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ХIокху жайнахь нохчийн матте гочдинарг 1371 хьадис ду, 

ткъа кхетамна тIедалийна долу хьадисаш а цхьаьна дагардича - 1600 

хьадисе хьаладовлу уьш. ХIокху жайни тIера хIора хьадис - бусалба 

нехан ШарIан бакъонийн бух лоруш а,  бусалба динан бакъонийн 

Iилманчаш бакъонийн агIонаш  къасторехь тIетевжаш а долу хьади-

саш ду. Царех хIора хьадис, бух цIенаниг, заьIапаниг къасторехь а, 

дахаран ерриге а  агIонаш чулоцуш дер-дериг къасторехь а дукха ле-

рина таллам  беш хаьржина хиларна, бусалбанийн бакъонаш чохь 

гулдиначу хьадисийн жайнех уггаре а ладаме, мехала жайна а хилла 

дIахIоьттина хIара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ерриге бакъонаш ларйина ю 1434XI/2012ш. 
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ГОЧДАРХОЧУН ДОШ 
 
 
Хьомсара ешархо! 

 
Ахь каралаьцна долу нохчийн матте гочдина «БулугI ал-

марам» цIе йолу жайна, сел жима делахь а, даккхийчу жай-
нийн меттиг дIалоцуш а, беркате а, пайдехь а жайна ду.  
 

Бусалба динан Iилманчаша хаддаза уьйр латтийна оцу 
жайница яханчу заманашкахь а, иштта карарчу заманчохь а.  
 

Цул а сов, Iилманан чIагарш а, Iилманан гуламаш а ка-
рор ма бац хьуна, шаьш Iамон юьхьарлаьцначу дарсийн ис-
пискин могIаран коьрттехь яздинарг «БулугI ал-марам» жайна 
долуш бен.  
 

Иштта мутаIеламаш тIебирзина хIокху мехалчу а, берка-
течу а жайнина, Iеламнаха шайна белла цуьнан кхетамаш 
баржорца а, иза дагахь Iаморца а. Оцу жайнина тIеберзарца 
тоам бина цара, цуьнах терачу кхиндолучу даккхийрачу жай-
нийн меттиг цо ша цхьамма дIалоцуш йолун дела.  
 

И жайна яздинчу хенера дуьйнна схьа хIокху карарчу 
хене кхаччалц цхьа а зама ца яхана дIа - Iаламат дукха адамо 
(Iеламнаха а, мутаIеламаша а, халкъ-наха а) цуьнах пайда оь-
цуш бен. Цхьа а зама ца яхана – и жайна хьехар а, Iамор а са-
цийна. Заманан берриге а муьрашкахь Iаламат тергамехь лат-
тийна иза.  
 

Массо а махкарчу лаккхарчу дешаран а, динан а кхер-
чашкахь программашна юкъадалийна а ду и жайна, дIахьеха 
леринчу жайнийн рогIехь хьалхара меттиг дIалоцуш а ду. 
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ХIокху ладамечу жайнин кхечу жайнийн йоцу 
башхаллаш а, лаккхара дикаллаш а ю. Оцу дикаллех 
цхьадерг хьахор ду вай кхин дıа: 
 
- «БулугI ал-марам» мехала а, говза хIоттийна а, кеп хаза 
йолуш а жайна ду. Дерриге а дуьненан Iаламехь цIе яххана 
волучу ал-Хьафиз ШихIаб ад-Дин Абу ал-Фадл ибн Хьажар ал-
Iаскъаланис (АллахIа къинхетам бойла цуьнах) хIоттийна ду 
иза. 
 
- МазхIабаш тайп-тайпана хиларе ца хьоьжуш, хIора 
мазхIаберчу Iеламнаха а, церан мутаIеламаша а къахьегна 
хIокху жайнах а, кхуьнан чулацамах а кхета гIерташ а, иза 
Iамош а. Цундела хIара жайна бакъонийн жайнех уггаре а 
коьртаниг хилла дIахIоьтина ду. ХIора мутаIеламан хIокху 
жайнахь карон таро хир ю бакъонийн жайнашкарчу хаттарийн 
тоьшаллаш а, баххаш а.  
   
- Къаьсттина ладаме ду оцу хьадисех цIенаниг а, цIена доцург 
а, заьIапниг а къасторан некъ ша ибн Хьажара бина хилар. 
ХIунда аьлча цхьанненан а къайле яц - ибн Хьажар тIехваьлла 
воккха, кIоргенашка кхиъна, генаваьлла Iилманча хиларехь 
хьадисийн Iилманашкахь. Цундела ду цуьнан хIара жайна сел 
чIогIа гIарадаьлла а, сел чIогIа цIе яхана а. ХIара жайна 
хIоттийначу воккхачу Iилманчо хIокху жайнахь билгалдина 
хьадисийн даржаш: «сахьихь» - бакъ хьадис, «хьасан» - дика 
хьадис, «муIаллакъ» - кхозуш долу хьадис, «даIиф» - бух боцу 
я заьIапан хьадис, иштта дIа кхин а. Иза -хIокху жайнин 
ладамечу дикаллех цхьаъ ю. Муха хир яцара иза иштта: бусал-
ба дин бух берг а, цIена дерг а бен хила йиш йолуш а ма дац. 
Цундела ибн Хьажара ша хIокху жайнахь мел далочу хьадисан 
бухахь билгалдо - бакъ дерг бакъ хьадис ду, бух боцург бух бо-
цуш хьадис ду, сакхт дерг сакхт долуш хьадис ду олий. Ткъа 
иза доза доцуш мехала хIума ду, къаьсттина хIокху заманчохь, 
хIунда аьлча дуккха а нах, Iаьрбийн маттахь хилчахьана дин ду 
моьттуш, жайнахь хилчахьана дерриге а бух цIена ду моьттуш, 
оцу тIехь дерг дуьйцуш карабо. Оцу воккхачу динан Iилманчо 
хьадисех бух берг а, бух боцург а къастош биначу некъо му-
таIеламна гIодийр ду, кхечу жайнашкахула талламаш бан 
гIерта оьшур доцуш.   
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- Ибн Хьажар ШапиIин мазхIабехь воккха Iилманча ву. Ткъа 
юкъарчу суьртехь дийцича, Кавказехь массанхьа а хьоьхуш ле-
лош дерш ШапиIин мазхIабера жайнаш ду, къаьсттина 
Нохчийчохь а, ДегIастанахь а, ГIалгIайн махкахь а. Делахь а, 
билгалдаккха дезаш цхьа хIума-м ду кхузахь: ибн Хьажар ша 
ШапиIин мазхIабехь велахь а, хIокху жайнахь цо гулдина хьа-
дисаш массо а мазхIабийн бакъонийн говзанчаша хаттарийн 
тоьшаллина далош а, Ислам-динан гIуллакхашкахь баххаш 
лерина а, уьш тIетийжаш а долу хьадисаш ду. 
 
- Леррина, хIора адаман дахарехь меттиг дIалоцуш долучу хьа-
дисех коьрт-коьртаниг къастош, гулдина цо уьш. Ибн Хьажара 
хIокху жайнахь гулдина хIора хьадис а - бусалба нехан бакъо-
наш талларан гIуллакх юьхьарлаьцна болу бакъонийн говзан-
чаш а, мегарг-цамегарг къастош болу Iилманчаш а тIетевжаш 
долу коьрт-коьрта хьадисаш ду. 
 
- Хьалхараниг, уггаре а коьртаниг а ду иза, хIокху жайнахь 
гулдинарг Пайхамаран (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) Суннатах цхьа дакъа ду. Кхечу кепара аьлча, хIокху 
жайнахь цуьнан дахарера дуккха а масалш ду, дийнна бусал-
бачу нехан юкъараллина а, иштта хIора бусалбанна а некъ а, 
куьйгалла а лоруш долу.  
 
- ХIора а хьадисан чаккхенехь, и хьадис цIеяххана долучу шайн 
жайнашкахь далийна болу баккхийра хьадисийн Iилманан 
имамаш а, динан Iилманчаш а шайн цIерашца билгалбаьхна 
бу. Уггаре а царех коьрта жайна - Имам Ахьмадан «Муснад» 
ду, Бухарин а, Муслиман а «Сахьихь» цIе йолу ши жайна а ду, 
веа имаман «Сунан» цIераш йолу жайнаш а ду. Цуьнах дерг 
лахахь хьахор ду вай, юьззина жайнийн а, уьш гулдиначу има-
мийн а цIераш а йохуш. 
 
- ХIара жайна бусалба нехан бакъонаш а, хьарам-хьанал а, ме-
гарг-цамегарг а дуьйцуш делахь а, хIокху жайнин чаккхенехь 
хIора адамна а денна оьшуш долу гIиллакх-оьздангаллех а, 
Дела хьехорехь а, доIанаш дарехь а ладаме дерг дуьйцу дакъош 
ду. Ткъа и дакъош, шеконе дахка йиш йоцуш, хIора бусалбанна 
хаар а, довзар а коьрта хийтира суна. ЧIерана хи санна, бусал-
банна оьшуш ду и дакъош, хIунда аьлча цара билгалйоккху бу-
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салба адамна Дела хьехорца хила еза ладаме юкъаметтиг а, 
шен юкъаметтиг нислуш болучу нахаца хила еза хаза амалш а, 
иштта цо шегахь кхион еза гIиллакх-оьздангалла а. 
 

- ХIара жайна ша гулдечу хенахь ибн Хьажара (АллахIа къин-
хетам бойла цуьнах), къепе, бусалба нехан бакъонийн говзан-
чаша бакъонийн жайнийн къепе ма хIоттора нисдеш, хIоттий-
на ду. Ткъа цо шен жайна долийна хьалха заманашкахь 
дIаихначу Iилманчийн Iадатехь, цIанонна тIера дIа а долош. 
ТIаккха - ламаз а, велларг дIадерзор а, цул тIаьхьа - закатах 
дерг, марха а, хьаьж а, махлелор а, ялор-яхийтар а, зуламех 
дерг, зуламийн бекхамех а, церан барамех а дерг, жихIад а, ду-
ург-мерг а. Ткъа тIаьххьара долу дакъа, хIора адамо тергаме 
эца дезарг чулоцуш, гулдина цо – гIиллакх, оьздангалла, хаза 
амалш, Дела хьехор, доIанех дерг а. 
  
- ХIара жайна ибн Хьажара (АллахIа къинхетам бойла цуьнах) 
Iаламат чIогIа луьттуш гулдина - Iилма лахаран некъ дIабо-
лош волучунна юьхь хилийта а, Iилмангахь лаккхарчу 
даржашка кхаьчначунна кхин а сов вала кхача хилийта а. 
 
- «БулугI ал-марам» жайна гулдинчу заманера хIокху замане 
кхаччалц мутаIеламаша а, баккхийрачу Iеламнаха а, Iаламат 
ладаме а, доцуш йиш йоцуш лерина а лелийна ду. Жайна дика 
а, ладаме а хилар гойтучу бахьанех цхьаъ ду - цунна гонаха и 
туьдуш а, и кхетош а, цуьнан маьIнаш достуш а баккхийрачу 
Iеламнаха дина белхаш а, яздина жайнаш а хилар.  
 
Ткъа кхин дIа шуна йовзийта таро хир ю «БулугI ал-марам» 
жайна кхетош а, туьдуш а яздиначу цхьадолучу жайнийн ис-
писка. Вай дагардийр дац хIокху испискехь оцу жайнах кхетош 
Iилманан дайша дина озан (аудио) кхетораш, я цхьацца долучу 
дакъойн дина кхетораш а, хIунда аьлча дагардина цаваллал 
дукхане-дукха ду уьш. Вай хьахон дерш - жайнашка а девлла, 
зорбане девлла, жайнийн туьканашкахь эца а карош долу, кхе-
торан жайнаш ду: 
 

 «Субулус-салам».  
аш-Шайх Мухьаммад ибн ИсмаIил ас-СанIани. 
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 «ал-Бадрут-тамам».  
аш-Шайх ал-Хьусайн ибн Мухьаммад ал-МагIриби ас-СанIани. 
 

  «Тавдихь ал-ахькам».  
IабдуллахI ал-Бассам. 
 

 «Фатхь зил-Жалали вал-Икрами».  
Мухьаммад ибн Салихь ал-Iусаймин. 
 

 «Фатхь ал-Iаллам».  
аш-Шайх Мухьаммад Сиддикъ Хан. 
 

 «Итхьаф ал-кирам таIликъ Iала булугI ал-марам».  
Сафиййу ар-Рахьман ал-Мубарак-фури. 
 

 «Мухтасар ал-калам Iала булугIил-марам». 
 Файсал ал-Мубарак. 
 

 «Тахрижу ахьадис ал-булугI». 
Самир Амин аз-ЗухIайри. 
 

 «Найлул марам шархь булугI ал-марам». 
Мухьаммад Ясир IабдуллахI. 
 

 «Фатхь ал-ваххIаб шархь булугI ал-марам».  
Мухьаммад Ахьмад аш-Шанкъити. 
 

 Шархь ас-Саййид Мухьаммад ибн Юсуф ал-АхIдал. 
 

 Шархь аш-Шайх Ахьмад ад-ДахIлави. 
 

 Шархь аш-Шайх Мухьммад Iабид ал-Ансари ал-Хьанафи. 
 

 Шархь аш-Шайх Мухьаммад Iали Ахьмадин. 
 

 «Башир ал-Кирам».  
ас-Саййид Мухьаммад Амийн Катби. 
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 «Манзумат булугI ал-марам».  
аш-Шайх Мухьаммад ибн ИсмаIил ас-СанIани. 
 

 «ал-Илмам».  
ас-Саййид Мухьаммад ибн Яхья ЗабарахI ас-СанIани. 
 
«БулугI ал-марам» жайнин кхетош яздиначу оцу жайнийн ис-
пискано гойту: бусалба нехан Iеламнаха дукха лаккхарчу 
тIегIанахь терго латтийна а, латтош а хилар оцу беркатечу а, 
мехалчу а  жайнин. 
 
ЖамI дича: «БулугI ал-марам» жайна – бакъонийн жайнех 
уггаре а мехалниг ду. МутаIеламашна хьакъ ду и жайна дагахь 
Iамор а, цуьнах кхета къахьегар а, цуьнан лаккхарчу тIегIанехь 
тIалам латтор а. 
 
ХIокху декъехь вай билгалдохур ду - имамийн жайнаш 
а, церан цIераш а, ибн Хьажара шайн жайнашкара 
хьадисаш схьа а оьцуш, хIокху шен «БулугI ал-марам» 
жайнахь гулдина хиллачу: 
 
1. Имам Абу IабдуллахI Ахьмад ибн Мухьаммад ибн Хьанбал 
аш-Шибани ал-БагIдади. Деа мазхIабан имамех цхьаъ ву иза. 
Кхелхина шо: 241 хI. 
 
2. Имам Абу IабдуллахI Мухьаммад ибн ИсмаIил ал-Бухари 
ал-ЖуIфий. «Сахьихь» жайна гулдинарг ву иза. Кхелхина шо: 
256 хI. 
 
3. Имам Абу ал-Хьусайн Муслим ибн ал-Хьажжаж ал-
Къушайри ан-Нисабури. Ткъа Нисабур – Харасанан шахьарех 
цхьаъ ю. Цо гулдина «Сахьихь» жайна а ду. Кхелхина шо: 261 
хI. 
 
4. Имам Абу Дауд Сулайман ибн ал-АшIас ал-Азди ас-
Сижистани. Ткъа Сижистан – Харасанан шахьарех цхьаъ ю. 
«Сунан» жайна гулдинарг ву иза. Кхелхина шо: 275 хI. 
 
5. Имам Абу Iиса Мухьаммад ибн Iиса ат-Тирмизи. Ткъа ат-
Тирмизи - Тирмиз цIе йолучу шахьарара схьаваьлла волун 
дела аьлла цуьнах. Кхелхина шо: 279 хI. 
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6. Имам Абу Iабд ар-Рахьман Ахьмад ибн ШуIайб ан-Насаи. 
Ткъа ан-Насаи – Насаъ цIе йолучу шахьарара схьаваьлла волун 
дела аьлла цуьнах. «Сунан» жайна гулдинарг ву иза. Кхелхина 
шо: 303 хI. 
 
7. Имам Абу IабдуллахI Мухьаммад ибн Язид ал-Къазвини. 
Ткъа Къазвини – Iиракъера Къазвин цIе йолучу шахьарара 
схьаваьлла волун дела аьлла цуьнах. Ибн Мажа цIарца дика 
вевзаш а, оцу цIарца гIараваьлла а ву иза. Кхелхина шо: 273 хI. 
 
8. Имам Абу IабдуллахI Малик ибн Анас ал-Асбахьи. Ткъа ал-
Асбахьи – Йеменан Зи Асбахь цIе йолуш хиллачу паччахьан 
цIарна тIера схьадогIуш ду. Деа мазхIабан имамех цхьаъ ву 
иза. Кхелхина шо: 179 хI. 
 
9. Имам Абу IабдуллахI Мухьаммад ибн Идрис аш-ШафиIи ал-
Къураши ал-МуттIаллаби. Къурайшин тайпанан Iеламстаг 
хилла ву иза. Деа мазхIабан имамех цхьаъ ву иза. Кхелхина 
шо: 204 хI. 
 
10. Имам Абу Бакр IабдуллахI ибн Мухьаммад ибн Абу Шайба 
ал-Куфи ал-Iабаси. «Мусанниф» жайна гулдинарг ву иза. 
Кхелхина шо: 235 хI. 
 
11. Имам Абу IабдуллахI Мухьаммад ибн Исхьакъ ибн Хузайма 
ас-Салами ан-Нисабури. Имамийн имам олуш верг ву иза. 
Кхелхина шо: 311 хI. 
 
12. Имам Абу Бакр Ахьмад ибн ал-Хьусайн ал-БайхIакъи. Ткъа 
ал-БайхIакъи – Нисабур уллерачу БайхIакъ шахьарара 
схьаваьлла волун дела аьлла цуьнах. Харасанан шайх хилла ву 
иза. Дуккха а пайдехь жайнаш гулдина цо. Кхелхина шо: 458 
хI. 
 
13. Имам Абу IабдуллахI Мухьаммад ибн IабдуллахI ан-
Нисабури. Ал-Хьаким бохучу сийлахьчу цIарца вевзаш а, гIа-
раваьлла а ву иза. «Мустадрак» жайна гулдинарг ву иза. Кхел-
хина шо: 405 хI. 
 
14. Имам Абу Хьатим Мухьаммад ибн Хьиббан ал-Басти. Ткъа 
ал-Басти – Баст олуш йолу Кабулерчу цхьана кIотарара 
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схьаваьлла волун дела аьлла цуьнах. Iилманан кад хилла бу 
иза. Кхелхина шо: 354 хI. 
 
15. Имам Абу ал-Хьасан Iали ибн Iумар ад-ДаракъутIни. Ткъа 
ад-ДаракъутIни – ДаракъутIн цIе йолучу БагIдадера цхьана 
куьпара схьаваьлла волун дела аьлла цуьнах. Имам а, хьафиз а, 
Суннатан жайнаш гулдиначарех цхьаъ а ву иза.  Кхелхина шо: 
385 хI. 
 

16. Имам Абу ал-Къасим Сулайман ибн Ахьмад ат-ТIабарани. 
Ткъа ат-ТIабарани - Шемара ТIабари олучу меттера схьаваьлла 
волун дела олуш ду цуьнах. «МуIжам» цIе йолуш кхо жайна 
гулдина а ву иза. Кхелхина шо: 360 хI. 
 
17. Имам Абу Iали СаIид ибн Iусман ибн ас-Сакан ал-БагIдади. 
Хьадисийн Iилмангахь «хьафиз» олуш, сийлахь цIе яьккхина а 
ву иза шен. «ал-Мунтакъа ас-Сахьихь» жайна гулдинарг ву 
иза. Кхелхина шо: 354 хI. 
 
18. Имам Абу ал-Хьасан Iали ибн Мухьаммад ибн ал-КъаттIан. 
Ткъа ал-КъуртIуби аьлла цуьнах - бух цигара болуш волун де-
ла. Масех жайна ду цуьнан, цо яздина. Кхелхина шо: 628 хI. 
 
19. Ал-Хьафиз Абу Бакр Ахьмад ибн Iамр ибн Iали ал-Басари. 
Ши «Муснад» яздинарг ву иза – «Доккханиг» а, «Жиманиг» а. 
Кхелхина шо: 296 хI. 
 
20. Ал-Хьафиз Абу Мухьаммад IабдуллахI ибн Iали ибн ал-
Жаруд ан-Нисабури. «Ал-Мунтакъо минас сунанил муснадахI» 
жайна гулдинарг ву иза. Кхелхина шо: 307 хI. 
 
Лакхахь багарбина имамаш бу - ибн Хьажара ша гулдиначу 
«БулугI ал-марам» жайнара хьадисаш шайн жайнашкара 
схьахаьржина берш. Царех дерг доцца довзийти вай: ешархо-
чунна кхул а хьалха уьш бевзина ца хилахь а аьлла, бовзийта 
Iалашо йолуш. 
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«БулугI ал-марам» жайна гочдеш пайдаэцна Iаьрбийн 
маттахь долу жайнаш: 
 

 «БулугI ал-марам».  
ибн ал-Хьажар ал-Iаскъалани. 
 

 «Шархь сахьихь Муслим».  
Мухьйиддин ан-Навави. 
 

 «Фатхь ал-Бари шархь сахьихь ал-Бухари».  
ибн ал-Хьажар ал-Iаскъалани. 
 

 «Найл ал-АвтIар шархь мунтакъо ал-Ахбар мин 
ахьадис саййиди ал-ахбар». 

Мухьаммад ибн Iали ибн Мухьаммад аш-Шавкани. 
 

 «НузхIату ал-муттакъина шархь рийад ас-
Салихьин мин калам саййидил мурсалийна».  

Ад-Дуктур МустIафа СаIид ал-Хин,  

ад-дуктур МустIафа ал-БугIа,  

Мухьйиддин Мисту,  

Iалий аш-Шарбажи,  

Мухьаммад Амин ЛутIфи. 

 

 «Лисанул Iараб».  
Абу ал-Фадл Жамал ад-Дин Мухьаммад Макрам ибн Ман-
зур ал-Ифрикъи ал-Масри. 

 

 «Ал-Къамус ал-мухьитI».  
Мажд ад-дин Мухьаммад ибн ЙаIкъуб ал-файруз-Абади. 
 

 «Къамус Iараби-Руси». 
Х.К. Баранов. 
 

 «Ал-азкар мин калам саййидил-абрар». 
Мухьйиддин ан-Навави. 
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 «Субулус-салам шархь булугI ал-марам мин жамIи 
адиллатил-ахькам».  

Мухьаммад ибн ИсмаIил ал-Амир ал-Йамани ас-СанIаи. 
 

 «Тавдихь ал-Ахькам мин булугI ал-марам».  
IабдуллахI ибн Iабд ар-Рахьман ал-Бассам. 
 

 «Ан-нихIайа фи гIариб ал-хьадис».  
Мажд ад-Дин Абу ас-СаIадат ал-Мубарак ибн ал-Жазари 
ибн ал-Асир. 

 
«БулугI ал-марам» жайна гочдеш пайдаэцна нохчийн 
а, оьрсийн а маттахь долу жайнаш: 
 

 «Нохчийн-оьрсийн словарь» («Чеченско-русский 
словарь»).  

И.Ю. Алироев. 
 

 «Русско-чеченский словарь».  
И.Ю. Алироев. 
 

 «Нохчийн-оьрсийн словарь» («Чеченско-русский 
словарь»).  

А.Г.Мациев. 20 000 гергга дош ду. Шеца нохчийн меттан 
йоцца грамматический очерк а йолуш. 

 

 «Дош» («Слово»).  
Нохчийн-оьрсийн дошам, синонимаш, амонимаш, аларш. 
Русско-чеченский словарь. ХIоттийнарг: Исмаилов Абу. 

 

 «Адаман анатоми» («Анатомия человека»).  
Нохчийн-оьрсийн атлас. Латинийн-оьрсийн-нохчийн тер-
минийн дошам. ХIоттийнарг: Берсанов Руслан. 

 

 «Русско-чеченский словарь» («Оьрсийн-нохчийн 
словарь)».  

       А.Т. Карасаев, А.Г. Мациев. 
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 «БулугI ал-марам» жайна нохчийн матте гочдаран 
Iалашо: 
 

Сийлахь-Везачу АллахIна хастам а, шукур а до аса - Цо 
сайна аьтто барна хIара мехала жайна нохчийн матте даккха. 
ХIара жайна гочдар коьрта гIуллакх хийтира суна, хIунда аьл-
ча: 
  

Цхьаъ делахь. ХIокху жайно чулоцуш - адамийн дуьне 
а, эхарт а декъала деш долу, вахар а, валар а ирсе деш долу 
дакъош дара. Ткъа дуьне-эхарт ирсе хилар - хIора адамна до-
цуш йиш йоцург ду, цо лоьхург ду. 
 

Шиъ делахь. Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) аьлла: «АллахI цIена ву, цIенаниг бен 
къобалдеш а вац И». Ткъа хIокху жайнахь ибн Хьажара гулди-
на хьадисаш - хIора бусалбанна некъ буьллуш ду, цIоналла му-
ха латтон еза гойтуш. ДегIан цIано а. Йохка-эцарехь цIано а. 
Ялор-яхийтарехь цIано а. Делаца лелон езачу юкъаметтигехь 
цIано а. Адамаша вовшашца лелон еза цIано а. Хьанал дахар 
дIа муха хIоттон деза а. АллахI резахир волу Iамал-Iибадат му-
ха дан деза а. ГIиллакх-оьздангалла а. Иштта дIа кхин а. 
 

Кхоъ делахь. ХIара жайна айса гочдан долочу заман-
чохь аса куйьгалла дира лахахь далийначу АллахIан элчанан 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дешнашца: 
«…Шух кхузахь волучо дIадовзийтийла кхузахь воцучуьнга» 
(ал-Бухари, Муслим). Иштта куьйгалла дира аса АллахIан эл-
чанан (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хIокху 
дешнашца а: «АллахIа хазахетар дойла - Аса аьлларг а хезна, 
(и дешнаш) шен дагахь а латтийна, (шена Соьгара ма-хаззара) 
уьш нахе дIадовзийтиначу стагана» (Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
ибн Мажа). Оцунна тIе а доьгIна, гочдан долийра аса хIара 
гIарадаьлла долу жайна, хIунда аьлча хIора нохчочунна Iаьр-
бийн маттахь долучу йозанах кхета аьтто а бац, таро а яц, лер-
рина Iаьрбийн дешар юьхьарлаьцна, мутаIелим а ваьлла, ехха-
чу заманчохь дешна воцучуьнан. Ткъа и дешар юьхьарлаьцна 
лела таро йолуш хIора нохчо а вац. Цундела нохчийн маттахь 
хIара жайна хиларо аьтто бийр бу Iаьрбийн мотт цахуучарна – 
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ненан маттахь хьадисаш деша а, царех кхета а, цаьрца Iамал ян 
а. 

Диъ делахь. Суннат довзаро гIодийр ду - массо а тай-
пана Ислам-динан тIехь кхоьллина долу хетарш а, цIена до-
цурш а, бух боцурш а довза. 

 
Пхиъ делахь. Суннат довзаро гIодийр ду - Ислам-дино 

ма-бохху, Iамал нийса яран новкъа нисвала. Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ма-хьеххара, цо 
бохург дан а, сов а ца дохуш, тIе а ца детташ, шайггара хетарг а 
ца лелош. ХIунда аьлча Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) аьлла: «ХIокху тхан гIуллакхехь 
(бусалба динехь) цуьнах доцург юкъадаьккхиначуьн-
гара и (юкъадаьккхинарг) тIеоьцур долуш дац». 
 

Эхарте безам болучу хIора стагана а, зудчунна а хаа беза 
хIокху жайнара хьадисаша шайна чулаьцна болу ладаме кхе-
тамаш, цара гойтуш долу дерриге а динан декхарш довза а де-
за царна. 
 

Хастам бо вай стоьмашкахь, шахьаршкахь, кенашкахь, 
саьхьашкахь беркат дечу АллахIна!  
 

АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда Цо хаьржина 
ваийтиначу Мухьаммадна а, цуьнан гергарачарна а, цуьнан 
асхьабашна а, цо беаначу новкъахь къа мел хьоьгучарна а! 
 

Я, АллахI! Гечде Ахьа суна а, сан дена а, сан нанна а, 
массо бусалбанашна а! Амин! 
 
Доцца «БулугI ал-марам» жайна хIоттийначу ибн 
Хьажар ал-Iаскъаланин дахарх лаьцна 
 

Оцу бусалба динан воккхачу Iилманчин юьззина цIе - 
Ахьмад ибн Iали ибн Мухьаммад Абу ал-Фадл ал-Кинани аш-
ШафиIи ю. Ткъа ибн Хьажар ал-Iаскъалани аьлла цIе яьккхи-
ча - массарна а вевзаш ву иза.  
 

Хьадисашкахь гIараваьлла говзанча а, нийсо лелош бо-
лучу къедийн лараме куьйгалхо а, бусалбанийн дуккха а цIе 
яхханачу Iилманчийн хьехархо а, Мухьаммад Пайхамаран 



16 
 

(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) Суннатан бай-
ракхъхо а хилла ву иза. 

 
Бусалбанийн рузманца лерича, 773-чу шеран шаIбан 

баттахь Мисарахь дуьненчу ваьлла иза. Бераллин хан циггахь 
дIаяхана цуьнан. Цигахь дагахь КъурIан а Iамийна цо, иштта 
динан Iилманчийн белхаш а: «ал-Хьави», ибн ал-Хьажибан 
«ал-Мухтасар», кхин дуккха а.  
 

Цул тIаьхьа шен верасех цхьаьнца сийлахьчу Макка ва-
хана иза. Цигахь виллина цIеяхханачу Iилманчийн а, шайхийн 
а дарсашка эха воьлла иза. Кестта Сийлахь-Везачу АллахIа 
жимачу Ахьмадан хьадисашка безам чIагIбина. ТIаккха цо шен 
берриге а ницкъ тIехьажийна бусалбанийн хьадисаш Iаморна 
а, царех дерг кIоргге довзарна а.   
 

Цундела хьадисашкахь гIарабевллачу говзанчийн а, 
шайхийн а дарсашка оьхуш хилла иза цхьацца мехкашкахь: 
Хьижазехь, Шемахь, Мисарахь. Цуьнан дахарехь къаьсттина 
ладаме меттиг дIалаьцна аз-Зайн ал-Iиракъи волучохь цо 
даьккхиначу итт шаро.  
 

Бусалбанийн бакъо (фикъхI) хьехна цунна цуьнан хил-
лачу шина хьехархочо - ал-Балкъинис а, ибн ал-Мулаккъына а, 
и шиъ воцучу кхин дуккхамма а.  
 

Ал-Iизз ибн ЖамаIас КъурIан а, Суннат а хьехна цунна, 
ал-Мажд ал-Файрузабадис – хатI-Iилма хьехна, ал-Iамарис – 
Iаьрбийн мотт хьехна, ал-Бадр ал-Баштакис – литература а, 
байтийн Iилма а хьехна.  
 

Масех динан Iилманчо нийсаяздаран Iилма Iамийна 
цунна. Ат-Танухина хьалха дагахь «ворхI-дешарехь» КъурIан а 
дешна цо. 
 

Масех Iамратехь йоккха похIма йолуш гIараваьлла де-
шархо хилла ибн Хьажар. Динан Iилманчийн белхаш кхоччуш 
а, тIаьхьало йоллуш а, кIоргге а Iамош хилла цо.  
 

ТIаьххьара а, бусалбанийн динан Iилманчаша даредина 
къобалдина цуьнан кIорггера хаарш. Сийлахь КъурIан а, хьа-
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дисаш а нахана дIахьеха а, жайнаш яздан а, иштта фатваш да-
ла а бакъонаш елла цара цунна.    
 

Мисарахь масех хьуьжарехь ибн Хьажара Сийлахьчу 
КъурIанан тафсир а, хьадисаш а, бусалбанийн бакъонаш 
(фикъхI) а хьехна. Динан хьехамаш а, хутIбанаш даран исба-
ьхьалла а хьехна цо. Лаккхарачу дешаран кхерчашкахь - ал-
АзхIарехь а, Iамран маьждигехь а, и шиъ йоцучу кхечу метти-
гашкахь а - хутIбанаш дина цо.  
 

Цуьнан мутаIеламашна юккъехь хилла дуккха а къобал-
бина, цIеяххана Iилманчаш. Иза волучу ихна дуккха а лоруш 
болу нах а, алссам Iеламнехан кортош а. Ткъа царех хIора а 
цуьнан шорттачу а, токхечу а Iилманех шен-шена керла хаарш 
схьаэца а, цуьнан Iилманах Iилма хуьйдина Iаба а гIиртина. 
 

Ткъе цхьана шарахь сов ШарIан низамна гонаха къахье-
гна ибн Хьажара. Дуьххьара Мисарахь, къедин декхарш кхо-
чушдеш, гIуллакхехь лаьттина иза. Еххачу ханчохь ШарIан 
кхиэлан коьрта къеда ца хIуттуш, дуьхьалваьлла а Iийна иза. 
Амма бусалбанийн рузманца 827-чу шеран мухьаррам беттан 
12-чу дийнахь и гIуллакх тIелаца дезна цуьнан.    

 

           Цхьа хан яьлча, оцу балхара дIаваьлла иза. Амма цул 
тIаьхьа кхин а ворхIазза тIелаца дезна цуьнан и ладаме болх. 
Ткъа бусулба нехан рузманца 852-чу шарахь тIаьххьара а бал-
хара дIаваьлла иза. И шо ду и воккха Iилманча кхелхинарг а.  
 
           Ибн Хьажара бIе шовзткъе итт (150) болх язбина. Ислам-
динан, къаьсттина хьадисийн Iилманийн дерриге аьлча санна 
дакъош хьадо цо яздиначу а, хIиттийначу а белхаша. Ткъа и 
белхаш къобалдина а, девзина а ду церан кхоллархо дийна а 
волуш. Царех дуккха а белхаш бусалбанийн урхалчаша а, сар-
далаша а вовшашна совгIатна кхийдош хилла а ду. 

 

Ибн Хьажаран белхех уггаре а гIарадевлларш лахарниш ду: 
 

 «ал-Исаба фи Асмаъ ас-Сахьаба» 

 «ТахIзиб ат-ТахIзиб» 

 «ат-Такъриб» 

 «БулугI ал-марам мин Адиллат ал-Ахькам» 
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 «ТаIжил ал-МанфаIа би Рижал ал-АрбаIа» 

 «МуштабахI ан-Нисба» 

 «Тальхис ал-Хьабир фи Тахриж Ахьадис ар-РафиIи ал-
Кабир» 

 «Тахриж ал-Масабихь» 

 «Ибн ал-Хьажиб» 

 «Тахриж ал-Кашшаф» 

 «Итхьаф ал-МахIара» 

 «ал-Мукъаддама» 

 «Базл ал-МаIун» 

 «Нухбат ал-Фикр ва ШархьухIа» 

 «ал-Хисал ал-Мукаффира» 

 «ал-Къавл ал-Мусаддад фи аз-забб Iан Муснад ал-Имам 
Ахьмад» 

 «Диван ал-ХутIаб» 

 «Диван аш-ШиIр» 

 «Мулаххас ма Йукъал фи ас-Сабахь ва ал-Масаъ» 

 «ад-Дурар ал-Къамина фи АIйан ал-Миа ас-Самина» 
 

Амма ибн Хьажаран уггаре а гIарабаьлла болх  - «Фатхь ал-
Бари фи шархь Сахьихь ал-Бухари» цIе йолу жайна ду. Иза – 
имам ал-Бухарин гIарадаьлла долу «ал-ЖамиI ас-Сахьихь» цIе 
йолу жайна туьдуш язбина мехала а, ладаме а болх бу. Оцу 
жайнех буьззиначу барамехь Суннатан корта ала догIу.  

 
Ибн Хьажара бусалбанийн рузманца 813-чу шарахь оцу шен 

белхан дешахьалхе язйина. Цул тIаьхьа, 817-чу шарахь, 
жайнина тIехь а дIаболийра цо шен лерина болх. Ткъа и шен 
болх цо берзийра бусалбанийн рузманца 842-чу шеран раджаб 
баттахь.  

 
Ша и болх берзийна ваьлча, доккха той хIоттийра цо. Ци-

гахь дакъалецира дуккха а цIеяхначу бусалба наха а, гIара-
бевллачу динан Iилманчаша а. ТIаьхьо бусалба нехан цхьана 
урхалчо, ибн Хьажаран жайна эца а лиъна, 300 динар я 150 
жунайхI ахча делира цуьнах. ХIетахь ибн Хьажара и цхьа той 
хIоттон кечам беш йина харж а ма яра 500 динар.   
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Сийлахь-Везачу АллахIа ял лойла - Мухьаммад Пайхамаран 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) Суннат 
даржоран новкъахь оцу сийлахьчу динан Iилманчо охьайил-
линачу Iилмане мехала хазнина дуьхьал! 

 
Оцу дагардиначу дерригенна а тIе, ибн Хьажаран Iаламат 

хаза амалш а хилла. Наггахь бен хуьлуш йоцу эсалалла, мада-
ралла, тамашийна кIеда-мерзалла, йоккха дикалла, халонаш 
лар, собаре хилар, исбаьхьалла, оьздангалла йолуш, дийнахь 
марханаш кхобуш, буьйсанаш ламазашкахь денъеш, Делах 
кхоьруш, шеко йолучух а цхьаьна ларлуш, комаьрша, дика стаг 
хилла ву иза.  
 

Делахь а, оцу дийциначунна тIе гIеххьа бегашбар дезаш а, 
пайдехь долучу синкъерамечу дийцаршка ладугIуш а хилла 
иза.  
 

Шен томехьчу, самукъанечу къамелашца ша къамел дийриг 
тIеозавора цо. Муьлхха а цуьнца тIекере ваьлларг, цуьнца уйьр 
хилларг - хенара воккха динан Iилманча хуьлда иза, я дIаво-
лалуш волу мутаIелам хуьлда иза - цуьнан тIехдикачу амал-
шна а, исбаьхьачу гIиллакхашна а теш хуьлий дIахIуттура.   
 

Оцу кепара воккха Iилманча, тамашийна стаг ибн Хьажар 
ал-Iаскъалани, хIокху дуьненах дIа а къаьстина, шен Далла 
дуьхьал вахара бусалбанийн рузманца 852-чу шеран зул-
хьижжат беттан 18-чу дийнахь, шоьтан дийнахь, маьркIажан 
ламаз диначул тIаьхьа. 
 

Сийлахь-Везачу АллахIа чот йоцу ял лойла цунна, диканца 
бекхам а бойла цунна! 

 
 
 
 

 

Гочдархо: Турпалан кIант Фарукъ 
  



20 
 

Ал-Хьафиз ибн Хьажар ал-Iаскъаланис шен «БулугI 
ал-марам» жайнина язйина йоцца дешахьалхе 

 
Хаддаза хастам бу-кха АллахIна - Цо мел деллачу гуш 

долучу а, гуш доцучу а, хьалха а, тIаьхьа а долучу дерриге а 
ниIматашна! 
 

АллахIаре салават а, салам а хуьлда - Цо Пайхамар а, эл-
ча а вина ваийтиначу Мухьаммадна а, цуьнан гергарачарна а, 
шайн дерриге а дахарш Делан динан гIуллакхна дIаделла бо-
лучу цуьнан массо асхьабашна а, иштта, цаьргара Iилманан 
дакъа а кхаьчна, церан некъана тIаьхьабаьзначу массарна а! 
 

«Бакъдолуш, Iеламнах – пайхамарийн верасаш бу!». 
 

Мел исбаьхьа бу-кха – шайл тIаьхьа оцу кепара тIаьхьа-
ло йитинарш! Ма исбаьхьа бу-кха - церан верасаш а! 
 

ХIара боцца болх хьадисашна хьажийна бу, бусалба не-
хан ШарIан бакъонаш тIетевжаш долучу. ХIора а хьадис аса 
дукха лерина, дикка таллам бина ду, хIунда аьлча муьлхха а 
уьш дагахь Iамийнарг – хаарашкахь шен нийсархойл а кIорг-
герачу похIме кхаьчна хилийта. 
 

Дан тарлург дерриге а дина аса хIара жайна пайдехь хи-
лийта - буьйлалуш болучу дешархошна а, иштта Ислам-дин 
довзарехь кIоргге кхаьчначарна а. 
 

ХIора хьадисна тIаьххье динан Iилманчаш цIерашца 
билгалбина аса, и хьадисаш шайн жайнашкахь далийна болу. 
Иштта хIокху балхо бусалба умматна пайда баре сатуьйсуш а 
ву со. 
 

ХIокху жайнина аса цIе тиллина – «БулугI ал-марам 
мин Адиллат ал-Ахькам» («Бусалбанийн бакъонийн бух 
лоруш долу сийлахь-деза йозанаш кхеторехь Iалашоне  
кхачар»). 
 

Я, АллахI! Доьху Хьоьга – тхаьшкара Iилма тхуна 
тхаьшна бале цадерзийтар а, тхуна Хьо резавеш йолу Iамалш 
ян аьтто бар а!   
  

ибн Хьажар ал-Iаскъалани 
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ХИХ ДЕРГ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
цхьана стага, Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тIе а вахана, элира: «ХIай, АллахIан элча! 
ХIорде довлуш тхаьшца цхьаьна кIеззиг хи схьаьоцу 
оха. Нагахь тхо цуьнца ламаз эца дуьйлалахь, чIогIа 
хьаглур ду тхо. Ткъа хIордан хица ламаз эца мегаш 
дуй-те?». Цо жоп делира: «ХIордан хи цIена а ду, 
цIанонна лелон мегаш а ду, ткъа оцу чохь елла йолу 
дийнаташ – яа магош а ю» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа, ибн Абу Шейба. 
Ткъа хьадисан дIаяздар тIаьхьарачуьнниг ду. Ибн Хузаймас а, 
ат-Тирмизис а бакъ хьадис ду аьлла хIара. ХIара хьадис иштта 
далийна Малика а, аш-ШафиIис а, Ахьмада а)1.  

2. Абу СаIийд ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хаьттира: «БудаIа гIуна чохь долучу хица 
ламаз эца мегий-те?». Ткъа (наха) оцу гIуна чу туьйсу - (зу-
дарийн) цIано йоьхча оьхуш долучу цIийно бехйина чухулаюху 
бедарш а, делла жIаьлеш а, яхкаелла сурсаташ а. Амма Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
жоп луш элира: «Хи – цIена ду, цхьана а хIумане бехда-
луш а дац иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи. Ткъа Ахьмада - бакъ хьадис ду а аьлла 
хIара)2. 

3. Абу Умама ал-БахIилис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, хи - цхьана а 
хIумано бехдеш дац, цуьнан хьожа, я чам, я бос хий-

                                                 
1. Абу Дауд, 83, ат-Тирмизи, 69, ан-Насаи, 59, ибн Мажа, 386, ибн 

Абу Шейба, 1/130, Ибн Хузайм, 1/59, Малик, 22, аш-ШафиIи, 1, 

Ахьмад, 7192. 
2. Абу Дауд, 66-67, ат-Тирмизи, 66, ан-Насаи, 326-327, Ахьмад, 

10864. 
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цабаллалц» (ХIара хьадис далийнарг ибн Мажа ву. Ткъа ал-
Хьатима гIийла (зуьlпа) хьадис ду аьлла хIара)3. 

Ал-БайхIакъин хьадисехь аьлла: «Хи цIена лоруш ду - 
оцу чу йоьжначу боьхалло цуьнан хьожа, я чам, я бос 
хийццалц» (ХIара хьадис далийнарг ал-БайхIакъи ву)4. 

4. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина: «Цкъа АллахIан элчане (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) хаьттира: «ГIира акхарой а, 
иштта кхинйолу дийнаташ а тIе гуллуш долу гIум-
аренгара хи лелон мегаш дуй?». Цо жоп делира: «Нагахь 
хи ши къулла (ши кIудал) юззал далахь - иза бехда-
луш дац».  

Кхечу хьадисехь аьлла: «… иза - цIена ду» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Ибн Хузайма а, ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а бакъ хьа-
дис ду аьлла хIара)5. 

5. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира: «Лийчар тIедоьжна а долуш, лаьтташ долучу 
хи чохь лийча ма луьйчийла шух цхьа а» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву)6. 
 

Ал-Бухарин хьадисехь аьлла: «Шуна дихкина ду - ле-
лаш а доцуш, цхьана меттехь лаьтташ долучу хичу 
хьаткъа телар а, цул тIаьхьа оцу чохь лийчар а» (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву)7. 
 

Абу Даудан хьадисехь аьлла: «Шуна дихкина ду - 
лаьтташ долу хичу хьаткъа телар а, парз-лийчар тIера 

                                                 
3. Ибн Мажа, 521. 

4. Ал-БайхIакъи, 1/259. 

5. Абу Дауд, 63, ат-Тирмизи, 67, ан-Насаи, 52, ибн Мажа, 517. Ибн 

Хузайм, 1/49, ибн Хьиббан, 4/57, ал-Хьаким, 1/224. 
6. Муслим, 282-283. 

7. Ал-Бухари, 239. 
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даккха оцу чохь лийчар а» (ХIара хьадис далийнарг Абу 
Дауд ву)8. 

 
6. Пайхамаран (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
асхьабех цхьамма дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) зудчунна дихкира 
- стаг (лийчиначул) тIаьхьа бухадиссиначу хица лий-
чар, иштта стагана а дихкира – зуда (лийчиначул) 
тIаьхьа бухадиссиначу хица лийчар.  Шиммо а шен-
шен канахь схьаэца хи аьлла, омра дира цо» (ХIара хьа-
дис, бакъ зIе а ялош, Абу Дауда а, ан-Насаис а далийна)9.  
 
7. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) Маймуна (лийчиначул) тIаьхьа буха-
диссиначу хица луьйчура» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву)10. 

 
Абу Даудан а, ат-Тирмизин а, ан-Насаин а, ибн Мажан а 

хьадисехь далийна: «Пайхамаран (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) зударех цхьаъ теса чохь лийчира. Эц-
цахь Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
тесана чуваьлла, цунна чуьрачу хица лийча дагахь. Хlетахь 
цуьнан зудчо аьлла: «(ТIедоьжна) парз-лийчар тIера 
доккхуш яра хьуна со». Ткъа цо жоп делла: «Хина тIе до-
жац лийчар»» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. ХIара бакъ хьадис ду аьлла ат-
Тирмизис а, ибн Хузайма а)11. 
 
8. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «ЖIаьло чу мотт хьаькхна шун-пхьегIа 
ворхIазза йила деза, ткъа царех хьалхараниг – лаьтта-
ца а» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву)12. 

                                                 
8. Абу Дауд, 70. 

9. Абу Дауд, 81, ан-Насаи, 238. 

10. Муслим, 323.  

11. Абу Дауд, 68, ат-Тирмизи, 64, ан-Насаи, 325, ибн Мажа, 370, 

ибн Хузайм, 1/57. 
12. Муслим, 279. 
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Цо далийна долу кхечу хьадисехь аьлла: «Нагахь 
жIаьло шун-пхьегIанна чу мотт хьаькхнехь – и (хи) 
дIаIано а деза, тIаккха (хи чохь хилла йолу и пхьегIа) 
ворхIазза йила а еза иза (ворхIазза хих яккха а еза 
иза)».  
 

Ат-Тирмизин хаамехь аьлла: «…царех я хьалхараниг, 
я тIаьххьараниг – лаьттаца а» (ХIара хьадис далийнарг ат-
Тирмизи ву)13. 

 
9. Абу Къатадас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
цицигийн хьокъехь элира: «Нажжаз дац уьш. Ма-дарра 
аьлча, шун (гIуллакхашка) хьийзачарех ду уьш» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Маджа. Цул сов ат-Тирмизис а, ибн Хузайма а - бакъ хьадис ду 
а аьлла хIара)14. 
 
10. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина:  
«Цкъа цхьа акха Iаьрбо, ван а веана, маьждиган 
кIажехь хьаткъа тела хIоьттира. Ткъа нах маьхьаршца 
иза эккхон дагахь тIегIоьртира. ХIетахь АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), 
уьш совца а бина, ткъа и акха Iаьрбо хьаткъа телла 
ваьлча, омра дира: цигга тIе цхьа чийлик хи дотта 
аьлла» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)15. 
 
11. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Вайна хьанал дина шина 
тайпана делла дийнаташ а, шина тайпана цIий а. Дел-
ла дийнаташ - цIоз а, чIара а ду, ткъа ши цIий - доIах а, 
Iонжар а ду» (ХIара гIийла хьадис далийнарш бу: Ахьмад, 
ибн Мажа)16.   

                                                 
13. ат-Тирмизи, 91.  

14. Абу Дауд, 75, ат-Тирмизи, 92, ан-Насаи, 68, ибн Мажа, 367, ибн 

Хузайм, 1/55. 
15. ал-Бухари, 219, Муслим, 285. 

16. Ахьмад, 5690, ибн Мажа, 3220.   
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12. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь аша молуш йолучу 
(муьлхха а хIуманна) чу моза боьжнехь - оцу чохь иза 
берриге а буха а таIабай, цул тIаьхьа аратаса иза, хIун-
да аьлча цуьнан цхьана тIомехь – лазар ду, ткъа вук-
хуьнгахь – дарба ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Абу Дауд)17. 
 

Абу Даудан хьадисехь оцунна тIе аьлла: «…ткъа моза 
шен лазар долучу тIомаца - (дарба долу тIам ларбан 
гIерташ) ларлуш хуьлу».  

 
13. Абу Вакъид ал-Лайсис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Дийна а долуш, дийнатан дегIана 
тIера схьахадийна (схьадаьккхина) дакъа – елла хIума 
лоруш ю» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-
Тирмизи. Ткъа тIаьххьарачо дика хьадис ду аьлла хIара. Хьа-
дисан дIаяздар а ду цуьнниг)18.  
  

                                                 
17. ал-Бухари, 5782, Абу Дауд, 3844. 

18. Абу Дауд, 2858, ат-Тирмизи, 1480. 
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МЕГАШ ЙОЛУЧУ А, МЕГАШ ЙОЦУЧУ А ПХЬЕГIЕХ 
ДЕРГ ДОВЗУЬЙТУ ДАКЪА 

 

14. Хьузайф ибн ал-Йамана (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Дешин а, детин 
а пхьегIашкара мала ма мала, ишттачу кедара (бошхе-
пара) яа а ма яа, хIунда аьлча уьш – царна (керста-
нашна)  хьажийна ю хIокху дуьненахь, ткъа шуна - 
эхартахь» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим)19. 
 
15. Умму Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Детин пхьегIара молучуьнан кийрахь хур-
хур (буркъ-буркъ) деш жоьжагIатин цIе ю» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)20. 
 
16. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «ЦIока дабагIа дича цIанлуш 
ю» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву)21. 
 

Ткъа Абу Даудан а, ат-Тирмизин а, ан-Насаин а, ибн 
Мажан а хьадисехь (кху кепара) аьлла: «Муьлхха а цIока 
дабагIа диначул тIаьхьа цIанлуш ю» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа)22. 
 
17. Салама ибн ал-Мухьаббика (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Къееллачу дийнатийн цIока-
наш дабагIа дича цIанло» (ХIара - бакъ хьадис ду аьлла 
ибн Хьиббана)23. 

                                                 
19. ал-Бухари, 5426, Муслим, 2067. 

20. ал-Бухари, 5634, Муслим, 2065. 

21. Муслим, 366. 

22. Абу Дауд, 4123, ат-Тирмизи, 728, ан-Насаи, 4252, ибн Мажа, 

3609. 

23. ибн Хьиббан, 2/291. 
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18. Маймуна (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) уьстагI текхош 
бохкучу цхьана нахана ша уллохула волуш элира аьлла: «Аша 
цуьнан цIока шайна схьаэцнехь гIолехь дара шуна». 
Ткъа цара элира: «Къебелла бу и». Цо элира: «Хино а, ак-
казин гIаша а дIацIанйо иза» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Абу Дауд, ан-Насаи)24. 
 
19. Абу СаIлаб ал-Хушанис (АллахI реза хуьлда цунна), ша 
цкъа хаьттира аьлла, дийцина: «ХIай, АллахIан элча! 
Жайнин охIланан махкахь дехаш (нах) ду тхо. Церан 
пхьегIашна чохь хIума яа мегар дуй те тхуна?». Цо жоп 
делира: «Царна чохь ма яалаш, нагахь шаьш уьш йо-
цург кхиниш йоцуш ца дисахь. Ткъа уьш бен кхин 
яцахь - цкъа хьалха уьш йила а йилий, тIаккха яа» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)25. 
 
20. Iимран ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара а (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) цуьнан асхьабаша а ламаз ийцира мушрик-
зудчуьнан китан чуьра хица» (ХIара ал-Бухарис а, Мусли-
ма а далийна долу деххачу хьадисах цхьа дакъа ду)26. 
 
21. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамаран (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) кад кагбеллера. Ткъа цо цуьнан иккхина йолу 
меттиг детин сераца юьйцира (дIакъевлира)» (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву)27. 
  

                                                 
24. Абу Дауд, 4126, ан-Насаи, 4248. 

25. ал-Бухари, 5478, Муслим, 1930. 

26. ал-Бухари, 344, Муслим, 682. 

27. ал-Бухари, 3109. 



28 
 

БОЬХАЛЛАШ А, ЦАРЕХ ДIАЦIАНВАЛАР А ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

 
22. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хаьттира: «ЧагIарах къонза дан мегар дуй?». Цо 
жоп делира: «Мегар дац»» (ХIара хьадис далийнарш бу: Му-
слим, ат-Тирмизи. Ткъа тIаьххьарачо дика а, бакъ а хьадис ду 
аьлла хIара)28. 
 
23. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Хайбар (йоккхучу) дийнахь АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) Абу ТIалхье омра дира, 
нахе дIакхайкхаде аьлла: «АллахIа а, цуьнан элчано а ди-
хкина (хьарам дина) цIерачу варрийн жижиг даар, 
хIунда аьлча иза – боьха ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим)29. 
 
24. Iамр ибн Харижас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) Минахь, шен эмкалахь хиъна Iаччохь, 
хутIба дира тхуна. Ткъа цуьнан (эмкалан) шеташ сан 
белшана тIехула охьаоьхуш яра» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Ахьмад, ат-Тирмизи. Ткъа тIаьххьарачо бакъ хьадис 
ду аьлла хIара)30. 
 
25. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) шена тIера оралла дIаюьттура. Цул тIаьхьа изза 
духар тIехь ламазе водара и. Ткъа (оцу хенахь) суна 
гуш хуьлура цуьнан (кучана тIера) йиттина лар» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)31. 
 

Муслиман хьадисехь аьлла: «АллахIан элчанан (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) духарна 

                                                 
28. Муслим, 1983, ат-Тирмизи, 1295. 

29. ал-Бухари, 4198, Муслим, 1940. 

30. Ахьмад, 17211, ат-Тирмизи, 2126. 

31. ал-Бухари, 229, Муслим, 288-290. 
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тIера оралла, хьакха а йой, дIацIанйора аса. Ткъа цо 
иза а тIехь шен ламаз дора». 
 

Кхечу хаамехь аьлла: «Цуьнан бедарна тIера оралла 
якъаелча, сайн мIарашца хьокхий дIацIанйора аса и». 

 
26. Абу ас-Самхьа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Екхаш йолучу йоьIан хьаткъа - дIадитта 
деза, ткъа векхаш волучу кIентан хьаткъа – тIе хи 
тоьхча тоьуш ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-
Насаи. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара)32. 
 
27. Асмаъ бинт Абу Бакра (АллахI реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) зударийн цIано йоьхча оьхуш долу цIий тIекхетта йо-
лучу бедаран хьокъехь элира: «Хьакхо еза цо и. Цул 
тIаьхьа хина чохь йитта еза и. Цул тIаьхьа хи кхарза 
деза цунна. ТIаккха а бен иза а тIехь ламаз дан йиш яц 
цуьнан» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)33. 
 
28. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ховлас 
хаьттира аьлла: «ХIай, АллахIан элча! Нагахь цIийн ла-
раш цIенна дIацайовлахь?». Цо жоп делира: «Хица 
цIанйичахьана кхачам бу хьуна, ткъа цIийн лораша 
хьуна ян цхьа а новкъарло яц» (ХIара хьадис далийнарг 
Абу Дауд ву: «Талхис ал-Хьабир» жайне хьажа. Ткъа хьадис 
дийциначеран зIе гIийла лоруш ю. ХIара хьадис далийна дац 
ат-Тирмизис)34. 
  

                                                 
32. Абу Дауд, 376, ан-Насаи, 304, ал-Хьаким, 1/271. 

33. ал-Бухари, 227, Муслим, 291. 

34. ХIара хьадис далийна дац ат-Тирмизис, х1ара далийнарг Абу 

Дауд ву, 365. «Талхис ал-Хьабир» жайне хьажа: 1/36. 
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ЛАМАЗ ЭЦАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 

29. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Айса сайн умматна хало ярна ца 
кхерахьара – хIора ламаз мосазза оьцу, сивак хьакха 
аьлла, омра дийр ма дара аса цаьрга» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Малик, Ахьмад, ан-Насаи. Ткъа ибн Хузайма - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара. Ал-Бухарис оцу хьадисан кхозуш 
долу ривайат далийна)35. 
 
30. Iусманан (АллахI реза хуьлда цунна) азатхочо Хьумрана 
дийцина: «Iусмана, ламаз эца хи да шена аьлла, омра дира. 
Цул тIаьхьа кхузза шен куьйгаш дилира цо. Цул тIаьхьа бага а, 
мерачу а хи кхаьрзира цо, мара а цIанбира. Цул тIаьхьа кхузза 
юьхь йилира цо. Цул тIаьхьа кхузза голаца цхьаьна аьтту 
пхьарс билира цо. Изза аьрру пхьаьрсана а дира цо. Цул 
тIаьхьа (тIеда куьйгаш а долуш) шен коьртана масхьа дира цо. 
Цул тIаьхьа хьакхолгаца цхьаьна кхузза шен аьтту ког билира 
цо. Изза аьрру когана а дира цо. Цул тIахьа элира цо: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хIокху кеппара ламаз оьцуш гина суна». 
ТIаккха элира цо: «ХIинца аса ма-эццара ламаз а эцна, 
ткъа оцу юккъехь ша-шега къамелаш а ца деш, ши 
ракаIат ламаз дахь - АллахIа гечдийр ду цунна хьалха 
летийначу къиношна»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим)36.     

 
31. Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
ламаз муха эцара гойтуш, Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI 
реза хуьлда цунна) элира: «Цул тIаьхьа шен коьртана 
цкъа масхьа дира цо» (ХIара хьадис, цIена зIе а ягаръеш, 
далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи. Ат-Тирмизис 
аьлла: оцу хьокъехь уггаре а бакъ хаам бу хIара)37.  
 

                                                 
35. Малик, 148, Ахьмад, 7364, ан-Насаи: 2/197, ибн Хузайм, 748. 

36. ал-Бухари, 1934, Муслим, 226. 

37. Абу Дауд, 115, ан-Насаи, 92, ат-Тирмизи, 32. 
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32. IабдуллахI ибн Зайд ибн Iасима (АллахI реза хуьлда царна) 
дийцина: «Цхьана стага (IабдуллахI ибн Зайде) хаьттира: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ламаз муха оьцура гайта таро хир ярий 
хьан суна?». IабдуллахI ибн Зайда жоп делира: «ХIаъ». Цул 
тIаьхьа, хи дал шена аьлла, омра а дина, ткъа хи схьадеаначу 
хенахь, кIеззиг хи шен куьйгашка а доьттина, шозза дилира цо 
уьш. ТIаккха кхузза бага а, мерачу а кхаьрзира цо хи. Цул 
тIаьхьа кхузза шен юьхь йилира цо. Цул тIаьхьа, шоз-шозза 
буьлуш, шен ши пхьарс билира цо голашка кхаччалц. Цул 
тIаьхьа шен коьртана масхьа дира цо – ший а куьг хьалхара 
тIехьа дIахьокхуш, юха тIехьара хьалханехьа схьахьокхуш. 
ТIаккха шен ши ког билира цо».  
 

Кхечу хьадисехь аьлла: «Шен коьртана хьалххара 
дIадолийра цо масхьа дан - ший а куьг кIесаркIаг чу 
кхаччалц дIадигира цо, цул тIаьхьа и шиъ юханехьа 
дигира цо, ша (масхьа) дIадоллийначу меттиге 
кхаччалц. ТIаккха шен ши ког билира цо» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)38. 
 
33. IабдуллахI ибн Iамра (АллахI реза хуьлда цунна а, цьунан 
дена а) ламаз муха эца деза довзуьйтуш дийцина: «Цул 
тIаьхьа (АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) шен коьртана масхьа дира. 
ТIаккха шен хьажопIелгаш лергашка а доьхкина, шен 
нанапIелгаш лергашна тIехьа тIехула тIехьаькхира 
цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа 
ибн Хузайма бакъ хьадис ду аьлла хIара)39.  
 
34. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шух цхьаъ наб а йина самаваьлча - 
кхузза мара цIанбойла цо, хIунда аьлча шайтIано 
цуьнан меран Iуьргашкахь буьйса йоккху» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)40. 
 

                                                 
38. ал-Бухари, 185, Муслим, 235. 

39. Абу Дауд, 135, ан-Насаи, 140. 

40. ал-Бухари, 3295, Муслим, 238. 
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35. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шух цхьаъ наб а йина самаваьлча - 
шен куьг пхьегIина чу ма Iоттуьйла цо кхузза диллалц, 
хIунда аьлча цунна ца хаьа шен куьйго буьйса мичахь 
яьккхина» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. 
Ткъа хьадисан дIаяздар Муслимниг ду)41. 
 
36. ЛакъытI ибн Сабира (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Хьакъ долучу кепара (эца ма-
деззара) ламаз эца, пIелгийн яккъаш йила, леррина 
(хи кIоргге а кхачош) мара а цIанбе, нагахь хьо марха 
долуш вацахь» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ибн Хузайма - бакъ хьадис 
ду аьлла хIара)42. 
 

Абу Даудан кхечу хьадисехь аьлла: «Айхьа ламаз 
оьцучу хенахь бага хи кхарза». 
 
37. Iусман ибн Iаффана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Ламаз оьцучу хенахь Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) пIелгашцаний 
шен маж къажйора» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи 
ву. Ткъа ибн Хузайма - бакъ хьадис ду аьлла хIара)43. 
 
38. IабдуллахI ибн Зайда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) (ламаз эца) муддан44 кхаа декъах ши дакъа хи 
деанера. Ткъа цо цуьнца леррина, ши куьг а хьокхуш, 
шен пхьаьрсаш дилира» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад 
ву. Ткъа ибн Хузайма - бакъ хьадис ду аьлла хIара)45. 
 

                                                 
41. ал-Бухари, 162, Муслим, 237. 

42. Абу Дауд, 142-144, Тирмизи, 788, ан-Насаи, 87, ибн Мажа, 448, 

ибн Хузайма, 150. 
43. ат-Тирмизи, 430, ибн Хузайма, 1/86. 

44. Мудд – хIокху заманан барамашца аьлча - 620 гарам нисло.  

45. Ахьмад, 16006, ибн Хузайма, 1/62. 
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39. IабдуллахI ибн Зайда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) шен лергаш цIандан кхин хи оьцуш гира суна, 
цо шен коьртана масхьа дан лелийнарг а доцуш (ХIара 
хьадис, дийциначеран цIена зIе а ягарьеш, ал-БайхIакъис 
далийна)46. 
 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Цул тIаьхьа шен 
коьртана масхьа дан керла хи ийцира цо, шен 
куьйгахь дисина хилларг а доцуш» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву)47. 

 
40. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) олуш хезна шена аьлла: «Къематдийнахь сан 
умматеранаш богIур болуш бу - хьаьжашна тIехь 
лепаш кIайн седарий а долуш, куьйгашна тIехь лепаш 
кIайн чIагарш а йолуш, ламаз эцна ларраш бахьанехь 
хIиттина. Нагахь шух  муьлххачуьнга а и лепар 
алсамдаккхалахь - дойла цо иза» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар 
Муслимниг ду)48. 
 
41. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
мачаш тIеюхуш а, можана ехк хьокхуш а, ламаз оьцучу 
хенахь а, муьлхха а кхидолу гIуллакхаш дечу хенахь а - 
аьтту агIонна тIера дIадолор дукха дезаш вара» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)49. 

 
42. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шаьш ламаз оьцучу хенахь - шайн 
аьтту агIонашна тIера дIадоладе» (ХIара хьадис 

                                                 
46. ал-БайхIакъи, 1/196. 

47. Муслим, 236. 

48. ал-Бухари, 136, Муслим, 246. 

49. ал-Бухари, 168, Муслим, 268. 
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далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. 
Ткъа ибн Хузайма - бакъ хьадис ду аьлла хIара)50. 
 
43. Ал-МугIира ибн ШуIбас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ламаз оьцучу хенахь шен кIужална а, 
чалбина а, маьхьсешна а тIе масхьа дира» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву)51. 
 
44. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Хьаж дечу хенахь Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: 
«АллахIа доллийначунна тIера дIадоладе аша а» (ХIара 
дешнаш ан-Насаис омрин кепехь далийна, ткъа Муслима – 
дийцаран хормехь)52.  
 
45. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ша ламаз оьцучу 
хенахь голашна тIехула массанхьа а леррина хи 
кхачийтира» (ХIара хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни ву. 
Амма хьадис дийциначеран зIе гIийла лерина ю)53. 
 
46. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Ламаз дина ца лору - ламаз эцна 
воцучо. Ламаз эцна а ца лору - АллахIан цIе 
цаяьккхиначо» (ХIара хьадис, дийциначеран гIийла зIе а 
ягаръеш, далийна Ахьмада а, Абу Дауда а, ибн Мажас а)54. 
 

Ат-Тирмизис а далийна кхуьнах тера хьадис, СаIид ибн 
Зайда а, Абу СаIид ал-Худрис а дийцина аьлла. Ткъа Ахьмада 

                                                 
50. Абу Дауд, 4141, ат-Тирмизи, 1766, ан-Насаи, 5/482, ибн Мажа, 

402, ибн Хузайма, 1/91. 
51. Муслим, 274. 

52. ан-Насаис, 5/236, Муслима, 1218. 

53. ад-ДаракъутIни, 1/83. 

54. Ахьмад, 9137, Абу Дауд, 101, ибн Мажа, 399. 
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аьлла: оцу хаттаран хьокъехь теша хьакъ долуш цхьа-цхьаъ ха-
ам бац55.  
 
47. ТIалхьа ибн Мусаррифа (АллахI реза хуьлда цунна) шен 
дегара а, дендегара а дийцина: «АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) (ламаз 
оьцучу хенахь) хи, бага шенна, мерачу шенна вовшах 
а къастош, кхорзуш гира суна» (ХIара хьадис, дийциначе-
ран гIийла зIе а ягаръеш, далийнарг Абу Дауд ву)56.  
 
48. Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) ла-
маз оьцучу хенахь бага а, мерачу а хи кхаьрзира, ша цхьана ка-
нахь схьаэцна долу хи бага а, мерачу а кхорзуш. (ХIара – Абу 
Дауда а, ан-Насаис а далийна долу деххачу хьадисах дакъа 
ду)57. 
 
49. IабдуллахI ибн Зайда (АллахI реза хуьлда цунна), пхье-
гIара хи шен куьйга а доьттина, кхузза уьш дилира. Цул 
тIаьхьа юха а, пхьегIара хи канахь схьа а эцна, цхьана канара 
хи бага а, мерачу а кхаьрзира цо. Ткъа иза кхузза а дира цо. 
Цул тIаьхьа кхузза юьхь йилира цо. ТIаккха голашца цхьаьна 
шозза пхьарсаш дилира цо. Юха а, пхьегIара хи а эцна, цкъа 
масхьа дира цо шен коьртана, куьйгаш хьалхара тIехьа а 
дохуьйтуш, юха тIехьара хьалха а далош. Цул тIаьхьа хьак-
холгашца цхьаьна шен когаш дилира цо. (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим)58.   
 
50. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамарна 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) цхьа стаг гира 
- когана тIехь хи хьакхадаланза мIаранал меттиг йисина. 
ХIетахь цо элира цуьнга: «Вало, юха а верзий, эца ма-
деззара хьайн ламаз эца» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу 
Дауд, ан-Насаи)59.  
 

                                                 
55. ат-Тирмизи, 25. «Ал-Iилал ал-Кабир» жайнахь юха а ат-

Тирмизи, 1/112. 
56. Абу Дауд ву, 139. 

57. Абу Дауд, 111, ан-Насаи, 95. 

58. ал-Бухари, 186, Муслим, 235.   

59. Абу Дауд, 173. Амма ан-Насаис дийцина дац хIара хьадис. 
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51. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) ламаз оьцучу хенахь цхьа мудд хи леладора, ткъа 
луьйчучу хенахь - цхьана саьхьана тIера пхеа саьхьана 
тIе кхаччалц» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим)60. 
 
52. ХаттIабан кIанта Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «Нагахь шух муьлххачо а, эца ма 
деззара ламаз а эцна, цул тIаьхьа (хIара доIа) дешахь: 
«Аса тоьшалла до АллахI воцург кхин дела цахиларца. 
Ша цхьаъ ву И, Шеца накъост а воцуш. Аса юха а 
тоьшалла до Мухьаммад Цуьнан лай а, элча а хилар-
ца» («АшхIаду ан лá илáхIа иллаллóхIу вахьдахIу лá шарúка 
лахIу, ва ашхIаду анна Мухьаммадан IабдухIу ва расýлухI») -
 цунна хьалха, билггал, ялсаманин барххIе а неI 
схьайоьллур ма ю – царех шена луъучу неIарехула иза 
чувахийта» (ХIара хьадис далийнарш бу: Муслим, ат-
Тирмизи)61.  
 

Ткъа ат-Тирмизин хьадисехь оцунна тIе аьлла: «Нагахь 
шух муьлххачо а, эца ма деззара ламаз а эцна, цул 
тIаьхьа (хIара доIа) дешахь: «Аса тоьшалла до АллахI 
воцург кхин дела цахиларца. Ша цхьаъ ву И, Шеца 
накъост а воцуш. Аса юха а тоьшалла до Мухьаммад 
Цуьнан лай а, элча а хиларца. Я, АллахI! Тоба дечарех 
а, (тIехулахь а, кийрахь а) цIано лелочарех а ве Ахьа 
со» («АшхIаду ан ла илахIа иллаллахIу вахьдахIу ла шарика 
лахIу, ва ашхIаду анна мухьаммадан IабдухIу ва расулухIу. Ал-
лахIуммажIални минат-таввабина, важIалнии миналь-
мутатIаххIирина») - цунна хьалха, билггал, ялсаманин 
барххIе а неI схьайоьллур ма ю – царех шена луъучу 
неIарехула иза чувахийта (ХIара хьадис далийнарг ат-
Тирмизи ву)62. 
  

                                                 
60. ал-Бухари, 201, Муслим, 325. 

61. Муслим, 234, ат-Тирмизи, 255.  

62. ат-Тирмизи, 255.  
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МАЬХЬСЕШНА ТIЕ МАСХЬА ДАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

53. Ал-мугIира ибн ШуIба (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) ламаз оьцучу хенахь цунна уллохь вара со. ХIетахь Со 
охьатаьIира, цуьнан когара маьхьсеш дIаяхархьамма. Ткъа цо 
элира: «ДIамаяха ахьа уьш, хIунда аьлча когаш а 
дилина тIейоьхна ю аса  уьш»» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим)63. 
 

Ал-МугIира ибн ШуIба (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) маьхьсешна тIехула а, бухахула а дира 
масхьа» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, далйинарш бу: 
Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа)64. 
 
54. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Дин 
хетаршна тIедоьгIна делахьара - маьхьсешна бухахула 
масхьа дар хьекъале лорур ма дара, тIехула тIе дечул а. 
Делахь а, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) шен маьхьсешна тIехула 
масхьа деш гина суна» (ХIара хьадис, дика зIе а ялош, 
далийнарг Абу Дауд ву)65. 

 
55. Сафван ибн Iассала (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Тхо новкъа даха девллачу хенахь Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), тхайн 
когара маьхьсеш кхаа дийнаххьий, кхаа бусий 
дIамаяха олий, омра дора тхоьга - жимачу гIуллакхна 
арадаханехь а, я доккхачу гIуллакхна даханехь а, я наб 
кхеттачул тIаьхьа а. Уьш (когара) дIаяха езаш яра - 
нагахь лийчар тIедоьжнехь» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ан-Насаи, ат-Тирмизи. Ткъа хьадисан дIаяздар ат-Тирмизиниг 
ду. Ат-Тирмизис а, ибн Хузайма а бакъ хьадис ду аьлла 
хIара)66. 

                                                 
63. ал-Бухари, 206, Муслим, 274. 

64. Абу Дауд, 165, ат-Тирмизи, 97, ибн Мажа, 550. 

65. Абу Дауд, 162. 

66. ан-Насаи, 127, ат-Тирмизи, 96, ибн Хузайм, 1/13. 
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56. Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) некъахочунна  кхаа дийнахь-бусий 
маьхьсешна тIе масхьа дан магийра, ткъа шен цIахь 
волучунна - дийнахь-бусий (магийра)» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву)67. 
 
57. Савбана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) (гIазотан гIуллакхна) тIеман тоба 
хьажийнера. Цигара шело бахьанехь чIогIа халонаш 
лайна хиллера цара. Шаьш Пайхамар (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу 
юхадирзиначу хенахь (бусалба наха далхийра цуьнга и 
гIуллакх). Ткъа цо масхьа де аьлла, омра дира цаьрга - 
шайн чалбанашна тIе а, маьхьсешна тIе а» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд. Ткъа ал-Хьакима - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара)68. 
 
58. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь шух цхьамма, ламаз а эцна, 
шен маьхьсеш кога йоьхнехь - царна тIехула масхьа а 
дай, шен ламаз дойла цо. Нагахь лийчар тIедоьжна 
вацахь, шена лаахь когара уьш дIацаяха йиш йолуш а 
ву иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: ад-ДаракъутIни, ал-
Хьаким. Ткъа тIаьххьарачо бакъ хьадис ду аьлла хIара)69. 
 

Оццара далийна, кхуьнах тера а долуш, шен зIе асхьабна 
тIехь сецна (юкъахъяьлла) хьадис, Iумар ибн ал-ХаттIаба 
(АллахI реза хуьлда цунна) элира аьлла. 

 
59. Абу Бакра (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) ламаз а эцна кога йоьхначу маьхьсешна тIе 
масхьа дан магийра - кхаа дийнахь-бусий некъахошна, 

                                                 
67. Муслим, 176. 

68. Ахьмад, 1878, Абу Дауд, 146, ал-Хьаким, 1/275. 

69. ад-ДаракъутIни, 1/203, ал-Хьаким, 1/181. 
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цхьана дийнахь-бусий шайн цIахь болучарна» (ХIара 
хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни ву. Ткъа ибн Хузайма - бакъ 
хьадис ду аьлла хIара)70. 

 
60. Убай ибн Iимара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Аса цкъа Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! Маьхьсешна 
тIехула масхьа дан мегаш дуй суна?». Цо жоп делира: 
«Ду». Цо хаьттира: «Цхьана дийнаххьий?». Цо жоп 
делира: «ХIаъ». Цо хаьттира: «Ткъа шина дийнахь?». Цо 
жоп делира: «ХIаъ». Цо хаьттира: «Ткъа кхаа дийнахь?». 
Цо жоп делира: «ХIаъ, хьайна лаахь, мел дукха а масхьа 
дан йиш ю-кха хьан» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. 
ЧIогIа дац а аьлла цо хIара)71. 
  

                                                 
70. ад-ДаракъутIни, 1/204, ибн Хузйам, 1/96. 

71. Абу Дауд, 158. 
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ЛАМАЗ КАРАРА ДОККХУ БАХЬАНАШ ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

 
61. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчанан (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) асхьабаш пхьуьйран ламаз (дIадехка 
АллахIан элча схьаваре) хьоьжуш Iара. Ткъа церан 
кортош (набарна) охьаохкалой хуьлура. Цул тIаьхьа 
ламазаш дора цара, ламаз эцар карла а ца доккхуш» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ад-ДаракъутIнис - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара. ХIокху хьадисан бух иштта 
Муслима а балийна)72.   
 
62. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Хьубайшан 
йоIа ПетIамата, Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) волучу а еана, цуьнга хаьттира: «ХIай, 
АллахIан элча! ДIа а ца соцуш, цIий оьхуш зуда ю со. 
Цуьнах цкъа а цIанлуш а яц со. Ламаз дита дезий 
аса?». Цо жоп делира: «ХIан-хIа. Иза – цIано йохар дац, 
дегапхенашкара оьхуш цIий ду. Хьайн цIано юху хан 
тIекхаьчначу хенахь ламазаш дар сацаде. Ткъа (цIано 
юху хан) дIаяьлча - лийча а лийчий, хьайн ламаз дан 
доладе» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)73. 
 

Ал-Бухарин хьадисехь иштта аьлла: «…хIора ламазна 
шен-шена ламаз а эца». 
 

Муслима билгалдина и дакъа ша хуъушехь юкъахдитина 
хилар. Оцу балхана шен бахьанаш а хилла цуьнан. 
 
63. Iали ибн Абу ТIалиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Кест-кеста мазйу оьхуш стаг вара со. Пайхамаре (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хаттахь аьлла, элира аса 
ал-Микъдаде. Ткъа цо цуьнга хаьттиначу хенахь  Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Ла-

                                                 
72. Абу Дауд, 200, ад-ДаракъутIни, 1/133, Муслим, 376.   

73. ал-Бухари, 228, Муслим, 333. 
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маз эца деза»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим. Ткъа хьадисан дIаяздар ал-Бухариниг ду)74. 

 
64. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Папйха-
мар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), 
шен зударех цхьанна барт а баьккхина, ламаз а ца оь-
цуш, ламазе вахара» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад ву. 
Ткъа ал-Бухарис - гIийла хьадис ду аьлла хIара)75. 
 
65. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь шух муьлххачу а цхьанна шен 
кийрахь (къур-къур дарца я мох хьийзарца) сингаттам 
хьаьвзина хаалахь, и бахьанехь мох бели-те шен я ца 
бели-те аьлла, цуьнан шеко а кхоллалахь - маьждигна 
чуьра арамаволийла иза, шена я гIовгIа ца хазахь, я 
хьожа ца хаалахь» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву)76. 

 
66. ТIалкъ ибн Iалис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цхьана стага Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьда цунна) хаьттира: «Сайн Iовратах (куьг) кхетта сан». 
Я иштта хаьттира цо: «Стага ламаз эца дезий-те - нагахь 
цуьнан, ламазехь а волуш, шен Iоврат-меженах (куьг) 
кхеттехь?». Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) жоп делира: «Ца деза, хIунда аьлча иза 
хьан дегIах цхьа меже ю» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ибн 
Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара. Ал-Мадинис аьлла: 
хIара хьадис дикаха ду Бусрин хьадисал а)77. 
 
67. Бусра бинт Сафвана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Шен Iоврат-меженах (куьг) хьак-
хаделлачо - ламаз эца деза» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ат-

                                                 
74. ал-Бухари, 132, Муслим, 303. 

75. Ахьмад, 6/210. 

76. Муслим, 362. 

77. Ахьмад, 4/23, Абу Дауд, 182, ат-Тирмизи, 85, ан-Насаи, 165, 

ибн Мажа, 483, ибн Хьиббан, 3/402, ад-Даракъутlни, 1/149. 
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Тирмизис а, ибн Хьиббана а - бакъ хьадис ду аьлла хIара. Ал-
Бухарис аьлла: хIара уггаре а бакъ хаам бу оцу хаттаран 
хьокъехь болучу хаамех)78. 
 
68. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь цхьаъ Iеттийнехь, я цуьнан мерах цIий 
деанехь, я Iуьпаш яьхкинехь, я мазйу охьаIовдаеллехь - 
цо шен ламаз юкъара а даьккхина, ваха а вахана ламаз 
эца деза. Цул тIаьхьа (юкъарадаьккхиначунна тIера 
кхин дIа) шен ламаз чекхдаккха деза, оцу юккъехь 
къамелаш а ца деш» (ХIара хьадис далийнарг ибн Мажа ву. 
Ткъа Ахьмада а, кхин болучу динан Iилманчаша а гIийла ду 
аьлла хIара хьадис)79. 
 
69. Жабир ибн Самурас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цхьана стага Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хаьттира: «УьстагIан жижиг диъча ламаз 
эца дезий аса?». Цо жоп делира: «Хьайна лаахь». Оцу ста-
га юха а хаьттира: «Ткъа эмкалан жижиг диъча эца дезий 
аса ламаз?». Цо жоп делира: «Деза» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву)80. 
 
70. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Дакъа лийчийнарг луьйчийла. Велларг 
тIехь барам дIабаьхьначо ламаз оьцийла» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, ат-Тирмизи. Ткъа тIаьххьарачо дика 
хьадис ду аьлла хIара). 
 

Амма Ахьмада аьлла: «Оцу хаттаран хьокъехь цхьа-
цхьаъ бакъ хаам бац» 81. 
 
71. IабдуллахI ибн Абу Бакра (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
                                                 
78. Ахьмад, 6/406, Абу Дауд, 181, ат-Тирмизи, 82, ан-Насаи, 447, 

ибн Мажа, 479. 
79. ибн Мажа, 1221. 

80. Муслим, 360. 

81. Ахьмад, 9553, ат-Тирмизи, 993. 
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там а, маршо а хуьлда цунна) Iамр ибн Хьазме дIахьийтиначу 
кехатахь яздина дара: «КъурIанах ма хьакхалойла цIена-
ниг бен» (ХIара хьадис, кхечуьнга даьккхина а долуш, далий-
на Малика. Ан-Насаис а, ибн Хьиббана а дийна зIе ялийна 
хIокху хьадисан. Делахь а, къайлах сакхташ ду кхуьнан)82. 
 
72. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) даима а хьехавора Сийлахь-Веза АллахI» (ХIара хьа-
дис далийнарг Муслим ву)83. 
 
73. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) цIий даьккхира. Цул тIаьхьа, ламаз а ца оьцуш, 
ламаз дира цо» (ХIара хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни ву. 
Оццо гIийла хьадис ду а аьлла хIара) 84. 
 
74. МуIавис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «(Сема) бIаьрг гоьта тIекъовлучу тIийригах тера 
бу. Ткъа шина а бIаьрганна наб кхетча - и муш дIаба-
стабелла бу» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад ву)85. 
 

Ат-ТIабаранин хьадисехь аьлла: «Наб кхеттачо ламаз 
оьцийла» (ХIара хьадис далийнарг ат-ТIабарани ву)86. 
  

Изза дешнаш Абу Дауда далийначу Iелин (АллахI реза 
хуьлда цунна) хьадисехь а ду. Делахь а, оцу хьадисехь хIара 
«…и муш дIабастабелла бу» боху дешнаш доцуш ду. (Абу 
Дауд. Оцу далийначу ривайатийн зIенех дерг аьлча, ткъа и 
ший а зIе гIийла лерина ю)87. 

 
Абу Дауда ибн Iаббасан (АлахI реза хуьлда цунна а, 

цуьнан дена а) хьадис далийна, Пайхамара (АллахIера къинхе-

                                                 
82. Малик, 468. Ан-Насаи, 4853, ибн Хьиббан, 14/504. 

83. Муслим, 373, ал-Бухари, 2/114 «фатхь ал-Бари». 

84. ад-ДаракъутIни, 1/151. 

85. Ахьмад, 4/97. 

86. ат-ТIабарани, 19/372. 

87. Абу Дауд, 203. 
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там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Вижина Iуьл-
луш наб йиначо ламаз эца дезаш ду» (ХIара хьадис да-
лийнарг Абу Дауд ву. Хьадис дийциначеран зIе гIийла лоруш 
ю)88. 
 
75. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «ШайтIано, дан а деана, шух 
хьанна а ламазехь волучу хенахь гоана тIе мох тоха 
тарлуш ду, ткъа цунна шен кийрара мох арабаьлла а 
мотталуш, ша и арахецна боццушехь а. Нагахь шух 
цхьанна и хIума мотталахь - шен ламаз юкъахмадокк-
хийла цо, шена гIовгIа хаззалц я хьожа хааяллалц» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-Баззар ву. ХIокху хьадисан бух ал-
Бухарис а, Муслима а балийна, IабдуллахI ибн Зайда (АллахI 
реза хуьлда цунна) дийцина аьлла. Кхин а ду кхуьнах тера Му-
слима далийна хьадис, Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина аьлла)89. 
 

Кхуьнах тера хьадис ал-Хьакима а далийна, амма Абу 
СаIида (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: 
«Нагахь шух муьлххачу а цхьанна, дан а деана, шайтIано дагчу 
тийсахь - хьан ламаз карара даьлла хьуна бохуш (хьан мох 
баьлла хьуна бохуш), ткъа цо (хIокху кепара) жоп лойла цунна: 
«Аьшпаш буьтту ахьа!»» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Хьаким ву)90.  
 

Ибн Хьиббанан хьадисехь аьлла: «…ткъа цо шен да-
гахь олийла…» (ХIара хьадис далийнарг ибн Хьиббан ву)91. 
  

                                                 
88. Абу Дауд, 203. 

89. ал-Баззар, 281, ал-Бухари, 137, Муслим, 361, Муслим, 362. 

90. ал-Хьаким, 134. 

91. ибн Хьиббан, 2666. 
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АРАВАХАРАН ГIИЛЛАКХАШ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
76. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) ша хьаштагIанна чуволуш шен мухIар 
охьадуьллура (пIелгара дIадоккхура)» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Амма 
хьулдина сакхташ ду цуьнгахь)92. 
 
77. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ша 
хьаштагIанна чуволучу хенахь олура: «Я, АллахI! ШайтIа-
нех ларвар доьху аса Хьоьга, боьршачарех а, иштта 
стечарех а» («АллахIумма инни аIузу бика минал-хубуси вал-
хабаис») (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим, 
Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа)93. 
 
78. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хьаштагIане вахча, аса а, кхин цхьана 
ялхочо а хи чохь жима кит а, жима гоьмукъ а (буьххь-
ехь эчиг а долуш, йоца Iаса) хьора. Ткъа цо оцу хица 
цIано йора» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим)94. 
 
79. Ал-МугIира ибн ШуIба (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Цкъа АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира соьга: «ДIалацахьа хIара кит». Суна 
гучуьра къайлаваллалц гена юьстах а ваьлла,  шен хьашт кхо-
чуш дира цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим)95. 
 
80. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина, (цкъа) АллахIан элчано (АллахIера 

                                                 
92. Абу Дауд, 19, ат-Тирмизи, 1748, ан-Насаи, 5213, ибн Мажа, 

303.  
93. ал-Бухари, 142, Муслим, 375, Ахьмад, 11536, Абу Дауд, 25, ат-

Тирмизи, 26, ан-Насаи, 19, ибн Мажа, 296. 
94. ал-Бухари, 152, Муслим, 271. 

95. ал-Бухари, 363, Муслим, 274. 
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къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «НеIалт 
хиллачу шина къинах ларло: нах лелачу новкъахь а, 
цара садуIучу IиндагIехь а ара ма ховша» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву)96. 
 

Абу Даудан хьадисехь, Мусас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина долучу, аьлла: «НеIалт хиллачу кхаа къинах 
ларло: (молуш долучу хин) хьостанашна чу бех ма ло, 
иштта нах лелачу новкъахь а, IиндагIехь йолучу мет-
тигашкахь а» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву)97. 
 

Ткъа Ахьмадан хаамехь, ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда 
цунна а, цуьнан дена а) далийна долучу, аьлла: «Иштта ди-
хкина ду хьашт кхочушдар – хи гуллуш долучу метти-
гашкахь а» (ТIаьххьара далийна ши ривайат гIийлачу хьади-
сан билгалонаш йолуш ду) (Ахьмад)98. 
 

Ат-ТIабаранис а далийна ибн Iумаран (АллахI реза 
хуьлда цунна а, цуьнан дена а) хьадис. Ткъа оцу хьадисехь 
хьашт кхочушдар (арахаар) доьхку: стом кхуьучу дитташна 
кIеллахь а, доьдучу хийистехь а. (ХIара хьадис далийнарг ат-
ТIабарани ву. Ткъа хIара хьадис дийциначеран зIе а ю иштта 
гIийла)99.  
 
81. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь шаьшшиннан хьашт кхочушдан, арава-
ха ваьлла ши стаг велахь - вовшех дIахьулвала а веза и 
шиъ, я вовшашца къамелаш дан а ца деза цаьршимма, 
хIунда аьлча АллахI чIогIа оьгIазвоьдуш ду и хIума» 
(ХIара хьадис далийнарг Ахьмад ву. Ткъа ибн ас-Сакана а, ибн 
ал-КъаттIана а бакъ хьадис ду а аьлла хIара. ХIетте а, оцу хьа-
дисехь хьулдина сакхташ ду)100.  
 

                                                 
96. Муслим, 269. 
97. Абу Дауд, 26. 
98. Ахьмад, 2710. 

99. ат-ТIабарани, 3613. 

100. Ахьмад, 10917.  
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82. Абу Къатада (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Шух цхьаммо а, ша хьаткъа тоьлучу хенахь, шен 
аьтту куьг шен Iовратах дIа ма хьакхадолуьйтийла, я 
аьтту куьйгаца цIано а ма йойла цо, (я ша молуш йолу-
чу пхьегIанна) чу хIуп а ма бохийла цо» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар Му-
слимниг ду)101. 
 
83. Салмана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) ца магийна тхуна: боьхалла тоьлучу хенахь а, 
хьаткъа тоьлучу хенахь а КаIбехьа (къилбехьа) дерзар 
а, аьтту куьйга цIано яр а, хьашт кхочуш диначул 
тIаьхьа цIанонна лелош долу тIулгаш кхаа тIулгал 
кIеззиг хилар а, кхеллица (кхоца, луьсташца), иштта 
даьIахкаца а цIано яр а» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву)102. 
 
84. Абу Аййуба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Боьхалла тоьлучу хенахь а, хьаткъа тоьлучу хе-
нахь а КаIбина тIе а ма доьрзийла шу, я цуьнах букъ 
тоьхна а ма ховшийла шу – я малхбалехьа дерза, я 
малхбузехьа дерза» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим, Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа)103. 
 
85. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Нагахь шух цхьаъ шен аравахаран хьашт (доккханиг 
делахь а я жиманиг делахь а) кхочушдан валлахь - 
дIахьуллойла иза (нахана ша гун воцучу кепара)» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву)104. 
 

                                                 
101. ал-Бухари, 154, Муслим, 267.  

102. Муслим, 262. 

103. ал-Бухари, 144, Муслим, 264, Ахьмад, 23047, Абу Дауд, 9, ат-

Тирмизи, 8, ан-Насаи, 21, ибн Мажа, 318. 
104. Абу Дауд, 35. 
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86. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) хьаштагIанна чуьра араваьлча олура: «Гечдехьа суна!» 
(«ГIуфранак») (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, 
ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа Абу Хьатима а, ал-
Хьакима а бакъ хьадис ду аьлла хIара)105. 
 
87. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайха-
мар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шен хьашт 
кхочушдан ваха воьллера. Цо соьга кхо тIулг ба-хьа шена эли-
ра. Суна ши тIулг карийра, кхоалгIаниг ца карийра. Ткъа оцу 
кхоалгIачуьнан метта аса цунна луьст беара. ТIаккха цо, ши 
тIулг схьа а эцна, луьст дIа а кхоьссина, элира: «Иза – боьха 
(нажжаз) хIума ю» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари 
ву)106. 
 

Ахьмадан а, ад-ДаракъутIнин а хьадисехь оцунна тIе 
аьлла: «Цхьа кхин хIума я-хьа суна» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Ахьмад, ад-ДаракъутIни)107. 
 
88. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
ца магийра - хьашт кхочуш диначул тIаьхьа даьIахкца а, луь-
стаца а (кхоца а, кхеллица а) цIано яр. Цо элира: «Цара цIан 
ца йо» (ХIара хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни ву. Оццо 
бакъ хьадис ду а аьлла хIара)108.  
 
89. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Хьоткъин (цинцех) ларлолаш, хIунда 
аьлча кошахь нахана дукхаха долу Iазап и бахьанехь 
хуьлуш ду шуна» (ХIара хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни 
ву)109. 
 

                                                 
105. Ахьмад, 24694, Абу Дауд, 30, ат-Тирмизи, 7, ан-Насаи, 6/24, 

ибн Мажа, 300, Абу Хьатим, 1/43, ал-Хьаким, 1/85. 
106. ал-Бухари, 156. 
107. Ахьмад, 4287, ад-ДаракъутIни, 1/55. 

108. ад-ДаракъутIни, 1/56.  

109. д-ДаракъутIни, 1/128. 
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Ткъа ал-Хьакиман хьадисехь аьлла: «Кошахь дукхаха 
долу Iазапаш даларан бахьана - хьоткъах ларцабалар-
на ду» (ХIара хьадис далийнарг ал-Хьаким ву. Хьадис дийци-
начеран зIе бакъ зIе ю)110. 
 
90. Суракъа ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) Iамийра тхуна - хьашт кхочуш дечу хе-
нахь аьрру когана тIетовжар а, аьтту коган кIажа 
хьалаайбар а» (ХIара хьадис далийнарг ал-БайхIакъи ву. 
Ткъа хьадис дийциначеран зIе гIийла лоруш ю)111. 
 
91. Iиса ибн Йаздада (я Бардада) дийцина, шен дас (АллахI ре-
за хуьлда цунна) дийцира, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь 
шух муьлхха а цхьаъ хьаткъа телла ваьллехь - шен Iо-
врат кхузза цIандан гIорта веза иза (чохь диссина 
хьаткъа аратоттуш, дега а деш)» (ХIара хьадис далийнарг 
ибн Мажа ву. Амма хьадис дийциначеран зIе гIийла лоруш 
ю)112. 
 
92. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) Къубаъ олучу меттигера бахархошка хаьттира: «Ал-
лахIа хеста ма до шу. Бахьана хIун ду-те?». Цара жоп де-
лира: «Оха цIано тIулгашца йо, цул тIаьхьа хица а йо» 
(ХIара хьадис далийнарг «Кашф ал-Астар» жайнахь ал-Баззар 
ву. Амма хьадис дийциначеран зIе гIийла лоруш ю. Цуьнан бух 
иштта балийна Абу Дауда а, ат-Тирмизис а. Ткъа кхуьнах тера 
хьадис ибн Хузайма а далийна, Абу ХIурайрас (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина аьлла. Иза бакъ хьадис ду а аьлла цо. 
Делахь а, цуьнгахь кхин тIулгех лаьцна хьахош хIумма а 
дац)113. 

  

                                                 

110. ал-Хьаким, 1/293. 
111. ал-БайхIакъи, 1/96.  

112. ибн Мажа, 326.  

113. ал-Баззар, 227, Абу Дауд, 44, ат-Тирмизи, 3100.  
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ЛИЙЧАР А, ЛИЙЧАР ТIЕДОЖАРАН БАКЪОНАШ А 
ЮЬЙЦУ ДАКЪА 

 
93. Абу СаIийд ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Хица – хих (вуьшта аьлча: хица 
лийчар тIехь ду, нагахь оралла яьллехь)» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву. Кхуьнан бух иштта ал-Бухарис а балий-
на)114. 
 
94. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь (стаг шен зудчун меженех) еа ме-
женна юккъе охьа а хаахь, ткъа цо (шен Iоврат зудчун 
Iовратна) чоьхьа а даккхахь - лийчар тIедоьжна цун-
на» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)115. 
 
Муслиман хьадисехь аьлла: «…васвалар ца хиллехь а». 
 
95. Умм Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Абу 
ТIалхьин зудчо Умм Сулайма (АллахI реза хуьлда цаьршин-
ненна а) хаьттинера: «ХIай, АллахIан элча! Боккъалаъ, 
АллахI эхь хеташ вац бакъ долучух. Зуда лийча езий-
те, нагахь цунна маьттаза гIан гахь?». Цо жоп делира: 
«Еза, нагахь коча хIуманан лар гахь» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)116. 
 
96. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), гIан а 
гина, стегаршна хуьлуш йолу кочалла гучуяьлла йолучу зудчун 
хьокъехь элира: «Лийча езаш ю иза» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим)117. 
 

Муслиман хьадисехь дийцина: «Умм Салама хаьттира: 
«Ткъа иштта хIума хуьлу?». АллахIан элчано (АллахIера 

                                                 
114. Муслим, 343. 
115. ал-Бухари, 291, Муслим, 348. 

116. ал-Бухари, 282, Муслим, 313. 

117. ал-Бухари, 6121, Муслим, 313. 
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къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) жоп делира: «Дера 
хуьлу. Иштта хIума хуьлуш ца хилча, (наний-беррий) 
цхьатера хилар мичара долу моьтту шуна?!».  
 
97. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
деа хIуманна луьйчура: лийчар тIедоьжча а, пIерас-
канан дийнахь а, (хьижама а йина) цIий даьккхича а, 
велларг лийчийча а» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. 
Ткъа ибн Хузайма - бакъ хьадис ду аьлла хIара)118. 
 
98. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Су-
мама ибн Усала Ислам-дин тIеэцначу хенахь Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), 
лийча аьлла, омра дира цуьнга» (ХIара хьадис далийнарг 
Iабд ар-Раззакъ ву. Ткъа кхуьнан бух ал-Бухарис а, Муслима а 
балийна)119. 
 
99. Абу СаIийд ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «ПIерасканан дийнахь лийчар тIехь 
ду - хIора гIеметтахIоьттиначунна» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим, Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи, ибн Мажа)120. 
 
100. Самура ибн Жундуба (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь цхьамма пIерасканан дий-
нахь ламаз эцахь - цо дийриг дика гIуллакх ду, ткъа 
кхин а гIолехь ду – нагахь иза лийчахь» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Ткъа ат-Тирмизис дика хьадис ду аьлла хIара)121. 
 

                                                 
118. Абу Дауд, 348, ибн Хузайм, 1/126. 

119. ар-Раззакъ, 10/318, ал-Бухари, 2422, Муслим, 1764. 
120. ал-Бухари, 2665, Муслим, 846, Ахьмад, 10644, Абу Дауд, 341, 

ат-Тирмизи, 493, ан-Насаи, 1375, ибн Мажа, 1089. 
121. Ахьмад, 19585, Абу Дауд, 354, ат-Тирмизи, 497, ан-Насаи, 

1380, ибн Мажа, 1091.  
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101. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Къуръан хьоьхура тхуна, ша лийчар тIедоьжна воцучу 
хенахь» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа хьадисан дIаяздар ат-
Тирмизиниг ду. Оццо дика хьадис ду а аьлла хIара, ткъа ибн 
Хьиббана-м - бакъ хьадис ду аьлла)122. 
 
102. Абу СаIийд ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь муьлхха а шух цхьаьннан, 
шен зудчуьнца (меттахь догIу) гIуллакх а деана, ткъа и 
гIуллакх кхин а цкъа дан лаам хилахь - ламаз оьцийла 
цо» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву)123. 
 

Ал-Хьакиман хьадисехь аьлла: «Ткъа цо цунна ницкъ 
лур бу (жигара воккхур ву иза) - шолгIа а и гIуллакх 
дан» (хIара хьадис далийнарг ал-Хьаким ву)124. 
 

Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) лийчар тIедоьжна долуш дIавуьжура, хих хьак-
хавелла а воцуш» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Делахь а, цуьнан къайлах 
сакхташ ду)125. 
 
103. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Шен зу-
дчуьнца цхьаьнакхетар бахьанехь лийчар тIе а 
доьжна, АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, мар-
шо а хуьлда цунна) луьйчучу хенахь, доллучул а хьал-
ха шен куьйгаш дуьлура цо. Цул тIаьхьа, аьтту канахь 
хи аьрру кана а дуттуш, аьрру куьйгаца боьршаллин 
хIуманаш юьлура цо. ТIаккха ламаз оьцура. Цул 
тIаьхьа, кIеззиг хи схьа а оьций, пIелгашца месаш а 

                                                 
122. Ахьмад, 628, Абу Дауд, 229, ат-Тирмизи, 146, ан-Насаи, 265, 

ибн Мажа, 594, ибн Хьиббан, 3/79.  
123. Муслим, 308. 

124. ал-Хьаким, 2/333. 

125. Абу Дауд, 228, ат-Тирмизи, 117, ан-Насаи, 5/332, ибн Мажа, 

581.  
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къажъеш, месашна бухарчу чкъурана тIе хи кхачадо-
ра. Цул тIаьхьа шен коьртана тIе кхо кана хи дуттура. 
Цул тIаьхьа шен дерриге а дегIана тIе дуттура хи. Ткъа 
тIаьххьара а когаш буьлура» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар Муслимниг ду)126. 
 

Иштта ал-Бухарис а, Муслима а далийначу Маймунан 
(АллахI реза хуьлда цунна) хьадисехь аьлла: «…цул тIаьхьа, 
боьршаллин хIуманашна тIе хи а дуттий, аьрру куьй-
гаца уьш юьлура цо. Цул тIаьхьа шен куьг лаьттана тIе 
туьйхира цо».  
 

Ткъа оцу хьадисан кхечу хаамехь аьлла: «…цул тIаьхьа 
лаьттана тIе хьаькхира цо и». 
 

Цхьана кхечу хаамехь аьлла: «Цул тIаьхьа аса деана 
гата кховдийра цуьнга. Ткъа и схьа а ца оьцуш, шен 
куьйгаца шен дегIана тIера хин тIадамаш охьадего во-
лавелира иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим)127. 
 
104. Умм Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Аса 
АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) хаьттинера: «ХIай, АллахIан элча! Сайн месех чIаба-
наш юцуш зуда ю со. Схьа а яьстина, охьахеца езий аса 
сайн месаш, (майрачух а кхетта) лийчар тIе а доьжна, 
хих яла дезча?». Цо жоп делира: «ХIан-хIа, кхо кана хи 
коьртана тIе доьттичахьана тоьуш ду хьуна»  
 

Кхечу хьадисехь аьлла: хIокху хьадисехь къамел «ЦIано 
йоьхна (зуда) цIанъелча хих яларан хьокъехь дара». 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву)128. 
 
105. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Маьждигна чохь сеца бакъо ца ло аса цIано 
йоьхначу зудчунна а, хих бовлар тIедоьжначу нахана 

                                                 
126. ал-Бухари, 262, Муслим, 316.  

127. ал-Бухари, 266-274, Муслим, 317. 

128. Муслим, 330. 
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а» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ибн Хузаймас - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара)129. 
 
106. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Со а, Ал-
лахIан элча а (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), лийчар тIе а доьжна, хих дала дезча - цхьана 
пхьегIара роггIана хи схьа а оьцуш луьйчура» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)130. 
 

Ибн Хьиббанан хьадисехь иштта аьлла: «…ткъа тхан 
куьйгаш вовшахкхетара» (ХIара хьадис далийнарг ибн 
Хьиббан ву)131. 
 
107. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Лийчар тIедожар хIора чона кIеллахь 
хьулделла ду. Цундела шайн месаш а яха хих, иштта 
шайн дилха а даккха хих» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Абу Дауд, ат-Тирмизи. Цаьршимма шиммо а гIийла хьадис ду 
аьлла хIара)132. 
 

Изза хьадис Ахьмада а далийна, Iайшата (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина аьлла. Амма и дийциначарех цхьаъ 
вевзаш ца хилла цIеяххана болучу хьадисан Iилманан говзан-
чашна)133. 
  

                                                 
129. Абу Дауд, 232, ибн Хузайм, 2/284. 

130. ал-Бухари, 261, Муслим, 319. 
131. ибн Хьиббан, 3/395. 

132. Абу Дауд, 248, ат-Тирмизи, 106.  

133. Ахьмад, 6/254. 
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ЛАЬТТАЦА ТЕМА ДАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
108. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Пхи хIума делла суна, кхул хьалха 
цхьанненна а делла доцу. Аса толам боккху - беттан 
некъан генарчу сан мостагIчун дагчу кхерам божоран 
бахьаница. Дерриге латта Iибадат дан йиш йолуш ди-
на суна, цIано ян мегаш дерриге цIена а дина суна иза 
- цундела сан умматера муьлхха а стаг, ламазан хан 
тIехIоттахь, массанхьа а ламаз дан йиш йолуш ву. 
ТIеман хIонсаш хьанал йина суна, сол хьалха цхьана а 
Пайхамарна хьанал йина йоцу. ШапаIат дан пурба а 
делла суна. И доцург а, кхул хьалха хIора Пайхамар 
шен-шен къоме воуьйтуш вара, ткъа со дерриге а ада-
малле ваийтина ву» (хIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим)134. 
 

Муслима далийначу Хьузайфан хьадисехь аьлла: «Лат-
та цIена а, цIано ян мегаш а дина дIахIоттийна ду вай-
на - вайна хи ца карочу хенахь» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву)135. 
 

Кхуьнах тера хьадис Ахьмада а далийна, Iелас (АллахI 
реза хуьлда цунна) дийцина аьлла: «Латта цIена а, цIано 
ян мегаш а дина суна» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад 
ву)136. 
 
109. Iаммар ибн Йасира (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина: «Цкъа Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна), цхьа гIуллакх тIе а диллина, вахийти-
нера со. ГIенах (лийчар тIедужу гIуллакх а нисделла) васвел-
лера со. Ткъа (лийча) хи а ца карийна, дийнат санна, ченала 
кирчинера со. Цул тIаьхьа, Пайхамар (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) волучу со вухавирзиначу хенахь, цуьнга 
дийцира аса и айса динарг. Цо элира: «Хьайн куьйгашца 
иштта хIара хIума динехь тоьаш ма дара хьуна». ТIакк-

                                                 
134. ал-Бухари: 335, Муслим, 521. 
135. Муслим, 522. 

136. Ахьмад, 765. 
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ха шен кераяккъаш цкъа лаьттана тIе туьйхира цо. Цул тIаьхьа, 
аьрруниг аьттучунна тIе а хьаькхна, шен шина куьйган духахь-
арачу агIонашна а, иштта юьхьана а тIе хьаькхира цо» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIа-
яздар Муслимниг ду)137. 
 

Ткъа ал-Бухарин хьадисехь аьлла: «Шен кераяккъаш 
лаьттана тIе а тоьхна, тIаккха царна тIе хIуп а аьлла, 
цул тIаьхьа шен куьйгашна а, юьхьана а тIе хьаькхира 
цо уьш». 
 
110. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Тема - лаьттана тIе шозза 
куьйгаш тохарца деш ду: хьалхараниг – юьхьана, ткъа 
шолгIаниг – куьйгашна, шина хьоркане кхаччалц» 
(ХIара хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни ву. Ткъа динан Iил-
манчаш - хIара дешнаш ибн Iумаран (АллахI реза хуьлда цун-
на а, цуьнан дена а) шен дешнаш ду аьлла, жамIе кхаьчна)138. 
 
111. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Бусалба стаг лаьттаца цIано ян йиш йо-
луш ву, нагахь итт шарахь хи ца карадахь а. Ткъа шена 
хи карийча - АллахIах кхоьрийла иза, шен дилханах 
дIа а хьакхадолуьйтийла цо иза» (ХIара хьадис «Кашф ал-
Астар» жайнахь далийна ал-Баззара. Ибн Къаттана бакъ хьа-
дис ду аьлла хIара, ткъа ад-ДаракъутIнис – нийсаха дерг хIара 
хьадис кхечуьнга даьккхина хилар ду аьлла. Мухха делахь а, 
ат-Тирмизис а далийна кхуьнах тера Абу Зарран хьадис. Бакъ 
хьадис ду а аьлла цо иза)139. 
 
112. Абу СаIийд ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Цкъа цхьа ши стаг новкъа ваха ваьллера. (И шиъ новкъа 
воьдуш а волуш) ламазан хан хиллачу хенахь, цаьргахь шайца 
хи ца хилла. Ткъа цаьршимма цIеначу лаьттана тIехь тема ди-

                                                 
137. ал-Бухари, 338-347, Муслим, 368. 

138. ад-ДаракъутIни, 1/182. 
139. ал-Баззар, 310, ад-ДаракъутIни, 1/187, ат-Тирмизи, 124. 
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на. Цул тIаьхьа ламазан хан дIаялале хьалха хи карийна цаьр-
шинна. ТIаккха цаьршиннах цхьамма, ламаз а эцна, шен ламаз 
юха дина, ткъа вукхо ша дина ламаз юха ца дина. Цул тIаьхьа, 
шеа АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) волучу а веана, цуьнга хьахийна цаьршимма иза. Ткъа 
цо шен ламаз юхацадиначуьнга аьлла: «Сан Суннатехь дерг 
ду-кха ахьа динарг, хIунда аьлча ахьа дуьххьара дина 
ламаз кхачам болуш дара». Ткъа вукхуьнга аьлла цо: 
«Хьуна ши ял хир ю»» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу 
Дауд, ан-Насаи)140. 
 
113. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
Сийлахь-Воккха а, Нуьцкъала а волучу АллахIан дешнаш ти-
дина: «Нагахь шу цомгаш делахь я новкъа девлла даха-
на делахь» (5:6). Цо элира: «Нагахь АллахIан новкъахь 
чов йина, я чевнашна бала хьоьгуш волучу стагана 
лийчар тIедожахь, ткъа ша лийчича валарна кхоьруш 
а велахь иза - тема дийр ду цо» (ХIокху хьадисан  . Ибн 
Хузайма а, ал-Хьакима а бакъ хьадис ду аьлла хIара)141. 
 
114. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Сан пхьарс 
кагбеллера. ХIетахь аса АллахIан элчане (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дан дезарг 
хаьттича, цо, зоьпаршна тIехула куьг хьакха аьлла, 
омра дира соьга» (ХIара хьадис, чIогIа гIийла зIе а йолуш, 
ибн Мажас далийна)142. 
 
115. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Новкъа 
девлла даханера тхо. Ткъа тхох цхьана стеган, тIулг а кхетта, 
корта бохийнера. ГIенах васвалар а нисделла (оралла ялар а 
нисделла), лийчар тIедоьжнера цунна. ХIетахь цо шен некъан 
накъосташка хаьттина: «Лаьттаца тема дан бакъо ю аьлла 
хетий шуна сан?». Цара жоп делла: «Тхуна хетарехь, 
лаьттана тIехь тема дан йиш йолуш вац хьо, нагахь 
хица лийча йиш йолуш велахь». Ткъа цуьнан, лийча а 
лийчина, валар нисделлера. Тхо цIадирзича, наха и гIуллакх 
АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-

                                                 
140. Абу Дауд, 338, ан-Насаи, 433. 
141. Ибн Хузайм, 1/138, ад-ДаракъутIни, 1/165, ал-Хьаким, 1/165. 
142. ибн Мажа, 657. 
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на) дийцина. ТIаккха цо аьлла: «Вийна-кха цара иза! Ал-
лахIа бойъийла уьш! Хатта хIунда ца хаьттина цара 
шайна цахуург?! Боккъалаъ, жехIалаллина дарба – 
хаттар ма ду. Лаьттана тIехь тема дича тоьаш ма дара 
цунна. Шен чов дIа а йихкина, йоьхкургана тIехула 
куьг а хьаькхна, кхин дIа диссина дерриге а шен дегI 
лийчичахьана» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, Абу Дауда 
далийна. Бусалба динан Iилманчийн ойланаш цхьаьна ца 
йогIу и хьадис дийциначеран хьокъехь)143. 
 
116. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Суннат ду: стага лаьттана тIехь тема дича - 
(оцу теманца) цхьа ламаз бен цадар. Ткъа цунна 
тIаьхьадогIучу ламазна юха а тема дан дезаш ву иза» 
(ХIара хьадис, чIогIа гIийла зIе а йолуш, ад-ДаракъутIнис да-
лийна)144. 
  

                                                 
143. Абу Дауд, 336.  
144. ад-ДаракъутIни, 1/185. 
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ЗУДАРИЙН ЦIАНО ЙОХАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 

117. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Хьубайшан 
йоIана ПетIаматна дIа ца долуш (истихьада) цIий дара оьхуш. 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) цуьнга элира: «ЦIано йоьхча оьху цIий – Iаьржа 
хуьлуш ду, ткъа и довза кхин къа хьега оьшуш а дац. 
Нагахь иштта долу цIий оьхуш делахь - ламазаш дар 
сацаде ахьа. Нагахь Iийдалуш дерг кхечу тайпана 
(цIен, алун басахь) цIий хилахь - хьайн ламаз а эций, 
ламаз де ахьа» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-
Насаи. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а бакъ хьадис ду 
аьлла хIара. ХIетте а, Абу Хьатима хIара хьадис тIеэца йиш 
йоцучу хьадисийн тайпанах ду аьлла)145. 
 

Асмаъ бинт Iумайса (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Тесана тIе хаа. Нагахь хьайна 
хина тIехула можалла гахь - делкъан ламазна а, 
малхбузан ламазна а цкъа лийча, иштта маьркIажан 
ламазна а, пхьуьйран ламазна а цкъа лийча, иштта 
Iуьйран ламазна а цкъа лийча. Ткъа царна юккъехь 
ламаз оьцур ду ахьа» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд 
ву)146. 
 
118. Хьамна бинт Жахьша (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Вуно дукха дIа ца хеда цIий дара суна оьхуш. Ткъа 
со, дан дезачух дагаяла аьлла, Пайхамар (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) волучу еара. ХIетахь цо элира: «Иза 
– шайтIанан тохар ду. Ялх я ворхI дийнахь цIано йо-
харан бакъонаш ларъе, цул тIаьхьа лийча. Ткъа хьо 
цIанъелча - ткъе кхаа я ткъе деа дийнахь хьайн лама-
заш де, марханаш а кхаба, хIунда аьлча иза кхачам бо-
луш хир ду хьуна. Изза де хIора баттахь а, цIано 
йоьхначу кхечу зударша санна. Нагахь хьайн ницкъ 
тоахь - делкъан ламаз тIаьхьататтий, малхбузан ламаз 
хьалхаозий, Цул тIаьхьа, лийча а лийчий, цхьаьнато-

                                                 
145. Абу Дауд, 286, ан-Насаи, 216, ибн Хьиббан, 4/180, ал-Хьаким, 

1/174. 
146. Абу Дауд, 296. 



60 
 

хий де и ламазаш. Цул тIаьхьа маьркIажан ламаз 
тIаьхьататтий, ткъа пхьуьйран ламаз хьалхаозий, цул 
тIаьхьа, лийча а лийчий, иштта цхьаьнатохий де и ла-
мазаш а. Цул тIаьхьа, кхин а цкъа лийча а лийчий, 
Iуьйран ламаз де». Цо тIетуьйхира: «Шина кепах хIара 
кеп дукхаха еза суна» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, 
Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа. Ткъа ат-Тирмизис бакъ хьа-
дис ду аьлла хIара, амма аль-Бухарис дика хьадис ду аьлла)147.  
 
119. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Жахьша 
йоIа Умм Хьабиба шена цIий эхаран гIуллакх далхийра Ал-
лахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна). 
Ткъа цо элира: «Хьайн цIано йоьхна богIуш хилла болу 
мур тIехбаллалц а Iай, цул тIаьхьа лийча». Цул тIаьхьа 
дуьйнна хIора ламазна а луьйчуш яра иза» (ХIара хьадис да-
лийнарг Муслим ву)148. 
 

Ал-Бухарин хьадисехь аьлла: «… хIора ламазна а ла-
маз эца» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву)149. 
 

Абу Дауда а, иштта кхин болучу динан Iилманчаша а да-
лийна изза чулацам болу хьадис (Абу Дауд)150. 
 
120. Умм IатIыййас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«ЦIано йоьхча, цуьнах дIацIанделлачул тIаьхьа 
цхьана а хьесапе ца лорура оха я кхоьлина бос а, я мо-
жа бос а» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Абу Дауд. 
Ткъа хьадисан дIаяздар тIаьххьарачуьнниг ду)151. 
 
121. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Жуьгтий, 
шайна юккъерачу цхьана зудчуьнан цIано йоьхча, цуьнца 
цхьаьна хIума яа охьаховшуш ца хилла. ТIаккха Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: 
«Шайна луъург де, (стеган а, зудчуьнан а меттахь 

                                                 
147. Ахьмад, 26928, Абу Дауд, 287, ат-Тирмизи, 127, ибн Мажа, 627. 

148. Муслим, 334. 

149. ал-Бухари, 228. 

150. Абу Дауд, 279. 

151. ал-Бухари, 326, Абу Дауд, 307. 
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догIу) гIуллакх ца даийтичахьанна» (ХIара хьадис да-
лийнарг Муслим ву)152. 
 
122. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Сан цIа-
но йоьхначу хенахь АллахIан элчано (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) изар тIейоха олура 
соьга. Цул тIаьхьа со хьеста волалора иза» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)153. 
 
123. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цьунан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) цIано йоьхна йолучу шен зудчуьнца (стеган-
зудчуьнан) меттахь догIу гIуллакх даийтиначу стеган хьокъехь 
элира: «Цхьа динар я ах динар сагIина лур ду цо» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи, ибн Мажа. Ал-Хьакима а, ибн Къаттана а бакъ хьадис 
ду аьлла хIара. Амма дуккха а динан Iилманчаша зIе хаьдда, 
асхьабна тIехь сецна ду аьлла хIара)154. 
 
124. Абу СаIийд ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «ГIурбанаш дечу Iийданахь дара, я марханаш къобал дечу 
Iийданахь дара хаац, АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) шен хIусамера ара а ваьлла, ламаз дечу 
меттиге вахаваьллера. Цига дIавоьдучу новкъахь цунна 
дуьхьал зударийн цхьа тоба нисъелира. Цо элира цаьрга: 
«ХIай, зударий! СагIанаш лолаш, хIунда аьлча 
жоьжагIатахь Iазап хьоьгучарех дукхах берш зударий 
хилар гайтина суна!». Цара хаьттина: «ХIун бахьана до-
луш, хIай АллахIан элча?». Цо жоп делла: «Аша кест-
кеста неIалт кхайкхадо. Гергарачаьрца баркалле а дац 
шу. Оцу тIе шу санна хьекъал ца тоьаш а, динан гIул-
лакхашкахь кхачамаллех эшна а цхьа а гина вац суна, 
кхетаме стаг хьекъалах тилош!». Зударша хаьттира: 
«Мича тIехь ду тхан динан гIуллакхан кхачамалла 
эшна а, хьекъал цатоар а?». Жоп луш цо элира: «Зудчун 
тоьшалла дац, ткъа, стеган тоьшаллин эханга 

                                                 
152. Муслим, 302. 

153. ал-Бухари, 300, Муслим, 293. 

154. Ахьмад, 2122, Абу Дауд, 266, ат-Тирмизи, 136, ан-Насаи, 289, 
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нисдеш?». Цара элира: «Дера ду». Цо элира: «Иза ду-кха 
– цуьнан хьекъал эшна хилар. Оцу тIе зудчо сацош дац 
ламаз а, марха а, цуьнан цIано йохар доладелча?». Ца-
ра жоп делира: «Дера ду». Цо элира: «И ду-кха тоьшалла, 
(зуда) динан гIуллакхаш кхачамаллех эшна хилар гой-
туш долу»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим)155.  
 
125. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчанца (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
цхьаьна, хьаьждар доцург кхин хьехош хIумма а доцуш, новкъа 
девллера тхо. Сирф олучу меттиге тхо дIакхаьчначу хенахь, 
цIано йохар а нисделла, елха юьйлира со. АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), со йолучу чу а 
ваьлла, йоьлхуш Iачу соьга элира: «Стенна йоьлху хьо?». 
Аса жоп делира: «ХIокху шарахь хьаьждан араяьлла а ма 
елара-кх со». Цо элира: «Схьахетарехь, цIано йоьхна-
кха хьан». Аса элира: «ХIаъ». ТIаккха цо элира: «Бок-
къалаъ, иза - АллахIа хила яздина ду-кха Адаман 
тIаьхьенах хIора йоIана а. ХIета ахьа - хьаьжочо деш 
долу массо а хIума де, амма хьо цIанъяллалц йолучу 
юккъехь хьаьжцIенна гонаха тIаваф ма де»» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)156. 
 
126. МуIаз ибн Жабала (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Аса Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) хаьттира: «Стагана мегаш дерг хIун ду, цуьнан зуд-
чуьнан цIано йоьхча?». Цо жоп делира: «Изарна лакхахь 
дерг дерриге а ду-кха» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд 
ву. Оццо гIийла хьадис ду а аьлла хIара)157. 
 
127. Умм Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пай-
хамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
дийна волу заманчохь, бер диначул тIаьхьа цIий Iий-
далуш (цIанбаллалц цIий) догIучу шовзткъа дийнахь, 
ламаз ца дора» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 
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Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа. Ткъа хьадисан дIаяздар Абу 
Даудниг ду)158. 
 

Абу Даудан кхин хьадис а ду. Оцу хьадисехь аьлла: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), доькхуш де аьлла, тIецадиллира тхуна бер ди-
начул тIаьхьа цIий эхар бахьанехь юкъахдитина лама-
заш» (Ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара)159. 
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ЛАМАЗИЙН ХЕНАШ ЮЬЙЦУ ДАКЪА 

128. IабдуллахI ибн Iамра (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Делкъан ламазан хан - малх 
гIушлакхенгара дехьабаьллачу минотехь дIайолало, 
стеган IиндагIан дохалла цуьнан локхалле терра 
дIанисдаллалц латта а лаьтта. (Делкъан ламазан хан) - 
малхбузан ламазан хан кхаччалц яхло. Малхбузан 
ламазан хан - малх мажбаллалц йолучу ханна яхло. 
МаьркIажан ламазан хан лаьтта - суьйренан 
цIийъялар къайладаллалц. Пхьуьйран ламазан хан - 
буьйса юккъе яххалц лаьтта. Ткъа Iуьйран ламазан 
хан - сатасадоладелча йолало, малх схьакхетталц 
йолучу ханна латта а лаьтта» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву)160. 

Иштта Бурайда а (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цхьана стага Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ламазийн хенаш хаьттира. Ткъа цо элира 
цуьнга: «Тхоьца цхьаьна хIокху шина дийнахь ламазаш 
де». Малх гIушлакхен буьххьера бузехьа чубосса болабелча, 
моллалла кхайкха аьлла, Билале омра дира цо. Цул тIаьхьа 
юха а, цо омра а дина, делкъан ламазна къамат дира цо. Цул 
тIаьхьа, малх леккха стигалахь а болуш, кIайн а, къегина а бо-
луш, цо омра дира цуьнга, малхбузан ламазна къамат де аьлла. 
Цул тIаьхьа, малх чубуьзначу хенахь, цо омра а дина, маьркIа-
жан ламазна къамат дира цо. Цул тIаьхьа, суьйренан цIийъ-
ялар къайладаьллачу хенахь, цо омра а дина, пхьуьйран ла-
мазна къамат дира цо. Ткъа цул тIаьхьа, сатасадоладелча, цо 
омра а дина, Iуьйран ламазна къамат дира цо. Ткъа шолгIачу 
дийнахь, делкъан ламазна йовхо южучу хенахь, къамат де 
аьлла, омра дира цо цуьнга.  Цо магийра - делкъан ламаз йовхо 
йожайоллалц тIаьхьататта. Малхбузан ламаз хьалхачул а 
тIаьхьо дира цо, амма малх леккха стигалахь бара. МаьркIажан 
ламаз а дира цо - суьйренан цIийъялар къайладалале. Буьйса-
нан хьалхара кхоалгIа дакъа тIехдаьлча - пхьуьйран ламаз ди-
ра цо. Ткъа Iуьренан сатасар къегадоладоьлча, Iуьйран ламаз а 
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дина, тIаккха хаьттира цо: «Ламазийн хенаш хоьттуш 
хилларг мичахь ву?». Оцу стага жоп делира: «Кхуза ву со, 
хIай, АллахIан элча!». Цо элира: «Оцу хенийн 
яккъашкахь дан дезаш ду аша шайн ламазаш»» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву)161. 

Абу Муса ал-АшIарис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Цкъа цхьана стага, Пайхамар (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) волучу а веана, ламазийн хенаш 
хаьттира. Ткъа цо цунна цхьа а жоп ца делира. ТIаккха, сатаса 
а доладелла, амма нахана вовшийн къаста ца лучу хенахь, 
Iуьйран ламазна къамат де аьлла, Билале омра дира цо. Цул 
тIаьхьа, малх гIушлакхенгара бузехьа чубоссаболабелча, 
делкъан ламазна къамат де аьлла, омра дира цо цуьнга. Олуш 
верг а вара: делкъахан ма ю хIара-м. Делахь а, цунна гIолехь 
хаьара царначул а. Цул тIаьхьа, малх леккха стигалахь а бо-
луш, малхбузан ламазна къамат де аьлла, омра дира цо. Малх 
чубуьзначу хенахь, маьркIажан ламазна къамат де аьлла, омра 
дира цо цуьнга. Суьйренан цIийъялар къайлаяьллачу хенахь, 
пхьуьйран ламазна къамат де аьлла, омра дира цо цуьнга. 
ШолгIачу дийнахь Iуьйран ламаз дар тIаьхьатеттира цо - малх 
схьакхета гергабаххалц. Олуш верг а вара: малх схьакхетта-кха 
вайна я герга бу-кха и схьакхета. Цул тIаьхьа делкъан ламаз 
тIаьхьатеттира цо - селхана малхбузан ламаз диначу ханна 
гергга. Цул тIаьхьа малхбузан ламаз тIаьхьатеттира цо - малх 
буза герга баххалц. Олуш верг а вара: малх цIийбелла-кха вай-
на. Цул тIаьхьа маьркIажан ламаз, тIаьхьа а теттина, суьйре 
цIийъялар къайлаяла жиммал хан йисча дира цо. Цул тIаьхьа 
пхьуьйран ламаз тIаьхьатеттира цо - буьйсанах хьалхара 
кхоалгIа дакъа тIехдаллалц. Ткъа Iуьйранна, шега и хаьттина 
хилла стаг схьа а кхайкхина, цуьнга элира цо: «Ламазийн 
хенаш – оцу хенийн яккъашкахь ерш ю хьуна» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву)162. 

129. Абу Барза ал-Асламис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) малхбузан ламаз дора. Цул тIаьхьа 
тхоьх цхьаберш Меднан йисттехь долучу тхайн цIа 

                                                 
161. Муслим, 613. 

162. Муслим, 614. 



66 
 

кхача а ларабора, оцале малх къегиначуьра дIабаьлла 
а боцуш. Пхьуьйран ламаз дар тIаьхьататтар гIоле хе-
таш а вара иза. И ламаз дале хьалха дIавижар дезаш а 
вацара иза, я и диначул тIаьхьа къамелаш дар а. Ткъа 
Iуьйран ламаз дина а волура иза - ламаз деш волучун-
на шена уллохь хиъна Iаш верг вовззал (серла яла 
йоьлча). Оцу ламазехь цо гуттар а кхузткъанна тIера 
бIенна тIе кхаччалц аяташ доьшура» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)163. 

Оццара далийна Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина хьадис: «Пхьуьйран ламаз - цкъацкъа (хан ма 
хилла) дора цо, ткъа цкъацкъа - хьедора. Шена ада-
маш гулделла девлла гича - хьалхе дора цо ламаз. Ткъа 
нах, гулбелла ца бовлуш, хьебалабоьлча - тIаьхьатот-
тура цо и. Ткъа Iуьйран ламаз-м Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) бода а 
болуш дора» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим)164. 

Муслима а далийна Абу Мусас (АллахI реза хуьлда цун-
на) дийцина хьадис: «Къамат де олий, омра дора цо - са-
таса а доладелла, нахана хIинца а вовшашна бевзаш 
боцучу хенахь» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву)165. 

130. РафиI ибн Хадижа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцира: 
«АллахIан элчанца (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) цхьаьна маьркIажан ламаз а дой, дIаса-
доьлхура тхо. (Оцу хенахь) тхоьх хIораннан а цIенна 
шен пхерчий охьаэга меттигаш хуьлура гуш» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)166. 

131. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцира: «Цкъа Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
пхьуьйран ламаз хьедира - буьйсанах доккха дакъа тIехдал-
лалц. Цул тIаьхьа, ара а ваьлла, ламаз а дина, тIаккха элира 
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цо: «ХIара – хIокху ламазан бакъ йолу хан ю-кха, сайн 
умматна айса хало ярна ца кхерахьара»» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву)167. 

132. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Нагахь йовхо дукха чIагIлахь - 
(делкъан) ламаз тIаьхьататта шелъяллалц, хIунда 
аьлча дукха чIогIа йовхо – жоьжагIатин садеIарна 
тIера схьайогIуш ю» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим)168 

133. РафиI ибн Хадижа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Iуьйран ламаз - Iуьйре цIийъяла йола-
яллалц дахде шайн. Ял кхин а сов хир ю шуна» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи, ибн Мажа. Ткъа ат-Тирмизис а, ибн Хьиббана а бакъ 
хьадис ду аьлла хIара)169. 

134. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Малх схьакхетале хьалха Iуьйран ламазах цхьа 
ракаIат дан ларийнарг - Iуьйран ламаз дан ларийна. 
Малх чубузале хьалха малхбузан ламазах цхьа ракаIат 
дан ларийнарг - малхбузан ламаз дан ларийна» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)170. 

Iурва ибн Зубайра дийцина, Iайшата (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцира, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Малх чубузале хьалха 
малхбузан ламазах я малх схьакхетале хьалха Iуьйран 
ламазах цхьа сужуд дан ларийнарг - ламаз дан ларий-
на» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву)171. 

                                                 
167. Муслим, 638. 

168. ал-Бухари, 536, Муслим, 615. 

169. Ахьмад, 16806, Абу Дауд, 424, ат-Тирмизи, 154, ан-Насаи, 549, 

ибн Мажа, 672. 
170. ал-Бухари, 579, Муслим, 608. 
171. Муслим, 609. 
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135. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) олуш хезна шена аьлла: «Сатасаран ламаз диначул 
тIаьхьа ламазаш дац - малх схьакхетталц. Малхбузан 
ламаз диначул тIаьхьа а дац ламазаш - малх чубуз-
залц» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим)172. 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Iуьйран ламаз диначул 
тIаьхьа ламазаш дац».173 

Iукъба ибн Iамира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тхуна дихкира - кхаа ханчохь ламазаш 
дар а, тхешан белларш дIабохкар а: малх гучубалабо-
лабеллачу хенахь а, буьззина схьакхетта баллалц; 
малх гIулшлакхенга баьлча а, гIулшлакхен буьххьера 
бузехьа чубоссалц; малх дIабузучу хенахь а» (ХIара хьа-
дис далийнарг Муслим ву)174. 

Имам аш-ШафиIис (АллахIа къинхетам бойла цуьнах) 
далийна Абу ХIурайрин (АллахI реза хуьлда цунна) хьадис. 
Оцу хьадисехь иштта ламаз дар доьхкуш ду - малх гIулшлак-
хенга нисбелча. Амма хIокху кепара аьлла ду: 
«…пIерасканде доцург». (Хьадис дийциначеран зIе гIийла 
ю).175  

Цхьа хIума ду, кхуьнах тера хьадис иштта Абу Дауда а 
далийна, Абу Къатада (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина 
аьлла.176 

136. Жубайр ибн МутIIима (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «ХIай, Iабд Манафан тIаьхье! Ад-
дамна а новкъарло ма елаш - КаIбина гонаха тIаваф 
дан лууш волучунна а, иштта дийнахь я буса шена 

                                                 
172. ал-Бухари, 586, Муслим, 827. 

173. Муслим, 831. 

174. Муслим, 831. 

175. аш-ШафиIи, 1/139. 

176. Абу Дауд, 1083. 
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лиъначу хенахь ламаз дан лууш а волучунна а» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи, ибн Мажа. Ткъа ат-Тирмизис а, ибн Хьиббана а бакъ 
хьадис ду аьлла хIара).177 

137. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Суьйре цIийъялар – иза цIелла ю» 
(ХIара хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни ву. Ткъа ибн Хузайма 
а, кхин болучу динан Iилманчаша а, зIе ибн Iумарна тIехь сец-
на, зIе юкъахяьлла ду аьлла хIара хьадис).178 

138. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Сатасар шина тайпана ду. 
Цхьа сатасар – хIума яар доьхкуш, оцу ханчохь 
(Iуьйран) ламаз дан магош дерг ду, ткъа шолгIа сата-
сар – оцу ханчохь (Iуьйран) ламаз дан ца магош, амма 
хIума яар магош дерг ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: ибн 
Хузайм, ал-Хьаким. Цаьршима шиммо а бакъ хьадис ду а 
аьлла хIара).179 

Кхуьнах тера хьадис, Жабира дийцина аьлла, ал-
Хьакима а далийна. Оцу хьадисехь дуьйцу хIума кхалла мегаш 
доцу сатасар, иза - «Йохаллехь ерриге ана дIалоций 
даьржаш дерг ду». Ткъа важа сатасар - «Берзан цIоганан 
кепехь гучудолуш дерг ду» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Хьаким ву).180 

139. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна, 
элира аьлла: «Уггаре езаха Iамал – ламаз ду, цунна 
къастийначу хенан юьххьехь дина долу» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ат-Тирмизи, ал-Хьаким. Цаьршима шиммо а 

                                                 
177. Ахьмад, 16301, Абу Дауд, 1894, ат-Тирмизи, 865, ан-Насаи, 

585, ибн Мажа, 1254, ибн Хьиббан, 4/42I. 
178. ад-ДаракъутIни, 1/269, 1/182. 

179. ибн Хузайм, 3/210, ал-Хьаким, 1/191. 

180. ал-Хьаким, 1/191. 
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бакъ хьадис ду а аьлла хIара. ХIокху хьадисан бух иштта ал-
Бухарис а, Муслима а балийна).181 

140. Абу Махьзура (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Ламазна къастийначу хенан юьхьиг 
– АллахIан резахилар ду, цуьнан юкъ – АллахIан 
къинхетам бу, цуьнан чаккхе – АллахIан гечдар ду» 
(ХIара хьадис, чIогIа гIийла зIе а йолуш, далийна ад-
ДаракъутIнис. Кхуьнах тера хьадис, «ламазна къастийначу хе-
нан юкъ» бохург юккъехь хьахийна а доцуш, ибн Iумара (Ал-
лахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) дийцина аьлла, ат-
Тирмизис а далийна).182 

141. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано, АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна, элира аьлла: «Сатасадоладеллачул тIаьхьа - 
ши ракаIат доцург, кхин ламаз дац дан дезаш».  

Iабд ар-Раззакъан хьадисехь аьлла: «Сатасадоладел-
лачул тIаьхьа дан дезаш кхин ламаз дац - Iуьйран ла-
мазан ши ракаIат доцург» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, Iабд ар-Раззакъ).183 

Кхуьнах тера хьадис ад-ДаракъутIнис а далийна, Iабдул-
лахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина аьлла.184 

142. Умм Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) малхбузан ламаз дира. Цул тIаьхьа, сан хIусамна чу а 
веана, кхин а ши ракаIат дира цо. Ткъа аса цунах дерг хаьтти-
начу хенахь, цо жоп делира: «Мукъа а ца хилла, делкъан 
ламазан тIаьхьара ши ракаIат данза висинера со. Цун-
дела хIинца ди аса и шиъ». Ткъа аса хаьттира: «Оцу тай-

                                                 
181. ат-Тирмизи, 173, ал-Хьаким, 1/188. 

182. ад-ДаракъутIни, 1/249, ат-Тирмизи, 172. 

183. Ахьмад, 4742, Абу Дауд, 1278, ат-Тирмизи, 419, Iабд ар-

Раззакъ, 3/53, ткъа ибн Мажахlа дийцина дац и. 
184. ад-ДаракъутIни, 1/419. 
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ппана меттахIиттон дезий уьш оха а, нагахь тилахь?». 
Цо жоп делира: «ХIан-хIа»» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад 
ву. Ткъа Абу Дауда а далийна изза чулацам а болуш хьадис, 
Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла)185. 
  

                                                 
185. Ахьмад, 6/315, Абу Дауд, 1280. 
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МОЛЛАЛЛА КХАЙКХАР А, КЪАМАТ ДАР А ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

 
143. IабдуллахI ибн Зайд ибн Iабд РаббихIис (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна), керстанаша бетташ лелош болун 
дела шена и цабеззашехь, горгали тоха сацам тIеэцначу хе-
нахь, гIенаха цхьа стаг веара суна, тIехь баьццара ши духар а 
долуш. Цуьнан карахь горгали бара. ХIетахь аса хаьттира цуьн-
га: «ХIай, АллахIан лай! И горгали бухкур бацара 
ахьа?». Цо хаьттира: «Ахьа хIун до цуьнах?». Аса жоп де-
лира: «Нах ламазе кхойкхур бу оха цуьнцанний». Цо 
элира: «Цул а гIолехь дерг довзийта аса хьуна?». Аса 
элира: «Дера довзийта-кх». Цо элира: «(ХIара дешнаш) ала 
ахьа: «АллахI массо хIуманал Воккха ву! АллахI массо 
хIуманал Воккха ву! АллахI массо хIуманал Воккха ву! 
АллахI массо хIуманал Воккха ву! Аса тоьшалла до: 
АллахI воцург кхин дела цахиларца! Аса тоьшалла до: 
АллахI воцург кхин дела цахиларца! Аса тоьшалла до: 
Мухьаммад – АллахIан элча хиларца! Аса тоьшалла 
до: Мухьаммад – АллахIан элча хиларца! Сихо е лама-
зе! Сихо е ламазе! Сихо е декъала хиларе кхача! Сихо е 
декъала хиларе кхача! АллахI массо хIуманал Воккха 
ву! АллахI массо хIуманал Воккха ву! Кхин цхьа а дела 
вац, АллахI воцург!» («АллахIу акбар! АллахIу акбар! Ал-
лахIу акбар! АллахIу акбар! АшхIаду ан ла илахIа иллаллахI! 
АшхIаду ан ла илахIа иллаллахI! АшхIаду анна мухьаммадан 
расулуллахI! АшхIаду анна мухьаммадан расулуллахI! Хьаййа 
Iалас салахI! Хьаййа Iалас салахI! Хьаййа Iалал фалахь! 
Хьаййа Iалал фалахь! АллахIу акбар! АллахIу акбар! Ла илахIа 
иллаллахI!»). Цул тIаьхьа, Iуьйранга ма ваьлла, АллахIан элча 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу а веана, 
цуьнга дийцира аса сайна гина хилла долу гIан. ТIаккха Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира: «Боккъалаъ, хьуна гинарг – бакъ гIан ду, Ал-
лахIна лаахь». Цул тIаьхьа, оццу дешнашца нах ламазе 
кхайкха болабе аьлла, омра дира цо. Ткъа Билал цIе йолучу 
Абу Бакаран азатхочо оцу дешнашца моллалла кхайкха до-
лийра. АллахIан элча а (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) кхайкхара цо ламазе. Цкъа, ван а веана, Iуьйран ла-
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мазе кхайкхира цо иза. Амма цуьнга элира: АллахIан элча 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хIинца а ви-
жина ву аьлла. ХIетахь Билала шен боллучу ницкъаца мохь 
туьйхира: «Ламаз гIолехь ду набарал а!» («Ас-салату 
хайрун минан навм!») аьлла. СаIид ибн ал-Мусаййиба аьлла: 
«И дешнаш Iуьйран ламазна кхойкхучу моллаллех 
дакъа дина».  
 

Ахьмадан хьадисехь дийцина: «Iуьйре ма хилла, Ал-
лахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
волучу а вена, аса цуьнга дийцира сайна гина долу гIан. 
ХIетахь цо элира: «Боккъалаъ, хьуна гинарг – бакъ гIан 
ду, АллахIна лаахь! Вало Билал волучу, хьайна гина 
гIан дIадийца цуьнга, хIунда аьлча цуьнан аз хьайчул 
а чIогIаха ду». Билалаца цхьаьна хьала а гIаьттина, и 
дешнаш цунна хьалхара баха волавелира со. Ткъа иза оцу 
дешнашца нах ламазе кхайкха волавелира. Шен хIусамехь во-
лучу Iумар ибн ал-ХаттIабна (АллахI реза хуьлда цунна) 
дIахезира и. Шена тIаьхьа шен тIекхуллург а текхош, шен 
хIусамера ара а ваьлла, цо элира: «Аса дуй ма буу бакъонца 
хьо ваийтиначух! Суна а ма гина изза гIан!». ТIаккха 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира: «Хастам бу-кха АллахIна!»».  
 

Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла, ибн 
Хузайма далийначу хIокху хьадисехь аьлла: «Iуьйран ламазна 
моллалла кхойкхуш волучо, «Сихо е декъала хиларе кха-
ча!» («Хьаййа Iалас салахI!») боху дешнаш ма элли, хIара 
дешнаш тIеалар суннат ду: «Ламаз гIолехь ду набарал а!» 
(«Ас-салату хайрун минан навм!)» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Ахьмад, Абу Дауд. Ат-Тирмизис а, ибн Хузайма а - бакъ 
хьадис ду аьлла хIара. Цул сов хьадисан дIаяздар ат-
Тирмизиниг ду).186 
 
144. Абу Махьзура (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) мол-
лалла кхайкха Iамийра суна хIокху тайпанара: «АллахI массо 
хIуманал Воккха ву! АллахI массо хIуманал Воккха ву! 

                                                 
186. Ахьмад, 4/43, Абу Дауд, 499, ат-Тирмизи, 189, ибн Хузайм, 

1/371. 
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Аса тоьшалла до: АллахI воцург кхин дела цахиларца! 
Аса тоьшалла до: АллахI воцург кхин дела цахиларца! 
Аса тоьшалла до: Мухьаммад – АллахIан элча хилар-
ца! Аса тоьшалла до: Мухьаммад – АллахIан элча хи-
ларца!» («АллахIу акбар! АллахIу акбар! АшхIаду ан ла 
илахIа иллаллахI! АшхIаду ан ла илахIа иллаллахI! АшхIаду 
анна мухьаммадан расулуллахI! АшхIаду анна мухьаммадан 
расулуллахI»). Цул тIаьхьа юха а ала деза: «Аса тоьшалла 
до: АллахI воцург кхин дела цахиларца! Аса тоьшалла 
до: АллахI воцург кхин дела цахиларца! Аса тоьшалла 
до: Мухьаммад – АллахIан элча хиларца! Аса тоьшал-
ла до: Мухьаммад – АллахIан элча хиларца! Сихо е ла-
мазе! Сихо е ламазе! Сихо е декъала хиларе кхача! Си-
хо е декъала хиларе кхача! АллахI массо хIуманал 
Воккха ву! АллахI массо хIуманал Воккха ву! Кхин 
цхьа а дела вац, АллахI воцург!» («АшхIаду ан ла илахIа 
иллаллахI! АшхIаду ан ла илахIа иллаллахI! АшхIаду анна 
мухьаммадан расулуллахI! АшхIаду анна мухьаммадан расу-
луллахI! Хьаййа Iалас салахI! Хьаййа Iалас салахI! Хьаййа 
Iалал фалахь! Хьаййа Iалал фалахь! АллахIу акбар! АллахIу 
акбар! Ла илахIа иллаллахI»)» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Муслим, Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Ма-
жа).187 
 

Муслиман хьадисехь дийцина: «АллахI массо хIума-
нал Воккха ву» («АллахIу акбар») боху дешнаш моллалла 
кхайкха долийначу юьххьехь шозза олуш ду аьлла, ткъа кхин 
долучу ривайаташкахь доьазза олуш ду аьлла хьахийна.  
 
145. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Билале 
омра динера: моллалла - шала терахьехь кхайкха, ткъа 
къамат – шалза терахьехь де, «Ламаз дIадоьхкуш ду 
шуна!» («Къад къаматис салат») боху дешнаш доцурш» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Амма Му-
слима хьахийна а дац юкъарадаккхар).188 
 

                                                 
187. Муслим, 6, Ахьмад, 409, Абу Дауд, 506, ат-Тирмизи, 192, ан-

Насаи, ибн Мажа, 709. 
188. ал-Бухари, 605, Муслим, 378. 
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Оцу хьадисан ан-Насаис далийначу могlанашкахь (кху 
кепара) аьлла: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) Билале омра дира…» (ан-
Насаи).189 
 
146. Абу Жухьайфа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Би-
лал моллалла кхойкхучу хенахь леррина хьоьжуш 
Iийра со цуьнга. Цо шен корта цкъа цхьана агIор, 
тIаккха вукху агIор дIасахьийзабора, шен ши пIелг 
шина лергахь латтабора» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, ат-Тирмизи. ТIаьххьарачо бакъ хьадис ду а аьлла 
хIара).190 
 

Ибн Мажан хьадисехь аьлла: «…шен ши пIелг шина 
лерга а буллура» (ибн Мажа).191 
 

Абу Даудан хаамехь аьлла: «Ша хIокху «Сихо е лама-
зе!» («Хьаййа Iалас салат») боху дешнашна тIекхаьчначу 
хенахь шен ворта аьтту агIор а, аьрру агIор а дIасахьо-
взайора цо, амма гIадаюкъ (дегI) ша ма-дарра 
(къилбехьа дерззийначохь, дIаса а ца хьийзош) латта-
дора» (Оцу хьадисан бух ал-Бухарис а, Муслима а балийна).192 
 
147. Абу Махьзура (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Шен 
аз а тайна, ламазашна моллалла кхайкха Iамийра ше-
на Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да) цунна» (ХIара хьадис далийнарг ибн Хузайма ву).193 
 
148. Жабир ибн Самура (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Шина Iийдан ламазаш дина аса Пайхамарца (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), цкъа ди-
на а, я шозза дина а ца Iаш. Ткъа оха я моллалла а ца 
кхойкхура, я къамат а ца дора» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).194 

                                                 
189. ан-Насаи, 2/3. 

190. Ахьмад, 4/308, ат-Тирмизи, 520. 

191. ибн Мажа, 711. 

192. ал-Бухари, 634, Муслим, 503. 

193. ибн Хузайма, 377. 

194. Муслим, 887. 
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Кхуьнах тера хьадис ал-Бухарис а, Муслима а далийна, 
ибн Iаббаса а (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а), ишт-
та кхин болучу асхьабаша а дийцина аьлла.195 
 
149. Абу Къатадас (АллахI реза хуьлда цунна) наб а кхетта би-
сарах лаьцна дийцина долу деххачу хьадисехь аьлла: «Цул 
тIаьхьа Билал моллалла кхайкхира. Ткъа Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ша 
хIора дийнахь ма-дарра ламаз дира» (ХIара хьадис да-
лийнарг Муслим ву).196 
 

Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
ша Муздалифе веъча, цигахь цкъа моллалла а 
кхойкхуш, шозза къамат а деш, маьркIажан а, 
пхьуьйран а ламазаш дира» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).197  
 

Оццо далийна ибн Iумаран хьадис (АллахI реза хуьлда 
цунна а, цуьнан дена а). Оцу хьадисехь дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), цкъа 
къамат а дина, тIеттIаоьзна маьркIажан а, пхьуьйран а 
ши ламаз дира».  
 

Амма Абу Даудан хьадисехь оцунна тIе аьлла: «…хIора 
ламазна хьалха цхьацца къамат а деш». 
 

Оццо далийна долу кхечу хьадисехь аьлла: «Оцу шина 
ламазах цхьана а ламазна хьалхахь моллалла ца 
кхайкхира цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: Муслим, Абу 
Дауд).198 
 
150. Ибн Iумара а, Iайшата а (АллахI реза хуьлда царна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «Билал - буса кхойкхур ву мол-

                                                 
195. ал-Бухари, 960, Муслим, 886. 

196. Муслим, 681. 

197. Муслим, 2/891. 

198. Муслим, 1288, Абу Дауд, 1928. 
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лалла. ТIаккха шайн хIума а яа, молург а мала - шайна 
ибн Умм Мактума моллалла кхойкхуш хаззалц. Ткъа 
ибн Умм Мактум - бIаьрзе стаг вара, ламазна моллалла 
а ца кхойкхура иза, шега аллалц: «Серла йолуш ю! 
Серла йолуш ю!»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим. Ткъа ХIокху хьадисан тIаьххьара дакъа – идраж ду, 
вуьшта аьлча - хьадис дийциначарех цхьаьннан шеггара 
билгалдаккхар ду).199 
 
151. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа Билал Iуьйран ламазна хенал хьалха моллал-
ла кхайкхинера. Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) омра дира цуьнга: юха а гIой, хIокху тайпанара 
дешнашца нахе кхайкхам бе аьлла: «ЛадогIа! АллахIан лай 
вижина Iиллина200»» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. 
Оццо гIийла хьадис ду а аьлла хIара).201 
 
152. Абу СаIийд ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шайна ламазе беш кхайкхам (мол-
лалла кхойкхуш) хезча - муаззина олуш дерриг тIаьхь-
ара ала» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).202 
 

Кхуьнах терра хьадис ал-Бухарис а далийна, МуIавис 
(АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла.203 
 

Ткъа Муслима далийна Iумаран хьадис (АллахI реза 
хуьлда цунна а, цуьнан дена а). Оцу хьадисехь дийцина: муаз-
зинан хIора дош тIаьхьара аларан дозалла. Ткъа нагахь цо 
хIокху «Сихо е ламазе! Сихо е декъала хиларе кхача!» 
(«Хьаййа Iалас-салахI! Хьаййа Iалал фалахь») бохучу дешнийн 
метта алахь: «Ницкъ а, гIора а дац АллахIехь бен!» («Ла 

                                                 
199. ал-Бухари, 617, Муслим, 1092. 

200. Кхечу дешнашца аьлча: «АллахIан лай вижина Iиллина» 

бохург: наб озор бахьанехь, ламазан хан ларьярехь ледарло йина, 

гIалат ваьлла бохург ду. Вуьшта аьлча: адамашна ша галваьллий 

дIахаийтар ду иза. 
201. Абу Дауд, 532. 

202. ал-Бухари, 611, Муслим, 383. 

203. ал-Бухари, 612. 
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хьавла ва ла къуввата илла биллахI») – ялсамане гIур ву 
иза» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).204    
 
153. Iусман ибн Абу ал-Iаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) дехнера аса: «ХIай, АллахIан элча! Сай къоман 
имам хIоттавехьа со». Цо элира: «Церан имам ву-кха 
хьо. Амма цхьа хIума ду: терго еш хила везар ву хьо 
царна юккъерачу гIорасизачу адамийн а, иштта ша 
моллалла кхайкхарна тIера мах оьцун боцу муаззин 
хIоттон а везар ву ахьа» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахь-
мад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ат-Тирмизис 
дика хьадис ду аьлла хIара, ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду 
аьлла).205 
 
154. Малик ибн ал-Хьувайриса (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) шайга элира аьлла: «…Ламазан хан тIехIоьттича - 
цхьаммо моллалла кхайкха шайна…» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим, Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Маджа).206 
 
155. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) Билале 
элира аьлла: «Айхьа моллалла кхойкхучу хенахь, сих а 
ца луш, кхайкха, ткъа айхьа къамат дечу хенахь - сихха 
де. Моллалла кхайкхарний, къамат дарний юккъехь 
хIума юуш верг шен хIума кхаьллина валлалц болучу 
барамехь хан йита» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи 
ву. Оццо гIийла хьадис ду а аьлла хIара).207 
 
156. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Ламазна моллалла кхайкха бакъо яц - ламаз 

                                                 
204. Муслим, 385. 

205. Ахьмад, 4/21, Абу Дауд, 531, ат-Тирмизи, 209, ан-Насаи, 2/23, 

ибн Мажа, 714, ал-Хьаким, 1/199. 
206. ал-Бухари, 628, Муслим, 674, Ахьмад, 3/436, Абу Дауд, 589, 

ат-Тирмизи, 205, ан-Насаи, 2/9, ибн Мажа, 979. 
207. ат-Тирмизи, 195. 



79 
 

карахь долучуьнан бен» (ХIара хьадис далийнарг ат-
Тирмизи ву. Оццо гIийла хьадис ду а аьлла хIара).208 
 
157. Зийад ибн ал-Хьариса (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Къамат – моллалла кхайккхиначо 
дан деза» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Оццо 
гIийла хьадис ду а аьлла хIара).209 
 
158. IабдуллахI ибн Зайда (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Суна гинера гIенах моллалла кхойкхуш, и кхайкха лууш а 
вара со. Делахь а, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира: «Ткъа ахьа – къамат дийр 
ду»» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Делахь а, хIокху 
хьадисехь а ю гIийла хьадисан билгалонаш ю).210 
 
159. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Муаззин - массарел а хьакъ ву моллалла 
кхайкха, ткъа имам - массарел а хьакъ ву къамат дан» 
(ХIара хьадис далийнарг ибн Iадий ву. Оццо гIийла хьадис ду а 
аьлла хIара).211 
 

Ал-БайхIакъис а далийна Iелас (АллахI реза хуьлда цун-
на) аьлларг, кхуьнах тера маьIна а долуш (ал-БайхIакъи).212 
 
160. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Моллалла кхайкхарний, къамат дарний 
юккъехь дина доIа юхатухуш дац» (ХIара хьадис далий-
нарг ан-Насаи ву. Ткъа ибн Хузайма - бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).213 
 

                                                 
208. ат-Тирмизи, 200. 

209. ат-Тирмизи, 199. 

210. ат-Тирмизи, 512.   

211. ибн Iадий, 4/1327. 

212. ал-БайхIакъи, 2/19. 

213. ан-Насаи, 6/23, ибн Хузайм, 425. 
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161. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь моллалла кхойкхуш хезначо алахь: «Я, Ал-
лахI! ХIокху буьззиначу кхайкхаман а, хIокху дIахIот-
точу ламазан а Дела! Мухьаммадна ялсаманехь лакк-
хара дарж лохьа. Кхин болучу кхолламел а лакхавакк-
хахьа иза. Айхьа цунна ваIда йина йолу хастамечу 
меттиге а кхачавехьа иза. Боккъалаъ, Хьайн ваIда йо-
хош вац-кха Хьо!» («АллахIумма рабба хIазихIид-даIватит-
таммати вас-салатил къаимати ати мухьаммадан ал-василата 
вал-фадилата, вабIасхIу макъаман махьмудан аллази ваIад-
тахIу, иннака ла тухлифул миIад») - сан шапаIат хир ду цунна 
къематдийнахь» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 
Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Хьиббан)214. 
  

                                                 
214. Ахьмад, 657, Абу Дауд, 205, ат-Тирмизи, 1164, ан-Насаи, 137-

140, ибн Хьиббан, 816. 
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ЛАМАЗАН БЕХКАМАШ БУЬЙЦУ ДАКЪА 

162. Iали ибн ТIалкъа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь шух муьлхха а цхьаьннан, 
ламазехь а волуш, дегIан цхьана меттехула мох 
дIабодахь - шен ламаз юкъах а даккхий, тIаккха ламаз 
а эций, юхадойла цо и» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Хьиббан).215 

163. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«АллахIа гIеметтаяханчу йоьIан ламаз къобалдеш дац 
- нагахь цо иза (корта а, накха а, ворта а дIахьулдеш 
йолу) тIекхуллург а йоцуш динехь» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа, ибн 
Хузайм).216 

164. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шега элира 
аьлла: «Нагахь хьан цхьаъ бен доцу духар шуьйра 
делахь - цунна юккъе а хьарчий, цуьнан тIемаш 
белшашна тIе таса. Амма нагахь (хьан духар) готта 
делахь - цуьнца хьайн (Iоврат лоруш йолу) юкъ 
къевличахьана тоьаш ду хьуна» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).217 

Цаьршимма далийна кхин хьадис. Оцу хьадисехь 
дийцина, Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) элира, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шух цхьаммо а цхьана духарахь ламаз ма 
дойла - цуьнца къайлаяькхина белш а йоцуш» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).218 

 

                                                 
215. Ахьмад, 1/86, Абу Дауд, 205, ат-Тирмизи, 1166, ан-Насаи, 137, 

ибн Хьиббан, 2237. Ткъа ибн Мажас далийна а дац хlара хьадис. 
216. Ахьмад, 6/150, Абу Дауд, 641, ат-Тирмизи, 377, ибн Мажа, 655, 

ибн Хузайм, 775. 
217. ал-Бухари, 361, Муслим, 3010. 

218. ал-Бухари, 359, Муслим: 516. 
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165. Умм Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, ша 
Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
хаьттира аьлла: «Ламаз дан мегар дуй зудчо цхьана 
кучахь, коьрта тиллина (накха а, ворта а хьулдеш) 
кхоллар а йолуш, амма тIехь изар (дегIан лахарачу 
декъана, кучана чухула тIеюхуш йолу бедар) а 
йоцуш?». Цо жоп делира: «Мегар ду, нагахь цуьнан и 
коч шуьйра а елахь, когийн баккъаш къайла дохуш а 
елахь» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Амма бусалба 
динан Iилманчаша асхьаба дийцина ду аьлла хIара).219 

166. Iамир ибн РабиIа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа цхьана Iаьржачу буса Пайхамарна (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) уллохь нисделлера тхо. 
Къилба муьлхачу агIор ду къаста ца делира тхоьга. ХIетахь оха 
ламаз дира, ткъа малх схьакхетначу хенахь тхуна 
билгалделира тхаьш ламазехь Маккехьа дирзина цахиллийла. 
Циггахь хIара аят доьссира: «Муьлххачу а агIор шу 
дIадерзарах бен а дац - АллахIан юьхьана тIе доьрзуш 
ду шу» [2:115]» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Оццо 
гIийла хьадис ду а аьлла хIара).220 

167. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Къилба – малхбаленний, 
малхбузенний юккъехь ду» (ХIара хьадис далийнарг ат-
Тирмизи ву. Ткъа ал-Бухарис - чIогIа хьадис ду аьлла хIара).221 

168. Iамир ибн РабиIа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) эмкалахь ламаз деш гира суна - эмкал 
йирз-йирзиначу агIор дIа а воьрзуш»  

Ал-Бухарин хьадисехь аьлла: «Шен коьртаца ишарш 
а еш, дора цо, амма и тайпа хIума парз ламазехь цкъа а 
ца дора цо». (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).222 
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Абу Дауда далийна Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина хьадис: «(Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна)) ша новкъахь волуш, шена 
тIедеш долу суннат ламаз дан лиъча, - шен эмкал 
къилбехьа а ерзайой, ламаз дIадоьхкучу хенахь олуш 
долу «АллахI массо хIуманал Воккха ву!» («АллахIу 
Акбар») дешнаш а олий, цул тIаьхьа шен эмкал йирз-
йирззиначу агIор а воьрзуш, кхиндIа дора шен ламаз» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. ХIокху хьадисан зIе дика 
ю).223 

169. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Ша мел долу латта Далла Iибадат дан 
мегаш (цIена лоруш) ду, кешнаш а, бани а йоцург» 
(ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Амма хьулдина 
сакхташ ду кхуьнгахь).224 

170. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ворхI меттигехь ламаз дан ца магийра: 
нехийн оьланна тIехь, даьхний дойъийлехь, 
кешнашкахь, ураман юккъехь, бани чохь, эмкалийн 
химолийлехь, КаIбин тхевнна тIехь» (ХIара хьадис 
далийнарг ат-Тирмизи ву. Оццо гIийла хьадис ду а аьлла 
хIара).225 

171. Абу Марсад ал-ГIанавис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) олуш хезна шена аьлла: «Кешнашна тIе а 
дерзий ламаз ма де, царна тIе охьа а ма ховша» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).226 

172. Абу СаIида  (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шаьш маьждигна чудоьлхучу 
хенахь шайн мачашка хьовса.  Нагахь шайна шайн 
мачашна тIехь боьхалла я тамбоцург гахь - лаьттах а 
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хьакхий, тIаккха уьш а когахь шайн ламаз де» (ХIара 
хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ибн Хузайма - бакъ хьадис 
ду аьлла хIара).227 

173. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь маьхьсеш а когахь шух 
цхьамма боьхаллина (нажжазна) тIе ког баьккхинехь - 
лаьттаца цIанйичахьанна йовлу уьш» (ХIара хьадис 
далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду 
аьлла хIара).228 

174. МуIави ибн ал-Хьакам ас-Сулмис (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина: «Цкъа тхо АллахIан элчанца (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) цхьаьна ламаз деш а 
долуш, ламаз дечарех цхьаьннан хьоршам тохар нисделча, аса 
элира цуьнга: «АллахIа къинхетам бойла хьоьх!». Ткъа 
нах соьгахьа схьахьежа буьйлира! ХIетахь аса мохь туьйхира: 
«ХIара хIун ду?! Стенна хьоьжу шу соьга?!» аьлла. 
ТIаккха шайн варешна тIе куьйгаш детта буьйлабелира нах! 
Царна лууш хилларг - сайга къамел ма де бохург дуйла со 
кхетча, вист а ца хуьлуш, дIасецира со. Цул тIаьхьа АллахIан 
элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ламаз 
дерзийна велира. Суна, сан нана а, сан да а санна, хьоме вара 
иза! Цул хьалха а, я цул тIаьхьа а цул дика хьехархо гина ваца-
ра суна. АллахIах дуй ма буу аса: цо халахетар ма ца дина суна, 
я тоха а ма ца тоьхна цо суна, я бага а ма ца лейина цо соьга. 
Цо элира: «Ламаз дечу хенахь адамашца къамел дан ме-
гаш дац: хIунда аьлча ламазехь хила дезарг – АллахIна 
тасбихь дар а, АллахI воккхавар а, КъурIан дешар а 
ду». Я кхин цхьа цуьнах теро хIума элира цо. ТIаккха аса 
хаьттира цуьнга: «ХIай, АллахIан элча! Дукха хан 
йоццуш жехIала стаг ма варий со. АллахIа Ислам-дин 
даийтина вайна. Тхуна юккъехь цхьацца нах бу-кха - 
хиндерг дуьйцучарна тIеоьхуш». Цо жоп делира: «Хьо 
ма эхалахь царна тIе». ТIаккха аса хаьттира цуьнга: «Тхуна 
юккъехь цхьацца нах бу-кха - шайн лелориг вон 
билгалонех дазош». Цо жоп делира: «Иза – синхьехам 
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бу, церан дегнашкахь чIагбелла болу. Амма цо царна 
дан цхьа-цхьаъ гIо дац (шайн дегнаш цуьнах 
дIацIандан деза цара)»» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).229 

175. Зайд ибн Аркъама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчанан (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) заманчохь ламазехь къамелаш дора оха, вовшашка 
шен-шен хьашташ а хьехадора, хIара аят доссолац: «Хаддаза 
ларде шайн ламазаш, къаьсттина юккъера (малхбу-
зан) ламаз. Эсала (къамелаш а ца деш) латта а латта 
АллахIна хьалха» (2:238). И доьссиначул тIаьхьа - ламаз де-
чу хенахь тийналла Iалашъйе аьлла, омра дира тхоьга, къаме-
лаш дар а дихкира тхуна. (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар Муслимниг ду).230 

176. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «(«СубхьаналлахI» дешнаш аларца) 
тасбихь дар – стегаршна бакъо елла ду, ткъа зударшна 
– аьтту куьйган кераюкъ аьрру куьйган букъана тIе то-
хар ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).231 

Муслиман хьадисехь оцунна тIе аьлла ду: «Ламаз дечу 
хенахь…». 

177. МутIарриф ибн IабдуллахI ибн аш-Шиххира, шен дас 
элира аьлла, дийцина: «Цкъа ламаз деш вара АллахIан 
элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна). 
ХIетахь суна воьлхуш хезира иза. Ена чохь кхехкаш 
долучу хих тера кийрара аз дуьйлура цуьнан» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).232 

178. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) ша волучу шозза хьажа-хIотта ван пурба деллера 
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суна. Сан иза волучу кхачар иза ламазехь волучу хе-
нахь нисделча - цо йовхарш тухура (суна ша ламазехь 
вуйла хаийтархьамма)» (ХIара хьадис далийнарш бу: ан-
Насаи, ибн Мажа).233 

179. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Аса Билале (АллахI реза хуьлда цунна) хаьттира: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), цара шега ламазехь а волуш салам делча, схьа 
муха оьцура цаьргара салам?». Цо жоп делира: «Иштта 
хIокху кепара» аьлла, даржжийна шен куьг дIалецира (я 
шен куьйгаца ишар йира)»» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу 
Дауд, ат-Тирмизи. Ткъа тIаьххьарачо бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).234 

180. Абу Къатадас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ламаз деш вара, карахь Зайнабан йоI 
Умама а йолуш. Ша сужуд дечу хенахь - лаьтта 
охьаюьллура цо иза, хьалагIоттучу хенахь - юха а кара 
эцара цо иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).235 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Маьждигехь, нахана 
хьалха а хIоьттина, имамалла деш а волуш». 

181. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Ламазехь долуш Iаьржа ши хIума ен 
йиш йолуш ду шу: текхарг а, сту лоцу гезиг а» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду а аьлла хIара).236. 
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ЛАМАЗ ДЕЧО ШЕНА ДУЬХЬАЛ ХIУМА ХIОТТОР 
ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

 
182. Абу ал-ЖухIайм ибн ал-Хьариса (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Ламаз деш волучунна 
хьалхашхула дехьаволуш волучунна ша латориг муха 
(къа) ду хиъча - цунна хьалхашхула волучул шен 
меттехь шовзткъа … латтар гIоле хетар ма дара 
цунна!». ХIара хьадис дийциначарех волучу Абу ан-Надра 
аьлла: «Хууш вац со: цо аьлларг, билггал, шовзткъа де 
дара, шовзткъа бутт бара я шовзткъа шо дара» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим, ал-Баззар).237 
 
183. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Табук 
гIазот долуш АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) хаьттира ламаз дечо шена хьалха йилла езачу 
сутрах лаьцна. Цо жоп делира: «Нуьйран букъах тера 
хIума хила еза и» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).238 
 
184. Сабура ибн МаIбад ал-ЖухIанис (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Шух хIораммо а, ша 
ламаз дечу хенахь, шена хьалха хIума юьллийла, 
(Iодан) пха биллина а» (ХIара хьадис далийнарг ал-Хьаким 
ву).239 
 
185. Абу Зарр ал-ГIифарис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Стеган ламаз дохадо - нагахь 
цунна хьалхашхула дехьадалахь: зуда а, вир а, Iаьржа 
жIаьла а…». Оццу хьадисехь аьлла: «Iаьржа жIаьла – 
шайтIа ду» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).240 
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Муслима кхин а далийна кхуьнах тера хьадис, амма 
«жIаьла» хьахийна а доцуш. (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).241 
 

Абу Дауда а, ан-Насаис а далийна ибн Iаббасан хьадис 
(АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а). Оцу хьадисехь 
къамел цIано йоьхна йолучу зудчух лаьцна деш ду242. 
   
186. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Нагахь шух муьлхха а ламаз деш ве-
лахь, шена хьалха нахах дIакъастош йиллина хIума а 
йолуш, нагахь цул тIаьхьа цхьаъ шуна хьалхашхула 
вала гIортахь - сацавойла аша иза. Нагахь иза къар а 
ца луш дIагIортахь - летийла шу цуьнах, хIунда аьлча 
иза – шайтIа ду».  
 

Кхечу хьадисехь аьлла: «…хIунда аьлча цунна ул-
лохь накъост ву (вуьшта аьлча: йилбаз ду)» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).243 
 
187. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шух хIораммо а ша ламаз дечу хенахь 
шена хьалха цхьаъ юьллийла. Нагахь мегаш хIума ка-
рацаяхь - Iасалг дIаюгIийла цо шена хьалха. Нагахь 
цунна Iасалг а ца караяхь - сиз хьокхийла цо шена 
хьалхашхула. ТIаккха цунна хьалхашхула волучо ян 
цхьа а новкъарло яц цунна» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, ибн Мажа. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла 
хIара. ХIара – дика хьадис ду, ткъа хIара кегаделла хьадис ле-
ринарг - гIалатаваьлла ву).244 
 
188. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-

                                                 
241. Муслим, 511. 

242. Абу Дауд, 703, ан-Насаи, 750. 

243. ал-Бухари, 509, Муслим, 505-506. 

244. Ахьмад, 2/249, ибн Мажа, 943, ибн Хьиббан, 2361. 
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на) элира аьлла: «Ламаз цхьана а хIумано дохош дац. 
Амма шайн ницкъ ма-кхоччу вухатоха - (шаьш ламаз-
на тIехь а долуш, шайна хьалхашхула волуш верг)» 
(ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, далийнарг Абу Дауд ву)245. 
  

                                                 
245. Абу Дауд, 719. 
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ЛАМАЗЕХЬ ОЙЛА ДАЛЛА ТIЕЕРЗОР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
189. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна), хаьнтIе (гIодаюккъе) куьйгаш а 
дехкина, ламаз дар дихкира» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим, ткъа дIаяздар Муслимниг ду).246 
 

Иштта ал-Бухарис далийна, Iайшата (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина аьлла: «И хIума жуьгташа леладо шайн 
ламазашкахь» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).247 
 
190. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь пхьор хьалхадиллина даьлла делахь - 
пхьор даа, маьркIажан ламаз дале хьалха» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).248 
 
191. Абу Заррас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь шух муьлхха а цхьаъ ламазе хIоьттина 
велахь - (куьг а хьаькхна) охьа ма дегадойла цо 
кегийра тIулгаш, хIунда аьлча оцу ханчохь Делан 
къинхетам бу цунна юьхь-дуьхьал тIеоьхуш».  
 

Ахьмадан хьадисехь аьлла: «Цкъа охьадегаде уьш, я 
куьг дIа а ма тоха царех» (ХIара хьадис, бакъ зIе а ялош, 
далийна Ахьмада, Абу Дауда, ат-Тирмизис, ан-Насаис, ибн 
Мажас).249 
 

МуIайкъиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ша 
сужуд дечу хенахь (куьг а хьокхуш, сужуд дечу меттера) латта 
дIанисдеш хиллачу стеган хьокъехь АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: 
«Нагахь и данза хьо Iаш вацахь - цкъа бен ма хьакха 
                                                 
246. ал-Бухари, 1219, Муслим, 545. 

247. ал-Бухари, 3458. 

248. ал-Бухари, 672, Муслим, 557. 

249. Ахьмад, 5/150-163, Абу Дауд, 945, ат-Тирмизи, 379, ан-Насаи, 

3/6, ибн Мажа, 1027. 
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цунна тIехула куьг» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).250 
 
192. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Аса 
АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хаьттира: «Ламазехь волуш агIонашка 
дIасахьоьжуш волучух дерг хIун ду?». Цо жоп делира: 
«Иза – шайтIано каде деш къола ду-кха, лайн ламазех 
цхьаъ лачкъош долу» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари 
ву).251  
 

Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шега 
элира аьлла: «ХIуъа хилча а ламаз дечу хенахь 
агIонашка дIаса ма хьежалахь, хIунда аьлча ламазехь 
дIасахьежар - хIаллакьхиларан бух бу хьуна. Нагахь 
хьажанза ца волуш хьал делахь - хьайн лаамехь тIедеш 
долу (нафила) ламаз дечу хенахь (хьажа), ва амма 
парз-ламазехь ма (хьажа)» (ХIара хьадис далийнарг ат-
Тирмизи ву).252 
 
193. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Ламазехь долуш - шайн Делаца къамелехь ду 
шу. Цундела кхоссане а туй ма кхуссийла аша шайна 
хьалха а, я шайна аьтту агIор а, кхоссахь а - шайна 
аьрру агIор, шайн когашна кIел таса» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).253 
 
Кхечу хьадисехь аьлла: «…я шайн когашна кIел».  
 
194. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Iайшатан 
(АллахI реза хуьлда цунна), бес-бесара беснаш а долуш, 
дуткъачу кIадин кирхьа дара. Цо иза шен чоьнан цхьа агIо 
дIахьулъеш, дуьхьал уллуш лелош дара. Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) цуьнга аьлла: «ДIадакк-

                                                 
250. ал-Бухари, 1207, Муслим, 546. 

251. ал-Бухари, 751. 

252. ат-Тирмизи, 589. 

253. ал-Бухари, 374-1214, Муслим, 551. 
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хахьа, и дIа, вайн кирхьа. Оцу суьрташа даима а 
дуьхьалхIуьттуш новкъарло йо-кха суна ламазехь» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).254 
 

Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
тIехь дехкина бес-бесарачу суьрташца хаздина долу, ховхачу 
духарехь ламаз дира. ХIетахь цуьнан бIаьрахьажар оцу 
тIамаршна (суьрташна) тIедогIаделла хиллера. Ша ламаз дина 
ваьлча, цо элира: «ХIара духар Абу ЖахIманна юха а 
хьой, цунна дуьхьал амбижани (тIехь суьрташ а, 
тIамарш доцуш, цхьана бесара а долуш, тIергIан морса 
духар) да суна, хIунда аьлча сан ойла ламазна тIера 
яьккхира цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).255    
 
195. Жабир инб Самура (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Ламазаш дечу хенахь шайн бIаьра-
хьажарш стигала хьалахьежош болучу наха - и хIума 
леладар дуьтийла, ца дитахь - церан бIаьрса цкъа а 
юхадогIур дац царна» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).256 
 

Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) олуш 
хезна шена аьлла: «Ламаз деш дац – нагахь юург тIехь 
шун кийча делахь а, иштта нагахь ламаз дан воллуш 
верг араваха жима я доккха гIуллакх сецош велахь 
а» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).257 
 
196. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «БагагIеттор – шайтIанера ду. Цундела шайн 

                                                 
254. ал-Бухари, 374. 

255. ал-Бухари, 373, Муслим, 556. 

256. Муслим, 428. 

257. Муслим, 560. 
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ницкъ ма-кхоччу эшадойла аша багагIеттор» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Муслим, ат-Тирмизи).258 
 

Ат-Тирмизин хьадисехь оцу дийциначунна тIе аьлла: 
«Ламаз дечу хенахь багагIеттор – шайтIанера ду. Цун-
дела шайн ницкъ ма-кхоччу эшадойла аша ба-
гагIеттор». 
  

                                                 
258. Муслим, 2994, ат-Тирмизи, 370. 
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МАЬЖДИГАШ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
197. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) омра дина: хIора куьпахь маьждигаш дотта, 
цIена а латтаде уьш, хаза хьожа йогIург а тоха царна 
чу» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи. Ткъа тIаьххьарачо кхечуьнга даьккхина хьадис ду 
аьлла хIара).259 
 
198. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «АллахIа хIаллакбойла-кха жуьгтий 
- цара шайн пайхамарийн кешнех маьждигаш дар 
бахьанехь» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).260 
 

Муслиман хьадисехь аьлла: «…(жаIарийн динера) 
керстанаш а». 
 

Цаьршиммо а далийна Iайшатан (АллахI реза хуьлда 
цунна) хьадис: «Умм Саламас АллахIан элчане (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дийцира, Эфиопехь шена 
гина хиллачу килсах а, оцу чохь хиллачу цIунашха а лаьцна. 
ХIетахь цо элира: «Шайна юккъера цхьа дика стаг я дика 
лай велча, цуьнан кошана тIехь кашков (зихIарт, 
маьждиг) дугIу цара. Оцу чохь церан суьрташ а дохку 
цара. Ткъа уьш – АллахIан кхолламех уггаре а вониш 
бу» (хIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).261 
 
199. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) дошлойн цхьа тоба тIеман гIуллакхе яхийти-
нера. Уьш юхабаьхкира, шайца цхьаьна (йийсаре ва-
лийна) цхьа стаг а валош. Цара иза маьждиган цхьана 

                                                 
259. Ахьмад, 6/279, Абу Дауд, 455, ат-Тирмизи, 594. 

260. ал-Бухари, 437, Муслим, 530. 

261. ал-Бухари, 427, Муслим, 528. 
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бIогIамах дIавихкира» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим)262. 
 
200. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Маьждигна чохь байташ бохуш воллучу Хьассанна уллох во-
луш волу Iумар кIоршаме дIахьажавелира цуьнга. ХIетахь 
Хьассана элира: «ХIокху чохь хьол а диканиг волучу хе-
нахь а ешна-кха аса кхузахь байташ» (Вуьшта аьлча, 
Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ву 
цо вуьйцург)» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).263 
 
201. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь шайна маьждигехь яйна хIума 
кхайкхош стаг хазахь - цуьнга олийла аша: «АллахIа 
юхамаерзайойла хьуна хьан яйнарг! ХIунда аьлча оцу 
гIуллакхна дугIуш дац маьждигаш» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).264 
 
202. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь шайна маьждигехь хIуъа а цхьаъ 
юхкуш я оьцуш стаг гахь - цуьнга олийла аша: «Ал-
лахIа са ма-йойла хьуна айхьа лелочу мехехь!»» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ан-Насаи, ат-Тирмизи. Ткъа тIаьххьар-
ачо дика хьадис ду а аьлла хIара).265 
 
203. Хьаким ибн Хьизама (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Маьждигашна чохь - зуламашна 
догIу таIзар кхочуш дан мегаш дац, я чIир эца мегаш а 
дац царна чохь» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад ву, иштта 
гIийла зIе ялош Абу Дауд а ву).266 

                                                 
262. ал-Бухари, 4372, Муслим, 1764. 

263. ал-Бухари, 3212, Муслим, 2485. 

264. Муслим, 568. 

265. ан-Насаи, 6/52, ат-Тирмизи, 1321. 

266. Ахьмад, 15151, Абу Дауд, 4490. 
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204. Iайшата (АллахI реа хуьлда цунна) дийцина: «Хандакъ 
гIазотехь СаIда ибн МуIазна чов йинера. АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
четар дуьйгIира цунна маьждигна чохь - шена иза во-
лучу хьажа-хIотта ваха атта (уллохь) хилийтархьам-
ма» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).267 
 
205. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шен 
букъана тIехьа къайлайохура со - маьждигна чохь ловзуш бо-
лучу эфиопашка со хьежа хIоьттиначу хенахь. Ткъа Iумар дов 
дан вуьйлира царна. Амма Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира: «Битахь уьш! Ловза шу 
шайна, парггIата, хIай Арфидин кIентий!» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).268 
 
206. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Маьждигна чохь цхьана Iаьржачу гIарбаш-йоьIан че-
тар дара доьгIна. Ткъа иза – кест-кеста со йолучу 
йогIура. ХIетахь тхойшиъ цуьнцанний цхьаьна сан 
хIусамехь къамелаш деш Iара» (ХIара – деххачу хьадисах 
цхьа ах ю. Хьадис далийнарг ал-Бухари ву).269 
 
207. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Маьждигна чохь туй кхоссар – къилахь ду, ткъа 
цуьнан бехках цIанвалар - туй лаьттах доллар ду» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).270 
 
208. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Къематде хIуттур долуш ма дац - нах 
маьждигашна тIехула вовшашна хьалха дозаллаш дан 
буьйлабаллалц» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 

                                                 
267. ал-Бухари, 463, Муслим 1769. 

268. ал-Бухари, 454, Муслим, 892. 

269. ал-Бухари, 439. 

270. ал-Бухари, 415, Муслим, 552. 
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Дауд, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ибн Хузаймас - бакъ хьадис ду 
аьлла хIара).271 
 
209. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АлахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Соьга омра дина дац: хаздай 
(кечдай) маьждигаш догIа аьлла» (ХIара хьадис далий-
нарг Абу Дауд ву. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).272 
 
210. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АлахIан элча-
но (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Сан умматера суна тIаьхьабаьзначарна кечби-
на маьл-ял гайтира суна. Ткъа царна юккъехь - стага 
маьждигна чуьра арайоккхуш йолучу нехана дуьхьал 
хин йолу ял а цхьаьна яра» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Абу Дауд, ат-Тирмизи. Ткъа тIаьххьарачо гIарадалаза хьадис 
ду аьлла хIара. Амма ибн Хузайма - бакъ хьадис ду аьлла).273 
 
211. Абу Къатадас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АлахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Нагахь шух муьлхха а цхьаъ 
маьждигна чу валахь - охьамахоийла иза ши ракаIат 
ламаз даллалц» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).274 
  

                                                 
271. Ахьмад, 3/134, Абу Дауд, 449, ан-Насаи, 689, ибн Мажа, 739, 

Хузайм, 2/282. 
272. Абу Дауд, 448, ибн Хьиббан, 1615. 

273. Абу Дауд, 461, ат-Тирмизи, 2916, ибн Хузайм, 2/271. 

274. ал-Бухари, 1163, Муслим, 714. 
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ЛАМАЗ ДАРАН КЪЕПЕ ЮЬЙЦУ ДАКЪА 
 
212. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) маьждигна чувелира. Цул тIаьхьа цхьана стага, цига чу 
а веана, дIа а хIоьттина, ламаз дира. Цул тIаьхьа, тIе а веана, 
Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) са-
лам делира цо. Цуьнгара салам схьа а эцна, цо элира цуьнга: 
«Вало, вуха а верзий, хьайн ламаз юха де, хIунда аьлча 
ахьа ламаз дина а дац». Оцу стага, юха а вахана, ша дуьххь-
ара ма дарра юха а ламаз дира. ТIаккха, тIе а веана, Пайхамаре 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) салам делира 
цо. Цул тIаьхьа а кхузза элира цо цуьнга: «Вало, вуха а вер-
зий, хьайн ламаз юха де, хIунда аьлча ахьа ламаз дина 
а дац». Оцу стага аьлла: «Бакъонца хьо ваийтиначух дуй 
ма буу аса! Кхечу агIор дан ма ца хаьа суна ламаз. 
Iамадехьа суна и!». Цо аьлла: «Хьо ламазе хIотта воллу-
чу хенахь - эца ма деззара ламаз эца. Цул тIаьхьа, 
къилбехьа а верзий, ала: «АллахI массо хIуманал Вок-
кха ву!» («АллахIу Акбар»). Ткъа цул тIаьхьа Къуръан 
чуьра хьайна аттоха дерг деша. Цул тIаьхьа рукуIе 
охьагIо. Оццу хьолехь цхьана ханна соцунгIа а хила. 
Цул тIаьхьа хьаланисло, кхоччуш букъ а нисбеш 
хьаланисваллалц. Цул тIаьхьа, сужуде а гIой, оццу 
хьолехь цхьана ханна соцунгIа хила. Цул тIаьхьа 
хьалагIо, хаа ма веззара охьахаъалц. Цул тIаьхьа юха а 
сужуде гIо. Оццу хьолехь цхьана ханна соцунгIа а хи-
ла. Цул тIаьхьа оцу кепехь нисде хьайн дерриге а ла-
маз»».  
 

Муслиман хьадисаш дийциначеран зIенехула далийначу 
ибн Мажан хьадисехь аьлла: «…цул тIаьхьа, кхоччуш букъ 
а нисбеш, хьаланисло. Циггахь цхьана ханна соцунгIа 
а хила».  
 

Кхуьнах тера хьадис Ахьмада а, ибн Хьиббана а далийна, 
РифаIа ибн РафиIа дийцина аьлла: «…цул тIаьхьа, кхо-
ччуш букъ а нисбеш, хьаланисло. Циггахь цхьана хан-
на соцунгIа а хила». 
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Кхуьнах тера хьадис иштта Ахьмада а далийна, РифаIа 
ибн РафиIа дийцина аьлла: «…цул тIаьхьа хьайн букъ 
хьаланисбе, даьIахкаш шайн-шайн дIаюьйлалучу мет-
тиге дIанисъяллалц». 
 

Ан-Насаис а, Абу Дауда а далийна РифаIа ибн РафиIан 
хьадис. Оцу хьадисехь аьлла: «Шун ламаз нийса хир дац - 
аша Сийлахь-Везачу АллахIа шайга омра ма дарра ла-
маз эццалц, цул тIаьхьа, Сийлахь-Веза АллахI воккха а 
вина, Цунна хастам а бина, И хесттолц». 
 

Оцу хьадисан кхечу ривайатехь аьлла: «Нагахь ламаз 
дечунна Къуръанах мел хиъна а хууш цхьаъ далахь - иза 
доьшийла цо. Ткъа нагахь хууш дацахь - цо олийла: «Хастам 
бу АллахIна! АллахI массо хIуманал Воккха ву! АллахI 
воцург кхин дела вац! («Алхьамду лиллахI! АллахIу акбар! 
ЛаилахIа иллаллахI!»)». 
 

Абу Даудан хаамехь аьлла: «Цул тIаьхьа Жайнин 
нана а275, тIаккха АллахIна лиънарг а деша». 
 

Ибн Хьиббанан ривайатехь аьлла: «… цул тIаьхьа 
хьайна луъург а» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ал-Бухари, 
Муслим, Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. 
Хьадисан дIаяздар ал-Бухариниг ду).276 
 
213. Абу Хьумайд ас-СаIидис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Суна гира АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) «АллахI массо хIуманал 
Воккха ву» («АллахIу Акбар») олуш (ламаз дIадоьхкучу) 
хенахь - шина белшан локхалле а нисдеш, шен куьй-
гаш хьалаайдеш. РукуI дечу хенахь - куьйгаш ши гола 
а буйнахь голех дIагIортадора цо, ткъа цул тIаьхьа 
нисса букъ нисбора шен. Корта хьалаайбечу хенахь - 
шен букъ хьаланисбора цо, ерриге а шен букъдаьIах-
каш шайн-шайн меттигашка дIанисъяллалц. Ткъа 
сужуд дечу хенахь - шен куьйгаш лаьттах дIагIортадо-

                                                 
275. Жайнин нана – Фатихьа суратах олуш ду. 
276. Ал-Бухари, 757, Муслим, 397, Ахьмад, 2/437, Абу Дауд, 856, 

ат-Тирмизи, 303, ан-Насаи, 884, ибн Мажа, 1060. 
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ра цо, шен ши пхьарс лаьттана тIе дIабаржийна а бо-
цуш, я шен дегIана тIе таIийна а боцуш. Оцу хенахь цо 
шен шина а коган пIелгийн юьхьигаш къилбехьа ер-
зийна хуьлура. Ши ракаIат а дина, ша охьахуучу хе-
нахь - шен аьрру когана тIе хуура иза, аьтту коган кIа-
жа хьала а айбеш, дIагIортабора цо иза. ТIаьххьарачу 
ракаIатехь охьахиъча - аьтту коган кIажа хьалаайбора 
цо, цунна бухахула аьрру ког чекх а боккхий, хенан 
маьIигашна тIе охьахуура иза» (ХIара хьадис далийнарг 
ал-Бухари ву).277 
 
214. Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ша ламазе хIоьттиначу хенахь олура: «Сайн 
юьхь ерзий аса стигланаш а, латта а Кхоьллиначуьнга. 
Цхьана АллахIах тешна ву со, бусалба а ву со, мушри-
кех а вац со. Боккъалаъ, сан ламаз а, сан Iибадат а, сан 
дахар а, сан валар а АллахIна хьажийна ду аса, Iала-
мийн Дела волучу, Шеца цхьана а кепара накъост во-
цуш волучу. Иза – суна тIедиллинарг ду, бусалбанех 
цхьаъ а  ву со. Я, АллахI! Хьо ву-кха – Паччахь, Хьо во-
цург кхин дела а вац-кха. Хьо – сан Дела ву, ткъа со – 
Хьан лай ву. Айса-сайна зуламе хили-кха со, сайн 
къиношна къера а ву-кха со. Гечдехьа суна сан дерриге 
а къиношна - хIунда аьлча Хьо воцург кхин цхьа а вац-
кха къиношна гечдеш! Некъ гайтахьа суна уггаре а 
оьздачу гIиллакхашка - хIунда аьлча Хьо воцург кхин 
цхьа а вац-кха царна тIехьажон! Вочу амалех хьалха а 
ваккхахьа со - хIунда аьлча со царех хьалхаваккха 
кхин цхьа а вац-кха Хьо воцург! ХIан, Хьуна хьалха ву-
кха со - Хьуна гIуллакх дан а, Хьо резаван а. Дерриге а 
дика - Хьан карахь ду-кха, ткъа вониг - Хьоьгара дац-
кха. Хьан гIо лоьху аса. Хьоьга ду сан товжар а. Хьоьга 
доIа а до аса. Хьо ву-кха – Беркатениг а, Сийлахь-
Воккханиг а. Гечдар доьху аса Хьоьга! Тоба а до аса 
Хьоьга». /Важжахlту важхlийа лиллази фатlарассамавати 
валъарда хьанифан муслиман ва ма ана минал мушрикийн. 
Инна солати, ва нусуки, ва махьйайа ва мамати лиллахlи роб-

                                                 
277. ал-Бухари, 728. 
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бил lаламийн, ла шарика лахlу, ва бизалика умирту ва ана ми-
налмуслимийн. Аллахlумма анталмалику, ла илахlа илла анта. 
Анта робби, ва ана lабдука. Заламту нафси ваlтарафту бизанби, 
фагlфир ли зунуби жамиlан, иннахlу ла йагlфируззунуба илла 
анта, вахlдини лиахьсанил ахлакъи, ла йахlди лиахьсанихlа 
илла ант, васриф lанни саййиахlа, ла йасрифу lанни саййиахlа 
илла анта. Лаббайка ва саlадайка, валхайру куллухlу бийадай-
ка, вашшарру лайса илайка, ана бика ва илайка, табарокта ва 
таlайта, астагlфирука ва атубу илайка/» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).278 
 
215. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), 
ламаз дIадоьхкучу хенахь АллахI воккхаваран дешнаш ма-
элли, Къуръан деша дIаволавалале хьалха йоццачу ханна со-
цунгIа хуьлура. Цул тIаьхьа КъурIан деша дIаволалора иза. Аса 
цуьнга хаьттира оцу хьокъехь дерг. Цо суна дийцира оцу хе-
нахь ша доьшуш дерг: «Я, АллахI! Гена ваккхахьа со сайн 
къинойх - Айхьа малхбале малхбузенна гена ма яккха-
ра. Я, АллахI! Сайн къинойх дIацIанвехьа со - кIайн 
бедар мIоданех дIамацIанъярра. Я, АллахI! Вилахьа со 
сайн къинойх лайца а, хица а, къоранца а» («АллахIум-
ма баIид байни ва байна хатIайайа кама баIадта байнал-
машрикъи вал-магIриби. АллахIумма наккъини мин хатIайайа 
кама йунаккъас-савбул абйаду минад-данаси. АллахIуммагI-
силни мин хатIайайа бис-салжи, вал-маи, вал-баради»)» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).279 
 
216. Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) ламазан юьххьехь 
олуш хилла: «Я, АллахI! ЦIена ву Хьо массо а эшамех. 
Хастам а бу Хьуна! Беркате хили Хьан цIе а! Массо 
хIуманал лакхара ду Хьан сийлалла а! Кхин дела а вац 
Хьо воцург!» («СубхьанакаллахIумма ва бихьамдика, ва та-
баракасмука, ва таIала жаддука, ва лаилахIа илла гIайрука») 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Муслим, ад-ДаракъутIни. Ткъа 
цо далийна хьадис дийциначеран зIенехь цхьа чIуг йоцуш 
ю).280 

                                                 
278. Муслим, 771. 

279. ал-Бухари, 744, Муслим, 598. 

280. Муслим, 399, ад-ДаракъутIни, 1/299. 
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Ахьмада а, Абу Дауда а, ат-Тирмизис а, ан-Насаис а, ибн 
Мажас а далийна Абу СаIид ал-Худрин (АллахI реза хуьлда 
цунна) хьадис. Цунна хезна АллахIан элчано (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) ламаз доьхкуш, АллахI воккха-
варан дешнаш аьллачул тIаьхьа, олуш: «Со ларвар доьху аса 
дерриге хезаш а, дерриге хууш а волучу АллахIе - Шен 
къинхетамах Ша генадаьккхиначу шайтIанах, цуьнан 
хIуьмалгех; цо хьераволучу тIеваккхарах а, цо курал-
лин новкъа вигарах а, цуьнан бозбуунчаллех а» («АIузу 
биллахIис-самиIил Iалими минаш-шайтIанир ражими, мин 
хIамзихIи, ва нафхихIи, ва нафсихIи») (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирсмимзи, ан-Насаи, ибн Ма-
жа).281 
 
217. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) ламаз дIадоладора юьххьехь АллахI воккха а вой, 
тIаккха хIара сурат а доьшуш: «Хастам бу АллахIна, 
Iаламийн Дела волучу!». Ша рукуIе вахначу хенахь 
шен корта я ирх а ца бохуьйтура цо, я охьа а ца олла-
бора цо. Оцу шина куьцанна юккъехь у тоьхча санна 
нисбора. РукуIера хьалавогIучу хенахь сужуде 
охьацавоьдура иза, кхоччуш хьаланисвелла валлалц. 
Дуьххьара диначу сужудера шен корта хьалаайбечу 
хенахь шолгIа сужуде ца воьдура иза хаа ма-веззара 
ша охьахаъалц. Шишша ракаIаташ мосазза ди а «Ат-
тахьиййат…» доьшура цо. Ткъа циггахь аьрру когана 
тIе охьахуура иза, аьтту коган пIелгаш дIа а гIортош, 
кIажа хьала а айбой. Охьахаа ца магадора цо - шайтIа 
ма-хаъара. Иштта ца магадора цо пхьаьрсаш лаьтта 
охьадахкар а - акхароша ма-дахккара. Салам а лой, 
шен ламаз а дерзадора цо» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву. Делахь а, хIокху хьадисехь хьулдина сакхт ду).282 
 
218. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 

                                                 
281. Ахьмад, 3/50, Абу Дауд, 775, ат-Тирмизи, 242, ан-Насаи, 
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хуьлда цунна), шен шина белшан локхалле а нисдеш, 
шен ши куьг хьалаайдора ламаз дIадоьхкучу хенахь а, 
рукуIе вахале АллахI воккхавечу хенахь а, иштта ру-
куIера шен корта хьалаайбечу хенахь а» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).283 
 

Абу Дауда далийначу Абу Хьумайдан хьадисехь дийци-
на: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) шен шина белшан локхаллина 
(дуьхьал) нисдеш шен ши куьг хьалаайдора. Цул 
тIаьхьа АллахI воккхаваран дешнаш олура» (ХIара хьа-
дис далийнарг Абу Дауд ву).284 
 

Малик ибн Хьувайриса (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, мар-
шо а хуьлда цунна) шен куьйгаш хьалаайдира, лер-
гийн тIилдигашка нислучу барамехь» (ХIара хьадис да-
лийнарг Муслим ву).285 
 
219. Ваил ибн Хьажара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамарца (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) цхьаьна ламаз динера аса. Ткъа цо куьйгаш, 
аьттуниг аьрручунна тIе а диллина, шен некхана 
тIедехкира» (ХIара хьадис далийнарг ибн Хузайм ву).286 
 
220. Iубада ибн Самита (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Къуръанан нана цадешначо - ламаз ца 
дина» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим). 
 

Ибн Хьиббанан а, ад-ДаракъутIнин а хьадисехь аьлла: 
««Ал-Фатихьа» сурат ца доьшуш дина ламаз - ламаз 
лоруш дац». 

Ахьмадан, Абу Даудан, ат-Тирмизин, ибн Хьиббанан а 
хаамехь аьлла: «Шайн имамна тIаьхьа цхьаъ доьшуш 
хила магара шу?». Наха жоп делира: «ХIаъ». Цо элира: 

                                                 
283. ал-Бухари, 735, Муслим, 390. 

284. Абу Дауд, 730. 

285. Муслим, 391. 

286. ибн Хузайм, 1/243. 
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«ХIумма а ма дешалаш, «ал-Фатихьа» сурат доцург, 
хIунда аьлча иза а ца доьшуш диначуьнан ламаз 
къобалдеш дац» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 
Дауд, ат-Тирмизи, ибн Хьиббан, ад-ДаракъутIни).287 
 
221. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамара 
а (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), Абу 
Бакара а, Iумара а шайн ламаз «Хастам бу АллахIна, 
Iаламийн Дела волучу!» («Алхьамду лиллахIи роббил 
Iаламийн!») бохучу суратна тIера дIадоладора» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).288 
 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Сан ламазаш дар 
нисделла Пайхамарца а (АллахIера къинхетам а, мар-
шо а хуьлда цунна), Абу Бакарца а, Iумарца а, Iусман-
ца а. Цара шайн ламазаш «Хастам бу АллахIна, Iала-
мийн Дела волучу!» («Алхьамду лиллахIи роббил Iала-
мийн!») бохучу суратна тIера дIадоладора, я «Фа-
тихьат» суратна хьалха а, я цунна тIаьхьа а «Къинхе-
тамечу, Къинхетам бечу АллахIан цIарца» («Бисмил-
лахIир-рахьманир рахьим») аьлла, бисмалла а ца док-
кхуш». 
 

Ахьмадан а, ан-Насаин а, ибн Хузайман а хьадисехь 
дийцина: «Хозуьйтуш ца олура цара: «Къинхетамечу, 
Къинхетам бечу АллахIан цIарца» («БисмиллахIир рохь-
манир рохьим»).  
 

Ибн Хузайман кхечу ривайатехь аьлла: «Дагахь олура 
цара: «Къинхетамечу, Къинхетам бечу АллахIан цIар-
ца» («БисмиллахIир-рахьманир рахьим»). 

 
Муслиман ривайат оцу кепара кхетон дезаш ду, цуьнгахь 

хьулдина сакхт ду бохуш дуьйцург а дитина. (хIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, ан-Насаи, ибн Хузайма).289 

                                                 
287. Ахьмад, 5/321, Абу Дауд, 823, ат-Тирмизи, 311, ибн Хьиббан, 

1785-1789, ад-ДаракъутIни, 1/321. 
288. ал-Бухари, 743, Муслим, 399. 

289. Ахьмад, 3/275, ан-Насаи, 907, ибн Хузайм, 1/250. 
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222. НуIайм ал-Мужмира (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Цкъа, Абу ХIурайрина (АллахI реза хуьлда цунна) тIаьхьа 
а хIоьттина, ламаз дира аса. Цо «Къинхетамечу, Къинхе-
там бечу АллахIан цIарца» («БисмиллахIир рохьманир 
рохьим») аьлла, бисмалла а даьккхина, цул тIаьхьа Къуръанан 
нана (олу сурат) дийшира. Ша (хIокху аятна) «…тилла бо-
цучеран новкъа» тIемакхаьччи, цо элира: «Амин!». Ша 
сужуд мосазза ди а, охьахиъначуьра когашна тIе ира мосазза 
хIутту а, цо олура: «Массо хIуманал Воккха ву АллахI!» 
(«АллахIу Акбар!»). Ткъа ша салам делча, цо элира: «Сайн са 
Шен карахь долучух дуй ма буу аса! Сан ламаз Ал-
лахIан элчанан (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ламазех сов тера ма ду шух муьлхха-
чуьнан ламазал а»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ан-Насаи, 
ибн Хузайм).290 
 
223. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шаьш «ал-Фатихьа» сурат доьшучу хе-
нахь, «Къинхетамечу, Къинхетам бечу АллахIан цIар-
ца» («БисмиллахIир рохьманир рохьим») алий, бисмалла 
даккха, хIунда аьлча иза – оцу суратан аятех цхьаъ ду» 
(ХIара хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни ву. Оццо хIара хьадис 
дийциначеран зIе юкъахяьлла а ю аьлла).291 
 
224. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна), Жайнин нана дешна ваьлча, чIогIа аз а 
айдеш, «Амин!» олура» (ХIара хьадис далийнарш бу: ад-
ДаракъутIни, ал-Хьаким. Хьалхарачо дика хьадис ду аьлла 
хIара, ткъа тIаьххьарачо – бакъ хьадис ду аьлла).292 
225. Кхуьнах тера хьадис Абу Дауда а, ат-Тирмизис а далийна, 
Ваил ибн Хьужрас дийцина аьлла. (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи).293 
 

                                                 
290. ан-Насаи, 905, ибн Хузайм, 1/251. 

291. ад-ДаракъутIни, 1/312. 

292. ад-ДаракъутIни, 1/335, ал-Хьаким, 1/223. 

293. Абу Дауд, 932, ат-Тирмизи, 248. 
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226. IабдуллахI ибн Абу Авфас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Цхьана стага, Пайхамар (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) волучу а веана, аьлла: «Къуръан 
тIера цхьа а хIума дагахь Iамалуш вац-кха со. И мет-
тахIоттон кхиниг цхьаъ Iамадехьа суна». Цо аьлла: 
«Ала: «Сийлахь-ЦIена ву АллахI! Хастам бу АллахIна! 
Кхин дела вац, АллахI воцург! АллахI Воккха ву! ГIора 
а, ницкъ а бац - ТIехлекха а, Сийлахь-Воккха а волучу 
АллахIехь бен!»» («СубхьаналлахI! Валхьамду лиллахI! Вал-
лахIу акбар! Вала хьавла вала къуввата илла биллахIил 
Iалиййил Iазим») (ХIара – хьадисан цхьа дакъа ду. Ткъа и да-
лийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи. Ибн Хьиббана а, ад-
ДаракъутIнис а, ал-Хьакима а бакъ хьадис ду аьлла хIара).294 
 
227. Абу Къатадас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), ламазехь хьалха а ваьлла, тхуна имамалла деш 
вара. Делкъан ламазехь а, малхбузан ламазехь а хьал-
харачу шина ракаIатехь Жайна схьадоьллург а, кхин а 
ши сурат а доьшура цо. Цкъацкъа тхуна ша доьшучух 
аят а хозуьйтура цо - тхуна ша хIун доьшуш ву хаий-
тархьамма. Гуттар а хьалхара ракаIат дахдора цо, ткъа 
тIаьххьарачу шина ракаIатехь – деккъа «ал-Фатихьа» 
сурат доьшура цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).295 
 
228. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчано (АлахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) делкъан а, малхбузан а ламазаш дечу 
хенахь Къуръан мел деха доьшу билгалдаккха гIирти-
ра тхо. Ткъа тхо хьаьвсича тхуна билгалдаьлларг - 
делкъан ламазан хьалхарачу шина ракаIатехь «ас-
Сажда» сурат деша ларор воллучу ханчохь ирахь лаьт-
тара иза. Оццу ламазан тIаьххьарачу шина ракаIатехь 
оцу хенан эха ханчохь лаьттара иза. Малхбузан лама-
зан хьалхарачу шина ракаIатехь - делкъан ламазан 

                                                 
294. Ахьмад, 4/353, Абу Дауд, 832, ан-Насаи, 924, ибн Хьиббан, 

1808, ад-ДаракъутIни, 1/313, ал-Хьаким, 1/241. 
295. ал-Бухари, 759, Муслим, 451. 
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тIаьххьарачу шина ракаIатехь лаьттиначу барамехь 
лаьттара иза. Ткъа оццу (малхбузан) ламазан тIаьххь-
арачу шина ракаIатехь – оцу хенан эха ханчохь лаьт-
тара иза» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).296 
 
229. Сулайман ибн Йасара (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Бусалба нахах цхьана стага делкъан ламазан хьалхара ши 
ракаIат дехха дахдеш дора, ткъа малхбузан ламаз доцо дора 
цо. МаьркIажан ламазехь «Къисар ал-Муффассал» сураташ 
доьшура цо, пхьуьйран ламазехь – «АвсатI ал-Муфассал» су-
раташ доьшура, Iуьйран ламазехь – «ТIивал ал-Муфассал» су-
раташ доьшура. ХIетахь Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда 
цунна) элира: «Аддамна а тIаьхьа хIоьттина ламаз дина 
ма дац аса - хIокху стеган ламаз санна, шен ламаз пай-
хамарчух (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) тера нисдина волучу»» (ХIара хьадис, бакъ зIе а 
йолуш, далийнарг ан-Насаи ву).297 
 
230. Жубайр ибн МутIIима (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) маьркIажан ламазехь «ат-ТIур» сурат 
доьушуш хезна суна» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).298 
 
231. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) пIерасканан дийнахь Iуьйран ламазехь «ас-
Сажда» сурат а, «ал-Инсан» сурат а доьшура» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).299 

Ат-ТIабаранис далийначу ибн МасIудан хьадисехь дий-
цина: «Даима деш дара цо и оцу кепара» (х\ХIара хьадис 
ат-ТIабаранис далийна шен «ас-СагIир» жайнахь).300 
 
232. Хьузайфа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
марца (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 

                                                 
296. Муслим, 452. 

297. ан-Насаи, 982. 

298. ал-Бухари, 765, Муслим, 463. 

299. ал-Бухари, 891, Муслим, 880. 

300. ат-ТIабарани, 2/178. 
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ламаз динера аса. ХIетахь аса тидам бира: ша къинхе-
тамах лаьцна долу аяташ доьшучу хенахь - циггахь со-
цунгIа а хуьлий, АллахIе къинхетам боьхура цо. Ткъа 
ша Iазапах лаьцна долу аяташ доьшучу хенахь - Ал-
лахIе ша Iазапах ларвар доьхура цо» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Ткъа ат-Тирмизис дика хьадис ду аьлла хIара).301 
 
233. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Къуръан дешар дихкина суна 
рукуIашкахь а, сужудашкахь а. Цундела шаьш рукуIе 
дахча – Дела вазве, ткъа сужуде дахча – даггара 
доIанаш де Цуьнга. ХIунда аьлча оцу кепара диначу 
шун доIанашна жоп дала хьакъ хир ду» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).302 
 
234. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шен 
рукуIашкахь а, сужудашкахь а олура: «Ала хIума доцуш, 
цIена ву Хьо, я, АллахI! Тхан Дела, хастам а бу Хьуна! 
Я, АллахI, гечдехьа суна!» («Субхьанак аллахIумма ва би-
хьамдик! АллахIуммагIфирли!») (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).303 
 
235. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхем а, маршо а хуьлда цунна) 
ша ламазе хIуттучу хенахь, юьххьехь олура: «Массо хIума-
нал Воккха ву АллахI!» («АллахIу Акбар»). Иштта ша рукуI 
дечу хенахь а олура цо: «Массо хIуманал Воккха ву Ал-
лахI!» («АллахIу Акбар»). РукуI дина а ваьлла, букъ хьаланис-
бечу хенахь а олура цо: «АллахIна хезаш ву Шена хастам 
бийриг!» («СамиIаллахIу лиман хьамидахI!»). Ткъа рукуIера 
хьала а веана, кхоччуш хьаланисвеллачул тIаьхьа олура цо: 
«Тхан Дела, хастам бу Хьуна!» («Роббана, лакал хьамд!»). 
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Цул тIаьхьа: «Массо хIуманал Воккха ву АллахI!» олура 
цо - ша сужуде воьдуш а, цул тIаьхьа цигара корта хьалаайбеш 
а, шозлагIа ша сужуд дечу хенахь а, иштта цигара корта хьала-
айбечу хенахь а. Оцу кеппара чекхволура иза шен дерриге ла-
мазехь а. Иштта «Массо хIуманал Воккха ву АллахI!» 
олура цо - ши ракаIат дина а ваьлла, хиъна волучуьра ша 
хьалагIоттучу хенахь а» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).304 
 
236. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) рукуI диначул тIаьхьа хьаланисвелча олура: «Я, 
АллахI, тхан Дела, хастам бу Хьуна! Стигланаш а, лат-
та а, царна юккъехь мел дерг а, Хьуна лиъна долу мас-
со хIума а дуьззина хестон а, вазван а хьакъ верг ву 
Хьо. ХIара дешнаш лайна ала тарлучарех уггаре а 
нийсаниг ду, ткъа дерриге а ма дай тхо – Хьан лайш. Я, 
АллахI! Ахьа луш долучух ваккха а вац-кха цхьа а, Ахьа 
цаделларг дала а вац-кха цхьа а, пайденна а дац-кха 
Хьуна хьалхахь нуьцкъалачуьнан нуьцкъалалла («Ал-
лахIумма, роббана лакал хьамд, милъас самавати ва милъал 
ард, ва милъа ма шиъта мин шайъин баIд. АхIлас санаи вал 
мажд, ахьаккъу ма къолал Iабду, ва куллуна лака Iабд. Ал-
лахIумма ла маниIа лима аIтIайта, вала мутIийа лима манаIта, 
вала йанфаIу залжадди минкал жадду») (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).305 
 
237. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Сужуд - ворхI даьIахканна (меженна) тIе 
де аьлла, омра дина соьга: хьаьжана тIе (цигахь, шен 
куьйг тIе а хьажийна, шен мара а гайтира цо), шина куьй-
ганна а, шина гоьлана а, шина а коган пIелгийн 
юьхьигашна а» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).306 
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238. Ибн Бухьайна (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) ша ламазехь сужуд дечу хенахь - шуьйрра 
дIасадохуьйтура шен пхьаьрсаш, пхьаьрсийн кIеллара 
кIайллаш а цхьаьна гуш» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).307 
 
239. Ал-Бараъ ибн Iазиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Айхьа сужуд дечу хенахь - хьайн куьй-
гаш лаьттана тIе охьадахка, хьайн шина пхьаьрсан го-
лаш (лаьттара) хьала а айъе» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).308 
 
240. Ваил ибн Хьужра (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) ша рукуIе вахча - шен куьйган пIелгаш шуьйр-
ра дIасадаржадора, ткъа сужуде вахча - тIеттата-
дохуьйтура» (ХIара хьадис далийнарг ал-Хьаким ву).309  
 
241. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
гира суна - когаш чучча а доьхкина, ламаз деш» (ХIара 
хьадис далийнарг ан-Насаи ву. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьа-
дис ду аьлла хIара).310 
 
242. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) шина сужудана юккъехь охьахиъначу хенахь олура: «Я, 
АллахI! Гечдехьа суна, къинхетам а бехьа соьх, нийса-
чу новкъа а нисвехьа со, (динехь а, могашаллехь а) то-
вехьа со, рицкъа а лохьа суна» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа. Ткъа хьадисан дIаяздар 

                                                 
307. ал-Бухари, 807, Муслим, 495. 

308. Муслим, 494. 

309. ал-Хьаким, 1/224. 

310. ан-Насаи, 661, ибн Хьиббан, 2/89. 
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Абу Даудниг ду. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).311 
 
243. Малик ибн ал-Хьувайриса (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) гира суна: ламазехь шалза ракаIаташ 
дича - когашна тIе хьалацагIоттура иза, хаа ма-веззара 
охьахаъалц» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).312 
 
244. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
цхьана баттахь, рукуI диначул тIаьхьа, къунут доIа 
дийшира - цхьацца Iаьрбойн тайпанашна неIалт а 
кхайкхош, ткъа цул тIаьхьа дитира (сацийра) цо иза» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).313 
 

Ахьмада а, ад-ДаракъутIнис а далийна кхуьнах тера хьа-
дис. Оцу хьадисехь дийцина: «Ткъа Iуьйран ламазехь-м 
доьшучура къунут доIа сацийна а дацара цо, ша хIокху 
дуьненах дIакъастталц» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахь-
мад, ад-ДаракъутIни).314  
 
245. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
цхьана нахана (диканца) доIа дан лиъча а, я царна 
неIалт кхайкхон лиъча а бен къунут доIа ца доьшура» 
(Ибн Хузайма бакъ хьадис ду аьлла хIара).315 
 
246. СаIд ибн ТIарикъ ал-АшжаIис (АллахI реза хуьлда цунна 
а, цуьнан дена а), ша шен дега хаьттира аьлла, дийцина: «Да-
да, ахьа ламаз ма динай АллахIан элчанна а (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), Абу Ба-
карна а, Iусманна а, Iелина а тIаьхьа а хIоьттина. Ткъа 
Iуьйран ламазехь къунут доIа дешарий-те цара?». Цо 

                                                 
311. Абу Дауд, 850, ат-Тирмизи, 284, ибн Мажа, 898, ал-Хьаким, 

1/262. 
312. ал-Бухари, 823. 

313. ал-Бухари, 4089, Муслим, 677. 

314. Ахьмад, 12246, ад-ДаракъутIни, 2/39. 
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жоп делира: «Сан кIант, иза – керлаюкъадаьккхинарг 
ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ат-Тирмизи, ан-
Насаи, ибн Мажа).316  
 
247. Ал-Хьасан ибн Iалис (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) витар ламазехь къунут доIа деша 
Iамийра суна хIокху тайпана: «Я, АллахI! Нийсачу новкъа 
нисвехьа со - Айхьа нийсачу новкъа нисбиначеран 
могIарехь. (Дуьненахь а, эхартахь а эшам бохьуболучу 
сакхтех а) товехьа со - Айхьа (дуьненахь а, эхартахь а 
эшам бохьуболучу сакхтех) тобиначеран могIарехь. 
Iуналла а дехьа сан - Айхьа Iуналладиначеран 
могIарехь. Беркат а дехьа суна - Айхьа суна деллачуьн-
гахь. Хьалха а ваккхахьа со - Айхьа доьгIначу вонах. 
ХIунда аьлча Хьо ву-кха сацам бийриг, ткъа хьан 
хьокъехь сацамаш беш бац-кха. Боккъалаъ, сийсаза 
хир вац-кха - Ахьа Iуналле эцнарг. Тхан Дела, Беркате 
а, Сийлахь-Веза а ву-кха Хьо» («АллаахIуммахIдини фи-
ман хIадайта, ваIафини фиман Iафайта, ватаваллани фиман 
таваллайта, ва барик ли фима аIтIайта, вакъини шарро ма 
къадайта, фаиннака такъды вала йукъда Iалайка, иннахIу ла 
йазиллу ман валайта, табаракта роббана ва таIалайта») (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи, ибн Маджа).317 
 

Ат-ТIабаранин а, ал-БайхIакъин а хьадисехь лакхахь 
дийциначунна тIе аьлла: «Боккъалаъ, сийлахь хир волуш 
а вац-кха - Ахьа шеца мостагIалла лелон воьлларг» 
(«Вала йаIиззу ман Iадайта») (ХIара хьадис «ал-Кабир» жай-
нахь ат-ТIабаранис а, БайхIакъис а далийна).318 
 

Иштта ан-Насаин хаамехь оцунна тIе аьлла: «Сийлахь-
Везачу АллахIера салават хуьлда Пайхамарна» («Ва 
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саллаллахIу таIа Iалан-набиййи») (ХIара хьадис далийнарг ан-
Насаи ву).319 
 

Ал-БайхIакъин ривайатехь ду, ибн Iаббаса (АллахI реза 
хуьлда цунна а, цуьнан дена а) дийцина аьлла: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) къунут доIа Iамийра тхуна, оха Iуьйран ламазехь 
деша дезаш долу» (ХIара хьадис далийнарг ал-БайхIакъи ву. 
ХIара хьадис дийциначеран зIенехь гIийла хьадисан билгало-
наш ю).320 
 
248. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шаьш сужуде доьлхучу хенахь - гоьлашна 
тIе охьамагIо, эмкалш ма-яххара. Шайн голаш лаьтта-
на тIе охьаяхкале хьалха шайн куьйгаш дахка охьа» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи).321 
 

И хьадис чIогIоха лоруш ду - Абу Дауда а, ат-Тирмизис а, 
ан-Насаис а, ибн Мажас а далийна долучу, Ваил ибн Хьужрас 
(АллахI реза хуьлда цунна) дийциначу хьадисал а: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
сужуде охьавоьдучу хенахь шен голаш лаьттана тIе 
охьайохкуш гира суна, шен куьйгаш охьадахкале 
хьалха» (хьадис Iара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа).322  

Абу ХIурайрин хьадис кхин а чIагIлуш ду цуьнах терачу 
ибн Iумаран (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) хьа-
дисаца. Ткъа ибн Хузайма бакъ хьадис ду а аьлла и. Ал-
Бухарис а далийна и хьадис, ибн Iумара дийцина аьлла, амма 
дийциначеран зIе а ца хьахош (ибн Хузайма).323 
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249. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) ша аттахьиййат деша 
охьахиъначу хенахь - шен аьрру куьг аьрру гоьлана 
тIедиллара, ткъа аьтту куьг – аьтту гоьлана тIедилла-
ра, нана-пIелг хьажон пIелг болучу агIорхула куьйган 
кераюкъна тIетаIабора, шен хьажон пIелг хьала а ай-
бора, ткъа диссина дерриге а пIелгаш буйна къовлура» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву). 

ХIокху хьадисан кхечу ривайатехь аьлла: «Дерриге а 
пIелгаш буйна къовлура цо, хьажон пIелг хьалаайбо-
ра» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).324 

250. IабдуллахI ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) цкъа, тхоьгахьа схьа а хьаьжна, элира: «Шух 
муьлхха а цхьамма ламаз дечу хенахь олийла: «Уггаре 
а лараме дешнаш а, ламазаш а, дика Iамалш а - Ал-
лахIан хьакъ ду! Маршо хуьлда хьуна, хIай, Пайхамар, 
иштта АллахIера къинхетам а, Цуьнан беркаташ а! 
Маршо хуьлда вайна а, АллахIан массо а дикачу 
лайшна а! Аса тоьшалла до кхин дела цахиларца, Ал-
лахI воцург. Аса юха а тоьшалла до Мухьаммад – 
Цуьнан лай а, элча а хиларца» («Ат-тахьиййату лиллахIи 
вассалавату ваттIаййибату, ассаламу Iалайка аййухIан-
набиййу ва рахьматуллахIи вабаракатухIу, ассаламу Iалайна ва 
Iала IибадиллахIис-салихьийна, ашхIаду анла илахIа иллал-
лахIу ва ашхIаду анна мухьаммадан IабдухIу ва расулухIу»). 
Цул тIаьхьа шена уггаре а хазахетташ долу доIа дан 
йиш йолуш ву иза АллахIе» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар ал-Бухариниг 
ду).325 

Ан-Насаин хьадисехь аьлла: «Тхайга ташаххIуд деша 
аьлла, омра дале хьалха оха олура: «Маршо - АллахIна! 
Маршо - Жабраилна а, Микаилна а…»».  
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Ахьмадан хьадисехь дийцина: «Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ибн Iаб-
басна ташаххIуд Iама а дира, нахана дIахьеха иза 
аьлла, цуьнга омра а дира» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим, ан-Насаи, Ахьмад). 

Муслима а далийна хьадис. Цуьнгахь дийцина, ибн Iаб-
баса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) элира аьлла: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) ташаххIуд деша Iамийра тхуна. Цо элира: «Уггаре а 
лераме дешнаш, беркате гIуллакхаш, ламазаш, дика 
Iамалш – АллахIна хьакъ ду! Маршо хуьлда хьуна, 
хIай, Пайхамар, иштта АллахIера къинхетам а, Цуьнан 
беркаташ а! Маршо хуьлда вайна а, АллахIан массо а 
дикачу лайшна а! Аса тоьшалла до кхин дела цахи-
ларца, АллахI воцург. Аса юха а тоьшалла до Мухьам-
мад – Цуьнан лай а, элча а хиларца» («Аттахьиййатул 
мубаракатус салаватут тIаййибату лиллахIи, ассаламу Iалайка 
аййухIан-набиййу ва рахьматуллахIи вабаракатухIу, ассаламу 
Iалайна ва Iала IибадиллахIис-салихьийна, ашхIаду анла 
илахIа иллаллахIу ва ашхIаду анна мухьаммадан IабдухIу ва 
расулухIу») (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).326 

251. Фадала ибн Iубайда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цхьана стага ламаз дечу хенахь, АллахIна хастам а ца беш, 
Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
салават а ца дуьллуш, АллахIе доIа дира.  И хезначу АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: 
«И стаг сихвели». Цул тIаьхьа, и стаг шена тIе схьа а кхайк-
хийна, цуьнга элира цо: «Шух муьлххачо а цхьамма ламаз 
дечу хенахь - дуьххьара шен Далла хастам барний, И 
вазварний тIера  дIаволалойла иза. Цул тIаьхьа Пай-
хамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) салават а дуьллийла цо. ТIаккха шен луъу доIа 
дойла цо»» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, 
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ат-Тирмизи, ан-Насаи. Ткъа ат-Тирмизис а, ибн Хьиббана а, 
ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду аьлла хIара).327 

252. Абу МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Башир 
ибн СаIда (АллахI реза хуьлда цунна) элира аьлла: «ХIай, 
АллахIан элча! АллахIа омра дина тхоьга: хьуна сала-
ват дилла аьлла. Ткъа муха дилла деза оха хьуна сала-
ват?». Цхьана ханна  вист ца хуьлуш а Iийна, тIаккха жоп де-
лира цо: «ХIокху кепара дилла аша: «Я, АллахI! Салават 
дилла Ахьа Мухьаммадна а, Мухьаммадан доьзална а - 
Айхьа ИбрахIиман доьзална салават диллар санна. 
Беркат а де Ахьа Мухьаммадна а, цуьнан доьзална а - 
Айхьа ИбрахIиман доьзална беркат дар санна дерриге 
а Iаламашлахь. Бакъдолуш, Хьо – Хастамениг, Сий-
лахьниг ву» («АллахIумма салли Iала Мухьаммадин, ва Iала 
али Мухьаммадин, кама саллайта Iала али ИбрахIима, ва ба-
рик Iала Мухьаммадин, ва Iала али Мухьаммадин, кама барак-
та Iала али ИбрахIима фил Iаламийн. Иннака хьамидун, ма-
жид») (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).328 

Ибн Хузайман хьадисехь хIокху кепара аьлла: «Тхаьш 
ламазехь дуьллуш хилча муха дилла деза оха хьуна са-
лават?» (ХIара хьадис далийнарг ибн Хузайма ву).329 

253. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шух муьлххачу а цхьамма ташаххIуд 
дешча - АллахIе ша деа хIуманах ларвар доьхийла цо 
хIокху кепара: «Я, АллахI! ЖоьжагIатин Iазапах ларве 
Ахьа со, иштта кошан Iазапах а, дахаран а, Iожаллин а 
питанах а, ал-Масихь ад-Дажжалан питанан вонах а» 
(«АллахIумма инни аIузу бика мин Iазаби жахIаннама, вамин 
Iазабил къабри, вамин фитнатил махьйа вал мамати, вамин 
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шарри фитнатил масихьид дажжали») (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).330 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Шух муьлхха а тIаьххь-
ара доьшу ташаххIуд дешна ваьлча…».  

254. Абу Бакр ас-Сиддикъа (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, ша АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) дийхира аьлла: «Сайн ламазехь деша доIа 
Iамадехьа суна». Цо элира: «ХIокху кепара (дешнаш) 
ала: «Я, АллахI! Айса-сайна дукха зуламе хилла со. 
Къиношна гечдийриг вац-кха Хьо воцург - лохьа суна 
хьайн гечдар. Къинхетам а бехьа соьх, хIунда аьлча 
Хьо ву-кха – Гечдийриг, Къинхетамениг» («АллахIумма 
инни заламту нафси зулман касиран вала йагIфируз зунуба 
илла анта, фагIфир ли магIфиратан мин Iиндика вархьамни, 
иннака антал гIафурур рахьим») (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).331 

255. Ваил ибн Хьужра (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамарца (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
ламаз дира аса. ХIетахь цо, ша салам лучу хенахь, шен корта 
аьтту агIорхьа дIа а хьовзийна, элира: «Маршалла хуьлда 
шуна, АллахIера къинхетам а, Цуьнан беркаташ а!» 
(«Ассаламу Iалайкум варахьматуллахIи вабарокатухI!»). ТIак-
кха шен корта аьрру агIорхьа дIа а хьовзийна, юха а элира цо: 
«Маршалла хуьлда шуна, АллахIера къинхетам а, 
Цуьнан беркаташ а!» («Ассаламу Iалайкум варахьматул-
лахIи вабарокатухI!») (ХIара хьадис, бакъ зIе а ялош, далий-
нарг Абу Дауд ву).332 

256. Ал-МугIира ибн ШуIба (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), хIора парз-ламаз дина мосазза вели а, олура: «Кхин 
дела вац, АллахI воцург. Ша цхьаъ ву И, Шеца цхьа-
цхьаъ накъост а воцуш. Цуьнан ду паччахьалла а. 
Цунна хьакъ бу хастам а. Доллучунна ницкъ кхочуш а 
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ву И. Я, АллахI! Цхьаммо а воккхур вац-кха - Ахьа дел-
лачух. Я дала а вац-кха цхьа а - Ахьа цаделларг. Цхьана 
а хIуманна пайдехь а бац-кха хьуна хьалха нуьцкъала-
черан ницкъ» («Ла илахIа иллаллахIу вахьдахIу ла шарика 
лахIу, лахIул мулку ва лахIул хьамду ва хIува Iала кулли 
шайъин къадирун. АллахIумма ла маниIа лима аIтIайта вала 
муIтIыйа лима манаIта вала йанфаIу зал жадди минкал 
жадду») (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).333 

257. СаIд ибн Абу Ваккъаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хIора парз-ламазна тIехь АллахIе ша ларвар доьхура: 
«Я, АллахI! БIаьрмецигаллех ларвехьа со! Осалаллех 
ларвехьа со! Къаналлех а, гIорасизаллех а ларвехьа со! 
Кошан Iазапах ларвехьа со!» («АллахIумма инни аIузу би-
ка минал бухли ва аIузу бика минал жубни ва аIузу бика мин 
ан урадда ила арзалил Iумри ва аIузу бика мин Iазабил 
къабри») (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).334 

258. Савбана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ша (са-
лам а делла) ламаз дерзийча, АллахIе кхузза гечдар а доьхий, 
тIаккха олура: «Я, АллахI! Хьо ю-кха маршо, Хьоьгара 
схьайогIуш а ю-кха маршо! Беркате ву Хьо, хIай Сий-
лаллин а, Дикаллин а да!» («АллахIумма антас саламу ва 
минкас саламу табаракта йа зал жалали вал икрами») (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).335 

259. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: ХIора ламазал тIаьхьа ткъе кхойтта-
кхойттазза (хIара) дешнаш а аьлла: «ЦIена ву, Лекха 
ву АллахI!», «Хастам бу АллахIна!», «Массо хIуманал 
Воккха ву АллахI!» (уьш дерриге а цхьаьна тоьхча - 
дезткъе ткъесна хуьлу), цул тIаьхьа бIе дузуш тIе аьл-
ча: «АллахI воцург, кхин Дела вац! Ша Цхьаъ ву И! 
Цуьнца накъост а вац! Паччахьалла Цуьнан ду! Хастам 
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а Цунна бу! Массо а хIуманна тIехь ницкъ болуш а ву 
И» («Ла илахIа иллаллохIу вахьдахIу ла шарика лахI, лахIул-
мулку ва лахIулхьамду ва хIува Iала кулли шайъин къадир») - 
цуьнан къиношна гечдийр ду, хIордан чопанал дукха 
уьш делахь а (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).336 

Муслима далийна кхечу хьадисехь аьлла: ««АллахIу 
Акбар» – ткъе дейттазза ала деза» (Муслим).337 

260. МуIаз ибн Жабала (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «МуIаз! Аса цхьа хьехар до хьуна. Цкъа 
а виц ма лолахь хIора ламазна тIехь ала: «Я, АллахI! 
ГIо дехьа суна - Хьо хьехон а, Хьайна шукар дан а, 
хьакъ долучу кепара Хьайна лолла дан а!» («АллахIумма 
аIинни Iала зикрика ва шукрика ва хьусни Iибадатика») (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, дийциначеран чIогIа 
зIе а ялош, ан-Насаи а).338 

261. Абу Умамас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь муъма-стаг хIора парз-ламазал 
тIаьхьа «Айатул курси» доьшуш велахь - иза ялсама-
нех а къастийна латториг Iожалла бен яц» (ХIара хьадис 
далийнарг ан-Насаи ву. Ткъа ибн Хьиббана бакъ хьадис ду 
аьлла хIара).339 

Ткъа ат-ТIабаранин хьадисехь «Айатул курсица» 
цхьаьна «Ихлас» сурат а доьшура аьлла, хьахийна ду (ХIара 
хьадис далийнарг ат-ТIабарани ву).340 

262. Малик ибн ал-Хьувайриса (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
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хуьлда цунна) элира аьлла: «Шайна аса деш ма-гарра де 
ламаз» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).341 

263. Iимран ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) шега элира аьлла: «Ирахь де хьайн ламаз. 
Нагахь (хьо ирахь) дечу хьолехь вацахь - хиъна а во-
луш де.  Нагахь (хьо хиъна а волуш) дечу хьолехь 
вацахь – агIонна тIе дIа а вижий де и» (ХIара хьадис да-
лийнарг ал-Бухари ву).342 

264. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхама-
ра (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), гIайбанна 
тIехь ламаз деш воллу цомгаш цхьа стаг гиначу хенахь, цуьнан 
иза ласттийна, агIонна тIе дIа а бахийтина, элира: «Лаьттана 
тIехь де хьайн ламаз - нагахь хьайга далахь. Ткъа 
нагахь ца далахь - ишаршца де. Сужуд дечу хенахь - 
лохаха охьатаIа, айхьа рукуI дечу хенахь таьIначул а» 
(ХIара хьадис, чIогIа зIе а йолуш, ал-БайхIакис далийна. Амма 
Абу Хьатима - зIе юкъахъяьлла хьадис ду аьлла хIара).343 
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ВИЦВАЛАРНА А, КЪУРЪАН ДЕШАРНА А, ШУКАР 
ДАРНА А СУЖУД ДАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

 
265. IабдуллахI ибн Бухьайна (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Цкъа, делкъан ламаз дечу хенахь, Пайхамар 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), лама-
зах ши ракаIат диначу хенахь, аттахьиййат деша охьа 
а ца хууш, хьалагIаьттира. Цунна тIаьххье нах а 
гIевттира хьала. Ламаз дерзийна а даьлла (салам дала 
герга дахча), салам даларе хьоьжуш нах а болуш, ша 
хиъна Iаччохь «АллахIу Акбар» олуш, АллахI воккха а 
вина, салам далале шозза сужуде а вахана, цул тIаьхьа 
салам делира цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим, Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. 
Ткъа хьадисан дIаяздар ал-Бухариниг ду).344 
 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Ша хIора сужуд мосазза 
ди а, хиъна Iаччохь «АллахIу Акбар» олий, АллахI 
воккхавора цо. Наха а дира цуьнцанний сужудаш - 
цунна аттахьийат деша охьахаа дицдалар меттахIот-
тош». 
 
266. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа, дийнахь деш долучарех цхьа ламаз дечу хенахь, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), ши 
ракаIат а дина, тIаккха салам а делла, цул тIаьхьа хьала а 
гIаьттина, маьждигна хьалххахь долучу уьнна тIе а вахана, оцу 
тIе шен куьг диллира. Ламаз дечарна юккъехь Абу Бакар а, 
Iумар а вара (АллахI реза хуьлда цаьршинна). Делахь а, и шиъ 
озавелира цуьнах дерг цуьнга дIахьахо. Нахах сихаберш 
маьждигера арабевлира, вовшашка хетта а хоьттуш: «Ванах, 
нах! Ламаз дацдина-те?». ТIаккха Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шех Зул-Йадайн (деха 
куьйгаш дерг) олий, цIе йоккхуш хиллачу цхьана стага цуьнга 
хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! Вицвелла ди-те ахьа и, 
я ламаз дацдина-те?». Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) жоп делира: «Со я хIумманна а 
вицвелла а вац, я ламаз дацдина а дац». Зул-Йадайна 
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аьлла: «ХIан-хIа, вицвелла хьо». ТIаккха оцо, кхин а ши 
ракаIат тIе а дина, тIаккха салам а делла, тIаккха, «АллахIу 
Акбар» олуш, АллахI воккха а вина, ша гуттар а ма-дарра я 
кхин а деха сужуд дира. Юха а сужудера шен корта хьала а ай-
бина, «АллахIу Акбар» олуш, АллахI воккха а вина, юха а 
сужуд дира цо ша гуттар а ма-дарра я кхин а деха. ТIаккха 
сужудера шен корта хьала а айбина, юха а салам делира цо» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьади-
сан дIаяздар ал-Бухариниг ду).345 
 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Цара динарг - малхбу-
зан ламаз дара». 
 

Абу Даудан хьадисехь, цо нахе хаьттира аьлла, дийцина: 
««Бакъ дуй, ткъа, Зул-Йадайна дуьйцург?». Наха кортош 
таIийра – и бакъ хилар билгало еш» (Абу Дауд).346 
 

Изза ал-Бухарин а, Муслиман а шина а «Сахьихь» жай-
нахь а далийна. Амма оцу ривайатехь: «Наха жоп къаме-
лехь делира» аьлла ду Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна).  
 

Ткъа цхьана кхечу ривайатехь аьлла: «Цо сужудаш а 
ца дира - Сийлахь-Везачу АллахIа оцу тIехь ша теша-
валлалц».  
 
267. Iимран ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Цкъа, ламаз дечу хенахь виц а велла, гIалат дина-
чу Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), шозза сужуд а дина, цул тIаьхьа аттахьиййат а 
дешна, тIаккха салам делира» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи. ТIаьххьарачо дика хьадис ду аьлла 
хIара, ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла).347 
 
268. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
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цунна) элира аьлла: «Нагахь шух муьлхха а цхьаъ ламаз 
дечу хенахь шеконе валахь, ша динарг маса ракаIат ду 
ца хууш: ванах, кхо (ракаIат) дина техьа ша, я диъ ду 
техьа ша динарг бохуш? - ишттачу хьолехь, шен шеко-
наш дIа а таттий, шена билггал дагадогIуш долучу ра-
каIаташна тIе товжан веза иза. Цул тIаьхьа шозза 
сужуд дан а деза цо, ша салам далале хьалха. Нагахь 
санна цо динарг пхи ракаIат нисделлехь-м - оцу шина 
сужудо цуьнан ламазан ракаIаташ шала терахье дохур 
ду. Нагахь санна цо шен ламаз нийсса дина хиллехь - и 
шиъ шайтIанна сийсазло хир ю» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).348 
 
269. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) ламаз динера. Цо салам деллачул тIаьхьа наха элира цуьн-
га: «ХIай, АллахIан элча! Ламазехь хийцам бина-те?». 
Цо хаьттира: «ХIун хилла?». Цара жоп делла: «Иштта, 
хIокху-оцу кепара ди-кха ахьа ламаз». ТIаккха цо, шен 
когаш чучча а доьхкина, къилбехьа а вирзина, шозза сужуд а 
дина, тIаккха салам делира. Цул тIаьхьа, тхуна тIе а вирзина, 
цо элира: «Нагахь ламазехь муьлхха а цхьа хийцам би-
на хьал хилахь - аса билггал хаам бийр бу шуна шуьга. 
ХIетте а, со а ду шуна шу санна адам. Вицлуш а ву шу-
на со, шу санна. Цундела, со муьлхха а цхьана хIуман-
на тIехь вицлахь - дагадаийталаш суна. Нагахь шух 
муьлхха а цхьаъ ламазехь шеконе валахь – кхидIа 
шайна билггал дагадогIуш долучунна тIера дIадойла 
цо (шен ламаз). ТIаккха шен ламаз кхочуш а дина, цул 
тIаьхьа шозза сужуд дийр ду цо»» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).349 
 

Ал-Бухарин хьадисехь аьлла: «…шен ламаз дуьззина 
чекх а даьккхина, тIаккха салам а делла, цул тIаьхьа 
шозза сужуд дийр ду».  
 
            Муслиман хьадисехь дийцина: «Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), салам а 

                                                 
348. Муслим, 571.  

349. ал-Бухари, 401, Муслим, 572. 
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делла, нахаца къамеле ваьллачул тIаьхьа виц а велла 
гIалат дарна, шозза сужуд дира» (ал-Бухари, Муслим).350 
 
270. IабдуллахI ибн ЖаIфара дийцина, Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь 
шух муьлхха а цхьаъ ламаз дечу хенахь шеконе валахь 
- ша салам деллачул тIаьхьа шозза сужуд дойла цо» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа 
ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).351 
 
271. Ал-МугIира ибн ШуIба (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «Нагахь шух муьлхха а цхьаъ, 
гIалат а ваьлла, шолгIачу ракаIатал тIаьхьа (деша дез-
аш долу аттахьиййат а дешанза) хьалагIаттахь, ткъа 
иза, шен букъ а нисбеш, хьаланисвала а ларийнехь - 
хIета, цо шен ламаз кхиндIа дIахьойла, юханехьа, ит-
тахьиййат деша вогIу аьлла, юха а ца вогIуш. Цул 
тIаьхьа шозза сужуд дан деза цо. Нагахь иза кхоччуш 
букъ а нисбеш, хьаланисвала ларийна вацахь - охьа а 
хоийла иза, я гIалат а ма лорийла цо иза» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Абу Дауд, ибн Мажа, ад-ДаракъутIни. Ткъа хьа-
дисан дIаяздар тIаьхьарачуьнниг ду. Делахь а, хьадис дийци-
начеран зIе гIийла ю).352 
 
272. Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Имамна тIаьхьа а хIоьттина ламаз деш волучуьнгара 
дийлина гIалаташ тидаме оьцуш дац. Амма нагахь 
гIалат ваьлларг ша имам велахь - иза сужудаш дан 
дезаш ву шена тIаьхьа хIиттина болучаьрций 
цхьаьна» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, далийнарш бу: 
ал-БайхIакъи, ад-ДаракъутIни).353 
273. Савбана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
                                                 
350. ал-Бухари, 401, Муслим, 572. 

351. Ахьмад, 1/205, Абу Дауд, 1033, ан-Насаи, 1248, ибн Хьиббан, 

2/109. 
352. Абу Дауд, 1036, ибн Мажа, 1208, ад-ДаракъутIни, 1/378. 

353. ал-БайхIакъи, 2/352, ад-ДаракъутIни, 1/377. 
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«ХIора гIалатна шозза сужуд дан догIу, салам делла-
чул тIаьхьа» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, гIийла 
зIе а йолуш, ибн Мажа).354 
 
274. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Оха 
АллахIан элчанца цхьаьна (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) сужудаш дира хIара сураташ 
доьшучу хенахь: «Стигал яьттIа, дIасаяхча…», «ДIаде-
ша хьайн Делан цIарца, дерриге а кхоьллина волу-
чу…»» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).355 
 
275. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: ««Сад» суратехь сужуд де аьлла дина омра да-
цара. Амма АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) деш-м гира суна и» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).356 
 
276. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) «ан-Нажм» сурат доьшучу хенахь сужуд 
дира» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).357 
 
277. Зайд ибн Сабита (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) «ан-Нажм» сурат дийшира аса, ткъа цо сужуд а 
ца дира» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).358 
 
278. Халид ибн МаIдана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
««ал-Хьаж» сурат шина сужудца билгало йина ду» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа цо кхечуьнга 
даьккхина хьадис ду аьлла хIара).359 
 

Делахь а, кхуьнах тера Iукъба ибн Iамиран хьадис а ду. 
Цуьнгахь аьлла: «Ткъа и ши сужуд деш воцучо деша а ма 

                                                 
354. Абу Дауд, 1308, ибн Мажа, 1219. 

355. Муслим, 578. 

356. ал-Бухари, 1071. 

357. ал-Бухари, 1069. 

358. ал-Бухари, 1073, Муслим, 577. 

359. Абу Дауд, 113. 
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доьшийла иза» (ХIара хьдис далийнарш бу: Ахьмад, дийци-
начеран гIийла зIе а йолуш, ат-Тирмизи а).360 
 
279. Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина «ХIай, нах! 
Аяташ доьшу вай, шайна тIаьхьа сужудаш дан дезаш 
долу. Цигахь сужудаш дечо - нийса до, ткъа сужудаш 
цадечо - латош къа а дац» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).361 
 

Маликан хьадисехь аьлла: «Сийлахь-Везачу АллахIа 
парз ца дина вайна - (Къуръан доьшучу хенахь) сужуд 
дар, амма шена луучо - дан йиш йолуш ду иза» (Имам 
Маликан «ал-МуваттIаъ» жайнахь).362 
 
280. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) Къуръан доьшуш вара тхуна. Ткъа ша 
сужуд дан дезаш йолучу меттиге кхаьчначу хенахь - 
«АллахIу Акбар» олуш, АллахI воккха а вина, сужуде 
вахара иза. Изза оха а дира цунна тIаьххье» (ХIара хьа-
дис далийнарг Абу Дауд ву. Делахь а, кхуьнгахь гIийлачу хьа-
дисан билгалонаш ю).363 
 
281. Абу Бакара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пай-
хамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) самукъане хабар кхаьчча - Далла сужуде воьдура 
иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ибн Мажа).364 
 
282. Iабд ар-Рахьман ибн Iавфа (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Сужуде а вахана, вехха сужудехь Iийра Пайхамар 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна). ТIаккха шен 
корта сужудера хьала а айбина, элира цо: «Боккъалаъ, 
Жабраил-малек деънера суна кхаъ бохьуш. Цундела 

                                                 
360. Ахьмад, 4/151, ат-Тирмизи, 578.  

361. ал-Бухари, 1077. 

362. Имам Малик, 482. 

363. Абу Дауд, 1413. 

364. Ахьмад, 5/45, Абу Дауд, 2774, ат-Тирмизи, 1578, ибн Мажа, 

1394. 
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АллахIна шукар деш сужуде вахара со»» (ХIара хьадис 
далийнарг Ахьмад ву. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).365 
 
283. Ал-Бараъ ибн Iазиба (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) Iела вахийтинера Йемене. 
Цхьа хан яьлча, Iелас кехат даийтира цуьнга - Йеме-
нара бахархой Ислам-дине бирзина аьлла. И кехат 
дешча, АллахIна шукарна сужуде вахара АллахIан эл-
ча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)» 
(ХIара – дацдина дийцина хьадис ду, ал-БайхIакъис далийна 
долу. Цуьнан бух иштта ал-Бухарис а балийна).366 
  

                                                 
365. Ахьмад, 1/191, ал-Хьаким, 1/550. 

366. ал-БайхIакъи, 2/369. 
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СУННАТ-ЛАМАЗАШ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

284. РабиIа ибн КаIб ал-Асламис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Цкъа Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) соьга элира: «Деха!». Аса элира: «Ялсамани 
чохь хьан накъост хила лаьа суна». Цо хаьттира: «Кхин  
хIумма а доьхий ахьа и доцург?». Аса жоп делира: «И до-
цург кхин хIумма а ца оьшу суна». ТIаккха цо элира: 
«Оцу тIехь суна гIоде - дуккха а сужудаш дарца»» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).367 

285. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Аса дагахь латтийра – Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) тIедина хилла итт 
ракаIат: делкъан ламазал хьалхара ши ракаIат, цул 
тIаьхьа ши ракаIат, маьркIажан ламазал тIаьхьа шен 
цIахь ши ракаIат, пхьуьйран ламазал тIаьхьа шен 
цIахь ши ракаIат, иштта Iуьйран ламазал хьалхара ши 
ракаIат» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).368 

Динан оццу шина Iилманчас далийначу цхьана хьа-
дисехь аьлла: «…иштта рузбанан ламазал тIаьхьа шен 
цIахь ши ракаIат».  

Муслиман хаамехь аьлла: «Сатесча, доцца ши ра-
каIат бен ца дора цо» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).369 

286. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
цкъа а данза дуьтуш дацара делкъан ламазал хьалхь-
ара ши ракаIат а, Iуьйран ламазал хьалхара ши ра-
каIат а» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).370 

287. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 

                                                 
367. Муслим, 489. 

368. ал-Бухари, 937-1180, Муслим, 729. 

369. Муслим, 723.  

370. ал-Бухари, 1182. 
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цхьана а тIедечу ламазашна сел башха терго ца йора - 
Iуьйран ламазал хьалха дечу шина ракаIатна санна» 
(ХIара хьадис далийнаш бу: ал-Бухари, Муслим).371 

Муслиман хьадисехь иштта аьлла: «Сахуьллуш деш 
долу ши ракаIат (суннат-ламаз) гIолехь ду - дуьненан 
дахарал а, оцу чохь мел йолучу исбаьхьаллел а» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).372 

288. Муъма-нехан нанас Умм Хьабиба (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) олуш хезна суна: «Дийнахь а, буса а 
шийтта ракаIат диначунна - ялсаманехь цIа дугIур 
ду»» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).373 

Кхечу хьадисехь аьлла: «…тIедеш долу шийтта ракаIат…». 

Кхуьнах тера хьадис ат-Тирмизис а далийна. Цуьнгахь 
аьлла: «Делкъан ламазал хьалхара ши ракаIат, цул 
тIаьхьа ши ракаIат, маьркIажан ламазал тIаьхьа ши 
ракаIат, пхьуьйран ламазал тIаьхьа ши ракаIат, иштта 
Iуьйран ламазал хьалхара ши ракаIат» (ХIара хьадис да-
лийнарг ат-Тирмизи ву).374 

Кхечу хьадисехь Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Виллина делкъан ламазал 
хьалхара диъ ракаIат а, цунна тIаьхьара диъ ракаIат а 
дан гIиртинарг - Сийлахь-Везачу АллахIа жоьжагIатех 
ларвийр ву» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, 
ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа).375 

289. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «АллахIа къинхетам бойла-кх 

                                                 
371. ал-Бухари, 1169, Муслим, 724. 

372. Муслим, 725. 

373. Муслим, 728. 

374. ат-Тирмизи, 415. 

375. Ахьмад, 6/326, Абу Дауд, 1269, ат-Тирмизи, 427, ан-Насаи, 

1816, ибн Мажа, 1160. 
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- малхбузан ламазал хьалхара диъ ракаIат (суннат) 
ламаз диначух!» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 
Дауд, ат-Тирмизи. ТIаьххьарачо дика хьадис ду аьлла хIара, 
ткъа ибн Хузайма - бакъ хьадис ду аьлла).376 

290. IабдуллахI ибн МугIаффал ал-Музанис (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «МаьркIажан ламазал 
хьалха ламаз де! МаьркIажан ламазал хьалха ламаз 
де!». КхоалгIа олучу хенахь оцунна тIетуьйхира цо: «Шена 
луучо». Наха (маьркIажал хьалха тIедеш долу ламаз) даима а 
деш суннат дойла а ца лиъна» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).377 

Ибн Хьиббанан хьадисехь дийцина: «Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) тIедеш 
долу ши ракаIат дира маьркIажан ламазал хьалха» 
(ХIара хьадис далийнарг ибн Хьиббан ву).378 

Кхечу хьадисехь Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Малх дIабуьзначул тIаьхьа тIедеш долу ши 
ракаIат дора оха, ткъа Пайхамарна (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) гора тхо. Цо тхоьга 
тIейогIучу ханна делаш а ца элира иза, я ма делаш 
аьлла дехка а ца дихкира» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).379 

291. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Iуьйран ламазал хьалхара ши ракаIат сел дацдора, со 
сайлахь бохуш а Iаш: ванах, Жайнин нана деша 
мукъане а дийширий-те цо?» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).380 

                                                 
376. Ахьмад, 2/117, Абу Дауд, 1271, ат-Тирмизи, 430, ибн Хузайм, 2/206. 

377. ал-Бухари, 1183. 

378. ибн Хьиббан, 4/457. 

379. Муслим, 836. 

380. ал-Бухари, 1171, Муслим, 724. 
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292. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) сахуьллуш тIедеш долучу шина ракаIатехь «ал-
Кафирун» а, «ал-Ихлас» а ши сурат доьшура» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).381 

293. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
сахуьллуш деш долу ши ракаIат диначул тIаьхьа - аьт-
ту агIонна тIе дIавуьжура (дIатаьIара)» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).382 

294. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шух муьлххачу а цхьамма Iуьйран лама-
зал хьалхара тIедеш долу ши ракаIат динехь - шен аьт-
ту агIонна тIе дIавуьжийла иза» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи. ТIаьххьарачо бакъ хьадис ду 
аьлла хIара).383 

295. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Буса тIедеш долу ламазаш шишша ра-
каIаташ дан дезаш ду. Нагахь шух цхьаъ сатасарна 
кхералахь - цо кхин а цхьа ракаIат тIедойла, ша хьалха 
дина ламазаш шалза терахье а нисдеш» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).384 

Ибн Хьиббанан хьадисехь аьлла: «Буса а, дийнахь а 
тIедеш долу ламазаш шишша ракаIаташ дан дезаш ду» 
(Ибн Хьиббана бакъ хьадис лерина хIара, амма ан-Насаис - 
гIалат лерина).385 

296. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Парз-ламазал а тIаьхьа уггаре а деза ла-
                                                 
381. Муслим, 726. 

382. ал-Бухари, 1160. 

383. Ахьмад, 2/415, Абу Дауд, 261, ат-Тирмизи, 420. 

384. ал-Бухари, 990, Муслим, 749. 

385. ибн Хьиббан, 4/86, ан-Насаи, 1668. 
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маз – буса деш долу ламаз ду» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).386 

297. Абу Аййуб ал-Ансарис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Буса тIедеш долу шалза (витар) ла-
мазаш дар – хIора бусалалбанна тIехь декхар ду. Шена 
луучо пхи ракаIат дойла иза. Шена луучо кхо ракаIат 
дойла иза. Ткъа шена луучо цхьа ракаIат а дойла иза» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи, ибн Мажа. 
Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара. Мухха делахь 
а, ан-Насаис зIе юкъахъяьлла хьадис лерина хIара).387 

298. Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Буса тIедеш долу шалза (витар) ламаз - 
тIедоьжна дац, парз а дина тIедиллина пхи ламаз сан-
на. Иза - суннат ду, АллахIан элчано (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) шена тIаьхьа дитина» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ан-Насаи, ат-Тирмизи. ТIаьххь-
арачо дика хьадис ду аьлла хIара, ткъа ал-Хьакима - бакъ хьа-
дис ду аьлла).388 

299. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) рама-
дан баттахь буса тIедеш долу ламаз дира. Ткъа шолгIачу буса 
нах, иза араволу ларвеш, хьоьжуш Iийра цуьнга маьждигехь. 
Амма иза арацавелира. Цул тIаьхьа цо элира: «Буса тIедеш 
долу шалза (витар) ламаз шуна парз а дина тIедил-
ларна кхоьрура со»» (ХIара хьадис далийнарг ибн Хьиббан 
ву).389 

300. Харижа ибн Хьузафас (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: ««АллахIа тIедеш долу ламаз делла 
шуна, хьаьрсачу эмкалал а шуна тоьлуш а долуш». На-
ха хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! И хIун ламаз ду?». Цо 

                                                 
386. Муслим, 1163. 

387. Абу Дауд, 1422, ан-Насаи, 1710, ибн Мажа, 1190, ибн Хьиббан, 6/167. 

388. ан-Насаи, 1676, ат-Тирмизи, 453, ал-Хьаким, 1/300. 

389. ибн Хьиббан, 6/169. 
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жоп делира: «Иза – буса тIедеш долу шалза (витар) ла-
маз ду-кха, пхьуьйран ламазний, сатасарний юккъехь 
деш долу»» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, 
ат-Тирмизи, ибн Мажа. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду 
аьлла хIара).390 

Имам Ахьмада а далийна кхуьнах тера АллахIан элчанан 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хьадис, Iамр 
ибн ШуIайба шен дас а, дендас а (АллахI реза хуьлда царна) 
элира аьлла, дийцина долу (Ахьмад).391 

301. Шен дас элира аьлла, IабдуллахI ибн Бурайда (АллахI ре-
за хуьлда царна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Шалза те-
рахьехь буса тIедеш долу (витар) ламаз дар - хIора бу-
салбанна тIехь декхар ду, ткъа и деш воцург – тхоьх 
вац» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, Абу Дауда далийна. 
Амма ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара. ХIуъа делахь а, 
хIара хьадис тIечIагIло кхин а цхьана гIийлачу хьадисца, Абу 
ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина а, Ахьмада да-
лийна а долу).392 

302. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Я рамадан 
баттахь а, я кхечу беттанашкахь а АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) буса тIедеш долу ламазаш 
цхьайтта ракаIатал а сов дохий ца дора. Цкъа дуьххьара диъ 
ракаIат дора цо. Хетта а-м дера ца оьшура - уьш мел хаза дара 
а, мел деха дара а. Цул тIаьхьа кхин а диъ ракаIат дора цо. Хет-
та а-м дера ца оьшура - уьш мел хаза дара а, мел деха дара а. 
Ткъа цул тIаьхьа кхин а кхо ракаIат дора цо. Мухха а цкъа аса 
хаьттира цуьнга: «ХIай, АллахIан элча! Айхьа шалза те-
рахьехь тIедеш долу (витар) ламазаш дале хьалха 
дIавижа а вуьжий хьо?». Цо жоп делира: «ХIай, Iайшат! 
Сан бIаьргаш набъеш ду, амма сан дог дижина Iуьл-

                                                 
390. Ахьмад, 2/208, Абу Дауд, 1418, ат-Тирмизи, 452, ибн Мажа, 

1168, ал-Хьаким, 1/306. 
391. Ахьмад, 2/208. 

392. Абу Дауд, 1419, ал-Хьаким, 1/305, Ахьмад, 2/443. 
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луш дац»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).393 

Цаьршиммо а далийна кхин а цхьа хьадис ду, Iайшата 
(АллахI реза хуьлда цунна) дийцина долу: «Бус-буса тIедеш 
долучу ламазех итт ракаIат дора цо. Цул тIахьа цхьа 
ракаIат дора цо. Цул тIаьхьа сахуьллуш (Iуьйран лама-
зал хьалхара) тIедеш долу ши ракаIат дора цо. Ткъа 
коьртачу хьесапехь аьлча - кхойтта ракаIат хуьлура 
уьш». 

303. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) буса тIедеш долу ламазаш кхойтта ра-
каIатехь дора. Цул сов тIаьххьара пхи ракаIат тIекIел 
деш витар дира цо. Аттахьаййат деша тIаьххьарачу 
ракаIатехь бен охьа а ца хиира иза» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).394 

304. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) буса муьлххачу а хенахь шалза терахьехь 
деш долу (витар) ламаз дора, сатасале хьалхарачу хене 
тIаьхьа а тоттуш» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).395 

305. IабдуллахI ибн Iамр ибн ал-Iаса (АллахI реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) шега элира аьлла: «ХIай, Iабдул-
лахI! Цкъа буса тIеден ламазаш дан а волавелла, цул 
тIаьхьа уьш дитина волучу хьенехах тера ма хилахь» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).396 

306. Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «ХIай, Къуръанан нах! Буса 

                                                 
393. ал-Бухари, 1140-1147, Муслим, 738. 

394. Муслим, 737. 

395. ал-Бухари, 996, Муслим, 745. 
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шалза терахьехь деш долу (витар) ламазаш де! Бок-
къалаъ, АллахI – Цхьаъ ву, шалзаниг (витар) дезаш а 
ву» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ибн Хузайма - бакъ хьадис 
ду аьлла хIара).397 

307. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Буса деш долу шайн ламазаш дер-
заде шалза терахьехь деш долучу (витар) ламазца» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).398 

308. ТIалкъ ибн Iалис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
олуш хезира шена аьлла: «Цхьана буса шозза ма де шалза 
терахьехь деш долу (витар) ламазаш» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Ткъа 
ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).399 

309. Убай ибн КаIба (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена 
а) дийцина: «Шалза терахьехь буса деш долу (витар) 
ламаз дечу хенахь АллахIан элчано (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) хIара кхо сурат доьшу-
ра: «ал-АIла», «ал-Кафирун», «ал-Ихлас» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи).400 

Ан-Насаин хьадисехь хIокху кепара аьлла: «КхоалгIачу 
ракаIатехь бен салам а ца луш». 

Кхуьнах тера хьадис Абу Дауда а, ат-Тирмизис а далий-
на, Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина долу. Делахь 
а, оцу хьадисехь хIокху кепара аьлла: «Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хIора ра-
каIатехь а цхьацца сурат дийшира, ткъа тIаьххьарачу 
ракаIатехь – «ал-Ихлас» а, «ал-Фалакъ» а, «ан-Нас» а 
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дийшира цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-
Тирмизи).401 

310. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Буса шалза терахьехь деш долу (витар) 
ламаз серлаялале де» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).402 

Ибн Хьиббанан хьадисехь аьлла: «Буса шалза терахь-
ехь деш долу (витар) ламаз сатасале цадиначунна - 
цунна дуьхьал ял хир яц» (ХIара хьадис далийнарг ибн 
Хьиббан ву).403 

311. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Буса шалза терахьехь деш долу (витар) 
ламаз дан сама ца волуш, наб а кхетта висиначо а, я 
иза дан виц а велла висиначо а - сатесначул тIаьхьа 
дойла и, я шена дага ма деъана а дойла» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа).404 

312. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Шалза терахьехь деш долу витар ламаз дан 
буьйса чаккхенга гIоьртича ша самацаваларна 
кхоьручо - буьйсанан юьххьехь дойла и. Ткъа буьйса 
чаккхенга гIоьртича дан ойла йолучо - буьйса чакк-
хенга гIоьртича дойла шалза терахьехь деш долу (ви-
тар) ламаз. (Цунна хоийла) буьйса чаккхенга гIоьрти-
ча деш долучу ламазна терго еш тешаш буйла а, иштта 
и дар дезаха дуйла а» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).405 
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313. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Сатесча дIайолу - буса деш мел до-
лучу ламазан хан а, шалза терахьехь деш долучу (ви-
тар) ламазан хан а. Цундела витар ламаз сатаса дола-
далале де» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву).406 

314. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) тIедеш долу Iуьйран (духьа) ламаз диъ ракаIат до-
ра, цул сов а доккхура - АллахIна лиъначул» (ХIара хьа-
дис далийнарг Муслим ву).407 

315. Iайшате (АллахI реза хуьлда цунна) хаьттинера: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) Iуьйранна тIедеш долу (духьа) ламаз до-
рий?». Цо жоп делира: «ХIан-хIа, ша новкъа ваьлла ва-
ханачуьра вухавирзича а бен» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).408 

316. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Суна 
цкъа а ца гина АллахIан элчано (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) Iуьйранна тIедеш долу 
(духьа) ламаз деш, амма аса-м до иза» (ХIара хьадис да-
лийнарг Муслим ву).409 

317. Зайд ибн Аркъама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «ДогцIеначу дикачу наха ламаз до - 
шайн нанойх къастийна йолу къона эмкалш тов хьий-
зочу маьлхан тевнехь ягочу хенахь» (ХIара хьадис да-
лийнарг Муслим ву).410 

318. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Шийтта ракаIат тIедеш долу Iуьйран (духьа) 
                                                 
406. ат-Тирмизи, 469. 

407. Муслим, 719. 

408. Муслим, 717. 

409. Муслим, 718. 

410. Хlара хьадис далийнарг Муслим ву, 748, ат-Тирмизи вац.  
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ламаз диначунна - АллахIа ялсаманехь гIала югIур ю» 
(ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Оццо гIарадалаза 
хьадис ду а аьлла хIара).411 

319. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
сан хIусаме чу а веара, бархI ракаIат тIедеш долу 
(духьа) ламаз а дира цо» (ХIара хьадис далийнарг ибн 
Хьиббан ву).412 

  

                                                 
411. ат-Тирмизи, 473. 

412. ибн Хьиббан, 3/459. 
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ЖАМАIАТАН ЛАМАЗ А, ИМАМАЛЛА А ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

 
320. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «ЖамаIатехь ди-
на ламаз ткъе ворхIазза дезаха ду цхьаммо, ша а хIоьт-
тина, диначу ламазал а» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).413 
 

Оццу шимма далийна, Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьл-
да цунна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «…ткъе пхоьазза…» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).414 
 

Ал-Бухарис кхуьнах тера хьадис кхин а далийна, Абу 
СаIийда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла. (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву).415 
 
321. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Сайн са Шен карахь долучух дуй ма буу 
аса! Дечиг даккха аьлла, омра дан лууш ма хиллера со. 
Дечиг гул а дайтина, нах ламазе кхайкха аьлла, омра а 
дина, уьш ламазе а кхайкхина. ТIаккха цхьана стаге, 
нахана хьалха а валий, имамалла де аьлла, омра а ди-
на. Цул тIаьхьа ламазе цабаьхкинарш болучу а вахана, 
буха хIума а ца дуьтуш, церан цIенош дагийна дIадаха! 
Сайн са Шен карахь долучух дуй ма буу аса! Царех 
муьлххачунна а хиъча: шена кхузахь дерстина жижиг 
тIехь долу юьхк хир юйла, я дикачу шина жинан пIен-
даршкара (я шина пIендарна юккъера) жижиг хир 
дуйла хиъча, - цхьа а шеко йоцуш, кхуза пхьуьйран 
ламазе а вогIур ма вара иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар ал-Бухариниг 
ду).416 

                                                 
413. ал-Бухари, 625, Муслим, 650. 

414. ал-Бухари, 648, Муслим, 649. 

415. ал-Бухари, 646. 

416. ал-Бухари, 644, Муслим, 651. 
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322. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьда цунна) 
элира аьлла: «Мунепакъашна уггаре а хала хуьлуш долу 
ламаз – пхьуьйран ламаз а, Iуьйран ламаз а ду. Амма 
царна хиъча оцу шина ламазе (баьхкича шайна 
хуьлуш йолу ял) – билггал, богIур ма бара уьш цига, 
текхаш баьхкина а» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).417 
 

Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьда цунна) 
элира аьлла: «Цкъа Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлдда цунна) волучу а веана, цхьана бIаьрзечу стага аьлла: 
«ХIай, АллахIан элча! Со маьждиге а валош лелон ад-
дам а вац сан». Ткъа Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) ламаз шен цIахь дан бакъо елла цунна. 
Амма и стаг, дIа а вирзина, дIаваха ма вуьйлли, цо хаьттина 
цуьнга: «Моллалла кхойкхуш хезий хьуна?». Цо жоп 
делла: «ХIаъ». Т1аккха цо аьлла: «Кхайкхиначу моллина, 
маьждиге а гIой, жоп ло ахьа». (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву). 
 
323. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цьунан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь моллалла кхойкхуш 
хезнарг, бехказа бахьана а доцуш, жамаIатан ламазе 
ца ваханехь - цуьнан ламаз къобалдийр долуш дац» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ибн Мажа, ад-ДаракъутIни, ибн 
Хьиббан, ал-Хьаким. Цул сов, хьадис дийциначеран зIе Му-
слиман бехкамашца йогIуш а ю. ХIетте а, цхьацца болучу ди-
нан Iилманчаша хIара хьадис, зIе юкъара яьлла (асхьабана 
тIехь сецна) ду, аьлла дийцина).418 
 
324. Йазид ибн ал-Асвада (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Ша цкъа Iуьйран ламаз дира АллахIан элчанца (Ал-

                                                 
417. ал-Бухари, 657, Муслим, 651. 

418. ибн Мажа, 793, ад-ДаракъутIни, 1/420, ибн Хьиббан, 5/450, 

ал-Хьаким, 1/245. 
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лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна). АллахIан элча 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ламаз дерзий-
на ма велли, цхьа ши стаг гира цунна, тхоьца цхьаьна ламаз а 
ца деш Iийна хилла волу. Цо тIекхайкхира цаьршинга. Цунна 
тIевеъначу хенахь, кхеравелла, вегош вара и шиъ. Цо хаьттира 
цаьршинга: «ХIун дара, ткъа, тхоьца ламаз а ца деш, Iан 
шуьшинна новкъарло йинарг?». Цаьршимма жоп делира: 
«ЦIахь динера охашимма ламаз». Цо элира: «Кхин ма 
делаш ишттаниг. Нагахь шаьш шайн цIахь ламаз а 
динехь, цул тIаьхьа шаьш даханачохь шайна ламаз 
данза Iаш имам а карийнехь - цуьнцанний цхьаьна дIа 
а хIоттий, жамаIатехь ламаз де, хIунда аьлча - иза 
тIедина суннат-ламаз лорур ду шуна»» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Ткъа 
хьадисан дIаяздар Ахьмадниг ду. Ат-Тирмизис а, ибн Хьиббана 
а - бакъ хьадис ду аьлла хIара).419 
 
325. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Имам хIоттош ву – ламазехь нах цунна 
тIаьхьабазийтархьамма. Цундела цо, «АллахIу Акбар» 
а аьлла, АллахI воккха вича - аша а ве И, «АллахIу Ак-
бар» а алий, воккха. Амма цочул а хьалха ма делаша 
иза. Цо рукуI дича – аша а де рукуI. Амма цочул а 
хьалха ма делаша иза. Цо аьлча: «АллахIна хезаш ву 
Шена хастам бийриг!» («СамиIаллахIу лиман хьамидахI») - 
аша а ала: «Я, АллахI! Тхан Дела! Хастам бу Хьуна!» 
(«АллахIумма роббана лакал хьамд»). Цо сужуд дича - шу а 
гIо сужуде. Амма цочул а хьалха ма делаша иза. Нагахь 
иза, ирахь а волуш, ламаз деш велахь - аша а дан деза 
цо санна ирахь ламаз. Нагахь иза, охьахиъна а волуш, 
ламаз деш велахь – шу а ду дерриге а, иза санна охьа а 
хевшина, ламаз дан дезаш» (ХIара хьадис далийнарг Абу 
Дауд ву. Ткъа хIокху хьадисан бух ал-Бухарис а, Муслима а ба-
лийна).420 
 

                                                 
419. Ахьмад, 4/160, Абу Дауд, 575, ат-Тирмизи, 219, ан-Насаи, 858, 

ибн Хьиббан, 6/155. 
420. Абу Дауд, 603, ал-Бухари, 734, Муслим, 417. 
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326. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Шен асхьабашкахь тIехьагIертаран амалан тидо йиначу 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира: «Хьалхьа а довлий, шайн ламаз де - аса 
дийрриг а деш. Шуна тIехьа хIиттина болучара а де 
шайн ламаз - аша дийрриг а деш»» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).421 
 
327. Зайд ибн Сабита (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна), чертаца шена чоь а йина, нахах дIа а 
къаьстина, оцу чохь ламазаш дан вуьйлира. Иза лаха а 
лехна, цунна тIаьхьа а хIиттина, цуьнца ламазаш дан 
буьйлира стегарий…» (ХIара – деххачу хьадисан дакъа ду, 
ал-Бухарис а, Муслима а далийначу). 
 

Оцу хьадисехь аьлла: «…уггаре а деза ламаз - стага 
шен цIахь дийриг ду, парз (ламаз) доцург» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).422 
 
328. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «МуIаза, имамалла а деш, пхьуьйран 
ламаз динера шен накъосташца. ЧIогIа дахдеш дина хиллера 
цо иза. ХIетахь Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) аьллера: «ХIай, МуIаз! Нах зуьйш волу зи-
эрхо хила-м ца гIерта хьо? Айхьа нахана имамалла де-
чу хенахь хIара сураташ деша: «Хастае Сийлахь-
Везачу хьайн Делан цIе», «ДIадеша хьайн Делан цIар-
ца, дерриге а кхоьллина волучу!», «Аса дуй буу дий-
нах, цуьнан серло яьржачу хенахь!»»» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар 
тIаьххьарачуьнниг ду).423 
 
329. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна), АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ша цомгаш 
волуш нахаца диначу ламазах дерг дуьйцучу дийцарехь, дий-

                                                 
421. Муслим, 438. 

422. ал-Бухари, 731, Муслим, 781. 

423. ал-Бухари, 705, Муслим, 465. 
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цина: «Ван а веана, Абу Бакарна аьрру агIор охьа а 
хиъна, нахана имамалла дан вуьйлира иза. Оцу хенахь 
Абу Бакар ирахь ламаз деш вара. ХIетахь Абу Бакар, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) диннарг а деш, деш вара ламаз. Ткъа нах, Абу 
Бакара дийрриг а деш, деш бара шайн ламазаш» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).424 
 
330. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь шух муьлхха а цхьаъ жамаIатан лама-
зехь нахана имам хIоттахь – дацдина дойла цо и, хIун-
да аьлча царна юккъехь кегийранаш а бу, хенара нах а 
бу, гIийланаш а бу, хьашт дерш а бу. Нагахь иза ламаз 
ша цхьаъ а хIоьттина деш велахь - шена ма луъура 
дойла цо иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).425 
 
331. Iамр ибн Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
шен дас элира аьлла: «Со шу долучу бакъ Пайхамар (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучуь-
ра вогIу. Ламазан хан хилча - шух цхьаммо моллалла 
кхайкха, шух Къуръан уггаре а дика хуург имам а хIот-
та». Нах хьаьвсира (Къуръан гIолехь хуург мила ву-те аьлла). 
Царна цхьа а ца карийра сол а дикаха Къуръан хууш. ХIетахь 
цара со хьалхатеттира. Оцу хенахь сан хан ялх я ворхI шо бен а 
дацара» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Абу Дауд, ан-
Насаи).426 
 
332. Абу МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «ЖамаIатан ламазехь нахана хьалха имам 
хIотта веза - Сийлахь-Везачу АллахIан жайна Къуръан 
массарначул а дикаха хууш верг. Нагахь уьш 
(Къуръан) цхьатерра хууш белахь - ламазехь хьалхава-
ла веза массараначул а дикаха Суннат девзаш верг. 
Нагахь уьш Суннат а цхьатерра девзаш белахь - лама-

                                                 
424. ал-Бухари, 713, Муслим, 418. 

425. ал-Бухари, 703, Муслим, 467. 

426. ал-Бухари, 4302, Абу Дауд, 585, ан-Насаи, 2/80. 
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зехь хьалхавала веза хьалха хIижрат динарг. Нагахь 
цара хIижрат а цхьана хеннахь динехь - ламазехь 
хьалхаваларан бакъо Ислам-дин дуьххьара тIелаьцна-
чунна кхочу. Шух цхьа а ламазехь хьалха ма волийла - 
кхечу стеган хIусамехь, я цуьнан хIусамехь сийлахьчу 
меттиге охьа а ма хоийла, цуьнан пурба а доцуш» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).427 
 

Кхечу хьадисехь аьлла: «…ткъа хьалхавала бакъо 
ханна воккхаха волучунна кхачош ю». 
 
333. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Жа-
маIатан ламаз дечу хенахь зуда янне а имам хIотта 
йиш йолуш яц - стегаршна хьалха. Я акха (гIум-
аренгара) Iаьрбо а вац жамаIатан ламазехь имам хIот-
та йиш йолуш – мухIажаршна хьалха. Я хьарам (Iеса) 
стаг а вац жамаIатан ламазехь имам хIотта йиш йолуш 
– муъма-нахана хьалха» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, 
ибн Мажас далийна).428 
 
334. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Шайн могIарш тIетта а таIадай, царна юккъехь еса 
яккъаш а ма йита, шайн вортанаш (тай тоьхча санна) 
цхьатерра дIа а нисъе» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу 
Дауд, ан-Насаи. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).429 
 
335. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Стегаршна уггаре а дика могIа – хьалха-
раниг бу, ткъа уггаре а вониг – тIаьххьараниг бу. Зу-
даршна уггаре а дика могIа – тIаьххьараниг бу, ткъа 
уггаре а вониг – хьалхараниг бу» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).430 

                                                 
427. Муслим, 673. 

428. ибн Мажа, 1081. 

429. Абу Дауд, 667, ан-Насаи, 815, ибн Хьиббан, 14/51. 

430. Муслим, 440. 
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336. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа цхьана буса ламаз динера аса АллахIан 
элчанца цхьаьна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна). Со, ваха а вахана, цунна аьрру агIор 
дIахIоьттира. Цо, сан ворта а лаьцна, шена аьтту агIор 
а ваьккхина, дIахIоттийра со» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).431 
 
337. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчанца (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) ламаз дечу хенахь, со а, бобер а цунна тIехьа 
хIоьттира, ткъа Умм Сулайм тхуна тIехьа хIоьттира» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьади-
сан дIаяздар ал-Бухариниг ду).432 
 
338. Абу Бакара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Со 
Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
тIекхиънера, иза рукуIе вахана а волуш. Цо а динера рукуI, 
амма ша могIанна юккъе дIа а кхачале. Цо иза Пайхамаре (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дийциначу хе-
нахь, цо аьлла: «АллахIа совдоккхийла хьан дикане 
гIертар! Амма юхахула ма де ахьа ишттаниг»» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Абу Дауд).433 
 

Ат-ТIабаранин хьадисехь дийцина, Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Ша могIанна юккъе дIа а кхачале рукуI а дина, цул 
тIаьхьа волавелла юкъавахара иза могIана». 
 
339. Вабиса ибн МаIбада (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчанца (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ламаз деш болучарна тIехьа, ша цхьаъ а 
хIоьттина, ламаз деш цхьа стаг гира. Цо цуьнга омра 
дира: ламаз юхаде аьлла» (ХIара хьадис далийнарш бу: 

                                                 
431. ал-Бухари, 726, Муслим, 763. 

432. ал-Бухари, 727, Муслим, 658. 

433. ал-Бухари, 783, Абу Дауд, 684. 
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Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи. ТIаьххьарачо дика даржехь ду 
аьлла хIара, ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла).434 
 
340. Ибн Хьиббана далийна, ТIалкъ ибн Iалис (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина хьадис. Оцу хьадисехь аьлла: 
«МогIанна тIехьа, ша цхьаъ а хIоьттина, диначуьнан 
ламаз къобалдеш дац» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахь-
мад, ибн Хьиббан).435 
 

Ат-ТIабарнин хьадисехь аьлла, Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Церан 
могIаре хIунда ца хIоьттира хьо дIа, я церан (могIаре-
ра) цхьаъ  юха хIунда ца озийра ахьа?!» (ХIара хьадис 
«ал-Кабир» жайнахь ат-ТIабаранис далийна).436 
 
341. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Шайна къамат деш хезча - ламазе гIо боларехь, 
собарах а ца духуш, сих а ца луш. Цул тIаьхьа шаьш 
имаманна тIекхиъна дакъа - цуьнцанний де, ткъа 
шаьш тIекхиале чекхдаьлларг – шаьш меттахIоттаде» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьади-
сан дIаяздар ал-Бухариниг ду).437 
 
342. Убай ибн КаIба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шина стага, цхьаьна а хIоьтина, дина ла-
маз цIенаха ду – цхьамма, ша а хIоьттина, диначу ла-
мазал а. Кхаа стага, цхьаьна а хIоьттина дина ламаз, 
цIенаха ду – шимма, цхьаьна а хIоьттина, диначу ла-
мазал а. Ламаз деш болучеран терахь дукха мел хили а 
- Сийлахь-Воккхачу а, Нуьцкъалачу а АллахIна дукха 
деза» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа 
ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).438 

                                                 
434. Ахьмад, 17541, Абу Дауд, 682, ат-Тирмизи, 230, ибн Хьаббан, 

5/576. 
435. Ахьмад, 15862, ибн Хьиббан, 2202. 

436. ат-ТIабарани, 22/145. 

437. ал-Бухари, 636, Муслим, 602. 

438. Абу Дауд, 554, ан-Насаи, 843, ибн Хьиббан, 5/405. 
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343. Умм Варакъас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) соьга омра дира: хьайн цIахь болучу (зу-
даршна) хьалха а йолуш, жамаIатехь ламаз де аьлла» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ибн Хузаймас - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара).439 
 
344. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) жа-
маIатехь ламаз деш нахана хьалха вала (имамалла 
дан) ибн Умм Мактум витира, иза бIаьрзе хиллашехь 
а» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд. Кхуьнах те-
ра хьадис ибн Хьиббана а далийна, Iайшата (АллахI реза хуьл-
да цунна) дийцина аьлла).440 
 
345. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Докъан ламаз де - «Кхин дела 
вац, АллахI воцург» мел аьллачунна а. Иштта ламаз де 
- «Кхин дела вац, АллахI воцург» мел аьллачунна 
тIаьхьа хIиттий а» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, да-
лийнарг ад-ДаракъутIни ву).441 
 
346. Iали ибн Абу ТIалиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь шух ламазе веаначу муьлхха 
а цхьанна имам цхьана хьолехь каравахь – хIета, цо а 
дойла-кха оцу имама деш дерриг» (ХIара хьадис, гIийла 
зIе а йолуш, далийнарг ат-Тирмизи ву).442 
  

                                                 
439. Абу Дауд, 592, ибн Хузайм, 3/89. 

440. Ахьмад, 12588, Абу Дауд, 595, ибн Хьиббан, 5/507. 

441. ад-ДаракъутIни, 2/56. 

442. ат-Тирмизи, 591. 
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НЕКЪАХОЧУЬНАН А, ЦОМГАШЧУЬНАН А ЛАМАЗ 
ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

 
347. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Юьхьан-
ца бусалба нахана шишша ракаIатехь дан дезаш 
тIедехкина дара ламазаш. Цул тIаьхьа иштта долу ла-
мазаш некъахошна тIедехкира, ткъа гуттаренна а бе-
хаш болучу меттигашкахь болучарна ламазаш 
тIедуьйзира» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).443 
 

Оцунна тIе ал-Бухарин хьадисехь аьлла: «Цул тIаьхьа 
цо хIижрат дира. ХIетахь парз-ламаз диъ ракаIат дина 
тIедиллира. Ткъа некъан ламаз, хийцам а боцуш, 
хьалха санна дитира».  
 

Имам Ахьмадан хаамехь оцунна тIе аьлла: 
«…маьркIажан ламаз доцург, ткъа иза - шалза ра-
каIаташ а нисдина, дийнахь дан дезаш долучу ламазех 
ду. Iуьйран ламаз доцург а, ткъа иза - дехха Къуръан а 
доьшуш, дан дезаш ду» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад 
ву).444 
 
348. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
наггахь ламаз дацдора новкъахь, ткъа наггахь дуьззи-
на а дора. Цкъацкъа марханаш кхобура цо, ткъа 
цкъацкъа марханаш ца кхобуш а Iара» (ХIара хьадис да-
лийнарг ад-ДаракъутIни ву. Хьадис дийцинарш теша хьакъ бу. 
Делахь а, хIара хьадис къайлах сакхт долуш ду. Дика хууш дерг 
- изза ша Iайшата а (АллахI реза хуьлда цунна) деш хилла хи-
лар ду. Цо ала а аьлла: «Суна хала хилац и» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-БайхIакъи ву).445 
 
349. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 

                                                 
443. ал-Бухари, 1090-3935, Муслим, 685. 

444. Ахьмад, 25511. 

445. Ад-ДаракъутIни, 2/189, ал-БайхIакъи, 3/141-143. 
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хуьлда цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, Сийлахь-Везачу 
АллахIна дукха деза - шайна магийначух наха пайда-
эцар, уьш Шена Iеса хилар цадезаре терра» (ХIара хьа-
дис далийнарг Ахьмад ву. Ткъа ибн Хузайма а, ибн Хьиббана а 
- бакъ хьадис ду аьлла хIара).446 
 

Кхечу хьадисехь аьлла: «…цара шайна парз а дина 
тIедехкинарш кхочушдар дезаре терра».   
 
350. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) ша кхаа милал447 я фарсахал гена новкъа ваьлча - 
ламаз дац а дой, ши ракаIат дора» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).448 
 
351. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчанца (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) цхьаьна Маккара дIа Медана даханера тхо. ХIетахь 
цо ламазаш, шишша ракаIат а деш, дора - тхо Медана-
ра юхадерззалц» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар ал-Бухариниг ду).449 
 
352. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Макка йоккхучу шарахь Пайхамаран (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ткъесна 
де даккха дийзира цигахь. Оцу ханна чохь шен ламаз 
дацдира цо».  
 

Кхечу хьадисехь аьлла: «Маккахь ткъесна де дькк-
хира цо».  
 
Абу Даудан хьадисехь аьлла: «ВуьрхIийтта де даьккхира».  
 

                                                 
446. Ахьмад, 5832, ибн Хузайм, 3/259, ибн Хьиббан, 2/69. 

447. Цхьа мил – 1600 метар нислуш ю. Ткъа хIокху хьадисехь «милал 

я фарсахал» аьлла. Шина кепара аларан бахьана - хьадис дийцина-

чуьнан шеко хилар ду: билггал муьлха дара ца хууш цигахь 

аьлларг. Оцу шина а юккъехь дацдан харжам бу бохург а дац иза. 
448. Муслим, 691. 

449. ал-Бухари, 1081, Муслим, 693. 
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Абу Даудан вукху ривайатехь аьлла: «Пхийтта де» (ал-
Бухари, Абу Дауд).450 

 
Абу Дауда иштта кхин а цхьа хьадис далийна, Iимран 

ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) дий-
цина аьлла: «БерхIийтта де даьккхира цо цигахь» (Абу 
Дауд).451 
 
353. Оццо далийна Жабиран хьадис (АллахI реза хуьлда цун-
на). Цуьнгахь аьлла: «АллахIан элча (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) Табукехь ткъа дийнахь 
сецира, шен ламазаш дац а деш» (ХIара хьадис дийцина 
берш теша хьакъ бу. Амма цуьнан схьадалар кегаделла ду. Абу 
Дауд).452  
 
354. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) малх гIушлакхенгара дехьабалале хьалха ша нов-
къа волуш нисделча - делкъан ламаз малхбузан лама-
зан хене дIатоттура. ТIаккха, саца а соций, ший а ла-
маз цхьаьна а тухий, дора цо. Нагахь ша (новкъа вала-
ле) малх гIушлакхенгара дехьабаьлла белахь - дуьххь-
ара шен делкъан ламаз а дой, цул тIаьхьа дIановкъа 
волура иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).453 
 
«Ал-АрбаIийн» олучу гуларахь ал-Хьакима далийначу хьа-
дисехь аьлла: «…делкъан а, малхбузан а ламазаш а дой, 
тIаккха дIановкъа волура иза».  
 

Абу НуIайма «Мустахраж Муслим» гуларахь кхин хьа-
дис далийна. Оцу хаамехь аьлла: «Ша новкъахь а волуш, 
малх гIушлакхенгара дехьабаьлча - тIеттIаузий 
делкъан а, малхбузан а ламазаш а дой, цул тIаьхьа 
дIановкъа волура иза».  

                                                 
450. ал-Бухари, 1080, Абу Дауд, 1230-1231. 

451. Абу Дауд, 1229. 

452. Абу Дауд, 1235. 

453. ал-Бухари, 1111, Муслим, 704. 
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355. МуIаз ибн Жабала (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамарца (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) цхьаьна Табук гIазоте даха девллера тхо. 
ХIетахь цо делкъан а, малхбузан а ламазаш тIеттIаоь-
зна дира. Иштта маьркIажан а, пхьуьйран а ламазаш а 
дира цо тIеттIаоьзна» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).454 
 
356. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Ламаз дац ма де - нагахь 
шаьш кхаа бурдал а боцачу новкъа даха девллехь, 
Маккара дIа Iусфане кхаччалц болучу некъан бахалле 
нислуш йолучу» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, далий-
нарг ад-ДаракъутIни ву. Оцу хьокъехь уггаре а нийсаха аьлларг 
- и дешнаш ибн Iаббасан (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) шен дешнаш хилар ду. И агIо тIечIагIйо ибн Хузайма 
далийначу хьадисо а).455  
 
357. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Сан умматера диканаш - шаьш къалатийча 
гечдар доьхуш берш бу, ткъа шаьш новкъа баха бевлча 
– ламазаш дацдеш а, марханаш кхабар сацош дерш а 
бу» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, «ал-АвсатI» жайнахь 
ат-ТIабаранис далийна. Ткъа ал-БайхIакъис а далийна хIара 
яцйиначу кепехь. СаIид ибн ал-Мусаййиба хьадис кхечуьнга 
даьккхина) ду аьлла).456 
 
358. Iимран ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Гоьта-лазар долуш, бала хьоьгуш вара со. Аса Пайхамаре 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), айса ламаз 
муха дан денза аьлла, хаьттира. Цо жоп делира: «Хьайн ла-
маз ирахь де ахьа. Нагахь хьоьга иза далуш дацахь - 
охьахиъна Iаччохь де ахьа. Нагахь иза а хьоьга далуш 

                                                 
454. Муслим, 706. 

455. ад-ДаракъутIни, 1/387. 

456. ат-ТIабарани, 6/332, аш-Шапиlи, 1/512. 
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дацахь - агIонна тIе дIа а вижий де ахьа»» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).457 
 
359. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
марна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) цомгаш 
цхьа стаг гира, гIайбанна тIехь ламаз деш. И гIайба юьстах а 
кхоьссина, тIаккха элира цо: «Лаьттана тIехь де хьайн ла-
маз - нагахь хьайга иза далахь, ткъа ца далахь - ишарш 
е. Сужуд дечу хенахь алсамо а таьIаш, охьа а таIа, рукуI 
дечу хенахьчул а»» (ХIара хьадис ал-БайхIакъис далийна. 
Ткъа Хьатима тIечIагIдина и дешнаш Жабиран (АллахI реза 
хуьлда цунна) шен дешнаш хилар).458 
 
360. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), 
когаш чучча а дахийтина, ламаз деш гира суна» (ХIара 
хьадис далийнарг ан-Насаи ву. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис 
ду аьлла хIара).459 
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458. ал-БайхIакъи, 2/306. 

459. ан-Насаи, 1661, ал-Хьаким, 3891. 
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РУЗБАНАН ЛАМАЗ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
361. IабдуллахI ибн Iумара а, Абу ХIурайрас а (АллахI реза 
хуьлда царна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), шен минбаран уьнна 
тIехь лаьтташ а волуш, элира аьлла: «Нагахь наха рузбанан 
ламазашца бала цахилар дита ца дитахь - АллахIа 
церан дегнашна тIе дIа а къевлина мухIар тухур ма ду. 
Ткъа цул тIаьхьа бендоцучарех а хилла дIахIуьттур ма 
бу уьш» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).460 
 
362. Салама ибн АкваIа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчанца (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) цхьаьна рузбанан ламаз дора оха. Ткъа 
цул тIаьхьа, тхо дIасадоьлхучу хенахь, кIел хIитта 
пенойн IиндагI а ца хуьлура» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар ал-Бухариниг 
ду).461 
 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Оха цуьнца рузбанан 
ламаз дора - малх стигалан юккъера (зенитера) 
дехьабаьлча. Цул тIаьхьа юхадерзара тхо - делкъал 
тIаьхьенан IиндагI каро а гIерташ». 

 
363. СахIл ибн СаIда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Оха я делкъахенахь дуIуш долу са а ца дуIура, я 
делкъана юу хIума а ца юура - рузбанан ламаз диначул 
тIаьхьа а бен» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар тIаьххьарачуьнниг ду).462 
 

Кхечу хьадисехь аьлла: «АллахIан элчанан 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
заманчохь…». 
 
364. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) рузбанехь хутIба деш лаьтташ а волуш, 

                                                 
460. Муслим, 865. 

461. ал-Бухари, 4168, Муслим, 860. 

462. ал-Бухари 939, Муслим, 859. 
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Шемара ковра схьакхечира. Ткъа нах каде цунна 
дуьхьал дIахьаьлхира. ХIетахь маьждигна чохь 
висинарг шийтта стаг бен а вацара» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).463 
 
365. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Рузбанан ламазан, я муьлхха 
а кхечу ламазан цхьана ракаIатна тIекхиъначо - шен 
дисина ракаIат тIедойла. ТIаккха цуьнан ламаз 
кхоччуш дерзийна хир ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ан-Насаи, ибн Мажа, ад-ДаракъутIни. Хьадисан дIаяздар 
тIаьххьарачуьнниг ду. Хьадис дийциначеран зIе бакъ ю, ткъа 
Абу Хьатима-м кхечуьнга яьккхина ю аьлла и).464 
 
366. Жабир ибн Самурас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хутIба ирахь дора. Цул тIаьхьа охьахуура иза. 
Цул тIаьхьа, хьала а гIоттий, кхин дIа а ирахь дIадора 
цо шен хутIба. Нагахь хьамма а цхьамма хьоьга алахь: 
цо хутIба хиъна Iаччохь дора аьлла - харц луьйш ву 
хьуна иза» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).465 
 
367. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элчанан (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хутIба дечу хенахь 
бIаьргаш цIийлора, аз айлора, дарлой а хьаьвзара иза, хIокху 
кепарачу дешнашца эскаре кхерам хиларан хаам беш волуш 
санна: «МостагI тIелеташ ву шуна Iуьйранна! МостагI 
тIелеташ ву шунна суьйранна!». Цо олура: «Делахь… 
Боккъалаъ, уггаре а дикаха хабар – АллахIан Жайна 
ду, уггаре а дикаха куьйгалла – Мухьаммадан 
куьйгалла ду. Уггаре а вон гIуллакхаш – динехь керла 
юкъадаьхнарш ду. Ткъа муьлхха а керла 

                                                 
463. Муслим, 863. 

464. ан-Насаи, 757, ибн Мажа, 1123, ад-ДаракъутIни, 2/12. 

465. Муслим, 862. 



155 
 

юкъадаьккхина гIуллакх – тилар ду»» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).466 
 

Оцу хьадисан кхечу хаамехь аьлла: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
пIерасканан дийнахь, АллахIна хастам а бой, И ваз а 
вой, цул тIаьхьа хутIба дора, аз а айдина». 
 

Кхечу хьадисехь дийцина, цо элира аьлла: «АллахIа 
нийсачу новкъа нисвинарг - аддамо а тиларчу вуьгур 
вац. Ткъа АллахIа нийсачу новкъах тилийнарг - 
аддамо а нийсачу новкъа нисвийр вац».  
 

Ан-Насаин ривайатехь дийцина, Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«…муьлххачу а тиларо жоьжагIате вуьгу» (ХIара хьадис 
далийнарг ан-Насаи ву).467 
 
368. Iаммар ибн Йасира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) олуш хезна шена аьлла: «Нагахь стаг ламаз дахдеш 
а, хутIба дацдеш а велахь - иза цуьнан динах болу 
кхетам кIорггера хилар гойтуш тоьшалла ду-кха» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).468 
 
369. Умм ХIишам бинт Хьарис ибн ан-НуIмана (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина: ««Къаф. Аса дуй буу сийлахьчу 
Къуръанах…» (боху) сурат дагахь ма Iамийра аса - 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хIора пIерасканан дийнахь, рузбанехь, 
шен минбарна тIехь дIа а хIуттий, нахана хутIба дечу 
хенахь иза доьшуш хилла хилар бахьанехь» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).469 
 
370. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
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хуьлда цунна) элира аьлла: «ПIерасканан дийнахь имам 
хутIба деш волучу хенахь къамел деш верг - жайнех 
йоьттиначу вирах тера ву. Нагахь муьлххачу а 
цхьамма цуьнга къамел сацаде (къамел ма де) алахь - 
иза рузбанан ламазан йолах волу» (ХIара хьадис вон 
йоцучу зIеца далийнарг Ахьмад ву).470 
 

Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина долу 
рогIера хьадис кхетош, Имам Ахьмада дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь ахьа хьайн накъосте, имам хутIба деш а 
волуш, къамел ма де алахь - ахьа деса хабар дийцина 
лору» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).471 
 
371. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
пIерасканан дийнахь рузбанехь хутIба деш а волуш, цхьа стаг 
маьждигна чувелира. Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) хаьттира цуьнга: «Ахьа ламаз 
диний?». Цо жоп делира: «ХIан-хIа!». ТIаккха цо элира: 
«Хьала а гIаттий, ши ракаIат ламаз де»» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).472 
 
372. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) пIерасканан дийнахь рузбанан 
ламазехь «ал-ЖумуIа» а, «ал-Мунафикъун» а ши сурат 
доьшура» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).473 
 
373. Ан-НуIман ибн Башира (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шина Iийданехь 
а, рузбанан ламазашкахь а хIара сураташ доьшура: 
«Хастае Сийлахь-Везачу хьайн Делан цIе», «Хабар 

                                                 
470. Ахьмад, 2034. 

471. ал-Бухари, 934, Муслим, 851. 
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кхаьчний хьоьга [хIай, Мухьаммад] - дIахьулдечух 
[къематдийнах]?»» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).474 
 
374. Зайд ибн Аркъама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Iийдан ламаз дира. Цул тIаьхьа рузбанан ламаз ца деш дита 
бакъо а елира. Цо элира: «Шена луучо де аша и ламаз»» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Ткъа ибн Хузайма - бакъ хьадис ду аьлла хIара).475 
 
375. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь шух муьлхха а цхьамма рузбанан 
ламаз дахь – цунна тIаьхьара тIедеш долу кхин а диъ 
ракаIат (суннат) дойла» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).476 
 
376. Ас-Саиб ибн Йазида (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
МуIавис (АллахI реза хуьлда цунна) элира шега аьлла: 
«Нагахь айхьа рузбанан ламаз динехь – хьо къамеле 
валлалц я маьждигна чуьра араваллалц йолучу 
юккъехь, цуьнах а хоттий, тIедеш долу ламаз дан ма 
доладойла ахьа, хIунда аьлча АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), цхьа ла-
маз дерзийча рогIера ламаз ма доладе я къамеле до-
вллалц, я маьждигна чуьра арадовллалц аьлла, омра 
дина тхоьга» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).477 
 
377. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, цкъа 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Нагахь (стаг), лийча а лийчина, тIакк-
ха рузбанан ламазе а веана, шена тIедехкина ламазаш 
а дина, цул тIаьхьа имам хутIба дина валлалц вист а ца 
хуьлуш, тапъаьлла Iадда а Iийна, цул тIаьхьа цо цаьр-
ца цхьаьна жамаIатехь ламаз динехь - оцу пIерасканан 
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денний, тIедогIучу пIерасканан денний юккъехь а, оцу 
тIе кхин а кхаа дийнахь летон долучу къиношна а 
гечдо цунна» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).478 
 
378. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
пIерасканан де хьахош элира: «Оцу денна чохь цхьа сахьт 
ду… Нагахь бусалба стага, оцу ханна чохь ламазе а 
хIоьттина, доллучунна ницкъ кхочуш а, Сийлахь-
Воккха а волучу АллахIе муьлхха а хIума дехахь - 
билггал, даланза дуьтур дац Цо цунна и». Циггахь шен 
куьйгаца гатйира цо - и сахьт чIогIа кIеззиг хан хилар (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).479 
 
Муслиман хьадисехь аьлла: «И – хенан йоцца юкъ ю». 
 
379. Абу Бурда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, шен дена 
хезна, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) олуш аьлла: «И юьйцу хан - имам охьахиъначу 
тIера ламаз дерзийна даллалц йолу юкъ ю» (ХIара хьа-
дис далийнарг Муслим ву. Амма ад-ДаракъутIнис и дешнаш 
Абу Бурдан шен дешнаш ду аьлла).480 
 

IабдуллахI ибн Саламан (АллахI реза хуьлда цунна) хьа-
дисехь дийцина: «Юьйцуш йолу хан – малхбузан ламаз-
ний, малх чубузарний юккъехь ерг ю» (ХIара хьадис да-
лийнарг ибн Мажа ву. Кхуьнах тера хьадис Абу Дауда а, ан-
Насаис а далийна, Жабира дийцина аьлла).481 
 

Оцу хаттаран хьокъехь дуккха а хетарш ду. Царех шо-
взткъа сов схьадагардира аса сайн ал-Бухарин хьадисийн 
гуламна кхетам луш яздиначу жайнахь. 
 
380. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Сунна-
техь рузбанан ламаз деш ду - шовзткъа а, цул сов а ла-
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маз дан нах гулбелча» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, 
далийнарг ад-ДаракъутIни ву).482 
 
381. Самурат ибн Жундуба (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хIора пIерасканан дийнахь гечдар 
доьхура бакъ динерачу (муъма) стегаршна а, зударшна 
а» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, далийнарг ад-Баззар 
ву).483 
 
382. Жабир ибн Самура (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) рузбанехь хутIба дечу хенахь Къуръанан аяташ 
доьшура, цаьрца нахана хьехам а беш» (ХIара хьадис да-
лийнарг Абу Дауд ву. Кхуьнан бух Муслима а балийна).484 
 
383. ТIарикъ ибн ШихIаба (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Рузбанан ламаз парз хилла 
тIедоьжна ду массо а бусалба нахана, виъ воцучарна: 
лайшна а, зударшна а, берашна а, цомгашчарна а» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Цо аьлла: ТIарикъна 
цкъацкъа а хезна дац Пайхамарера (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) шеггара къамелаш. Делахь а, ал-
Хьакима а далийна оццу хьадисан кхин а цхьа ривайат. Оцу 
хаамехь билгалдоккху - ТIарикъа дийцинарг шена Абу Муса 
ал-АшIарера (АллахI реза хуьлда цунна) хезнарг хилар).485 
 
384. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Рузбанан ламаз некъахочун-
на тIехь дац» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, далийнарг 
ат-ТIабарани ву).486 
 

                                                 
482. ад-ДаракъутIни, 2/3. 

483. ад-Баззар, 1/307. 

484. Абу Дауд, 1101, Муслим, 866. 

485. Абу Дауд, 1067, ал-Хьаким, 1/288. 

486. ат-ТIабарани, 1/249. 
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385. IабдуллахI ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) минбарна тIе хьалаваьллачу хенахь - 
тхайн яххьаш цуьнгахьа а ерзош, цунна тIедерзара 
тхо» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, ат-Тирмизис далийна. 
Делахь а, иза чIагIло АллахIан элчанан (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) хьадисах тоьхча, ал-Бараъ ибн Мали-
ка дийцина а, ибн Хузайма схьадалийна а долу).487 
 
386. Ал-Хьакам ибн Хьазна (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Пайхамарца (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) рузбанехь цхьаьна дара тхо. Иза ирахь 
лаьтташ вара, Iасанна я пхьой-Iодана тIе а тевжина» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву).488 
  

                                                 
487. ат-Тирмизи, 509, ибн Хузайм, 3/198. 

488. Абу Дауд, 1096. 
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КХЕРАМ ХIОЬТТИЧА ДЕН ЛАМАЗ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
387. Салихь ибн Хаввата (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина, Зат ар-РикъаI дийнахь кхерам хIоьттича 
Пайхамарца (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
кхераман ламаз диначо дийцира аьлла: «Асхьабех цхьа 
дакъа Пайхамарца (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ламазе хIоьттира, ткъа вуьйш оцу хе-
нахь мостагIашна дуьхьал лаьттира. Цо оцу шена 
тIаьхьахIоьттиначу бусалба нахаца цхьа ракаIат дира. 
Цул тIаьхьа, хьала а гIаьттина, ирахь лаьттира иза - 
вукхара шаьш шайн ламаз дIадерзоллалц. Цул тIаьхьа 
уьш бахана, шайн мостагIчунна дуьхьал латтархьам-
ма, дIахIиттира. Бусалба нехан важа дакъа, да а деана, 
тIехIоьттира Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна). Ткъа цо, цаьрца шен дисина 
хилла долу цхьа ракаIат тIе а дина, цул тIаьхьа охьа а 
хиъна, хиъна Iаччохь сецира иза - вукхара шайн диси-
на ламаз шаьш чекхдаккхалц. Цул тIаьхьа массарел а 
хьалха салам делира цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар тIаьххьарачуьнниг 
ду. Ибн МадахIа шен «ал-МаIрифа» жайнахь а далийна хIара 
хьадис).489  
 
388. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Шен хенахь АллахIан элчанца (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) цхьаьна 
Наждехьа гIазотехь дакъалаьцначарех ву со. Мо-
стагIчуьнца юьхь-дуьххьал нисделла тхо, царна 
дуьхьал могIаршкахь дIахIиттира. Оццу хенахь Ал-
лахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) тхоьца ламаз дан хIоьттира. БIаьхойн цхьа 
дакъа ламазна дIахIоьттира цуьнца, ткъа важа дакъа - 
мостагIчунна гергахьа а дахана, цунна дуьххьал 
дIахIоьттира. ХIетахь АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шеца ламазе 
хIиттиначаьрца рукуI а, ши сужуд а дира. Цул тIаьхьа 
уьш, хIинца а ламаз данза болучаьрца хийца а белла, 
уьш лаьттиначу тIеман меттигашка дIахIиттира. Ба-
                                                 
489. ал-Бухари, 4129, Муслим, 842. 
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хана вукхара АллахIан элчанца (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) рукуI а, ши сужуд а дира. 
Ткъа цо оцул тIаьхьа а бен салам ца делира. Царех 
хIорамма а, хьала а гIаьттина, ша-ша кхин а тIе 
цхьацца рукуI а, шишша сужуд а дира» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар ал-
Бухариниг ду).490 
 
389. Жабир ибн IабдуллахI ал-Ансарис (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина: «АллахIан элчанца (АллахIера къхин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) цхьаьна вара со - цо 
кхераман ламаз дечу хенахь. Тхо цунна тIаьхьа 
дIахIиттира, шина могIаре а нисделла. Оцу хенахь мо-
стагI тхуний, къилбанний (Маккиний) юккъехь лаьт-
таш вара. Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна), «АллахIу Акбар» а аьлла, АллахI вок-
кха вира. Цунна тIаьххье оха массара а дира цо дин-
нарг. Цул тIаьхьа рукуI дира цо. Цунна тIаьххье оха 
массара а дира рукуI. Цул тIаьхьа рукуIера хьалавеара 
иза. Оха а дира изза. Цул тIаьхьа иза а, цуьнца цхьаьна 
хьалхара могIа а сужуде охьабахара. Ткъа шолгIачу 
могIарехь берш мостагIчунна юьхь-дуьхьал лаьттира. 
Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) сужуд дина ваьллачу хенахь хьалхарачу 
могIарера бусалба нах сужудера хьалагIевттира. Цул 
тIаьхьа сужуде бахара шолгIачу могIарехь лаьтти-
нарш. Уьш хьалабаьхкиначу хенахь хьалхарачу а, 
тIаьххьарачу а могIаршкахь берш шайн меттигашкахь 
хийцабелира. Цул тIаьхьа Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) рукуI дира. ТIак-
кха оха массара а дира рукуI. Цул тIаьхьа рукуIера 
хьаланисвелира иза. Оха а дира изза. Цул тIаьхьа 
сужуде вахара иза, цуьнца цхьаьна хьалхарачу 
могIарехь берш а. Ткъа уьш - хьалхара ракаIат дечу 
хенахь шолгIачу могIарехь хилларш бара. Ткъа 
шолгIачу могIарехь хилларш - мостагIчунна дуьххьал 
лаьтташ бара. Пайхамар а (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна), хьалхарачу могIареранаш а 

                                                 
490. ал-Бухари, 942, Муслим, 839. 
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сужуд дина бевлча, шолгIачу могIарехь лаьттачара а, 
охьа а бахана, сужудаш дира. Цул тIаьхьа Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) салам 
делира. Цунна тIаьххье оха а делира саламаш» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву. Кхуьнах тера хьадис Абу Дауда а 
далийна, Абу Iаййаш аз-Зуракъис дийцина аьлла. Ткъа оцу 
хьадисехь аьлла: «И гIуллакх Iасванехь лелла дара»).491 
 

Ан-Насаис кхин хьадис а далийна, Жабира (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина аьлла: «Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шен асхьабех 
цхьана декъаца ши ракIат ламаз дира. Цул тIаьхьа са-
лам делира цо. Юха а цкъа дира цо ши ракаIат ламаз 
шолгIачу шен асхьабийн тобанца» (ХIара хьадис далий-
нарг ан-Насаи ву. Кхуьнах тера хьадис, Абу Бакара (АллахI ре-
за хуьлда цунна) дийцина аьлла, Абу Дауда а далийна).492   
  
391. Хьузайфа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
кхерам хIоьттиначу хенахь бусалба нехан шина то-
банца, цхьацца ракаIат деш, кхераман ламаз дира. 
Цул тIаьхьа шаьш юкъахдитина хилла долу ракаIат 
метта а ца хIоттийра цара» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд. Ткъа ан-Насаис а, ибн Хьиббана а - бакъ 
хьадис ду аьлла хIара. Кхуьнах тера хьадис Хузайма а далийна, 
ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) дий-
цина аьлла).493 
 
392. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Кхерам хIоьттича деш долу 
ламаз – цхьа ракаIат ду, муьлххачу а кепехь дан ме-
гаш» (ХIара хьадис, дийциначеран гIийла зIе а йолуш, «Кашф 
ал-Астар» жайнахь ал-Баззара далийна).494 
 

                                                 
491. Муслим, 840, Абу Дауд, 1236. 

492. ан-Насаи, 1552, Абу Дауд, 1248. 

493. Ахьмад, 22284, Абу Дауд, 1246, ан-Насаи, 1529, ибн Хьиббан, 

7/121, Хузайм, 1344. 
494. ал-Баззар, 678. 
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393. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Кхерам хIоьттича деш долучу лама-
зехь дийлина гIалаташ тергаме оьцуш а дац» (ХIара 
хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни ву, гIийла зIе а йолуш).495 
  

                                                 
495. ад-ДаракъутIни, 2/58. 
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ДЕЗАЧУ ДЕНОЙН (ШИНА IИЙДАН) ЛАМАЗАШ 
ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

 
394. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Марха досту де – наха марханаш досту де ду, 
ткъа гIурбанан де – наха гIурбанаш ден де ду» (ХIара 
хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву).496 
 
395. Абу Iумайр ибн Анаса дийцина, асхьабех хиллачу шен ден 
вашас элира аьлла: «Масех бере новкъаваьлла 
ваханачуьра вухавирзинера. Ткъа цара тоьшалла ди-
ра, цIена бутт гира шайна селхана аьлла. Цул тIаьхьа 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) массаьрга а омра дира: марханаш даста, Iуьйре 
ма-хилла (Iийдан ламаз) дан массеран юкъарачу ла-
маздойле дIа а гулло дерриге а аьлла» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд. Ткъа хьадисан дIаяздар 
тIаьххьарачуьнниг ду. Хьадис дийциначеран зIе бакъ ю).497    
 
396. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Марханаш 
достучу дийнахь АллахIан элча (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) шен хIусамера ара ца волура, 
масех хурма кхаллалц. Ткъа ша уьш юучу хенахь - 
шалза а юура цо уьш» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Ахьмад).498 
 
397. Шен дас элира аьлла, ибн Бурайда (АллахI реза хуьлда 
цунна а, цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элча (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) марха-
наш достучу дийнахь хIума кхалланза ара ца волура 
шен хIусамера. Ткъа гIурбанаш дечу дийнахь юучух ца 
кхетара иза, Iийдан ламаз диначул тIаьхьа а бен» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ат-Тирмизи. Ткъа ибн 
Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).499 

                                                 
496. ат-Тирмизи, 802. 

497. Ахьмад, 20061, Абу Дауд, 1157. 

498. ал-Бухари, 953, Ахьмад, 11859. 

499. Ахьмад, 22474, ат-Тирмизи, 542, ибн Хьиббан, 7/52. 
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398. Умм IатIыййас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Тхоьга дина омра дара: шина Iийдан дезачу денош-
кахь къона йоьIарий а, цIано йоьхна болу зударий а 
арабаха аьлла, хIунда аьлча цаьрга диканашкахь 
дакъа лацийта а, АллахIе доIа дечу хенахь дакъа ло-
цуш хилийта а. Амма цIано йоьхна болу зударий ламаз 
дечу меттигна дехьа совца безаш бара» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).500 
 
399. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано а (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна), Абу Бакара а, Iумара а Iийдан 
ламазаш гуттар а Iийдан хутIба дале хьалха деш дара» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).501  
 
400. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) Iийдан ламаз ши ракаIат дира. Цул сов, 
оцу ламазал я хьалха а, я тIаьхьа а кхин цхьа ламаз а 
ца дира цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим, Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа).502 
 
401. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) Iийдан ламазал а хьалха кхин 
ламаз ца дора. Ткъа ша шен хIусаме вирзича - ши ра-
каIат ламаз дора цо» (ХIара хьадис, дика зIе а йолуш, да-
лийнарг ибн Мажа ву).503 
 
402. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) Iийдан ламаз дира, я моллалла а ца 
кхойкхуш, я къамат а ца деш» (ХIара хьадис далийнарг 
Абу Дауд ву. ХIокху хьадисан бух ал-Бухарис а балийна).504 

                                                 
500. ал-Бухари, 324, Муслим, 890. 

501. ал-Бухари, 963, Муслим, 888. 

502. ал-Бухари, 964, Муслим, 884, Ахьмад, 3143, Абу Дауд, 1159, 

ат-Тирмизи, 537, ан-Насаи, 1587, ибн Мажа, 1291. 
503. ибн Мажа, 1293. 

504. Абу Дауд, 1147, ал-Бухари, 960. 
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403. Абу СаIида (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пай-
хамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
марха достучу дийнахь а, гIурбанаш дечу дийнахь а 
ламаз дечу меттиге волура. Ткъа цо цигахь уггаре а 
хьалха деш хилларг - ламаз дара. Цул тIаьхьа, хьала а 
гIоттий, могIаршкахь нисбелла хевшина Iачу нахана 
тIе а воьрзий, хутIба а дора, омрица тIедахкарш а до-
ра» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).505 
 
404. Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас а, дендас а дийцира, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Марханаш достучу дийнахь Iийдан лама-
зехь хьалхарачу ракаIатехь, «АллахIу акбар!» а аьлла, 
ворхIазза ала дезаш ду АллахI вазвен дешнаш, ткъа 
шолгIачу ракаIатехь – пхоьазза ала дезаш ду. Оцул 
тIаьхьа шина а ракаIатехь Къуръан а ду деша дезаш» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ат-Тирмизис дий-
цина: ал-Бухарис бакъ хьадис ду аьлла хIара).506 
 
405. Абу Вакъид ал-Лайсис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Марха достучу дийнан Iийдан ламазехь а, гIурба 
дечу дийнан Iийдан ламазехь а Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) «Къаф» сурат а, 
«ал-Къамар» сурат а доьшура» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).507 
 
406. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Iийдан ламазера ша цIа вогIучу хенахь, ша цига дIава-
ханачу новкъа а ца вогIуш, некъ а хуьйций, кхечу нов-
къахула вогIура» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву. 
Кхуьнах тера хьадис Абу Дауда а далийна, ибн Iумарера (Ал-
лахI реза хуьлда цунна) ду аьлла).508 
 
407. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) Медана 

                                                 
505. ал-Бухари, 956, Муслим, 889. 

506. Абу Дауд, 1151. 

507. Муслим, 891. 

508. ал-Бухари, 986, Абу Дауд, 1156. 



168 
 

схьакхаьчначу хенахь, цигарачу бахархойн, самукъа доккхуш а, 
синкъерам латтош а, ши де дара. ТIаккха цо элира: «АллахIа 
цаьршиннан метта цаьршиннал а гIолехь долуш кхин 
ши де делла шуна - гIурбанаш ден де а, марханаш до-
сту де а»» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Бакъ зIе а 
ялош, ан-Насаис а далийна хIара хьадис).509 
 
408. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: «Iийдан лама-
зе гIаш вахар суннат ду» (ХIара хьадис далийнарг ат-
Тирмизи ву. Оццо дика хьадис ду а аьлла хIара).510 
 
409. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа цхьа Iийд долучу дийнахь догIа деанера тхуна. 
ХIетахь Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) Iийдан ламаз маьждигехь дира (ХIара 
хьадис, гIийла зIе а йолуш, Абу Дауда далийна).511 
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МАЛХ ЛАЦАРАН ЛАМАЗ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
410. Ал-МугIира ибн ШуIба (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) дийна волучу хенахь малх лаьцнера. Ткъа иза 
ИбрахIим веллачу дийнахь нисделлера. ХIетахь нах дийца 
буьйлабелира: малх ИбрахIим валар бахьанехь лаьцна бу 
бохуш. ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира: «Боккъалаъ, малх а, бутт а 
АллахIан билгалонех билгалонаш ю. Я цхьа-цхьаъ ва-
ларна а, я цхьа-цхьаъ дуьненчу валарна а лоцуш бац и 
шиъ. Цундела, шайна лаьцна малх я бутт гича - Ал-
лахIе доIанаш а де, лаьцначуьра малх дIахеццалц ла-
мазаш а де»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим. Цул сов, ал-Бухарин хьадисехь аьлла: «…боданаш дIа 
а девлла, екхна дIахIотталц»).512 
 

Имам ал-Бухарис, Абу Бакара дийцина аьлла, далийначу 
хьадисехь аьлла: «… ламаз а де, АллахIе доIанаш а де - 
шайна хилларг дIадерззалц» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).513 
 
411. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
малх лацаран ламаз дечу хенахь КъурIан хозуьйтуш 
дийшира. Диъ рукуI а, диъ сужуд а долуш, ши ракаIат 
ламаз дира цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим. Ткъа хьадисан дIаяздар Муслимниг ду).514 
 

Муслима далийначу хьадисехь а дийцина, АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) нах ла-
мазе кхайкха аьлла, омра дира хIокху дешнашца: «Тобанехь 
дечу ламазе кхача сихо е!» («Ас-салату жамиIа!»). 
 
412. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) дийна волучу хенахь малх 
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лаьцнера. ХIетахь цо ламаз дира. (Ламаз дихкича) 
дукха веха ирахь лаьттира иза, «ал-Бакъарат» сурат 
деша а ларон волучу ханна. Цул тIаьхьа, дукха деха а 
деш, рукуI дира цо. Цул тIаьхьа, (рукуIера) хьала а 
нисвелла, тIаккха а дикка лаьттира иза, делахь а 
дуьххьарачул а кIеззиг. Цул тIаьхьа юха а дехха рукуI 
дира цо, иза а иштта доцаха дира цо дуьххьара диначу 
рукуIал а. Цул тIаьхьа сужуде вахара иза. Цул тIаьхьа, 
(сужудера) хьала а вахана, вехха ирахь лаьттира иза, 
амма дуьххьарачул а кIеззиг. Цул тIаьхьа дехха рукуI 
дира цо. Цул тIаьхьа, хьала а нисвелла, юха а вехха 
лаьттира иза, амма дуьххьарачул а кIеззиг. Цул 
тIаьхьа, юха а дехха рукуI дира, иза а дара иштта хьал-
харачул а доцаха. Цул тIаьхьа, хьала а нисвелла, тIак-
кха сужуде вахара иза. Ткъа иза ламаз дерзийна 
ваьллачу хенахь къеггина кхетта малх бара. ТIаккха, 
нахана хьалха а хIоьттина, хутIба дира цо» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIа-
яздар ал-Бухириниг ду).515 
  

Муслиман хьадисехь дуьйцу: «Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) малх лаьцначу 
хенахь бархI рукуI дира деа сужудаца».  
 

Оццо кхуьнах тера кхин хьадис а ду далийна, Iелас (Ал-
лахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла (Муслим).516 
 

Оццо далийна, Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина аьлла: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) ялх рукуI дира деа сужудаца» 
(ХIара хьадис далийнарг Ахьмад ву).517  
 

Убай ибн КаIба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина 
аьлла, Абу Дауда далийначу хьадисехь дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) диъ 
рукуI дира, шиъ сужуд а дира. Ткъа цул тIаьхьа изза 
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шолгIачу ракаIатехь а дира» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).518 
 
413. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа-цкъа а мох ма ца хьокхура, оцу сохьта гора а 
хIуттий, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хIара дешнаш олуш бен: «Я, АллахI! Хьайн къинхе-
там хилийта Ахьа хIара, Iазап ма хилийта Ахьа!» («Ал-
лахIуммажIалхIа рохьматан, вала таж-IалхIа Iазабан») (ХIара 
хьадис далийнарш бу: «Умм» жайнахь аш-ШафиIи, ат-
ТIабарани).519 
 
414. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Мохк бегийначу хенахь Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ялх рукуI а, диъ сужуд а 
долуш ламаз а дина, цул тIаьхьа элира: «Билгалонийн ха-
амаш хиллачу хенахь иштта дан дезаш ду ламазаш!» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-БайхIакъи ву. Кхуьнах тера хьадис, 
Iали ибн Абу ТIалиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина 
аьлла, аш-ШафиIис а далийна. Амма цуьнгахь хьахош дац 
тIаьххьара хилла долу Пайхамаран (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) къамел).520  
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ДОГIА ДОЬХУ ЛАМАЗ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
415. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) догIа дехаран ламаз дан аравелира - 
эсала, мадаречу духарлахь, АллахIна хьаставелла, 
дайчу боларца, доггаха АллахIе дехаваьлла. Цул 
тIаьхьа ши ракаIат ламаз дира цо, Iийдан ламазехь ма 
дарра. Амма хIинца хIокху аша доьшучу кепара хутIба-
м ца дийшира цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 
Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Цул сов, ат-Тирмизис 
а, Абу Iавана а, ибн Хьиббана а бакъ хьадис ду а аьлла хIара).521 
 
416. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) догIа 
ца доьлхуш хIоьттиначу йокъанан бала балхийнера наха. 
ХIетахь цо омра дира – минбар схьая аьлла. Ткъа цунна и 
дIахIоттийра ламаз деччохь. ХIетахь, цхьа де а къастийна, нахе 
омра дира цо: оцу дийнахь дIагулло аьлла. Ткъа маьлхан 
юьхьиг гучу ма елли, нах болучу ара а ваьлла, минбарна тIе 
охьа а хиъна, АллахI Воккха а вина, Цунна хастам а бина, цул 
тIаьхьа элира цо: «Шайн латтанаш а талхош, йокъа 
хIоьттина хилар далхийра аша. Ткъа АллахIа омра ма 
дина шуьга - Шега деха аьлла, шун дехаршна жоп дала 
ваIда а йина Цо». Цул тIаьхьа элира цо: «Хастам бу Ал-
лахIна, Iаламийн Дела волучу! Къинхетамечу, Къин-
хетам бечу! Къематдийнан Паччахь Ша волучу! Кхин 
дела вац, АллахI воцург! Шена луъург до Цо. Я, Ал-
лахI! Хьо ву-кха АллахI, Хьо воцург кхин дела а вац-
кха! Хьолениг ву-кх хьо, ткъа тхо – къен ду. КIелхьара 
дохуш долу догIа даийтахьа тхуна. Айхьа тхуна даий-
тинарг - тхуна ницкъ луш а, тхан дегнаш Iабош а хи-
лийта Ахьа еххачу ханна» /Алхьамду лиллахlи роббил 
lаламийн, ар-рохьманир рохьим, Малики йавмидддин, ла 
илахlа иллаллахl, йафlалу ма йашау. Аллахlумма анта Аллахl, 
ла илахlа  илла анта, антал гlаниййу ва нахьнул фукъараъ, ан-
зил lалайнал гlайса важlал ма анзалта lалайна къувватан ва 
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балагlан ила хьин/. Цул тIаьхьа, шен куьйгаш ирх а 
дахийтина, вехха лаьттира иза. Тхуна цуьнан пхьаьр-
сан кIелхьара кIайлаш а цхьаьна гира. Цул тIаьхьа, 
нахана букъ берзош дIа а хIоьттина, шен тIекхуллург 
тIекIел а яьккхина, ирх айдина латтош куьйгаш а до-
луш, юха а нахана дIатIевирзира иза. Цул тIаьхьа, 
минбарна тIера охьа а воьссина, ши ракаIат ламаз ди-
ра цо. Оццу юккъехь Сийлахь-Везачу АллахIа догIанан 
мархаш яхкийтира, стигалан къовкъарш а хезира, 
ткъес а дуьйлира къега, кестта догIа а доладелира» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Оццо тамашийна хьадис 
ду а аьлла хIара. Делахь а, хьадис дийциначеран зIе дика ю).522        
 

Иштта дийцина, IабдуллахI ибн Зайда (АллахI реза 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Оцу дийнахь АллахIан элча 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) гира 
суна, къилбехьа а вирзина, АллахIе доIа деш. Цул 
тIаьхьа ши ракаIат ламаз дира цо. Оцу шина ра-
каIатехь Къуъан хозуьйтуш а дийшира цо» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).523 
 

Абу ЖаIпар ал-Бакъира (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина аьлла, ад-ДаракъутIнис далийначу хьадисехь аьлла: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) шена тIера палаш тIекIелъяьккхира – йокъа-
йокъанерачу догIане хийцаялийтар лоьхуш» (ХIара 
хьадис кхечуьнга даьккхина ду. Ад-ДаракъутIни).524 
 
417. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цхьана пIерасканан дийнахь Пайхамар (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна), нахана хьалха дIа а хIоьттина 
хутIба деш а волуш, цхьа стаг маьждигна чу велира. Вахана 
АллахIан элчанна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) юьхьа-дуьхьал дIа а хIоьттина, элира цо: «ХIай, Ал-
лахIан элча! Бахамаш а хIаллакьхилла тхан, ваха-ван 
а цатарлуш, доьхна дIахIиттина некъаш а ду тхан! 
ДоIа дехьа АллахIе - вай кIелхьара дохуш догIа даий-
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тар доьхуш». Ткъа АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна), шен куьйгаш доIанна хьала а лаьцна, 
элира: «Я, АллахI! ДогIа даийтахьа тхуна! Я, АллахI! 
ДогIа даийтахьа тхуна! Я, АллахI! ДогIа даийтахьа 
тхуна!» («АллахIумма агIысна! АллахIумма агIысна! Ал-
лахIумма агIысна!»). «ВаллахIи» аьлла, АллахIах чIагIо ма йо 
аса: оцу хенахь стигалахь тхуна гуш я марханаш а ма яцара, я 
цхьана тайпана кхолар а ма яцара. Оцунна тIе, тхуний, СалI 
ломанний юккъехь цхьана тайпана я цIенош а, я кхин 
гIишлош а ма яцара. ЦIеххьашха оцу ломанна тIехьара цхьа 
марха схьагучуелира, кхалкханах тера кеп а йолуш. Ткъа иза, 
яхана стигална юккъе дIа а хоьттина, яьржжина дIаса а яхана, 
тIаккха догIа делхийра цо. «ВаллахIи» аьлла, АллахIах чIагIо 
ма йо аса: оцул тIаьхьа нийсса ялх дийнахь малх ма ца гира 
тхуна! Цул тIаьхьа рогIерачу пIерасканан дийнахь АллахIан 
элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), дIахоьт-
тина хутIба деш а волуш, цхьана стага, юха а оццу неIарехула 
маьждигна чу а веана, АллахIан элчанна (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) дуьххьал дIа а хIоьттина, элира: 
«ХIай, АллахIан элча! Хьал-бахам хIаллакьхилла тхан, 
дIасаваха таро йоцуш некъаш а хедда тхан! АллахIе 
доIа дехьа, догIа сацаде алий!». Ткъа АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), юха а шен 
куьйгаш хьала а лаьцна, элира: «Я, АллахI! Тхуна 
гондIашхула даийта Ахьа, тхуна тIе а ца доуьйтуш! Я, 
АллахI! ДогIа – баьрзашна а, гунашна а, хершашна чу 
а, боьранашка а, дитташ тIедовлучу а даийта Ахьа». 
Цул тIаьхьа догIа дIа а сецира. Ткъа тхо, ара а девлла, хьаьжна 
малх а болуш, дIасадахара». ХIара хьадис дийциначарех волу-
чу Шарика Анасе хаьттира: «Дуьххьара веана стаг варий и 
шолгIа веънарг а?». Анаса жоп делира: «Ца хаьа суна» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).525  
  
418. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Йокъа хIоьт-
тиначу хенахь Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) Iаббас ибн 
Iабд ал-МуттIалибехула догIа доьхура. Цо олура: «Я, АллахI! 
Хьалха, тхайна догIа даийта олий, тхайн Пайхама-
рехула (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-

                                                 
525. ал-Бухари, 1014, Муслим, 897. 
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на) доьхура оха Хьоьга. Ткъа Ахьа догIа а доуьйтура 
тхуна. Ткъа хIинца оха доьху хьоьга цуьнан ден ве-
шехула (цуьнан ден вешин доIанехула): догIа лохьа 
тхуна! Цул тIаьхьа догIа долалора» (ХIара хьадис далий-
нарг ал-Бухари ву).526 
 
419. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа тхо 
АллахIан элчанца (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) цхьаьна а долуш, догIа доладелира. Ткъа цо шен дегIан 
цхьайолу меженаш гучуехира, царна тIе догIанан тIадамаш 
эгийтархьамма. Эццахь элира цо: «Дукха хан йоццуш шайн 
Далла юххехь хилла ду уьш»» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).527 
 
420. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхама-
ра (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), догIа до-
лалуш гича, олура: «Я, АллахI! Дуккха а, пайдехь а де 
Ахьа тхуна хIара догIа!» /Аллахlумма саййибан нафиlан/ 
(«АллахIумма саййибан нафиIан») (ХIара хьадис далийнарг 
ал-Бухари ву).528 
 
421. СаIда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) догIа доьхуш 
доIа дечу хенахь элира аьлла: «Я, АллахI! Дуькъа, къекъа 
догIа дутту, ткъес детташ йолу марханаш лаца Ахьа 
тхуна тIехула массанхьа а. ХIай, Сийлаллин, Дикал-
лин да! Чехка догIа даийта Ахьа тхуна - серса догIа, 
кхевссина догIа» («АллахIумма жаллилна сахьабан касифан 
къасифан далукъан дахьукан! ТумтIырна минхIу зузазан 
къитIкъитIан сажлан я зал жалали вал икрам!») (ХIара хьадис 
шен «ас-Сахьихь» гуларахь Абу Iавана далийна).529 
 
422. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Мухха а цкъа АллахIе догIа деха араваьллачу 
Сулайманна (АллахIера салам а, маршалла а хуьлда цунна) 

                                                 
526. ал-Бухари, 1010. 

527. Муслим, 898. 

528. ал-Бухари, 1032. 

529. Абу Iавана, 514. 
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цхьа зингат гина, букъана тIе дIа а дижина, леккха хьалаайди-
на когаш а долуш, Деле доьхуш: «Я, АллахI! Ахьа кхоьлли-
начу хьан кхолламех кхолламаш ду-кха тхо. Хьан хи 
доцуш данне а хене довла агIо болуш а дац-кха тхо». 
Циггахь Сулаймана (АллахIера салам а, маршалла а хуьлда 
цунна) нахе аьлла: «Юхадерза шайна, хIунда аьлча догIа 
доуьйтур долуш ду шуна кхечара дина доIа бахьа-
нехь»» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад ву. Ткъа ал-Хьакима - 
бакъ хьадис ду аьлла).530 
 
423. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) догIа 
доьхуш доIа дечу хенахь шен куьйгийн баккъаш 
стигланехьа дерзийна дара» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).531 
  

                                                 
530. Ахьмад, ал-Хьаким, 4731. 

531. Муслим, 896. 
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ДУХАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
424. Абу Iамир ал-АшIарис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Сан умматехь цхьа нах бевр 
ма бу - нахаца лелар (зина дар) а, дари лелор а 
магийна лоруш» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа 
оццу хьадисан бух ал-Бухарис а балийна).532 
 
425. Хьузайфас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) дихкира дешин а, детин а пхьегIашна 
чуьра малар а, дарин а, махмаран а духар лелор а, 
царна тIе охьахийшар а» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).533   
 
426. Iумар ибн ал-ХаттIаба (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) дари лелор дихкира, нагахь 
дарин кIадин цуьрг шиъ, я кхоъ, я биъ пIелг биллал 
йолучу меттигал а сов долуш дацахь» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар 
Муслимниг ду).534 
 
427. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Iабдуррохьман ибн Iовфна а, аз-Зубайр ибн Iаввамна а 
новкъа боьлхучу хенахь дарин духар лелон бакъо 
елира - цаьршинна гирзаш девлла хилар бахьана 
долуш» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).535 
 
428. Iали ибн Абу ТIалиба (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Цкъа Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) совгIатна махарчий долу духар 
деллера суна, цуьнах цхьадерг дарих тегна дара. Амма 
иза а тIехь со араваьллачу хенахь Пайхамаран 

                                                 
532. Абу Дауд, 4039, ал-Бухари, 5590. 

533. ал-Бухари, 5837. 

534. ал-Бухари, 5829, Муслим, 2069. 

535. ал-Бухари, 5919, Муслим, 2076. 
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(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) юхьа 
тIехь оьгIазвахар гира суна. ХIетахь аса, дакъошка 
декъа а декъна, сайн кертахь болучу зударшна 
юккъехь дIасадийкъира иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар Муслимниг ду).536 
 
429. АшIарерчу Абу Мусас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Деши а, дари а лелон магош 
ду сан умматерачу зударшна, ткъа стегаршна – лелон 
хьарам дина ду уьш» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, 
ан-Насаи, ат-Тирмизи. Ткъа тIаьххьарачо бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).537 
 
430. Iамр ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Боккъалаъ, АллахIа Шен лайна дика 
делча - Цунна дукха деза Ша диначу диканийн лараш 
Шен лайна тIехь гар» (ХIара хьадис далийнарг ал-
БайхIакъи ву).538 
 
431. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) дихкира - дарин а, «Iасфарин» басарца цIечу 
басара дина духараш а лелор» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).539 
 
432. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Суна тIехь шапранаца басар дина 
духар гиначу Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хаьттира: «Хьан нанас дина хьоьга хIара 
тIедоха аьлла омра?»» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).540 
 

                                                 
536. ал-Бухари, 5840, Муслим, 2071. 

537. Ахьмад, 4/394, ан-Насаи, 5148, ат-Тирмизи, 1720. 

538. ал-БайхIакъи, 3/271. 

539. Муслим, 2078. 

540. Муслим, 2077. 
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433. Асмаъ бинт Абу Бакра (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элчанан (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) джубб (вуьшта 
аьлча, шуьйра пхьуьйшаш а долуш, тIехула юху бедар) 
схьаэцнера аса, пхьуьйшашна а, некхана тIера охьа 
долучу а, иштта когашка охьакхаччалц долучу а шина 
декъанна а махмарах лаьцна йистош а йолуш» (ХIара 
хьадис далийнарг Абу Дауд ву).541 
 

ХIоккху хьадисан бух Муслима а балийна. Ткъа цо 
оцунна тIетоьхна аьлла: «Iайшат (АллахI реза хуьлда 
цунна) дIакхалххалц цуьнгахь яра и, цул тIаьхьа аса 
схьаийцира и сайна. Пайхамара (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) тIеюхуш лелийна хилла а 
яра и. Цундела, муьлхха а цхьаъ цомгаш хилча, оха 
юьттура и, цуьнгахула АллахIера дарба лоьхуш».  
 

Кхуьнах тера хьадис «ал-Адаб ал-Муфрад» гуларехь ал-
Бухарис а далийна. Оцу хьадисехь тIетоьхна: «(АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна)) векалш тIеоьцуш а, пIерасканан деношкахь а 
тIеюхура и джубб». 
  

                                                 
541. Абу Дауд, 4054. 
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ВЕЛЛАРГ ДIАВЕРЗОР А, ТЕЗЕТ ЛАТТОР А ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

434. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Кест-кеста дагаяийта шайна берриге а те-
мийн (марзонийн) чаккхе – Iожалла» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ат-Тирмизи, ан-Насаи. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ 
хьадис ду аьлла хIара).542 

435. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Шух цхьанненна а хIуъа хилча а - шега кхаьчна 
болу (муьлхха а цхьа) бохам бахьанехь валар ма лоий-
ла. Нагахь цунна вала лаар илла-билла цахилча йиш 
йоцуш делахь – хIета, цо олийла: «Я, АллахI! Со вахаве 
Ахьа - вахар суна пайдехьа доьдуш мел ду. Iожалла а 
ло Ахьа суна - нагахь валар суна дикаха делахь!» («Ал-
лахIумма ахьйини ма канатил хьайату хайран лии, ва таваф-
фани ма канатил вафату хайран лии»)» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).543 

436. Бурайдас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхама-
ра (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Муъма-стаг – хьаьжана тIе тоьхна хьацар а до-
луш, ле» (ХIара хьадис далийнарш бу: ибн Хьиббан, ибн Ма-
жа, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Ткъа ибн Хьиббана бакъ хьадис ду 
аьлла хIара).544 

437. Абу СаIида а, Абу ХIурайрас а (АллахI реза хуьлда царна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Шайн леш болучарна 
дагадаийта: «Кхин дела вац, АллахI воцург» («Ла илахIа 

                                                 
542. ат-Тирмизи, 2307, ан-Насаи, 1824, ибн Хьиббан, 6/261. 

543. ал-Бухари, 5671, Муслим, 2680. 

544. ибн Хьиббан, 7/281, ибн Мажа, 1352, ат-Тирмизи, 982, ан-

Насаи, 4/6. 



181 
 

иллаллахI») (боху дешнаш) алар» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи, ибн Мажа).545 

438. МаIкъил ибн Йасара (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Леш болучарна «Йасин» сурат деша» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа ибн 
Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).546 

439. Умму Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
хIетале кхелхина Iуьллуш волу Абу Салама волучу веара. 
Цуьнан бIаьргаш дара къаьрззина диллина. АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), цуьнан бIаьр-
гаш дIа а къевлина, тIаккха элира: «Боккъалаъ, схьаэцначу 
синна тIехьабогIало бIаьрг». (И цо аьлларг хезча) велла-
чуьнан цIерачарех цхьаберш, цIогIа детташ, тийжамаш бан 
буьйлира. ХIетахь (АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна)) элира: «Цхьа а вониг ма дехалаш 
шайна, хIунда аьлча малекаш ду шуна шун доIанашна 
тIаьхьа «Амин!» бохуш». Цул тIаьхьа элира цо: «Я, Ал-
лахI! Абу Саламна гечдехьа. Нийсачу новкъа нисбел-
лачарна юккъехь даржехь айъа а вехьа иза, каш 
паргIат а, сирла а дехьа цуьнан, цуьнан метта цо шена 
тIехьабитиначеран Iуналла а дехьа»» (ХIара хьадис да-
лийнарг Муслим ву).547  

440. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
дIакхелхиначу хенахь, иза моханаш а, тIамарш а йо-
лучу шаршуна юкъахьарчийра» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).548     

441. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Абу Ба-
кар ас-Сиддикъа (АллахI реза хуьлда цунна) веллачул 

                                                 
545. Муслим, 916, Абу Дауд, 3117, ан-Насаи, 4/5, ат-Тирмизи, 976, 

ибн Мажа, 1445. 
546. Абу Дауд, 3121, ан-Насаи, 6/265, ибн Хьиббан, 3002.  

547. Муслим, 920. 
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тIаьхьа Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) барт баьккхира» (ХIара хьадис далийнарг 
ал-Бухари ву).549 

442. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Бусалбан са - цуьнан декхар бахьанехь сацийна 
латтош ду, цунна тIера и дIатаккхалц» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, ат-Тирмизи. Ткъа тIаьххьарачо дарж ди-
ка хьадис ду аьлла хIара).550  

443. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) уллохь дара тхо, ихьрам дихкина а волуш, эм-
кална тIера чу а воьжна, цхьа стаг веллачу хенахь. ХIетахь 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира: «Хица а, сидраца а лийчаве иза. (Цо ихьрамна 
дихкина хилла цунна тIера) ши чкъор марчонна а 
хьарчаде цунна. Ва амма хаза хьожа йогIург а ма хьак-
хаялийта цуьнах, корта а ма хьулбе цуьнан дIа»» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).551  

444. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамар 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) лийчон аьлла, 
асхьабаш дIагулбеллачу хенахь, цара элира: «АллахIах 
чIагIо ма йо оха, хууш ма дац тхо: АллахIан элча (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) верзина 
ваккха веза-те оха, кхин болу белларш ма баххара, я ца 
веза-те…»» (ХIара – Ахьмада а, Абу Дауда а далийна деххачу 
хьадисах цхьадерг ду).552 

445. Умм IатIыййас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Тхо 
Пайхамаран (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
йоI лийчош долуш, тхо долучу чу а ваьлла, цо элира: «Кхузза 
я пхоьазза, нагахь шайна оьшу аьлла хIетахь, кхин сов 
а сидра тоьхначу хица лийчае иза. Ткъа шаьш иза 
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тIаьххьара лийчочу хенахь - камфара а тухура аша». 
Тхаьш иза личийна девлча, хаам бира оха цуьнга. Ткъа цо, 
тхоьга шен изар схьа а кховдийна, элира: «Дуьххьара хIара 
хьарчае аша цунна тIе»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).553  

Оццу хьадисан кхечу хаамехь дуьйцу, Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Цуьнан аьтту агIонна а, ламаз оьцучу хенахь юьлуш 
йолучу меттигашна а тIера дIадолор аша иза лийчор».  

Ал-Бухарин кхечу ривайатехь дуьйцу: «ХIетахь оха 
цуьнан месех кхо кIажар а йира, уьш цуьнан букъана 
тIехьа дIа а нисйира». 

446. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчанна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) Йеменара Сахьул олучу меттигера бам-
бин кIадих тегна долу кIайн кхо чкъор хьарчийра 
марчонна. Царна юккъехь я коч а, я чалба а йоцуш» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).554 

447. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «IабдуллахI ибн Убайй дIакхелхиначу хенахь цуьнан 
кIанта, АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) волучу а веана, элира: «Хьайн коч лохьа суна - сан 
дена марчонна хьарчо». АллахIан элчано (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) шен коч дIаелира цунна (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).555 

448. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шайна тIехь кIайн духараш леладе, 
хIунда аьлча уьш массо духарел а дикаха долун дела. 
Шайн беллачарна марчонна а хьарчаде уьш» (ХIара 
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хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Ма-
жа. Ткъа ат-Тирмизис бакъ хьадис ду аьлла хIара).556 

449. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь шух муьлхха а цхьаъ шен вешина марчо 
хьарчош велахь - хьакъ долучу кепара хьарчадойла цо 
иза» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).557 

450. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхама-
ра (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) омра дира: 
Ухьуд тIамехь байъиначарех шишша цхьана марчонна 
юкъахьарчаве аьлла. Цул тIаьхьа хоттура цо: «Къуръан 
гIолехь хууш муьлха вара цаьршиннах?». ХIетахь лахь-
тина чу дуьххьара иза виллара цо. Лийча а ца бира уьш, 
докъан ламазаш а ца дира цо царна» (ХIара хьадис далийнарг 
ал-Бухари ву).558 

451. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) олуш хезна 
шена аьлла: «Марчо хоржучу хенахь исрап ма де, хIунда 
аьлча дукха сиха дахкалур долуш ду иза» (ХIара хьадис 
далийнарг Абу Дауд ву).559 

452. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шега элира 
аьлла: «Нагахь сол а хьалха хьан ялар нислахь - аса ай-
са лийчор ду хьан дакъа» (ХIара – Ахьмада а, ибн Мажас а 
далийна деххачу хьадисах цхьа дакъа ду. Ткъа ибн Хьиббана - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара).560 

453. Асмаъ бинт Iумайса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«ПетIамата (АллахI реза хуьлда цунна) весет динера: 
ша еллачул тIаьхьа Iелега (АллахI реза хуьлда цунна) 
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лийчае аьлла» (ХIара хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни 
ву).561 

454. Абу Бурайда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), зина дар 
бахьанехь, тIулгаш тоха цунна аьлла, омра дина йолучу ал-
ГIамидех лаьцна деххачу хьадисехь: «Цул тIаьхьа, кечъе 
аьлла, омра дира цо. ТIаккха докъан ламаз а дина, цул 
тIаьхьа дIайоьллира иза» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).562 

455. Жабир ибн Самурас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) волучу цхьана стеган дакъа деанера, шога вед 
йолучу пхераца ша-ше вийна хилла волучу. Ткъа цун-
на докъан ламаз ца дира цо» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).563 

456. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина гуттар 
а маьждигна чу нуй хьоькхуш хилла йолучу зудчух лаьцначу 
дийцарехь: «Мухха а цкъа Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) цуьнах хIун хилла аьлла хаьттича, наха 
жоп делира: «Елла иза». (Пайхамара (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна)) элира: «Ткъа, хаа стенна ца 
хаийтина аша суна цуьнах дерг?». Цара жоп делла: 
«Кхин башха ладаме адам а дацара иза, сел чIогIа 
терго ян оьшуш». ТIаккха цо аьлла: «Цуьнан кошана тIе 
вигал со». Цара ша цуьнан кошана тIе вигча, цо цунна 
докъан ламаз дира» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).564 

Ткъа Муслиман хьадисехь лакхахь дийциначунна 
тIетоьхна, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, хIара кешнаш боданах 
дуьзна ду, царна чохь берш дIа а хьулбина. Амма аса 
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ден ламаз бахьанехь АллахIа серла дохур ду уьш цар-
на». 

457. Хьузайфас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) стаг валар кхайкхор дихкира» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Ахьмад, ат-Тирмизи. ТIаьххьарачо дика хьадис ду а 
аьлла хIара).565 

458. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Нажаши кхелхиначу дийнахь Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) иза валар а 
кхайкхийра нахе, цаьрца цхьаьна ламаз дечу меттиге а 
вахана, моггIара нах дIа а хIиттийна, доьазза «Акбар» 
а далош, докъан ламаз а дира цо цунна» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).566 

459. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) олуш хезна шена аьлла: «Нагахь муьлхха а веллачу 
бусалба стеган барамна тIе а хIиттина, шовзткъа стага, 
царех цхьа-цхьаъ АллахIца цхьа а хIума накъост 
нисвеш воцучу, докъан ламаз дахь, - АллахIа цунна 
шапаIатхой бийр бу уьш» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).567 

460. Самура ибн Жундуба (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тIаьхьа а хIоьттина, цхьана зудчунна 
докъан ламаз дира аса, бер диначул тIаьхьа, оьхучуьра 
цIий а ца сецна, елла хилла йолучу. Ткъа иза – цуьнан 
докъанна юккъе хIоьттира дIа» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).568 

46I. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIах 
чIагIо ма йо аса: АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
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там а, маршо а хуьлда цунна) маьждигна чохь Байдаан 
шина кIантана докъан ламаз ма дира» (ХIара хьадис да-
лийнарг Муслим ву).569 

462. Iабдуррахьман ибн Абу Лайла дийцина: «Зайд ибн 
Аркъама (АллахI реза хуьлда цунна) ша докъан ламаз дечу хе-
нахь гуттар а доьазза «Акбар» («АллахIу Акбар») олура. Мухха 
а цкъа пхоьазза алар нисделира цуьнан и. ХIетахь аса цуьнга 
хаьттира: оцу кепара хIунда дира ахьа аьлла. Цо жоп делира: 
«АллахIан элчано а (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьда цунна) дора иштта»» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа).570 

Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, ша СахIл ибн 
Хьанифна ялхазза «Акбар» («АллахIу Акбар») олуш докъан 
ламаз дира аьлла. Цул тIаьхьа элира цо: «Бадрахь тIом бина 
вара иза» (ХIара хьадис далийнарг СаIид ибн Мансур ву. 
Ткъа цуьнан бух иштта ал-Бухарис а балийна).571 

463. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) тхох беллачарна докъан ламазаш дечу хенахь 
доьазза «Акбар» («АллахIу Акбар») олура. Ткъа 
дуьххьара «Акбар» аьлча «Фатихьат» сурат доьшура» 
(ХIара хьадис аш-ШафиIис далийна, гIийла зIе а йолуш).572 

464. ТIалхьа ибн IабдуллахI ибн Iавфа (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина: «Ибн Iаббасна тIаьхьа а хIоьттина, докъан 
ламаз дира аса. ХIетахь, «Фатихьат» сурат а дешна, цо элира: 
«Шуна и суннат дуйла хаийтархьамма дийшира аса 
иза»» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).573 

465. Iавф ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) докъан ламаз дира. Ткъа аса дагахь латтийра цо 
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дина хилла доIа: «Я, АллахI! Гечдехьа цунна, къинхетам 
бехьа цуьнах! Дика лохьа цунна, бехках хьалха а ви-
тахьа иза! ТIеоьцийла сийлахь дехьа цуьнан, каш а 
дехьа цуьнан паргIат! ЦIанвехьа иза хица а, лайца а, 
къоранца а! Къинойх дIацIанвехьа иза - кIайн бедар 
мIоданах дIамацIанъярра! ХIусам лохьа цунна - 
цуьнан хьалха хиллачу хIусамал а гIолехь хин йолу, 
доьзал а лохьа цунна – цуьнан хьалха хиллачу доь-
залал а гIолехь хин болу! Ялсамане вахийтахьа иза! 
Кошан вонах а, жоьжагIатин Iазапах а ларвехьа иза!» 
(«АллахIуммагIфир лахIу, вархьамхIу, ва IафихIи ваIфу IанхIу, 
ва акрим нузулахIу, ва вассиI мудхалахIу, вагIсилхIу бил маи 
вас салжи вал баради, ва наккъихIи минал хатIайа, кама йуна-
ккъас савбул абйаду минад данаси, ва абдилхIу даран хайран 
мин дарихIи, ва ахIлан хайран мин ахIлихIи ва къихIи фит-
натал къабри, ва Iазабан нари»)» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).574 

466. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
ша докъан ламаз дечу хенахь олура: «Я, АллахI! Гечдехьа 
тхан дийна болучарна а, беллачарна а, кхузахь болу-
чарна а, боцучарна а, кегийчарна а, къеначарна а, сте-
гаршна а, зударшна а! Я, АллахI! Айхьа тхоьх ваха яз-
диначунна - Ислам-динан Iедалца вахар нисде Ахьа! 
Айхьа тхоьх Iожалла йиначунна - валар иманехь а де 
Ахьа! Я, АллахI! Цуьнан (валар бахьанехь тхуна хил-
лачу бохаман) йолах а ма даха Ахьа тхо! Цул тIаьхьа 
тиларан новкъа а ма даха Ахьа тхо» («АллахIуммагIфир 
ли хьаййина, ва маййитина, ва шахIидина, ва гIаибина, ва 
сагIирина, ва кабирина, ва закарина, ва унсана! АллахIумма 
ман ахьйайтахIу минна, фа ахьйихIи Iалал ислами, ва ман та-
ваффайтахIу минна, фатаваффахIу Iалал имани! АллахIумма 
ла тахьримна аджрахIу, ва ла тудыллана баIдахIу»)» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа).575 

                                                 
574. Муслим, 963. 

575. Абу Дауд, 3201, ат-Тирмизи, 1024, ан-Насаи, 1986, ибн Мажа, 

1498. 
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467. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Шаьш веллачунна докъан ламаз дечу хенахь - 
даггара доIа де цунна» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд 
ву. Ткъа Ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).576 

468. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Ницкъ ма-кхоччу сихха велларг дIахьо. ХIунда 
аьлча нагахь велла стаг дика адам хиллехь – цунна 
гIолехь хир ду чехкка оцу аша дIавига лериначу мет-
тиге дIакхачор. Нагахь иза иштта ца хиллехь - (чехк-
ка) шайн вортанашна тIера вон охьадуьллу аша» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).577 

469. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Докъан ламаз даллалц тезетахь 
сецначунна - цхъа къиратI ял хир ю, (велларг) 
дIаволлалц Iийначунна – ши къиратI ял хир 
ю». Цуьнга хаьттира: «Ши къиратI хIун ю?». (Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)) жоп 
делира: «ТIехбоккхачу шина ломах терра 
йолуш»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).578 

Муслиман хьадисехь аьлла: «… лахьти чу виллалц». 

Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийциначу Бухарин хьадисехь аьлла: «Боккъалаъ, АллахIах 
тешна а волуш, АллахIера йоле сатуьйсуш а волуш, 
бусалба стеган тезетахь цунна докъан ламаз даллалц а, 
иза дIаволлалц а дакъа лаьцнарг – ши къиратI ял а 
яьккхина, цIавоьрзур ву, цаьршиннах хIора а Ухьуд 
лам санна а йолуш» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари 
ву).579 

                                                 
576. Абу Дауд, 3199, ибн Хьиббан, 7/326. 

577. ал-Бухари, 47-13I5, Муслим, 944. 

578. ал-Бухари, 1325, Муслим, 945. 

579. ал-Бухари, 47. 
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470. Салим ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а), шен дас элира аьлла, дийцина: «Пайхамар а 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), Абу 
Бакар а, Iумар а, барамна хьалха а бовлий, боьлхура 
(кешнашка)» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 
Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ибн Хьиббана - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара. Амма ан-Насаис, кхин цхьаболучу 
динан Iилманчаша а кхечуьнга даьккхина лерина хIара 
хьадис).580 

471. Умму IатIыййас (АллахI реза хуьлда цунна) 
аьлла: «Тхуна (зударшна) дихкина дара декъийн 
барамаш новкъа дахар (я барамашна тIаьхьахIиттина 
дахар). Амма чIогIа чIагIдина дацара и» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).581 

472. Абу СаIида (АллахI реза уьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь шайна велларг тIехь хьуш барам 
гахь - хьалагIовтта шу. Ткъа цунна тIаьхьахIотта сацам 
хиларг - барам лаьтта охьабиллалц йолучу юкъанна 
охьа а ма хоуьйла» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).582  

473. Абу Исхьакъа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«IабдуллахI ибн Йазида (АллахI реза хуьлда цунна), велларг 
кошахь когаш хин долучу агIорхула (корта хьалха а болуш) 
коша а озийна, тIаккха элира: Суннатца догIуш ду хIара»» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву).583 

474. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шаьш белларш коша бохкучу хенахь ала: 
«АллахIан цIарца, АллахIан элчанан динаца догIуш!» 
(«БисмиллахIи, ва Iала миллати расулиллахIи»)» (ХIара 

                                                 
580. Ахьмад, 4525, Абу Дауд, 3179, ат-Тирмизи, 1007, ан-Насаи, 

1944, ибн Мажа, 1482, ибн Хьиббан, 766. 
581. ал-Бухари, 1278, Муслим, 938. 

582. ал-Бухари, 1310, Муслим, 959. 

583. Абу Дауд, 3211. 
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хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи. Ибн 
Хьиббана бакъ хьадис ду аьлла хIара, ткъа ад-ДаракъутIнис - 
зIе юкъахяьлла ду аьлла).584 

475. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Веллачу стеган даьIахк кагъяр – дийначу 
адаман даьIахк кагъяр санна ду» (ХIара хьадис, Муслима 
хьадис къобалдеш хIиттийначу бехкамашца йогIуш йолучу 
зIеца, Абу Дауда далийна. Кхуьнах терра хьадис ибн Мажас а 
далийна, Умм Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина 
аьлла. Амма оцунна тIе аьлла цо: «Веллачу стеган даьIахк 
кагъяр - дийначу адаман даьIахк кагъяр санна 
къилахь ду»).585 

476. СаIд ибн Абу Ваккъаса (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: 
«Сан кошахь лахьта даккха суна. Яттанзачу 
кибарчигашца сан лахьта дIакъовла - АллахIан 
элчанна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) ма дарра» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).586 

Кхуьнах тера хьадис, Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина аьлла, ал-БайхIакъис а далийна. ХIокху хьадисехь 
лакхахь дийциначунна тIетоьхна аьлла: «Цуьнан кошана 
цхьа ше барамехь барз бира» (Ибн Хьиббана бакъ хьадис 
ду аьлла хIара).587 

477. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) ца магийра - каш хьахар а, цунна тIе охьахаар 
а, цунна тIе муьлхха а тайпа гIишло йогIар а» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).588 

478. Iамир ибн РабиIа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 

                                                 
584. Ахьмад, 4797, Абу Дауд, 3213, ан-Насаи, 6/191, ибн Хьиббан, 

7/375. 
585. Абу Дауд, 3207, ибн Мажа, 1617. 

586. Муслим, 966. 

587. Ибн Хьиббан, 8/218. 

588. Муслим, 970.  
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цунна) Iусман ибн МазIунна докъан ламаз дира. Цул 
тIаьхьа, цуьнан кошана тIе а веана, ирахь лаьтташехь 
кхо кана латта тесира цо оцунна тIе» (ХIара хьадис 
далийнарг ад-ДаракъутIни ву).589 

479. Iусмана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), 
велларг дIавоьллина ваьлча, цуьнан кошана тIе а хIоьттина, 
элира: «Гечдар деха шайн вешина, чIагIвар а деха 
цунна. ХIунда аьлча хIинца барт бу цуьнга хоттуш»» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ал-Хьакима - бакъ 
хьадис ду аьлла хIара).590 

480. Асхьабийн мутаIелама (табиIичо) Дамр ибн Хьабиба 
дийцина: «Каш лаьттаца дIа а нисдина, нах дIасабаха боьлча, 
кошана тIе а хIоьттина, хIара дешнаш алар бакъахьа гIуллакх 
лоруш бара асхьабаш: «ХIай, хьенех-минех! Ала: кхин де-
ла вац, АллахI воцург. Ала: кхин дела вац, АллахI во-
цург. Ала: кхин дела вац, АллахI воцург. ХIай, хьенех-
минех! Ала: хьайн дела – АллахI ву, хьайн дин – Ислам 
ду, хьайн Пайхамар – Мухьаммад ву (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна)» (ХIара хьадис далийнарг 
СаIид ибн Мансур ву. Оццо зIе юкъахъяьлла (мавкъуф) хьадис 
ду а аьлла хIара. Ва амма, Абу Умама (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина аьлла, кхуьнах тера а долуш, дехха хьадис ат-
ТIабаранис а далийна. Оцу хьадисехь а дийцина: иштта долу 
гIуллакх АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) динера аьлла).591 

481. Бурайда ибн ал-Хьусайб ал-Асламис (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «ХIокхул хьалха 
кешнашка дахар дихкинера аса шуна, ткъа хIинца 
дуьйнна гIо шу цига» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву). 

                                                 
589. ад-ДаракъутIни, 2/76. 

590. Абу Дауд, 3221, ал-Хьаким, 1/370. 

591. ат-Тıабарани, 8/249. 
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Ат-Тирмизин: хьадисехь оцунна тIе тоьхна аьлла: 
«…хIунда аьлча цара шуна эхарт дагадоуьйту».592 

Ибн Мажас а далийна кхуьнах тера хьадис, ибн МасIуда 
(АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла: «…хIунда аьлча 
цара дуьненан темех юхаозавала гIо до» (Ибн Мажа).593 

482. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) неIалт аьлла-кха кешнашка лелачу 
зударшна» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Ткъа ибн 
Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).594 

483. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) неIалт аьлла - веллачунна 
тIаьхьа тийжамаш бечу зударшна а, оцу тийжамашка 
ладоьгIучу зударшна а» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд 
ву).595 

484. Умм IатIыййас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Оха АллахIан элчанна (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) тешаме хиларна дуйнаш 
диъначу хенахь (байIат диначу хенахь), цо тхоьгара 
ваIда ийцира – беллачарна тIаьхьа тийжамаш цабан» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).596 

485. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Веллачунна кошахь луш Iазап ду - 
цуьнан гергаранаш цунна тIаьхьа тийжар бахьанехь» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).597  

                                                 
592. Муслим, 977, ат-Тирмизи, 1054. 

593. Ибн Мажа, 1571. 

594. ат-Тирмизи, 1056, ибн Хьиббан, 5/72.  

595. Абу Дауд, 3128. 

596. ал-Бухари, 1306, Муслим, 936. 

597. ал-Бухари, 1291, Муслим, 927. 
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Оццу шимма кхуьнах тера кхин хьадис а ду далийна, ал-
МугIира ибн ШуIба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла 
(ал-Бухари, Муслим).598 

486. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамаран (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) йоI дIаюллучохь дакъалоцуш хилла ву со. 
АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) цуьнан кошана уллохь охьахиъна вара, 
цуьнан бIаьргех оьхуш хиш дара» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).599 

487. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Шайн белларш буса дIамабохка, дIабохканза ца 
бовлуш хьал дацахь» (ХIара хьадис далийнарг ибн Мажа 
ву).600  

Оццу хьадисан бух Муслима а балийна. Амма цо 
далийначу хьадисехь хIокху кепара аьлла: «(Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)) 
велларг буса дIаволлар ца магийра, цунна докъан 
ламаз даллалц» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).601 

488. IабдуллахI ибн ЖаIпара (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Бусалба нахе ЖаIпар кхалхар хаам кхаьчначу 
хенахь, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира: «ЖаIпаран доьзална кхача кечбе, 
хIунда аьлча сингаттамехь бу уьш»» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа).602 

489. Сулайман ибн Бурайда, шен дас (АллахI реза хуьлда 
цунна) элира аьлла, дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) кешнашка дахча ала 
дезарг Iамадора тхуна: «Салам-маршалла а хуьлда шуна, 

                                                 
598. ал-Бухари, 1292, Муслим, 933. 

599. ал-Бухари, 1291. 

600. Ибн Мажа, 1521. 

601. Муслим, 943. 

602. Ахьмад, 1/205, Абу Дауд, 3132, ат-Тирмизи, 998, ибн Мажа, 1610. 



195 
 

хIай, кхузахь белла Iохку муъманаш а, бусалбанаш а! 
Бакъдолуш, нагахь АллахIна лаахь, тхо а ду-кха шух 
дIакхетар долуш. АллахIе доьху оха хьалхадахар шуна 
а, тхайна а» («Ас-саламу Iала ахIлид дийари минал 
муъминийна вал муслимийна, ва инна инша АллахIу бикул 
лахьикъуна, насъалуллахIа лана ва лакумул Iафийа»)» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).603 

490. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) Меднахь кешнашна тIехволучу хенахь, 
шен юьхьаца царна тIе а вирзина, элира: «Салам-маршалла 
хуьлда шуна, хIай, хIокху кешнийн охIла! АллахIа 
гечдойла-кха тхуна а, шуна а! Шу тхол хьалха 
дIадахана, ткъа тхо - шуна тIаьхьа дIадогIур долуш ду» 
(ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Оццо дика хьадис ду а 
аьлла хIара).604 

491. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Беллачарна ма лоьйла шу, хIунда аьлча шайна 
хьакъ дерг хилла (карийна) царна» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).605 

Кхуьнах тера хьадис ат-Тирмизис а далийна, ал-МугIира 
ибн ШуIба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла: 
«…хIунда аьлча дийна болучарна вас йо аша» (ХIара 
хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву).606 
  

                                                 
603. Муслим, 975. 

604. ат-Тирмизи, 1393. 

605. ал-Бухари, 1393. 

606. ат-Тирмизи, 1982. 
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ЗАКАТ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

492. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), ша МуIаз Йемене вохуьйтучу хенахь, цуьнга элира: 
«Жайнин охIланах долучу къоме воьдуш ву хьо. 
Цундела дерригенал а хьалха ахьа уьш тIекхойкху дерг 
- АллахI воцург кхин дела цахилар а, со Цуьнан элча 
хилар а хуьлийла. Нагахь оцу тIехь уьш хьуна муьтIахь 
хилахь - дIадовзийта ахьа царна: АллахIа хIора 
дийнахь-буса пхи ламаз дар парз дина тIедиллина 
хилар. Нагахь уьш хьуна оцу тIехь а муьтIахь хилахь - 
дIахаийта ахьа царна: АллахIа закат далар парз дина 
тIедиллина хилар, церан бехаш болучаьргара схьа а 
гулдеш, царна юккъерачу къечарна дIа а луш. Нагахь 
уьш хьуна оцу тIехь а муьтIахь хилахь – варийлахь, 
чIогIа ларлолахь церан тоьллачу бахамашна 
тIегIертарах а, иштта Iазапехь валлийначо (зулам 
хиллачо) ден долучу доIанах а, хIунда аьлча цунний, 
АллахIний юккъехь цхьа а пардо дац хьуна» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан 
дIаяздар ал-Бухариниг ду).607 

493. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Абу Бакар ас-Сиддикъа (АллахI реза хуьлда цунна), ша со 
Бахьрейне вохуьйтучу хенахь, лахахь догIу кехат яздира суна: 
«ХIан, хIара закатан хьокъехь долу тIедиллар ду, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) шен Делан омрица бусалба нахана, парз 
а дина, тIедиллина долу. Ткъе йиъ я царел а кIеззигчу 
эмкалшна тIера, уьстагIашца хьесап а дина, дIалур ду 
закат - хIора пхеа эмкална тIера цхьа уьстагI. Нагахь 
эмкалийн дукхалла ткъе пхеанна тIера ткъе 
пхийттанга кхочуш елахь – царна тIера шо кхаьчна 
стен цхьа эмкал лур ю, нагахь оцу тайпанниг яцахь - 
ши шо кхаьчна боьрша эмкал лур ю. Нагахь эмкалш 
ткъе ялхийттангара шовзткъе пхеанга кхочуш елахь – 
царна тIера ши шо кхаьчна стен эмкал лур ю. Нагахь 

                                                 
607. ал-Бухари, 1395, Муслим, 19. 
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уьш шовзткъе ялхангара кхузткъанга кхочуш елахь – 
царна тIера кхо шо кхаьчна стен эмкал яла езаш ю, 
оцале боьрша хIума тIеоьккхучу бараме яьлла йолу. 
Нагахь уьш кхузткъе цхьанна тIера кхузткъе 
пхийттанга кхаччалц елахь – царна тIера диъ шо 
кхаьчна стен эмкал яла еза. Нагахь уьш кхузткъе 
ялхийттанна тIера езткъе иттанга кхаччалц елахь – 
царна тIера шишша шо кхаьчна йолу шиъ стен эмкал 
яла езаш ю. Нагахь уьш езткъе цхьайттанна тIера цхьа 
бIе ткъанга кхаччалц елахь – царна тIера кхо шо 
кхаьчна шиъ стен эмкал яла езаш ю, оцале боьрша 
хIума тIеоьккхучу бараме яьлла йолу. Нагахь 
эмкалийн гIера цхьа бIе ткъаннал сов яьллехь – царех 
хIора шовзткъанна тIера ши шо кхаьчна стен эмкал 
йоккхур ю, ткъа хIора шовзткъе иттанна тIера – кхо 
шо кхаьчна эмкал йоккхур ю. Нагахь стеган эмкалийн 
гIеранехь еаннал а сов эмкал яцахь - царна тIера закат 
даккха догIуш дац, нагахь уьш долахь йолучу дена ца 
лаахь. Дишнехь дажош лелош долучу жена тIера закат 
даккхарах дерг дийцича… Нагахь жа шовзткъангара 
цхьа бIе ткъа уьстагIе кхочуш делахь – царна тIера 
цхьа уьстагI боккхуш бу. Нагахь жа цхьа бIе ткъе 
цхьана уьстагIна тIера шина бIаьнга кхаччалц делахь 
– царна тIера ши уьстагI боккхуш бу. Нагахь жа ши бIе 
цхьанна тIера кхаа бIенга кхаччалц делахь – кхо уь-
стагI боккхуш бу. Нагахь жен барам кхаа бIаьннал 
хьалабалахь – хIора цхьа бIе уьстагIна тIера цхьацца 
уьстагI баккха безаш бу. Нагахь стага дишнехь дажош 
лелочу жена юккъехь шовзткъа устагIал, цхьаъ нис-
белла а, кIеззиг нислахь - царна тIера закат далар тIе-
дожийна дац, нагахь уьш долахь долучу дена шенна ца 
лаахь. Тайп-тайпана ши даьхний вовшахтоха а ца де-
за, цхьаьнадерш вовшахдаха а ца деза - закат дIацада-
лархьамма. Нагахь ши стаг муьлххачу а цхьана 
даьхнин декъашхо хIоьттинехь - закат лучу хенахь 
цхьабосса дIадаладезаш ву и шиъ. Закатна къена дий-
наташ схьаоьцуш дац, иштта муьлхха а сакхташ дерш 
а, я гезарий а – нагахь закат гулдийриг реза ца хилахь. 
Ткъа детех дерг аьлча, ши бIе дирхIамна тIера – оцу 
ахчанан итталгIачу декъах доьалгIа дакъа дала догIу. 
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Нагахь иза цхьа бе дезткъе иттаннал кIеззиг делахь - 
оцунна тIера закатна цхьа а хIума дала догIуш дац, 
нагахь и долучу дена шенна лууш дацахь. Нагахь диъ 
шо кхаьчна стен эмкал закатна дIаяла езаш волучу 
стеган дIаяла ишттаниг яцахь, амма цуьнан кхо шо 
кхаьчнарг елахь, - иза къобалъян езаш ю цуьнгара, 
оцу тIе цо кхин а ши уьстагI тухур болуш. Нагахь 
цуьнан и дан аьтто бацахь - ткъа дирхIам тIелур до-
луш. Нагахь иза кхо шо кхаьчна стен эмкал дIаяла 
езаш хилахь, ткъа цуьнгахь диъ шо кхаьчнарг бен ян а 
яцахь, - цуьнгара иза къобалъян езаш ю, амма иштта-
чу хьолехь закат схьагулдийриг декхарийлахь ву цун-
на ши уьстагI я ткъа дирхIам юхадала» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари).608 

494. МуIаз ибн Жабала (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) Йемене вахийтира со. Омра а дира цо соьга: 
хIора ткъе итт аттана тIера шо кхаьчна старгIа я шо 
кхаьчна стен эса схьаэца деза, ткъа хIора шовзткъанна 
тIера – ши шо кхаьчна етт бала беза. Иштта хIора гIе-
метта ваханчу керстанна тIера цхьа динар я оцу мехе 
нислуш долу Йеменахь дина духар дала деза» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи, ибн Мажа. Ткъа хьадисан дIаяздар Ахьмадниг ду. Ибн 
Хьиббана а, ал-Хьакима а бакъ хьадис ду аьлла хIара, ткъа ат-
Тирмизис дика хьадис ду аьлла. Делахь а, цо билгалдоккхуш 
хьахийна - хIара хьадис дийциначеран зIе хадаза юй-те бохучу 
хьокъехь динан Iилманчашна юккъехь хетарш декъаделла хи-
лар).609 

495. Шен дас а, дендас а элира аьлла, Iамр ибн ШуоIипа (Ал-
лахI реза хуьлда царна) дийцина: «АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Бусалба 
нахера закаташ - церан хин хьосташкахь схьагулдан 
дезаш ду» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад ву).610 

                                                 
608. ал-Бухари, 1448-1454. 

609. Ахьмад, 1027, Абу Дауд, 1576, ат-Тирмизи, 623, ан-Насаи, 

2450, ибн Мажа, 1803, Ибн Хьиббан, 4886, ал-Хьаким, 1449. 
610. Ахьмад, 6442. 
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Абу Дауда далийначу хьадисехь аьлла: «Нахера зака-

таш - уьш бехачу церан керташкахь схьагулдан дезаш 
ду» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву).611  

496. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда царна) 
элира аьлла: «Бусалба стагана тIехь дац шен лайна а, 
говрана а тIера закат далар» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).612 

Муслима далийначу хьадисехь аьлла: «Лай долахь во-
лучу дена тIедиллина дац шен лайна тIера закат да-
лар, мархин сахь доцург» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).613 

497. Шен дас, дендас элира аьлла, БахIз ибн Хьакима (АллахI 
реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Яжош лелочу 
шовзткъа эмкална тIера ши шо кхаьчна стен эмкал 
яла езаш ю закатна. Даьхнин дас, хьесап дечу хенахь, 
эмкалийн гIера дIасаекъа а ца еза. Нагахь муьлххачо 
а, АллахIера ял хиларе сатуьйсуш, закат дIалахь - цун-
на ша лехна ял хир ю. Нагахь цхьамма дIацалуш са-
цадахь - оха оцу тайпаначуьнгара закат а, цуьнца 
цхьаьна цуьнан ах бахам а боккхур бу схьа. Иштта ду 
вайн Делан тIедиллар. Ткъа Мухьммадан доьзалах 
дерг аьлча, царна дакъа дац гулдиначу закатехь» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа ал-
Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара. Имам аш-ШафиIис 
аьлла: «Закат дIацадаларна гIуда, нагахь хIара хьадис 
бакъ хьадис делахь, тухуш ду»).614 

498. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь хьан детин ахча ши бIе дирхIам делахь, 

                                                 
611. Абу Дауд, 1591. 

612. ал-Бухари, 1464. 

613. Муслим, 982. 

614. Ахьмад, 20030, Абу Дауд, 1575, ан-Насаи, 2445, ал-Хьаким, 1448. 
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хьан долахь дийнна шаре а даьллехь иза - оцу тIера 
закатна пхи дирхIам даладезаш ду. Закат дала дек-
харийлахь ца хуьлу хьо - нагахь хьан дешин ахча ткъа 
динарал а кIеззиг делахь. Нагахь хьан ткъа динар де-
шин ахча а делахь, хьан долахь дийнна шаре а даьл-
лехь иза - оцу тIера ах динар даладезаш ву хьо. Нагахь 
ахча цул а сов делахь - оццу хьесапца дIадала дезаш ду. 
Бахамна тIера закат дала ца догIу - стеган долахь дий-
нна шаре баллалц» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. 
Амма хIара хьадис Iелас АллахIан элчанера (АллахIера къин-
хетам а, маршо  ахуьлда цунна) схьадийцина дуй-те бохучу 
хьокъехь хетарш декъаделла динан Iилманчийн).615 

499. Иштта дийцина, ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) элира аьлла: «Бахаман да закат дала дек-
харийлахь вац - нагахь иза дийнна шарахь цуьнан до-
лахь лаьттина бацахь» (ХIара хьадис далийнарг ат-
Тирмизи ву. Ткъа динан Iилманчаша зIе юкъараяьлла ду аьлла 
хIара).616 

500. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: «Белхан хье-
лийн (бежнашна) тIера закат дала дезаш дац» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ад-ДаракъутIни. Ткъа динан 
Iилманчаша зIе юкъараяьлла ду аьлла хIара).617 

501. Шен дас, дендас IабдуллахI ибн Iамра а дийцира аьлла, 
Iамр ибн ШуIайба (АллахI реза хуьлда царна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира: «Нагахь цхьаъ долахь бахам болучу байшна ве-
расалла деш велахь - цуьнан бахам цунна маслаIатна 
махлелон юкъабуьллийла цо, оцу тIера закаташ а 
даьхна, чекхбаларе а ца хьоьжуш» (ХIара хьадис, гIийла 
зIе а йолуш, далйинарш бу: ат-Тирмизи, ад-ДаркъутIни. 
Кхуьнах тера хьадис иштта аш-ШафиIис а далйина. Динан 

                                                 
615. Абу Дауд, 1573. 

616. ат-Тирмизи, 631. 

617. Абу Дауд, 1573, ад-ДаракъутIни, 2/103. 
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Iилманчаша кхечуьнга даьккхина леринехь а, цуьнах терачу 
хьадисо чIагдо и).618 

502. IабдуллахI ибн Абу Авфас (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) ша волучу, шайн закаташ а 
дохьуш, нах баьхкича, олура: «Я, АллахI! Къинхетам бехьа 
царех!» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).619 

503. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Iаббаса 
(АллахI реза хуьлда цунна) Пайхамаре (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) парз-закат хенал 
хьалха дIадала бакъо йийхира шена. Ткъа цо и дан 
бакъо елира цунна» (ХIара хьадис далийнарш бу: ат-
Тирмизи, ал-Хьаким).620 

504. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Детина тIера закат далар тIехь дац - нагахь иза 
пхеа укъил621 а кIеззиг делахь. Эмкалшна тIера закат 
далар тIедожош дац - нагахь уьш пхеа коьртал а кIез-
зиг елахь. Хурманашна тIера закат далар а дац тIедо-
жош - нагахь уьш пхеа васкъал622 а кIеззиг елахь» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).623 

505. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 

                                                 
618. ат-Тирмизи, 641, ад-ДаркъутIни, 2/109, аш-ШафиIи, 1/92. 

619. ал-Бухари, 1497, Муслим, 1078. 

620. ат-Тирмизи, 678, ал-Хьаким, 5431. 

621. Хьадисан а, фикъхIан а, меттан а охIланан цхьабарт болуш ду: 

ШарIо лоруш йолу цхьа укъи - шовзткъа дирхIам хилар, ткъа пхи 

укъи - ши бIе дирхIам нисло тIаккха. Ткъа детин хIокху заманан 

барамашца аьлча, детин цхьа укъи – 595 гарам нислуш ду. 
622. ХIокху заманан барамашца аьлча, цхьа васкъ – кхузткъа сахь 

лоруш ду. ХIета, буьртиг-ялтин а, стоьмийн а закат дала деза ба-

рам – кхо бIе сахь нисло. ХIокху заманан терзанан барамашца 

цхьа сахь – кхаа кийлане нисло, ткъа иза – ледарло йоццург а 

аьлла, герггарачу хьесапехь баьккхина барам бу. ХIета, кхо бIе 

сахь – 900 кийла нисло. 
623. Муслим, 980. 
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цунна) элира аьлла: «Хурмашна а, буьртиг-ялташна а 
тIера закат дала догIуш дац - нагахь уьш пхеа васкъал 
а кIеззиг делахь» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).624 

506. Шен дас элира аьлла, Салим ибн IабдуллахIа (АллахI ре-
за хуьлда цунна а, цуьнан дена а) дийцина: «Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Нагахь 
ораматийн кхиар шашаха, догIанан хих, хьосташкарчу 
хих я лаьттан бухарчу хих делахь, - оцу ялташна тIера 
закатна дIадаладезарг иттаннах цхьа дакъа ду. Нагахь 
царна хиш, белхан эмкалийн гIоьнца я муьлхха а кхе-
чу некъаца дохкуш делахь, - царна тIера закатна 
дIадаладезарг итталгIачу декъах ах ду» (ХIара хьадис да-
лийнарг ал-Бухари ву).625 

Абу Даудан хьадисехь аьлла: «… Нагахь уьш шашаха, 
лаьтта бухара хиш а муьйлуш кхиънехь, - оцу ялташна 
тIера закатна иттаннах цхьа дакъа дала дезаш ду. 
Нагахь царна хиш белхан эмкалийн гIоьнца я кхечу 
некъашца дохкуш делахь, - оцу ялташна тIера закатна 
итталгIачу декъах ах дакъа дала дезаш ду» (ХIара хьадис 
далийнарг Абу Дауд ву).626 

507. Абу Муса ал-АшIарис а, МуIаза а (АллахI реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) шаьшшинга элира аьлла: «Закат - 
хIокху деа тайпана буьртиг-ялтанний, стоьмашний 
тIера бен схьа ма эца: мукх, кIа, кишмаш, хурманаш» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ат-ТIабарани, ал-Хьаким).627 

508. Ад-ДаракъутIнин хьадисехь дийцина: «МуIаза (АллахI 
реза хуьлда цунна) элира: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) закат ца даккха 
магийна - наьрсашна тIера а, нарашна тIера а, паста-
нашна тIера а, шекаран эрзана тIера а» (ХIара хьадис 

                                                 
624. ал-Бухари, 1447, Муслим, 979. 

625. ал-Бухари, 1483. 

626. Абу Дауд, 1596. 

627. ал-Хьаким, 1459. 
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дийциначеран зIе гIийла ю. Хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни 
ву).628 

509. СахIл ибн Абу Хьасма (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) омра дира: «Закат схьаэца - шаьш ялтин мах ха-
дийча, долучу дена цуьнах кхоалгIа дакъа а дита. 
Нагахь шайна кхоалгIа дакъа дита ца лаахь - доьалгIа 
дакъа дита» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, 
ат-Тирмизи, ан-Насаи. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара).629 

510. Iаттаб ибн Асида (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) омра дира тхоьга: «Кемсийн бошмийн мах хадабе - 
хурманийн диттийн мах ма хаддора. Оцунна тIера за-
кат кишмашкахь а эца схьа»» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Амма 
хIара хьадис дийциначеран зIе юккъера цхьа чIуг йоцуш ю).630 

511. Шен дас, дендас дийцира аьлла, Iамр ибн ШуIайба дий-
цина: «Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) волучу шен йоIаца цхьаьна цхьа зуда еара. Ткъа оцу зу-
дчун йоьIан куьйгахь дешин ши хIоз хиллера. Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хаьттина цуьнга: 
«Царна тIера закат доккхуш юй хьо?». Цо жоп делла: 
«ХIан-хIа». Цо хаьттина цуьнга: «Реза хир юй хьо, нагахь 
АллахIа къематдийнахь (хьайн куьйгех) цаьршиннан 
метта цIеран ши хIоз боллахь?». (И хезча) оцу зудчо 
охьатийсира и хIазарш» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу 
Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Ткъа хьадисан зIе чIогIа ю. 
Кхуьнах тера хьадис ал-Хьакима а далийна, Iайшата (АллахI 
реза хуьлда цунна) дийцина ду аьлла. Оццо бакъ хьадис ду а 
аьлла и).631 

                                                 
628. ад-ДаракъутIни, 2/97. 

629. Ахьмад, 15511, Абу Дауд, 1605, ат-Тирмизи, 643, ан-Насаи, 

2491, ибн Хьиббан, 3280, ал-Хьаким, 1464. 
630. Ахьмад, 20985, Абу Дауд, 1603, ат-Тирмизи, 644, ан-Насаи, 

2618, ибн Мажа, 1819. 
631. Абу Дауд, 1563, ат-Тирмизи, 637, ан-Насаи, 2479, ал-Хьаким, 1/389. 
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512. Умму Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Де-
шин хIазарш лелош йолучу аса цкъа хаьттира: «ХIай, Ал-
лахIан элча! Хазнина юкъадоьлхий-те хIорш?». Жоп 
делира цо: «Нагахь хьо царна тIера закат доккхуш елахь 
- хазна яц и» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ад-
ДаракъутIни. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара).632  

513. Самура ибн Жундуба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна), закат дIало олий, омра дора тхоьга - тхо 
дохка дагахь мел долучунна тIера» (ХIара хьадис, гIийла 
зIе а йолуш, Абу Дауда далийна).633  

514. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Хазнина тIера – пхоьалгIа дакъа даладе-
за» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).634 

515. Шен дас дийцира аьлла, Iамр ибн ШуIайба (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина: «Цхьана стагана дIатесначу цIачохь 
карийна хиллачу хазнин хьокъехь АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира цуьнга: «Нагахь 
хьуна иза нах бехачу юьртахь карийнехь - декхарий-
лахь ву хьо цуьнах дерг нахе дIакхайкхон. Нагахь 
хьуна иза, вехаш стаг а воцуш, дIатесначу юьртахь ка-
рийнехь - оцунна тIера, массо а карийначу хазнашна 
тIера санна, пхоьалгIа дакъа (закатна) дIадала дезаш 
ду» (ХIара хьадис далийнарг Ибн Мажа ву, дика зlе йолуш).635  

516. Билал ибн Хьариса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ал-Къабалиййерачу маьIданашкара за-
кат схьаийцира» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву).636 
  

                                                 
632. Абу Дауд, 1564, ад-ДаракъутIни, 2/105, ал-Хьаким, 1438. 

633. Абу Дауд, 1562. 

634. ал-Бухари, 1499, Муслим, 1710. 

635. аш-Шафиlи, 1/248, амма ибн Мажас далийна дац и. 

636. Абу Дауд, 3061. 
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МАРХИН САХЬ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

517. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) омра дира берриге а бусалба 
нахана: лайшна а, маьршачарна а, стегаршна а, 
зударшна а, баккхийчарна а, берашна а тIера 
якъийначу хурманийн цхьа сахь я мекхан цхьа сахь 
мархин саьхьана даккха аьлла. Цо иштта омра дира: 
саьхьаш нах Iийдан ламазе баха арабовлале даха 
аьлла» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).637  

Ибн Iадин а, ад-ДаракъутIнин а хьадисехь аьлла: «Оцу 
дийнахь нахе йоьхуш лелабезарах хьалхабаха уьш - 
тоъал гIо а дай» (ХIара хьадис «ал-Камил» жайнахь ибн 
Iадис далийна, иштта ад-ДаракъутIнис а. Хьадис 
дийциначеран зIе гIийла ю).638 

518. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) волучу хенахь саьхьаш дохура оха - кхачанан 
сурсатех цхьа сахь, я якъийначу хурманех цхьа сахь, я 
мекхах цхьа сахь, я кишмашех цхьа сахь» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).639 

Ал-Бухарин хьадисехь аьлла: «…я нехчанах» (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву).640  

Цул тIаьхьа Абу СаIида (АллахI реза хуьлда цунна) 
аьлла: «Ткъа со-м хIинца а, айса Пайхамар (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу хенахь ма 
даккхара, доккхуш ву закат» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).641 

                                                 
637. ал-Бухари, 1503, Муслим, 984. 

638. ибн Iади, 7/2519, ад-ДаракъутIни, 2/152. 

639. ал-Бухари, 1508, Муслим, 985. 

640. ал-Бухари, 1506. 

641. ал-Бухари, 985. 
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Абу Даудан хьадисехь аьлла: «Гуттар а цхьа сахь бен 
доккхур дац аса» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву).642 

519. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) мархин сахь даккхар 
тIедиллира - марханаш кхаьбнарш цара дийциначу 
мукъачу хабарех а, сийдоцучу къамелех а 
дIацIанбалийта а, иштта мисканаш бузон а. Нагахь 
марханаш кхаьбначара саьхьаш ламаз дале хьалха 
дIасадекъахь - уьш къобалдина саьхьаш хир ду. Нагахь 
цара уьш ламаз диначул тIаьхьа дIалахь - кхиндолу 
сагIанаш санна, сагIанаш а бен хир дац уьш» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ибн Мажа. Ткъа ал-Хьакима - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара).643 
  

                                                 
642. Абу Дауд, 1618. 

643. Абу Дауд, 1609, ибн Мажа, 1827, ал-Хьаким, 1488. 
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ШЕН ЛААМЕХЬ ЛУШ ДОЛУ САГIАНАШ ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

520. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «ВорхI адам ду АллахIа, Шениг бен IиндагI 
доцучу дийнахь, Шен IиндагIехь латтор долуш: нийса 
имам; АллахIна гIуллакх деш кхиъна волу жима стаг;  
маьждигашка марзо йолу стаг; АллахIан дуьхьа 
вовшийн дезна ши адам, оцу тIехь цхьаьна а детталуш, 
оцу тIехь къаста а къаьстина долу; цIеяхханачарех а 
йолуш, хазачу зудчо шега дIакхайкхича - цо бохург а 
ца деш, хIара аьлла волу стаг: «АллахIах кхоьру со!»; 
шен аьтту куьйго делларг аьрру куьйгана а хуур доцучу 
кепара хьул а дина, сагIина хIума делла волу стаг;  ша 
а ваьлла, АллахI хьехош, бIаьргех хиш дийлина волу 
стаг» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).644 

521. Iукъба ибн Iамира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «ХIора адам шен сагIин IиндагIна 
кIеллахь хир ду - нахана юккъехь кхиэл йина яллалц» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ибн Хьиббан, ал-Хьаким).645 

522. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо  а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь муьлхха а цхьана бусалбано, 
тIедуха хIума доцуш волу кхечу бусалбанна тIе хIума 
дохахь - АллахIа цунна тIе а духур ду ялсаманин 
баьццара духарш. Нагахь муьлххачу а бусалбано меца 
бусалба вузавахь - АллахIа иза а вузор ву ялсаманин 
стоьмех. Нагахь муьлххачу а цхьана бусалбано 
хьогахчу бусалбанна хи маладахь - АллахIа цунна а 
малор ду, мухIар а тоьхна, дIакъевлина долу 
ялсаманин чагIар» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, Абу 
Дауда далийна).646 

                                                 
644. ал-Бухари, 660, Муслим, 1031. 

645. Ибн Хьиббан, 3310, ал-Хьаким, 1517. 

646. Абу Дауд, 1682. 
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523. Хьаким ибн Хьизама (АллахI реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «ТIехулара куьг гIолехь ду бухарачу 
куьйгал а. Айхьа кхобуш, хьайн Iуналлехь болучарна 
тIера дIаволало хьалха. Дикаха сагIа - вехаш волучу 
стага доккхуш дерг ду. СагIа дехарах ларвеллачунна 
АллахIа гIо дийр ду оьздда, (ехарах) ларлуш 
чеккхвала. АллахIа шена деллачух тоам а бина, реза 
хилларг - АллахIа хьал долуш вийр ву» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар ал-
Бухариниг ду).647 

524. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! Уггаре а дезаха 
сагIа муьлхарг ду?». Цо жоп делира: «Аьтто боцучо луш 
долу сагIа ду. Делахь а, айхьа кхобуш, хьайн Iуналлехь 
болучарна тIера дIаволало хьалха» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд. Ткъа ибн Хузайма а, ибн 
Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду аьлла хIара).648 

525. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «СагIанаш даха!». Цхьана стага элира 
цуьнга: «ХIай, АллахIан элча! Соьгахь цхьа динар ду». 
Цо элира: «Хьайн гIуллакхна хьажаде и». Оцу стага 
элира: «Кхин а цхьаъ ду соьгахь». Цо элира: «Хьайн 
доьзалхочунна хьажаде и». Оцу стага элира: «Кхин а 
цхьаъ ду соьгахь». Цо элира: «Хьайн ялхочунна хьажаде 
и». Оцу стага элира: «Кхин а цхьаъ ду соьгахь». Цо элира: 
«Цуьнах дан дезарг хьуна хьайнна дикаха хаьа» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа ибн Хьиббана 
а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду аьлла хIара).649 

                                                 
647. ал-Бухари, 1427, Муслим, 1034. 

648. Ахьмад, 8348, Абу Дауд, 1677, ибн Хузайм, 2444, ибн Хьиббан, 

3346, ал-Хьаким, 1509. 
649. Абу Дауд, 1691, ан-Насаи, 2535, ибн Хьиббан, 4235, ал-

Хьаким, 1514. 
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526. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Нагахь зудчо, кхоамаза а доцуш, шен хIусамехь 
йолучух яахIума сагIина лахь - цунна ша дIаделлачу 
сагIина дуьхьал ял хир ю. Цуьнан майрачунна а хир ю 
ял - болх а бина, цо и даккхарна. Оццул ял чIоьнхо-
чунна (ялхочунна) а хир ю - чIоьн-цIа лелорна 
жоьпаллехь волу. Царех цхьанненна а кхочун йолу ял 
оьшур а яц - вукхарна цуьнах ял кхочуш яра аьлла» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).650 

527. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Ибн МасIудан зудчо Зайнаба, (Пайхамар (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна)) волучу а еана, элира: «ХIай, 
АллахIан элча! СагIанаш даха аьлла, омра дира ахьа 
тахана. Сан сайн долахь хаздергаш ю, ткъа уьш оьшу-
чарна сагIина дIаяла сацам хиллера сан. Амма ибн 
МасIуда боху: ша а, шен бераш а ахьа сагIа дала масса-
рел а хьалхара ду». Цо аьлларг хезначу Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Бакъ 
луьйш ву ибн МасIуд, хIунда аьлча хьан майра а, хьан 
бераш а хьалхара ду ахьа сагIа лучу массарел а!» (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву).651  

528. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Цхьаболу нах кхечу нахе хад-
даза йоьхучуьра ца совцуш хир бу - къематде деъначу 
хенахь церан яххьашна тIехь йисина дилханах 
цIинцIолаг а хир яц» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).652  

529. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шен хьал-бахам гулбалийтархьамма 
нахера церан бахамаш боьхуш лелачо боьхуш берг – 
богуш кIора бу. Ткъа хIинца дуьйнна шена лаахь - (на-

                                                 
650. ал-Бухари, 1425, Муслим, 1024. 

651. ал-Бухари, 1462.  

652. ал-Бухари, 1474, Муслим, 1040. 
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хе сагIанаш) дехар кIеззиг де, шена лаахь - дуккха а 
де!» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).653 

530. Аз-Зубайр ибн ал-Iаввама (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, шух муьлххачун-
на а, шен чуханаш схьа а эцна, шен букъана тIехь 
дечиган цIов а беана, и дIа а боьхкина, оцу бахьаница 
шен сий лардар гIолехь ма ду - нахе йоьхучул а, цара 
лур ю а, лур яц а ца хууш» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).654 

531. Самура ибн Жундуба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «СагIа дехар - кховрах тера ду, адамин 
юьхь эрчайоккхуш долу: нагахь стага иза шен урхалче 
доьхуш дацахь, я гIоцадехча ца волуш, халачу хьолехь 
а нисвелла, доьхуш дацахь» (ХIара хьадис ат-Тирмизис 
далийна. Оццо бакъ хьадис ду а аьлла хIара).655 
  

                                                 
653. Муслим, 1041. 

654. ал-Бухари ву: 1471 

655. ат-Тирмизи, 681. 
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САГIАНАШ ДIАСАДЕКЪАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
532. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Хьал долучу стагана сагIа дац 
догIуш, пхеанна а бен: нагахь иза сагIанаш 
схьагулдеш болх беш велахь а; нагахь иза сагIина 
тесна бахам шен ахчанах схьаоьцуш велахь а; нагахь 
иза шена тIера декхарш дIатакхалуш вацахь а; нагахь 
иза АллахIан новкъахь тIом беш велахь а; иштта 
нагахь мискачо сагIанах шена кхаьчначунна тIера 
хьал долучу стагана совгIатна цхьа дакъа деллехь а» 
(ХIара хьадис далйинарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ибн Мажа. 
Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара. Делахь а, 
цхьаболу динан Iилманчаш реза ца хилла цунна хетачунна. 
Ткъа цара, шайна хетачунна тIе а доьгIна, хIара кхечуьнга 
даьккхиначу хьадисех дагардина).656 
 
533. IубайдиллахI ибн Iадий ибн ал-Хиййара (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа цхьана шина стага дийцира 
суна. Мухха а цкъа шаьшшиъ сагIанах хIума еха АллахIан элча 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу веара. 
Леррина шаьшинна тIехула бIаьрг кхарстийча, шена хьалха 
лаьтташ гIора долуш ши стаг карийра цунна. ХIетахь цо элира: 
«Нагахь шуьшинна лаахь дала-м лур ду аса шуна сагIа, 
амма цуьнах дакъа кхачош-м дац я хьал долучунна а, я 
болх балуш волучу нуьцкъалчунна а» (ХIара хьадис 
далийнарг Ахьмад ву. Абу Даудан а, ан-Насаин а хаамца 
чIагIлуш а ду хIара).657   
 
534. Къабиса ибн Мухарикъ ал-ХIилалис (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «(Нахе) гIо дехар кхаа 
киртигехь бен мегаш дац: нагахь стага нахана тIехь 
долу декхарш дIатекхнехь - цунна а мегаш ду хIума 
еха, шен харжаш меттахIиттолц, цул тIаьхьа йоьху-
чуьра саца а веза иза; нагахь цхьанна тIе, цуьнан бер-
риге бахам хIаллак а беш, бала беанехь, - цунна а ма-

                                                 
656. Ахьмад, 10838, Абу Дауд, 1636, ибн Мажа, 1841, ал-Хьаким, 1480. 

657. Ахьмад, 17291, Абу Дауд, 1633, ан-Насаи, 2598. 
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гош ду хIума еха, цуьнан гIуллакхаш цхьана новкъа 
довллалц; нагахь стаге, таро а йоьхна, къоьлла еанехь, 
нагахь цуьнан къомах кхетамечу кхаа векало шайн 
тоьшаллица цуьнгара хьал иштта хилар бакъдина а 
делахь, - цунна а магош ду хIума еха. Массо а кхиндо-
лучу хьелашкахь, хIай, Къабиса, йоьхучо дууш долу 
шена делларг - харцонца дууш ду хьуна» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Муслим, Абу Дауд, ибн Хузайм, ибн Хьиб-
бан).658 
 
535. Iабдул МуттIалиб ибн РабиIа ибн ал-Хьариса (АллахI ре-
за хуьлда цунна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «СагIанаш 
догIуш дац Мухьаммадан тайпанна, хIунда аьлча уьш 
нехан цIена доцу гIуллакхаш ду».  
 

Кхечу хьадисехь дуьйцу: «СагIанаш догIуш дац я 
Мухьаммадна а, я Мухьаммадан тайпанна а» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).659 
 
536. Жубайр ибн МутIIима (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Цкъа Iусман ибн Iаффана а, аса а, Пайхамар (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу а вахана, элира: 
«ХIай, АллахIан элча! Ал-МуттIалибан тIаьхьенна 
Хайбарахь яьккхиначу тIеман хIонсах пхоьалгIа дакъа 
дIаделла ахьа, тхуна хIумма а ца делла. Ткъа тхой, 
уьшший, юккъехь кхин цхьа а башхалла йоцуш, 
цхьатерра а ма дара». Жоп луш АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Ал-
МуттIалибан тайпа а, ХIашиман тайпа а цхьаъ ларош 
ду»» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).660 
 
537. Абу РафиIа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) Махзум 
тайпанах, закат схьагулдан аьлла, цхьа стаг вахийтина хилла. 
Ткъа цо аьлла Абу РафиIе: «Соьца волахьа, оцу сагIанах 

                                                 
658. Муслим: 827, Абу Дауд, 1640, ибн Хузайм, 2361, ибн Хьиббан, 3291. 

659. Муслим, 1072. 

660. ал-Бухари, 3140. 
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дакъа а хир ду хьуна». Абу РафиIа аьлла: «ХIан-хIа, 
вогIур вац со - цуьнах дерг Пайхамаре (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хаьттина хIума 
даллалц». ТIаккха, иза волучу а веана, цуьнах дерг муха ду 
аьлла, цуьнга хаьттира цо. ХIетахь Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) жоп делла: «Нехан лай 
царех цхьаъ лоруш ву, ткъа сагIанаш схьаэцар тхуна 
мегаш а дац» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, 
ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Хузайм, ибн Хьиббан).661 
 
538. Салим ибн IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина, шен дас элира аьлла: «АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), Iумар ибн 
ХаттIабна сагIина цхьаъ елча, Iумара олура: «Соьл а халоха 
воллучунна дIалохьа и». ТIаккха АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) олура: «ДIаэца, 
(хьайна лаахь) - хьайна юьтур ахьа и, (хьайна лаахь) - 
сагIина дIалур ахьа и. Нагахь хьайна даьхнех хIума 
кховдийнехь, хьо и хьайна ялийта гIиртина а воцуш, я 
ахьа ехна а йоцуш, - схьаэца ахьа и. Нагахь иза иштта 
дацахь - тIаьхьавалий а ма лела хьо оцу бахамна» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).662 
  

                                                 
661. Ахьмад, 25929, Абу Дауд, 1650, ат-Тирмизи, 657, ан-Насаи, 

2612, ибн Хузайм, 2344, ибн Хьиббан, 3293. 
662. Муслим, 1045. 
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МАРХА ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
539. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шух цхьаммо а рамадан (бутт) 
тIекхачале хьалхара цхьа де я ши де марханаш ма 
кхобийла, нагахь стаг ша гуттар а кхобучу марханийн 
раж ларъеш вогIуш вацахь. Ишттачу хьолехь мегаш ду 
и денош кхаба» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).663 
 
540. Iаммар ибн Ясира (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина: «Рамадан бутт болабаларах шеконехь а 
волуш марха кхаьбнарг - Абу ал-Къасимна (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) Iеса хилла 
ву» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву. Амма хьадис 
дийциначеран зIе юкъах а юьтуш, далийна цо хIара. Амма 
Ахьмада а, Абу Дауда а, ат-Тирмизис а, ан-Насаис а, ибн Мажас 
а, дийциначеран зIе а юьйцуш, далийна хIара. Ткъа ибн 
Хузайма а, ибн Хьиббана а - бакъ хьадис ду аьлла хIара).664 
 
541. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Марханаш кхаба ма дуьйлало 
- шайна цIена бутт галлалц, даста а ма даста уьш - 
шайна юха а и галлалц» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).665 
 

Муслиман хьадисехь иштта аьлла: «Нагахь мархаш 
хилахь - хIета, ткъе итт де дIалара». 
 

Бухарин кхечу хьадисехь дийцина: «…хьалхарачу бет-
тан ткъе итт де дIалара». 

 

                                                 
663. ал-Бухари, 1914, Муслим, 1082. 

664. ал-Бухари, 4/119, Абу Дауд, 2334, ат-Тирмизи, 686, ан-Насаи, 

2189, ибн Мажа, 1645, ибн Хузайм, 1914, ибн Хьиббан, 3577. 
665. ал-Бухари, 1900-1907, Муслим, 1080. 
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Оццо далийна кхин цхьа ривайат, Абу ХIурайрас (АллахI 
реза хуьлда цунна) элира аьлла: «Марханаш кхаба 
дIадуьйлало - шайна цIена бутт гича, даста а даста уьш 
- юха а шайна и гича. Нагахь и (бутт) мархашна тIехьа  
къайлабаьлла хилахь - шаIбан беттан ткъе итт де дIа-
лара» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).666 
 
542. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Нах шайн ма-хуьллу цIена бутт ган гIиртира. 
Ткъа аса Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хаам бира - сайна и гина аьлла. ХIетахь 
ша а долийра цо марханаш кхаба, нахе омра а дира цо 
- марханаш кхаба доладе аьлла» (ХIара хьадис далйинарш 
бу: Абу Дауд, ал-Хьаким. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду 
аьлла хIара).667 
 
543. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цхьана Iаьрбочо, Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) волучу а веана, цIена бутт гина шена аьлла, хаам 
бира. Цо хаьттира цуьнга: «АллахI воцург кхин дела цахи-
лар тоьшалла дина вуй хьо?». Iаьрбочо жоп делира: «Ву». 
Цо хаьттира: «Мухьаммад АллахIан элча хилар тоьшал-
ла дина вуй хьо?». Iаьрбочо жоп делира: «Ву». ТIаккха 
элира цо: «Вало, Билал! Кхана дуьйнна марханаш кхаба 
доладе алий, омра де ахьа нахе»» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. 
Ткъа ибн Хьузайма а, ибн Хьиббана а - бакъ хьадис ду аьлла 
хIара. Ан-Насаэх дерг аьлча, ткъа цо-м хIара хьадис кхечуьнга 
даьккхина лерина).668 
 
544. Муъма-нехан нанас Хьафсата (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь стага сатасале хьалха шен 
дагчохь марха кхаба ойла (негат) хилар чIагI ца 
динехь - цуьнниг марха дац» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Амма ат-

                                                 
666. ал-Бухари, 1909. 

667. Абу Дауд, 2342, ал-Хьаким, 1541, ибн Хьиббан, 3438.  

668. Ахьмад, 188, Абу Дауд, 2340, ат-Тирмизи, 691, ан-Насаи, 2112, 

ибн Мажа, 1652, ибн Хьузайм, 1923, ибн Хьиббан, 3445. 
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Тирмизис а, ан-Насаис а, зIе хаьдда (асхьабна тIехь сецна) ду 
хIара боху агIо толийна. Ткъа ибн Хузайма а, ибн Хьиббана а 
хIокху хьадисан бакъ ривайат дийцина, Пайхамаран (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) цIарах дийцина а 
долуш).669 
 

Ад-ДаракъутIнин хьадисехь аьлла: «Нагахь стага са-
тасале хьалха шен дагчохь марха кхаба ойла (негат) 
хилар чIагI ца динехь - цуьнан марха къобалдеш дац» 
(ХIара хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни ву).670 
 
545. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
цхьана дийнахь, со йолучу чу а веана, Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хаьттира: «Кхалла 
хIумма а юй шуьгахь?». Оха жоп делира: «ХIан-хIа». Цо 
элира: «ХIета, марха кхобу аса». Цул тIаьхьа цхьа хан яьл-
ча, кхечу дийнахь, юха а веара иза тхо долучу чу. ХIетахь оха 
элира: «Жимма хьайс671 еана вайна». Цо элира: «Iуьйр-
рехь дуьйна марха долуш ву со. Делахь а, схьагайтахьа 
суна и». ХIетте а, жимма хьайсах кхийтира иза» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).672 
 
546. СахIл ибн СаIда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нах хаддаза диканехь бехар бу - марха да-
старна сихо еш мел бу» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).673 
 
547. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Доллучунна ницкъ кхочуш а, Сийлахь-
Воккха а волучу АллахIа аьлла: «Суна уггаре а дукхаха 

                                                 
669. Ахьмад, 25252, Абу Дауд, 2454, ат-Тирмизи, 730, ан-Насаи, 

2331, ибн Мажа, 1700, ибн Хузайм, 1933. 
670. ад-ДаракъутIни, 2/172. 

671. Хьайс – хурма а, кIалд а, даьтта а вовшах а тухий, хьакха а 

дой, кечбеш кхача бу. 
672. Муслим, 1154. 

673. ал-Бухари, 1957, Муслим, 1098. 
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безаш болу Сан лайш - марха дастарна сихо йийраш 
бу»» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву).674 
548. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Сатасале хьалха Iуьйкъе е, хIунда 
аьлча Iуьйкъе ярехь – беркат ду» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).675 
 
549. Салман ибн Iамир ад-Диббийс (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Шух муьлххачу а цхьаммо 
марха достучу хенахь – якъийначу хурманашна тIехь 
достуьйла. Нагахь шена уьш ца караяхь - хина тIехь 
достуьйла, хIунда аьлча иза – цIена а, цIанвеш а 
ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ибн Хузайма а, ибн 
Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду аьлла хIара).676 
 
550. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), (сарахь а цхьаьна даста а ца достуш) хаддаза марханаш 
кхабар дихкира. ТIаккха бусалба нахах цхьана стага хаьттира: 
«ХIай, АллахIан элча! Айхьа-м ма кхобу ахьа хаддаза 
марханаш?». Жоп луш элира цо: «Ткъа соьх тера мила ву 
шух?! Боккъалаъ, сан Дала буьйсанца хIума а яайо су-
на, хи а маладо суна!». ХIетте а, царех цхьаберш буьйсанца 
марха а ца достуш, хаддаза марханаш кхобучуьра ца севцира. 
ТIаккха иза а велира юучунна тIекховдарах юха - дуьххьара 
цхьана дийнахь, цул тIаьхьа кхин а цхьана дийнахь а. Ткъа 
кхоалгIачу дийнахь цIена бутт гира царна. ТIаккха элира (Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на)): «Бутт схьацакхеташ кхин а тIаьхьа биссинехьара а 
- оцу кеппара кхиндIа а марханаш кхаба аьлла, омра 
дийр ма дара аса шуьга». Иза царна таIзаран метта деш да-

                                                 
674. ат-Тирмизи, 700. 

675. ал-Бухари, 1923, Муслим, 1095. 

676. Ахьмад, 15637, Абу Дауд, 2355, ат-Тирмизи, 658, ан-Насаи, 

2/254, ибн Мажа, 1699, ибн Хузайм, 3/278, ибн Хьиббан, 3514, ал-

Хьаким, 1575. 
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ра цо - уьш шена муьтIахь ца хилла дела. (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).677 
 
551. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Нагахь стаг аьшпаш боттар а, муьлхха 
а ша лелориг харцонца лелор а дуьтуш вацахь - Ал-
лахIна а дац оьшуш цо яар а, малар а дитар» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Абу Дауд. Ткъа хьадисан дIа-
яздар тIаьххьарачуьнниг ду).678 
 
552. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Марха 
долучу хенахь Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) шен зударшна барт а боккхура, 
хьаста а хьостура уьш. Амма шух муьлххачул а дикоха 
шен (лаамийн дола) Iуналла далуш а вара иза» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIа-
яздар тIаьххьарачуьнниг ду).679 
 

Муслиман цхьана кхечу хьадисехь хIокху кепара аьлла а 
ду: «Рамадан баттахь марха а долуш…». 
 
553. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) цIий даьккхира - иза ихьрамехь волу-
чу хенахь а, цуьнан марха долучу хенахь а» (ХIара хьа-
дис далийнарг ал-Бухари ву).680 
 
554. Шаддад ибн Авса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Ал-БакъиIе вахана Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) рамадан баттахь, цIий доккхуьйтуш волучу 
стагана тIехволуш, цо аьлла: «ЦIий доккхучуьнан а, цIий 
доккхуьйтучуьнан а доьхна марха»» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна 

                                                 
677. ал-Бухари, 1965, Муслим, 1103. 

678. ал-Бухари, 6057, Абу Дауд, 2362. 

679. ал-Бухари, 1927, Муслим, 1106. 

680. ал-Бухари, 1938. 
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тIе, Ахьмада а, ибн Хузайма а, ибн Хьиббана а бакъ хьадис ду а 
аьлла хIара).681  
 
555. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Марха долучунна цIий даккхийтар дуьххьара дика лоруш да-
цара. Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на), багахь марха а долуш, ша цIий доккхуьйтуш воллучу 
ЖаIпар ибн Абу ТIалибна тIех волучу хенахь, элира: «Оцу 
шиммо а шаьшшинан марха дохийна». Делахь а, цул 
тIаьхьа Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) багахь марха долучунна цIий даккхийтар магийра. 
Цундела Анаса, багахь марха а долуш, цIий доккхуьйтура ше-
на» (ХIара хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни ву. Оццо чIогIа 
хьадис ду а аьлла хIара).682 
 
556. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
рамадан баттахь, багахь марха а долуш, сурьма 
хьаькхира» (ХIара хьадис далийнарг ибн Мажа ву).683 
 
557. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Нагахь (цхьамма, багахь марха а до-
луш) вицвалар бахьанехь цхьаъ яахь я малахь - шен 
марха кхиндIа а дуьззина дIакхобийла цо, хIунда аьл-
ча, боккъалаъ, цунна яийнарг а, цунна малийнарг а 
АллахI ву» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).684 
 

Ал-Хьакиман хьадисехь аьлла: «Нагахь стага вицва-
ларна рамадан беттан марха дохадахь - иза декхарий-
лахь вац я и меттахIоттон а (доькхуш кхаба а), я капа-
рат даккха а» (ХIара хьадис далийнарг ал-Хьаким ву. Бусал-
ба нехан динан Iилманчаша бакъ хьадис ду аьлла хIара).685 

                                                 
681. Ахьмад, 16489, Абу Дауд, 2369, ан-Насаи, 3144, ибн Хузайм, 

1964, ибн Хьиббан, 3533. 
682. ад-ДаракъутIни, 2/182. 

683. ибн Мажа, 1678. 

684. ал-Бухари, 1933, Муслим, 1155. 

685. ал-Хьаким, 1569. 
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558. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь стаг шен лаамаза Iеттийнехь - иза 
декхарийлахь вац и марха меттахIоттон (доькхуш кха-
ба). Нагахь стага шен лаамехь ша-ша Iеттавайтинехь - 
иза декхарийлахь ву и марха меттахIоттон (доькхуш 
кхаба)» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе Ахьмада хIара хьа-
дис къайлах сакхташ долуш лерина. Делахь а, ад-ДаракъутIнис 
чIогIа хьадис ду аьлла хIара).686 
 
559. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Макка яьккхинчу шарахь АллахIан 
элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) рамадан 
баттахь новкъа велира. Цо марханаш кхебира КураI ал-ГIамим 
олучу меттиге кхаччалц. Цуьнца цхьаьна нах а бара марханаш 
кхобуш. Цул тIаьхьа, схьая шена хи чохь куршка аьлла, омра а 
дина, (схьаеана куршка) шен коьртана тIехула хьала а аййина, 
ткъа нах цуьнга хьежа хIиттиначу хенахь, дIамелира цо и. Цхьа 
хан яьлча, цуьнга элира - цхьаберш хIинца а марханаш кхобуш 
бу аьлла. ХIетахь жоп луш цо элира: «Iеса нах бу уьш! Iеса 
нах бу уьш!»» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).687 
 

Цо далийначу цхьана кхечу хьадисехь дийцина: «Ал-
лахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
дIадовзийтира: «Нахана чIогIа дазделла марханаш кха-
баран гIуллакх. Цундела ахьа дечуьнга ладоьгIна 
(хьоьгара бакъоне хьоьжуш) Iаш бу-кха уьш». ТIаккха, 
малхбузан ламаз диначул тIаьхьа, хи чохь куршка схьая шена 
аьлла, омра а дина, дIамелира цо и». 
 
560. Хьамзат ибн Iамр ал-Асламис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Аса цкъа хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! Нов-
къахь марха кхаба а ницкъ го суна сайгахь. Къилахь-м 
хир дац и суна?». АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) жоп делира: «Иза – АллахIа елла 

                                                 
686. Ахьмад, 10058, Абу Дауд, 2380, ат-Тирмизи, 720, ан-Насаи, 

2/215, ибн Мажа, 1676,  ад-ДаракъутIни, 2/184. 
687. Муслим, 1114. 
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бакъо ю, ткъа оцу бакъонах пайда оьцуш волучо 
дийриг - диканиг ду. Амма нагахь марха кхаба луург 
велахь - цо дийриг а дац къилахь лоруш» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву. Оццу хиламан бухан хьокъехь иштта цо 
а, ал-Бухарис а далийна, Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина аьлла).688  
 
561. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Къеначу стагана магийна дара марха ца кха-
ба. И юкъахдитинарг доькхуш кхабар а дацара цунна 
тIедиллина. Амма дина омра дара - хIора юкъахдиси-
начу мархина тIера цхьацца къен стаг вузаве аьлла» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ад-ДаракъутIни, ал-Хьаким. 
Цаьршимма шиммо а бакъ хьадис ду а аьлла хIара).689  
 
562. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа цхьана стага, Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) волучу а веана, элира: «ХIай, АллахIан эл-
ча! ХIаллакьхили-кха со!». Цо хаьттира: «Сте вина хьо 
хIаллак?». Стага жоп делира: «Рамадан баттахь, марха а 
долуш, сайн зудчуьнца меттахь ойхьаза гIуллакх деана 
сан». Цо хаьттира: «Цхьа лай лоллера паргIатваккхалур 
вуй хьоьга?». Стага жоп делира: «ХIан-хIа». Цо хаьттира: 
«ТIекIел ши бутт марханаш кхабалур дуй хьоьга?». 
Стага жоп делира: «ХIан-хIа». Цо юха а хаьттира: 
«Кхузткъе итт къен стаг вузавалур вуй хьоьга?». Цо юха 
а жоп делира: «ХIан-хIа». Цул тIаьхьа охьахиира иза. Ткъа 
цхьа хан яьлча Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хурманаш чохь доккха тускар деара. ХIетахь 
элира цо: «ДIаэца хIара, сагIина дIаекъа хIорш». Стага 
элира: «Сайл а къечунна яла езаш юй аса хIорш? Шина 
ломанна юккъехь ма бац сайчул а къен доьзал». Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), пхьар-
цергаш гучу а йовлуш, вела а къежна, тIаккха элира: «ДIава-
ло хьайна, хьайн доьзална яае уьш» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим, Ахьмад, Абу Дауд, ат-

                                                 
688. ал-Бухари, 1121, Муслим, 1841.  

689. ад-ДаракъутIни, 2/205, ал-Хьаким, 1607. 
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Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа хьадисан дIаяздар Му-
слимниг ду).690  
  
563. Iайшата а, Умм Салама а (АллахI реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина: «Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) шен зударшца (меттахь) деъначу гIул-
лакхна лийчар тIедоьжна а волуш, Iуьйренга волура. 
Цул тIаьхьа, лийча а луьйчий, кхиндIа а шен марха 
дIакхобура цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).691 
 

Ткъа Муслима далийначу хьадисехь Умм Салама (АллахI 
реза хуьлда цунна) иштта элира: «… я и шен марха 
доькхуш а ца кхобура цо». 
 
564. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Кхаба дезаш марха а долуш, веллачунна тIера марха 
цуьнан гергарачо кхаба деза» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).692 
  

                                                 
690. ал-Бухари, 1936, Муслим, 1111, Ахьмад, 6989, Абу Дауд, 2390, 

ат-Тирмизи, 724, ан-Насаи, 2/212, ибн Мажа, 1671. 
691. ал-Бухари, 1925, Муслим, 1109. 

692. ал-Бухари, 1965, Муслим, 1147. 
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ШЕН ЛААМЕХЬ КХОБУ (СУННАТ) МАРХАНАШ А, 
МАРХАНАШ КХАБАР ДИХКИНА ДОЛУ ДЕНОШ А 

ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
565. Абу Къатада ал-Ансарис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хаьттира: «Iарафат дийнахь марха кхаба-
рах дерг алахьа». Ткъа цо жоп делира: «ДIадахначу ше-
ран а, тIедогIучу шеран а къинойх цIанво цо». Цуьнга 
хаьттира: «Iашураъ дийнахь марха кхабарах дерг 
алахьа». Ткъа цо жоп делира: «ДIадахначу шеран 
къинойх цIанво цо». Цуьнга хаьттира: «Оршотан дий-
нахь марха кхабарах дерг дийцахьа». Ткъа цо жоп дели-
ра: «Иза – со вина де а ду, суна тIе пайхамараллин кост 
диллина де а ду, соьга Делера хаам боьссина де а ду»» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).693 
 
566. Абу Аййуб ал-Ансарис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Рамадан беттан марханаш а кхаьб-
на, цул тIаьхьа оцарна тIе шаввал беттан ялх (де) 
кхаьбначу (стеган марханаш) - абаделлац марханаш 
кхаьбча санна ду» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).694  

 
567. Абу СаIийда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «АллахIан новкъахь (жихIадехь) цхьана 
дийнахь марха кхаьбна волучу муьлххачу а лайн юьхь 
- и де бахьанехь АллахIа, билггал, жоьжагIатин цIарна 
гена йоккхур ю кхузткъе итт шеран (некъан бохал-
ла)» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа 
хьадисан дIаяздар тIаьххьарачуьнниг ду).695 
 
568. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъацкъа 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) сел кест-кеста марханаш кхобура, оха ала а олуш: «Ванах, 
цо-м даста а ма ца досту!». Ткъа цкъацкъа, марха а доцуш, 

                                                 
693. Муслим, 1162. 

694. Муслим, 1624. 

695. ал-Бухари, 2840, Муслим, 1153. 
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сел дукха денош догIура цуьнан, оха ала а олуш: «Ванах, 
марханаш ма ца кхобу цо!». Суна цкъа а гина ма дац - Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), 
рамадан бутт боцург, кхин цхьа а бутт буьззина кхобуш. Оцу 
кеппара суна цкъа а гина ма дац - цо шаIбан баттахьчул а дукха 
марханаш кхобуш» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар тIаьххьарачуьнниг ду).696 
 
569. Абу Зарра (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) хIора баттахь кхаа дийнахь марханаш кхаба 
аьлла, омра дина тхоьга: кхойтталгIачохь а, дейттал-
гIачохь а, пхийтталгIачохь а» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ан-Насаи, ат-Тирмизи. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду 
аьлла хIара).697 
 
570. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хулда цунна) 
элира аьлла: «Зудчунна, цIахь шен майра а волуш, мар-
ха кхаба мегаш дац - цуьнан пурбанца а бен» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIа-
яздар ал-Бухариниг ду).698 
 

Абу Даудан хьадисехь оцунна тIе аьлла: «…цхьана ра-
мадан беттан марханаш доцурш» (ХIара хьадис далий-
нарг Абу Дауд ву).699 
 
571. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) шарчохь шина дийнахь марха кхабар 
дихкира: марханаш къобал дечу дийнахь а, гIурба дечу 
дийнахь а» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).700  
 

                                                 
696. ал-Бухари, 1969, Муслим, 1156. 

697. ан-Насаи, 4/222, ат-Тирмизи, 761, ибн Хьиббан, 3647. 

698. ал-Бухари, 1991, Муслим, 1921. 

699. Абу Дауд, 2457. 

700. ал-Бухари, 1197, Муслим, 827. 
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572. Нубайша ал-ХIузалис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Ташрикъ денош – юу а, молу а, 
Сийлахь-Воккха, доллучунна ницкъ болу АллахI хье-
хон а денош ду» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).701 
 
573. Iайшата а, ибн Iумара а (АллахI реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина: «Ташрикъ деношкахь марха кхабан бакъо 
луш яцара - гIурба дан йиш йоцучунна а бен» (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву).702 
 
574. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Ламазаш дан кхинйолучу буьйсанашна 
юккъера пIерасканан буьйса а ма къастае, марха кха-
бан кхиндолучу деношна юккъера пIерасканан де а ма 
къастаде, нагахь шух муьлххачу а цхьаьннан гуттар 
(Iадатехь) кхобу марха пIерасканан дийнахь ца 
нисделлехь» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).703 
 
575. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шух цхьаммо хIуъа а хилча а пIерасканан 
дийнахь марха ма кхобийла, нагахь цул хьалхара 
(еарин) де а я цунна тIаьхьадогIу (шоьтан) де (а кхаба 
дагахь вацахь)» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).704 
 
576. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «ШаIбан бутт юккъе баьлча - марханаш ма 
кхаба» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Делахь а, Ахьмада, тIеэца йиш 
йоцуш ду аьлла цуьнан хьокъехь).705  

                                                 
701. Муслим, 1141. 

702. ал-Бухари, 1859. 

703. Муслим, 1144. 

704. ал-Бухари, 1985, Муслим, 1144. 

705. Ахьмад, 9333, Абу Дауд, 2337, ат-Тирмизи, 738, ан-Насаи, 

2/172, ибн Мажа, 1651. 
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577. Ас-саммаъ бинт Бусра (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шоьтан деношкахь марханаш ма 
кхобийла аша - парз дина тIедиллина доцурш. Нагахь 
шайна кемсийн чкъор я диттан га бен ца карадахь а - 
бен а дац шуна, и Iевшина а Iовшийла аша» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, 
ибн Мажа. Ткъа хьадис дийцинарш теша хьакъ бу. Делахь а, 
хьадис дийциначеран зIенна юккъехь кегари бу. Цундела Ма-
лика, тIеэца йиш йоцуш ду, аьлла хIара хьадис. Иштта доллу-
шехь а, Абу Дауда дIадаьккхина хIара (кхечу хьадисо хийцина) 
ду аьлла).706 
 
578. Умму Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
шоьтан деношкахь а, кIиранан деношкахь а кест-кеста марха-
наш кхобура. Цо олура: «Деланихойн (мушрик-нехан) де-
за денош ду уьш, ткъа суна царех къаьсташ хуьлийла 
лаьа» (ХIара хьадис далийнарг ан-Насаи ву. Ткъа ибн Хузай-
ма бакъ хьадис ду аьлла хIара. Хьадисан дIаяздар а ду 
цуьнниг).707  
 
579. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) Iарафат дийнахь Iарафатан  тогIийчохь марха 
кхабар дихкира» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 
Дауд, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ибн Хузайма а, ал-Хьакима а - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара. ХIетте а, ал-Iукъайла тIеэца йиш 
йолуш хьадис дац аьлла хIара).708 
 
580. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Дерриге а даха-

                                                 
706. Ахьмад, 25828, Абу Дауд, 2421, ат-Тирмизи, 744, ан-Насаи, 

2/143, ибн Мажа, 1726. 
707. ан-Насаи, 2/146, ибн Хузайм, 2167. 

708. Ахьмад, 1773, Абу Дауд, 2440, ан-Насаи, 3/252, ибн Мажа, 

1732, ибн Хузайм, 2101, ал-Хьаким, 1587, ал-Iукъайл, 1/298. 
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рехь марханаш кхаьбначо - цкъа а марханаш кхаьбна 
дац» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).709 
 

Муслима далийна долу кхуьнах терачу хьадисехь Абу 
Къатада (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «…цо цкъа а я 
марха кхаьбна а дац, я даьстина а дац» (Муслим).710 
  

                                                 
709. ал-Бухари, 1977, Муслим, 1159. 

710. Муслим, 1162. 
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РАМАДАН БАТТАХЬ БУСА ЛАМАЗАШ ДАР ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

 
581. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «АллахIах тешна а волуш, Цуьнгара 
йоле сатесна а волуш рамадан баттахь буса ламазехь 
лаьттиначунна - цо хьалха летийначу къиношна 
гечдийр ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).711 
 
582. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Рамадан 
беттан тIаьххьара итт де тIедеъча, АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
чIоггIа шен изар тIекъовлура, буьйсанаш сема йохура, 
шен цIахь мел верг самавоккхура» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).712 
  

                                                 
711. ал-Бухари, 2009, Муслим, 759. 

712. ал-Бухари, 2024, Муслим, 1174. 
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МАЬЖДИГЕХЬ ИIТИКАФ ДАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
583. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Рамадан 
беттан тIаьххьара итт де, маьждигера ара а ца волуш, 
(иIтикафехь) доккхура пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна). Сийлахь-Веза 
АллахI шена Iожалла яллалц (иштта и деш вара), ткъа 
цул тIаьхьа цуьнан зударша а дора иIтикаф» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).713 
 
584. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), шен иIтикаф дан ойла хилча - Iуьйран ламаз а 
дой, цул тIаьхьа воьдура ша иIтикаф ден йолучу 
меттигна чу» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).714 
 
585. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) (маьждигна чохь иIтикаф деш а волуш) шен 
корта со йолучехьа чу къадабора, ткъа аса ехк 
хьокхура цуьнан коьртах. Ша иIтикаф дан волавелча - 
цаваьллачу хьаштана а бен цIа а ца вогIура иза» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан 
дIаяздар ал-Бухариниг ду).715 
 
586. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «ИIтикаф 
дечу хенахь Суннатехь мегаш дац – цомгушчуьнга 
хьажа вахар, тезетахь хилар, зудчух дIахьакхавалар а я 
иза хьестар а, цаваьлча йиш йоцучу башхачу 
хьаштана а бен маьждигера арацавалар. Марха хилча 
а бен, иштта (жамIатехь ламаз дан) цхьаьнакхетачу 
маьждигехь дича а бен иIтикаф дац» (ХIара хьадис, зIе 
кхин башха вон йоцуш а, Абу Дауда далийна. Делахь а, динан 
Iилманчаша хIара хьадис юкъахдаьлла ду аьлла).716 

                                                 
713. ал-Бухари, 2026, Муслим, 1172. 

714. ал-Бухари, 2033, Муслим, 1173. 

715. ал-Бухари, 2029, Муслим, 297. 

716. Абу Дауд, 2473. 
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587. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «ИIтикаф дийриг марха кхаба 
декхарийлахь вац, нагахь цо ша-шена тIелаьцна 
дацахь» (ХIара хьадис далийнарш бу: ад-ДаракъутIни, ал-
Хьаким. Делахь а, хIокху хьадисан хьокъехь хетачех уггаре а 
нийсаха долучунна тIетевжича - и дешнаш ибн Iаббасан 
(АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) шен дешнаш ду).717 
  
588. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамаран (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) масех асхьабна гIенах гинера - лайлатул-къадр 
буьйса рамадан беттан тIаьххьарачу ворхI буьйсанах цхьаъ ю 
аьлла. ХIетахь АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) аьлла: «Шун гIенаш тIаьххьарачу 
ворхI буйсанехь цхьаьнадаьхкина го суна. И буьйса 
каро гIерташ верг милла а велахь а - тIаьххьарачу 
ворхI буьйсанна чохь лоьхийла цо и» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).718 
 
589. МуIавийа ибн Абу Суфйана (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира: «Лайлатул-къадр буьйса – 
ткъе ворхIалгIаниг ю» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд 
ву. Делахь а, оцу хьадисан хьокъехь хетачех уггаре а нийсаха 
долучунна тIетевжича - и дешнаш МуIавин (АллахI реза 
хуьлда цунна) шен дешнаш ду).719 
 

Оцу хьокъехь шовзткъа гергга хетарг ду, ткъа и хетарш 
аса, цхьаьна а тоьхна, схьадалийна сайн «Фатхь ал-Бари» 
(«Кхоьллиначуьнгара хаам») цIе йолучу жайнахь. 
 
590. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Аса цкъа 
хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! ХIун аьлла хета хьуна: 
суна лайлатул-къадр буьйса муьлхарг ю хаар 
нисделча, хIун ала деза аса оцу буса?». Цо жоп делла: 

                                                 
717. ад-ДаракъутIни, 2/199, ал-Хьаким, 1603. 

718. ал-Бухари, 2015, Муслим, 1165. 

719. Абу Дауд, 1386. 
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«Ала: «Я, АллахI! Гечдеш ву-кха Хьо! Гечдар дезаш ву-
кха Хьо! Гечдехьа суна!» («АллахIумма иннака Iафуввун 
тухьиббул Iафва фаIфу Iанни»)» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-
Тирмизис а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду а аьлла хIара).720 
 
591. Абу СаIийд ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Дийнаташ дIадожа мегаш дац - 
кхаа маьждиге вахан новкъа волуш а бен: дихкиначу 
маьждиге, сан маьждиге, ал-Акъса маьждиге» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).721 
  

                                                 
720. Ахьмад, 24215, ат-Тирмизи, 3531, ан-Насаи, 7712, ибн Мажа, 

3850, ал-Хьаким, 1942. 
721. ал-Бухари, 1197, Муслим, 827. 
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ХЬАЬЖЦIА ВАХАР А, ХЬАЬЖЦIА ВАХАРАН ДОЗАЛЛА 
А, ХЬАЬЖДАН ДЕКХАРИЙЛАХЬ БЕРШ А БУЬЙЦУ 

ДАКЪА 

592. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Iумраташа шайна юккъехь 
летийначу къинойх дIацIанво. Ткъа, ала хIума доцуш, 
хаза дан ма-деззара, кхочуш диначу хьажна ялсамане 
а бен кхин бекхам бац» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).722 

593. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна), ша цкъа хаьттинера 
аьлла, дийцина: «ХIай, АллахIан элча! ЖихIад дан 
декхарийлахь буй зударий?». Цо жоп делира: «Бу, 
жихIад дан декхарийлахь бу уьш, амма тIом а боцуш 
долу (жихIад). Иза – хьаьж а, Iумрат а ду» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, ибн Мажа. Ткъа хьадисан дIаяздар 
тIаьххьарачуьнниг ду. ХIокху хьадисан бух иштта ал-Бухарис а 
балийна).723 

594. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Цкъа цхьана Iаьрбочо, Пайхамар 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу а веана, 
хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! Дийцахьа суна - Iумрат 
дар парз дуй?». Цо жоп делира: «ХIан-хIа. Делахь а, 
гIолехь-м хир ду хьуна Iумрат дар» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, ат-Тирмизи, ибн Iадий. Оцу хьокъехь 
уггаре а нийсаха агIо - уьш Жабиран (АллахI реза хуьлда 
цунна) шен дешнаш хилар ю).724 

Жабира (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Хьаьж дар а, Iумрат дар а 
парз ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-БайхIакъи, ибн 
Iадий).725 

                                                 
722. ал-Бухари, 1197, Муслим, 827. 

723. Ахьмад, 24158, ибн Мажа, 2901, ал-Бухари, 1520. 

724. Ахьмад, 13877, ат-Тирмизи, 931, ибн Iади, 7/2507. 

725. ал-БайхIакъи, 8542, ибн Iади, 4/1468. 
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595. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, цкъа 
Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
хаьттинера аьлла: «ХIай, АллахIан элча! ХIун маьIна ду-
те - стаг Макка некъ бан таро йолуш хила веза боху-
чуьнан?». Цо жоп делира: «Юург а, тIехуу дийнат а хила 
деза цуьнан бохург ду» (ХIара хьадис далийнарг ад-
ДаракъутIни ву. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду а аьлла 
хIара. Амма оцу хьокъехь уггаре а нийсачу агIонна тIетевжина 
аьлча - хIара хьадис дарж кхечуьнга даьккхина долуш ду. 
Кхуьнах тера хьадис иштта ат-Тирмизис а далийна, ибн Iумара 
(АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) дийцина аьлла. 
Амма оцу хьадисан зIе гIийла ю).726 

596. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Ар-Равхьаъ олучу меттигахь Пайха-
мар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дошлойн 
цхьана тобанна дуьхьал кхийтира. Ткъа цо хаьттира цаьрга: 
«Муьлш ду шу?». Цара жоп делира: «Бусалбанаш ду». 
Цара хаьттира: «Ткъа шу муьлш ду?». Цо жоп делира: «Ал-
лахIан элча ву». ХIетахь цхьана зудчо, шен карара бер хьала 
а айдина, хаьттира: «Хьаьж хир дуй, ткъа, кхуьнан?». Цо 
жоп делира: «ХIаъ, хьуна йолехь а хир ду» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).727 

597. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Цкъа ал-Фадл ибн Iаббас АллахIан 
элчанна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) эмка-
лахь тIехьа хиъна вара. Оцу хенахь ХасIам тайпанах цхьа зуда 
еара тIе. Ткъа ал-Фадл хьежа хIоьттира цуьнга, иза а хIоьттира 
ал-Фадле хьежа. ТIаккха Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) ал-Фадлан юьхь вукху агIорхьа дIаер-
зийра. ТIаккха оцу зудчо хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! 
АллахIа бусалба нах хьаьждан декхарийлахь бина долу 
парз тIедиллиначу хенахь сан да чIогIа воккха стаг ва-
ра, нуьйрахь а цасацалуш. ХIан, цунна тIера хьаьждан 
мегар дуй аса?». Цо жоп делира: «ХIаъ». Ткъа дийцинарг 
дIасакъастаран хьаьж дечу хенахь нисделла дара» (ХIара хьа-

                                                 
726. ад-ДаракъутIни, 2/216, ал-Хьаким, 1613, ат-Тирмизи, 813. 

727. Муслим, 1336. 
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дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIа-
яздар ал-Бухариниг ду).728 

598. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «ЖухIайна тайпанах цхьана зудчо, 
Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) во-
лучу а еана, хаьттира: «Сан нана хьаьждан аьлла нузар 
дина (чIагIо йина) яра. Делахь а, хьаьждар а нисдала-
ле ялар хили цуьнан. Цунна тIера хьаьждан мегар да-
рий аса?». Цо жоп делла: «Дара дера-кх, хьаьж де ахьа 
цунна тIера. Хьажал хьо, хьайн нанна тIехь нехан дек-
хар хиллехьара - дIатокхур дарий ахьа цунна тIера и? 
АллахIан хьакъ кхочушде, хIунда аьлча АллахIан 
хьакъ ма дай – массо а хьаькънел а хьалха дIатакха 
хьакъ дерг»» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).729 

599. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь стага бер 
долучу хенахь хьаьж динехь – ша гIеметта хIоьттича 
юха а цкъа хьаьждан декхарийлахь ву иза. Нагахь ста-
га лоллехь волуш хьаьж динехь - ша оцу лоллера 
мукъаваьлча юха а цкъа хьаьждан декхарийлахь ву 
иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: ибн Абу Шайба, ал-
БайхIакъи. Хьадис дийцинарш теша хьакъ бу. Делахь а, динан 
Iилманчийн ойланаш екъаелла - уьш шен Пайхамаран (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дешнаш хиларан 
я цахиларан хьокъехь. Оцу хьокъехь уггаре а нийсаха дерг - 
уьш IабдуллахIан (АллахI реза хуьлда цунна) шен дешнаш ду 
бохург ду).730 

600. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цаьршинна) дийцина, 
(цкъа) Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) олуш хезна шена аьлла: «ХIуъа хилча а, стаг 
(хийрачу) зудчуьнца ша ма вуьсийла - нагахь цуьнца 
цхьаьна цуьнан юххера гергараниг (махьрам) вацахь. 
Зуда новкъа а ма йолийла - шеца цхьаьна шен юххера 
гергараниг (махьрам) а воцуш!». (И аьлларг хезначу) 

                                                 
728. ал-Бухари, 1513, Муслим, 1334. 

729. ал-Бухари, 1852. 

730. ибн Абу Шайба, 14875, ал-БайхIакъи, 8397. 
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цхьана стага элира (цуьнга): «ХIай, АллахIан элча! Сан зу-
да хьаьждан (кечлуш ю), ткъа со хIоккху-эцца гIазо-
техь (дакъалаца эскарна юккъе) дIаязвина ву». (Оцу 
хьокъехь Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна)) элира: «ДIавало, хьайн зудчуьнца цхьаьна 
хьаьж де»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. 
Ткъа хьадисан дIаяздар тIаьххьарачуьнниг ду).731 

601. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Пайхамарна (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) цхьана стага олуш хезира: «ХIан, 
Хьуна хьалха ву-кха со Шубруман цIарах!». Цо хаьттира: 
«Ткъа, Шубрума мила ву?». Оцу стага жоп делира: «Сан 
ваша ву». Я иштта элира цо: «Сан гергара стаг ву». ТIакк-
ха Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
хаьттира: «Хьайна тIера дина вуй хьо хьаьж?». Стага жоп 
делира: «Вац». ТIакха элира цо: «ХIета, цкъа хьалха 
хьайна тIера даккха хьаьж, ткъа цул тIаьхьа де Шуб-
румана тIера а» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ибн 
Мажа. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара. Амма 
имам Ахьмад - и дешнаш IабдуллахIан (АллахI реза хуьлда 
цунна) шен дешнаш ду бохучу жамIе кхаьчна).732 

602. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Цхьана хутIбанахь АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Ал-
лахIа, парз а дина, хьаьжцIа дахар тIедиллина шуна». 
Ткъа циггахь, хьала а гIаьттина, ал-АкъраI ибн Хьабиса хаьт-
тина: «ХIай, АллахIан элча! ХIора шарчохь дан дезаш 
дуй тхо иза?». Цо жоп делла: «Аса, (хIора шарахь) дан 
дезаш ду аьлла, тIечIагIдеш жоп делча - парз а хилла, 
тIедужур ма дара и шуна. Хьаьж - дахарехь цкъа дан 
дезаш ду, ткъа цул сов а даьхна аша дина хьаьжаллаш 
– шайн лаамехь тIедина (Iибадатан новкъа) лорур ду» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Цуьнан бух Муслима а балийна, Абу ХIурайрас (АллахI 
реза хуьлда цунна) дийцина аьлла).733 

                                                 
731. ал-Бухари, 1862, Муслим, 1341. 

732. Абу Дауд, 1811, ибн Мажа, 2903, ибн Хьиббан, 962. 

733. Ахьмад, 2510, Абу Дауд, 1721, ан-Насаи, 2573, ибн Мажа, 

2886, Муслим, 1337. 
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МИКЪАТIАШ (ИХЬРАМ ДОЬХКУ МЕТТИГАШ А, 
ХЕНАШ А) ЮЬЙЦУ ДАКЪА 

603. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) Меднарчу бахархошна 
ихьрам доьхку меттиг зул-Хьулайфа къастийра, Ше-
мара богIучарна – ал-Жухьфа, Наждара богIучарна – 
Къарн ал-Маназил, Йеменарчу бахархошна – Йа-
ламлам. И меттигаш - царна а ю, иштта хьаьж дан я 
Iумрат дан лууш лакхахь хьахийна йоцучу кIошташ-
кара, лакхахь ягарйиначу меттигашкахула а бовлий, 
мел богIучарна а ю. (Маккина) кхин а уллохь болуча-
рех дерг аьлча - церан хьаьж дIадолалур ду цара некъ 
боллийначуьра. Цундела Маккара бахархоша ихьрам 
Маккахь дехка деза» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).734 

604. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Iиракъерчу бахархошна ихьрам доьхку меттиг Зат 
Iиркъ къастийра» (ХIара хьадис далийнаш бу: Абу Дауд, ан-
Насаи. Оцу хьадисан бух иштта Муслима а балийна, Жабира 
(АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла. Амма и хьадис 
дийцинарг шеконехь хилла - и дешнаш АллахIан элчанан (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дешнаш ду боху-
чух).735 

Иштта Бухарин «Сахьихь» жайнахь хьахийна ду: «Цар-
на и меттиг къастийнарг Iумар (АллахI реза хуьлда 
цунна) вара» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).736  

IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) малхбалехьарчу кIо-
шташкара хьаьжцIа богIучарна ихьрам доьхку меттиг 

                                                 
734. ал-Бухари, 1524, Муслим, 1181. 

735. Абу Дауд, 1739, ан-Насаи, 2605. 

736. ал-Бухари, 1531. 
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ал-Iакъикъ къастийра» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахь-
мад, Абу Дауд, ат-Тирмизи).737 

  

                                                 
737. Ахьмад, 3205, Абу Дауд, 1740, ат-Тирмизи, 832. 
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ИХЬРАМ ДЕХКАРАН КЕПАШ А, КУЬЦАШ А ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

605. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«ДIасакъастаран хьаьж дечу шарахь АллахIан элчанца 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
цхьаьна Меднара арадевлира тхо. Тхоьх цхьаберш - 
деккъа Iумрат дихкина бара, кхинберш – хьаьж а, Iу-
мрат а цхьаьний дихкина бара, кхоалгIанаш – деккъа 
цхьа хьаьж дихкина бара. АллахIан элчанах (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дерг аьл-
ча, ткъа иза деккъа хьаьж дихкина вара. Деккъа Iу-
мрат дихкиначара - Макка дIакхачарца даьстира шайн 
ихьрам, ткъа хьаьж я хьаьж а, Iумрат а цхьаьнатоьхна 
дихкиначара - гIурбанан де тIекхаччалц дIацадаьсти-
ра шайн ихьрам» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).738 
  

                                                 
738. ал-Бухари, 1562, Муслим, 1211. 
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ИХЬРАМ А, ЦХЬАЦЦА ЦУЬНАХ ДОЬЗНАРГ А 
ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

 
606. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) «лаббайк» бахар дIацадоладо-
ра зул-Хьуйлафан маьждигера а бен» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).739 
 
607. Халлад ибн ас-Саиба (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина, шен дас элира, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Жабраил-
малека, со волучу а деана, омра дина соьга: шаьш 
«лаббайк» олучу хенахь, аьзнаш айде алий, хьайн 
асхьабашка омра де аьлла» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна 
тIе ат-Тирмизис а, ибн Хьиббана а бакъ хьадис ду а аьлла 
хIара).740 

 
608. Зайд ибн Сабита (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) ша ихьрам дехкале хьалха, верзина а волий, 
луьйчура» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Оццо ди-
ка хьадис ду а аьлла хIара).741  
 
609. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хаьттира: ихьрамах, (я хьаьж) дихкиначул 
тIаьхьа тIедоха мегаш долучу духарах лаьцна. Жоп луш элира 
цо: «(Хьаьж дихкиначо) тIейоха мегаш дац я коч, я 
чалба, я хечеш, я башлакх йолу палаш, я берриге ко-
гаш дIахьулбеш йолу маьхьсеш (мачаш). Нагахь 
хьаьжочунна когайоха тударгаш (сандалаш) цакара-
яхь - тIаьрсиган (неIаран) маьхьсеш юхийла цо кога, 
хьалххе хьакхолгашел а лахара хада а йина. Иштта 
тIемадухийла аша шапранца я можачу диттаца басар-

                                                 
739. ал-Бухари, 1541, Муслим, 1186. 

740. Ахьмад, 15961, Абу Дауд, 1814, ат-Тирмизи, 829, ан-Насаи, 

2703, ибн Мажа, 2922, ибн Хьиббан, 3791. 
741. ат-Тирмизи, 830. 
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дина цхьана а тайпана духар а» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хIокху хьадисан дIаяздар Му-
слимниг ду).742 
 
610. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчанна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) хаза хьожа йогIург хьокхура аса - цо ихьрам дехка-
ле хьалха а, цо ихьрам даьстиначул тIаьхьа а, 
хьаьжцIенна гонаха тIаваф дан дагахь волуш а» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).743 
 
611. Iусман ибн Iаффана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Ихьрамехь волу хьаьжо бакъо йолуш 
вац - я шена махбан а, я кхечуна махбан а, я зуда еха а» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).744 
 
612. Абу Къатада ал-Ансарис (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а), хьаьж (ихьрам) дихкина а воцуш, акха вир 
лацаран хьокъехь долучу дийцарехь дийцина: «АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ихьрам 
(хьаьж) дихкина болучу шен асхьабашка хаьттира: «Шух 
цхьаммо а омра динерий цуьнга - (варрийн) гIеранна 
тIелата аьлла, я цхьана а кепара къедораш а (динерий 
аша)?». Цара жоп делира: «ХIан-хIа». Цо элира: «ХIета, 
дисина жижиг дIадаа аша»» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).745  
 
613. Ас-СаIб ибн Жассам ал-Лайсис (АллахI реза хуьлда цун-
на) дийцина. Цкъа дан а деана АллахIан элчанна (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) акхачу виран жижиг дел-
лера цо. Оцу хенахь АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) ал-Абваэхь я Вадданехь вара, ткъа цо и 
жижиг схьацаоьцуш юхаделира. Жижиг схьацаэцаран бахьа-
нехь асхьабан юьхьа тIехь халахетар а хааделла, АллахIан эл-

                                                 
742. ал-Бухари, 1542, Муслим, 1177. 

743. ал-Бухари, 1539, Муслим, 1189. 

744. Муслим, 1409. 

745. ал-Бухари, 1824, Муслим, 1196. 
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чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: 
«Дера, бакъдолуш, оха юха-м лур дацара хьуна и, 
тхаьш хьаьж (ихьрам) дихкина ца хиллехьара» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).746 
 
614. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Дий-
наташна юкъахь пхеа тайпана хIума ю, царех хIора а 
зене (бохаме) а йолуш. Мухха делахь а, ен мегаш ю (и 
пхи хIума) - хуьлда уьш дезачу лаьттана тIехь а, иштта 
цунна арахьа а. Ткъа уьш ю – сту лоцу гезг, мохмуьй-
лург (маккхал), къиг, дахка, хьерадаьлла жIала» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).747 
 
615. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Пайхамаран (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна), ихьрамехь а волуш 
(хьаьж дихкина а волуш) цIий даьккхира» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).748 
 
616. КаIб ибн Iужрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа АллахIан элчанна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тIевигинера со, сан юьхьа тIехула охьаоьхуш ме-
зий а долуш. Ткъа (и сурт гиначу) цо элира: «Суна-м, дера, 
ца хаьара оцу жуккарша хьо оцу кепара хьийзош вуй-
ла. УьстагI хила агIо буй хьан?». Аса жоп делира: «ХIан-
хIа». Цо элира: «ХIета, кхаа дийнахь марханаш кхаба я 
ялх мисканна хIума яае, хIора мисканна ах сахь а 
кхачош»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).749 
 
617. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Макка яьккхиначул тIаьхьа АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), нахана хьалха дIа а хIоьт-
тина, АллахIна хастам а бина, АллахI ваз а вина, цул тIаьхьа 
элира: «Боккъалаъ, АллахIа Макки чу ца дуьтуш пийл 
сацийна, амма Шен элчанна а, муъма-нахана а оцу 

                                                 
746. ал-Бухари, 1825, Муслим, 1193. 

747. ал-Бухари, 1829, Муслим, 1198. 

748. ал-Бухари, 1835, Муслим, 1202. 

749. ал-Бухари, 1816, Муслим, 1201. 
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гIалина тIехь толам баккха аьтто бина Цо. Сол хьалха 
хиллачу цхьанненна а Маккахь тIом бан магийна хил-
ла дац, ткъа суна цхьанна магийна оцу чохь тIом бан 
цхьана дийначохь цхьана сохьтехь. ХIинца дуьйнна 
дIа цхьанненна а магийна хир долуш а дац и. Кхузара 
экха (талларца) хьедан мегаш дац, кхузара 
къохцалгаш кегдан мегаш дац, кхузахь карийна хIума, 
и карийна хилар дIакхайкхорна а бен, схьаэца мегаш 
дац. Нагахь кхузахь хьеннан а цхьаьннан гергараниг 
вийнехь - шайн стаг вийначеран шиннах шайна 
луъург цхьа сацам тIеэца йиш ю». Оцу хенахь ал-Iаббаса 
элира: «ХIай, АллахIан элча! Оцу бехкамна юккъера 
хаза хьожа йогIу эрз дIабакхахьа, вай кешнаш дечу 
хенахь а, цIенош дугIучу хенахь а лелош болу». Цо 
тIетуьйхира: «Хаза хьожа йогIу эрз боцург» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).750 
 
618. IабдуллахI ибн Зайд ибн Iасима (АллахI реза хуьлда цун-
на) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) элира аьлла: «ИбрахIима дIакхайкхийна 
Макка - йихкина хилар, цигарчу бахархошна доIа а 
дина цо. Ткъа аса дIакхайкхадо Медна - йихкина хи-
лар, доIа а до аса: хIокху гIалара хIора мудд а, хIора 
сахь а ИбрахIима Маккарчу бахархошна доIанехь дех-
начул шозза сов (беркате даккхар доьхуш)» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).751 
 
619. Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Меднара дихкина латтанаш - 
Iайр (ломанна тIера) Савр (ломанна тIекхачалц) 
юккъехь дерш ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).752 
  

                                                 
750. ал-Бухари, 3433, Муслим, 1355. 

751. ал-Бухари, 2129, Муслим, 1360. 

752. ал-Бухари, 6755, Муслим, 1370. 
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ХЬАЬЖДАРАН А, МАККИ ЧУВАХАРАН А КЪЕПЕ 
ЮЬЙЦУ ДАКЪА 

620. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элча (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) хьаж дан негатца аравелира. Цуьнца 
цхьаьна тхо а девлира новкъа. Тхо зул-Хьулайфе дIакхечира. 
Цигахь Асмаъ бинт Iумайса доьзалхо вира. (Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)) элира: «Лийча а 
лийчий, тIаккха дехха шуьйрра кIадин кийсакца цIий 
оьху меттиг дIаехка, цул тIаьхьа ихьрам дехка ахьа». 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) маьждигехь ши ракаIат ламаз дира, цул тIаьхьа шен эм-
кална ал-Къасванна тIе хиира иза. Цуьнан эмкал ал-Байда 
олучу меттиге кхаьчначу хенахь, чIоггIа АллахI цхьаъ хиларан 
тоьшалла а кхайкхийна, («лаббайк» баха вуьйлира иза): 
«ХIан, Хьуна хьалххахь ву со, я, АллахI! ХIан, Хьуна 
хьалххахь ву со, я, АллахI! ХIан, Хьуна хьалххахь ву со, 
я, АллахI! Цхьа-цхьаъ накъост вац Хьоьца! ХIан, Хьуна 
хьалххахь ву со! Боккъалаъ, Хьуна хьакъ бу берриге 
хастам! Хьан ду ниIмат а, паччахьалла а! Цхьа-цхьаъ 
накъост вац Хьоьца!» («ЛаббайкаллахIумма лаббайк! 
Ла шарика лака лаббайк! Иннал хьамда ванниIмата 
лака вал мулк, ла шарика лак!»). Тхо хьаьжцIенна тIе 
дIакхаьчначу хенахь (АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна)) цуьнан маьIигах дIахьакхавелира. Цул 
тIаьхьа, чехка гIулчаш а йохуш, цунна гонаха кхо го тесира цо, 
ткъа биъ го - меллаша тесира. Цул тIаьхьа ИбрахIиман (Ал-
лахIера маьршо хуьлда цунна) меттигна тIекхечира иза, ткъа 
цигахь (ши ракаIат) ламаз дира цо. Цул тIаьхьа, хьаьжцIийнан 
маьIигна тIе а вахана, юха а цуьнах дIахьакхавелира иза. Цул 
тIаьхьа, цуьнан кевнех ара а ваьлла, ас-Сафа ломанна тIе ваха-
ра иза. Ас-Сафа ломанна улле ша дIакхаьчначу хенахь (хIара 
аят) дийшира цо: «Боккъалаъ, ас-Сафа а, ал-Марва а – 
АллахIан шаIаирех бу». Аса дIадоладо АллахIа дол-
лийначуна тIера». Ас-Сафанна тIе хьалавелира иза, цигара 
дIахьаьжча хьаьжцIа а гуш. Цул тIаьхьа дIахIоьттина, шен 
юьхь хьаьжцIенна тIе а ерзийна, АллахI цхьаъ хиларан 
тоьшалла а далийна, АллахI ваз а вина, тIаккха хIара (доIа ди-
ра) цо: «Кхин дела вац, Ша цхьаъ волу, АллахI воцург! 
Цхьана а тайпана накъостий а бац Цуьнца! Цуьнан ду 
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паччахьалла а, Цунна бу хастам а, доллучунна ницкъ 
кхочург а ву И! Кхин дела вац, АллахI воцург, Шен 
ваIда кхочушйина волу, Шен лайна гIодина волу, Ша 
цхьамма мостагIаллин бартахой хIаллакбина волу!» 
(«ЛаилахIа иллаллахIу вахьдахIу, ла шарика лахIу, лахIул 
мулку, ва лахIул хьамд, вахIума Iала кули шаъин къадир. Лаи-
лахIа иллаллахIу, анжаза ваIдахIу, ванасара IабдахIу, вахIаза-
мал ахьзаба вахьдахIу»). Юх-юха кхузза а доьшуш, дийшира 
цо и. Цул тIаьхьа ал-Марва ломанна тIевахара иза. ТогIичу 
воьссича, хьаьдда вахара иза. Ал-Марванна тIе ша хьалаваьл-
ча, меллаша гIулчаш яхарна тIевелира иза. Ал-Марванна тIе 
ша хаьалаваьлча, ас-Сафанна тIехь диннарг дира цо… (Кхин 
дIа а дехха хIара хьадис дийцира цо):  Ат-Тарвийа де тIедеъча 
(зул-хьижжат беттан борхIалгIа де), Мина тогIенга дIабахара 
уьш. Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) (шен эмкална) тIехиъна воьдуш вара. Ткъа оцу тогIичохь 
цо делкъан а, малхбузан а, маьркIажан а, пхьуьйран а, Iуьйран 
а ламазаш дира. Цул тIаьхьа цигахь малх схьакхетталц сецира 
иза. (Муздалифехь) саца а ца  соцуш, цунна тIех а ваьлла, Iарп 
ломанна тIевахара иза. Ткъа цигахь Намира олучу ломанна 
тIехь оцале дIатоьхна тIергIан четар а дара цунна. Оцу чохь 
сецира иза. Ткъа делкъал тIаьхье ма хиллина, омра дира цо: 
шен ал-Къасва эмкал схьаялае аьлла. Шена иза схьаялийча, 
оцу тIехь Iарп ломан тогIенга велира иза. Цигахь цо нахана 
хутIба дира. Цул тIаьхьа моллалла кхайкхира, тIаккха къамат 
дира. Цигахь (АллахIан элчано (АллахIера къинхеттам а, мар-
шо а хуьлда цунна)) делкъан ламаз дира. Цул тIаьхьа, юха а 
къамат а дина, малхбузан ламаз а дира цо. Оцу шина ламазна 
юккъехь цхьа а тIедеш долучу ламазех ламаз ца дира цо. Цул 
тIаьхьа, эмкална тIе а хиъна, лаьттачу метте дIавахара иза. Цул 
тIаьхьа тархашна тIе шен ал-Къасва охьахаийра цо, гIашлой-
хьаьжой лела сокхамкх (некъ) шена хьалха нислучу кепара са-
ца а соцуш. ТIаккха, къилбехьа (Маккехьа) а вирзина, цигахь 
сецна Iийра иза, малх дIабузехьа таIIалц. Кестта бIаьрг кхулу 
къегар а дайра, гучуьра малх дIа а белира. АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) чIоггIа ше-
гахьа озийра ал-Къасвин архаш, цуьнан корта луьйтанна чохь 
а буьсуш. Шен аьтту куьг хьалхахьа а тосуш, цо элира: «ХIай, 
нах! Собарах ма доха! Собарах ма доха!». ГIамарийн 
оьланех цхьана оьлина тIе мосазза кхечи, озийна архаш жим-
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жима еш малйора цо, цигашхула чекхъяала а, хьалаяла а цун-
на атта хилийта дагахь. Муздалифе дIакхечира иза. Ткъа ци-
гахь, цкъа моллалла а кхойкхуш, шозза къамат а деш, 
маьркIажан а, пхьуьйран а ламазаш дира цо. Цу шина ламазна 
юккъехь тасбихь а ца дира цо. Цул тIаьхьа сатассалц йолучу 
юкъанна дIатаьIира иза. Iуьйренан са къаьстташ гучудаьллачу 
хенахь, моллалла а кхайкхина, къамат а дина, Iуьйран ламаз 
дира цо. Цул тIаьхьа, ал-Къасвина тIе а хиъна, ал-МашIар ал-
Хьараме кхечира иза. Ткъа цигахь, къилбехьа а вирзина, Ал-
лахIе доIа дира цо, ваз а вира цо И, И цхьаъ хиларан тоьшалла 
а далийра цо. Иштта лаьттира иза дикка сатассалц йолучу 
юккъанна. Малх схьакхетале хьалха дIановкъа велира иза. 
Иштта иза дIакхечира Мухьассир тогIенга. Шен дIавахар сих-
дира цо. Цул тIаьхьа коьртачу ураме велира иза, ал-Жамра ал-
Кубра (боккха бIогIам) болучехьа араболуш болучу. Уллохь 
даьлла дитт долучу бIогIамна тIекхечира иза. Ткъа цигахь 
оцунна тIе кегийрачех ворхI тIулг кхоьссира цо, хIора тIулг 
мосазза кхуссу АллахI воккха а веш. Цул тIаьхьа гIурба дече 
дIавахара иза. Цигахь шен куьйга гIурба а дира цо. Цул тIаьхьа 
АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), 
шен эмкална тIе а хиъна, хьаьжцIа долучухьа а вахана, цигахь 
делкъан ламаз дира цо» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).753  

621. Хузайма ибн Сабита (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хьаьж я Iумрат дечу хенахь, ша «лаббайк» 
баьхна ваьлча, АллахIе шена резахилар а, ялсамане а 
йоьхуш, доIа дора. Иштта АллахIан къинхетамца 
жоьжагIатах ларвар а доьхура цо» (ХIара хьадис, гIийла 
зIе а йолуш, аш-ШафиIис далийна).754 

622. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Аса кхуззигехь гIурба дина, ва  амма Мина тогIе 
ерриге а ю шуна гIурба ден магийна меттиг лоруш. 
Цундела шаьш дол-доллучохь шайн гIурба де. Кхузахь 
лаьттина со, амма Iарафат тогIе ерриге а ю шуна латта 

                                                 
753. Муслим, 1218. 

754. аш-ШафиIи, 1/307. 
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магийна меттиг лоруш. Кхузахь а лаьттина со, амма 
Муздалифа тогIе ерриге а ю шуна латта магийна мет-
тиг лоруш» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).755 

623. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Макки чу гIалин лакхенгахула вогIура, ткъа ара – ла-
хенгахула волура» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).756 

624. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Макка вогIучу хенахь гуттар а, Зу ТIува олучу 
меттигехь буьйса яккха саца а соций, цигахь лийча а 
луьйчий, Iуьйранна бен ца водуьра иза гIалина чу. 
Кест-кеста хьаха а дора цо - Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дора и иштта 
олий» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).757 

625. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Iаьржачу тIулгана барт бок-
кхура, оцу тIе сужуд а дора» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Хьаким ву, Пайхамарера (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ду аьлла. Иштта ал-БайхIакъис а далийна, Iаб-
дуллахIера (АллахI реза хуьлда цунна) ду аьлла).758 

626. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) хьаьжошка омра дира: 
хьаьжцIенна гонаха тосуш болу дуьххьарлера кхо го – 
чехкачу боларехь таса, ткъа тIаьхьабогIу биъ го – 
шайн гуттарчу боларехь таса. Иштта (омра дира цо): 
шина маьIигах дехьа а шайн гуттарчу боларехь довла 
аьлла» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).759 
627. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элча (АллахIера къи-

                                                 
755. Муслим, 1218. 

756. ал-Бухари, 1577, Муслим, 1258. 

757. ал-Бухари, 1553, Муслим, 1259. 

758. ал-Хьаким, 1/455, ал-БайхIакъи, 5/75. 

759. ал-Бухари, 1602, Муслим, 1264. 
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хетам а, маршо а хуьлда цунна) хьаьжцIийнах Йеме-
нан ши са боцучу цхьана а меттигах хьакхалуш ца 
вайра суна» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).760 

628. Iумара (АллахI реза хуьлда цунна), Iаьржачу тIулгана тIе 
а вахана, цунна барт а баьккхина, тIаккха элира: «Бакъдо-
луш, суна хаа ма хаьа, хьо тIулг бен боцийла - дан я зен 
а доцуш, бан я пайда а боцуш. Сайна АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хьуна 
барт боккхуш ца гинехьара, со а хIуттур ма вацара 
хьуна барт баккха» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).761 

629. Абу ТIуфайла (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) тIаваф дечу хенахь, шен саттийна тIам болу 
Iаса хьаьжцIийнан сонах а хьакхаялийтина, цул 
тIаьхьа оцу Iасанна тIе барт баьккхуш гира суна» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).762 

630. ЙаIла ибн Умаййас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тIаваф дира, баьццара оба а хьарчийна, 
аьтту белш ерзина а яьккхина» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-
Тирмизис бакъ хьадис ду а аьлла хIара).763 

631. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Тхоьх 
цхьаберш - чIоггIа «лаббайк» олуш бара, ткъа вуьш - 
чIоггIа АллахI воккхавеш бара. Ткъа оцу балхана ре-
завоцуш (инкарло еш) цхьа а вацара» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).764 

632. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена) дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхе-

                                                 
760. Муслим, 1269. 

761. ал-Бухари, 1597, Муслим, 1270. 

762. Муслим, 1275. 

763. Ахьмад, 17273, Абу Дауд, 1883, ат-Тирмизи, 859, ибн Мажа, 

2954. 
764. ал-Бухари, 1659, Муслим, 1285. 
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там а, маршо а хуьлда цунна) буса Муздалиф тогIенга-
ра гIаддайначу (зударшца а, бераш-керашца а, гIора-
сиз къаношца а, лазархошца а) бахийтиначарех цхьаъ 
вара со» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).765 

633. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Совдас 
(АллахI реза хуьлда цунна) Муздалифехь буьйса йок-
кхучу хенахь АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна), ша хьалххе дIаяхийта аьлла, 
пурба дийхира. Деза дегI долуш яра иза, вуьшта аьлча 
- тоелла яра. Ткъа цо бакъо елира цунна - буса дIанов-
къа яла» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).766 

634. IабдуллахI ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) шайга элира аьлла: «БIогIамна 
тIулгаш кхийсар дола ма делаш - малх схьакхетталц» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
ибн Мажа, ан-Насаи. Амма и дийциначеран зIенна юккъехь 
цхьа чIуг йоцуш ю).767 

635. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
кхана гIурбанан Iийд ду аьллачу буса Умм Саламанна 
дIаяха пурба делира. Ткъа цо сатасале хьалха бIогIам-
на тIулгаш кхийсира. Цул тIаьхьа, Макка дIа а яхана, 
ифада тIаваф дира цо» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд 
ву. Хьадис дийциначеран зIе, Муслиман бехкамашка 
хьаьжжина, бакъ зIе ю).768 

636. Iурва ибн Мударриса (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «ХIокху оха Муздалифехь диначу 
тхан ламазехь хиллачо, тхо дIа новкъа довла дуьйла-
даллалц тхоьца цхьаьна латта а лаьттиначо, ткъа цул а 
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хьалха Iарафат тогIичохь дийнахь я буса латта а лаьт-
тиначо - кхачам боллуш хьаьж а дина, цуьнан декхарш 
кхочуш а дина» (ХIара хьадис далйинарш бу: Ахьмад, Абу 
Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-
Тирмизис а, ибн Хузайма а бакъ хьадис ду аьлла а ду хIара).769 

637. Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Мушрик-
нах малх схьакхетталц Муздалифера Мина юхацабоьрзура. 
Цара олуш дара: «Сабир, серлабалахьа!». Пайхамарах (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дерг дийцича, 
ткъа цо оцу церан Iадатна нисса дуьхьал дерг дора. Цундела 
иза малх схьакхетале дIавоьдура Мина» (ХIара хьадис далий-
нарг ал-Бухари ву).770 
  

                                                 
769. Ахьмад, 15619, Абу Дауд, 1950, ат-Тирмизи, 891, ан-Насаи, 
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ТIУЛГАШ КХИЙСАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

638. Ибн Iаббаса а, Усама ибн Зайда а (АллахI реза хуьлда 
царна) дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) Жамра ал-Iакъаба тIулгаш 
кхийссалц йолучу юккъехь хаддаза «лаббайк» бехира» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).771 

639. IабдуллахI ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «ХьаьжцIа - шена аьрру агIор а, Мина 
тогIи – шена аьтту агIор а нислучу кепара дIа а хIоьттина, цул 
тIаьхьа бIогIамна тIе ворхI тIулг а кхоьссина, тIаккха элира цо: 
«Иштта кхийсира-кх уьш шега «ал-Бакъарат» сурат 
доссийначо (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна)» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).772 

640. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) гIурба дечу дийнахь делккъалц кхийсира 
тIулгаш, ткъа дисиначу деношкахь – делкъал тIаьхьа» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).773 

641. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
гуттар а герггарачу бIогIамна кхуссура ворхI тIулг аьлла 
дийцина, хIора тIулг мосазза кхуссу АллахI а вазвеш. ТIаккха 
лахенгахьа кхаччалц хьалхахьа а таьIий, шен юьхь къилбехьа а 
ерзош дIа а хIуттий, вехха АллахIе доIа деш лаьттара иза, 
стигала хьала шен ши куьг а айдой. Цул тIаьхьа юккъерачу 
бIогIамна тIулгаш кхуьйсура цо. ТIаккха, аьрру агIор а 
воьрзий, лахенгахьа кхаччалц хьалхахьа а таьIий, юха а 
къилбехьа а воьрзий, стигала хьала шен ши куьг а лоций, вехха 
АллахIе доIа деш а лаьттий, цул тIаьхьа лахенгахьара дIа 
тIулгаш кхуьйсура цо тIаьххьарачу бIогIамна, цунна уллохь 
саца а ца соцуш. Цул тIаьхьа и меттиг дIатосура цо, ала а олуш: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
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хуьлда цунна) оцу кепара деш гина ву-кха со» (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву).774 

642. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Я, АллахI! Къинхетам бехьа 
кортош бошучарех!». Наха элира: «Месаш яцъечарех, 
хIай, АллахIан элча!». Цо юха а элира: «Я, АллахI! Къин-
хетам бехьа кортош бошучарех!». Наха юха а элира: 
«Месаш яцъечарех, хIай, АллахIан элча!». КхоалгIа эли-
ра цо: «Месаш яцъечарех а» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).775 

643. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Зударшна тIехь дац - кортош ба-
шар, зударшна тIехь дерг – месаш яцъяр (хадор) ду» 
(ХIара хьадис Абу Дауда далийна, дика зIе а йолуш).776 

644. IабдуллахI ибн Iамр ибн ал-Iаса (АллахI реза хуьлда цун-
на а, цуьнан дена а) дийцина: «ДIасакъаьста хьаьж дечу хенахь 
АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) дуккха а хаттарш дира. Цхьана стага хаьттира: «Суна ца 
хаьара, ткъа гIурба деле хьалха корта баьшна аса?». Цо 
жоп делира: «Кхераме хIумма а дац! ХIинца юха де ахьа 
гIурба». Веана кхечу стага хаьттира: «Суна ца хаьара, ткъа 
тIулгаш кхийсале хьалха гIурба дина аса?». Цо жоп де-
лира: «Кхераме хIумма а дац! ХIинца юха кхийса ахьа 
хьайн тIулгаш». Муьлххачо а, хьаьжан тIедахкарех муьлхха 
а цхьа тIедиллар хьалха-тIаьхьа даьккхина дар нисделла шен 
аьлла, хаьттича, цхьа жоп лора цо: «Кхераме хIумма а дац! 
КхиндIа а де ахьа»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).777 

645. Ал-Мисвар ибн Махрама (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, мар-

                                                 
774. ал-Бухари, 1751. 

775. ал-Бухари, 1727, Муслим, 1301. 

776. Абу Дауд, 1985. 

777. ал-Бухари, 83, Муслим, 1306. 
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шо а хуьлда цунна) шен корта а башале хьалха гIурба а 
дира, изза де аьлла шен асхьабашка омра а дира цо» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).778 

646. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь аша тIулгаш кхийсинехь, кортош а 
даьшнехь - шуна магош ду хаза хьожа йогIург хьакхар 
(тохар) а, иштта дерриге а бухадисинарг а, зударий 
боцург» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад а, дийициначе-
ран гIийла зIе а йолуш, Абу Дауд а).779 

647. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Ал-Iаббас ибн Iабд ал-МуттIалиба АллахIан 
элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на), Минахь а ца йоккхуш, буьйса Маккахь яккха 
бакъо ялар дийхира, хIунда аьлча цунна тIехь 
хьаьжошна хи мийлорна декхар Iуьллура. Ткъа Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) и дан бакъо елира цунна» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).780 

648. Iасим ибн Iадис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) эмкалийн Iуйшна Мина тогIехь буьйса 
цаяккха бакъо елира. Амма цо цаьрга омра-м дира: 
гIурбанан дийнахь тIулгаш кхийса, тIаьхьадогIучу 
дийнахь шина денна догIу тIулгаш цхьаьний а кхийса, 
Мина тогIера дIадоьлхучу дийнахь а кхийса тIулгаш» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-Тирмизис а, ибн Хьиббана 
а бакъ хьадис ду а аьлла хIара).781 

649. Абу Бакара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-

                                                 
778. ал-Бухари, 1811. 

779. Ахьмад, 2395, Абу Дауд, 1978. 

780. ал-Бухари, 1634, Муслим, 1315. 

781. Ахьмад, 4/450, Абу Дауд, 1975, ат-Тирмизи, 955, ан-Насаи, 

5/273, ибн Мажа, 3037. 
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да цунна) гIурба дечу дийнахь хутIба дира тхуна» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).782 

650. Сарраъ бинт НабхIана (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «ГIурба дийначу дийнал тIаьхьарачу дийнахь АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хутIба 
дира тхуна. Цигахь элира цо: «Ташрикъ денойх юккъера 
де дац, ткъа, хIара?..» (ХIара Абу Дауда, дика зIе а йолуш, 
далийначу деххачу хьадисан дакъа ду).783  

651. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шега элира 
аьлла: «ХьаьжцIенна гонаш дахар (тIаваф дар) а, ас-
Сафанний, ал-Марванний юккъехь дIасаидар а кхачам 
болуш ду хьуна хьаьж дан а, Iумрат дан а» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).784 

652. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тIаваф ал-ифада ворхI го тосучу хе-
нахь, цкъа а чехка гIулчаш йохуш (йорт эцна) ца ваха-
ра» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи, 
ибн Мажа. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара).785 

653. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Хьаьж де-
чу хенахь Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ал-Мухьассаб олучу меттигехь делкъан, 
малхбузан, маьркIажан, пхьуьйран ламазаш а дина, 
цул тIаьхьа кIеззиг дIавижира.  Цул тIаьхьа (говрана я 
эмкална) тIе а хиъна, КаIба йолучухьа а вахана, цунна 
гонаха тIаваф дира цо» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари 
ву).786 

654. Салима (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Абу Ба-
кар а, Iумар а (АллахI реза хуьлда цаьршинна) ал-

                                                 
782. ал-Бухари, 1741, Муслим, 1679. 

783. Абу Дауд, 1953. 

784. Муслим, 1211. 

785. Ахьмад, 14133, Абу Дауд, 2001, ан-Насаи, 2/460, ибн Мажа, 

3060, ал-Хьаким, 1/475. 
786. ал-Бухари, 1764. 
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АбтIахь олучу меттигехь сецира» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву). 

Иштта Iурвас дийцина: «Iайшат (АллахI реза хуьлда 
цунна) ал-АбтIахь олучохь саца а ца соцура. Цо олура: «Ал-
лахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) цигахь сецнера, хIунда аьлча цигара кхиндIа а 
новкъа вала аьтту болуш долун дела» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).787 

655. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «ЦIано йоьхна зударий боцучу массо а нахе 
дина омра дара: хьаьжцIенна тIаваф дай бен дIамагIо 
аьлла» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).788 

656. IабдуллахI ибн аз-Зубайра (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «ХIокху сан 
маьждигехь дина ламаз - муьлхха а кхечу маьждигехь 
диначул а эзарза дезах ду, ал-Масжид ал-хьарам (ди-
хкина маьждигехь) доцург. Ткъа дихкиначу маьжди-
гехь дина ламаз - сан маьждигехь диначул а бIозза де-
зах ду» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад ву. Ткъа ибн Хьибба-
на - бакъ хьадис ду а аьлла хIара).789 
  

                                                 
787. ал-Бухари, 1765, Муслим, 1311. 

788. ал-Бухари, 1755, Муслим, 1328. 

789. Ахьмад, 4/5, ибн Хьиббан, 1620. 
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ФАВАТ (ЧЕКХДАККХАЗА ХЬАЬЖ), ЦАВАЬЛЛА 
ХЬАЬЖ ЮКЪАХДАЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

 
657. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчанна (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) Макка боьду некъ къевлира. 
ХIетахь цо шен корта а бешира, шен зударшца 
гIуллакх а даийтира, дийнатна урс а хьаькхира, 
юкъахдаьлла шен Iумрат тIедогIучу шарахь кхочуш а 
дира» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).790  
  
658. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
хьажа-хIотта шен шича ДубаIа бинт аз-Зубайр ибн Iабд ал-
МуттIалиб (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) йолучу 
вахара. Цо элира: «ХIай, АллахIан элча! Хьаьждан 
дагахь кечам беш-м йоллура со, чIогIа лазарша 
хьийзош ю-кха со». Ткъа Пайхамара (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Хьаьждан гIо хьайн, 
амма цхьа бехкам хIоттабе: сан ихьрам досту меттиг - 
АллахIа со саццийначохь хир ю алий» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).791 
 
659. Iикрима ибн ал-Хьажжаж ибн Iамр ал-Ансарис (АллахI 
реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь 
хьаьжочо шен меже кагйинехь я астагIа ваьллехь - цо 
шен ихьрам достуш ду, тIедогIучу шарахь шен хьаьж 
меттахIоттон (доькхуш дан) дезаш а ву иза». Iикрима 
аьлла: «Аса цуьнах дерг ибн Iаббасе а, Абу ХIурайре а 
(АллахI реза хуьлда царна) хаьттиначу хенахь - 
цаьршима шиммо а бакъдина тIечIагIдира и» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-Тирмизис дика хьадис ду а 
аьлла хIара).792 
  

                                                 
790. ал-Бухари, 1809. 

791. ал-Бухари, 5089, Муслим, 1207. 

792. Ахьмад, 15172, Абу Дауд, 1862, ат-Тирмизи, 940, ан-Насаи, 

5/198, ибн Мажа, 3077. 
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МАХЛЕЛОР А, МАХЛЕЛОРАН БЕХКАМАШ А, 
ЦАМАГИЙНА БАРТАШ А БУЬЙЦУ ДАКЪА 

660. РифаI ибн РафиIа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
хаьттира аьлла: «Муьлхачу кепара рицкъа лахар ду техьа 
уггаре а беркатениг?». Цо жоп делира: «Стага шен куьй-
га болх а бина даьккхинарг а, массо бакъахьара барт а 
беш дина хилла долу йохка-эцар а»» (ХIара хьадис да-
лийнарг ал-Баззар ву. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).793 

661. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, Макка йоккхучу шарахь АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) олуш 
хезна шена аьлла: «Боккъалаъ, АллахIа а, Цуьнан элчано 
а дохка-эца хьарам дина чагIар а, къеелла хIума а, 
хьакхин жижиг а, цIунаш а». Цуьнга хаьттира: «ХIай, 
АллахIан элча! Деллачу дийнатийн дуьмех (хьакхарх) 
дерг муха ду? ХIунда аьлча оха лелабо и хIордкема-
нашна хьокхуш а, цIокарчашна дабаг1а деш а, сто-
гаршна дагон даьтта кечдеш а». Цо жоп делира: «ХIан-
хIа, хьарам ду и!». Цул тIаьхьа АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ша аьллачунна тIетуьйхи-
ра: «АллахIан неIалт хуьлда жуьгташна! Сийлахь-
Везачу АллахIа шайна деллачу дийнатийн дума хьар-
ам биначу хенахь, ткъа и лала а беш, цул тIаьхьа дIа а 
бухкуш, цуьнах даьккхина ахча дуура цара» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).794 

662. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
олуш хезна шена аьлла: «Нагахь йохка-эцарехь махбечу 
шина стеган барт ца хилахь, я оцу шиннах цхьаьннен-
нан а ша бакъ хилар гайта тоьшалла а дацахь, - 
тIаьххьара дош юхку хIума йолучунна кхачош ду. 
Нагахь иза а ца нислахь - барт бохон йиш ю цаьршин-
нан» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
                                                 
793. ал-Баззар, 2/83, ал-Хьаким, 2/10. 

794. ал-Бухари, 2236, Муслим, 1581. 
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Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ал-Хьакима бакъ хьадис 
ду аьлла хIара).795 

663. Абу МасIуд ал-Ансарис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, мар-
шо а хуьлда цунна) дихкира - жIаьла дохкар а, нахаца 
лелачу зударшна мах балар а, хиндерг (къайленаш) 
хаьа бохучарна совгIат далар а» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).796 

664. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина. Цкъа нов-
къа боьлхучу хенахь, дукха некъ а бина, гIора дайна хилла иза 
тIехь волучу цуьнан эмкалан, и бахьанехь хецна иза дIаяхийта 
ойла а кхоллалуш цуьнан. Цо дийцина: «Циггахь суна тIевеара 
Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна). Цо, 
доIа а дина, сан эмкална тIе хIума тоьхначу хенахь, дIахьаьди-
ра иза, цул хьалха цкъа а цахьаьддачу кепара. Пайхамара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Цхьана 
укъих схьайохкахьа суна иза». Аса элира: «ХIан-хIа!». 
Юха а элира цо: «Цхьана укъих схьайохкахьа суна иза». 
ТIаккха дIайоьхкира аса иза цунна, цкъа хьалха цIа дIакхочур 
ву со цуьнца аьлла, бехкам а хIоттош. Даханачуьра цIакхаьч-
начу хенахь, эмкал а ялош, иза волучу схьавеара со, ткъа цо су-
на цуьнах бийцина хилла болу мах схьабелира. Со сайн цIа 
дIаваханачу хенахь, суна тIаьххье тIаьхьа стаг ваийтира цо. Цо 
элира: «Аса мах лахбина аьлла хеташ хила тарло хьо, 
хьан эмкал сайн дола ерзоран дуьхьа. ДIаэца хьайна 
хьайн эмкал а, дирхIамаш а дита ахьа хьайна Iадда. 
Хьан ду хьуна уьш»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).797 

665. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина: «Цхьана асхьаба шен лай, ша вала ма велли, 
лоллера паргIатваьккхи ша аьлла, дIакхайкхинера. 
Оцунна тIе, иза воцург, кхин бахам болуш а вацара 
иза. ХIетахь Пайхамара (АллахIера къинхетам а, мар-

                                                 
795. Ахьмад, 1/466, Абу Дауд, 3511, ат-Тирмизи, 1270, ан-Насаи, 

7/302, ибн Мажа, 2186. 
796. ал-Бухари, 2237, Муслим, 1567. 

797. ал-Бухари, 2861, Муслим, 1221. 
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шо а хуьлда цунна), ша волучу дIа а кхайкхина, цуьнан 
лай дIавоьхкира» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).798 

666. Пайхамаран (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) зудчо Маймуна (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Мухха а цкъа дахка, даьттанна чу а боьжна, оцу чохь беллера. 
Ткъа цуьнах дерг Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хаьттиначу хенахь, цо элира: «Иза а, цунна 
юххехь дерг а оцу чуьра дIа а кхоссий, диснарг даа 
йиш ю шун» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).799  

Ахьмада а, ан-Насаис а далийначу хьадисехь дийцина: 
«Даьтта гIорийна дара».800 

667. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь дахка гIорийначу даьттанна чу 
боьжнехь - иза а дIакхосса, иштта цунна юххераниг а 
дIакхосса. Нагахь иза кочачу даьттанна чу боьжнехь – 
тIаккха тIе а ма гIерталаш цунна» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Ахьмад, Абу Дауд. Амма ал-Бухарис а, Абу Хьатима а 
хьадисехь гIалат ду аьлла дийцина).801 

668. Абу аз-Зубайра (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Аса 
цкъа Жабире (АллахI реза хуьлда цунна) хаьттинера: цицигаш 
а, жIаьлеш а духкуш-оьцуш махлелорах лаьцна. Цо жоп дели-
ра: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ца магийра и» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Муслим, ан-Насаи).  

Ан-Насаин хьадисехь оцунна тIетоьхна аьлла: «… тал-
лархойн жIаьла доцург».802 

                                                 
798. ал-Бухари, 2141, Муслим, 997. 

799. ал-Бухари, 5540. 

800. Ахьмад, 7284, ан-Насаи, 4186. 

801. Ахьмад, 6880, Абу Дауд, 3742. 

802. Муслим, 1569, ан-Насаи, 7/190. 
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669. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа со 
йолучу а еана, Барира элира: «Сайн эланашца барт бина 
аса - цара исс укъих со лоллера паргIатъюьтур йолуш. 
Ткъа хIинца хIора шарахь а цхьацца укъи дIатакха 
дезаш ю со. ГIодехьа суна!». Аса элира: «Нагахь хьан 
элий реза хилахь - хьоьх дисиначуьнан бакъонаш 
шайгара соьга схьаяла, ахьа бохург дан тIелоцу аса». 
Барирас, шен эланашна тIе а яхана, и гIуллакх цаьрга 
дIахьахийна, ткъа уьш реза ца хилла оцу кепара болу бехка-
маш тIеэца. ТIаккха уьш болучуьра Iайшат (АллахI реза хуьлда 
цунна) йолучу юхаеаначу хенахь, цунна (Iайшатна) уллохь хи-
ина Iаш АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) хилла. ХIетахь цо аьлла: «И бехкамаш тIеэцахь-
ара аьлла, дехарца и некъ кховдийра аса цаьрга, амма 
реза-м ца хили уьш - сох дисиначуьнан бакъонаш 
шайна тIе чIагIйина юьсуш яцахь». Цуьнах дерг Пайха-
марна (АллахIера къинхетма а, маршо а хуьлда цунна) хезна. 
ХIетахь Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) хилларг-лелларг 
дерриге а шена дIадовзийтича, цо аьлла: «Мах а лой, 
схьаэца иза. Дисиначуьнан бакъонаш хьайна тIе 
чIагIбен бехкам а хIоттабе, хIунда аьлча дисиначуьнан 
бакъонаш лай паргIатваьккхиначунна тIечIагIъеш ма 
яй». Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) кхочушдира Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
дина хилла омра. Цул тIаьхьа, нахана юккъе а хIоьттина, 
хутIба дира цо. АллахIна хастам а бина, (АллахI) хеста а вина, 
цул тIаьхьа элира цо: «Делахь… цхьа болучу наха, цхьац-
ца бехкамаш а хIиттош, лелориг хIун ду-те, Сийлахь-
Везачу АллахIан Жайнахь доцу? Муьлхха а тайпана 
АллахIан Жайнахь боцуш болу бехкамаш - харц бу! 
Оцу тайпана бехкамаш бIе белахь а. АллахIан тIедил-
лар  - сов нийсаха ду, АллахIан бехкамаш – лакхара а 
бу. Мухха делахь а, хаалаш, дисиначуьнан ирс эцаран 
бакъонаш лай паргIатвоккхучунна тIечIагIъеш юйла» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).803  

Муслиман хьадисехь аьлла: «Юхаэца иза, цул 
тIаьхьа лоллера паргIат а яккха. Оцу кеппара цуьнан 
дисиначуьнан бакъонаш хьайна тIе а чIагIъе». 

                                                 
803. ал-Бухари, 2168, Муслим, 1504. 
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670. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Iумара ца магийра - шаьш долахь болучу дайшна 
бераш дина болу гIарбашаш бохкар. Цо элира: «Бохка а ца 
мега уьш, совгIатна бала а ца мега, ирсанна а ца кха-
чабо. Уьш долахь болу церан дай царех пайдаэца 
бакъо йолуш бу - шаьш дийна мел бу, ткъа уьш белла-
чул тIаьхьа - лоллех маьрша бовлуш бу» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-БайхIакъи, Малик. Оцунна тIе тIаьххьарачо 
аьлла: хIара дешнаш цхьаболучу хьадисаш дийцархоша Ал-
лахIан элчанна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) тIеяздина ду, ткъа иза тилар ду).804 

671. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
дийна а волуш, шаьш долахь болучу дайшна бераш 
дина болу тхешан гIарбашаш бухкура оха, ткъа цо и 
бахьанехь бехк а ца боккхура» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ан-Насаи, ибн Мажа, ад-ДаракъутIни. Ткъа ибн Хьиббана - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара).805 

672. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) совдаьлла хи 
дохкар дихкира» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).806 

Кхечу хьадисехь аьлла: «Иштта доьхкуш ду мах эцар 
- боьршачу эмкале стениг бугIелацийтарна тIера». 

673. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) дихкира - боьршачу хIуманан 
оралла йохкар» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).807 

674. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 

                                                 
804. ал-БайхIакъи, 10/342, Малик, 2/776. 

805. ан-Насаи, 3/199, ибн Мажа, 2517, ад-ДаракъутIни, 4/135, ибн 

Хьиббан, 1215. 
806. Муслим, 1516. 

807. ал-Бухари, 2284. 
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маршо а хуьлда цунна) стечу хIуманан кийрара кIорни 
йохкар дихкира. Ислам-дин даржале хьалха лаьттина-
чу жехIалаллин заманашкахь деланийхоша лелош 
хилла оцу тайпана хIуманаш. Стага эмкал оьцуш хил-
ла - цхьана стечу эмкало кхиниг стен эмкал яллалц, 
цул тIаьхьа шен хенахь цуьнан кийрарачо а иштта эм-
калан бекъа яллалц» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар ал-Бухариниг ду).808 

675. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) лоллех мукъабаьхначу лайх 
дисиначуьнан бакъонаш кхечунна йохкар а, совгIатна 
ялар а дихкира» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).809 

676. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) тIулг а кхоьссина ден йохка-эцар а, иштта 
билггал доцу (Iехавалар хила тарлун) йохка-эцаран 
барт бар а дихкира» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).810 

677. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь цхьамма кхачанан сурсаташ 
эцнехь - уьш (терзанахь) оззалц дIадохка бакъо яц 
цуьнан» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).811  

678. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) цхьана йохкарехь ши барт бар дихкина» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ан-Насаи, ат-Тирмизи, 
Абу Дауд. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).812  

                                                 
808. ал-Бухари, 2143, Муслим, 1514. 

809. ал-Бухари, 6756, Муслим, 1506. 

810. Муслим, 1513. 

811. Муслим, 1527. 

812. Ахьмад, 9764, ан-Насаи, 7/295, ат-Тирмизи, 1231, Абу Дауд, 

3460, ибн Хьиббан, 1109. 
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Абу Даудан хьадисехь аьлла: «Цхьана йохкарехь ши барт 
бинарг - лахарачу механа реза хила веза, риба ца хи-
лийтархьамма». 

679. Iамр ибн ШоIипа дийцина, шен дас, дендас дийцира, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Декхарийн тIелацам а, мах баран барт а 
цхьаьна базон магош дац, иштта магош дац йохка-
эцаран цхьана бартехь ши бехкам а, ша да воцучу 
хIуманна тIера са яккхар а, хьо да воцу хIума дохкар а» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи, ибн Мажа, ат-ТIабарани. Оцунна тIе ат-Тирмизис а, 
ибн Хузайма а, ал-Хьакима а бакъ хьадис ду а аьлла хIара).813  

ТIаьххьарачо «Iулум ал-Хьадис» жайнахь далийна хьа-
дис: Абу Хьанифана Iамр ибн ШоIипа олуш хезна АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна): «Бех-
камца цхьана йохка-эцаран мах бар дихкира». 

Изза хьадис ат-ТIабаранис а далийна «ал-АвсатI» жай-
нахь, амма динан Iилманчаша гIарадалаза (гIариб) хьадис ду 
аьлла и. 

680. Iамр ибн ШоIипа дийцина, шен дас, дендас дийцира, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Йохка-эцаран барт бечу хенахь закъалта-
на кара хIума ялар дихкира» (ХIара хьадис далийнарг Ма-
лик ву).814 

681. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа базарахь даьтта эцнера аса. Тхойшиннан, ха-
дам боллуш, механа тIехь барт хилла ма белли, оцу минотана 
цхьа стаг веара суна тIе - шена схьадохкахьара ахьа и даьтта 
аьлла. Суна хаза са ера йолу мах а бара цо хьехориг. Ткъа со 
оцу стагаца куьг куьйгах тоха дагахь воллуш а волуш, цхьамма 
тIехьара катоьхна схьалецира сан куьг. Ткъа со тIехьа 
дIахьажавелча - Зайд ибн Сабит (АллахI реза хуьлда цунна) 

                                                 
813. Ахьмад, 2/174, Абу Дауд, 3504, ат-Тирмизи, 1234, ан-Насаи, 

7/288, ибн Мажа, 2188, ат-ТIабарани, 4361, ал-Хьаким, 2/17. 
814. Малик, 2/609. 
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хиллера иза. Цо элира: «Айхьа хIинцца эцначохь ма 
дохка и - айхьа хьайн цIа и дIакхачадаллалц, хIунда 
аьлча АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, мар-
шо а хуьлда цунна) махлелорхошна дихкина - шаьш 
эцначу меттигехь хIума дIайохкар, цара и шаьш дай 
болучу меттиге (шайн хIусамашка) дIакхачаяллалц»» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд. Ткъа хьадисан 
дIаяздар тIаьххьарачуьнниг ду. Ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а 
бакъ хьадис ду аьлла хIара).815 

682. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Аса элира: «ХIай, АллахIан элча! Ал-БакъиI 
олучу меттигехь эмкалш дIаюхку аса. Цкъацкъа дина-
рех дIаюхку аса уьш, амма эцархошкара дирхIамаш 
оьцу аса схьа. Ткъа цхьайолучу хенахь дирхIамех дIа-
юхку аса уьш, амма эцархошкара динараш оьцу аса 
схьа. Цхьа ахча схаьоьцу аса вукхуьнан метта, цхьа ах-
ча дIа а ло аса кхечуьнан метта». ХIетахь АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Цхьа 
а вон хIума дац - хьайн ахча ахьа хийцарах, карарчу 
хенан мехаца схьаоьцуш хилчахьана. Амма цхьа бех-
кам-ма бу - шуьшиъ вовшашка дIасадаладезарг дIаса-
даллац дIасацакъастичахьанна» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. 
Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара).816 

683. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) мах лакхабаккхаран Iалашон-
ца муьлхха а хIилла лелор дихкира» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).817 

684. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
дихкира - чудерзонза (баттара даккханза) долу 

                                                 
815. Ахьмад, 5/191, Абу Дауд, 3499, ибн Хьиббан, 1120, ал-Хьаким, 

2/40. 
816. Ахьмад, 2/33, Абу Дауд, 3354, ат-Тирмизи, 1242, ан-Насаи, 

7/81, ибн Мажа, 2262, ал-Хьаким, 2/44. 
817. ал-Бухари, 2142, Муслим, 1516. 
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буьртиг-ялта оцале чудерзийначух (баттара даьккхи-
начух) хийцар а, (схьалахьонза дитташ тIехь йолучу) 
керлачу хурманех якъийна хурманаш хийцар а, кха 
тIера билгалйиначу лаьттан-коржамна тIехь кхуьуш 
долу ялта духьал лур долуш латталелон латталелорхой 
лацар а, муьлхха а билгалданза долучу юкъарадаькк-
хиначунна тIехь барт бар а, хIунда аьлча муьлхха а 
юкъарадаккхар цIенна билгалдина хила дезаш ду» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи. Оцунна тIе, ат-Тирмизис бакъ хьадис ду а аьлла 
хIара).818 

685. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) дихкира - чудерзонза (баттара даккханза) долу 
буьртиг-ялта оцале чудерзийначух (баттара даьккхи-
начух) хийцар а, кхианза ялта дохкар а, дуьххьара 
дIамахьакхавелли, кхин хьажа а ца хьожуш, хIума 
эцар а, бIаьргаш а хьабдина, вовшашца хIума хийцар 
а, чуберзонза стом хийцар а оцале чуберзийначух» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).819  

686. ТIавуса дийцина, ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна 
а, цуьнан дена а) дийцира, АллахIан элчано (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Коврашна 
дуьхьал ма эха гIалал арахьа, я гIалахочо йохка а ма 
йохка гIум-аренгарачу вахархочунна». ТIавуса хаьттина 
ибн Iаббасе (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а): 
««ГIалахочо йохка а ма йохка гIум-аренгарачу вахар-
хочунна» бохург хIун маьIна долуш ду?». Цо жоп делла: 
«Юкъалела йиш йолуш вац иза» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар ал-
Бухариниг ду).820 

687. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 

                                                 
818. Ахьмад, 14393, Абу Дауд, 3405, ат-Тирмизи, 1290, ан-Насаи, 

7/37. 
819. ал-Бухари, 2207. 

820. ал-Бухари, 2108, Муслим, 1521. 
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элира аьлла: «Кхечу махкара йохка хIума йохьуш 
йогIучу коврашна дуьхьал ма эха гIалал арахьа. 
Нагахь хIума юхкучу дена гIалал арахьа дуьхьал а ба-
хана, цуьнгара цхьаъ эцахь – хIума йоьхкинарг ша ба-
зара схьамакхеччи ша бина барт бохон бакъо йолуш 
ву» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).821 

688. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) гIалахочунна дихкира гIум-аренгарачу 
вахархочунна йохкар, мах лакхабаккха хIилла лелор а, 
юкъа а иккхина, йохка-эцаран барт беш воллучу шен 
вешин барт бохор а, шен вашас, захало дIа а хьахийна, 
ехна йолучу зудчуьнга дIа захало хьахор а. Иштта зуд-
чунна дихкира цо - стаге шен йиша йита аьлла дехар 
дар а, иза да йолуш долучух яккхархьамма» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).822 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Бусалба стаг лакхара 
мах хадон йиш йолуш вац - шен вешин йохка-эцар 
барт бохорхьамма». 

689. Абу Аййуб ал-Ансарис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) олуш хезна шена аьлла: «Наний, беррий вов-
шехкъастийнарг - къематдийнахь АллахIа шена без-
начарех къастор ву» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, 
ат-Тирмизи. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара. 
ХIара хьадис дийциначеран зIенехь эшарш делахь а, кхуьнах 
терачу хьадисех дIатоьхча чIагIло хIара).823 

690. Iали ибн Абу ТIалиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) омра дира соьга: сайн къона ши лай дIавохка аьлла, 
ткъа и шиъ ши ваша вара. И шиъ, вовшах а къастийна, тайп-
тайпанарачу шина дена дIа а воьхкина, цуьнах дерг Пайхамаре 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дIахаийтира 

                                                 
821. Муслим, 1519. 

822. ал-Бухари, 2140, Муслим, 1515. 

823. Ахьмад, 22413, ат-Тирмизи, 1283, ал-Хьаким, 2/55. 
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аса. Амма цо элира: «Хьада, вало, катоххий схьа а лахий, 
юхавалаве и шиъ. Вовшахцавоккхуш цхьанний бен 
вохка а ма вохкалахь и шиъ кхул тIаьхьа»» (ХIара хьадис 
далийнарг Ахьмад ву. Хьадис дийцинарш теша хьакъ бу. Ибн 
Хузайма а, ибн ал-Жаруда а, ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а, ат-
ТIабаранис а, ибн КъаттIана а бакъ хьадис ду аьлла хIара).824 

691. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) дийна волучу заманчохь Меднахь юхкучу хIуманийн ме-
хаш дазделлера, ткъа наха элира: «ХIай, АллахIан элча! 
Юхкучу хIуманийн мехаш дукха дазделла-кха. Хьедан 
йиш йоцу мехаш хIиттадехьа тхуна». АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: «Бок-
къалаъ, юхкучу хIуманийн мехаш сацориг АллахI ву. 
Цхьаболучарна къен дахар ло Цо, ткъа кхечарна – чот 
йоцу хьелаш ло. Шен лаьшна рицкъа луш верг ву И. 
Сийлахь-Везачу АллахIна хьалха хIоттаре сатуьйсуш 
ву со, шух цхьа а  цIийна тIехь я бахамна тIехь соьгара 
хилла цхьа а зулам дуьхьалдетташ, дIадоьхуш а во-
цуш» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ибн Мажа. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).825 

692. МаIмар ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «Цхьана галваьллачо а бен латтор 
яц язъяллалц сацийна (дIайиллина) юхку хIума» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).826 

693. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Стечу эмкалан а, жийнан а шин дIамабоьхкий-
ла аша (эцархочунна дуккха а шура луш ю моттийта 
шура гулъялийта дагахь). Нагахь цул тIаьхьа муьлхха-
чу а цхьамма, уьш эца а эцна, оза а оьзна, ма-дарра 

                                                 
824. Ахьмад, 721, ибн ал-Жаруд, 575, ал-Хьаким, 2/125. 
825. Ахьмад, 13545, Абу Дауд, 3451, ат-Тирмизи, 1314, ибн Мажа, 

2200, ибн Хьиббан, 4914. 
826. Муслим, 1605. 
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дерг цунна гучудалахь - иза шина сацамах шена луъург 
цхьаъ тIеэца бакъо йолуш ву. Нагахь шена лаахь - уьш 
шена дIаIаддита а йиш ю цуьнан, ткъа ца лаахь - 
юхадерзон бакъо а ю цуьнан, цаьрцанний цхьаьна 
кхин а тIе цхьа сахь якъийна хурманаш а луш» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).827 

Муслиман хьадисехь иштта аьлла: «… кхаа денна чохь 
барт бохон бакъо йолуш ву иза». 

Цуьнан кхечу хьадисехь иштта аьлла: «… оцуьн-
цанний кхин а тIе цхьа сахь828 буьртиг-ялта а луш, кIа 
доцург829». 

694. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Нагахь цхьамма шин бихкина хилла болу жий 
эцнехь, ткъа цул тIаьхьа иза юхабалан цуьнан сацам а 
хиллехь - цуьнцанний цхьаьна тIе цхьа сахь хурманаш 
а лойла цо» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).830 

Ткъа ал-ИсмаIилин хьадисехь аьлла: «… цхьа сахь 
якъийна хурманаш». 

695. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) буьртиг-ялтин оьлина тIехволуш хилла. Ткъа цо шен 
куьг юккъе дахийтича, тIуналла хааеллачу цо аьлла: «ХIей, 
хIокху ялтин да! ХIара хIун ду?». Цо жоп делла: 
«ДогIанна кIел нисделла и, хIай, АллахIан элча!». Цо 
аьлла: «ХIета, тIунделларг тIехула хIунда ца даьккхина 
ахьа, нахана гуччехь хилийта? ХIилла лелош верг (нах 

                                                 
827. ал-Бухари, 2148, Муслим, 1524.  

828. ХIокху заманан терзанан барамашца аьлча, Пайхамаран цхьа 

сахь – дикачу кIех 3 эзар гарам (3 кила) нисло. 
829. Кхузахь дуьйцург - ша тайпана, тоьлла кIа ду, цуьнга 

хьаьжжина лакхара мах а болуш. Шемара кIа ду и. Оцу тайпана 

кIа ма ло аларан маьIна - кхиндолучу Хьижазерачу кIел а, иштта 

хурманел а цхьаьна и деза хилар ду. 
830. ал-Бухари, 2149. 
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Iехош верг) соьх вац»» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).831 

696. IабдуллахI ибн Бурайда (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, шен дас элира, АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Ялта чудерзочу хенахь кемсаш (чуерзор) сацийна 
верг, цул тIаьхьа чагIардоккхучарна уьш дIайо-
хкархьамма - шена хуъушехь хьаьдда жоьжагIатина чу 
кхоссалуш ву» (ХIара хьадис далийнарг шен «ал-АвсатI» 
жайнахь ат-ТIабарани ву, дика зIе а йолуш).832 

697. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Пайда – жоьпаллехь волучунна кхачош бу833» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи, ибн Мажа. Амма ал-Бухарис а, ат-Тирмизис а гIийла 
хьадис ду аьлла хIара. Делахь а, ат-Тирмизис а, ибн Хузайма а, 
ибн ал-Жаруда а, ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а, ибн ал-
КъаттIана а бакъ хьадис ду аьлла хIара).834 

698. Iурва ал-Бакъира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина. 
Цкъа АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) цуьнга (Iурвага) цхьа динар ахча деллера - гIурба 
дан хьайба я газа (уьстагI) эца цуьнах аьлла. Ткъа цо (оцу ди-
нарах) ши газа а эцна, цул тIаьхьа цаьршиннах цхьаъ цхьана 

                                                 
831. Муслим, 102. 

832. ат-ТIабарани, 5356. 

833. Вуьшта аьлча, нагахь стага ша эцна долу латта лелон даькк-

хинехь, я ша эцначу хьелийн шуьрех я церан тIаьхьенах пайда 

эцнехь - машен а эцна, и лелийнехь, говр а эцна, цунна тIехь лел-

лехь, цул тIаьхьа цунна оцу ша эцначу муьлххачу а хIуманехь шех 

хьулдина сакхт гучудалахь - и ша эцна хIума шена йоьхкиначунна 

юхаерзон бакъо йолуш ву иза. Амма ша эцначу пайданах цхьа а 

хIума юхадерзон декхарийлахь вац иза. ХIунда аьлча мах бохон 

йиш йолучу юккъехь цо эцна йолу хIума хIаллакъхиллехьара - 

тIаккха а ма вара иза и такха декхарийлахь. Цундела цо эцна пай-

да а бу цунна кхачош.  
834. Ахьмад, 3091, Абу Дауд, 3508, ат-Тирмизи, 1285, ан-Насаи, 

7/254, ибн Мажа, 2442, ибн ал-Жаруд, 627, ибн Хьиббана, 1125, 

ал-Хьаким, 2/15. 
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динарах дIайоьхкина. Цул тIаьхьа Пайхамарна (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) цхьа газа схьа а ялийна, 
цхьа динар цунна духа а дерзийна цо. Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) цунна (махлелорехь) 
беркат дар доьхуш доIа дира. Iурвас олура: хIетахь дуьйна ша 
(когашна бухара схьаэцна) лаьттана тIехь мах лелийча а са ера 
ма яра шена олий. (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 
Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа. Ал-Бухарис ца далийна хIара 
хьадис, ткъа цо далийнарг - деххачу кхечу хьадисехь оцу хьа-
дисан бух бу. Кхуьнах тера хьадис иштта ат-Тирмизис а далий-
на, Хьаким ибн Хьизама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина 
аьлла).835 

699. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) дихкина – хьайбанийн кийрара хIинца 
а дуьненчу йовлаза кIорнеш эцар а; хIинца а церан 
шаннаш чохь йолу шура эцар а; ведда волу лай эцар а; 
тIемалошна юккъехь дIаса а екъале хьалха тIеман 
хIонсаш эцар а; шена хьажийначуьнан кара дIакха-
чанза долу сагIийна делла хIума эцар а; хибухахьлела-
чунна тIаьхьа карон йолу хIума эцар а» (ХIара хьадис 
далийнарг ибн Мажа ву. Ал-Баззара а, ад-ДаракъутIнис а да-
лийна хIара, гIийла зIе а йолуш).836 

700. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «ХIорданна чохь болу чIара ма эца, хIунда 
аьлча оцу кепарчу бартехь билгазалла ю837» (ХIара хьа-
дис далийнарг Ахьмад ву).838 

701. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-

                                                 
835. Ахьмад, 18549, Абу Дауд, 3384, ат-Тирмизи, 1258, ибн Мажа, 

2402, ал-Бухари, 3642, ат-Тирмизи, 1257. 
836. ибн Мажа, 2196, ад-ДаракъутIни, 3/44. 

837. ХIунда аьлча чIара оьцучунна хууш дац - цуьнга чIара лаца-

лур бу я бац, цуьнан и лаца гIора кхочур ду я дац, я лацалой а ца 

хаьа цуьнга иза. И дерриге шеконехь а, шен карахь доцург дохкар 

а, шегахь Iехавалар долучу а декъана юкъадоьдуш ду. 
838. Ахьмад, 3494. 
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да цунна) хIинца а хилла доцу стоьмаш дохкар дихки-
ра, иштта хIинца а хьайбанан букъа тIехь болу тIаргIа 
бохкар а, шинна чохь йолу шура йохкар а дихкира» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ад-ДаракъутIни а, «ал-АвсатI» 
цIе йолучу гуларахь ат-ТIабарани а. Абу Дауда а далийна хIара 
хьадис, Iикримера (АллахI реза хуьлда цунна) ду аьлла, «ал-
Марасийл» цIе йолучу гуларахь. Оццо, ибн Iаббасера (АллахI 
реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) ду аьлла, далийна, чIогIа 
зIе а ялош. Ва амма асхьабна тIехь сецна ду, оцунна тIехь берта 
вахана ал-БайхIакъи а).839 

702. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хIинца а боьршачу хIуманан букъехь йолу 
оралла йохкар дихкира, иштта хIинца а кийрахь йолу 
хьайбанан кIорни йохкар а дихкира» (ХIара хьадис, 
гIийла зIе а йолуш, ал-Баззара далйина).840 

703. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь стага ша бусалба стагана йоьхкина 
хIума юханехьа схьаэцахь - АллахIа цуьнан къиношна 
(хатIешна) гечдийр ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу 
Дауд, ибн Мажа. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ 
хьадис ду аьлла хIара).841 
  

                                                 
839. ад-ДаракъутIни, 3/14, ат-ТIабарани, 3708, Абу Дауд, 183, ал-

БайхIакъи, 5/340. 
840. ал-Баззар, 1267. 

841. Абу Дауд, 3460, ибн Мажа, 2199, ибн Хьиббан, 7/243, ал-

Хьаким, 2/45. 
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БАРТ БОХОН БАКЪО ХИЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
704. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь ши стаг йохка-эцаран 
мах беш велахь - цаьршиннах хIора а мах бохон бакъо 
йолуш ву, и шиъ дIасаваланза (мах биначу меттигехь) 
цхьаьна мел ву. Нагахь цаьршиннах цхьамма 
вукхуьнга бехкамаш хьахийнехь, иза царна реза а 
хиллехь, цул тIаьхьа цаьршимма оцу бехкамашна 
тIехь барт а бахь - цаьршиннан йохка-эцаран барт 
хилла лоруш бу. Нагахь и шиъ йохка-эцаран барт 
биначул тIаьхьа дIасакъастахь, я цаьршиннах 
цхьаммо а и барт боха а ца бинехь - тIаккха а мах бина 
лоруш бу» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. 
Ткъа оцу хьадисан дIайаздар Муслимниг ду).842 
 
705.  Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас, дендас (АллахI реза 
хуьлда царна) дийцира, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Йохкархо а, эцархо а 
йохка-эцаран мах бохон бакъо йолуш ву - и шиъ 
дIасакъаьстина а мел воцу, иштта нагахь цаьршиммо а 
мах бохоран бакъо мах бечу хенахь йийцаре йина 
яцахь а. (Йохка-эцаран мах бечу) хенахь шина агIонах 
цхьана а агIонан бакъо яц - мах бохорна кхоьруш, 
цигара чехкка дIавала» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ад-ДаракъутIни, ибн 
ал-Жаруд, ал-БайхIакъи). Оцунна тIе оцу хьадисан кхечу 
цхьана хаамехь аьлла: «…шаьшшиъ волучу меттигера и 
шиъ дIасакъастталц».843 
 
706. Ибн  Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа цхьана стага АллахIан элчане (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дийцира: йохка-эцаран 
мехаш дечу хенахь кест-кеста лево-кха ша аьлла. ТIаккха 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 

                                                 
842. ал-Бухари, 2112, Муслим, 1531. 

843. Ахьмад, 6434, Абу Дауд, 3456, ат-Тирмизи,  1247, ан-Насаи, 

7/251, ад-ДаракъутIни, 3/50, ибн ал-Жаруд, 620, ал-БайхIакъи, 

5/271. 
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цунна) элира: «Айхьа барт бечу хенахь ала: «Вайн 
бартана юкъахь хьарамло (левар) хила йиш йолуш 
дац»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).844 
  

                                                 
844. ал-Бухари, 2117, Муслим, 1533. 
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РИБАХ ДЕРГ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 

707. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) неIалт 
аьлла риба юучунна а, риба дIалучунна а, риба лур ю аьлла бен 
барт дIаязбечунна а, оцу хенахь теш хIоьттиначу шинна а. 
Циггахь элира цо: «Уьш берриге а цхьатерра бу»» (ХIара 
хьадис Муслима далийна. Ткъа кхуьнах тера хьадис, Абу 
Жухьайфа дийцина аьлла, ал-Бухарис а далийна).845 
 
708. IабдуллахI ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Рибан кхузткъе итт кеп ю. Царех уг-
гаре а яйниг (я цуьнах хьаьрчаш долу уггаре а лахара 
къа) – стага шен ненаца цIий эдарах терра ду. Ткъа уг-
гаре а йоккхаха риба – бусалба стеган сий дайъар ду» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-Хьаким ву. Оццо бакъ хьадис ду а 
аьлла хIара. Ибн Мажас дацдиначу кепехь далийна хIара хьа-
дис).846 
 
709. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Дешех деши ма хийца - терзанахь 
цхьатерра нисдиний бен, кIеззигниг а – дукхачух. Де-
тех дети а ма хийца - терзанахь цхьатерра нисдиний 
бен, кIеззигниг а – дукхачух. Иштта карахь йоцу хIума 
а ма хийца - карахь йолучух» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).847 
 
710. Iубада ибн Самита (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Дешех деши хийца, иштта детех дети 
а, кIех кIа а, мекхах мукх а, хурманех хурманаш а, 
туьханах туьха а хийца. Ерриге а и (хIуманаш вовшех 
хуьйцуш елахь, терзанахь) цхьатерра нисйина хила а 
еза. Дуьхь-дуьхьал лучу шина хIуманан) дукхалла а ю 
цхьатерра хила езаш, (мах бан цхьаьнакхеттачара 

                                                 
845. Муслим, 1598, ал-Бухари, 5962. 

846. ал-Хьаким, 2/37, Ибн Мажа, 2275. 

847. ал-Бухари, 2177, Муслим, 1584. 
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вовшах къастале) карара-кара дIалуш хила а еза уьш. 
Нагахь (вовшашца аша хуьйцуш йолу) шун хIуманаш 
тайп-тайпана елахь-м - шайна ма-лаъара хийца, уьш а 
карара-кара дIалуш хилчахьана» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).848 
 
711. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Дешех деши хийца, амма цхьатерра 
оьзна а, барам цхьатерра нисбина а долуш. Детех дети 
а хийца, амма цхьатерра оьзна а, барамехь цхьатерра 
нисдина а долуш. Нагахь цхьамма тIетохахь, я тIето-
хар дехахь - ткъа иза риба хир ю» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).849 
 
712. Абу СаIид ал-Худрис а, Абу ХIурайрас а (АллахI реза хуьл-
да цаьршинна) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) шен асхьабех цхьаъ Хайбарахь 
шен сардал хIоттийнера. Мухха а цкъа тоьллачу тайпанах йолу 
якъийна хурманаш а йохьуш, иза волучу веанера иза. АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
хаьттира цуьнга: «Хайбарара ерриге хурманаш а юй, 
ткъа, хIокху кепара дика?». Цо жоп делира: «Яц, хIай, 
АллахIан элча! АллахIах чIагIо ма йо аса: оха хIокху 
хурманех цхьа сахь кхечу тайпанан хурманех цхьана я 
шина саьхьан хурмашна дуьхьал хийца ма хуьйцу». 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира: «Ма делаш оцу тайпана хIума! Кхечу тай-
панан хурманаш дирхIамех дIа а йохкий, ткъа цул 
тIаьхьа оцу дирхIамех эца кхин а тоьллачу тайпанан 
хурманаш». Оцул тIаьхьа элира цо: «Изза дан догIу тер-
занахь оьзна юхкуш йолучу массо хIуманийн хьокъехь 
а»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).850 
 
713. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 

                                                 
848. Муслим, 1587. 

849. Муслим, 1588. 

850. ал-Бухари, 4/399, Муслим, 1593. 
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маршо а хуьлда цунна) дихкира - барам мел бу ца 
хуучу якъийначу хурманийн оьла барам билгалбина 
йолучу якъийначу хурманашна дуьхьал хийцар» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).851 
 
714. МаIмар ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) олуш хезна суна: «Кхачанан цхьатерра сур-
саташ хийца магош ду шуна, амма дукхалла цхьатерра 
нисйина хила еза церан». Ткъа оцу хенахь тхан кхача - 
мекхах бара»» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).852 
 
715. Фадала ибн Iубайда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Хайбар йоккхуш тIом хиллачу дийнахь, шийтта дирхIам мах 
а белла, деза (мехала) тIулгаш долу туьтеш (логан хIоз) эцнера 
аса. Ткъа аса уьш (туьтеш), ша-ша а даьхна, церан мах хадий-
начу хенахь, церан мах шийтта динарал а дукхаха хилар гучу-
делира суна. Аса цуьнах дерг Пайхамаре (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) довзийтиначу хенахь, цо элира: 
«Ша-ша а даьхна, мах мел бу хаъалц дохка мегар дац 
уьш» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).853 
 
716. Самура ибн Жундуба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) дихкира - цхьа дийнат кхечу дийнатах тIедил-
лина хийцар (дохкар)» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахь-
мад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе 
ат-Тирмизис а, ибн ал-Жаруда а бакъ хьадис ду а аьлла 
хIара).854 
 
717. IабдуллахI ибн Iамр ибн ал-Iаса (АллахI реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна), эскар кечде аьлла, омра ди-
нера соьга. ДIаладоьгIча, эмкалш тIецатоьуш яра. 
ТIаккха цо омра дира: тIедиллина эмкалш эца еза 

                                                 
851. Муслим, 1530. 

852. Муслим, 1592. 

853. Муслим, 1591. 

854. Ахьмад, 5/12, Абу Дауд, 3356, ат-Тирмизи, 1237, ан-Насаи, 

7/292, ибн Мажа, 2270, ибн ал-Жаруд, 611. 
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аьлла, царна дуьхьал закатна тесна схьаялон езаш йо-
лу къона эмкалш лур йолучу бехкамца. Ткъа аса хIора 
эмкал, закатна еллачу эмкалех шишша эмкал дуьхьал 
а лур йолуш, тIедиллина схьаийцира» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Хьаким, ал-БайхIакъи. Хьадис дийцинарш 
теша хьакъ бу).855 
 
718. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо  
ахуьлда цунна) олуш хезна суна: «Нагахь шу тIедиллина 
хIума йохка а юхкий, цул тIаьхьа, лахара мах а луш, (и 
хIума) цуьнгара схьаоьцу мехаш лелон а дуьйлахь, 
хьелийн цIогарчий а лаьцна лела а дуьйлахь, латта 
лелорах тоам бина а хьийзахь, АллахIан новкъахь тIом 
бар а дитахь - АллахIа шуна тIе сийсазло тосур ма ю, 
шайн дине шу юхадерззалц шу цуьнах хьалха а дохур 
ма дац» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву, НафиIа дийци-
на аьлла. Амма цо дийциначу хьадисан зIенехь гIийлалла ю. 
Кхуьнах тера ибн Iумаран (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) хьадис Ахьмада а далийна, IатIаъ ибн Абу Муслима 
дийцина аьлла. Ткъа и хьадис дийцинарш теша хьакъ бу. 
Оцунна тIе ибн КъаттIана бакъ хьадис ду а аьлла хIара).856 
 
719. Абу Умама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь стага, ша шен вешехьа гIо даьккхича, 
вукхо, баркаллина аьлла, шена дина совгIат 
схьаэцнехь - рибан Iаламат йоккхачу неIарех 
чоьхьаваьлла иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, 
Абу Дауд. Делахь а, и хьадис дийциначеран зIенехь эшам 
бу).857 
 
720. IабдуллахI ибн Iамр ибн ал-Iаса (АллахI реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) неIалт аьлла кхаъ 
лучунна а, кхаьънаш ийдечунна а» (ХIара хьадис далий-

                                                 
855. ал-Хьаким, 2/56, ал-БайхIакъи, 5/287. 

856. Абу Дауд, 3462, Ахьмад, 4825. 

857. Ахьмад, 5/261, Абу Дауд, 3541. 
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нарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи. ТIаьххьарачо бакъ хьадис ду а 
аьлла хIара).858 
 
721. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) барам билгалбина йолучу 
якъийначу хурманашна дуьхьал бешара хIинца а чу-
ерзонза йолу хурманаш хийцар дихкира, иштта чуер-
зонза кемсаш а – барам билгалбиначу кишмашна 
дуьхьал хийцар, иштта чудерзонза буьртиг-ялта а – 
барам къастийначу буьртиг-ялтина дуьхьал хийцар. 
Царех тера мел долу мехаш дар а дихкира цо» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).859 
 
722. СаIд ибн Абу Ваккъаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хоьттуш хезна ву со: «Керла хурманаш якъийначу 
хурманех хийца мегий-те?». Ткъа цо хаьттира: «Керла 
хурманаш якъаелча, хебаршка а йоьлхий, (оьший)?». 
Наха жоп делира: «Дера йоьлху (оьшу)». ТIаккха ца ма-
гийра цо и тайпана хIума дар» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна 
тIе ат-Тирмизис а, ибн ал-Мадинис а, ибн Хьиббана а, ал-
Хьакима а бакъ хьадис ду а аьлла хIара). 860  
 
723. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тIаьхьатеттина декхарш керлачу декха-
рех дохкар дихкира» (ХIара хьадис далийнарш бу: Исхьакъ, 
ал-Баззар. Амма хьадис дийциначеран зIе гIийла ю).861  

  

                                                 
858. Абу Дауд, 3580, ат-Тирмизи, 1337. 

859. ал-Бухари, 2205, Муслим, 1542. 

860. Ахьмад, 1/175, Абу Дауд, 3359, ат-Тирмизи, 1225, ан-Насаи, 

7/268, ибн Мажа, 2264, ибн Хьиббан, 4982, ал-Хьаким, 2/38. 
861. Исхьакъ, ал-Баззар, 1280. 
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ЧУЕРЗОНЗА КЕРЛА ХУРМАНАШ ЯКЪИЙНАЧАЬРЦА 
ХУЬЙЦУШ МАХБАН МЕГАШ ХИЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА, 

НАГАХЬ УЬШ ШАЙН ДУКХАЛЛЕХЬ ЯКЪИЙНАЧУ 
ХУРМАНАШКА НИСЛУШ ЕЛАХЬ 

 
724. Зайд ибн Сабита (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) (дитташна тIера) схьалахьонза керла 
хурманаш якъийначаьрца хийца магийра, якъийначу 
хурманийн бараме а нисйина» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).862 
 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Беш долахь йолуш 
берш - хийцина якъийна хурманаш схьаэца бакъо 
йолуш бу, шаьш цара юуш ерш керла хурманаш елахь 
а». 
 
725. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) схьагулъянза керла хурманаш 
якъийначу хурманех хийца магийра – (барамехь 
якъийначу харманашка нислуш хилчахьана,) 
йозаллехь пхиъ вускъал сов йолуш ца хилчахьана я 
пхиъ вускъал кIезигаха хилчахьана» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).863 
  

                                                 
862. ал-Бухари, 2192, Муслим, 1539. 

863. ал-Бухари, 2190, Муслим, 1541. 
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ДИТТАШ А, СТОЬМАШ А ДОХКА-ЭЦА МЕГАШ ХИЛАР 
ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

 
726. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) хилла доцу (аьрга) стоьмаш 
дохкар а, эцар а дихкира» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).864 
 

Оцу хьадисан цхьана кхечу ривайатехь дийцина, цуьнга 
хаьттинера аьлла: «Стоьмаш хилла маца лору?». Ткъа цо 
жоп делира: «Талхаран кхерам дIабаьллачу хенахь». 
 
727. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
стоьмаш дохкар дихкира – мутта доллалц (беснаш эццалц). 
Наха хаьттира цуьнга: «Беснаш эцар хIун ду цара?». Оцун-
на жоп луш элира цо: «ЦIен бос эцар а, можа бос эцар а 
ду»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Хьади-
сан дIаяздар ал-Бухариниг ду).865 
 
728. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) Iаьржа бос эццалц кемсаш йохкар (ца ма-
гийра). Иштта буьртиг болу ялта дохкар а ца магийра - 
буьртиг чIагIбаллалц» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахь-
мад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа. Ткъа ибн Хьиббана а, 
ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду аьлла хIара).866  
 
729. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цьунан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь ахьа 
хьайн вешина стом боьхкинехь, цул тIаьхьа Iаламан 
бохамаш бахьанехь иза телхинехь, - цуьнгара цхьа а 
хIума схьаэца бакъо яц хьан. Муха оьцу ахьа харцонца 

                                                 
864. ал-Бухари, 2194-1486, Муслим, 1534. 

865. ал-Бухари, 1488, Муслим, 1555. 

866. Ахьмад, 3/221, Абу Дауд, 3371, ат-Тирмизи, 1228, ибн Мажа, 

2217, ибн Хьиббан, 4972, ал-Хьаким, 2/19. 



280 
 

хьайн вешин бахам схьа?» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).867   
 

ХIоккху хьадисан кхечу ривайатехь дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
омра дира: Iаламан бохамаша дина зенаш меттахIит-
таде аьлла».  
 
730. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь стага дургал эдиначул 
тIаьхьа хурмин дитт доьхкинехь - оцу тIера стом иза 
доьхкиначуьнан бу, нагахь иза эцначо ша оьцучу 
юккъехь (дургал эдинарг цхьана механа юкъабогIуш 
бу аьлла) билгалдаьккхина ца хиллехь» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).868 
  

                                                 
867. Муслим, 1554. 

868. ал-Бухари, 2379, Муслим, 1543. 
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ХЬАЛХХЕ МАХ ДIАБАЛАР А, ХЬАЛХХЕ МАХ 
СХЬАЭЦАР А ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

 
731. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) Медна веъначу хенахь, цигара бахархой цхьа шо а, ши 
шо а хьалха стоьмийн мах дIалуш бара. Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: «Стоьмаш эца 
хьалххе мах лучо - билгалбиначу барамна дуьхьал ло, 
я билгалйиначу узучу йозаллина дуьхьал ло, 
хIоттийначу хенахь (стоьмаш) схьалур болуш хан 
къастаяй а ло»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим. Цул сов ал-Бухарин хьадисехь аьлла: «ХIума эца 
мах хьалххе дIалучо…»).869  
  
732. Iабд ар-Рахьман ибн Абза а, IабдуллахI ибн Абу Авфа а 
(АллахI реза хуьлда цаьршинна) дийцина: «АллахIан элча 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дийна а 
волуш, тхан кара механ еза тIеман хIонсаш йогIура. Тхаьш 
долучу Шемара набатхой баьхкича, оха цаьрга хьалххе мах 
дIалора кIана а, мекхана а, кишмашна а дуьхьал, хIоттийначу 
хенахь хилийта цара шайна тIелоцуш хиллачу. Наха хаьттира: 
«Церан ялта оцале чудерзийна хиларий?». Цаьршимма 
жоп делира: «Оцуьнах дерг хетта а ца хеттара оха 
цаьрга» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву. ХIокху 
хьадисан цхьана тайпанехь даьтта а ду хьахош).870 
  

                                                 
869. ал-Бухари, 2239, Муслим, 1604. 

870. ал-Бухари, 2254. 
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ДЕКХАР ДАЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
733. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АлахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь стага нехан бахам схьаэцнехь, 
юхаберзо а дагахь, - АллахIа цунна тIера дIатокхур бу 
иза. Нагахь цо нехан бахам схьаэцнехь, хIаллакбан а 
дагахь, - АллахIа хIаллаквийр ву иза ша» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).871 
 
734. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, ша цкъа 
хаьттира аьлла: «ХIай, АллахIан элча! Хьенех Шемара 
бедарш а йохьуш цIавирзина. Ткъа ахьа иза волучу 
стаг а вахийтина, цуьнгара тIедиллина хьайна ши коч 
эцча - хьайн таро ма-хилли дIалур ду ахьа и». Цо 
совдегар волучу стаг вахийтича, иза реза ца хилира (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Хьаким, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Ткъа 
хьадис дийцинарш а бу шайх теша хьакъ).872 
  

                                                 
871. ал-Бухари, 2387. 

872. ал-Хьаким, 2/23, ат-Тирмизи, 1213, ан-Насаи, 7/294. 
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ЗАКЪАЛТАНА КАРА ХIУМА ЯЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
735. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь тIехуу дийнат закъалтана 
караделлехь - оцу (дийнатна) тIехаа бакъо ю, ахьа 
кхобуш хьан Iуналлехь иза мел ду. Нагахь машане 
даьхний закъалтана караделлехь - церан шура мийла 
мегаш ю, ахьа кхобуш хьан Iуналлехь уьш мел ду. 
ТIехуьйшург а, шура муьйлург а жоьпаллехь ву 
закъалтана шен караделла даьхний кхаба» (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву).873 
 
736. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Закъалтана хIума караеллачо 
караелла хIума йовш яц, цуьнан шен хеннахь декхар 
дIалойла ца нисделлера аьлла. Цуьнах схьаболу пайда 
(закъалт караделлачунна) бу, хIунда аьлча цуьнах 
жоьпалла а ма дай цунна тIехь» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ад-ДаракъутIни, ал-Хьаким. Хьадис дийцинарш теша хьакъ 
долуш белахь а, Абу Дауда а, иза воцучу кхечу динан 
Iилманчаша а хьадисан дарж кхечуьнга даьккхина ду аьлла).874 
 
737. Абу РафиIа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
цхьана стагера юхалург къона эмкал эцнера. Ткъа иза волучу 
закатна елла эмкалш схьалаьхкиначу хенахь Абу РафиIе омра 
дира цо: оцу стагера декхарна эцна йолу къона эмкал 
юхаерзаехьа аьлла. Цхьа хан яьлча, цунна тIе а вахана, цо 
элира: «Суна кара-м ца йо ворхIалгIа шаре яьлла уггаре 
а тоьлларг бен». Цо элира: «ХIета, и дIалохьа цунна, 
хIунда аьлча нахах уггаре а диканиг – уггаре а хазачу 
куьцара шена тIера декхар юхадерзош верг ву»» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).875 
 

                                                 
873. ал-Бухари, 2512. 

874. ад-ДаракъутIни, 3/33, ал-Хьаким, 2/51, Абу Дауд, 187. 

875. Муслим, 1600. 
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738. Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Муьлхха а пайда бохьуш долу 
декхар - риба лоруш ду» (ХIара хьадис далийна шен 
«Муснад ал-Хьарис Абу Усам» жайнахь ал-Хьарис ибн Абу 
Усама. Амма и дийциначеран зIен юккъера цхьа чIуг йоцуш 
ю).876 
 

Кхуьнах тера хьадис ал-БайхIакъис а далийна, Фудала 
ибн Iубайда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла. Делахь 
а, и хьадис дийциначеран зIе а ю гIийла. Кхарех тера кхин 
цхьаъ хьадис ду, IабдуллахI ибн Салама дийцина аьлла, ал-
Бухарис далийна. Ткъа оцу шина хьадисо тIечIагIдо Абу 
ТIалибан кIентан Iелин (АллахI реза хуьлда цунна) хьадис).877 
  

                                                 
876. ибн Абу Усама, 437. 

877. ал-БайхIакъи, 5/350, ал-Бухари, 3814. 
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ДЕКХАРШ ТАКХА ЙИШ ЙОЦУШ КЪИЙВАЛАР А, 
ПАЧХЬАЛКХДАККХАР А, БАХАМ ЛАЦАР А ДУЬЙЦУ 

ДАКЪА 
 
739. Абу Бакр ибн Iабд ар-Рахьмана дийцина: «Абу ХIурайрас 
(АллахI реза хуьлда цунна) элира, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) олуш хезира шена аьлла: 
«Нагахь муьлхха а стагана декхаршлахь висиначу 
декхархочуьнгахь ша ма-барра, хIумма а эшаза, шен 
бахам карабахь - хьанначул а хьалха цунна богIуш бу 
и» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).878 
 

Кхечу хьадисехь Абу Бакр ибн Iабд ар-Рахьмана хIокху 
кепара аьлла: «Нагахь стага тIедиллина цхьа хIума 
йоьхкинехь, и йоьхкиначо цуьнах шена богIучу мехах 
цхьа а дакъа схьаэцна а дацахь, оцул тIаьхьа и хIума 
эцнарг декхаршлахь висинехь, ткъа цул тIаьхьа нагахь 
(хIума йоьхкиначунна) шен бахам хIумма а галдалаза 
дийна а карийнехь - хьанначул а хьалха цунна богIуш 
бу иза. Нагахь хIума эцнарг валар нисделлехь - 
кхинболучу декхаршделлачеран йоллу бакъо йолуш ву 
(хIума йоьхкинарг)» (ХIара хьадис далийнарш бу: Малик, 
Абу Дауд. Цара мкхечуьнга даьккхина ду а аьлла хIара. Иштта 
Абу Дауда а, ал-Бухарис а далийна оццу хьадисан кхин 
ривайат, юкъахь йисина хьадис дийциначеран зIен чIагарш 
метта а хIиттийна. Делахь а, цуьнга ца хьоьжуш, хIара хьадис 
гIийла лерина цара).879 
 

Iумар ибн Халида дийцина: «Мухха а цкъа Абу ХIурайра 
(АллахI реза хуьлда цунна) волучу даьхкира тхо, декхаршлахь 
висиначу тхешан накъостах - йохка-эцархочух дерг хатта 
аьлла. Цо элира: «Аса шуна, билггал, дуьйцур ма ду 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) оцу хьокъехь биначу сацамах дерг. 
«Нагахь йохк-эцархо декхаршлахь висинехь я веллехь, 
ткъа юхку хIума йолучу стагана хIумма а эшаза шен 
юхку хIума карийнехь - хьанначул а хьалха цунна 
йогIуш ю и»» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ибн 

                                                 
878. ал-Бухари, 2402, Муслим, 1559. 

879. Малик, 2/678, Абу Дауд, 3520-3523. 
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Мажа, ал-Хьаким. Ткъа ал-Хьакима бакъ хьадис ду аьлла 
хIара. ХIетте а, Абу Дауда гIийла лерина хIара хьадис, ткъа 
тIаьххьара хьахийна декхархо валарах дерг – гIийла ду).880   
 
740. Iамр ибн аш-Шарида, шен дас дийцира аьлла, дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира: «Хьал а долуш, декхар дIадала хьедеш 
волу стаг - юьхьIаьржа хIоттон а, цунна таIзар дан а 
мегаш ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи. 
Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара. Иштта ал-
Бухирис а далийна хIара хьадис, амма дийциначеран зIе а 
йоцуш).881 
 
741. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьда цунна) 
дийна волучу хенахь асхьабех цхьамма стоьмаш эцнера. Цул 
тIаьхьа уьш талхар а нисделла, декхарша вукъавинера иза. 
Цуьнах хьаьрчина декхар дукха доккха дара. ТIаккха АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: 
«ГIоьнна сагIа тасийша цунна». ХIетахь наха гIоьнна 
сагIанаш тесира цунна. Делахь а, и сагIанаш тоьаш ца хилира 
цунна тIера дерриге а декхарш дIатакха. ТIаккха АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) цо 
декхарш дIатакха дезаш болучу декхарийн дайшка элира: 
«Долуш дерг дIаэца шайна, и доцург кхин хIумма а 
хила таро яц шуна (кхуьнгара)» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).882 
 
742. Ибн КаIб ибн Малика, шен дас дийцира аьлла, дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо  а 
хьулда цунна) МуIазан бахам лаьцнера. Цунна тIера 
декхарш дIатакхаран дуьхьа дIа а боьхкира цо и» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ад-ДаракъутIни, ал-
Хьаким. Цхьабакъду, Абу Дауда кхечуьнга даьккхиначу 

                                                 
880. ибн Мажа, 2360, ал-Хьаким, 2/50.  

881. Абу Дауд, 3628, ан-Насаи, 7/316, ибн Мажа, 3627, ибн Хьиб-

бан, 1164, ал-Бухири, 5/62. 
882. Муслим, 1556. 
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куьцехь а долуш далийна х1ара, ткъа ал-Хьакима – бакъ хьадис 
ду аьлла далийна).883 
 
743. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) тIевалийнера со Ухьудахь тIом болучу 
дийнахь. Оцу хенахь сан дейтта шо дара. ХIетахь цо 
суна бакъо ца елира оцу тIамехь дакъалаца. Цул 
тIаьхьа Саьнгар (Хандакъ) тIом болучу дийнахь 
валийра со цунна тIе. Оцу хенахь сан пхийтта шо дара. 
ХIетахь  бакъо елира цо суна тIамехь дакъалаца» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).884  

 
Ткъа ал-БайхIакъин хьадисехь аьлла: «… 

гIеметтахIоьттина а ца гина, ца магийра цо суна 
тIамехь дакъалаца» (Ибн Хузайма тIаьххьараниг бакъ 
хьадис ду аьлла).885  

 

744. IатIыййа ал-Къуразис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Къурайш тайпанца тIом хиллачу дийнахь 
Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) тIедалийнера тхо. (Оцу хенахь) Iовратна 
гонаха чо баьлларш - байъира, хIинца а чо баланза 
берш - паргIатбитира (дIахийцира). ХIан, оцу кеппара 
со а вара чо баланзачарна юккъехь нисвелла, и 
бахьанехь паргIатвитира (дIахийцира) со» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа, Ахьмад. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ 
хьадис ду аьлла хIара).886  
 
745. Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас а, дендас а (АллахI 
реза хуьлда царна) дийцира, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда царна) элира аьлла: «Цхьана а 
зудчуьнан бакъо яц - шен майрачуьнан пурба а доцуш, 
совгIат дан» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, 

                                                 
883. Абу Дауд, 1/162, ад-ДаракъутIни, 4/230, ал-Хьаким, 2348. 

884. ал-Бухари, 2664, Муслим, 1868. 

885. ал-БайхIакъи, 3/83. 

886. Абу Дауд, 4404, ат-Тирмизи, 1584, ан-Насаи, 5/185, ибн Мажа, 

2541, Ахьмад, 4/310, ибн Хьиббан, 4760, ал-Хьаким, 2/123. 
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ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ал-Хьакима бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).887 
 

Оцу хьадисан кхеча цхьана хаамехь дуьйцу: «Шен 
даьхнехь шен Iуналла латтон бакъо яц зудчуьнан - 
цуьнах жоп даларан мукъ цуьнан майрачуьнан 
карабахча». 
 
746. Къабиса ибн Мухарикъа (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «(Нахе) гIо дехар кхаа киртигехь бен мегаш 
дац: нагахь стага нахана тIехь долу декхарш 
дIатекхнехь - цунна а мегаш ду хIума еха, шен харжаш 
меттахIиттолц, цул тIаьхьа йоьхучуьра саца а веза иза; 
нагахь цхьанна тIе, цуьнан берриге бахам хIаллак а 
беш, бала беанехь - цунна а магош ду хIума еха, цуьнан 
гIуллакхаш цхьана новкъа довллалц; нагахь стаге, 
таро а йоьхна, къоьлла еанехь, нагахь цуьнан къомах 
кхетамечу кхаа векало шайн тоьшаллица цуьнгара 
хьал иштта хилар бакъдина делахь - цунна а магош ду 
хIума еха» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).888 
  

                                                 
887. Ахьмад, 2/179, Абу Дауд, 3547, ан-Насаи, 5/65, ибн Мажа, 

2388, ал-Хьаким, 2/47. 
888. Ал-Бухари, 1197, Муслим, 827. 
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МАШАР БАР А, ДОВ ДЕРЗОР А ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 

747. Iамр ибн Iавф ал-Музанис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Шина а агIорнаш реза а хил-
ла, машар бан бакъо йолуш бу бусалба нах - нагахь и 
машар бечу хенахь магийнарг доьхкуш а ца хил-
чахьана, дихкинарг магош а ца хилчахьана. Бусалба-
наш декхарийлахь бу бартхирг хIиттийна болу бехка-
маш кхочушбан - нагахь оцу бехкамаша магийнарг 
доьхкуш а ца хилчахьана, дихкинарг магош а ца хил-
чахьана» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд,  ат-
Тирмизи. ТIаьххьарачо бакъ хьадис ду а аьлла хIара. Ва амма 
динан Iилманчаша цо бохург харц дина, хIунда аьлча и хьадис 
дийциначарех цхьаъ Касир ибн IабдуллахI ибн Iамр ибн Iавф – 
гIийла ву. Схьахетарехь, ат-Тирмизис иштта болу сацам тIеэц-
на, хIунда аьлча и хьадис цуьнах терачу хьадисех тоьхча 
чIагIлуш ду, Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на а, ибн Хьиббана далийна а долучу).889 
 
748. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Стаг шен лулахочуна новкъарло ян йиш 
йолуш вац, шен пена тIе хен (тIай) ца тосуьйтуш». Цул 
тIаьхьа Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) элира: 
«Ткъа стенна го суна шу оцу тIедилларна пен бетташ? 
АллахIах чIагIо ма йо аса: гуттар а шуна дагадоуьйтуш 
хир ма ву со оцу хьокъехь дерг (я шун белшашна тIе 
туьйсур ма ю аса уьш)» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).890 
 
749. Абу Хьумайд ас-СаIидис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо  а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «Стаг бакъо йолуш вац - цуьнан 
лаам а боцуш, шен вешин Iаса схьаэца а» (ХIара хьадис 

                                                 
889. Абу Дауд: 3594, ат-Тирмизи, 1352, ибн Хьиббан, 1199. 

890. ал-Бухари, 2463, Муслим, 1609. 
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далийна шен «Сахьихь» жайнахь ибн Хьиббана а, шен «Му-
стадрак» жайнахь ал-Хьакима а).891 
  

                                                 
891. ибн Хьиббан, 7/587, амма ал-Хьакиман жайнахь суна ца ка-

рийна и хьадис. 
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ЦХЬАННАХ ХЬАЬРЧИНА ДЕКХАР КХЕЧУННА ТIЕ 
ДЕХЬАДАККХАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

  
750. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Хьал долучу стага декхар хьедар - 
харцо ю (зулам ду). Нагахь шух муьлххачу а цхьаьнга, 
шайн декхар хьал долучу стагера схьаэца аьлла, некъ 
кховдабахь – реза хилалаш» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим, Ахьмад).892 
  

                                                 
892. ал-Бухари, 2287, Муслим, 1564, Ахьмад: 2/463. 
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КХЕЧУННА ТIЕРА ДЕКХАР ДIАТАКХА 
ЮКЪАРАХИЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

751. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Тхох 
(асхьабех) цхьаъ кхелхиначу хенахь, цуьнан дакъа лийча а 
дина, хазахьожайогIург а хьаькхна, марчо а хьарчийна, цул 
тIаьхьа, и дакъа а дохьуш, АллахIан элчанна (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) тIе даьхкира тхо. Оха 
цуьнга дийхира - цунна докъан ламаз дар. Масех гIулч хьалха а 
яьккхина, цул тIаьхьа цо хаьттира: «Декхар дуй, ткъа, 
цунна тIехь?». Оха жоп делира: «Ши динар ду». Ткъа 
(декхарийлахь вуйла хиъча) нацкъаравелира иза. ХIетахь и ши 
динар дIатакха шена тIелецира Абу Къатада. ТIаккха юха а 
АллахIан элчанна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) тIедахара тхо. Циггахь Абу Къатада элира: «И ши ди-
нар дIатакха сайна тIелоцу аса». АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хаьттира: «Хьо 
декхаре а воьдуш, велларг цуьнах хьалха а волуш, деш 
дуй ахьа иза?». Цо жоп делира: «Ду». ТIаккха цунна докъан 
ламаз дира цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 
Дауд, ан-Насаи. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ хьа-
дис ду аьлла хIара).893 

752. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчанна тIе (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), тIехь дIатакхаза нехан декхар а долуш, веллачуьнан 
дакъа деъча, цо хоттура: «Шена тIера декхар дIатакха 
хIумма а дитиний цо буха?». Нагахь цуьнга шена тIехь мел 
долу декхарш дIатакха буха хIума дитина цо аьлла, хаам бахь - 
докъан ламаз дора цо цунна. Цо шен декхарш дIатакха 
тIаьхьадитина хIумма а ца хилахь - омра дора цо: «Веллачу 
шайн накъостана докъан ламаз де».  АллахIа цунна масех 
(мохк) баккха гIодиначу хенахь элира цо: «Муъма-нахана 
гергаха ву со - царал шайл а. Нагахь дIатакханза тIехь 
декхар а долуш, муьлхха а цхьаъ валар нислахь - сайна 
тIелоцу аса цуьнан метта и дIатакхар»» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Цул сов ал-Бухарин хьа-

                                                 
893. Ахьмад, 3/330, Абу Дауд, 3343, ан-Насаи, 4/65, ибн Хьиббан, 

3064, ал-Хьаким, 2/66. 
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дисехь аьлла: «…нагахь цхьаъ веллехь, шен декхарш 
дIатакха бухадитина хIумма а доцуш…»).894 

  

                                                 
894. ал-Бухари, 2398-6731, Муслим, 1619. 
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ШЕХ НЕХАН ХЬАКЪ ХЬАЬРЧИНАРГ ТIЕВАЛОН 
ЮКЪАРАХИЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

 
753. Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас а, дендас а 
дийицира, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Кхиэл ечу хенахь - цхьана а 
кепара юкъарахилар бохург догIуш дац» (ХIара хьадис, 
зIе гIийла а йолуш, ал-БайхIакъис далийна).895 
  

                                                 
895. ал-БайхIакъи, 6/77. 



295 
 

ДЕКЪАШХОЛЛА ЮЬЙЦУ ДАКЪА 
 
754. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) довзийтира, Сийлахь-Везачу АллахIа элира аьлла: 
«Нагахь ши адам гIуллакхе, декъашхо а хилла, 
дIахIоттахь - Со кхоалгIаниг хIутту. Цаьршиннан 
декъашхо а лаьтта Со - цаьршиннах цхьамма вукхунна 
дуьхьал хьарамло (ямартло) лелийна мел йоцу. Нагахь 
цаьршиннах цхьамма (шен декъашхочунна дуьхьал 
ямартло) хьарамло яхь - Аса и шиъ дIатосу» (ХIара 
хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис 
ду а аьлла хIара).896 
 
755. Ас-Саиб ал-Махзумис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тIе пайхамараллин кост диллале хьалха цуьнан 
махлелоран декъашхо вара со. Ша Макка караерзош, Маккичу 
схьакхаьчначу хенахь, цо элира: «Маршалла хуьлда хьуна, 
хIай сан ваша а, сан махлелоран декъашхо а» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ибн Мажа).897 
 
756. IабдуллахI ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Бадрунгахь тIом хиллачу дийнахь аса а, 
Iаммара а, СаIда а барт бира: муьлхха а яьккхиначу 
хIонсах хIума вовшашна юккъехь йоькъур ю аьлла. 
Ткъа хьал муха хIоьттира хьуна аьлча: СаIдас шиъ 
йийсаре вира, ткъа сан а, Iаммаран а кара хIумма а ца 
деара» (ХIара хьадис далийнарш бу: ан-Насаи, Абу Дауд, ибн 
Мажа).898 
  

                                                 
896. Абу Дауд, 3383, ал-Хьаким, 2/52. 

897. Ахьмад, 3/425, Абу Дауд, 4836, ибн Мажа, 2287. 

898, ан-Насаи, 7/319, Абу Дауд, 3388, ибн Мажа, 2288. 
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ВЕКАЛАЛЛА ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
757. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Цкъа Хайбаре ваха ойла хилла, 
кечлуш воллу со Пайхамар (АллахIера къитхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) волучу веара. Цо элира: «Хьайна Хайбарахь 
сан махлелабен векал гича, цуьнгара пхийтта вускъ 
якъийна хурманаш схьаэца»» (ХIара хьадис далийнарг 
Абу Дауд ву. Цо бакъ хьадис ду а аьлла хIара).899 
 
758. Iурва ал-Бакъира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина. 
Цкъа АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) цуьнга цхьа динар ахча деллера: гIурба дан 
хьайба я газа (уьстагI) эца цуьнах аьлла. Ткъа цо (оцу динарах) 
ши газа а эцна, цаьршиннах цхьаъ цхьана динарах дIа а 
йоьхкина. Цул тIаьхьа Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) цхьа газа схьа а ялийра цо, цхьа динар 
цунна духа а дерзийра. Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) цунна, (махлелорехь) беркат дар 
доьхуш, доIа дира. Iурвас олура: «ХIетахь дуьйна аса 
(когаш бухара схьаэцначу) лаьттана тIехь мах лелийча 
а, са ера ма яра суна» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, 
Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа. Ал-Бухарис ца далийна хIара 
хьадис, ткъа цо далийнарг - деххачу кхечу хьадисехь оцу 
хьадисан бух бу. Кхуьнах тера хьадис иштта ат-Тирмизис а 
далийна, Хьаким ибн Хьизама (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина аьлла).900 
 
759. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна), векал а вина, Iумар вахийтира закат 
схьагулдан» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).901 
 

                                                 
899. Абу Дауд, 3632. 

900. Ахьмад, 18549, Абу Дауд, 3384, ат-Тирмизи, 1258, ибн Мажа, 

2402. Ал-Бухари, 3642.   
901. ал-Бухари, 1468, Муслим, 983. 
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760. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) (гIурбанна) кхузткъей кхаа эмкална урс 
хьаькхира. Йисиначу (эмкалашна) урс хьакха аьлла, 
Iелега (АллахI реза хуьлда цунна) омра а дира цо» 
(Хlара хьадис далийнарг Муслим ву).902 
 
761. Абу ХIурайрас а, Зайд ибн Халид ал-ЖухIанис а (АллахI 
реза хуьлда цаьршинна) дийцина: «Цкъа Iаьрбой баьхкина 
АллахIан элчанна тIе (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна). Царех цхьамма аьлла: «ХIай, АллахIан элча! 
АллахIан цIарах доьху аса хьоьга: ахьа сайна АллахIан 
Жайница йогIуш йолу кхиэл яр». Вукху Iаьрбочо - динан 
гIуллакхах алсамо кхеташ хилла волучу - аьлла: «ХIаъ, кхиэл 
ехьа тхойшинна юккъехь, АллахIан Жайница йогIуш 
йолу. Вист хила пурба а лохьа суна». (Элчано) 
аьлла: «Схьадийца». Цо дIадийцина: «Сан кIант хIокху 
стагана ялхолла лелош вара. Ткъа цо хIокхуьнан 
зудчуьнца зина дина. Суна дийцинера: сан кIантана 
валлалц тIулгаш детта догIуш ду аьлла. ТIаккха аса 
хIокху стагана оцунна дуьхьал бIе уьстагI белла, цхьаъ 
къона гIарбаш а елла. Цул тIаьхьа со Iилманан 
охIлане ваьлча, цара суна дийцира: сан кIантана 
бIозза шед тоха еза, цхьана шарна шен махках ваккха 
а веза иза, ткъа хIокху стеган зудчунна – яллалц 
тIулгаш детта дезаш ду аьлла». АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: «Сайн 
са Шен карахь долучух дуй ма бу аса: цхьа а шеко 
йоцуш, АллахIан Жайница йогIуш йолу кхиэл йийр ма 
ю аса шуьшинна юккъехь! Къона гIарбаш а, уьстагIий 
а юхадала деза хьуна. Ткъа хьан кIантана бIозза шед 
тохарца таIзар дан а догIу, шарна махках ваккха а 
вогIу иза. Ткъа хьо, хIай Унайс, хьада вало, и зуда 
йолучу а гIой, нагахь цо мукIарло дахь - яллалц 
тIулгаш детта цунна» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар Муслимниг ду).903 
  

                                                 
902. Муслим, 1218. 

903. ал-Бухари, 6859, Муслим, 1697. 
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КЪЕРАХИЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 

762. Абу Зарра (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шега 
элира аьлла: «Бакъдерг дийца, мел къаьхьа и делахь а» 
(ХIара ибн Хьиббана далийна долу деххачу хьадисан дакъа ду. 
Цо бакъ хьадис ду а аьлла хIара).904 
  

                                                 
904. ибн Хьиббан, 361. 
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МЕХАЗА ПАЙДАЭЦА (ХIУМА) ДАЛАР ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

 
763. Самура ибн Жундуба (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Нехан хIума схьаэцна долу 
куьг - цуьнах жоьпаллехь ду цо и юхаерззолц йолучу 
ханна» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис 
ду аьлла хIара).905 
 
764. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Хьайх а тешна, Iалашдан дитина 
хIума (аманат) юхадерзаде хьайга деллачуьнга, ткъа 
хьайна ямартваьллачунна ямарта а ма вала» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи. Ткъа 
тIаьххьарачо дика хьадис ду а аьлла хIара. Ал-Хьакима-м бакъ 
хьадис ду аьлла хIара. Ткъа Абу Хьатим а, ар-Рази а реза ца 
хилла и бакъ хьадис ду бохучунна).906 
 
765. ЙаIла ибн Умаййас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) шега элира аьлла: «Хьо волучу сан векалш баьхкича, 
ткъе итт гIагI дIалохьа цаьрга». Цо хаьттина: «ХIай, Ал-
лахIан элча! Юхадерзон юкъарахуьлуш (токхур до-
луш) оьцуш ду ахьа уьш соьгара дIа, я юхалург оьцуш 
ду ахьа уьш?». Цо жоп делла: «ХIан-хIа, юхалург оьцуш 
ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи. 
Ткъа ибн Хьибана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).907 
 
766. Сафван ибн Умаййас (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на. Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Хьунайнехь тIом болучу дийнахь цуьнгара юхалург гIагIнаш 
эцна. Ткъа цо хаьттина: «Мухьаммад, бертаза оьцуш ду 

                                                 
905. Ахьмад, 5/8, Абу Дауд, 3561, ат-Тирмизи, 1266, ан-Насаи, 

3/411, ибн Мажа, 2400, ал-Хьаким, 2/47. 
906. Абу Дауд, 3535, ат-Тирмизи, 1264. 

907. Ахьмад, 4/222, Абу Дауд, 3566, ан-Насаи, 3/409, ибн Хьибан, 

1173.   
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ахьа уьш?!». Цо жоп делла: «Дац дера-кха, уьш юхадер-
зон (такха) юкъарахуьлуш хьуш ду-кха» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Абу Дауд, Ахьмад, ан-Насаи. Ткъа ал-Хьакима - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара. Амма оццо далийна кхуьнах тера 
кхин а цхьа хьадис ду, гIийла зIе а йолуш, ибн Iаббасера (Ал-
лахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) ду аьлла).908 
  

                                                 
908. Абу Дауд, 3562, Ахьмад, 3/401, ан-Насаи, 3/410, ал-Хьаким, 

2/47. 
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НУЬЦКЪАШХА НЕХАН ДОЛАХЬ ЙОЛУ ХIУМА 
СХЬАЯККХАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

                                   
767. СаIид ибн Зайда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь стага нехан цхьа латта 
бертаза шен доладерзадахь - къематдийнахь АллахIа 
цуьнан вортанах хьарчор ю ворххIе а латтанах 
(яьккхина цхьа) ше» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).909 
 
768. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шен 
хIусамнанойх цхьаъ йолучохь а волуш, муъма-нехан нанойх 
кхечу цхьамма шен ялхо вахийтина, юург чохь кад а эцна, 
дIахьо и цунна аьлла. Ткъа (Пайхамаран (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна)) зудчо, шен куьг а тоьхна, (юург чохь 
баийтина) кад кагбина. ТIаккха (кагбиначу кедан) кийсикаш 
тIеттIа а гулйина, юург оцунна чу а гулйина, (Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)) аьлла: 
«ХIума яа шайна!». Цул тIаьхьа (юург чохь кад бохьуш 
ваийтиначу) ялхочуьнга дийна кад дIа а бахьийтина, 
кагбинарг ша волучохь сацийна цо» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, ат-Тирмизи).910  
 

Ат-Тирмизин хьадисехь, цIе а йоккхуш, билгалдина - 
куьг а тоьхна (кад кагбинарг) Iайшат (АллахI реза хуьлда 
цунна) хиллера аьлла. Оцунна тIетоьхна цо, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Юург - юучунна дуьхьал, пхьегIа - пхьегIина дуьхьал» 
(ХIара - бакъ хьадис лерина ат-Тирмизис). 
 
769. РафиI ибн Хадижа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь стага нехан лаьттана тIехь, 
церан пурба а доцуш, ялта дийнехь - оцу ялтех цунна 
хIумма а ца кхочу, амма цуьнан яьлла харж 
меттахIоттон еза» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 

                                                 
909. ал-Бухари, 3198, Муслим, 1610. 

910. ал-Бухари, 2481, ат-Тирмизи, 1359. 
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Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа. Цул сов ат-Тирмизис дика хьа-
дис ду а аьлла хIара. Амма ал-Бухарис хIара хьадис гIийла ле-
рина хилла аьлла, хаам а бу).911 
 
770. Iурва ибн аз-Зубайра (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчанан (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) асхьабех цхьана стага дийцира аьлла: «АллахIан эл-
чанна тIе (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), цхьа 
латта бахьанехь къовсам а баьлла, ши стаг веара. Цаьршиннах 
цхьамма вукхуьнан лаьттана тIехь хурманийн дитт дийна хил-
лера. ХIетахь АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) кхиэл йира: латта шен долучу дена дуьсуш ду 
аьлла. Ткъа хурмин дитт дийначуьнга омра а дира цо: шен 
дитт цигара ара а даккхий, кхечанхьа дIадогIа аьлла. Циггахь 
элира цо: «Нехан долахь долучу лаьттана тIехь харцон-
ца стага хьегначу къинна дуьхьал хIумма а ца догIу 
цунна» (ХIара хьадис, дика зIе а йолуш, Абу Дауда далийна. 
Оцу хьадисан тIаьххьара дакъа ат-Тирмизис а, ан-Насаис а, 
ибн Мажас а далийна, СаIид ибн Зайда дийцина аьлла. Амма 
хьадисан Iилманчашна юккъехь къовсам бу: хьадис дийцина-
черан зIена юккъехь хаьдда чIуг хиларан а, цахиларан а 
хьокъехь, иштта и хьадис дийцина волу асхьаб цIарца билгал-
ваккхарехь а).912  
 
771. Абу Бакара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) гIурба 
дечу дийнахь, Минахь хIутIба доьшучу хенахь, элира: «Бок-
къалаъ, шун цIийш а, шун бахамаш а, шун сийнаш а, 
дайъа мегар доцуш, бехке ду - хIара шун де а, хIара 
шун бутт а, хIара шун латта а бехке ма хиллара» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).913 
  

                                                 
911. Ахьмад, 3/465, Абу Дауд, 3403, ат-Тирмизи, 1366, ибн Мажа, 

2466. 
912. Абу Дауд, 3074. 

913. ал-Бухари, 67, Муслим, 1679. 
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ЭЦА БАКЪО АЛСАМ ЕРГ ВУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
772. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) эца бакъо алсам 
кхачош сацам бира декъашхошна юккъехь декъна мел 
доцучу массо а хIумангахь. Амма, нагахь дIахIиттийна 
девлла дозанаш а делахь, къастийна девлла некъаш а 
делахь – тIаккха декъашхочунна эца бакъо алсам кхо-
чу бохург дIадолу» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим. Ткъа йозанан дIаяздар ал-Бухариниг ду).914  
 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Эца бакъо алсам кхочу 
массо а цхьаьна болучу (юкъахьболучу) бахамехь, 
хуьлда и латта, я цIено, я беш. Стаг бакъо йолуш вац - 
юкъахьболучу бахамехь шена кхочуш долу дакъа 
дIадохка, шен накъосте оьций а ца олуш».  
 

ТIахьавин хьадисехь аьлла: «АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо  а хуьлда цунна), эца 
бакъо алсам кхочуш ю аьлла, сацам бира юкъахь до-
лучу муьлххачу а хьолан хьокъехь» (ХIокху хьадисан 
хIара ривайат дийцинарш теша хьакъ бу. Ат-ТIахьави).915 
 
773. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Лулахо алсам бакъо йолуш ву хьан цIа 
эца» (ХIара хьадис далийнарг ан-Насаи ву. Ткъа ибн Хьиббана 
бакъ хьадис ду а аьлла хIара. Делахь а, хIокху хьадисан хьул-
дина кхачамбацар ду).916 

 
774. Iамр ибн аш-Шарида дийцина: «Абу РафиIа (АллахI реза 
хуьлда цунна), мах а бийцина диъ эзар мискъалах, шен цIа 
СаIд ибн Маликан дIа а доьхкина, тIаккха элира: «Нагахь сай-
на АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) олуш ца хезнехьара: «Лулахо кхинболучарел а ал-

                                                 
914. ал-Бухари, 2257, Муслим, 1608. 

915. Ат-ТIахьави, 4/126. 

916. ан-Насаи, 4/69. 
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сам бакъонаш йолуш ву» аьлла, сайн цIа хьуна духкур ма 
дацара аса» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).917 

 
775. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь шина лулахочуьнан долахь латтанаш 
(бахамаш) некъ юкъара болуш делахь - лулахочунна 
кхачош ю алсам йолу (шен лулахочун латта) эца 
бакъо. Йохкархо шен лулахочо цхьа сацам баре 
хьоьжуш Iан везаш а ву, цIахь воцуш вахана велахь а» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа хьадис дийцинарш шайх теша хьакъ 
берш бу).918 

 
776. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «(ШарIо) эца (кхачийна) алсам (я 
хьалхара) бакъо эшор - архаш дIаястар санна лоруш 
ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: ибн Мажа, ал-Баззар. 
ТIаьххьарачо кхин а тIетоьхна оцу аьллачуна: «Эца алсам 
йолу бакъо ца кхочу вахана цIахь воцучунна»).919 
  

                                                 
917. ал-Бухари, 2258. 

918. Ахьмад, 3/303, Абу Дауд, 3517, ат-Тирмизи, 1369, ан-Насаи, 

2/229, ибн Мажа, 2494. 
919. ибн Мажа, 2500. 
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ЮХАЛУРГ АХЧА ДАЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 
 
777. СухIайба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Беркате хила хьакъ долуш кхаа тайпана гIуллакх ду: 
тIедиллина йохкар; са а юккъехь лелон юхалург ахча 
далар; махлелоран Iалашонца а доцуш, цIийнан 
кхерчахь пайдаэцаран Iалашонца мекхах кIа эдар» 
(ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, ибн Мажас далийна).920 
 
778. Хьаким ибн Хьизама (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Аса, цхьана стаге юхалург лелон ахча лучу 
хенахь, бехкамаш хIиттадора: сан ахча садолучу 
хIуманашца (дийнаташца) махлелон алий, юкъа а  ма 
дилла; иштта хIордахь дIасакхоьхьуш а ма леладе; иза 
а эций, татолаш хьоьдучу тогIенашка а ма висса». 
(Сайн бехкамаш багар а бой, олура аса): «Нагахь ахьа оцу 
аса хIиттийначу бехкамех цхьаъ бохабахь - сан бахам 
такха безар бу ахьа» (ХIара хьадис далийнарг ад-
ДаракъутIни ву. Хьадис дийциначеран зIена юкъахь берш 
шайх теша хьакъ бу).921  
 

Ал-Iалаъ ибн Iабд ар-Рахьмана дийцина, шен дас элира 
аьлла: «Сан дендас ЙаIкъуба, йохка-эцар еш 
юкъадиллина, Iусман ибн Iаффанан (АллахI реза 
хуьлда цунна) ахча лелийнера - тIеяьлла са 
шаьшшинна юккъехь екъа а йоькъуш» (ХIара хьадис 
бакъ йолучу зIенаца Малика далийна шен «МуваттIаъ» цIе 
йолучу жайнахь).922 
  

                                                 
920. ибн Мажас, 2289. 

921. ад-ДаракъутIни, 3/63. 

922. Малик, 2/688. 
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ЛАТТА ЛЕЛОН БЕЛХАЛОЙ ЛАЦАР А, ХЬЕГНАЧУ 
КЪИНА МАХ ДIАБАЛАР А ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

779. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) Хайбарара бахархой белхалой 
лийцира - цигахь кхуьучу стоьмех а, ялтех а ах царна а 
хир долуш» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).923 

Цаьршимма далийна оцу хьадисан кхин ривайат а ду. 
Оцу ривайатехь дуьйцу: «Хайбарарчу бахархоша АллахIан эл-
чане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), дерриге 
цигара латталелоран белхаш шайна тIе чIагIдахьара ахьа 
аьлла, дехар дира: цигара даьллачу ялтех ах шайна кхочур до-
лучу бехкамца. ТIкъа АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) цаьрга элира: «Дика ду, шуна тIе 
чIагIдийр ду оха уьш - тхаьшна хIара барт бохон лаам 
хиллалц йолучу юкъана». Иштта и гIуллакх а лелош, ци-
гахь бехира жуьгтий - Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) оцу 
махкара уьш арабаххалц». 

Муслима далийначу кхечу ривайатехь а дуьйцу иштта: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) жуьгташна тIедиллира шайн чоьтах 
Хайбарара хурманийн бошмаш а, цигара латтанаш а 
лелор - (оцу кепара уьш лелорна) цигара яьллачу хур-
манех а, даьллачу ялтех а ах дакъа царна кхочур долу-
чу бехкамца».  

780. Хьанзала ибн Къайса (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Мухха а цкъа РафиI ибн Хадиже (АллахI реза хуьлда цун-
на) хаьттира аса: «Йолах пайдаэца дIадала мегий-те лат-
танаш дешина а, детина а дуьхьал». Цо жоп делира: 
«Цхьа а вон хIума дац цуьнгахь. АллахIан элча (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дийна 
волучу хенахь наха латтанаш лелон дIалора - уьш ле-
лочарна цигара кхочу долу ялта татолашна йистош-
кахь кхиънарг, Iаьмнашна гонаха кхиънарг я аренан 

                                                 
923. ал-Бухари, 2338-2329, Муслим, 1551. 
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гIеххьачу меттигашкахь кхиънарг хир долуш. Ткъа оцу 
латтанех, цхьадерг хIаллак а хилла, важадерг дийна 
дуьсуш нисделира. Важа дийна а дисина, (къастий-
нарг) хIаллак хуьлуш а нисделира. И бахьанехь, наха-
на догIу дакъа дуьззина дIа ца кхочуш, хьал хIоьттира. 
Цундела АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) оцу тайпана хIума ца магош 
дихкира. Амма цхьа а вон хIума лоруш дац ахьа 
билгалбиначу мехах латта лелон даларах» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву. Оцу хьадисо довзуьйту - ал-Бухарин а, 
Муслиман а хьадисийн чулацамашкахь, латтанаш йолах пай-
даэца далар доьхкуш, юкъара диначу доццачу къамелан 
хьокъехь дерг).924  

781. Сабит ибн ад-Даххьака (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, мар-
шо а хуьлда цунна) дихкира - цигара даьллачу ялтех 
(йисттера, я юккъера, я агIонгара аьлла) къасттийна-
чу ялтин декъана дуьхьал лелон латтанаш дIадалар. 
Ткъа шаьш лахь - къастийначу мехах ло аьлла, омра 
дира цо» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).925 

782. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчанна (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) цIий даьккхира, ткъа цо шена 
и гIуллакх дарна дуьхьал мах а белира. Цо цкъа а дийр 
дацара оцу тайпана хIума - хьарам хиллехьара» (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву).926 

783. РафиI ибн Хадижа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «ЦIий доккхуш даьккхина ахча - боьха 
ду» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).927 

784. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина - Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
довзийтина, Сийлахь-Воккхачу а, доллучуна ницкъ болучу а 

                                                 
924. Муслим, 1547. 

925. Муслим, 1549. 

926. ал-Бухари, 2103. 

927. Муслим, 1568.  
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АллахIа аьлларг: «Кхаа тайпана адам ду къематдийнахь 
Со шайн мостагI хир волуш: Сан цIе маттехь чIагIо а 
йина, шех тешийна битиначу бахамна ямарт хилларг; 
маьрша стаг лолле а воьхкина, оцунна тIехь даьккхина 
ахча диънарг; мехах белхало а лаьцна, шена цуьнгара 
оьшучу гIуллакхех буьззина пайда а эцна, цунна богIу 
мах дIацабелларг» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари 
ву).928 

785. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Уггаре а хьакъ долу алапа - 
АллахIан Жайна (хьоьхуш) даьккхинарг ду» (ХIара хьа-
дис далийнарг ал-Бухари ву).929 

786. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Йолах лаьцначу белха-
лочуьнан алапа дIало - цуьнан хьацар дакъадала кхи-
але» (ХIара хьадис далийнарг ибн Мажа ву).930 

Кхуьнах тера хьадис, Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина аьлла, Абу ЙаIлас а, ал-БайхIакъис а далийна. 
Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла, «ас-
СагIир» жайнахь ат-ТIабаранис а далийна. Ва амма дерриге и 
хьадисаш гIийла, бух боцуш ду.931 

787. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Йолах белхало лоцуш верг - цуьнан 
белхан алапа дIадала декхарийлахь ву» (ХIара хьадис 
далийнарг Iабд ар-Раззакъ ву. Цо дийцинарг, юккъехь цхьа 
чIуг а йоцуш, зIе хаьдда ду. Абу Хьанифас элира аьлла, ал-
БайхIакъис а далийна хIара хьадис, амма зIе хоьттина а йо-
луш).932 

                                                 
928. ал-Бухари, 2227, хlара хьадис Муслима дийцина дац. 

929. ал-Бухари, 5737. 

930. ибн Мажа, 2443. 

931. Абу ЙаIла, 6682, ал-БайхIакъи, 6/121, ат-ТIабарани, 34. 

932. Iабд ар-Раззакъ, 8/235, ал-БайхIакъи, 6/120. 
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ЦХЬАЬННАН А IУНАЛЛА ДОЦУ ЛАТТАНАШ ТОДАР 
(ДЕНДАР) ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

788. Iурвас дийцина: «Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцира, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь стага цхьаьннан а доцу лат-
та дендахь (кечдахь) - массарначул а цунна хьакъ ду 
иза (цунна догIуш ду иза)» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).933  

Иштта Iурвас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Iумар ибн ал-ХаттIаба урхаллин мукъ шен карахь бо-
лучу заманчохь сацам оцу тIедилларе хьаьжжина бо-
ра». 

789. СаIид ибн Зайда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо  а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Аддама а доладина (куьг тоьхна) доцу 
латта – доладерззийначуьнан ду» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи. Ткъа ат-Тирмизис 
дика хьадис ду аьлла хIара. Динан Iилманчаша масех хетарг 
аьлла: ша и хьадис, юкъарло а воцуш, АллахIан элчанера (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хезнарг асхьабех 
муьлха ву аьлла. Цхьаболучара иза Жабир вара аьлла, ткъа 
вукхара – Iайшат яра аьлла, кхоалгIачара – IабдуллахI ибн 
Iумар вара аьлла. Оцу аларех уггаре а бакъ дерг - иза Жабир 
(АллахI реза хуьлда цунна) ву бохург ду.934 

790. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
аьлла: «Ас-СаIб ибн Жассама ал-Лайсис (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцира суна, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Дихкина латтанаш 
АллахIан а, Цуьнан элчанан а ду, кхин цхьаьнненан а 
доладерза йиш йолуш а дац (уьш)» (ХIара хьадис далий-
нарг ал-Бухари ву).935 

                                                 
933. ал-Бухари, 2335. 

934. Абу Дауд, 3074, ат-Тирмизи, 1378, ткъа ан-Насаис дийцина дац 

хlара хьадис. 
935. ал-Бухари, 2370. 
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791. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
аьлла: «Ас-СаIб ибн Жассама ал-Лайсис (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцира суна, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Зен-зулам ма де - я 
хьайна а, я кхечарна а» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахь-
мад, ибн Мажа. ТIаьххьарачо далийна кхин а ду Кхуьнах терра 
хьадис, Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
циначарех ду аьлла. Изза хьадис Малика а далийна шен 
«МуваттIаъ» жайнахь, амма цо кхечуьнга даьккхина хьадис ду 
аьлла хIара).936 

792. Самура ибн Жундуба (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь стага цхьаьннан а доцучу 
лаьттана гонаха керт йинехь – иза цуьнан долахь ду» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ибн ал-Жаруда - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара).937 

793. IабдуллахI ибн МугIаффала (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь стага гIу яккхахь - оцунна 
гонахара шовзткъа дол латта цуьнан ду, цуьнан хьай-
банашна садаIа» (ХIара хьадис далийнарг ибн Мажа ву, ам-
ма гIийла зIе а йолуш).938 

794. Iалкъам ибн Ваила, шен дас элира аьлла, дийцина 
(АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а): «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Хьадрамовтехь латта къастийра цунна» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи. Ткъа Ибн Хьиббана бакъ 
хьадис ду аьлла хIара).939 

795. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) Зубайрна лаьттан дакъа къасто шена тIелаьцнера - 
цуьнан говр хаьхкина тIехъэккхаеллачул. ХIетахь цо шен говр 

                                                 
936. Ахьмад, 1/313, ибн Мажа, 2341, Малик, 745. 

937. Абу Дауд, 3077, ибн ал-Жаруд, 1015. 

938. ибн Мажа, 2486. 

939. Абу Дауд, 3058, ат-Тирмизи, 1381. 
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дIачовхийра, ткъа говр, цхьа юкъ а хадийна, сецира. Оцу мет-
тигна тIе а вахана, кхиндIа шен шед дIаластийра цо, ткъа Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: 
«Цуьнан шед охьайоьжначе кхаччалц долу лаьттан 
дакъа дIало цунна» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. 
Амма кхуьнгахь гIийла хьадисан билгалонаш ю).940 

796. Цхьана асхьаба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Аса 
дакъалаьцначу цхьана гIазотехь элира Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна): «Нах цхьатерра 
бокъонаш йолуш бу кхаа хIумангахь: дежийлехь 
(дишнехь), хинехь, цIарехь» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд. Ткъа хьадис дийцинарш теша хьакъ бу).941 

  

                                                 
940. Абу Дауд, 3072. 

941. Ахьмад, 5/364, Абу Дауд, 3477. 
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ВАКЪФ ЙИНА ХIУМАНАШ ЮЬЙЦУ ДАКЪА 

797. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Адам делча, цуьнан (ерриге) 
Iамалш совцуш ю, кхоъ йоцург. Уьш ю: (стаг веллачул 
тIаьхьа а соцуш доцу) дика гIуллакх а, (нахана) пайда 
бохьу долу Iилма а, цунна доIа ден волу цуьнан дика 
кIант а» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).942 

798. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Iумарна (АллахI реза хуьлда цунна) Хайбарахь 
латтанаш кхаьчнера. Цул тIаьхьа, оцу хьокъехь дагавала 
Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
волучу а веана, цо элира: «ХIай, АллахIан элча! Хайба-
рахь латтанаш кхаьчна суна, цул а мехала хьал-бахам 
со да волуш цкъа а хилла а боцу». Цо аьлла: «Нагахь 
хьайна лаахь - и латтанаш вакъф дан йиш ю хьан, 
царна тIера даьлла ялта сагIина а хьежош». ТIаккха 
Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) сагIина дIаделира (и латта-
наш), весет а дира цо: «Уьш дохка йиш йолуш а дац, ир-
сана кхача йиш йолуш а дац, совгIатна дала йиш йо-
луш а дац. Цигара схьадолу ялта декъа дезаш ду оьшу-
чарна а, гергарачарна а, иштта лайш маьрша баха а, 
АллахIан новкъахь дечу гIазот-гIуллакхашна а, карахь 
дерг хаьддачу некъахочунна а, хьеша-дена кхача хIот-
то а. И ялташ лелон тIехIоттийначух дерг аьлча, ткъа 
цуьнан а ю цигара даьллачу ялтанах кхета (даа) бакъо 
- амма кхетамечу бараман дозанаш а ца талхош, шен 
доттагIчунна хIума яо а. Амма цуьнан бакъо яц: цига-
ра долуш долу ялта шена дIа а дуьллуш, цуьнах шена 
бахам бан» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. 
Ткъа схьадалийна долу хьадисан могIанаш Муслимниш бу).943 

Ал-Бухарин хьадисехь дийцина: «Iумара (АллахI реза 
хуьлда цунна) весет дира: и латтанаш я дохка йиш йо-
луш а дац, я совгIатна дала йиш йолуш а дац. Ткъа ци-
гара даьлла ялтанаш – сагIина дIасадекъа дезаш ду». 
                                                 
942. Муслим, 1631. 

943. ал-Бухари, 2764-2772, Муслим, 1632. 
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799. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
закат схьагулдан Iумар вахийтира. Иза вухавирзича, наха дий-
цира: ибн Жамила а, Халид ибн ал-Валида а, Пайхамаран (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ден вашас Iаббаса 
а закат дIацаделла бохуш. ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Ибн Жамиле-
ра-м бехк баккха а дера богIура, хIунда аьлча дукха хан 
йоццуш ма вара иза къехо, ткъа хIинца АллахIа бахам 
белла цунна. Ткъа Халидах дерг аьлча, харцо еш дохку 
шу цунна, хIунда аьлча цо шен гIагIнаш а, тIеман 
гIирсаш а Сийлахь-Везачу АллахIан новкъахь дечу 
тIемашна (вакъф а дина) дIа ма делла. Ткъа ал-
Iаббасах дерг аьлча, цо цхьана шеран закат хьалххе 
дIаделла дара»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).944 

  

                                                 
944. ал-Бухари, 1468, Муслим, 983. 
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СОВГIАТАШ А, ВАЛЛАЛЦ ПАЙДАЭЦА ДIАЕЛЛА 
ХIУМАНАШ А ЮЬЙЦУ ДАКЪА 

800. Ан-НуIман ибн Башира (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Сан дас, цкъа со шеца цхьаьна 
АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
волучу а валийна, элира: «Сайн лай хIокху сайн кIантана 
велла аса». АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) хаьттина: «Изза совгIат хьайн хIора 
кIантана а диний ахьа?». Цо жоп делла: «ХIан-хIа». 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) аьлла: «ХIета, юхаэца и» (Хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).945  

«Сан дас ша суна диначу совгIатна иза теш хIоттон дагахь, 
Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
волучу ваханачу хенахь, (Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна)) хаьттина цуьнга: «Изза совгIат 
хьайн хIора кIантана а диний ахьа?». Цо жоп делла: 
«ХIан-хIа». ТIаккха (Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна)) аьлла цуьнга: «АллахIах кхерийша, 
нийсо а лелаяйша шайн берашна юккъехь!». Цул 
тIаьхьа цигара вухавирзиначу сан дас ша суна дина хилла долу 
совгIат юханехьа дIаийцира соьгара. 

Муслиман хьадисехь дуьйцу, АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«ХIета, хIокху гIуллакхан теш цхьа кхиниг хIоттаве 
ахьа». Цул тIаьхьа хаьттира (АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)): «Хьайн дерриге 
бераш хьайца цхьабосса дика хуьлийла луур дарий 
хьуна?». Жоп делира цо: «Дера дара!». ТIаккха элира цо: 
«ХIета, ма хила оцу кепара». 

801. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Ша дина совгIат юхаоьцуш верг - жIаьлех 
дIатарлуш ву, цкъа хьалха Iетта а дой, тIаккха оцу ша 

                                                 
945. ал-Бухари, 2586, Муслим, 1623. 
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Iеттийначунна тIе мотт хьекха хIуттуш долу» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).946 

Оцунна тIе ал-Бухарин хьадисехь дуьйцу: «Вайца ду-
стуш (нисдеш) хила ца деза вон масалш. Ткъа ша дина 
совгIат юхаоьцуш верг - жIаьлех дIатарлуш ву, хьалха 
Iетта а дой, тIаккха оцу ша Iеттийначунна тIе мотт 
хьекха хIуттуш долу». 

802. Ибн Iумара а, ибн Iаббаса а (АллахI реза хуьлда царна) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Цхьана а бусалба стагана магош 
дац - ша дина совгIат юханехьа схьаэца, шен кIантана 
совгIат дина хилла волу да воцучунна» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Оцунна тIе ат-Тирмизис, ибн Хьиббана, ал-Хьакима 
бакъ хьадис ду а аьлла хIара).947 

803. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) шена дина совгIаташ схьа а оьцура, церан 
метта (царна дуьхьал) цхьа хIума а лора» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).948 

804. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цхьана стага АллахIан элчанна (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) совгIатна стен эмкал елира. Цо диначу 
оцу совгIатна дуьхьал цунна совгIат а дина, тIаккха хаьттира 
цо цуьнга:  «Реза вуй хьо?». Стага жоп делира: «Вац». Кхин 
а цхьацца хIума совгIатна тIе а елла, юха а хаьттира цо цуьнга: 
«Реза вуй хьо?». Стага жоп делира: «Вац». Оцунна тIе кхин 
а цхьацца хIума совгIатна тIе а елла, юха а хаьттира цо цуьнга: 
«ХIинца вуй хьо реза?». Стага жоп делира: «Ву»» (Хьадис 
далийнарг Ахьмад ву. Ткъа ибн Хьиббана бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).949 

                                                 
946. ал-Бухари, 2589-2622, Муслим, 1622. 

947. Ахьмад, 2/27, Абу Дауд, 3539, ат-Тирмизи, 2132, ан-Насаи, 

6/267, ибн Мажа, 2377, ибн Хьиббан, 5101, ал-Хьаким, 2/46. 
948. ал-Бухари, 2585. 

949. Ахьмад, 2/295, ибн Хьиббан, 1146. 
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805. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Валлалц пайдаэца дIаелла йолу хIуманаш - ше-
на еллачунна юьсуш ю» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).950 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Шайн бахамаш ларбе 
шайна, кхоамаза а ма лелабе (уьш). Нагахь цхьамма 
шен бахам, валлалц пайдаэца аьлла, кхечуьнга 
дIалахь - схьаэцначу ден дола болуш бу иза, (схьаэц-
нарг) дийна волуш баьлла ца Iаш, веллачул тIаьхьа а, 
хIунда аьлча иза – цуьнан тIаьхьенна карабаха безаш 
(бахам) бу».  

Иштта Муслима далийначу цхьана хьадисехь дийцина, 
Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) элира аьлла: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) магий-
на долу валлалц пайдаэца хIуманаш дIаялар - алар ду: 
«ХIинца дуьйнна хIорш хьан а, хьан тIаьхьенан а ю». 
Амма нагахь хIуманаш йолучо алахь: «ХIорш хьан ю, хьо 
дийна мел ву» - ткъа и хIуманаш, иза веллачул тIаьхьа, (йо-
лучу дега) юхаерзон езаш ю. 

Абу Даудан а, ан-Насаин а хьадисехь боху: «ХIума веха 
ваьхначуьнан дола яьн йолу барт ма бе, иштта хIума-
наш валлалц пайдаэца дIа а мало. Амма, нагахь оцу 
бехкамашца цхьа хIума шун каракхачахь, ткъа иза - 
цуьнан тIаьхьенна (верасашна) кхочуш ю». 

806. Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
цхьана асхьабна гIазотан новкъахь лелон дикачу хIух йолу 
хохку говр еллера аса. Амма цо чIогIа вон лелайора иза. Ткъа 
суна цо иза сайна борахчу мехах юха схьаюхкур ю аьлла а хета-
ра. Цуьнах дерг аса АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) хаьттиначу хенахь, цо жоп делира: «Ма 
эцалахь иза, цо хьайна цхьана дирхIамах лахь а»» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).951 

                                                 
950. ал-Бухари, 2625, Муслим, 1625. 

951. ал-Бухари, 2622, Муслим 1620 
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807. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Вовшашна совгIаташ де - дезар ду шу вов-
шийн» (ХIара хьадис далийнарш бу: «Адаб ал-Муфрад» 
гуламехь ал-Бухари а, иштта дийциначеран дика зIе а йолуш, 
Абу ЙаIлас а).952 

808. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Вовшашна совгIаташ де, хIунда аьлча совгIато дагахь 
йолу  хьагI-гамо эккхайо» (ХIара хьадис далийнарг: гIийла 
зIе а йолуш, ал-Баззар ву).953 

809. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «ХIай, бусалба зударий! Цхьана а лулахо-
чунна шен лулахочунна (дика дарехь цхьа а хIума) 
кIеззиг (тIаламаза) ма хоьтуьйла - (яла леринарг) уь-
стагIан берг бен яцахь а» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).954 

810. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «СовгIат дина волу стаг - оцу ша ди-
начу (совгIатах дан дезачунна) хьакъ сов долуш ву, оцу 
совгIатна дуьхьал цунна цхьа кхин совгIат даллац» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-Хьаким ву. Бакъ хьадис ду а аьлла 
цо хIара. Кхечу хьадисехь ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цун-
на а, цуьнан дена а) изза дийцина, амма шен дас Iумара элира 
аьлла).955 
  

                                                 
952. ал-Бухари, 594, Абу ЙаIла, 6148. 

953. ал-Баззар, 1937. 

954. ал-Бухари, 2566, Муслим, 1030 

955. ал-Хьаким, 2/52. 
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КАРИЙНА ХIУМА ЮЬЙЦУ ДАКЪА 
 

811. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Мухха а цкъа 
урамехь Iуьллучу хурмина тIехволучу Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: «ХIара хурма 
сагIина тесначух (закатна еллачух) хиларна ца кхе-
рахьара, билггал, юур ма яра аса» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).956 
 
812. Зайд ибн Халид ал-ЖухIанис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Цкъа цхьана стага, Пайхамар (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) волучу а веана, карийначу хIуманах 
муха-хIун дан деза аьлла, хаьттича, цо жоп делира: «Стенна 
чохь ю а хьажа и (я тIоьрмиг а бовза цуьнан). Цуьнан 
бертиг муьлхачу чимчаргIица (доьхкарца) дIайихкина 
ю а хьажа. Цул тIаьхьа цхьана шарахь да а леха 
цуьнан. Нагахь яйначу хIуманан да валахь - дIало ахьа 
и цуьнга; (да) ца каравахь - хьайн лаамехь хьайн гIул-
лакх дан мегар ду ахьа цуьнах». Оцу стага хаьттира: 
«Ткъа тилабелла лелачу уьстагIах дерг?». Цо жоп дели-
ра: «Иза я хьуна, я хьан вешина, я барзана кхочур бу-
кха». Цул тIаьхьа оцу стага хаьттира: «Ткъа тилаелла ле-
лачу эмкалах дерг?». Цо жоп делира: «Хьан хIун бала бу 
тилаелла лелачу эмкалца? Цуьнца цхьаьна тIаьхьало-
нан хи латтош йолу шен хьер а ю, шен берг а ю. Хина 
тIе а кхочур ю иза, дитташ а дуур ду цо, кхерсташ а ле-
лар ю иза - шен дена тIенисъяллалц» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).957  
 
813.  Зайд ибн Халид ал-ЖухIанис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Карийна хIума шен долаер-
зийнарг - тиларехь ву, цо и дIакхайккхолц» (ХIара хьа-
дис далийнарг Муслим ву).958 
 

                                                 
956. ал-Бухари, 2431, Муслим, 1071. 

957. ал-Бухари, 91, Муслим, 1722. 

958. Муслим, 1725. 
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814. Iийад ибн Хьимара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Нагахь муьллхачу а цхьаьннан яйна 
хIума карийнехь - тешаме шиъ теш хIоттон веза цо. 
Карийна хIума стенна чохь ю а, цуьнан йоьхкург 
муьлха ю а дагахь латтон а деза цо. Цул тIаьхьа цуьнан 
(куьцех цхьа а куц) хьулдан дезаш а вац иза, (лоьхург 
ваьлча цуьнах) къайлаяхьа бакъо йолуш а вац иза. 
Нагахь карийначу хIуманан да ваьллехь, и хьакъ ерг 
иза вуйла хаа а деза (и карийначунна). Нагахь (цуьнан 
да) ца валахь - муьлхха а хьал-бахам АллахIан бу, Цо 
Шена лиъначунна луш» (Хlара хьадис далийнарш бу: Ахь-
мад, Абу Дауд, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ибн Хузайма а, ибн 
ал-Жаруда а, ибн Хьиббана а бакъ хьадис ду аьлла хIара).959 
 
815. Iабд ар-Рахьман ибн Iусман ат-Тамимис (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) дихкира - хьаьжочун яй-
на хIума схьаэцар» (Хlара хьадис далийнарг Муслим ву).960 
 
816. Ал-Микъдам ибн МаIдикариба (АллахI реза хуьлда цун-
на) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) элира аьлла: «ГIерачу экханан жижиг 
даар а, цIерачу виран жижиг даар а магийна дац. 
Иштта шеца машаре барт бина волучу керстанан яйна 
хIума долаерзор а магийна дац, нагахь яйначунна ца 
оьшуш (ладам боцу, кIад боцу) хIума яцахь и» (Хlара 
хьадис далийнарг Абу Дауд ву).961 
  

                                                 
959. Ахьмад, 4/261, Абу Дауд, 1709, ан-Насаи, 3/418, ибн Мажа, 

2505, ибн ал-Жаруд, 671, ибн Хьиббан, 1169. 
960. Муслим, 1724. 

961. Абу Дауд, 3804. 
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ИРС (ВЕЛЛАЧУХ ДИСИНАРГ) ДIАСАДЕКЪАР 
ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

817. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Ирсах (веллачух дисиначух) догIу 
дакъош дIало - уьш догIучарна. Ткъа (ирс) 
дIасадекъначул тIаьхьа бухабисина берриге бахам - 
веллачуьнан юххера гергарачу стагана кхача беза» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).962 

818. Усама ибн Зайда (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Гауран бахаман верас а 
хIоьттина - ирс кхача йиш йолуш бусалба а вац, я 
бусалбан бахаман верас а хIоьттина - ирс кхача йиш 
йолуш гаур а вац» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).963 

819. IабдуллахI ибн Iамра (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Тайп-тайпана дин 
лелош болу нах - вовшийн бахамах ирс эца (верасалла 
кхача) йиш йолуш бац» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд, «ал-Кабир» жайнахь ан-Насаи, ибн Мажа. 
Ан-Насаис «ал-Кубра» жайнахь хIара хьадис, Усама ибн Зайда 
(АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) дийцина аьлла, 
оццу дешнашца далийна. Ткъа ал-Хьакима, Усама ибн Зайдан 
хьадис мелла а кхечу кепара далийна).964 

820. Шархьабила дийцина: «Абу Муса ал-АшIарега (АллахI 
реза хуьлда цунна) хаьттинера: (веллачух) дисинарг муха 
декъа деза йоIанний, кIентан йоIанний, йишиний юккъехь 
аьлла. Цо жоп делла: «Дисиначух ах йоIана кхача деза, 
ткъа шолгIа ах – йишина. ДIадуьло, ибн МасIуд волучу 
гIо, цо а эра ду шуна шуьга изза». Амма наха IабдуллахI 

                                                 
962. ал-Бухари, 6732, Муслим, 1615. 

963. ал-Бухари, 6764, Муслим, 1614. 

964. Ахьмад, 2/178, Абу Дауд, 2911, ан-Насаи, 4/82, ибн Мажа, 

2731, ан-Насаи, 4/82, ал-Хьаким, 2/240. 
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ибн МасIуде (АллахI реза хуьлда цунна) хаьттиначу хенахь, цо 
жоп делла: «Боккъалаъ, нийсачу некъах а воьхна, тила-
ре вахана-техьа со? Аса буьйцур бу шуна оцу хаттаран 
хьокъехь Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тIеэцна хилла болу сацам. Дисиначух 
(ирсах) ах йоIана кхача дезаш ду, ялхалгIа дакъа – 
кIентан йоIана кхача дезаш ду. Ткъа и ший а дакъа 
цхьаьнатоьхча, берриге бахаман кхаа декъах шиъ 
нисло. Ткъа бухадисина дакъа йишина кхача дезаш 
ду». Наха, Абу Муса волучу а баьхкина, ибн МасIуда мел 
аьлларг цуьнга дIадовзийтича, Абу Мусас аьлла: «Цхьа а 
хIума ма хоттийла аша соьга - и Iелам-стаг шайна 
юккъехь мел ву» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).965 

821. Iимран ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина: «Цхьана стага, Пайхамар (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) волучу а веана, хаьттира: «КIен-
тан кIант велла сан. Цуьнах дисиначу ирсах дакъа 
догIий суна?». Цо жоп делла: «Ялх декъах цхьаъ». И стаг 
дIаваха кечвеллачу хенахь Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна), шена тIе а кхайкхина, аьлла: «Кхин а 
цхьаъ догIу хьуна ялхалгIа дакъа». Иза юха а дIаваха да-
гахь воллуш а волуш, юха тIе а кхайкхина, цо аьлла: «ШолгIа 
делла ялхалгIа дакъа – догIуш долучунна тIеделла ду» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
«ал-Кубра» жайнахь ан-Насаи. Оцунна тIе ат-Тирмизис бакъ 
хьадис ду а аьлла хIара. ХIара хьадис ал-Хьасан ал-Басарис а 
дийцина, Iимран ибн Хьусайна элира аьлла. Делахь а, цхьабо-
лучара боху: тIаьххьарачунна хIара хьадис оцу сий долучу 
асхьабера шеггара хезна дац).966 

822. Ибн Бурайда (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, шен дас элира аьлла: «Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)  веллачуьнан де-
нанна а, ненананна а (веллачух) дисиначу ирсах 
ворхIалгIа дакъа кхачийра, нагахь веллачуьнан нана 
дийна яцахь» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву, «ал-

                                                 
965. ал-Бухари, 6736. 

966. Ахьмад, 4/428, Абу Дауд, 2896, ат-Тирмизи, 2099, ан-Насаи, 

4/73. Амма ибн Мажас дийцина дац хlара хьадис. 
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Кубра» жайнахь ан-Насаи. Ибн Хузайма а, ибн Жаруда а бакъ 
хьадис ду аьлла хIара, ткъа ибн Iадис - чIогIа хьадис ду 
аьлла).967 

823. Ал-Микъдам ибн МаIдикариба (АллахI реза хуьлда цун-
на) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) элира аьлла: «Ненан вешина кхочуш ду 
верасалла - нагахь веллачуьнан кхин верасаш бацахь» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Абу ЗурIа ар-Разис дика хьадис ду аьлла хIара, ткъа ал-
Хьакима а, ибн Хьиббана а - бакъ хьадис ду аьлла).968 

824. Абу Умама ибн СахIла (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) Абу Iубайде дахьийта 
кехат яздечохь нисвеллера со. (Оцу кехатахь цо яздира), Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Кхин цхьа а верас воцучуьнан верас - Ал-
лахI а, Цуьнан элча а ву. 969 Ткъа ненан ваша верас 
хIутту - нагахь веллачуьнан кхин верасаш бацахь» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ат-Тирмизи, ан-Насаи, 
ибн Мажа. Ат-Тирмизис дика хьадис ду аьлла хIара, ткъа ибн 
Хьиббана – бакъ хьадис ду аьлла).970 

825. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Нагахь керла диначу беран мохь баьллехь (делхар 
иккхинехь) – хIета, иза верас хIуттуш ду» (ХIара хьадис 

                                                 
967. Абу Дауд, 2895, ан-Насаи, 4/73, ибн Жаруд, 960, ибн Iади, 

4/1637. 
968. Ахьмад, 4/131, Абу Дауд, 2899, ан-Насаи, 4/76, ибн Мажа, 

2738, ал-Хьаким, 4/344, ибн Хьиббан, 1225. 
969. Кхин цхьа а верас воцучуьнан верас АллахI а, Цуьнан элча а 

ву бохург - шен бахамах ирс кхача тIаьхьа виссина кхин верас а 

воцуш, веллачуьнан верас хIуттуш верг АллахI а, Цуьнан элча а ву 

бохург ду. Ткъа цуьнан чулацам - оцу тайпаначу стагах биссина 

бахам бусалба нехан юкъарачу байтамал (хазни) чу оьхьабуьллур 

бу бохург ду.  
970. Ахьмад, 1/28, ат-Тирмизи, 2103, ан-Насаи, 4/76, ибн Мажа, 

2737, ибн Хьиббан, 1227. 
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далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду 
аьлла хIара).971 

826. Шен дас а, дендас а дийцира аьлла, Iамр ибн ШуIайба 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира: «Стаг вийнарг - ша вийначух биси-
начу бахамах ирсан дакъа кхача бакъо йолуш вац» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ан-Насаи, ад-ДаракъутIни. Ибн 
Iабд ал-Баррас чIогIа хьадис ду аьлла хIара, ткъа ан-Насаис - 
гуш доцуш хьулдина сакхташ ду кхуьнгахь аьлла. Оцу хьокъехь 
уггаре нийсаха дерг - и дешнаш сийлахьчу асхьабан Iамр ибн 
ал-Iасан (АллахI реза хуьлда цунна) дешнаш хилар ду).972  

827. Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас, дендас дийцира 
аьлла: «Риаб ибн Хьузайфас Умму Ваил бинт МаIмар ялийне-
ра. Цо цунна кхо кIант вира. Ткъа шайн нана елча, цуьнан лат-
танаш дийкъира цара, цо маьршабаьхначу лайшна кхочу ир-
сан бакъо а. Iамр ибн ал-Iас (АллахI реза хуьлда цунна) цаьрца 
цхьаьна Шема вахара. Цигарачу Iамс олучу меттигехь даьржи-
на Iаьржа ун бахьанехь, церан Iожалла хилира. Ткъа Iамр ибн 
ал-Iас дегахьара церан гергара стаг вара. Иштта церан бисина-
чу бахамах ирс кхечира цунна. Ша ваханачуьра иза вухавирзи-
начу хенахь, МаIмара ибн Хьабибан кIентарша шайн оцу лайн 
(шайн йишас лоллех мукъабаьхна хилла болу) бисиначу баха-
ман ирс кхача бакъо хилар дIахьедира. ТIаккха цара Iумар ибн 
ал-ХаттIабе (АллахI реза хуьлда цунна) дехар дахьийтира. Де-
хар шега дIакхаьчначу хенахь Iумара аьлла: «Сан сацам - су-
на АллахIан элчанера (АлахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хезначунна тIедоьгIна хир бу». Цо элира: 
«Ден я кIентан бахам дегахьарачу гергарачарна кхо-
чуш бу». Цо омра дира: лайх бисиначу бахаман верасалла 
Умму Ваилан вежаршна кхочуш ду. Кехат а дахьийтира цо, 
Iабд ар-Рахьман ибн Iавфан а, Зайд ибн Сабитан а тоьшаллаш 
тIехь а долуш. (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-
Насаи, ибн Мажа. Ибн ал-Мадинис а, ибн Iабд ал-Барра а бакъ 
хьадис ду аьлла хIара).973 

                                                 
971. Абу Дауд, 2920, ибн Хьиббан, 7/609. 

972. ан-Насаи, 6737, ад-ДаракъутIни, 4/96. 

973. Абу Дауд, 2917, ан-Насаи, 4/75, ибн Мажа, 2732. 



324 
 

828. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Хьалхавитиначу 
лайх бухадисиначуьнан бакъонаш – тайпанан гергар-
ло санна лоруш ю: я йохка йиш йолуш а яц уьш, я сов-
гIатна яла йиш йолуш а яц» (ХIара хьадис далийнарг аш-
ШафиIи ву. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а бакъ хьадис ду 
аьлла хIара, ал-БайхIакъис - гуш доцуш хьулдина сакхташ ду 
аьлла кхуьнгахь).974 

829. Абу Къилаба аьлла: «Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцира,  АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Шуна юккъехь веллачух би-
сина бахам дIасабекъаран (Iилма) уггаре а дика хуург 
– Зайд ибн Сабит ву» (Хlара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, 
ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-Тирмизис а, 
ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а бакъ хьадис ду аьлла хIара. Де-
лахь а, дуккхаъчу динан Iилманчаша кхечуьнга даьккхина ду 
аьлла дийцина хIара хьадис).975 

  

                                                 
974. аш-ШафиIи, 1232, ибн Хьиббан, 4929, ал-Хьаким, 4/231, ал-

БайхIакъи, 10/292. 
975. Ахьмад, 3/184, ат-Тирмизи, 3790, ан-Насаи, 155, ибн Мажа, 

154, ибн Хьиббан, 7131. 
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ВЕСЕТАШ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

830. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Шен бахамах цхьана 
хIуманна весет дан лууш волучу бусалбанна мегаш дац 
- шен весет яздина а доцуш, ши буьйса дIаялийтар» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).976 

831. СаIд ибн Абу Ваккъаса (АллахI реза хуьлда цунна), ша 
цкъа хаьттира аьлла, дийцина: «ХIай, АллахIан элча! Дук-
ха хьал долуш (стаг) ву со. И сан хьал кхочур долуш, 
цхьа йоI бен, кхин верас а вац сан. Ткъа сайн хьолан 
кхаа декъах шиъ сагIина дIало аса?». Цо жоп делира: 
«ХIан-хIа». Аса хаьттира: «ХIета, оцу сайн бахамах ах 
дIабекъа аса сагIина?». Цо жоп делира: «ХIан-хIа». Аса 
хаьттира: «ХIета, кхоалгIа дакъа дIадекъа аса?». Цо жоп 
делира: «КхоалгIа дакъа дIадекъа йиш йолуш-м ву хьо, 
амма кхоалгIа дакъа а дукха-м ду. Хьайн тIаьхье (вера-
саш) хьал долуш битар гIолехь ду хьуна - уьш къен 
буьтучул, нахе сагIа а доьхуш» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).977 

832. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, цхьана ста-
га, Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
волучу а веана, элира аьлла: «ХIай, АллахIан элча! ЦIех-
хьашха елла сан нана. Дитина весет а дац цо. Цхьа 
хIума-м ду: суна хетарехь, ялале хьалха иза йист 
хуьлуш хиллехьара, сагIа дIасадекъа аьлла, омра-м 
дийр дара цо.  Ял хир юй, ткъа, цунна - аса цунна тIера 
сагIа даьккхича?». Цо жоп делира: «ХIаъ» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар 
тIаьххьарачуьнниг ду).978 

833. Абу Умама ал-БахIилис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьда 
цунна) олуш хезна шена аьлла: «Боккъалаъ, АллахIа 

                                                 
976. ал-Бухари, 2738, Муслим, 1627. 

977. ал-Бухари, 1295, Муслим, 1628. 

978. ал-Бухари, 1388, Муслим, 1004. 
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хIоранна а догIу хьакъ дIаделла (тIедожийна). Цунде-
ла бахам верасна долаберзош весет дан йиш яц».  

ХIара хьадис далийна Ахьмада, Абу Дауда, ат-Тирмизис, 
ибн Мажас. Ахьмада а, ат-Тирмизис а дика даржехь хьадис ду 
аьлла хIара, ткъа ибн Хузайма а, ибн ал-Жаруда а – чIогIа хьа-
дис ду аьлла. Кхуьнах тера хьадис, ибн Iаббаса (АллахI реза 
хуьлда цунна а, цуьнан дена а) дийцина аьлла, ад-
ДаракъутIнис а далийна:  «… нагахь (оцу кепара весат 
дарна) кхинболу верасаш реза бацахь» (Хьадис дийцар-
хойн зIе дика ю).979 

834. МуIаз ибн Жабала (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Боккъалаъ, АллахIа шух къинхетам а би-
на, далале хьалха шайн бахамах кхоалгIа дакъа дIаса-
декъа магийна шуна, хIунда аьлча шун диканаш 
совдаха». (ХIара хьадис ад-ДаракъутIнис а далийна. Ахьмада 
а, ал-Баззара а далийна хIара - Абу Дардаа дийцина аьлла, ибн 
Мажас а  – Абу ХIурайрас дийцина аьлла. Дерриге и хьадисаш 
гIийла лоруш ду. Амма царех хIора а вовшийн чIагIдеш ду. 
Доллучул а оцу хьокъехь дерг дика хуург АллахI ву).980 

  

                                                 
979. Ахьмад, 5/267, Абу Дауд, 3565, ат-Тирмизи, 2120, ибн Мажа, 

2713, ибн ал-Жаруд, 949, ад-ДаракъутIни, 4/98. 
980. ад-ДаракъутIни, 4/150, Ахьмад, 6/440, ал-Баззар, 1382, ибн 

Мажа, 2790.   
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IАЛАШБАН БИТИНАЧУ БАХАМАХ ДЕРГ ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

835. Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас, дендас (АллахI реза 
хуьлда царна) дийцира, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Шех тешийна ларбан 
бахам битинарг декхарийлахь вац - иза дийна латтон 
юкъарахила» (ХIара хьадис, дийциначеран зIе гIийла а йо-
луш, ибн Мажас далийна).981 

СагIанаш дIасадекъаран хьокъехь долу дакъа хIинцале а 
закат дуьйцучу декъан чаккхенгахь дийцина ду. Ткъа тIамза 
караяьхкина а, иштта тIамца караяьхкина а хIонсаш 
дIасаекъаран дакъа, АллахIа пурба лахь, гIазот (жихIад) дуьй-
цучу декъан чаккхенгахь догIур долуш ду. 

  

                                                 
981. ибн Мажа, 2401. 
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СТАГИЙ, ЗУДЧОЙ ШАЙН ЦХЬАЬНАКХЕТАР (ЗУДА 
ЯЛОР, МАРЕ ДАР) ШАРIАН НИЗАМЕХЬ ЧIАГIДАР 

ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

836. IабдуллахI ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) шайга элира аьлла: «ХIай, къонахий! Нагахь 
шух муьлхха а цхьаъ зуда ялон аьтто болуш велахь - цо 
зуда ялайойла, хIунда аьлча иза - бIаьргаш 
охьадахийта (лардан) а, кхахьпаллех ларвала а гIо деш 
ду. Зуда ялон ницкъ ца кхочучо - марханаш кхаба деза, 
хIунда аьлча иштта а бен дагадеана (вониг) эшалур 
дац цуьнга» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).982 

837. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Кхо стаг веана хилла Пайхамаран (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) хIусамнанойн хIусамашна герга - 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Iибадат муха до хаа лиъна. Царна цо Iибадат муха до 
дийциначу хенахь, (оцу барамехь дина Iибадат) шайна тоьур 
дац-кха аьлла, и кIеззиг хеттачу цара аьлла: «Пайхамаре 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
мичара кхочур дара вай?! АллахIа гечдина ма дуй, 
ткъа, цунна яханачу хенан къиношна а, тIаьхьа тIе 
хиндолучу къиношна а». ТIаккха царех цхьамма аьлла: 
«ХIинца дуьйнна ерриге буьйсанаш чекхъйовллалц 
ламазашкахь сема йохур ю аса». ШолгIачо аьлла: «Ткъа 
аса – со дийна мел ву марханаш кхобучуьра совцор 
дац». КхозлагIачо аьлла: «Ткъа со - зударех хера вер ву, 
цкъа а зуда а ца ялош». Циггахь царна тIевеъначу АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хаьт-
тина цаьрга: «Шу дуй уьш - иштта хIара а, иза а 
аьлларш? АллахIах дуй ма буу аса: шуна юккъехь угга-
ре а чIогIа АллахIах кхоьруш верг а, шул массарел а 
чIогIа АллахIах озалуш верг а ма ву со! Делахь а, аса 
марха а кхобу, ца кхобуш хан а йогIу, ламазаш а до, 
дIавуьжуш хан а йогIу, зударий а балабо. Ткъа муьлхха 

                                                 
982. ал-Бухари, 1905, Муслим, 1400. 
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а оцу сан новкъа (Суннатна тIаьхьа) ваза цалуург - 
цхьа а хIума долуш ма вац соьца» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).983      

838. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), зуда ялае олий, кест-кеста омра дора тхоьга. Сацам 
боллуш зуда ца ялон негат дар дехка а доьхкура цо тхуна. Цо 
олура: «Безаме а болу, кест-кеста бер хуьлуш а болу зу-
дарий балабе. Къематдийнахь шун дукхаллех дозалла 
дийр ду аса кхинболучу пайхамаршна хьалха» (ХIара 
хьадис далийнарг Ахьмад ву. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис 
ду аьлла хIара. Кхуьнах тера хьадис, МаIкъал ибн Йасара (Ал-
лахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла, Абу Дауда а, ан-Насаис 
а, ибн Хьиббана а далийна).984 

839. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Зударий диъ дика бахьанехь балош бу: цуьнан 
хьал-бахам а, цIе яханачу нахах хиларна а, цуьнан ха-
заллина а, дин лелош хиларна а. Мухха делахь а, 
хьайн пхьуьйшаш хьала а карчадай, зуда дин лелош 
ерг ялае» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим, 
Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи, инб Мажа).985 

840. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) зуда 
ялийна стаг декъалвеш олура: «АллахIа беркат дойла 
хьуна, хьуна тIе Шен беркат а доуьйтуьйла Цо, дикан-
ца цхьаьна а тохуьйла цо шуьшиъ» («БаракаллахIу лак, 
ва барака Iалайк, ва жамаIа байнакума фи хайр»). (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, «Iамал ал-
йавм вал лайл» цIе йолучу жайнахь ан-Насаи, инб Мажа. 

                                                 
983. ал-Бухари, 5063, Муслим, 1401. 

984. Ахьмад, 3/158, ибн Хьиббан, 1228, Абу Дауд, 2050, ан-Насаи, 

6/65, ибн Хьиббан, 1229. 
985. ал-Бухари, 5090, Муслим, 1466, Ахьмад, 2/427, Абу Дауд, 

2047, ан-Насаи, 6/67, ибн Мажа, 1858. 
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Оцунна тIе ат-Тирмизис а, ибн Хузайма а, ибн Хьиббана а бакъ 
хьадис ду а аьлла хIара).986 

841. IабдуллахI ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тоьшалла даран доIа Iамийра тхуна, хьашт хил-
лачохь деша дезаш долу. Цо боху: «Боккъалаъ, хастам 
цхьана АллахIна хьакъ бу, вай шена хастам беш а, гIо 
доьхуш а, гечдар доьхуш а волучу! Я, АллахI! Лардехьа 
тхо тхешан синойн вонах! АллахIа нийсачу новкъа 
нисвинарг - цхьаммо а тиларна чу вуьгур вац, ткъа Ал-
лахIа нийсачу новкъах тилийнарг - цхьаммо а нийсачу 
новкъа а нисвийр вац. Аса тоьшалла до - АллахI во-
цург кхин дела цахиларца. Юха а тоьшалла до ас - 
Мухьаммад Цуьнан лай а, элча а хиларца» («Иннал 
хьамда лиллахIи, нахьмадухIу, ва настаIиинухIу, ва настагIфи-
рухIу, ва наIузу биллахIи мин шурури анфусина. Ман йахIди-
хIи-ллахIу фала мудылла лахIу, ваман йудлил фала хIадийа 
лахIу. АшхIаду анла илахIа иллаллахIу ва ашхIаду анна 
мухьаммадан IабдухIу ва расулухIу»). Цул тIаьхьа кхо аят 
доьшура цо». (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, 
ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-Тирмизс а, ал-
Хакима а дарж дика долуш хьадис ду а аьлла хIара).987  

842. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь шух муьлхха а цхьаъ зуда еха дагахь ве-
лахь, нагахь иза ялорна тIехьоьхуволучу (ялон 
бахьана хIуттун долучу) цуьнан дегIан межешашка 
хьожийла а делахь - ткъа и дойла цо» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд. Хьадис дийцинарш теша хьакъ 
бу. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара).988  

 

                                                 
986. Ахьмад, 2/381, Абу Дауд, 2130, ат-Тирмизи, 109, ан-Насаи, 

259, ибн Мажа, 1905. 
987. Ахьмад, 1/392, Абу Дауд, 2118, ат-Тирмизи, 1105, ан-Насаи, 

3/194, ибн Мажа, 1892, ал-Хаким, 2/182. 
988. Ахьмад, 3/334, Абу Дауд, 2082, ал-Хьаким, 2/165, ат-Тирмизи, 

1087, ан-Насаи, 3225, ибн Мажа, 1864. 
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843. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
уллохь нисвелира со, цо зуда ялийначу цхьана стаге хоттучу 
хенахь: ««Хьуна гиний иза?». Оцу стага жоп делира: «Ца 
гина». Цо элира: «ХIета, вало, гIан а гIой, хьажал цуьн-
га» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).989  

844. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Шен вашас (захало а хьахий-
на, далон лериначу) нускале захало дIа ма хьахадойла 
шух цхьаммо а - и зуда ялон гIерташ волу (шайн ваша 
оцу захалонах) юхаваллалц я цо шайна захало 
дIахьахо пурба даллалц» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар ал-Бухариниг ду).990 

845. СахIл ибн СаIд ас-СаIидис (АллахI реза хуьлда цаьршин-
на) дийцина: «Цкъа цхьана зудчо, АллахIан элча (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу а еана, элира: 
«ХIай, АллахIан элча! Хьан зуда хила, хьуна дIаяла 
еана-кх со». АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хьаьжира цуьнга. Когашкара коьрте кхаччалц 
хьала а, тIаккха коьртера когашка кхаччалц охьа а бIаьрг а 
кхарстийна, цул тIаьхьа корта охьабахийтина АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна). И зуда, шен 
хьокъехь цо цхьа а сацам тIеоьцуш ца байча, яхана охьахиъна. 
Эццахь цхьана асхьаба, хьала а гIаьттина, аьлла: «ХIай, Ал-
лахIан элча! Нагахь хьо иза ялон ойла йолуш вацахь, 
соьга яийтахьа иза». Цо хаьттина цуьнга: «Ткъа, хIумма а 
юй хьан (урдонна яла)?». Цо жоп делла: «ХIай, АллахIан 
элча! ВаллахIи, я-м яц сан цхьа а хIума». Цо аьлла: 
«Хьада вало, хьайн цIа а гIой, цхьа а хIума карайой 
хьажа хьайна». (Цо шега ма-аллара ваха а) вахана, цхьа хан 
яьлча вухавеаначу цо аьлла: «АллахIах дуй ма буу аса: 
цхьа а хIума ма ца карий суна». АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: «Аьчкан 
чIуг караяй а караехьа». Юха а дIа а вахана, вухавеаначу цо 
аьлла: «ХIан-хIа, хIай, АллахIан элча! АллахIах чIагIо 

                                                 
989. Муслим, 1424. 

990. ал-Бухари, 5142, Муслим, 1421. 
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ма йо аса: хIумма а ма ца карий суна, я аьчкан чIург а. 
Цхьабакъду, хIара изар-м ю сан, цуьнан ах цунна хир 
ю-кха». ТIехула тIекхуллург а яцара цуьнан (оцу асхьабан). 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира: «Цо хIун дийр ду хьан изарх? ХIунда аьлча 
ахьа и хьайна тIейоьхча - цунна хIумма а юьсур яц 
цуьнах, нагахь цо и тIейохахь - хьан лелон хIумма а 
хир яц». ТIаккха и стаг охьахиъна. Вехха хиъна Iийначул 
тIаьхьа, хьала а гIаьттина, дIаваха ветталуш иза гиначу Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), 
схьакхайкха иза аьлла, омра дина. Асхьабаша схьакхайкхира 
цуьнга. Иза тIевеъначу хенахь АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хаьттира: «Къуръанчуь-
ра хIун хаьа хьуна?». ХIара а, иза а сураташ хаьа шена 
аьлла, шена хууш долу сураташ дагардан вуьйлира иза. Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
хаьттира цуьнга: «Дагахь хууш дуй хьуна уьш?». Цо жоп 
делира: «Ду». ТIаккха элира цо: «ДIавало, хIета! Хьан зу-
да йи аса иза - хьуна дагахь хууш долучу Къуръанца» 
(ХIара хьадис ал-Бухарис, Муслима далийна. Цул сов тIаьххь-
арачуьнан дIаяздарехь аьлла ду: «ДIавало хьайна! Хьан 
зуда йи аса иза. Амма цунна Къуръан Iамон дезар ду 
хьуна ахьа»).991 

Кхуьнах тера хьадис Абу Дауда а далийна: «Абу 
ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Дагахь хIун хаьа хьуна?». Оцу стага жоп делла: 
««Ал-Бакъарат» сурат а, цунна тIаьхьадогIург а». Цо 
аьлла: «ХьалагIатта, (хьайна хуучарех) ткъа аят Iамаде 
цунна» (Хьадис далийнарг Абу Дауд ву).992 

846. Iамир ибн IабдуллахI ибн аз-Зубайра дийцина, шен дас 
(АллахI реза хуьлда царна) дийцина, АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«ГIарадаккха - зуда ялор а, маре дар а» (ХIара хьадис да-

                                                 
991. ал-Бухари, 5030, Муслим, 1425. 

992. Абу Дауд, 2112. 
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лийнарг Ахьмад ву. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).993 

847. Абу Бурда ибн Абу Мусас (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, шен дас дийцира, АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Зуда ялор нийса дац - нускалан верас а воцуш» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Ма-
жа, ибн Хьиббан. Ан-Насаис дийциначарех дац хIара хьа-
дис).994  

Ал-Хьасана дийцина, Iимран ибн ал-Хьусайна (АллахI 
реза хуьлда цунна) дийцира, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Зудий, 
майрий цхьаьнакхетар нийса дац - нускалан верас а, 
ши теш а воцуш» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
БайхIакъи, ад-ДаракъутIни).995   

848. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь зуда, шен верасан пурба а доцуш, маре 
яханехь - цо дина маре нийса дац (доьхна маре ду). 
Нагахь иза яханарг цуьнца шеца валар нисделлехь - 
урдо шена Iаддадита дезаш ю иза, цуьнан шеца деъна-
чу ойхьаза гIуллакхна. Нагахь церан барт бохахь - 
верас воцучу зудчуьнан верас урхалча хилар диц ма 
делаш» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
ибн Мажа, Абу Iаван, шен «Муснад» жайнахь Ахьмад, ибн 
Хьиббан, шен «Мустадрак» жайнахь ал-Хьаким).996 

849. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Цкъа маре дина хилла йолу зуда маре йала йиш 
яц - цуьнах дагаваьллий бен. Оцале маре дина хилла йоцу йоI-
стаг маре йала йиш а яц - цуьнгара даьккхина пурба а доцуш. 
                                                 
993. Ахьмад, 5/4, ал-Хьаким, 2/183. 

994. Ахьмад, 4/394, Абу Дауд, 2085, ат-Трмизи, 1101, ибн Мажа, 

1881, ибн Хьиббан, 1243. 
995. ал-БайхIакъи, 7/125, ад-ДаракъутIни, 3/225. 

996. Абу Дауд, 2083, ат-Тирмизи, 1102, ибн Мажа, 1879, Ахьмад, 

6/661, ибн Хьиббан, 1248, ал-Хьаким, 2/168. 
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(Наха) хаьттира: «ХIай, АллахIан элча, ткъа муха хуур ду 
тхуна, цо пурба деллий?». (Пайхамара (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна)) жоп делира: «Йист цахилар-
ца». (Хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).997 

850. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Маре дина хилла йолу зуда - шех 
долучунна шен верасчул а бакъо сов йолуш ю. ЙоI ма-
ре ялале хьалха цуьнах дагабовла беза, ткъа иза реза-
хиларан билгало – йист цахилар ю» (Хьадис далийнарг 
Муслим ву).998 

Оцу хьадисан кхечу хаамехь аьлла: «Верас бакъо йо-
луш вац - оцале маре дина хилла йолучу зудчун 
хьокъехь долучунна. Ткъа байлахь кхиъна йолу йоI – 
цуьнгара пурба даккханза маре яла йиш яц» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа ибн Хьиббана - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара).999 

851. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Зудчун бакъо яц - кхин зуда маре ялан а, я 
ша-ша маре ялан а» (ХIара хьадис далийнарш бу: ибн Ма-
жа, ад-ДаракъутIни. Хьадис дийцинарш теша хьакъ бу).1000 

852. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
элира аьлла, НафиIа дийцина: «АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шигIар 
тайпана зуда ялор дихкира. Иза – цхьана стага шен 
йоI кхечу стаге маре ялар ду, оцу (стага) шен йоI шега 
маре яларна дуьхьал, урдо а ца дуьллуш» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Цара аьлла оцу гIуллакхан 
бух буьйцуш аьлла дешнаш НафиIан ду).1001 

                                                 
997. ал-Бухари, 5136, Муслим, 1419. 

998. Муслим, 1421. 

999. Абу Дауд, 2100, ан-Насаи, 6/84, ибн Хьиббан, 1241. 

1000. ибн Мажа, 1882, ад-ДаракъутIни, 3/227.  

1001. ал-Бухари, 5112-6960, Муслим, 1415. 
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853. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа Пайхамар (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) волучу а еана, цхьана гIарбаш-
йоIа дIахаийтина цуьнга - шен дас ша ца луъушехь ма-
ре елла хилар. ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шен лаамехь 
харжам бан бакъо елла цунна» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Ахьмад, Абу Дауд, ибн Мажа. Ткъа тIаьххьарачо кхечуьнга 
даьхначу хьадисех ду аьлла хIара).1002 

854. Самурас элира аьлла, ал-Хьасана дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: 
«Нагахь шина верасо йоI шина стаге маре лахь – ткъа 
иза оцу шиннах дуьххьарачуьнан ларош ю зуда» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи. Цул сов ат-Тирмизис дарж дика долуш хьадис ду аьлла 
хIара).1003 

855. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Муьлхха а шен элин я ша долахь волучуьнан 
пурба а доцуш зуда ялийна волучу лайно лелорг - 
къахьпалла (нахаца лелар) ду» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмиз. Ткъа тIаьххьарачо бакъ хьа-
дис ду аьлла хIара).1004 

856. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Цхьана хеннахь зудчуьнан а, цуьнан ден 
йишин а хIусамда латта йиш яц цхьа стаг, я зудчуьнан 
а, цуьнан ненан йишин а» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).1005 

857. Iусмана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 

                                                 
1002. Ахьмад, 2469, Абу Дауд, 2096, ибн Мажа, 1875. 

1003. Ахьмад, 5/8, Абу Дауд, 2088, ат-Тирмизи, 1110, ан-Насаи, 

7/314. 
1004. Ахьмад, 3/301, Абу Дауд, 2078, ат-Тирми, 1111. 

1005. ал-Бухари, 5109, Муслим, 1408. 
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аьлла: «Ихьрамехь волу хьаьжо - зуда ялон йиш йолуш 
вац, я зуда маре яхийтаран гIуллакх лелон йиш йолуш 
а вац иза, я зуда еха бакъо йолуш а вац иза» (ХIара хьа-
дис далийнарг Муслим ву).1006 

Ибн Хьиббанан хьадисехь оцунна тIетоьхна: «… я 
цуьнга зуда еха а ца еза цхьаммо» (ХIара хьадис далий-
нарг ибн Хьиббан ву).1007 

858. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна), ихьрам дихкина а волуш, Маймуна 
ялийра» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).1008 

Муслима далийначу кхечу хьадисехь Хьарисан йоIа 
Маймуна (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ихь-
рамехь воцуш ялийра со» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).1009 

859. Iукъба ибн Iамира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Уггаре а лардан хьакъ долу бехкамаш – 
аша шайн зударшца (меттахь догIу) гIуллакхдар царех 
дазийна хилла долу бехкамаш ду» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).1010 

860. Салама ибн ал-АкваIа (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АвтIасехь тIом хиллачу шарахь АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) кхаа 
дийнахь магийра цхьана ханна зуда ялор, ткъа цул 

                                                 
1006. Муслим, 1409. 

1007. ибн Хьиббан, 1274. 

1008. ал-Бухари, 1837, Муслим, 1410. 

1009. Муслим, 1411. 

1010. ал-Бухари, 2721, Муслим, 1418. 
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тIаьхьа дихкира цо и» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).1011 

861. Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Хайбарахь тIом хиллачу шарахь АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) цхьана ханна зуда ялор дихкира» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1012 

862. Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Хайбарахь тIом хиллачу дийнахь АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) дихкира - цхьана ханна зуда ялор а, цIерачу виран 
жижиг даар а» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа).1013 

863. РабиI ибн Сабурас дийцина, шен дас (АллахI реза хуьлда 
цунна а, цуьнан дена а) дийцира, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Аса ма-
гийна дара шуна - цхьана ханна зуда ялор. Ва амма 
хIинца дуьйнна дIа къематде даллалц АллахIа, хьарам 
а дина, дихкина шуна иза. Нагахь шух цхьаъ хIинц-
цалц, цхьана ханна зуда а ялийна, Iаш велахь - и шен 
зуда мукъа а юьтийла цо, ша цунна деллачух хIумма а 
юханехьа схьа а ма оьцийла цо» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Муслим, Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ибн Мажа, ибн Хьиб-
бан).1014 

864. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера кинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) неIалт аьлла - хьалха хиллачу майрачунна (цо 
йитина йолу) зуда (юханехьа цунна) магочунна а, ше-
на и гIуллакх деш волучу (оцу зудчуьнан хьалха иза 
йитина хилла волучу майрачунна а)» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, ан-Насаи, ат-Тирмизи. ТIаьххьарачо 
                                                 
1011. Муслим, 1405. 

1012. ал-Бухари, 5115, Муслим, 1407. 

1013. ал-Бухари, 4216, Муслим, 1407, ат-Тирмизи, 1794, ан-Насаи, 

6/126, ибн Мажа, 1961. 
1014. Муслим, 1406, Ахьмад, 2/404, Абу Дауд, 2072, ан-Насаи, 

3367, ибн Мажа, 1962, ибн Хьиббан, 4146. 
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хIара бакъ хьадис ду аьлла а ду. Кхуьнах терра хьадис, Iали ибн 
Абу ТIалиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла, да-
лийна Абу Дауда а, ат-Тирмизис а, ибн Мажас а).1015 

865. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьла: «Нахаца леларна (зина дарна) шена 
гIожмаш йиттина волу стаг - шех терра зуда а бен ялон 
йиш йолуш вац» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 
Дауд. Ткъа хьадис дийцинарш теша хьакъ бу).1016 

866. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цхьана 
асхьаба шен зуда кхузза йитинера. Цул тIаьхьа (цо йитина и 
зуда) кхечу стаге маре яхара. Цо а йитира иза, цуьнца шеца а 
валале. Цул тIаьхьа цуьнан дуьххьара хиллачу майрачунна юха 
а шена ялон лиира иза. Цуьнах дерг цо АллахIан элчане (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хаьттиначу хе-
нахь, цо элира: «ХIан-хIа, мегаш дац иза - кхечу стагана 
меттахь догIучу гIуллакхехь цуьнгара там хиллалц, 
дуьххьара хиллачу цуьнан майрачунна ма-хиллара» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Хьадисан 
дIаяздар тIаьххьарачуьнниг ду).1017 

  

                                                 
1015. Ахьмад, 1/448, ан-Насаи, 6/149, ат-Тирмизи, 1120, Абу Дауд, 

2076, ат-Тирмизи, 1119, ибн Мажа, 1935. 
1016. Ахьмад, 2/324, Абу Дауд, 2052. 

1017. ал-Бухари, 5261, Муслим, 1433. 
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ЗУДА ЯЛОШ ВОЛУ СТАГ А, ЦУЬНГА ЙОЬДУШ ЙОЛУ 
ЗУДА А ЦХЬАЬНА БОГIУШ ХИЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

867. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Берриге Iаьрбой - вовшашца 
цхьаьна богIуш бу, берриге Iаьрбой боцурш - 
вовшашца цхьаьна богIуш бу, кIадидархо а воцург, 
(дарбанна цIий доккхуш болу) цIийдаккхархой а 
боцурш». 

ХIара хьадис «ал-Iилал» цIе йолучу жайнахь ал-
Хьакима далийна. Амма хьадис дийциначарех цхьаьннан цIе 
евзаш яц. Цундела ал-Хьатима хIара хьадис тIеэца йиш йоцуш 
лерина. Кхуьнах тера хьадис, МуIаз ибн Жабала (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина аьлла, ал-Баззара а далийна. Ва амма и 
хьадис дийцархойн зIен юккъера цхьа чIуг йоцуш ду.1018 

868. ФатIима бинт Къайса (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) шега элира аьлла: «Iусаме маре гIохьа» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).1019 

869. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «ХIай, Байадан кIентий! Шайн 
(тайпанарачу) зударех цхьаъ Абу ХIинде1020 маре а 
лойша, цуьнан йоьIарий а балабайша» (ХIара хьадис, 
дика зIе а йолуш, Абу Дауда а, ал-Хьакима а далийна).1021  

  

                                                 
1018. Ал-Байхlакъи, 7/134, ал-Хьатима, 1/412-423, ал-Баззар, 2677. 

1019. Муслим, 1480. 

1020. Абу ХIинд - дарбанан Iалашонца цIий доккхуш, болх беш 

хилла ву.  
1021. Абу Дауд, 2102, ал-Хьаким, 2/164. 
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ХАРЖАМ БАН ЙОЛУ БАКЪО ЮЬЙЦУ ДАКЪА 

870. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«(Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна)) лоллех мукъайитиначу хенахь Бариратна 
харжам бан бакъо елира: шен майрачуьнгахь марехь 
саца, я цуьнга ша йитийта» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).1022 

Муслима далийначу вукху хьадисехь , Iайшата (АллахI 
реза хуьлда цунна) элира аьлла, дийцина: «Бариратан 
майра лоллахь (лай) вара».  

Иштта Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина 
долу кхечу ривайатехь аьлла: «Лоллех мукъа стаг вара 
иза». Делахь а, хьалха аьлларг уггаре а бакъ хаам лоруш бу. 

Кхуьнах тера а долуш, бух цIеначу хьадисехь ал-Бухарис 
а далийна, ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан де-
на а) элира аьлла: «Лай вара иза». (ал-Бухари).1023 

871. Ад-Даххьак ибн Файруз ад-Дайламис (АллахI реза хуьлда 
цунна а, цуьнан дена а), шен дас ша хаьттина хилар дийцира 
аьлла, дийцина: «ХIай, АллахIан элча! Ислам-дин тIеэц-
на аса. Делахь а, цхьа хIума-м ду: соьгахь йолу сан ши 
хIусамнана - ши йиша ю-кха». ТIаккха АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: 
«Цаьршиннах хьайна луъург цхьаъ йита»» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа. Ткъа 
ибн Хьиббана а, ад-ДаракъутIнис а, ал-БайхIакъис а - бакъ 
хьадис ду аьлла хIара. ХIетте а, ал-Бухарис хаам бина: хIокху 
хьадисан хьулдина сакхт ду аьлла).1024 

872. Шен дас элира аьлла, Салима (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «ГIайлан ибн Салам Ислам-дине вирзиначу 
хенахь итт зуда яра цуьнан. Царех хIора а цуьнца 
цхьаьна Ислам-дине йирзира. ТIаккха Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), оцу 

                                                 
1022. ал-Бухари, 5097, Муслим, 1504. 

1023. ал-Бухари, 9/406, «Фатхь». 

1024. Ахьмад, 4/232, Абу Дауд, 2243, ат-Тирмизи, 1129, ибн Мажа, 

1951, ибн Хьиббан, 1376, ад-ДаракъутIни, 3/273, ал-БайхIакъи, 

7/184. 
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шегахь болучу зударех шена луъург йиъ харжа аьлла, 
омра дира цуьнга» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ат-
Тирмизи. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду 
аьлла хIара. ХIетте а, ал-Бухарис а, Абу ЗурIас а, Абу Хьатима а 
хаам бина: хIокху хьадисан хьулдина сакхт ду аьлла).1025 

873. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхеттам а, маршо 
а хуьлда цунна), вовшахкъаьстина ялх шо даьллачул 
тIаьхьа, шен йоI Зайнап, кхин керла мах а ца беш, Абу 
ал-Iас ибн ар-РабиIе юхаерзийра» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа. Оцунна тIе 
Ахьмада а, ал-Хьакима а бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1026 

874. Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас, дендас (АллахI реза 
хуьлда царна) элира аьлла: «Пайхамара (АллахIера къин-
хеттам а, маршо а хуьлда цунна) шен йоI Зайнап Абу 
ал-Iас ибн ар-РабиIе юхаерзийра керла мах биначул 
тIаьхьа» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Цо аьлла: 
хьалхара хьадис дийциначеран зIе сов тешаме (чIогIа) елахь а, 
Iамр ибн ШуIайбан хьадисаца куьйгалла дан дезаш ду).1027 

875. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цхьа зуда, Ислам-дин тIе а эцна, кхечу стаге маре 
яханера. Ткъа цуьнан хьалха хиллачу майрачо, АллахIан элча 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу а веана, 
элира: «ХIай, АллахIан элча! Со а ма вара Ислам-дине 
вирзина, ткъа цунна со Ислам-дине вирзинийла дукха 
шера хууш а ма дара». АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) оцу (зудчуьнга) омра дира: 
«ШолгIа (маре яханачу) майрачуьнгара дIа а гIой, 
хьалхарачуьнга юхаерза» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд, ибн Мажа. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-Хьакима 
а - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1028  

                                                 
1025. Ахьмад, 2/13, ат-Тирмизи, 1128, ибн Хьиббан, 1377, ал-

Хьаким, 2/192. 
1026. Ахьмад, 1876, Абу Дауд, 2240, ат-Тирмизи, 1143, ибн Мажа, 

2009. 
1027. Ахьмад, 2/207, ат-Тирмизи, 1142, ибн Мажа, 2010. 

1028. Ахьмад, 2059, Абу Дауд, 2238, ибн Мажа, 2008, ибн Хьиббан, 

1280, ал-Хьаким, 2/200. 
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МАРЕ ЯХНАЧУ ЗУДЧУЬНГАХЬ Я ЗУДА ЯЛИЙНАЧУ 
СТАГЕХЬ САКХТАШ КАРОР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

876. Зайд ибн КаIб ибн Iужрас (АллахI реза хуьлда цунна), 
шен дас элира аьлла, дийцина: АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) бану гIифар тайпанан 
Зубйанан йоI Iалият ялийнера. И цуьнца шеца а яьлла, цо 
шена тIера духар дIадаьккхиначу хенахь, цуьнан пIендарна 
бухахь кIайлла а гина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) аьлла цуьнга: «Хьайн духар тlе а 
дохий, хьайн цlа гlо». Иштта цунна Дала цlетоьхна хилла 
долу урдо дlало цунна аьлла, омра а дира цо» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Хьаким ву. Амма хIара хьадис дийциначарех 
цхьаъ Жамил ибн Зайд ву, оцуьнан хьокъехь долучунна 
бусалба нехан динан lилманчашкахь тоам боллуш иза вовза 
хаамаш боцуш волу. Иштта дукхе-дукха чlогlа къийсам бу - цо 
хьадисаш lамийначу цуьнан шайхан хьокъехь а).1029  

877. Саlид ибн ал-Мусаййиба дийцина, lумар ибн ал-Хаттlаба 
(Аллахl реза хуьлда цунна) элира аьлла: «Муьлххачу а 
цхьана стага зуда ялийначул тlаьхьа, иза 
ялийначуьнан цуьнца шавалар а хиллехь, тlаккха 
цунна и (зуда) хьекъална тилла я тlейолу цамгар 
йолуш а карийнехь, - шен цуьнца деъначу гlуллакхна 
дуьхьал урдо дала догlу цо цунна. И мах цунна 
схьабалар оцу (зудчун хьокъехь) иза lехийначунна 
тlехь ду» (Хlара хьадис далийнарш бу: Саlид ибн Мансур, 
Малик, ибн Абу Шайба. Ткъа хьадис дийцинарш теша хьакъ 
берш бу).1030 

Саlид ибн ал-Мусаййиба иштта кхуьнах тера кхин хьадис 
а дийцина, Абу Тlалибан кlанта lелас (Аллахl реза хуьлда 
цунна) элира аьлла. Амма хlокху хьадисехь тlетоьхна: «…я 
чlогlа тlедаьлла цlид делахь. Ткъа цуьнан майра 
харжам бан бакъо йолуш ву - шена лаахь йита а, ца 
лаахь ца йита а иза. Нагахь цуьнан оцале цуьнца 

                                                 
1029. ал-Хьаким, 4/34. 

1030. Саlид ибн Мансур, 1/212, Малик, 2/526, ибн Абу Шайба, 2/4. 
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гlуллакх леллехь - оцунна дуьхьал урдо дала дезаш ду» 
(Саlид ибн Мансур).1031 

Саlид ибн ал-Мусаййиба иштта дийцина: «lумара 
(Аллахl реза хуьлда цунна) сацам тlеэцна: нагахь стаг 
цlуралла долуш (кала-цlола) велахь - тlаккха зуда 
цхьана шарахь хьоьжуш lан еза» (Хьадис далийнарг ибн 
Абу Шайба ву. Хьадис дийцинарш теша хьакъ бу).1032  

  

                                                 
1031. Саlид ибн Мансур, 2/4. 

1032. ибн Абу Шайба, 2/4. 
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ЗУДАРША LАР-ВАХАРЕХЬ ЛЕЛОН ЕЗА 
ЮКЪАМЕТТИГ ЮЬЙЦУ ДАКЪА 

878. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Неlалт хилла ву - шен зудчунна 
тlехьа динарг» (Хlара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, «ал-
Кубра» жайнахь ан-Насаи. Ткъа хьадисан дlаяздар 
тlаьххьарачуьнниг ду. Хьадис дийцинарш берриге а теша хьакъ 
белахь а, динан lилманчаша зIе асхьабна тlехь сецна хьадис ду 
аьлла  хlара).1033 

879. Ибн lаббаса (Аллахl реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Аллахlан элчано (Аллахlера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Кхечу стагана дина хуьлда и, 
я (шен) зудчунна дина хуьлда и, тlехьа диначу стаге 
хьожур волуш вац Аллахl» (Хlара хьадис далийнарш бу: ат-
Тирмизи, «ал-Кубра» жайнахь  ан-Насаи, ибн Хьиббан. 
Бусалба динан lилманчаш жамlе кхаьчна: хlара дешнаш ибн 
lаббасан (Аллахl реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) шен 
дешнаш ду аьлла).1034 

880. Абу Хlурайрас (Аллахl реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (Аллахlера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Аллахlах а, эхартан дийнах а тешачо - шен 
лулахочунна новкъарло ма йойла. Шайн зударшца 
дика а хуьлда шу, хlунда аьлча уьш пlендарех 
кхоьллина бу, ткъа пlендаран уггаре а гомаха меттиг – 
юьхьиг ю. Нагахь хьо и (пlенда) нисбан волахь - 
кагбийр бу ахьа и. Нагахь ахьа ша ма-барра и lадда 
битахь - ша ма-барра гома буьсур бу и. Мухха делахь а, 
дика хила шайн зударшца» (Хlара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дlаяздар ал-Бухариниг 
ду).1035 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Нагахь хьан цуьнгара 
там лаха лаам белахь - цуьнгахь шен и гомалла  йолуш 

                                                 
1033. Абу Дауд, 2162, ан-Насаи, 9015. 

1034. ат-Тирмизи, 1165,  ан-Насаи, 9001, ибн Хьиббан, 4203. 

1035. ал-Бухари, 9/252, Муслим, 1468. 
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а эцалур бу хьоьга цуьнах там. Амма, нагахь хьо и 
нисбан волахь – билггал, кагбийр бу ахьа и. Ткъа и 
(пlенда) кагбийр бу бохург – ахьа иза (зуда) юьтур ю 
бохург ду». 

881. Жабира (Аллахl реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамарца (Аллахlера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
цхьана тlамехь дакъалецира оха. Хlетахь тхо Медне юха а 
дирзина, гlалина чу даха кечдала доьлча, цо элира: «Жимма 
собар а дай, сарахь гlо гlалина чу: хьирчина месаш 
йолу зуда - ехк а хьаькхна, шен месаш шаръян 
лараяйта а, ткъа еххачу хеначохь шен майра цlахь ца 
хилла йолу зуда – эхьечу меттигашкара чоьш дlадаша 
лараялийта а».  

Бухарин хьадисехь аьлла: «Нагахь шух цхьаъ еххачу 
хеначохь новкъахь хиллехь - ша цlавоьрзучу хенахь 
буса ма воьрзийла и шен доьзале (хlусаме)» (Хlара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1036 

882. Абу Саlид ал-Худрис (Аллахl реза хуьлда цунна) дийцина, 
Аллахlан элчано (Аллахlера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, къематдийнахь 
Аллахlна гергахь уггаре вон меттиг хин йолу стаг - шен 
зудчуьнца вижаран гlуллакх деъначул тlаьхьа, 
(майрачунна   бен хаа ца езаш йолу) цуьнан 
къайленаш нахала йохург ву» (Хlара хьадис далийнарг 
Муслим ву).1037 

883. Цкъа Хьаким ибн Муlавис, шен дас (Аллахl реза хуьлда 
цунна а, цуьнан дена а) хаьттина аьлла, дийцира: «Хlай, 
Аллах1ан элча! Тхешан зударийн хlун хьаккъаш ду 
тхуна тlехь?». Цо жоп делла: «Царна хlума яон 
декхарийлахь ду шу - нагахь шаьш юуш елахь, царна 
тlедоха а декхарийлахь ду шу – нагахь шаьш тlеюхуш 
елахь. Оцунна тlе шун бакъо яц - царна яххьашна тlе 
тохан а, я уьш сийсазбан а, я хlусамера уьш аралелхон 
а» (Хlара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи, 

                                                 
1036. ал-Бухари, 5079-5244, Муслим, 715. 

1037. Муслим, 1437. 
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ибн Мажа. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду 
аьлла хlара. Хlара хьадис, дуьззина а доцуш, дийциначеран зlе 
а йоцуш, ал-Бухарис а далийна).1038 

884. Жабир ибн lабдуллахlа (Аллахl реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Жуьгташа олуш дара: нагахь стага, 
(шен зудчунна) тlехьа а хlоьттина, (бер дечу) хьалха чу гlуллакх 
даийтинехь - цул тlаьхьа дина бер – бlагlара хир ду. Тlаккха 
хlара чулацам болу аят доссийра: «Шун зударий – шун кха 
ду. Цундела шайн кхене дуьйла - шайна ма-лаъара»» 
(2:223) (Хlара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа 
хьадисан дlаяздар тlаьххьарачуьнниг ду).1039      

885. Ибн lаббаса (Аллахl реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахlан элчано (Аллахlера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шух муьлххачо а, шен зудчуьнца 
вижаран гIуллакх даийта лиъча, алахь: «АллахIан 
цIарца! Я, АллахI! ШайтIанех генадаха Ахьа тхо! 
Айхьа тхуна лундолучух а генадаккха Ахьа шайтIа!» 
(«Бисмиллахlи Аллахlумма жаннибнаш шайтlана ва 
жаннибиш шайтlана ма разакътана»)  - нагахь оцу леллачу 
юкъаметтигах шуна бер хила доьгIна хиллехь, 
шайтIане цхьа а зен далур дац оцу берана» (Хlара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1040 

 886. Абу Хlурайрас (Аллахl реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (Аллахlера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь стага шен хlусамнене  шеца 
(йижа) метта схьакхайкхинехь, цул тlаьхьа иза цуьнца 
дlайижа тlецаяхар бахьана долуш, дог а даьттlа (оьгlаз 
а вахана), цо буьйса яьккхинехь - оцу (зудчунна) 
саттасалц неlалташ боху малекаша» (Хlара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Хьадисан дlаяздар ал-
Бухариниг ду).1041 

                                                 
1038. Ахьмад, 4/447, Абу Дауд, 2142, ан-Насаи, 289, ибн Мажа, 

1850, ибн Хьиббан, 1286, ал-Хьаким, 2/187. 
1039. ал-Бухари, 4528, Муслим, 1435. 

1040. ал-Бухари, 5165, Муслим, 1434. 

1041. ал-Бухари, 5193, Муслим, 1436. 
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Муслиман хьадисехь боху: «Аса дуй ма буу сайн са 
шен карахь долучух! Нагахь стага шен хlусамнене 
шеца (йижа) метта схьакхайкхинехь, нагахь иза цунна 
улло дlацайижа дуьхьал яьллехь, - стигалахь волу 
Аллахl цунна оьгlазвахана хир ма ву, цуьнан (майра) 
цунна резахиллалц йолучу юкъана».  

887. Ибн lумара (Аллахl реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (Аллахlера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) неlалт аьлла - (нехан) месех (церан 
йоцу) месаш хуьттуш болучу а, шен месех (кхечеран) 
месаш хиттар доьхуш болучу а зударшна, иштта, 
дегlан чкъор а дагош, суьрташ дохкучу зударшна а, 
(шайн догlмашна тlехь) уьш лелочарна а» (Хlара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1042 

888. Жудама бинт Вахlба (Аллахl реза хуьлда цунна) дийцина, 
Аллахlан элчано (Аллахlера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) олуш хезна шена аьлла: «Берах йолучу (зудчунна) 
берана накха балар дехка ойла хиллера сан. Делахь а, 
дlаладоьгlча, румоша а, гlажароша а, берах а болуш, 
шайн берашна накха луш хилар а, цо берашна деш 
цхьа а зен цахилар а гира суна». Цул тlаьхьа цуьнга наха 
хаьттира: «Вассалучу хенахь (зудчунна чу а ца 
вассалуш, оралла арахьа lанийтархьамма) зудчун 
(бехкечу меттигна) чуьра (стага шен бехке меже) 
схьаяккха мегаш дуй-те?». Оцуьнан хьокъехь Аллахlан 
элчано (Аллахlера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: 
«Иза – бIаьрла доцучу бер дlадолларах тера ду»  (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).1043 

889. Абу Саlид ал-Худрис (Аллахl реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цхьана стага хаьттира: «Хlай, Аллахlан элча! Цхьа 
гlарбаш ю сан. Со вассалучу хенахь цунна чуьра 
схьайоккху аса сайн бехке меже, хlунда аьлча иза 
берах хуьлийла лаац суна. Деккъа кхечу божаршна 
деззарг ду суна дезарг а. Делахь а, жуьгташа олуш цхьа 
хlума ду-кха: вассалучу хенахь зудчунна чуьра бехке 

                                                 
1042. ал-Бухари, 5940, Муслим, 2124. 

1043. Муслим, 1442. 
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меже схьаяккхар - дийна доллуш бер дlадолларан 
декъах лахараниг ду». Цо аьлла: «Аьшпаш буьтту 
жуьгташа, хlунда аьлча нагахь Аллахlна и бер 
дуьненчу долийла лаахь - цхьана а кепара хьоьга 
сацалур долуш дац и» (Хlара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, 
Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тlахьави. Ткъа хьадисан дlаяздар Абу 
Даудниг ду. Хьадис дийцинарш шайх теша хьакъ бу).1044 

890. Жабира (Аллахl реза хуьлда цунна) дийцина: «Аллахlан 
элчанан (Аллахlера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) заманчохь, дуссуш лаьтташ Къуръан а долуш, 
(дассалучу хенашкахь зударшна чу ца дассадала) 
тхешан бехке меженаш зударшна чуьра схьайохура 
оха. Ткъа и хlума ша цамагийна хlума хиллехьара -  
(оцу хенахь дуссуш лаьттачу) Къуръано дихкина хир 
ма дара тхуна иза» (Хlара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1045 

Ткъа Муслима далийначу цхьана хьадисехь дийцина: 
«Цуьнах дерг  Пайхамарна (Аллахlера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) дlа а хиира, ткъа цо тхуна дехка 
а ца дихкира иза». 

891. Анас ибн Малика (Аллахl реза хуьлда цуна) дийцина: 
«Пайхамара (Аллахlера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) шен зударшца роггlана (стеган шен зудчуьнца 
меттахь догlу гlуллакх) доуьйтура - оцу дериггенна а 
тlера цкъа бен лийча а ца луьйчуш» (Хlара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дlаяздар 
Муслимниг ду).1046 

  

                                                 
1044. Ахьмад, 3/33, Абу Дауд, 2171, ан-Насаи, 194, ат-Тlахьави, 

1916. 
1045. ал-Бухари, 9/305, Муслим, 1440. 

1046. ал-Бухари, 268, Муслим, 309. 
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УРДО ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

892. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Сафиййа лоллех мукъа а яьккхира, ша иза лоллех 
мукъаяккхар урдонна а лерира» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).1047 

893. Абу Салам ибн Iабд ар-Рохьмана (АллахI реза хуьлда 
цунна), Iайшате (АллахI реза хуьлда цунна) хаьттира ша аьлла, 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) хIоттош хилла долу урдо мел 
дара?». Цо жоп делла: «Цо шен зударшна луш хилла до-
лу урдо - шийтта укъий1048 а, нашш1049 а дара». Цо 
хаьттира: «Ткъа нашш мел-хIун ю хаьий хьуна?». Цо жоп 
делира: «ХIан-хIа». Цо элира тIаккха: «Иза – ах укъий ю. 
Ткъа цо шен зударшна луш хиллачу дерриге а урдон 
жамI дича - пхи бIе дирхIам нислора» (ХIара хьадис да-
лийнарг Муслим ву).1050 

894. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) ПетIамат (АллахI 
реза хуьлда цунна) ялийначу хенахь АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира цуьнга: 
«Урдонна, хIуъа лой а, цхьаъ ло цунна». Цо жоп делира: 
«Ян-м яц сан цхьа а хIума». ТIаккха цо хаьттира цуьнга: 
«Хьан ХьутIамийн гIагIа мичахь ду, ткъа?» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа ал-Хьакима бакъ 
хьадис ду аьлла хIара).1051  

895. Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас а, дендас а (АллахI 
реза хуьлда царна) дийцира, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Мах бале 
хьалха барт бина долу урдо а, там а, (майрачо зудчун-
на лур ю аьлла) ваIда дина муьлхха хIума а - нускална 
                                                 
1047. ал-Бухари, 5086, Муслим, 2/1045. 

1048. Цхьа укъий – шовзткъа дирхIам ду, ткъа иза – 147 гарам 

нислуш детин ахча ду. 
1049. Нашш – ах укъий ю, ткъа иза – ткъа дирхIам ду. 
1050. Муслим, 1426. 

1051. Абу Дауд, 2125, ан-Насаи, 6/130. 
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кхочуш ю. Массо а мах биначул тIаьхьа барт хилла до-
лу хIума - яла лериначунна кхочуш ю.  Ткъа стагана 
лоруш диначу совгIатех уггаре а маьIне дерг - цуьнан 
йоI я йиша бахьанехь динарг ду» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ибн Мажа).1052 

896. Iалкъама ибн Къайса дийцина: «Цкъа ибн МасIуде (Ал-
лахI реза хуьлда цунна) хаьттира: «Урдо хIоттийна а до-
цуш, цуьнца шаваьлла Iийна а воцуш веллачу стагехь 
марехь хиллачу зудчо хIун дан деза?». Ибн МасIуда (Ал-
лахI реза хуьлда цунна) жоп делла: «Цунна урдо дала догIу 
- иза санна болучу кхечу зударшна луш доллу, я эша а 
ца деш, я сов а ца доккхуш. Ткъа иза – къастийначу 
ханчохь (веллачу майрачуьнан) чIир кхаба а, (маре 
яха йиш йоцуш ларбан беза) цIано йохаран мур лар-
бан а декхарийлахь ю. Шен веллачу майрачуьнан (бу-
ха дисиначу даьхнех) ирс эца бакъо йолуш а ю иза». 
МаIкъил ибн Синан ал-АшжаIис, хьала а гIаьттина, аьлла: 
«Ахьа ма-аллара, изза элира-кх АллахIан элчано а 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) тхан 
тайпанах БирваI бинт Вашикъ цIе йолучу цхьана зуд-
чун хьокъехь». Ткъа и хезначу ибн МасIудан (АллахI реза 
хуьлда цунна) чIогIа самукъаделира. (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Цул 
совнаха, ат-Тирмизис бакъ хьадис ду а аьлла хIара, ткъа кхин-
болучу динан Iилманчаша – дика хьадис ду аьлла).1053 

897. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь стага зудчун-
на урдон метта (даьттанний, кIолданний, хурманаш-
ний тIехь хьакхийна) дама я якъийна хурманаш ялар 
хиллехь - хьанал йина лору цо шена и» (ХIара хьадис да-

                                                 
1052. Ахьмад, 2/182, Абу Дауд, 2129, ан-Насаи, 6/120, ибн Мажа, 

1955. 
1053. Ахьмад, 4/279, Абу Дауд, 2115, ат-Тирмизи, 1145, ан-Насаи, 

6/121, ибн Мажа, 1891. 
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лийнарг Абу Дауд ву. Оццо хаам бина: хIара дешнаш Жабиран 
(АллахI реза хуьлда цунна) шен дешнаш ду аьлла).1054  

898. IабдуллахI ибн Iамир ибн РабиIас (АллахI реза хуьлда 
цунна а, цуьнан дена а), шен дас элира аьлла, дийцина: «Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на), ши тударг урдонна а елла, зуда ялон магийра» 
(ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Оццо хIара бакъ хьа-
дис ду а аьлла. Делахь а, динан Iилманчашна юккъехь оцу 
хьокъехь ойланаш цхьаьнацаяр нисделла).1055 

899. СахIл ибн СаIда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) цхьана стагана, аьчкан мухIар урдонна а дуьл-
луш, зуда ялон магийра» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Хьаким ву).1056 

900. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Урдо – итт 
дирхIамел кIезиг хила йиш йолуш дац» (ХIара хьадис 
далийнарг ад-ДаракъутIни ву. Амма хьадисан зIенехь кхачам-
бацарш ду).1057 

901. Iукъбат ибн Iамира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Уггаре а диканиг - хало ца ен урдо ду» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ал-Хьакима - бакъ 
хьадис ду аьлла).1058 

902. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ал-
Жавнан йоIа Iамрата, ша АллахIан элчанан (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) цIачу ялийча, АллахIе дехна - 
цуьнах ша ларъяр. ТIаккха цо аьлла: «Ахьа хьо ларъяр дий-
хи - Шега ларвар деха хьакъ волучуьнга!». Цул тIаьхьа 
иза, йита а йитина, Iусаме омра дина цо: совгIатна кхо духар 
дIало цунна аьлла» (ХIара хьадис далийнарг ибн Мажа ву. 
Амма хIара хьадис дийциначарех цхьаъ тIеэца мегар доцуш ву. 
                                                 
1054. Абу Дауд, 2110. 

1055. ат-Тирмизи, 1113. 

1056. ал-Хьаким, 2/178. 

1057. ад-ДаракъутIни, 3/245. 

1058. Абу Дауд, 2117, ал-Хьаким, 2/181. 
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Делахь а, оцу хьадисан бух ал-Бухарис а балийна, Абу Усайда 
(АллахI реза хуьлда цунна) дийциначух ду аьлла).1059 

  

                                                 
1059. ибн Мажа, 2037, ал-Бухари, 5255. 
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ЗУДА ЯЛИЙНА ТОЙ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

903. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа Iабд ар-Рохьман ибн Iовфан тIехь можачу басаран 
лараш гиначу Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хаьттина цуьнга: «ХIара хIун ду?». Цо жоп 
делла: «ХIай, АллахIан элча! Сайн зудчунна, хурмин 
лаг санна деза, деши урдонна а луш, зуда ялийна аса». 
Цо аьлла: «АллахIа беркат дойла хьуна! Той хIоттаде 
ахьа, цхьана уьстагIна урс хьакхий а» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар 
тIаххьарачуьнниг ду).1060 

904. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь шух муьлхха а цхьаъ 
тойне кхайкхинехь - цига ваха веза».  

Муслиман хьадисехь аьлла: «Нагахь шух цхьаъ 
цуьнан вашас я тойне, я цуьнах терачу меттиге 
кхайкхахь - цига ваха везаш ву» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).1061 

905. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Уггаре вон даар – тойн даар ду, 
цига вогIург чу а ца вуьтуш, цига ван цалуург 
кхойкхуш а долу. Муьлхха а кхайкхиначе цавахнарг – 
АллахIна а, Цуьнан элчанна а Iеса хуьлуш ву» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1062 

906. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь шух муьлхха а цхьаъ шуьне 
кхайкхинехь - кхайкхиначе ваха декхарийлахь ву иза. 
Нагахь марха делахь – хIусамдена тIера доIа дойла цо. 

                                                 
1060. ал-Бухари, 5155, Муслим, 1427. 

1061. ал-Бухари, 5173, Муслим, 1429. 

1062. Муслим, 1432, ал-Бухари, 5177. 
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Нагахь марха дацахь – юучух кхоьтийла иза» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).1063 

Кхуьнах тера хьадис кхин а далийна цо, Жабира (АллахI 
реза хуьлда цунна) дийцина аьлла: «Нагахь шух муьлхха а 
цхьаъ шуьне кхайкхинехь - кхайкхиначе ваха 
декхарийлахь ву иза. Нагахь шена лаахь - хIума юур ю 
цо, ткъа ца лаахь - ца юуш Iан йиш йолуш а ву иза» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1064 

907. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Дуьххьарачу дийнахь тойнехь шун 
хIоттор - декхар ду, шолгIачу дийнахь шун хIоттор – 
суннат ду, ткъа кхоалгIачу дийнахь шун хIоттор – риIа 
ду (моттаргIа ю). Ткъа риIа лелош верг - АллахIа 
Iоравоккхур ву».  

ХIара хьадис ат-Тирмизис далийна. Ша аьлла цо оцу 
хьадисан хьокъехь: гIарадалаза (гIариб) ду аьлла. Амма цхьа 
хIума ду: оцу хьадисан зIенехь болу берриге а и дийцинарш - 
Имам Бухарина гергахь тешам хилларш бу. Кхуьнах тера хьа-
дис, Анас ибн Малика (Аллах реза хуьлда цунна) дийцина 
аьлла, ибн Мажас а далийна. ХIара хьадис ибн Мажас, Анасан 
хьадис ду аьлла, дийцина дац, ибн Мажас дийцинарг – Абу 
ХIурайриниг ду.1065 

908. Сафийа бинт Шайбас (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) шен зударех цхьанна той хIоттийра - 
дерриге ши мудд1066 мекхах» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).1067 

                                                 
1063. Муслим, 1431. 

1064. Муслим, 1430. 

1065. ат-Тирмизи, 1097, ал-Байхlакъи, 7/260, ибн Мажа, 1915. 

1066. ХIокху заманан серса хIуманаш узучу терзанахь барам баькк-

хича, ши мудд - 1500 гарам (цхьаъ ах кила) нисло. 
1067. ал-Бухари, 5172. 
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909. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайхама-
ра (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Хайбарна а, Меднина а юккъехь, Сафиййа (АллахI ре-
за хуьлда цунна) (ялорна) ша а ваьлла, кхо буьйса хан 
яьккхира. Ткъа оцу хенахь цуьнан тойнан шуьне бу-
салба нах кхайкхира аса. Цигахь я бепиг ма дацара, я 
жижиг ма дацара. Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) тIаьрсиган аьхкаш дIатийса 
аьлла, омра а дина, уьш дIатийсича - яржжош царна 
тIе охьатийсира якъийна хурманаш а, нехча а, даьтта 
а» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьа-
дисан дIаяздар тIаьххьарачуьнниг ду).1068 

910. Пайхамаран (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) асхьабех цхьана стага аьлла: «Нагахь цхьана хен-
нахь шина адамо хьо шуьне кхайкхахь - цаьршиннах 
хьайн цIенна гергахьа верг воллучу гIо. Нагахь цаьр-
шиннах цхьамма хьалхе яккхахь - хьо хьалха кхайкхи-
нарг воллучу гIо» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, Абу 
Дауда далийна).1069 

911. Абу Жухьайфа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Хенан маьIигашна тIе а тевжина, хIума ца 
юу аса» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1070  

912. Абу Саламатан кIанта Iумара дийцина, АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«ХIай, кIант! АллахI хьахаве. Аьтту куьйга а яа, хьайна 
гергахьа Iуьллуш ерг а яа» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).1071 

913. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна), пхьор чохь доккху шун даар схьа а деана, элира: 
«Йистошкара яа, юккъехь ерг ма яа - хIунда аьлча 

                                                 
1068. ал-Бухари, 5085, Муслим, 1365. 

1069. Абу Дауд, 3756. 

1070. ал-Бухари, 5398. 

1071. ал-Бухари, 5376, Муслим, 2022. 
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беркат кхачанна юккъе дуссу» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, «ал-Кубра» жайнахь ан-Насаи, ибн 
Мажа. Ткъа хьадисан дIаяздар ан-Насаиниг ду. Хьадис 
дийициначеран зIе бакъ ю).1072 

914. Абу-ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) цкъа а цхьана а тайпана юург вон ю ца 
олура: нагахь шена езахь - юура, ца езахь – куьг ца 
тухура» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1073 

915. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Харцахьа куьйга (хIума) ма яа - хIунда аьлча 
шайтIанан амал ю харцахьа куьйга хIума яар» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).1074 

916. Абу Къатадас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шаьш хи молучу хенахь - (багара) са 
пхьегIана чу ма деIа» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).1075 

Кхуьнах тера хьадис Абу Дауда а далийна, ибн Iаббаса 
(АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) дийцина аьлла: 
«…хIуп ма баха оцунна чу» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Абу Дауд, ат-Тирмизи. Ткъа тIаьххьарачо бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).1076 

  

                                                 
1072. Абу Дауд, 3772, ат-Тирмизи, 1805, ан-Насаи, 4/175, ибн Ма-

жа, 3277. 
1073. ал-Бухари, 5409, Муслим, 2064. 

1074. Муслим, 2019. 

1075. ал-Бухари, 153, Муслим, 267. 

1076. Абу Дауд, 3728, ат-Тирмизи, 1888.  
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ХIУСАМНАНОЙ БОЛУЧУ ЭХАР РОГГIАНА 
ХИЙЦАДАЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

917. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шен 
берриге а зударий болучу роггIана эхара, царна юккъехь нийсо 
а лелайора цо. Оцу заманчохь цо олура: «Я, АллахI! Сайн 
ницкъ кхоччург ду-кха – хIокху кепара аса раьгIнаш 
екъар. Бехк ма баккхахьа соьгара - Хьайн куьйга кIел а 
долуш сан куьйга кIел доцучух»» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. 
Ткъа ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду аьлла 
хIара. Делахь а, ат-Тирмизина бакъахьа дерг - хIара хьадис 
кхечуьнга даьккхина хилар ду аьлла го).1077 

918. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь стеган ши зуда хиллехь, ткъа иза 
цаьршиннах цхьаьнгахьа тийжаш хиллехь – 
къематдийнахь, ах агIо агIор таIийна а болуш, лаьттар 
ву иза (махьшарахь)» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, 
Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа хIара хьадис 
дийциначеран зIе бакъ зIе ю).1078 

919. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Суннатах 
ду: нагахь зуда ялийна волу стаг оцу бухахь йолучунна 
тIе йоIстаг ялош велахь - ворхI буьйса иза йолучохь 
йоккхур ю цо, цул тIаьхьа роггIана эха веза иза шен 
берриге а зударий болучу. Нагахь иза оцале марехь 
хилла йолу зуда ялош велахь - кхо буьйса иза йолучохь 
йоккхур ю цо, цул тIаьхьа иштта роггIана эха веза иза 
шен берриге а зударий болучу» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар 
тIаьххьарачуьнниг ду).1079 

                                                 
1077. Абу Дауд, 2134, ат-Тирмизи, 1140, ан-Насаи, 7/64, ибн Мажа, 

1971, ибн Хьиббан, 1305, ал-Хьаким, 2/187. 
1078. Ахьмад,  2/347, Абу Дауд, 2133, ат-Тирмизи, 1141, ан-Насаи, 

7/63, ибн Мажа, 1969. 
1079. ал-Бухари, 5214, Муслим, 1461. 
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920. Умм Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ша 
ялийначу хенахь, шеца цхьаьна кхо буьйса а яьккхина, элира 
аьлла: «Аса цкъа а вас йийр яц хьуна. Нагахь хьуна 
лаахь - аса хьоьца ворхI буьйса йоккхур ю. Нагахь аса 
хьоьца ворхI буьйса яккхахь - сайн зударех хIоранца а 
яккха дезар ду сан ворхI-ворхI буьйса» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).1080 

921. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «ЗамIан 
йоIа Совдата (АллахI реза хуьлда цунна) рогIехь шена 
догIу де Iайшатна совгIатна делира. Цул тIаьхьа 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) Iайшат йолучохь доккхура шен рогIехь цунна 
догIу де а, Совдатна догIу де а» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).1081  

922. Iурвата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, цкъа 
Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) шега элира аьлла: «ХIай, 
сан йишин кIант! АллахIан элча (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) роггIана вогIура 
хьуна тхоьх хIора йолучу а, я тхоьх цхьа а вукхул сов а 
ца йоккхура хьуна цо.  ХIора денна гергга тхоьх 
хIораннан чу а хIуттуш, го а боккхура хьуна цо. (Май-
рачунний, зудчунний меттахь догIу) гIуллакх даий-
тарна тIе а ца долуьйтуш, зудчунна герга а воьдура 
хьуна иза. Цул тIаьхьа воьдура иза ша рогIехь буьйса 
яккха езаш йолу зуда йолучу дIа» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Ахьмад, Абу Дауд. Хьадисан дIаяздар тIаьххьара-
чуьнниг ду. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду а аьлла 
хIара).1082  

Иштта Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ша малхбузан ламаз дича - рогIехь хIора 
зуда йолучу гучуволура. (Дог эцаран а, бегаш баран а 

                                                 
1080. Муслим, 1460. 

1081. ал-Бухари, 5212, Муслим, 1463. 

1082. Ахьмад, 6/107, Абу Дауд, 2135, ал-Хьаким, 2/186. 
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Iалашонца) герга а таьIара иза царна...» (ХIара – Му-
слима далийначу хьадисах цхьа дакъа ду).1083 

924. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), цуьнах 
ша кхелхина йолучу цамгаро ша лаьцначу хенахь, кест-кеста 
олура: «Кхана муьлха йолучохь хир ву со?». Iайшат йолу-
чохь хинволу де тIекхача лаар (дагахь долуш хоьттура цо) и. 
Цундела цуьнан хIусамнаноша пурба делира цунна - денош 
шена луъучохь даха. Цул тIаьха Iайшатан хIусамехь висира 
иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1084 

925. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на), шена новкъа вала кечам бан лиъча, шен зударшна 
юккъехь кхаж тосура. Царех кхаж баьлларг шеца дIа а 
юьгура цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).1085 

926. IабдуллахI ибн ЗамIас (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шайн зударшна шед ма еттийла 
аша, лаьшна санна» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари 
ву).1086 

  

                                                 
1083. Муслим, 1474. 

1084. ал-Бухари, 5217, Муслим, 2443 

1085. ал-Бухари, 2593, Муслим, 2770. 

1086. ал-Бухари, 5204. 
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ШЕН ЗУДЧУХ МЕХАХ КЪАСТАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

927. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) волучу а еана, Къайсан кIентан Сабитан зудчо 
элира: «ХIай, АллахIан элча! Къайсан кIентан Сабитан 
гIиллакхашкахь я динехь кхачамбацарш карон хала 
ду. Ала хIума дац сан цунна. Ва амма баркалла доцу 
зуда хила а ца лаьара суна». АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цуна) хаьттина цуьнга: «Цуьнан 
беш цунна юхаерзайой ахьа?». Цо жоп делла: «ХIаъ». 
ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) аьлла: «Хьайн беш юханехьа схьа а эций, 
йита иза».   

Цо далийначу кхечу хьадисехь иштта аьлла: «Иза йита 
аьлла, омра дира цо цуьга» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).1087 

Абу Даудан а, ат-Тирмизин а хьадисехь дийцина: «Къай-
сан кIентан Сабитан зудчо ша йитар мехах ийцира. Ткъа Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), 
(маре дар дихкина болу) цIано йохаран мур тIехбаллалц 
хьоьжуш Iе аьлла, омра дира цуьнга» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи).1088 

Ибн Мажас далийначу, Iамр ибн ШуIайба шен дас а, 
дендас а (АллахI реза хуьлда царна) дийцира аьлла, дийциначу 
кхуьнах терачу ривайатехь аьлла: «Къайсан кIант Сабит сел 
ирча хилла, цуьнан зудчо ала а олуш: «Со АллахIах ца 
кхийринехьара - иза дуьххьара со йолучу чуваьллачу 
хенахь цуьнан юьхьана тIе туйнаш тухар ма дара аса».  

 

Иштта Ахьмада далийна, кхуьнах тера а долуш, СахIл 
ибн Абу Хьасма (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина хьадис. 

                                                 
1087. ал-Бухари, 5273. 

1088. Абу Дауд, 2229, ат-Тирмизи, 1185. 
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Оцу (хьадисехь) боху: «Иза – Исламехь дуьххьара доьжна 
мехах йитар дара» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад ву).1089 

  

                                                 
1089. Ахьмад, 4/3. 
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ЗУДА ЙИТАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

928. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Дерриге а магийначу гIул-
лакхех АллахI уггаре а оьгIазвохуьйтуш дерг – зуда 
йитар ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ибн Мажа. 
Ал-Хьакима бакъ хьадис ду аьлла хIара, амма Абу Хьатима 
кхечуьнга даьккхина хилар бакъахьа лерина хIара).1090 

929. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина. Пайхамар (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) дийна а волуш, цIано йоьхначу муьрехь 
шен зуда йитинера цо. Ткъа цуьнах лаьцна Iумара (АллахI реза 
хуьлда цунна) АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) хаьттича, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) жоп делла: «Омра де цуьнга: 
юха а ялаяй, йоьхначу цIанонах цIанъелла а ялийтий, 
юханехьа цуьнан рогIера цIано йохаран мур болабал-
лалц шена гергахь сацае (иза) алий. Ткъа цул тIаьхьа, 
иза цIанъелча: зуда а йина шен долахь йита йиш ю 
цуьнан иза. Шена лаахь, ша цуьнах кхетале (хьакха-
валале) хьалха, йитина шен долара яккха йиш йолуш 
а ву иза и. Иштта ю, зударий буьтучу хенахь ларъе 
аьлла, АллахIа омра дина къастийна йолу хан» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1091    

Муслиман хьадисехь дийцина: «Юха а ялаяй, 
цIанончохь йолуш я бераха йолуш йита алий, омра де 
цуьнга». 

Бухарин хьадисехь дийцина: «Цкъа йитар лерира и». 

Цул тIаьхьа ибн Iумаре (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) цхьана стага, цIано йоьхна а йолуш, шен зуда 
йитина аьлла дийциначу хенахь, цо аьлла: «Нагахь ахьа иза 
дуьххьара я шозлагIа йитина елахь - АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цуна) соьга 

                                                 
1090. Абу Дауд, 2177, ибн Мажа, 2018, ал-Хьаким, 2/196. 

1091. ал-Бухари, 5251, Муслим, 1471. 
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дина омра ду: «Иза юха а ялаяй, юха а рогIера цIано 
юху мур тIекхаччалц лар а яй, оцу цIано йохарах 
дIацIанъяллалц хьоьжуш а Iай - тIакха хьайн цуьнца 
меттахь догIу гIуллакх дале йита йиш ю хьан иза. 
Нагахь ахьа иза кхоазлагIа йитина елахь - хьайн Дала 
хьайга хьайн зуда йитаран хьокъехь диначу омрина 
Iеса хилла хьо». 

Оцу хьадисан, IабдуллахI ибн Iумара дийцира аьлла, аз-
Зубайра дийциначу кхечу ривайатехь аьлла: «АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шега зуда 
юхаялае аьлла омра а дина, юхаялаяйтира. Иза (йитар) - 
цхьана а хьесапе ца лерира цо. Цул тIаьхьа элира цо: «Иза 
цIанъелча - йита а йитина, шен долара яккха а, я шен 
зуда а йина долахь йита а йиш ю цуьнан».  

930. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пай-
хамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу 
заманчохь а, урхаллехь Абу Бакар (АллахI реза хуьлда цунна) 
хиллачу шерашкахь а, иштта урхаллин мукъ Iумарехь (АллахI 
реза хуьлда цунна) болучу хьалхарачу шина шарчохь а (зуда) 
тIеттIа кхузза йитар - цкъа йитаре терра лоруш хилла. Цул 
тIаьхьа Iумара аьлла: «Сихаллехь сацамаш бан боьлла-
кха нах - сих а ца луш, къастон дезаш долучу гIуллак-
хашкахь. Ткъа дахарехь лелон стенна ца доккху вай 
цара сихо еш дерг?». Оцу кеппара (стага шен зуда цхьана 
метта кхузза йитича, и) зудий, майрий хадам боллуш вовшах 
къастон (дезаш ду аьлла) сацам тIеийцира цо» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).1092  

931. Махьмуд ибн Лабида (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) цхьана стага, шен зуда тIеттIа кхузза йитина ша аьлла, 
хаам биначу хенахь, оьгIазвахначу цо, хьала а гIаьттина, аьлла: 
«Боккъалаъ, АллахIан Жайница бегаш беш дохку-те 
шу - хIинца а со шайна юккъехь а волуш?!». ТIаккха 
асхьабех цхьамма, хьала а гIаьттина, аьлла: «ХIай, АллахIан 

                                                 
1092. Муслим, 1472. 
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элча! Ве аса иза?» (ХIара хьадис далийнарг ан-Насаи ву. 
Хьадис дийцинарш теша хьакъ бу).1093 

932. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цьунан дена а) 
дийцина: «Абу Руканас шен зуда Умм Рукана йитича, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла 
цуьнга: «Хьайн зуда юхаялае!». Цо жоп делла: «Кхузза 
йитина ма яй ас иза». Цо аьлла: «Хаьа суна. Юхаялае 
иза!».  

Ахьмадан хьадисехь дийцина: «Абу Руканана, шен зуда 
цхьана метта (тIеттIа) кхузза йита а йитина, цул тIаьхьа цуьнах 
дагахьбаллам хиллера цунна. ТIаккха АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла цуьнга: «И 
(кхоъ дерриге а) – цкъа йитар лоруш ду» (Хьадис дийци-
начарех цхьаъ ибн Исхьакъ ву, шех лаьцна динан Iилманчийн 
цхьаьна ца догIуш, дуьхь-дуьхьал аларш хилла волу).  

Абу Дауда далийначу кхечу хьадисехь дийцина: «Абу Ру-
канас хадам боллуш шен зуда СухIайма йитинера. Цул тIаьхьа 
цуьнах дерг Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) дIа а довзийтина, цо элира: «Аса дуй буу Ал-
лахIан цIарах: сан дагахь хилларг - цкъа йитар бен ма 
дацара». ТIаккха Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) зуда юхаялон бакъо елира цунна» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: Абу Дауд, Ахьмад. ХIара хьадис дийцина-
черан зIе гIолехь ю кхул хьалхарачу хьадисачул а).1094  

933. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Кхо хIума ду бегашна аьлча а - боккъал 
аьлча санна кхетош, забарна аьлча а - боккъал аьлча 
санна кхетош. Уьш -  стаггий, зудий, мах а бина, 
цхьаьнатохар, зуда йитар, (йитина зуда) юхаялор ду» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа. 
Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1095 

                                                 
1093. ан-Насаи, 3401. 

1094. Абу Дауд, 2196-2206, Ахьмад, 1/265. 

1095. Абу Дауд, 2194, ат-Тирмизи, 1184, ибн Мажа, 2039. 
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Кхуьнах тера хьадис ибн Iадис а далийна. Оцу хьадисехь 
иштта аьлла: «Уьш – зуда йитар, лаьш маьршабахар, 
стаггий, зудий, мах а бина, цхьаьнатохар ду» (ХIара 
хьадис далийнарг ибн Iади ву).1096 

934. Цуьнах тера хьадис ал-Хьарис ибн Абу Усама а далийна. 
Iубадат ибн ас-Самита (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Кхаа хIуманца ловза мегаш дац. Уьш – 
зуда йитар, стаггий, зудий, мах а бина, цхьаьнатохар, 
лаьш маьршабахар ду. Нагахь цхьамма шен маттехула 
царех муьлхха а цхьаъ аьллехь - ткъа и цо аьлларг цо 
ма-аллара кхочуш хилла лору» (ХIара хьадис дийциначе-
ран зIе а ю гIийла. Хlара хьадис ал-Хьариса а далийна шен 
«муснад» жайнах, Хlайсамис а шен «Мужмаl аз-заваид» жай-
нахь).1097 

935. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Боккъалаъ, Сийлахь-Везачу АллахIа сан ум-
матна гечдеш ду - церан синоша царна хьоьхуш йолу-
чу ойланашна, цара (оцу шайн синоша шайна 
хьоьхуш дерг) дан ца дичахьана я (маттехула) 
схьацааьлчахьана» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1098 

936. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, Сийлахь-Везачу Ал-
лахIа сан умматна гечдина - гIалаташ а, дицдалар а, 
шайн лаамна дуьхьал ца бевлла цаьрга дайтинарг» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ибн Мажа, ал-Хьаким. Ва амма 
ал-Хьатима хIара бакъ хьадис дац аьлла).1099 

                                                 
1096. ибн Iади, 5/6. 

1097. Муснад ал-Хьарис: 1/555, Хlайсамин «Мужмаl аз-заваид» 

4/335. 
1098. ал-Бухари, 5269, Муслим, 127. 

1099. ибн Мажа, 2045, ал-Хьаким, 2/198. 
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937. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь стага шен зуда шена хьарам 
йинехь - цо и шен дешнаш тергаме эца дезаш дац». Цул 
тIаьхьа аьлла цо: «АллахIан элчанехь тIеххаза масал 
хилла шуна» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1100 

Муслиман хьадисехь аьлла: «Нагахь стага шен зуда 
шена хьарам йинехь - и дешнаш дуй лоруш бу, бохий-
ча тIера каппарат даккха дезаш» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).1101 

938. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «ал-
Жовнан йоI АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) маре яханера. Иза цуьнца ша а йисина, иза шена 
гергагIоьртиначу хенахь цо аьлла: «АллахIца ларло со 
хьоьх!». Элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) аьлла: «Сийлахь-Воккхачуьнга дийхи ахьа хьо 
ларъяр - хьайн денцIа юхаерза хьайна» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).1102  

939. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Мах а бина, долаяьллачул тIаьхьа бен зуда 
йитар а дац боккъала лоруш. Я долаваьллачул тIаьхьа 
бен лай маьрша витар дIакхойкхор а дац боккъала ло-
руш».  

ХIара хьадис Абу ЯIлас далийна, ткъа ал-Хьакима бакъ 
хьадис ду а аьлла хIара. Амма кхинболучу динан Iилманчаша 
хаам бина: хIокху хьадисан хьулдина сакхт ду аьлла. Кхуьнах 
тера хьадис, дика зIе а йолуш, ибн Мажас а далийна, ал-
Мисвар ибн Махрама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина 
аьлла. Делахь, иза а ду иштта хьулдина сакхт долуш (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Хьаким, ибн Мажа).1103 

                                                 
1100. ал-Бухари, 5266. 

1101. Муслим, 1473. 

1102. ал-Бухари, 5254. 

1103. ал-Хьаким, 2/204, ибн Мажа, 2048. 
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940. Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас а, дендас а (АллахI 
реза хуьлда царна) дийцира, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Адаман 
тIаьхьено шен долахь доцучу хIуманехь нузар дан (дуй 
баа) ца деза, шен долахь воцу (лай) лоллера маьрша-
ваккха а ца веза, шен долахь йоцу зуда йита а ца еза» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи. Ткъа 
тIаьххьарачо бакъ хьадис ду а аьлла хIара. Ал-Бухарис аьлла: 
хIара оцу хьокъехь дийциначарех уггаре а бакъ хьадис ду).1104  

941. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АлахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Къоламо дIаяздеш дац кхаа тайпана адамо дийриг: 
вижиначо – самаваллалц; жимачо – иза кхиъалц, кхе-
тамчуьра ваьллачо – хьекъалчу валлалц я метта вал-
лалц» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-
Насаи, ибн Мажа, ибн Хьиббан. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис 
ду а аьлла хIара).1105 

  

                                                 
1104. Абу Дауд, 2190, ат-Тирмизи, 1181. 

1105. Ахьмад, 6/100, Абу Дауд, 4398, ан-Насаи, 6/156, ибн Мажа, 

2041, ибн Хьиббан, 142, ал-Хьаким, 2/59. 
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КХУЗЗА ЙИТИНА ЙОЦУ ЗУДА ЮХАЯЛОР ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

942. Iимран ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина. Цкъа цуьнга хаьттинера: теш а ца хIоттош, 
шен зуда йита а йитина, цул тIаьхьа иза юхаялийна волучу ста-
гах лаьцна. Цо жоп делира: «Тешаш хIиттон беза - юьтучу 
хенахь а, иштта юхаялочу хенахь а» (ХIара хьадис да-
лийнарг Абу Дауд ву. Ткъа хьадис дийциначеран зIе бакъ 
ю).1106 

БайхIакъин хьадисехь далийна: «Iимран ибн ал-
Хьусайне (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) хаьттира: 
хIоттийна цхьа а теш воцуш, шен зуда йита а юьтий, цул 
тIаьхьа иза юхаялош волучу стагах лаьцна. Ткъа цо оцу 
хьокъехь жоп делира: «Суннатца догIуш дац и. ХIинццехь 
дIакхайкхадойла цо иза тешашна хьалххахь».  

Кхечу хьадисехь ТIабаранис оцунна тIетоьхна: 
«…АллахIе гечдар деха а деза цо» (ХIара хьадис далий-
нарг ал-БайхIакъи ву).1107 

943. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина. Пайхамар (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) дийна а волуш, цIано йоьхначу муьрехь 
шен зуда йитинера цо. Ткъа цуьнах лаьцна Iумара (АллахI реза 
хуьлда цунна) АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) хаьттича, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) жоп делла: «Омра де цуьнга: 
юха а ялаяй, йоьхначу цIанонах цIанъелла а ялийтий, 
юханехьа цуьнан рогIера цIано йохаран мур болабал-
лалц шена гергахь сацае (иза) алий. Ткъа цул тIаьхьа, 
иза цIанъелча: зуда а йина шен долахь йита йиш ю 
цуьнан иза. Шена лаахь, ша цуьнах кхетале (хьакха-
валале) хьалха, йитина шен долара яккха йиш йолуш 
а ву иза и. Иштта ю, зударий буьтучу хенахь ларъе 

                                                 
1106. Абу Дауд, 2190. 

1107. ал-БайхIакъи, 14966. 
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аьлла, АллахIа омра дина къастийна йолу хан» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1108 

  

                                                 
1108. ал-Бухари, 5251, Муслим, 1471. 
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ШЕН ЗУДЧУХ ДIАКЪАСТА ЧIАГIО ЯР А, ИШТТАНИГ 
ДАЛАРНА БЕХ ТАКХАР А ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

944. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна), шена хьарам а бина, шен зударех 
дIакъаьстина. Оцу бахьаница шена хьарам дина цо 
шена хьанал дерг. Амма тIаьхьа оцу ша йиначу 
чIагIонах вуха а ваьлла иза, шегара даьллачух 
каппарат а текхна цо» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи 
ву. Хьадис дийцинарш шайх теша хьакъ бу).1109 

945. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
аьлла: «Шен зудчух (кхетар ма вац ша аьлла, дуйнаца 
чIагIо а йина) дIакъаьстина волу стаг - биъ бутт 
дIабаьлча я вухаверза веза цуьнга, я йита еза цо иза. 
Цул совнаха, цо иза йитталц йитина а лорур яц иза» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1110 

946. Сулайман ибн Йасара (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Иттех сов АллахIан элчанан (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) асхьаб гар 
нисделла сан - царех хIора а, шен зудчух дIакъаьстина 
волу стаг, йиллина хан дIаяларца я цуьнга вухаверза 
веза, я цо йита еза иза аьлла, лоруш а волуш» (ХIара 
хьадис далийнарг аш-ШафиIи ву).1111 

947. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«ЖехIалаллин заманашкахь стаг шен зудчух цхьана 
шарна а, шина шарна а дIакъаста йиш йолуш хилла, 
амма АллахIа биъ бутт хан къастийна оцунна. Нагахь 
биъ бутт тIех ца баьллехь - цуьнах (дуй биъна) 
дIакъастар ду аьлла, ала йиш йолуш дац» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-БайхIакъи ву).1112 

  

                                                 
1109. ат-Тирмизи, 1201. 

1110. ал-Бухари, 5291. 

1111. аш-ШафиIи, 2/42. 

1112. ал-БайхIакъи, 7/381. 
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ШЕН ДОЛАХЬ ЙОЛУ ЗУДА ШЕН НЕНАХ ТАРЪЯРАН 
БАКЪОНАШ А, ИШТТАНИГ ДАЛАРНА БЕХ ТАКХАР А 

ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

948. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа цхьана асхьаба шен зуда шен ненах тарйине-
ра. Цул тIаьхьа (майрачун, зудчун меттахь догIу) гIуллакх 
даийтина цо (шен зудчуьнца). ТIаккха, Пайхамар (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу а веана, цо аьлла: 
«Сан гIуллакх деана цуьнца, айса аьллачунна тIера 
каппарат а даккхале (бехк а такхале) хьалха». Цо жоп 
делла: «Герга ма гIолахь цунна, Сийлахь-Везачу Ал-
лахIа хьайга омра динарг кхочуш даллац» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. 
Цул совнаха, ат-Тирмизис хIара бакъ хьадис ду аьлла, ткъа ан-
Насаина хIара кхечуьнга даьккхина хьадис хилар бакъахьа хет-
та).1113 

Кхуьнах тера хьадис ал-Баззара а далийна, ибн Iаббаса 
(АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла: «Айхьа диначух 
бехк такха (каппарат даккха). Хьайгара ишттаниг 
кхин дала а ма далийта».  

949. Саламат ибн Сахра (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа рамадан баттахь сайн зудчуьнца гIуллакх даийтарна 
кхеравеллачу аса - (иза) сайн ненах а тарйина, цуьнах 
дIакъаьстира со. Ткъа цхьана буса, цуьнан ерзина яьлла цхьа 
меже а гина, цуьнца сайн гIуллакх даийтар нисделира сан. 
ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) соьга элира: «Цхьа лай маьршаваккха». Аса 
жоп делира: «Дера, бан-м бац сан лаьш». Цо элира: 
«ХIета, шина баттахь тIеттIа марханаш кхаба». Аса жоп 
делира: «И соьгара даьлларг ма даций, ткъа, марха кха-
бар бахьана долуш бен даьлла а!». Цо аьлла: «ХIета, 
доккха тускар якъийна хурманаш а яаяй, кхузткъа 
миска вузаве» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 

                                                 
1113. Абу Дауд, 2223, ат-Тирмизи, 1199, ан-Насаи, 6/167, ибн Ма-

жа, 2065. 
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Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа: Ткъа ибн Хузайма а, ибн ал-
Жаруда а - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1114 

  

                                                 
1114. Ахьмад, 4/37, Абу Дауд, 2213, ат-Тирмизи, 1198, ибн Мажа, 

2062, ибн Хьузайм, ибн ал-Жаруд, 744. 
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МАЙРАЧО ШЕН ЗУДА, НАХАЦА ЛЕЛЛА АЬЛЛА, 
БЕХКЕ ЙИЧА - ШЕН ЗУДА БЕХКЕ ХИЛАРНА 

ТОЬШАЛЛИНА МАЙРАЧОЙ, ША БЕХКЕ 
ЦАХИЛАРНА ТОЬШАЛЛИНА ЗУДЧОЙ ДУЙНАШ 

ДААР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

950 Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а), 
цхьана стага хаьттира аьлла, дийцина: «ХIай, АллахIан 
элча! Дийцахьа, нагахь тхоьх цхьаъ шен зуда зина деш 
(нахаца лелаш) йолуш тIенислахь, оха хIун дан деза? 
Нагахь иза цуьнах дерг дийцадаккха волахь - мел 
инзаре, ирча зулам ду-кха цо дуьйцун дерг. Нагахь иза 
оцу хьокъехь дерг хьул а дина, тийна Iахь - тIаккха а 
мел инзаре, ирча зулам хуьлу-кха цо къайлахьуриг!». 
Амма АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) жоп ца луш витира иза. Делахь а, цул тIаьхьа цхьа 
хан яьлча, юха а иза волучу а веана, оцу стага аьлла: «Суна 
тIехIоьттина хьал ду-кха - хьалха аса хьоьга хаьтти-
нарг». ТIаккха АллахIа «ан-Нур» суратехь долу масех аят дос-
сийра. ТIаккха Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) шега диссийна и аяташ оцу (стагана) дIадийши-
ра. Цунна хьехам а бира цо. Цунна довза а довзийтира цо дуь-
ненахь хиндолу таIзар эхартахь хиндолучу Iазапе диллича - 
(дукха) дайн Iазап хилар. Цо (шена биначу оцу хьехамна жоп 
луш), оцу стага аьлла: «ХIан-хIа! Бакъонца хьо ваийти-
начух дуй ма буу аса: цунна тIехь доцург кхуллуш ма 
вац со». Цул тIаьхьа (оцу стеган зуда) схьа а ялийна, цунна а 
(оцу стагана ма-барра) хьехам бина цо. (Оцу хьехамна) дуьхьал 
оцу (зудчо) аьлла: «ХIан-хIа! Бакъонца хьо ваийтиначух 
дуй ма буу аса: сан хьокъехь харцдерг дуьйцуш ма ву 
иза». ТIаккха (Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна)) стагана тIера дIаволавелира. Ткъа оцу (стага) 
доьазза АллахIах дуй биира: (шен зудчун хьокъехь ша дуьй-
цург цIена бакъдерг ма ду аьлла). Цул тIаьхьа, ша-шена Ал-
лахIан неIалт а кхайкхош, сардам боьллира цо: нагахь ша харц 
луьйш велахь - (оцу неIалтах кIелхьара ма волийла-кха ша 
аьлла). Цул тIаьхьа АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) цуьнан зудчуьнга а дийхира цо диннарг 
дар. (ТIаккха цо а биира доьазза АллахIах дуй: шен майра харц 
луьйш ма ву шен хьокъехь аьлла). Цул тIаьхьа, нагахь ша 
харцдерг дуьйцуш елахь, АллахIан оьгIазло гIойла шех аьлла, 
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ша-шена АллахIан оьгIазло йоьхуш, доIа а дира цо). Ткъа цул 
тIаьхьа гуттаренна а вовшахкъастийра и шиъ АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна). (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).1115 

951. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) шаьш-шайна неIалт кхайкхорца сардам боьлли-
на долучу стаге а, зудчуьнга а элира: «Шуьшиннан хьесап 
АллахIехь ду. Шуьшиннах цхьаъ харцлуьйш ду. Ткъа 
(хIинца, и чIагIонаш йиначул тIаьхьа,) хьан бакъо яц - 
хьайн зуда а йина, иза юхаялон (я цунна дуьхьал дакк-
ха хIумма а дац хьан кхин)». Цул тIаьхьа (оцу стага) хаьт-
тина: «ХIай, АллахIан элча! Сан бахамах хIун нисло-те 
тIаккха?». Цо жоп делла: «(Хьан бахам юхакхочуш бац 
хьуна). Нагахь оцуьнан хьокъехь (айхьа дийциначуьн-
гахь) хьо бакъ лийна хиллехь а - цунна биса безаш бу и 
(бахам), хьан цуьнца (стеган а, зунчун а меттахь догIу) 
гIуллакх дар бахьана долуш. Нагахь (цуьнан хьокъехь 
долучунна) ахьа аьшпаш боьттинехь - тIаккха-м хьан 
оцу (зудчуьнга) йолучул а кIезиг ю оцу (бахаме) йолу 
бакъо» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1116   

952. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «ХIилал ибн 
Умаййас, Шарик ибн Сахьмаца лелла аьлла, нахана гуш-хезехь 
шен зуда бехке йина. Иза - ал-Бараъ ибн Маликан нанас вина 
ваша хилла ву. Ислам-динан исторехь, шен зуда нахаца лелла 
аьлла, бехке йиначарех дуьххьараниг ву ХIилал. Цул тIаьхьа 
цаьршимма шиммо а, ша-ша бакъ хилар тIечIагIдеш, тоьшал-
лина дуйнаш диъна. ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: «Тидам беш хи-
лалаш цуьнан. Нагахь цо кIайн а долуш, шера охьа 
месаш а йолуш, цIийделла бIаьргаш а долуш бер дахь - 
иза цуьнан майрачух хилла бер ду шуна. Нагахь цо 
сурьма хьаькхча санна, Iаьржа бIаьргаш а долуш, 
хьийзина месаш а йолуш, юткъийра настарш а йолуш 
бер дахь - иза Шарик ибн Сахьман бер ду шуна». Цо 

                                                 
1115. Муслим, 1493. 

1116. ал-Бухари, 5350, Муслим, 1493. 
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дина хилла долу бер - сурьма хьаькхча санна, Iаьржа бIаьргаш 
а долуш, хьийзина месаш а йолуш, юткъийра настарш а йолуш 
дара аьлла, дийцира суна» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).1117   

953. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) пхоьалгIа дуй буучу хенахь стаге, «Хьайн бе-
тана дуьхьал куьг лаца» аьлла, омра дира. Ткъа (оцу 
хьокъехь) элира цо: «Къастамаллин коьрта маьIна доллу 
цуьнгахь1118» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-
Насаи. Хьадис дийцинарш тешам хила хьакъ бу).1119 

954. СахIл ибн СаIд ал-Ансарис (АллахI реза хуьлда цунна), 
майрачо шен зуда нахаца лелла аьлла, бехке ярна, ша-шена 
неIалт кхайкхош, чIагIо яр дийциначу дехха дийцарехь аьлла: 
«Цаьршиннах хIора а, ша-ша бакъ хилар тIечIагIдеш, дуйнаш 
диъна даьлча, (Iуваймира) элира: «ХIай, АллахIан элча! 
ХIинца, аса иза сайгахь (дIа а ца йохуьйтуш) сацийча - 
цуьнан хьокъехь дийциначуьнгахь аьшпаш боьттича 
санна нисло-кха сан?!». И дешнаш ша аьллачул тIаьхьа - 
кхузза йитира цо иза, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) шега иза йита а алале. (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1120 

955. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тIе а веана, цхьана стага элира: «Сан зуда - 
цкъа а ша хьеста доьлла (хийрачу) стеган куьг дIатот-
тур долуш яц-кха». Цо аьлла: «ДIаэккхае (генаяккха) 
иза». Оцу (стага) аьлла: «Ма кхоьру-кха со - иза йоцуш 
цаIаваларна, сайна иза чIогIа езарна». Цо аьлла: 
«ХIета, зовкх хьега хьайна цуьнца» (ХIара хьадис далий-

                                                 
1117. Муслим, 1496, ткъа  ал-Бухарис дийцина дац хlара хьадис. 

1118. И дуй биъначул тIаьхьа, кхин цкъа а вовшахкхета йиш а хир 

йоцуш, стаггий, зудий вовшахкъастон дезаш ду боху чулацам бу 

цуьнгахь. Я эхартахь чIогIа луьра Iазап ду цунна дуьхьал хир до-

луш - нагахь иза харц йина чIагIо елахь.  
1119. Абу Дауд, 2255, ан-Насаи, 6/175. 

1120. ал-Бухари, 5308, Муслим, 1492. 
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нарш бу: Абу Дауд, ал-Баззар. Хьадис дийцинарш тешам хила 
хьакъ бу).1121  

Ан-Насаис оцу хьадисан кхин ривайат далийна. Оцу ри-
вайатехь дуьйцу, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Йита иза». Оцу стага 
аьлла: «Лалур дац соьга цуьнах къастар (тоха са хир дац 
сан - цуьнах а ваьлла Iен)». Цо аьлла: «ХIета, ма яхийта 
дIа».  

956. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Майрачо шен зуда нахаца лелла аьлла, бехке ярна дуйнаш 
дааран хьокъехь долу аяташ диссиначу хенахь АллахIан элча-
но (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) олуш хезна 
суна: «Нагахь муьлххачу а цхьана зудчо доьзале царех 
доцу бер далийнехь - иза АллахIца цхьана кепара 
юкъаметтиг йолуш (зуда) яц, я АллахIа Шен ялсамани 
чу а йохуьйтур яц иза. Оцу кеппара, нагахь муьлххачу 
а цхьана стага шен бер тIе ца эцахь (шен хилар къобал 
ца деш, дIататтахь), шен бIаьргашца шега хьоьжуш 
долу, - и бахьана долуш, АллахI а хьуллур ву цуьнах 
дIа, массо а кхолламашна хьалхахь юьхьIаьржа а хIот-
тор ву Цо иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-
Насаи, ибн Мажа. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду а аьлла 
кхунна).1122 

957. Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: «Нагахь стага 
бIаьрганегIар тухучу юкъанна бер шен хиларна 
мукIарло динехь - иза тIе ца эца бакъо йолуш вац иза» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-БайхIакъи ву. Хьадис дийциначе-
ран зIе дика а ю).1123 

958. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
цхьана асхьаба элира аьлла: «ХIай, АллахIан элча! Сан зу-
дчо Iаьржа бер дина?!». Цо хаьттина: «Эмкалш юй 
хьан?». Стага жоп делла: «Ю». Цо хаьттина: «Муьлхачу ба-

                                                 
1121. Абу Дауд, 2049, Ан-Насаи, 6/67. 

1122. Абу Дауд, 2263, ан-Насаи, 6/179, ибн Мажа, 2743, ибн Хьиб-

бан, 1335. 
1123. ал-БайхIакъи, 7/411. 
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сахь ю уьш?». Стага жоп делла: «Хьаьрса ю». Цо хаьттина: 
«Овкъаран басахь эмкалш юй хьан царна юккъехь?». 
Стага жоп делла: «Ю». Цо хаьттина: «Мичара евлла уьш 
оцу кепара?». Стага жоп делла: «Схьахетарехь, дайх 
йисина хьу хир ю-кха Iаткъаме яьлларг». ТIаккха цо 
аьлла: «Иштта хила тарлуш хьан кIентан хьал а ду 
хьуна. Схьагарехь, цунна Iаткъам бинарг а хир долуш 
ду – дайх дисинарг» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).1124  

Цул сов тIаьхьарачуьнан хьадисехь аьлла ду: «Цо 
къадон хьийзийнарг - ша оцу беран да цахилар ду».  

Кхечу хьадисехь аьлла ду: «Цо бакъо ца елира цунна 
- и бер (шен дац аьлла) тIе ца эца». 

  

                                                 
1124. ал-Бухари, 5350, Муслим, 1500. 
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IИДДА1125 , ИХЬДАД1126, ИСТИБРА1127, ИШТТА 
КХИНДОЛУ А ТIЕДАХКАРШ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

959. Ал-Мисвар ибн Махрама (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «СубайI ал-Асламис, шен майра веллачул 
тIаьхьа диъ де даьлча, бер динера. ТIаккха, Пайхамар 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
волучу а еана, маре яха бакъо йийхира цо цуьнга. Ткъа 
цо цунна бакъо елира, иза маре а яхара (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари. Оццу хьадисан бух Муслиман 
«Сахьихь» жайнахь а бу).1128  

Оццу хьадисан кхечу хаамехь иштта аьлла: «Шен май-
ра веллачул тIаьхьа шовзткъа де-буьйса даьлча, бер 
дира цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).1129 

Муслиман дIаяздарехь далийна, хьадис дийциначарех 
аз-ЗухIари цIе йолучу цхьамма элира аьлла: «Цхьа а вон 
хIума ца го суна - бер ма диннехь, цIий эхарх дIацIанъ-
елла яьлла яцахь а, зуда маре яхарх. Цхьа хIума-м ду: 
цуьнца (майрачунний, зудчунний меттахь догIу) гIул-
лакх  даийта йиш йолуш-м вац цуьнан майра, и (зуда) 
цIанъелла яллалц йолучу юкъанна» (Муслим).1130 

960. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Барире 
(АллахI реза хуьлда цунна) омра дира: кхузза цIано 
йохаран мур тIехтиллалц хьоьжуш Iе аьлла»  (ХIара 
хьадис далийнарг ибн Мажа ву. Хьадис дийцинарш шайх теша 
хьакъ болуш белахь а, бусалба нехан динан Iилманчаш - оцу 

                                                 
1125. Iидда - майрачо шен зуда йитича я зудчун майра велча лар-

бан безаш болу хенан мур бу. 
1126. Ихьдад - цхьаъ кхелхича ларбан безаш болу хенан мур. 
1127.

 Истибра - лай долаверзийча ларбан безаш болу хенан мур. 
1128. ал-Бухари, 5320-5318. 

1129. ал-Бухари, 5320-5318, Муслим, 1485. 

1130. Муслим, 2/1122. 
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хьадисехь хьулдина кхачамбацарш хиларан жамIе баьхки-
на).1131 

961. ШаIбис дийцина, Къайсан йоIа ПетIамата (АллахI реза 
хуьлда цунна) элира аьлла: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) майрачо кхоалгIа йити-
начу зудчун хьокъехь элира: «ХIусам ца йогIу цунна, я 
напха а ца догIу» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1132 

962. Умм IатIыййас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан эчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Зудчун бакъо яц кхаа буьйсанал сов вел-
лачунна чIир кхаба - нагахь велларг цуьнан майра 
вацахь, ткъа цунна-м беа баттаххьий, итт дийнаххьий 
чIир кхаба еза цо. Оцу ханчохь тIе басар дина духар 
доха бакъо а яц цуьнан - нагахь иза (тегале хьалха) ба-
сар диначу уьйригах дина дацахь. Сурьма хьакха бакъо 
а яц цуьнан, хаза хьожа йогIург тоха йиш а яц. Беттан 
цIано йохарах цIанъелча, цуьнан бакъо хуьлу - хаза 
хьожа йогIу га я азфар1133 хьакха» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим. Хьадисан дIаяздар тIаьххьара-
чуьнниг ду).1134  

Абу Дауда а1135, ан-Насаис а1136 (6/203) кхечу хьадисехь 
иштта оцунна тIетоьхна: «Месашна басар дан бакъо а яц 
цуьнан». Ткъа ан-Насаин хьадисехь аьлла: «Месаш таян 
йиш а яц цуьнан». 

963. Умм Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Абу 
Салама кхелхиначу хенахь сайн бIаьргех сарапан (алоэ орама-
тан) хьакхар хьаькхнера аса. АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира: «Юьхь къагайо 
(хазйо) цо. Цундела сарапан хьакхар буса бен ма хьак-
ха, ткъа дийнахь дIадаккха иза. Иштта хаза хьожа 

                                                 
1131. ибн Мажа, 2077. 

1132. Муслим, 1480. 

1133. Азфар - хаза хьожа йогIу Iаьржачу басахь хIума ю, мIарех 

тера а йолуш. 
1134. ал-Бухари, 313, Муслим, 2/1127. 

1135. Абу Дауд, 2302. 

1136. ан-Насаи, 6/203. 
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йогIучуьнца я гIин дилларца месаш  а ма шаръе хьайн, 
хIунда аьлча уьш – басарш лору». ТIаккха аса хаьттира: 
«ХIета, месаш стенца шаръе аса?». Цо жоп делира: 
«Сидр (диттан) гIашца» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу 
Дауд, ан-Насаи).1137 

964. Умм Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цхьана зудчо, АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) волучу а еана, элира: «ХIай, АллахIан элча! 
Сан йоьIан майра дIакхелхина, ткъа бIаьргаш ду 
цуьнан лозуш. Сурьма а хьаькхна, басар дан мегар дуй 
цо царна?». Цо жоп делира: «Дац» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари. Муслим).1138 

965. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Сан 
ненайиша цуьнан майрачо йитинера. Цунна шен хурманаш 
лахьон (хIусамера араяла) лиъначу хенахь, асхьабех цхьана 
стага, «Хьайн хIусамера араяла йиш яц хьан» аьлла, са-
цийнера иза. ТIаккха, Пайхамар (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) волучу а еана, «Бакъо юй-техьа сан - 
и (гIуллакх) дан (хIусамера араяла)» аьлла, цуьнга 
хаьттича, цо жоп делла: «Дера ю. Яло хьайн хурманаш 
лахьае ахьа. СагIа дала а я цхьа дика гIуллакх дан а ма 
тарло ахьа» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1139 

966. Маликан йоIа ФурайIа (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Сан майрачуьнан лайш бевддера. Ткъа иза уьш лаха 
тIаьхьавахча, цара иза вийра. ТIаккха аса АллахIан элчане 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), «Сайн доь-
зале юхаерза бакъо юй сан» аьлла, хаьттира: хIунда аьлча 
сан майрачо суна буха я ша да волуш хIусам а ца йитинера, я 
напха а ца дитинера. АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна), «Мегар ду» аьлла бакъо а елла, дIая-
хайоьлча, тIаьхьа мохь а тоьхна, элира цо: «Хьо йолучу 
хьайн хIусамехь саца - (и мур тIехтиллалц (маре дан 
йиш йоцу хан чекхъяллалц)) йолучу юкъанна». Оцу 
чохь, и хан ца текхча, маре яха бакъо йоцуш къастийна болу 

                                                 
1137. Абу Дауд, 2305, ан-Насаи, 6/204. 

1138. ал-Бухари, 5336, Муслим, 1488. 

1139. Муслим, 1483. 
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кхин биъ буттий, итт дей токхуш Iийра со. Урхаллин мур 
Iусман ибн Iаффанан кара бирзиначу заманчохь со йолучу нах 
бахкийтира цо - и бакъ хиларх теша, ткъа аса ша ма-хиллара 
дIадовзийтира царна оцу хьокъехь дерг. ТIаккха цо нахе «Аша 
а изза де» аьлла, омра дира» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Цул сов 
ат-Тимизис а, аз-ЗухIлис а, ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а, 
иштта кхинболучу динан Iилманчаша а бакъ хьадис ду а аьлла 
хIара).1140  

967. Къайсан йоIа ПетIамата (АллахI реза хуьлда цунна), ша 
элира аьлла, дийцина: «ХIай, АллахIан элча! Сан май-
рачо кхузза йитина со, ткъа хIинца хийра нах сайн 
хIусаме чулелхарна а кхоьру со». ТIаккха цо омра дира 
цуьнга: «(Кхерам болучу хIусамера) кхечу хIусаме 
дехьаяла». Ткъа иза (цо шега омра ма-дарра) дехьа а елира» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1141 

968. Iамр ибн ал-Iаса (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: 
«Кхетамах ма тиладайша тхо! Вайн Пайхамаран (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) Суннатца 
догIуш дерг - цуьнах доьзалхо хилла волу шен эла вел-
лачу гIарбаша ларъян езаш къастийна йолу хан биъ 
буттий, итт дей дар-кха» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахь-
мад, Абу Дауд, ибн Мажа. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду 
аьлла. Делахь а, ад-ДаракъутIнис оцу хьадисан хьулдина сакхт 
ду аьлла дийцина, ткъа и хьулдина сакхт – и хьадис дийцина-
черан зIена юккъера цхьа чуг йоцуш хилар ду).1142 

969. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: «ЦIано йо-
хар бохучуьнан чулацам – шина цIано йохарна 
юккъехь цIанлой богIу мур бохург ду» (ХIара – дацдина, 
бакъ зIе а йолуш, Малика далийна хьадис ду).1143 

                                                 
1140. Ахьмад, 6/370, Абу Дауд, 2300, ат-Тирмизи, 1204, ан-Насаи, 

6/199), ибн Мажа, 2031, ибн Хьиббан, 1331, ал-Хьаким, 2/208. 
1141. Муслим, 1482. 

1142. Ахьмад, 4/203, Абу Дауд, 2308, ибн Мажа, 2083, ал-Хьаким, 

2/208, ад-ДаракъутIни, 3/309. 
1143. Малик, 2/576. 
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970. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цунан дена а) 
аьлла: «ГIарбашца дIасакъаста - шозза йитар тоьаш ду. 
Цул тIаьхьа и (гIарбаш), маре дан йиш йоцуш, 
хьоьжуш Iан еза хан – шозза цIано йохаран мур 
тIехтиллалц ерг ю» (ХIара хьадис далийнарг ад-
ДаракъутIни ву. Оццо хIара дешнаш Пайхамаран (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) цIарах а дийцина, амма 
гIийла ду и (хьадис) аьлла, билгалдаьккхина цо. Кхуьнах тера 
хьадис, Iайшатера (АллахI реза хуьлда цунна) ду аьлла, Абу 
Дауда а, ат-Тирмизис а, ибн Мажас а далийна. Ткъа ал-
Хьакима а аьлла: бакъ хьадис ду хIара аьлла. Делахь а, дукхаха 
болу динан Iилманчаш - цо и бакъ хьадис ду аьлла аларна реза 
ца хилла. Цундела церан сацам - хIара хьадис гIийла ду аьлла-
чунна тIехь сецна).1144 

971. РувайфиI ибн Сабита (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «АллахIах а, эхартан дийнах а тешаш волу 
стаг - кхечо дийначу (кхена) тIе шен кочалла (оралла) 
йотта бакъо йолуш вац» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу 
Дауд, ат-Тирмизи. Ибна Хьиббана бакъ хьадис ду аьлла хIара, 
ткъа ал-Баззара – дика хьадис ду аьлла).1145 

972. Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) доь доцуш майра вай-
начу зудчун хьокъехь омра деш аьлла: «Деа шарахь цуьнга 
хьоьжуш Iан еза иза. Оцул тIаьхьа (маре дан бакъо йо-
цуш къастийначу) кхин биъ баттаххьий, итт дий-
наххьий хьоьжуш Iан а еза иза» (ХIара хьадис 
«МуваттIаъ» жайнахь Малика далийна, «Муснад» жайнахь 
аш-ШафиIис а далийна).1146 

973. Ал-МугIира ибн ШуIбас (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «Доь доцуш майра вайна йолу зу-
да - цуьнан хIусамнана лоруш ю, цуьнах хиллачуьнан 

                                                 
1144. ад-ДаракъутIни, 4/38, ибн Мажа, 2079, Абу Дауд, 2189, ат-

Тирмизи, 1182, ал-Хьаким, 2/205, ибн Мажа, 2080. 
1145. Абу Дауд, 2158, ат-Тирмизи, 1131, ибн Хьиббан, 4830. 

1146. Малик, 1195, аш-ШафиIи, 1/303. 
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хьокъехь бакъ болу хаам кхаччалц» (ХIара хьадис, гIийла 
зIе а йолуш, ад-ДаракъутIнис далийна).1147 

974. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Стага зудчун хIусамехь яккханне а буьйса ма 
йоккхийла - нагахь и (стаг) оцу (зудчун) хIусамда 
вацахь я махьрам вацахь» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).1148 

975. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Стаг зудчуьнца валлане а ша ма во-
лийла - нагахь цунна уллохь цуьнан махьрам вацахь» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1149 

976. Абу СаIида (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) АвтIасехь 
карабалийначу йийсархойн хьокъехь элира: «Берах йолучу 
зудчух кхета йиш яц – (иза) берах паргIатъяллалц, 
иштта берах йоцучух кхета а йиш яц – цкъа цIано йо-
харан мур тIехбаллалц йолучу юкъанна» (ХIара хьадис 
далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ал-Хьакима бакъ хьадис ду 
аьлла).1150 

977. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Бер ша дьуненчу даьллачохь - (зуда долахь 
йоллучунна) дуьсуш ду, ткъа зина диначунна – тIул-
гаш тохаран таIзар дан догIу» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).1151  

  

                                                 
1147. ад-ДаракъутIни, 3/312. 

1148. Муслим, 2171. 

1149. ал-Бухари, 5233, Муслим, 1341. 

1150. Абу Дауд, 2157, ал-Хьаким, 2/195. 

1151. ал-Бухари, 6818, Муслим, 1458. 



384 
 

ШУРИН ГЕРГАРЛО ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

978. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Цкъа я шозза накха балар (накха озор) тоьаш 
дац - шурин гергарло тасадала» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).1152 

979. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Леррина ладугIуш хила - шайн нанас бакхийна 
вежарий муьлш бу. Тергаме долу вакхор - хьогалла 
(мацалла) яйъеш дерг бен дац» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).1153 

980. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
СухIайлан йоIа СахIлас (АллахI реза хуьлда цунна), Пайхамар 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу а еана, 
элира: «ХIай, АллахIан элча! Салим – маьршаваьккхи-
на Абу Хьузайфан хилла лай ву. Тхоьца цхьаьна тхан 
хIусамехь вехаш а ву иза, хIинцале гIеметтавахана а ву 
иза». Цо аьлла: «Хьайн накха а лой (вакха а вай), хьайн 
гергара ве ахьа иза» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).1154 

981. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) иштта дийцина: «Зу-
даршка кхоллар лелае (хьижаб йоха) аьлла, омра диначул 
тIаьхьа, со йолучу Абу ал-КъуIайсан ваша Афлахь веара. Чуван 
дагахь пурба дийхира цо соьга, амма аса пурба ца делира цун-
на. АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) цIавирзиначу хенахь, аса цуьнга дIадовзийтира айса 
динарг. Ткъа цо соьга омра дира: (Афлахь) чувита аьлла. ТIак-
кха элира цо соьга: «Иза-м, ткъа, дегахьара хьан ден ва-
ша вай» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1155   

                                                 
1152. Муслим, 1450. 

1153. ал-Бухари, 2647, Муслим, 1455. 

1154. Муслим, 1453. 

1155. ал-Бухари, 2644, Муслим, 1445. 
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982. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Къуръанан хаамашкахь юьхьанца шурин гергарло 
дуьззина иттазза дакхийначул тIаьхьа тасалуш ду 
аьлла дара. Оцул тIаьхьа и тIедиллар дуьззина пхоьаз-
за дакхорца (шурин гергарло тасалуш ду аьлла) хий-
цира. АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) дIакхелхачу хенахь цхьана Къуръанахь 
доьшуш а дара и тIедиллар» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).1156 

983. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) Хьамзатан йоI йигаран гIуллакх хьахийча, цо аьлла: 
«Йиш яц сан иза ялон, хIунда аьлча нанас вакхийначу 
сан вешин йоI ю иза. Цхьана цIийх хиларан бахьанехь 
хьарам хуьлуш долу массо а гергарлонаш - оцу кеппа-
ра вакхор бахьаница а хIуьтту хьарам а хуьлий дIа» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1157 

984. Умм Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шурин гергарло тасаделла лорур дац - 
нагахь шура (беран) чуьйрийн агIонашна (пенашна) 
тIехула чу а ца яханехь, нагахь иза бер декхачуьра 
даккхале хилла а дацахь» (ХIара хьадис далийнарг ат-
Тирмизи ву. Ткъа ал-Хьакима бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1158  

985. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
аьлла: «Берана накха балар тидаме лорур дац - хьалха-
рачу шина шарахь дерг бен» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ад-ДаракъутIни, ал-Iади. Оцу хьадисан цхьана хаамехь дийци-
на - хIорш АллахIан элчанан (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) дешнаш ду аьлла. Амма и ший а Iилманча и 
дешнаш ибн Iаббасан (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена 
а) дешнаш хиларна тIевеъна).1159 

                                                 
1156. Муслим, 1452. 

1157. ал-Бухари, 2645, Муслим, 1446. 

1158. ат-Тирмизи, 1152. 

1159. ад-ДаракъутIни, 4/174, ал-Iади, 7/2562. 
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986. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Тергаме оьцу долу накха баор - даьIахке 
дегI эцийтинарг а, тIе дилха диллийтинарг а бен дац» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву).1160 

987. Iукъба ибн ал-Хьариса (АллахI реза хуьлда цунна), ша 
Абу ИхIабан йоI Умм Йахьйа ялийнера аьлла дийцина. Цул 
тIаьхьа, уьш болучу а еана, цхьана зудчо аьлла: «Аса накха 
баийна ду шуьшиъ ший а». ТIаккха цо Пайхамаре (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) оцу хокъехь дерг 
хаьттича, цо аьлла: «ХIара хIун ду?! Шуьга ала ма 
аьллий». Иштта Iукъба дIа а къаьстира цуьнах, ткъа иза кхечу 
стаге маре а яхара. (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1161 

988. Зийад ас-СахIмис дийцина, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) бераш сонтачу зударшка дакхон дIадалар дихки-
ра» (ХIара хьадис «Марасийл» жайнахь Абу Дауда далийна. 
Делахь а, Зийад АллахIан элчанан (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) асхьабех стаг хилла вац, цундела хьадис 
кхечуьнга даьккхина ду).1162   

  

                                                 
1160. Абу Дауд, 2060. 

1161. ал-Бухари, 88. 

1162. Абу Дауд, 207. 
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НАПХА ЛАТТОР 

989. Iайшата (АллхI реза хуьлда цунна) дийцина: «»Абу 
Супьянан хIусамнана йолучу Iутбан йоIа ХIиндас, АллахIан 
элча (АллахIера къинхетам а, маршо  а хуьлда цунна) волучу 
чу а яьлла, хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! Абу Супьян 
бIаьрмциг стаг ву. Суна а, сан берашна а хьакъ долучу 
кепара напкханца кхачо еш вац иза. Цундела, цунна а 
ца хууш, цуьнан ахчанна тIера схьаэца дезаш нисло 
сан. И бахьанехь къа хьарчий-техьа соьх?» Цо жоп де-
лира: «Цуьнан бахамна тIера схьаэца ахь – хьайна а, 
хьайн берашна а (нахана юккъехь лелаш болучу ба-
рамца) оьшуш дерг» (ХIара хьадис ал-Бухарис а, Муслима а 
далийна).1163 

990. ТIарик ал-Мухьарибис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Тхо Медна кхаьчначу хенахь АллахIан элча (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) мимбарахь нахана хьехам 
беш лаьттара. Цо элира: «СагIа луш волучуьнан куьг – 
лакхара ду. Хьайна кхаба тIеэгна болучарна тIера 
дIаволало: хьайн нанна, дена, йишина, вешина тIера, 
тIаккха бисиначу хьайн гергарачарна тIера, хьайн 
цаьрца долу гергарлонаш генадовларан бараме 
хьаьжжина»» (ХIара хьадис ан-Насаис далийна, ткъа ибн 
Хьиббана а, ад-ДаракъутIнис а бакъ хьадис ду аьлла хIара).1164 

991. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Лай бакъо йолуш ву яахIуманна а, тIе-
духучунна а. Цул совнаха, иза ларон воцу белхаш 
тIедохкуш, хало ян йиш а яц цунна» (Муслим).1165 

992. Хьаким ибн МуIави ал-Къурашис (АллахI реза хуьлда 
цунна а, цуьнан дена а) шен дас, цкъа ша хаьттира аьлла, дий-
цира: «ХIай, АллахIан элча! ХIун декхарш ду тхуна 
тIехь тхешан зударийн?». Цо жоп делира: «Царна хIума 
яор а - нагахь айхьа юуш елахь, царна тIедохар а - 

                                                 
1163. ал-Бухари, 5364, Муслим, 1714. 

1164. ан-Насаи, 5/61, ибн Хьиббан, 810, ад-ДаракъутIни, 3/44. 

1165. Муслим, 1662. 
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нагахь айхьа тIедухуш делахь, царна юьхьа тIе хIума 
цатохар а, уьш сийсаз (емал) цабар а, хIусамал ара 
лелха цабар а» (ХIара хьадис Ахьмада, Абу Дауда, ан-Насаис, 
ибн Мажас далийна).1166 

993. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«ДIасакъастаран хьаьждар дуьйцуш долу деххачу хьадисехь, 
зударий хьахочехь, пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) элира: «…Ткъа шу - хьакъ долучу кепара 
царна хIума яон а, тIедоха а декхарийлахь 
ду» (Муслим).1167 

994. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Стагах къа 
хьаьрчина хила тоьаш дукха – нагахь цо шена кхаба 
тIевоьжнарг кхачанна гIайгIа ца беш витинехь» (ХIара 
хьадис ан-Насаис далийна).1168 

Муслиман ривайатехь аьлла: «…кхачам болуш ду - 
шен карахь цунна бала кхача болуш верг юучух вакк-
хар». (Муслим).1169 

995. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) шен 
майра велла йолучу бераха зудчуьнан хьокъехь эли-
ра: «Рицкъа латтон ца догIу цунна» (ХIара хьадис ал-
БайхIакъис далийна. ХIара хьадис дийцинарш тешам хила 
хьакъ бу, делахь а, хIара дешнаш Жабиран (АллахI реза хуьлда 
цунна) шен дешнаш ду).1170 

Делахь а, и цо аьлларг тIечIагIдо Къайсан йоIа ПетIама-
та (АллахI реза хуьлда цунна) дийциначу хьадисо: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) цхьана 

                                                 
1166. Ахьмад, 4/447, Абу Дауд, 2142, ан-Насаи, 289, ибн Мажа, 

1850. 
1167. Муслим, 1218. 

1168. ан-Насаи, 294. 

1169. Муслим, 996. 

1170. ал-БайхIакъи, 8/431. 
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зудчуьнан хьокъехь элира: «Цунна я хIусам латтон а ца 
йогIу, я напха латтон а ца догIу» (ХIара хьадис Муслима 
далийна).1171 

996. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «ТIехулара куьг гIолехь ду бухарачу куьй-
гал а. Шух хIора а ша кхаба везаш волучунна тIера 
дIаволалойла. Зудчо олу: «Я юзае ша, я йита 
ша»» (ХIара хьадис ад-ДаракъутIнис далийна. ХIара хьадис 
дийциначеран зIе дика «иснад хьасан» ю).1172 

997. СаIид ибн ал-Мусаййиба, доьзал кхаба таро йоцучу стеган 
хьокъехь элира аьлла, дийцина: «Зудий, майрий вовшах 
къастор ду». Абу аз-Зинада хаьттина СаIид ибн ал-
Мусаййабе: «Суннатехь ду иза?». Цо жоп делла: «ХIаъ, 
суннатехь ду иза» (ХIара хьадис СаIид ибн ал-Мансура да-
лийна. Бусалба динан Iилманчаша аьлла: хIара хьадис кхе-
чуьнга даьккхина ду, делахь а чIогIа ду).1173 

998. Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) шен эскаран хьаька-
машка (амирашка) кехат дахьийтира, шайн зударий цIахь буь-
туш болучу стегаршка омра деш: «Царна я напха латтаде я, 
бита уьш». Ткъа уьш бита сацам бен болучаьрга омра дира 
цо:«Шаьш уьш латтийначу юкъанна битиначу зу-
даршна напха дахьийта» (ХIара хьадис аш-ШафиIис да-
лийна, дика зIе йолуш ал-БайхIакъис а).1174 

999. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цхьана стага, пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) волучу а веана, хаьттира: «ХIай, АллахIан эл-
ча! Соьгахь цхьа динар (ахча) ду». Цо аьлла: «Хьайна 
хьажаде ахьа иза». Оцу стага аьлла: «Соьгахь кхин цхьа 
динар а ду». Цо аьлла: «Хьайн берана хьажаде ахьа 
иза». Оцу стага аьлла: «Соьгахь кхин а ду цхьа ди-
нар». Цо аьлла: «Хьайн зудчунна хьажаде ахьа иза». Оцу 

                                                 
1171. Муслим, 1408. 

1172. ад-ДаракъутIни, 3/297. 

1173. СаIид ибн ал-Мансур, 2/55. 

1174. аш-ШафиIи, 2/65, ал-БайхIакъи, 7/469. 
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стага аьлла: «Соьгахь кхин а цхьа динар ду». Цо 
аьлла: «Хьайн ялхочунна хьажа де ахьа иза». Оцу стага 
аьлла: «Соьгахь кхин а цхьа динар а ду». Цо 
аьлла: «Хьуна гIолехь хуур ду цуьнах хIун дан де-
за» (ХIара хьадис далийна аш-ШафиIис а, Абу Дауда а, ткъа 
хьадисан дIаяздар хьалхарачуьнан ду. Ан-Насаин а, ал-
Хьакиман а ривайатехь берал хьалха хьахош зуда ю).1175 

1000. БахIз ибн ал-Хьакийма дийцина, шен дас, дендас (Ал-
лахI реза хуьлда царна) дийцира аьлла. (Мухха а цкъа) хаьтти-
на хиллера: «ХIай, АллахIан элча! Аса (уггаре а хьалха) 
дика дан дезарг мила ву?». Цо жоп делла: «Хьан нана 
ю». Цо хаьттина: «Цул тIаьхьа мила ву?». Цо жоп дел-
ла: «Хьан нана ю». Цо хаьттина: «Цул тIаьхьа мила 
ву?». Цо жоп делла: «ТIаккха а хьан нана ю». Цо 
хаьттина: «Цул тIаьхьа мила ву?». Цо жоп делла: «Хьан да 
ву, цул тIаьхьа - ул-уллераниг хьалхара а волуш, хьан 
гергаранаш бу»» (ХIара хьадис Абу Дауда а, ат-Тирмизис а 
далийна, ткъа тIаьхьарачо хIара - дика хьадис ду аьлла).1176 

  

                                                 
1175. аш-ШафиIи, 2/63, Абу Дауд, 1691, ан-Насаи, 5/62, ал-Хьаким, 

1/415. 
1176. Абу Дауд, 5139, ат-Тирмизи, 1897. 
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ВЕРАСАЛЛА А, КХЕТОШ-КХИОРАН БАКЪО А ЮЬЙЦУ 
ДАКЪА 

1001. IабдуллахI ибн Iамра (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Цкъа Пайхамар (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) волучу а еана, цхьана зудчо эли-
ра: «ХIай, АллахIан элча! Сайн кIант сайн кийрахь ле-
лийна аса.  Сайн накха а баийна аса цунна. Мара а 
къуьйлуш, сайн голашка а хийшийна аса иза. Ткъа 
хIинца цуьнан дас йитина со. Соьгара иза (кIант) 
дIаваккха гIерта иза». ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: «Хьан бакъо 
дукхаха ю (иза кхаба) - хьо маре яхана мел йоцу» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд. Ткъа ал-Хьакима - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара).1177 

1002. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа цхьана зудчо, Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) волучу а еана, элира: «ХIай, АллахIан элча! 
Сан майра соьгара сан кIант дIаваккха гIерташ воллу, 
суна гIо а деш, Абу Iинаб гIуна тIера суна хи а 
кхоьхьуш, накъосталла деш волу». Цул тIаьхьа царна тIе 
цуьнан майра веана. Пайхамара (АллахIера къинхетам а, мар-
шо а хуьлда цунна) аьлла: «ХIай, кIант! ХIара хьан да ву, 
ткъа хIара хьан нана ю. ДIалаца цаьршиннах хьайна 
луъучуьнан куьг!». КIанта шен ненан куьг лецира. (Нана) 
иза а эцна цуьнца дIа а яхара» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд, ат-ТИрмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна 
тIе, ат-Тирмизис бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1178 

1003. РафиI ибн Синана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Аса Ислам-дин тIеийцира, ткъа сан зуда, Ислам-дин тIе ца 
оьцуш, юхаелира. ТIаккха Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна), нана цхьана агIор охьа а хаийна, да 
вукху агIор а хаийна, царна юккъе церан бер хаийра. Бер шен 
ненехьа дерза доьлча, (Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна)) аьлла: «Я, АллахI! Нийса некъ 

                                                 
1177. Ахьмад, 2/182, Абу Дауд, 2276, ал-Хьаким, 2/207. 

1178. Ахьмад, 2/246, Абу Дауд, 2277, ат-Тирмизи, 1357, ан-Насаи, 

6/185, ибн Мажа, 2351. 
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гайтахьа цунна!». Эццахь бер шен дегахьа дирзира, цуьнца 
диса а дисира иза. (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-
Насаи. Ткъа ал-Хьакима бакъ хьадис ду аьлла хIара).1179 

1004. Ал-Бараъ ибн Iазиба (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) Хьамзатан йоI кхетош-кхион йоьIан 
ненан йише дIа а елла, тIаккха аьлла: «Ненан йиша – не-
нан метта ю» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1180 

Кхуьнах тера хьадис Ахьмада а далийна, Iалий ибн Абу 
ТIалиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла: «ЙоI шен 
ненан йишехь йиса езаш ю - хIунда аьлча  ненан йиша 
ненах терра ю». (Ахьмад).1181 

1005. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Ялхочо шайна яахIума яхьахь, нагахь аша 
иза шайна улло охьахаош вацахь, - цунна цкъа я шозза 
кхаллал юьхк мукъане а кховдае» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар ал-
Бухариниг ду).1182 

1006. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Цхьана зудчунна Iазап делла - цо 
даллалц чудоьллина латтийна цициг бахьана долуш. 
И бахьанехь жоьжагIате яхана иза. Ша иза чудоьлли-
начу хенахь я даа а ца дина цо цуна хIумма а, я мала а 
ца дина цо цуна хIумма а, я дIа а ца хецна цо иза лаьт-
тана тIера садолу хIуманаш яа» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).1183 

  

                                                 
1179. Абу Дауд, 2244, ан-Насаи, 6/185, ал-Хьаким, 2/206. 

1180. ал-Бухари, 2699. 

1181. Ахьмад, 770. 

1182. ал-Бухари, 5460, Муслим, 1663. 

1183. ал-Бухари, 3482, Муслим, 2242. 
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ВЕР-ВАККХАР А, ЧЕВНАШ А, ЗУЛАМАШ А ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

1007. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: ««АллахI воцург, кхин дела вац. Со Цуьнан 
элча а ву» аьлла, тоьшалла диначу бусалба стеган цIий 
Iанон мегаш дац кхаа меттигехь бен: нагахь оцале ма-
ре диначу зудчой, я оцале зуда ялийначу стагий зина 
динехь; нагахь цо стаг вийнехь; нагахь иза, динах а 
ваьлла (муртад а ваьлла), (бусалба нехан) юкъараллех 
дIакъаьстинехь» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухарис, 
Муслима).1184 

1008. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Бусалба стаг кхаа хьолехь бен вен мегаш дац: 
нагахь зуда ялийначул тIаьхьа цо зина динехь – тIакк-
ха (и динарг), валлалц тIулгаш а тоьхна, вен везаш ву; 
нагахь цо хуъушехь бусалба стаг вийнехь - тIаккха иза 
вен везаш ву; нагахь иза, Ислам-динара а ваьлла, Ал-
лахIна а, Цуьнан элчанна а дуьхьал тIом беш велахь - 
тIаккха иза я вен веза, я ирахъолла веза, я махках вак-
кха веза» (ХIара хьадис Абу Дауда а, ан-Насаис а далийна. 
Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1185 

1009. IабдуллахI Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Къематдийнахь нахера дол-
лучул хьалха жоп доьхун дерг - Iанийна цIий ду» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1186 

1010. Самурас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Шен лай вийнарг - вай вуьйр ву. Нагахь цхьам-
ма шен лайн (муьлхха а) цхьа меже (я мара, я лерг, я 
балда) а яьккхина, иза чолакх винехь - ткъа вай иза а 

                                                 
1184. ал-Бухари, 6878, Муслим, 1676. 

1185. Абу Дауд, 4353, ан-Насаи, 7/91, ал-Хьаким, 4/367. 

1186. ал-Бухари, 6533, Муслим, 1678. 
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вийр ву чолакх, (изза) меже а яьккхина» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Цул совнаха, ат-Тирмизис дика хьадис ду а аьлла 
хIара).1187 

ХIара хьадис, Самурас дийцина аьлла, ал-Хьасан ал-
Басрис далийна. Делахь а, тIаьххьарачунна оцу сий долучу 
асхьабера хезна хила тарлуш дац аьлла, хетарг ду. Абу Даудан 
а, ан-Насаин а хьадисехь аьлла: «…Нагахь цо иза ваIахь - 
вай иза а воIур ву» (Ал-Хьакима хIара тIетоьхнарг бакъ ду 
аьлла).1188 

1011. Iумар ибн ал-ХаттIаба (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) олуш хезна шена аьлла: «КIанта вийначу стагана 
дуьхьал да чIирана вен кхачо йиш йолуш вац» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ат-Тимизи, ибн Мажа. Ткъа ибн 
ал-Жаруда а, ал-БайхIакъис а - бакъ хьадис ду аьлла хIара. Ат-
Тирмизис кегаделла ду аьлла хIара).1189 

1012. Абу Жухьайфас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Аса цкъа Абу ТIалибан кIанте Iелега (АллахI реза хуьлда цун-
на) хаьттира: «Цхьа а хаам буй шуьгахь, Къуръан до-
цург?». Цо жоп делира: «Хан-хIа. Аса дуй буу, хIу тIедо-
луьйтуш волучух, са кхуллуш волучух! Цхьа а хIума ма 
дац соьгахь - Сийлахь-Везачу АллахIа Къуръанехь ста-
гана луш болу кхетам боцург а, хIокху кехатахь долу 
куьйгайоза доцург а». Аса хаьттира: «ХIун ду оцу 
кехатахь яздинарг?». Цо жоп делира: «Вийначух мах 
такхар тIедиллар а, йийсаре бинарш мукъабахар а, 
керстанна дуьхьал бусалба ма ве аьлла, дина омра а 
ду» (ХIара хьадис далийна ал-Бухарис).1190 

                                                 
1187. Ахьмад, 5/10, Абу Дауд, 4515, ат-Тирмизи, 1414, ан-Насаи, 

8/21, ибн Мажа, 2663. 
1188. ал-Хьаким, 4/367. 

1189. Ахьмад, 1/22, ат-Тимизи, 1400, ибн Мажа, 2662, ибн ал-

Жаруд, 788, ал-БайхIакъи, 8/37. 
1190. ал-Бухари, 111. 
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Iалий ибн Абу ТIалиба (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цира аьлла, далийна: «Муъма-нехан дахарш цхьатерра 
ду1191. Царех уггаре декъазаниг (гIийланиг) а ву биси-
начу массеран цIарах кхерамзаллина юкъара хила 
йиш йолуш. Шайн мостагIашна дуьхьал латточу 
къийсамехь цхьаъ бу уьш. Муъма-стаг вен йиш йолуш 
вац - керста верна. Я бусалба нахаца машаре барт а 
бина, ша биначу бартах воьхна воцу керста а вац вен 
йиш йолуш» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, 
ан-Насаи. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1192 

1013. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа нахана цхьа йоI карийнера, шина тIулгана юккъехь Iев-
дина корта а бохийна, Iуьллуш. Наха хаьттина цуьнга: «Мила 
ву хьуна тIехь хIара болх бинарг? Хьенех вуй? Минех 
вуй?». ТIаьххьара а, цара цхьаьна жугтичуьнан цIе яьккхича, 
цо шен корта таIийра. И жуьгти схьалаьцча, цо даредира - и 
зулам ша дина хиларна. ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), цуьнан корта шина тIул-
гана юккъехь бохабе аьлла, омра дира» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар Муслим-
ниг ду).1193 

1014. Iимран ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Цхьана къечу нехан жимачу лайно хьал долучу 
нехан лайн лерг даьккхина. Ткъа уьш Пайхамарна 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
тIебаьхкиначу хенахь, цо царна цхьана а тайпана мах 
такха аьлла, омра ца дира» (ХIара хьадис бакъ йолучу 

                                                 
1191. Вуьшта аьлча: бусалба нехан цIийш а, дахарш а цхьатерра ду 

- лакхарачуьнниг а, лахарачуьнниг а, вехашчуьнниг а, къечуьнниг 

а, и.дI.кх. Бусалба дине бахкале, жехIалаллин заманахь хилларг 

дац - хьал долучуьнан цIий деза долуш, хьал доцучуьнан цIий до-

раха долуш, хьаькиман са лараме долуш, мискачуьнан са мах бо-

цуш долуш. 
1192. Ахьмад, 1/122, Абу Дауд, 4530, ан-Насаи, 8/19, ал-Хьаким, 

2/153. 
1193. ал-Бухари, 2413, Муслим, 1672. 
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дийцархойн зIенаца далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-
Насаи. Ткъа ат-Тирмизис далийна а дац хIара хьадис).1194 

1015. Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас а, дендас а дийцира 
аьлла: «Цхьана стага кхечу стеган гоьлах маIа чекхъяьккхира. 
Ткъа цо, Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) тIе а веана, элира: «Бекхкам эцахь суна диначух!». 
Цо жоп делира: «Хьо товелчахьана». Цхьа хан яьлча, юха а 
иза волучу а веана, оцу стага аьлла: «Бекхам эцахь суна ди-
начух!». ТIаккха цо бакъо елла цунна шена чов йиначух бек-
хам эца. Амма цул тIаьхьа цхьа хан яьлча, юха а иза волучу а 
веана, цо аьлла: «ХIай, АллахIан элча! АстагIа висина-
кха со». Цо аьлла: «Аса дехка ма дихкира хьуна - амма 
ахьа ла ца дуьйгIира-кха соьга…». Цул тIаьхьа АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) йиначу 
чевнах бекхам эцар дихкира - лазийнарг товаллалц (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ад-ДаракъутIни. Цул совнаха, 
тIаьххьарачо хIара хьадис кхечуьнга даьккхина ду аьлла).1195 

1016. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«ХIузайл тайпанах йолу ши зуда вовшахлеттера. Цаьршиннах 
цхьамма, ласттийна баьхьна вукхуна тIулг а тоьхна, иза а, 
цуьнан гайчуьра бер а дийнера. Ткъа нах, и гIуллакх а эцна, 
АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) бевлира. ТIаккха  АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) омра дина: дийначу гайчуьрачу берана 
тIера тоьллачу цхьаьна стеган-лайн я зудчун-лайн барамехь 
мах такха, ткъа йийначу зудчух мах такхаран жоьпалла - иза 
йийна хиллачу зудчунна шена цхьанна тIе а диллира. Текхна 
хилла болу мах дIасабийкъира - йийначу зудчуьнан кIантана а, 
бухабисиначу верасашна а юккъехь. Циггахь Хьамл ибн ан-
НабигIа ал-ХIузалис хаьттина: «ХIай, АллахIан элча! Мах 
хIунда токху - цкъа а мелла а доцучух, я хIума йиъна а 
доцучух, я къамел дина а доцучух, я дилхина а до-
цучух?». ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) жоп делла: «Боккъалаъ, хIара – 
бозбуунчийн, къайленаш хаьа бохучийн вежарех 
                                                 
1194. Ахьмад, 4/438, Абу Дауд, 4590, ан-Насаи, 8/25, амма ат-

Тирмизис дийцина дац и. 
1195. Ахьмад, 2/217, ад-ДаракъутIни, 3/88. 
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(къамел ма) ду, оцу кепара мукъамехь цхьаьна тов 
дешнаш олуш болучу» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).1196 

Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа Iумар ибн ал-ХаттIаба (АллахI реза хуьлда 
цунна) хаьттира: «АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) кийрара бер дерна мах 
такха аьлла, омра дечу (кхиэл ечу) хенахь  цигахь хил-
ларг мила ву шух?». ТIаккха, Хьамл ибн ан-НабигIас, хьала 
а гIаьттина, аьлла: «Со вар-кха, ши зуда вовшахлеттачу 
хенахь цигахь. Цаьршиннах цхьамма вукхунна туьй-
хира…» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду 
аьлла хIара).1197 

1017. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ар-
РубаййиI бинт ан-Надр цIе йолучу сан ден йишас цхьана жи-
мачу йоьIан хьалхара церг кагйинера. Ар-РубаййиI бинт ан-
Надран гергаранаш оцу жимачу йоьIан гергарачаьрга, 
гечдахьара аша аьлла, дехаре бевлира. Амма вукхара (геч) ца 
дира цунна. ТIаккха цара кхин некъ кховдийра цаьрга: дуьхьал 
мах баларца меттахIоттор ма дара шаьш аьлла. Иза а ца ий-
цира цара тIе. Цул тIаьхьа АллахIан элча (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цуна) волучу бахара уьш - яьккхиначу 
цергана дуьхьал церг яккхарца бекхам бар доцучу цхьана а 
некъана реза ца хила дагахь биначу сацамца. ТIаккха АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), бек-
хам эца аьлла, омра дина. Циггахь Анас ибн ан-Надра (АллахI 
реза хуьлда цунна) аьлла: «ХIай, АллахIан элча! Церг 
йоккхур ю-те цара ар-РубаййиIан? ХIан-хIа, бакъонца 
хьо ваийтиначух дуй ма буу аса: йоккхур ма яц цара 
цуьнан церг!». ТIаккха  АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: «ХIай, Анас! АллахIа 
Жайнахь тIедиллинарг - чIир эцар ду-кха». Эццахь 
йоьIан гергаранаш резахилла - бехкечунна гечдан. ТIаккха Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 

                                                 
1196. ал-Бухари, 5758, Муслим, 1681. 

1197. Абу Дауд, 4572, ан-Насаи, 8/21, ибн Мажа, 2641, ибн Хьиб-

бан, 5989, ал-Хьаким, 3/575. 
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аьлла: «Боккъалаъ, АллахIан лайшна юккъехь, цара 
АллахIах дуй кхоьллича, И цаьрца берта воьдуш берш 
ма бу» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа 
хьадисан дIаяздар ал-Бухариниг ду).1198 

1018. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь стаг, иза вийнарг 
(куьгбехкениг) мила ву ца хууш, вийна велахь, я тIулг, 
я шед, я гIаж кхетар бахьанехь вийнехь, вийначух так-
ха богIу мах – ца хууш стаг верна боггIург бу. Нагахь 
стаг хуъушехь вийнехь - цунна тIера чIир эца йогIу. 
Нагахь муьлхха а цхьаъ цунна новкъарло ян 
юкъагIортахь - АллахIан неIалт хир ду цунна» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи, ибн Мажа. Дийци-
начеран зIе чIогIа ю).1199 

1019. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь цхьана стага кхин стаг, ка-
тоьхна схьа а лаьцна, шолгIачо иза вийнехь - и стаг 
вийнарг вен везаш ву, ткъа и сацийна латтийнарг – 
чуволла везаш ву» (ХIара хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни 
ву. Цул совнаха, хьадисан цхьа ривайат хаданза зIе йолуш ду, 
ткъа важа – кхечуьнга даьккхина ду. Хьадис дийцинарш шайх 
теша хьакъ бу. Ибн ал-Къаттана бакъ хьадис ду аьлла хIара, 
ткъа ал-БайхIакъина хIара хьадис кхечуьнга даьккхина хилар 
бакъахьа хетта).1200 

1020. Iабд ар-Рахьман ал-Байламанис дийцина: «Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) бусалба 
нахаца машаран барт бина хилла волу керста верна бусалба 
вийра. Цул тIаьхьа цо элира: «Царна кхерамзаллина 
юкъара хиллачарех уггаре а хьакъ верг со ву» (ХIара 
хьадис далийнарг Iабд ар-Раззакъ ву. Оццо кхечуьнга даьккхи-
на ду а аьлла хIара. Кхуьнах тера хьадис ад-ДаракъутIнис а да-
лийна, ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 

                                                 
1198. ал-Бухари, 2703, Муслим, 1675. 

1199. Абу Дауд, 4540, ан-Насаи, 8/39, ибн Мажа, 3635. 

1200. ад-ДаракъутIни, 3/140, ал-БайхIакъи, 8/50. 
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дийцина аьлла. Ткъа и ривайат хаданза зIе йолуш ду, амма 
чIогIа гIийла ду).1201 

1021. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Бевзаш боцучу наха тешнабехкаца цхьа жима стаг 
вийнера. ТIаккха Iумар ибн ал-ХаттIаба элира: «И жима стаг 
верехь СанIарачу берриге а бахархоша дакъалаьцна 
хилча - царех цхьаъ буха ца вуьтуш, шаберриш а 
бойъур ма бара аса уьш цунна дуьхьал» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).1202 

1022. Абу Шурайхь ал-ХузаIис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь кхузахь аса диначу 
хIокху къамелал тIаьхьа цхьаьннан гергараниг вехь - 
цуьнан гергаранаш шина сацамах шайна луъург цхьаъ 
тIеэца бакъо йолуш бу: я вийначух мах эца, я шайн 
стаг вийнарг вен» (ХIара деххачу хьадисан цхьа дакъа ду. 
ХIара далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи. Ткъа ан-Насаис 
далийна а дац хIара. ХIокху хьадисан бух (чулацам) иштта ал-
Бухарис а, Муслима а балийна, Абу ХIурайрас (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина аьлла).1203 

  

                                                 
1201. Iабд ар-Раззакъ, 10/101, ад-ДаракъутIни, 3/134. 

1202. ал-Бухари, 6896. 

1203. Абу Дауд, 4504, ат-Тирмизи, 1406, амма ан-Насаис далийна 

дац хIара хьадис. Ал-Бухари, 6880, Муслим, 1355. 
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АДАМ ДЕРНА ТОКХУ МАХ БУЬЙЦУ ДАКЪА 

1023. Абу Бакр ибн Мухьаммад ибн Iамр ибн Хьазма дийцина, 
шен дас а, дендас а (АллахI реза хуьлда царна) дийцира аьлла: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Йеменарчу бахархошка яздина кехат дахьийтира. Оцу (кехатна 
тIехь) дара: «Нагахь цхьамма хуъушехь, харцонца бакъ 
динера (муъма) стаг вийнехь, оцу тIехь гайта тоьшал-
ла а делахь, - иза чIирана вен вогIуш ву, нагахь шайн 
стаг вийначеран цуьнца кхечу кепара (некъ лелон) ла-
ам ца хилахь. Вийначу стагана дуьхьал бIе эмкал мах 
бала богIу. Буьззина мах дIабала безаш бу: нагахь сте-
ган (буха хIума а ца дуьсуш) берриге мара баькк-
хинехь, я балдаш даьхнехь, я стен-боьршаллин хIума-
наш дIахедийнехь, я хIоаш даьхнехь, я букъсурт ла-
зийнехь. Баьккхиначу цхьана когана дуьхьал ах мах 
богIу. Коьртана (хье чохь болучу меттигна тIе кхачай-
оллалц) кIорга чов ярна я дегIе юлуш чов ярна – 
(буьззиначу) механ кхоалгIа дакъа такха догIу. Ша 
йолучуьра даьIахк меттах а йоккхуш (йохош, отуш) 
коьртана чов ярна – пхийтта эмкал йогIу. ХIора 
баьккхиначу куьйган я коган пIелгана дуьхьал – итт-
итта эмкал йогIу. Церг кагъярна я (йоха а ца еш, ата а 
ца отуш коьртан) даьIахкан (кIайла) гучуйоккхуш чов 
ярна – пхи эмкал йогIу. Зуда ерна дуьхьал стаг вен 
вогIу. Нагахь нахана (стаг верна токхуш болу) мах де-
шица дIабала лаахь - цара дала дезарг цхьа эзар динар 
ду» (ХIара хьадис далийнарг – деххачу хьадисах цхьа дакъа ду. 
ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ан-Насаи, ибн Хузайм, 
ибн ал-Жаруд, ибн Хьиббан, иштта «ал-Марасил» жайнахь Абу 
Дауда а далийна хIара. Оцунна тIе бусалба динан Iилманчийн 
цхьабарт ца хилла: и хьадис, бух болуш ду аьлла, къобалда-
рехь).1204  

1024. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Ца хууш (адам) дерна такха богIу мах пхеа 

                                                 
1204. ан-Насаи: 4853, ибн Хузайм, 4/19, ибн ал-Жаруд, 1/198, ибн 

Хьиббан, 14/501, Абу Дауд, 1/121. 
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декъе боькъуш бу: кхо шо а кхаьчна (доьалгIачу шаре 
яьлла стен) ткъа эмкал, диъ шо а кхаьчна (пхоьалгIачу 
шаре яьлла стен) ткъа эмкал, шо а кхаьчна (шолгIачу 
шаре яьлла стен) ткъа эмкал, ши шо а кхаьчна 
(кхоалгIачу шаре яьлла стен) ткъа эмкал, ши шо а 
кхаьчна (кхоалгIачу шаре яьлла боьрша) ткъа эм-
кал» (ХIара хьадис ад-ДаракъутIнис далийна).1205 

Абу Даудан а, ат-Тирмизин а, ан-Насаин а, ибн Мажан а 
дIаяздарехь: «шо а кхаьчна (шолгIачу шаре яьлла стен) 
ткъа эмкал» лур ю аьлла дийцина ду «ши шо а кхаьчна 
(кхоалгIачу шаре яьлла боьрша) ткъа эмкал» яла йогIу 
богIучу метта. (Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа).1206 

Делахь а, хьалхара хьадис дийциначеран зIе сов тешаме 
(чIогIа) ю. 

Ибн Абу Шайбас а далийна хIокху хьадисан кхин ривай-
ат, шен зIе асхьабна тIехь сецна а йолуш. Делахь а, иза шайн 
зIе (Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на)) хьалакхочуш долучу дерриге ривайател а сов бакъ (бух 
чIогIа болуш) ду. (ХIара хьадис далийнарг ву: ибн Абу Шай-
ба).1207 

Иштта Iамр ибн ШуIайба а дийцина, шен дас а, дендас а 
дийцира аьлла: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) омра дира: ца хууш (стаг) 
верна тIера ткъе итт кхо шо кхаьчна (стен) эмкал 
яларца, диъ шо кхаьчна ткъе итт (стен) эмкал яларца, 
шовзткъе пхи шо кхаьчна пхорйоьлла эмкал яларца» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи).1208 

1025. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлад цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла:«АллахIна гергахь уггаре тилла (сон-
та, догвон, догъIаьржа) стаг кхоъ ву: АллахIан сий-
                                                 
1205. ад-ДаракъутIни, 3332,  

1206. Абу Дауд, 4545, ат-Тирмизи, 1386, ан-Насаи, 4802, ибн Мажа, 

2631. 
1207. ибн Абу Шайба, 9/134. 

1208. Абу Дауд, 4514, ат-Тирмизи, 1387. 
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лахь-дезачу лаьттана тIехь (хьармахь) стаг вийнарг, 
шен гергараниг вийна воцу (куьг бехке воцу) стаг 
вийнарг, Iес (жехIалаллин) заманашкахь шена дина 
хиллачу вонна дуьхьал бекхамна стаг вийнарг» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ибн Хьиббан. Цо бакъ хьадис ду 
а аьлла хIара).1209 

Оцу хьадисан бух иштта ал-Бухарис далийначу ибн Iаб-
басан хьадисехь а бу (ал-Бухари: 6882).1210 

1026. IабдуллахI ибн Iамр ибн ал-Iаса (АллахI реза хуьлда 
цунна а, цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Шед 
тоьхна я гIаж тоьхна, ца хууш я ларамаза нисделлачу 
стаг верна богIу мах - бIе эмкал ю, царех шовзткъа 
пхора (яхка езаш) хила а еза» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Абу Дауд, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ 
хьадис ду аьлла хIара).1211 

1027. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «ХIара ши пIелг цхьатерра бу» (цо 
буьйцурш - нана-пIелг а, цIаза-пIелг а бу). 

Абу Дауда а, ат-Тирмизис а далийначу хьадисехь 
аьлла: «Дерриге а пIелгийн мехаш цхьатерра ду. 
Ерриге а цергийн мехаш цхьатерра ду. Хьалхарачу 
цергийн а, кхелийн а мехаш цхьатерра ду». 

Ткъа ибн Хьиббанан хаамехь аьлла: «Шина куьйган а, 
шина коган а пIелгийн мехаш цхьатерра бу: хIора 
пIелгана дуьхьал итт-итта эмкал» (ХIара хьадис 

                                                 
1209. Ахьмад, 2/179-187, ибн Хьиббан, 13/341. 

1210. ал-Бухари, 6882. 

1211. Абу Дауд, 4547, ан-Насаи, 8/41, ибн Мажа, 2627, ибн Хьиб-

бан, 1526. 
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далийнарш бу: ал-Бухари, Абу Дауд, ибн Хьиббан, ат-
Тирмизи).1212 

1028. Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас а, дендас а (АллахI 
реза хуьлда царна) дийцира, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь 
стаг лоьран говзалла (лоьран Iилма) а доцуш, 
лоьралла деш (лоьран болх беш) велахь, иза дIатакха 
декхарийлахь ву - нагахь цо цомгашниг вехь я цо и 
заьIапа вахь» (ХIара хьадис далийнарг ад-ДаракъутIни ву. 
Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара. Иза иштта Абу 
Дауда а, ан-Насаис а, кхинболучу динан Iилманчаша а 
далийна. Делахь а, оцу хьадисан кхечуьнга даьлла долу 
ривайат чIогIоха ду цуьнан хадаза долучу ривайатал а).1213 

1029. Iамр ибн ШуIайба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
шен дас а, дендас а дийцира, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «ХIора 
даьIахк гучуйоккхуш1214 йиначу чевнна тIера пхи 
эмкал такха еза» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 
Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа).1215 

Ахьмадан хьадисехь оцунна тIе аьлла: «Дерриге 
пIелгаш цхьатерра ду. ХIора баьккхиначу пIелгана 
дуьхьал итт-итта эмкал такха еза» (Ибн Хузайма а, ибн 
ал-Жаруда а бакъ хьадис ду аьлла хIара). 

1030. Iамр ибн ШуIайба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
шен дас а, дендас а дийцира, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Вийначу 

                                                 
1212. ал-Бухари, 6895, Абу Дауд, 4559, ибн Хьиббан, 5980, ат-

Тирмизи, 1391. 
1213. ад-ДаракъутIни, 3/196, ал-Хьаким, 4/212, Абу Дауд, 4586, ан-

Насаи, 8/52, ибн Мажа, 3466. 
1214. «Мавадихь» дешан цхьаллин терахь «мудихьа» ду, ткъа 

цуьнан маьIна – къаьсттина коьртана я юьхьана чов яр ду, чкъор а 

датIош, даьIахк гучу а йоккхуш, ва амма даьIахк йоха а ца еш. 

1215. Ахьмад, 2/215, Абу Дауд, 4566, ат-Тирмизи, 1390, ан-Насаи, 

8/57, ибн Мажа, 2655. 
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керстанна1216 тIера дIатакха безаш болу мах - вийначу 
бусалба стагана тIера луш болучух ах мах бу» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи, ибн Мажа).1217 

Ткъа Абу Даудан хьадисехь иштта аьлла ду: «Бусалба 
нахаца машаран барт бина волу керста1218 верна мах - 
паргIата (лай воцу) стаг верна богIучу механ ах мах 
бу». 

Ткъа ан-Насаин хаамехь аьлла: «Зуда заьIапе ярна 
(зудчунна чов ярна) богIу мах - стаг заьIапе 
варна  (стагана чов ярна) богIуш боллу мах бу, нагахь 
(мах) цуьнан буьззиначу механ кхоалгIачу декъал сов 
болуш бацахь» (ибн Хузайма бакъ хьадис ду аьлла хIара). 

1031. Iамр ибн ШуIайба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
шен дас а, дендас а дийцира, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Ларамаза 
стаг верна дуьхьал богIу мах - хуъушехь стаг верна 
богIу мах санна бу. Амма ишттачу хьолехь (ларамаза 
стаг вийна) стаг вен вогIуш вац. Ткъа и дерриге а - 
шайтIано Iехорца дужуш ду, вовшашца хьагI а йоцуш, 
вовшашна дуьхьал герз айдина а боцуш болу нах 
вовшийн цIийш Iенорна тIехь карзахбохуш 

                                                 
1216. «ОхIлуз-зимма» олуш болу керстанаш бу оцу хьадисехь 

буьйцуш берш. Ткъа уьш - бусалба нахаца барт а бина, бусалба 

нехан Iуналлехь, цара ларбеш лаьтташ болу керстанаш бу. Делахь 

а, шайн керстаналлина тIехь буьссу уьш. Ткъа шайна доладарна 

дуьхьал бусалба нахана жизйат а токху цара, бусалба нехан 

махкара динан бакъонаш а ларйо цара. 

1217. Ахьмад, 2/180, Абу Дауд, 4583, ат-Тирмизи, 1413, ан-Насаи, 

8/45, ибн Мажа, 2644. 
1218. Оцу керстанах Iаьрбойн маттахь «ал-муIахIад» олу. «Ал-

муIахIад» лоруш ву – бусалба наха кхерамазалла а 

елла, цаьрца барт а бина, бусалба нехан махка веана волу керста. 

Ткъа иштта волу керста вер а хьарам дина Ислам-дино, 

иштта иза лай вар а, йийсаре вар а ду хьарам дина. 
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долучу» (ХIара хьадис далийнарш бу: ад-ДаракъутIни, Абу 
Дауд. Ткъа хьалхарачо гIийла хьадис ду а аьлла хIара).1219 

1032. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчанан (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) заманахь цхьана стага кхиниг 
вийнера. Ткъа Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна), вийначух шийтта эзар 
дирхIам мах а хIоттийна, и дIатакха аьлла омра дира» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, 
ибн Мажа. Делахь а, ан-Насаис а, Абу Хьатима а бакъахьа дерг 
хьадис кхечуьнга даьккхина хилар ду аьлла).1220 

1033. Абу Римса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
сайца цхьаьна сайн кIант а волуш, Пайхамар (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу ваханера со. Цо 
хаьттира: «Мила ву хIара?». Аса жоп делира: «Сан кIант 
ву хIара». Цо элира: «Боккъалаъ, цо диначу зуламах 
цкъа а ахьа жоп дала дезара дац, ахьа диначу зуламах 
жоп цо дала а дезара дац1221» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа ибн Хузайма а, ибн ал-Жаруда а - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара).1222 

  

                                                 
1219. ад-ДаракъутIни, 3/95, Абу Дауд, 4565. 

1220. Абу Дауд, 4546, ат-Тирмизи, 1388, ан-Насаи, 8/44, ибн Мажа, 

2629. 
1221. Цуьнан чулацам хIокху кепара бу: ахьа диначу зуламна, хьан 

карах хиллачу вер-вакхарна чIир хьан кIантера леха йиш йолуш 

яц; хьан кIентан карах хиллачу бохамна а, зуламна а чIир 

хьоьгара леха а яц йиш. Куьг бехке волучуьнгара бен леха бакъо 

яц чIир а, бекхам эцар а. Цхьана а хьолехь бакъо йолуш дац - куьг 

бехке волучуьнан метта кхечунна тIе куьг дахьар. 

1222. Абу Дауд, 4495, ан-Насаи, 8/53, ибн ал-Жаруд, 770. 
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БЕХКЕ ВОЦУ СТАГ ВЕРНА ЦХЬАЪ БЕХКЕ ВИЧА, 
ТОЬШАЛЛИНА ДУУ ДУЙНАШ ДААР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1034. Ансарех цхьамма (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тоьшаллина дуй баар (доха ца деш) дитира 
жехIалаллин (Iес) заманашкахь ма-хиллара. (Меднара) масех 
ансархо шайн стаг верна жуьгтий бехке бан хIоьттиначу 
хенахь, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) цаьрга омра дира: «Шаьш дуьйцург 
бакъхилар тIечIагIдеш тоьшаллина дуйнаш 
даа»» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1223 

1035. СахIл ибн Абу Хьасма (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, шен тайпанан къанойх цхьамма элира аьлла: 
«IабдуллахI ибн СахIл а, Мухьаййис ибн МасIуд а, шайна 
тIехIоьттина йолу цхьа хало бахьанехь, Хайбаре бахара. Цхьа 
хан яьлча вухавирзиначу Мухьаййис ибн МасIуда дийцира: 
IабдуллахI ибн СахIл вен а вийна, гIу чу кхоьссина аьлла. 
ТIаккха, жуьгташна тIе а вахана, цо аьлла:«АллахIах чIагIо 
ма йо аса: аша ма вийна иза!». Цара аьлла: «АллахIах 
чIагIо ма йо оха: вийна ма вац оха иза!». ТIаккха 
Мухьаййис ибн МасIуд а, цуьнан ваша Хьуваййис а, Iабд ар-
Рахьман ибн СахIл а АллахIан элчанна (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) тIевахара. Цигахь Мухьаййис хьалха 
къамел дан воьлча, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира: «Воккха-воккханиг хьалха а 
хуьлуш, хила дист!» (Ханна воккхаха верг ву цо вуьйцург). 
Дуьххьара хиллачух лаьцна Хьуваййиса дийцира, ткъа цул 
тIаьхьа Мухьаййиса долийра шен къамел. ТIаккха АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
аьлла: «Я шун вийначух мах такха безара бу цара, я 
тIом хьабан безара бу цаьрга». Цо оцу хьокъехь цаьрга 
кехат дахьийтича, цунна дуьхьал жоп яздира цара: «АллахIах 
чIагIо ма йо оха: вийна ма вац оха иза!». ТIаккха цо 
Хьуваййисе а, Мухьаййисе а, Iабд ар-Рахьмане а 
хаьттина: «Кийча дуй шу, дуй а биъна, шайн вийначух 
богIу мах схьаэца?». Цара жоп делла: «ХIан-хIа». Цо 

                                                 
1223. Муслим, 1670. 
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аьлла: «ХIета, жуьгташа дуй буур бу-кха шуна: шаьш 
бехке дац аьлла». Цара аьлла: «Ткъа уьш бусалба ма 
бацийца». ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) шеггара бIе эмкал барамехь мах 
текхира царна. СахIлас аьлла: «Оцу эмкалех цIечу (я 
хьаьрсачу) цхьана эмкало мийра ма туьйхира 
суна» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1224 

  

                                                 
1224. ал-Бухари, 6898, Муслим, 1669. 



408 
 

БАКЪО А ЙОЦУШ, УРХАЛЧЕ ЛА ЦА ДУГIУШ 
ДУЬХЬАЛ БЕВЛЛАЧУ ЗУЛАМХОШЦА1225 ТIОМ БАР 

ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1036. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Тхуна тIе герз айдинарг - 
тхоьх вац» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1226 

1037. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь стаг, (бусалба нехан) урхалчина 
муьтIахь хиларах а воьхна, (бусалба нехан) 
юкъараллех а къаьстина, веллехь - оцу хьолехь 
нисделла долу цуьнан валар жехIалаллин (Iес) 
заманашкарчу валарех тера ду» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).1227 

1038. Умму Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Iаммар – харцонца (бакъ 

                                                 
1225. Урхалче ла ца дугIуш дуьхьал бевллачу зуламхойн цIе Iаьр-

бойн маттахь аьлча – «багIй» ю. «БагIа» аьлла, яханачу заманан 

хормехь аьлча, «зулам дина, харцонца гIиттина» боху маьIна долу 

цуьнан. Ткъа хIокху декъехь цуьнан чулацам иштта бу: уьш, бу-

салба нехан имамна, харц некъ а эцна, дуьхьал бевлла зуламхой 

бу. Имамна муьтIахь хуьлучуьра бевлча, имама дан дезарг иштта 

хир ду. Цхьа хьалха уьш нийсачу новкъа кхайкхар тIехь ду цунна. 

Нагахь царна хьалха, уьш кхета ца буьтуш, новкъарло еш, шеконе 

гIуллакхаш а, хаттарш а делахь, и шеконаш дIайохур ю цо церан, 

кхачам боллуш, нийсо гучуйоккхуш, шеко меттара цахилар цIенна 

дIагойтуш жоьпаш а луш. Нагахь цул тIаьхьа уьш, шаьш айдина и 

зулам а дитина, муьтIахь хиларе бухаберзахь - новкъарло йоцуш 

бита беза уьш. Нагахь и некъаш шайца лелийча а, шаьш гIаттий-

начу зуламах уьш юхабовлуш бацахь - хьехам бийр бу цо царна, 

тIом хьебийр бу цо цаьрга. ХIетте а шаьш бохучунна уьш тIера ца 

бовлахь - тIом бийр бу цо цаьрца.  
1226. ал-Бухари, 6874, Муслим, 98. 

1227. Муслим, 1848. 
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урхалчина) дуьхьал гIаьттина йолу зуламечу тобано 
вуьйр волуш ву» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1228 

1039. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «ХIай, Умм Iабдан кIант! 
Сийлахь-Везачу АллахIан хIокху умматах урхалче 
лацадугIучаьрца муха хила боху хууш вуй хьо?». Цо жоп 
делла: «АллахIна а, Цуьнан элчана а дикаха хаьа 
цуьнах дерг!». Цо аьлла: «Царех чевнаш хилларш - 
байъина дIабохуш бац, царех йийсаре бинарш - 
бойъуш бац, царех (тIеман майданара) бевддачарна - 
тIаьхьадевлла лелаш дац, церан бахам - боькъуш бац» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Баззар, ал-Хьаким. Цул сов 
тIаьххьарачо хIара хьадис бакъ хьадис ду аьлла. Амма иза 
гIалатваьлла, хIунда аьлча и хьадис дийциначеран зIенехь 
цхьаъ Кавсар ибн Хьаким ву, ткъа иза тIеэца йиш йоцуш вити-
на ву).1229 

Кхуьнах тера а долуш, шен зIе асхьабна тIехь сецна хьа-
дис ибн Абу Шайбас а, ал-Хьакима а далийна, Iалий ибн Абу 
ТIалиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла. (Абу Шай-
ба, ал-Хьаким).1230 

1040. Iарфаж ибн Шурайхьа (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) олуш хезна шена аьлла: «Нагахь шу цхьана бар-
техь долучу хенахь, шуна юккъера, барт бохон лаам 
болуш, цхьаъ валахь - ве аша иза» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).1231 

  

                                                 
1228. Муслим, 2916. 

1229. ал-Баззар, 1849, ал-Хьаким, 2/155. 

1230. Абу Шайба, 15/263, ал-Хьаким, 2/155. 

1231. Муслим, 1852. 
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ЗУЛАМХОШЦА КЪИЙСАМ ЛАТТОР А, ДИНАХ 
ВАЬЛЛАРГ ВЕР А ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1041. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь стаг шен 
бахам ларбечу хенахь вийнехь - иза шахIид ву» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Оцун-
на тIе ат-Тирмизис бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1232 

1042. Iимран ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Цкъа ЯIла ибн Умаййа цхьана стагах леттера. ХIетахь 
цаьршиннах цхьамма вукхунна цергаш йоьхкина. Ткъа вукхо, 
цуьнан багара шен куьг схьадаккха дагахь схьатоьхча, цуьнан 
хьалхара церг яьккхина. Цаьршимма шайн дов Пайхамаре 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) даьккхина. 
Ткъа цо аьлла: «Вашас шен вешина цергаш йохка йиш 
ю, ткъа, эмкало санна?! ХIуманца (мехаца) меттахIот-
тор ца догIу шуна» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим. Ткъа дIаяздар Муслимниг ду).1233  

1043. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Абу 
ал-Къасима (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь хьан пурба а доцуш, цхьаъ (къай-
лах) хьоьга хьоьжуш хиллехь, ткъа ахьа, ласттийна 
тIулг а тоьхна, цуьнан бIаьрг баьккхинехь, - хьоьх 
хьаьрчаш цхьа а къа дац» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим. Ткъа дIаяздар Муслимниг ду).1234  

Ахьмадан а, ан-Насаин а хьадисехь иштта аьлла: 
«Оцунна тIера цунна я мах а ца богIу, я бекхам а ца 
богIу» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ан-Насаи. Ткъа 
ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1235  

1044. Ал-Барраъ ибн Iазиба (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-

                                                 
1232. Абу Дауд, 4771, ат-Тирмизи, 1419, ан-Насаи, 7/115. 

1233. ал-Бухари, 6892, Муслим, 1673. 

1234. ал-Бухари, 6902, Муслим, 2158. 

1235. Ахьмад, 2/243, ан-Насаи, 8/61, ибн Хьиббан, 5972. 
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да цунна) элира аьлла: «Дийнахь бошмийн Iуналла - 
бошмийн дайша дан дезаш ду. Буса хьайбанийн 
Iуналла - хьайбанаш долучара дан дезаш ду, хIунда 
аьлча уьш жоьпаллехь бу хьайбанаша буса мел дина-
чух» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-
Насаи, ибн Мажа. Ткъа Ибн Хьиббана бакъ хьадис ду аьлла 
хIара. Делахь а, хьадис дийцархойн зIенехь цакъастам бу).1236 

1045. МуIаз ибн Жабална (АллахI реза хуьлда цунна) хезна - 
Ислам-дине а вирзина, цул тIаьхьа жуьгтийн дине ваьллачу 
стеган хьокъехь (Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна)) олуш: «И веллалц охьалахлур ма вац со. 
Иштта бу АллахIан а, Цуьнан элчанан а сацам!». (Иза 
ве аьлла) цо буьйр дира, ткъа и стаг вен а вийра. (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим:).1237  

Абу Даудан хьадисехь дийцина: «Веле хьалха, тоба а 
дай, Ислам-дине верза аьлла, некъ а кховдийра цуьн-
га» (Абу Дауд).1238 

1046. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь стага шен дин дIата-
сахь (я шен дин керстдахь) - ве иза» (ХIара хьадис далий-
нарг ал-Бухари ву).1239 

1047. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цхьана бIаьрзечу стеган гIарбаш хилла, цунна дина 
бераш а долуш. Кест-кеста Пайхамарна (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) сийдоцурш дуьйцуш а, цуьнан цIе 
емалъеш а хилла цо. (Оцу) къонахчо доьхкуш хилла цунна и 
хIума, амма и (гIарбаш) юхаяла кхеташ ца хилла вонаш дий-
царах. Цкъа цхьана буса, зIокберг схьа а эцна, и оцу зудчун 
гайх а гIортийна, тIевазвеллачу цо шен гIарбаш йийна. И гIул-
лакх Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 

                                                 
1236. Ахьмад, 18132, Абу Дауд, 3570, ан-Насаи, 4113, ибн Мажа, 

2332. 
1237. ал-Бухари, 6923, Муслим, 3/1456. 

1238. Абу Дауд, 4355. 

1239. ал-Бухари, 6922. 
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цунна) дIахиъначу хенахь, цо аьлла: «Тешаш хилла 
хIуьттийла шу - ишттачу зудчун цIий Iанор магийна 
хиларна!» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Хьадис дий-
цархой теша хьакъ бу).1240 

  

                                                 
1240. Абу Дауд, 4361. 
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НАХАЦА ЛЕЛАРНА (ЗИНА ДАРНА) ДОГIУ ТАIЗАР 
ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1048. Абу ХIурайрас а, Зайд ибн Халид ал-ЖухIанис а (АллахI 
реза хуьлда цаьршинна) дийцина: «Цкъа Iаьрбой баьхкина 
АллахIан элчанна тIе (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна). Царех цхьамма аьлла: «ХIай, АллахIан элча! Ал-
лахIан цIарах доьху аса хьоьга: ахьа сайна АллахIан 
Жайница йогIуш йолу кхиэл яр». Вукху Iаьрбочо - динан 
гIуллакхах алсамо кхеташ хилла волучу - аьлла: «ХIаъ, кхиэл 
ехьа тхойшинна юккъехь, АллахIан Жайница йогIуш 
йолу. Вист хила пурба а лохьа суна». Цо (элчано) аьлла: 
«Схьадийца». Цо дийцина: «Сан кIант хIокху стагана 
ялхолла лелош вара. Ткъа цо хIокхуьнан зудчуьнца 
зина дина. Суна дийцинера: сан кIантана валлалц 
тIулгаш детта догIуш ду аьлла. ТIаккха аса хIокху ста-
гана оцунна дуьхьал бIе уьстагI белла, цхьаъ къона 
гIарбаш а елла. Цул тIаьхьа со Iилманан охIлане ваьл-
ча, цара суна дийцира: сан кIантана бIозза шед тоха 
еза, цхьана шарна шен махках ваккха а веза иза, ткъа 
хIокху стеган зудчунна – яллалц тIулгаш детта дезаш 
ду аьлла». ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) аьлла: «Сайн са Шен карахь долу-
чух дуй ма бу аса: цхьа а шеко йоцуш, АллахIан Жай-
ница йогIуш йолу кхиэл йийр ма ю аса шуьшинна 
юккъехь! Къона гIарбаш а, уьстагIий а юхадала деза 
хьуна. Ткъа хьан кIантана бIозза шед тохарца таIзар 
дан а догIу, шарна махках ваккха а вогIу иза. Ткъа хьо, 
хIай Унайс, хьада вало, и зуда йолучу а гIой, нагахь цо 
мукIарло дахь - яллалц тIулгаш детта цунна» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIа-
яздар Муслимниг ду).1241 

1049. Iубад ибн ас-Самита (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Iама соьгара! Iама соьгара! АллахIа 
кхин некъ къастийна церан хьокъехь: нагахь (зуда-
майра санна) цхьаьнакхетанзачу кIантстага а, йоIста-
га а зина динехь - царна бIозза шед тоха а еза, цхьана 

                                                 
1241. ал-Бухари, 5/301, Муслим, 3/1324. 
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шарна махках баха а беза уьш. Нагахь оцале зуда 
ялийна хиллачу стага а, марехь хиллачу зудчо а зина 
динехь - царна бIозза шед тоха а, баллалц тIулгаш дет-
та а догIу» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1242 

1050. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) маьждиган чохь а волуш, цунна тIе а веана, бусалба нахах 
цхьана стага аьлла: «ХIай, АллахIан элча! Зина дина 
аса!». Ткъа иза цуьнах дIавирзина. Оцу стага, цунна го а 
баьккхина, цунна юьхь-дуьхьал а нисвелла, юха а аьлла: 
«ХIай, АллахIан элча! Зина дина аса!». ТIаккха а цуьнах 
дIавирзина иза. Оцу стага ша-шена дуьхьал, юх-юха а деш, 
доьазза тоьшалла дича, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна), иза шена тIе а кхайкхина, хаьт-
тина цуьнга: «Хьераваьлла-м вац хьо?». Цо жоп делла: 
«ХIан-хIа». Юха цо хаьттина: «Зуда ялийна вуй, ткъа, 
хьо?». Цо жоп делла: «ХIаъ». ТIаккха АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) омра дина: «ДIа 
а вигий, валлалц тIулгаш детта цунна» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1243 

1051. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «МаIиз ибн Малик Пайхамарна (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) тIевеаначу хенахь, (Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)) хаьттина 
цуьнга: «Барт баьккхина, я хьаьстина (куьйгаш 
тоьхна), я хьежна хила мега хьо цуьнга?». Цо жоп делла: 
«ХIан-хIа, хIай, АллахIан элча!» (ХIара хьадис далийнарг 
ал-Бухари ву).1244 

1052. Iумар ибн ал-ХаттIаба (АллахI реза хуьлда цунна) шен 
цхьана хутIбанехь дийцина: «Боккъалаъ, АллахIа 
Мухьаммад ваийтина бакъонца. Цуьнга Жайна а дос-
сийна Цо. АллахIа цуьнга доссийначу (Къуръанан) 
аяташна юккъехь - зина диначарна тIулгаш тоха аьлла 
долу аят а дара. Оха дешна а ду и. Оха дагахь Iамийна а 

                                                 
1242. Муслим, 1690. 

1243. ал-Бухари, 5271, Муслим, 1691. 

1244. ал-Бухари, 6824. 
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ду и. Цуьнан маьIнех тхо кхета ма-деззара кхетта а ду 
и. АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) зинаш диначарна тIулгаш диттина. Иза 
кхелхиначул тIаьхьа оцу кеппара оха а диттина тIул-
гаш. Делахь а, кхоьру-кха со, цхьа хан дIаяхача, наха 
аларах: «Тхуна-м ца карадо АллахIан Жайнахь зина 
диначарна тIулгаш детта аьлла дина омра». АллахIа 
доссийна долу парз дитар бахьанехь нийсачу новкъах 
туьлура бу уьш. Боккъалаъ, тIулгаш тохар Сийлахь-
Везачу АллахIан Жайно тIедуьллуш ду - шайн 
цхьаьнакхетар, ШарIо ма-бохху мах а бина, 
тIечIагIдарца цхьаьнакхеттачул тIаьхьа зина диначу 
стегаршна а, зударшна а, нагахь и гучудоккхуш болу 
бух белахь: я тоьшалла, я берах хилар, я даредар» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1245  

1053. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
олуш хезна шена аьлла: «Нагахь шух муьлххачу а цхьаьн-
нан гIарбашо зина динехь, цо зина дар гучу а далахь, - 
таIзарна тоха йогIу шед тухийла цо цунна, ва амма ба-
га ма лейойла цуьнга. Нагахь цул тIаьхьа юха а цо зи-
на дар гучудалахь - юха а таIзарна йогIу шед тухийла 
цо цунна, ва амма бага ма лейойла цуьнга. Нагахь 
кхоазлагIа а цо зина дар гучудалахь - хьесийн чуханах 
йоьхкина а, дIаюхкийла цо иза» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар Муслим-
ниг ду).1246 

1054. Iали ибн Абу ТIалиба (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «Шайн долахь болучу лайшна 
хьакъ долучу кепара таIзар де» (ХIара хьадис далийнарг 
Абу Дауд ву. Ткъа Муслима - оцу хьадисан хаьдда долу ривайат 
далийна).1247 

                                                 
1245. ал-Бухари, 6829, Муслим, 1691. 

1246. ал-Бухари, 2152, Муслим, 1703. 

1247. Абу Дауд, 4473, Муслим, 1705. 
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1055. Iимран ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Цкъа зина даран бахьаница берах хиллачу жухIайнан 
тайпанах йолучу цхьана зудчо, АллахIан элчанна (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) тIе а еана, аьлла: «ХIай, 
АллахIан Пайхамар! ТаIзар дан догIу зулам даьлла 
соьгара. БогIу бекхам бехьа суна». ТIаккха АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), цуьнан 
верас ша волучу схьа а кхайкхина, аьлла цуьнга: «Хила ма-
веззара дика хилалахь цуьнца. Бер дина яьлча, иза а 
ялош суна тIе схьавола». Цо кхочушдира шега дина хилла 
омра. Цхьа хан яьлча, и зуда а ялош, цунна тIевеара иза. ТIак-
кха АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), шена тIерачу духарца чIоггIа дIа а ехкий, яллалц тIул-
гаш детта цунна, аьлла омра дира. Цул тIаьхьа иза цунна 
докъан ламаз дан ветталуш а волуш, Iумар ибн ал-ХаттIаба 
хаьттина: «ХIай, АллахIан Пайхамар! Боккъалаъ, 
докъан ламаз дан воллу хьо зина дина йолучу зудчун-
на?». Цо жоп делла: «Сел цIена тоба ма дара цо динарг. 
Цуьнан и тоба Меднарчу кхузткъе итт вахархочунна 
юккъехь дIасадекъа йиш йолуш делахьара - царна 
массарна а тоьур долуш. Кхин сов хIун дика далур дара 
цуьнга - Сийлахь-Везачу АллахIан дуьхьа шен лаамехь 
ша ейта схьаярал а?» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).1248 

1056. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, мар-
шо а хуьлда цунна) омра дира - баллалц тIулгаш тоха 
аьлла: аслам тайпанах цхьана стагана а, иштта цхьана 
жуьгтичунна а, цаьрца цхьаьна цхьана зудчунна а» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1249 

IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Цкъа АллахIан элчанна тIе (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) зина дина хилла 
долу жуьгтийн цхьа стаг а, жуьгтийн цхьа зуда а далийра. Цхьа 
хан яьлча, цунна тIе жуьгтий баьхкира. Цо хаьттира: «Товра-

                                                 
1248. Муслим, 1696. 

1249. Муслим, 1701. 
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то хIун де боху зина диначеран хьокъехь?». Цара жоп 
делира: «Оха церан яххьаш Iаьржачу басара йо, деза 
маххьаш а дохку царна тIе. Церан яххьаш галморзах а 
йохий, гIалахула а лелабо уьш». Цо аьлла: «Схьадал То-
врат, нагахь шаьш бакъ луьйш делахь!». Товрат схьа а 
деана, и деша боьлла уьш. Зина диначарна тIулгаш детта 
аьллачу аятна тIе кхаьчначу хенахь, цхьана жимачу стага 
дIахьулдина иза. ТIаккха цул а хьалхараниг а, цул тIаьхьара-
ниг а дIадийшира. Элчанна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) уллохь лаьтташ волучу IабдуллахI ибн Салама 
аьлла: «Куьг дIадаккха ала цуьнга». Ткъа цо куьг 
дIадаьккхича, нийсса оцунна бухахь хилла зина диначарна 
тIулгаш детта аьлла, омра деш долу аят. ТIаккха АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), царна 
тIулгаш детта аьлла, омра дина. Наха оцу сохьта кхочуш а дина 
цуьнан и омра. IабдуллахI ибн Iумара аьлла: «Со а вара цар-
на тIулгаш тоьхначарех цхьаъ. Цо иза ларъеш, шен 
дегI дуьхьал лоьцуш а гира суна» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).1250 

1057. СаIид ибн СаIд ибн Iубадас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Тхан тайпанах (цIийнах), жима а волуш, цхьа 
заьIапе стаг вара. Ткъа цо цкъа церан цхьана гIарбашца зина 
динера. И гIуллакх СаIд ибн Iубадас АллахIан элчане (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дIадовзийтича, цо 
аьлла: «ТаIзарна йоггIург шед (гIаж) етта цунна». Наха 
аьлла: «ХIай, АллахIан элча! Сел заьIапе ву иза, и 
(таIзар) лан гIора а доцуш». Цо аьлла: «ТIаккха, тIехь 
бIе гIад долучу хурманан диттан га схьа а эций, и тоха 
цунна цкъа». Ткъа цара (цо ма-аллара) кхочуш а дира и» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ан-Насаи, ибн Мажа, ди-
ка зIе а йолуш. Делахь а, цхьаболучу динан Iилманчаша хадан-
за зIе йолуш ду аьлла хIара, ткъа вукхара - кхечуьнга даьккхи-
на ду аьлла).1251  

1058. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь шаьш ЛутIан къомо дина 

                                                 
1250. ал-Бухари, 6841, Муслим, 1699. 

1251. Ахьмад, 5/222, ан-Насаи, 4/313, ибн Мажа, 2574. 
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къа деш болучу нахана тIекхачахь - и деш верг а ве, и 
шена дойтуш верг а ве. Нагахь шаьш дийнаташца ле-
лаш волучу стагана тIекхачахь - иза а ве, и дийнат а 
де» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Хьадис дийцинарш шайх теша 
хьакъ болуш белахь а, цуьнгахь цхьацца  къастам бацарш 
ду).1252 

1059. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) (зина диначарна) шед (гIаж) тухуш 
таIзар дора, махкара а бохура уьш. Абу Бакара а (Ал-
лахI реза хуьлда цунна) шед (сара, гIаж) тухуш таIзар 
дора, махкара а бохура. Iумара а (АллахI реза хуьлда 
цунна) шед (сара, гIаж) тухуш таIзар дора, махкара а 
бохура» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Хьадис дий-
цинарш теша хьакъ белахь а, цхьаболучу динан Iилманчаша 
шен зIе (Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна)) хьалакхочуш дерг ду аьлла хIара, ткъа вукхара - шен 
зIе асхьабна тIехь сецнарг ду аьлла).1253 

1060. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) неIалт кхайкхийна: зударех дIатарлучу сте-
гаршна а, иштта стегарех дIатарлучу зударшна а. (Оцунна тIе) 
аьлла цо: «Шайн хIусамашкара аралелхабе уьш» (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1254 

1061. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Бехке веш кхиэл ма е - нагахь шайна (бех-
ке цаван) доккха бахьана карош делахь» (ХIара хьадис 
далийнарг ибн Мажа ву, гIийла зIе а йолуш).1255 

                                                 
1252. Ахьмад, 1/300, Абу Дауд, 4462, ат-Тирмизи, 1456, ан-Насаи, 

4/322, ибн Мажа, 1561. 
1253. ат-Тирмизи, 1438. 

1254. ал-Бухари, 6834. 

1255. ибн Мажа, 2545. 
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Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Бусалба нах бехке бен кхиэл ма е шайн ницкъ 
ма-кхоччу» (ХIара хьадис далийнарш бу: ат-Тирмизи, ал-
Хьаким, гIийла зIе а йолуш).1256 

Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) 
аьлла: «Нагахь шеконе кийтарлонаш1257 елахь - бехке 
вен кхиэл ма кхайкхае» (ХIара хьадис далийнарг ал-
БайхIакъи ву).1258 

1062. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Сийлахь-Везачу АллахIа ди-
хкиначу хIокху вон гIуллакхех ларло. Нагахь царех 
цхьамма муьлхха а  цхьаъ дахь - Сийлахь-Везачу Ал-
лахIа ша хьул ма-варра, Iора а ца вуьйлуш (гIар а ца 
вуьйлуш), дIатоьйла иза, Сийлахь-Везачу АллахIе тоба 
а дойла цо. Нагахь цхьамма ша дина къа вайна гучу-
даккхахь - доллучунна ницкъ кхочуш а, Сийлахь-
Везачу а АллахIан Жайнахь ма дарра таIзар дийр ду 
вай цунна» (ХIара хьадис далийнарг ал-Хьаким ву. Оцу хьа-
дисан кхечуьнга даьккхина долу ривайат, «ал-МуваттIаъ» 
жайнахь Зайд ибн Аслама (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина 
аьлла, Малика а далийна).1259 

  

                                                 
1256. ат-Тирмизи, 1424, ал-Хьаким, 4/384. 

1257. нагахь леварехь бехказа хила йиш йолу бахьанаш а, шеко-

наш а хIиттинехь.   
1258. ал-БайхIакъи, 8/238. 

1259. ал-Хьаким, 4/272. 
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ХАРЦ ЦIЕ КХОЛЛАРНА ДОГIУ ТАIЗАР ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

1063. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Ша 
бехказайоккхуш болу (Делан) хаам боьссиначу хенахь 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна), минбар тIе хьала а ваьлла, оцу 
хиллачуьнан хьокъехь дерг нахана дIа а довзийтина, 
Къуръанан аят дIа а дешна, минбарна тIера ша 
охьавоьссича: шина стагана а, цхьана зудчуна а 
(догIучу) таIзарна (йоггIург) тоха аьлла, омра дира» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи, ибн Мажа. ХIокху хьадисана тIе ал-Бухари а 
тевжина).1260 

1064. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Ислам-динан исторехь дуьххьара мар-зудчо дуй бууш 
тоьшалла дина - Халил ибн Умаййас, Шарик ибн СахIмаъ а, 
шен зуда а, зина дина аьлла, бехке диначу хенахь. ТIаккха 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) аьлла цуьнга: «Схьагайта (хьо бакъ хиларан) 
тоьшалла - (ца гайтахь) хьайн букъана тIехь таIзар лан 
дезар ду ахьа» (ХIара – Абу ЙаIлас дийцина деххачу 
хьадисах цхьа дакъа ду. Оцунна тIе хьадис дийцинарш тешаме 
хила хьакъ а бу).1261 

Кхуьнах тера хьадис иштта ал-Бухарис а далийна, ибн 
Iаббаса а, цуьнан дас а (АллахI реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина ду аьлла (ал-Бухари).1262 

1065. IабдуллахI ибн Iамир ибн РабиIас дийцина: «Абу 
Бакара а, Iумара а, Iусмана а, царел тIаьхьа 
баьхкиначара а лайна шовзткъаннал сов сара (гIаж) 

                                                 
1260. Ахьмад, 6/35, Абу Дауд, 4474, ат-Тирмизи, 3181, ан-Насаи, 

4/325, ибн Мажа, 2567. 
1261. Абу ЙаIла, 2824. 

1262. ал-Бухари, 2671. 



421 
 

тухуш гина дац суна» (ХIара хьадис Малика а, ас-Соврис а 
далийна «ал-ЖамиI» жайнахь).1263 

1066. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь стага шен лайна (зина дина 
аьлла) харц цIе кхоьллинехь - цунна къематдийнахь 
таIзар дийр ду, нагахь иза цо ма-аллара ца хиллехь» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1264 

  

                                                 
1263. Малик, 2/828. 

1264. ал-Бухари, 6858, Муслим, 1665. 
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КЪОЛА ДАРНА ДОГIУ ТАIЗАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1067. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо  а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Къуьнан куьг даккха догIу - нагахь цо лачкъий-
нарг динаран доьалгIа дакъа я цул а сов хIума 
елахь» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа 
хIара дIаяздар Муслимниг ду).1265 

Ал-Бухарин дIаяздарехь иштта ду: «Къуьнан куьг 
даккха догIу - нагахь цо динаран доьалгIа дакъа я цул 
а сов лачкъийнехь». 

Ахьмадан хьадисехь аьлла: «Къуьнан куьг даккха - 
нагахь цо динаран доьалгIа дакъа лачкъийнехь. Ткъа 
цуьнан куьг ма даккха - нагахь цо лачкъийнарг цул а 
кIезигаха хIума елахь» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад 
ву).1266 

1068. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, мар-
шо  а хуьлда цунна) кхо дирхIам мах болу турс лач-
къийначу къуьнан куьг даккха аьлла, омра ди-
ра» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1267 

1069. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо  а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «АллахIа неIалт аьлла - цхьа хIоа я муш 
лачкъор бахьана долуш, шен куьг даьккхина волучу 
къуьнна» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).1268 

1070. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Къурай-
шаш чIогIа гIайгIанехь хилла цхьа зуда бахьанехь, Пайхамар 
(АллахIера къинхетам а, маршо  а хуьлда цунна) дийна волучу 
заманчохь къола дина хилла йолучу. И гIуллакх Макка яккха 

                                                 
1265. ал-Бухари, 6789, Муслим, 1684. 

1266. Ахьмад, 6/80. 

1267. ал-Бухари, 6795, Муслим, 1686. 

1268. ал-Бухари, 6799, Муслим, 1687. 
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гIазоте боьлхучу хенахь нисделла. Наха хаьтти-
на: «Цуьнгахьа гIо лоцуш, АллахIан элчане (АллахIера 
къинхетам а, маршо  а хуьлда цунна) вист мила хир 
вара-те?». Эццахь аьлла цара: «И дан мила хIуттур вара - 
Iусама ибн Зайд воцург, АллахIан элчанна (АллахIера 
къинхетам а, маршо  а хуьлда цунна) дукхавезнарг во-
лу?». Зуда АллахIан элчанна (АллахIера къинхетам а, мар-
шо  а хуьлда цунна) тIеялийначу хенахь, цуьнан хьокъехь 
(цуьнгахьа гIо лоцуш) вист хилла и цуьнга. Эццахь АллахIан 
элчанан (АллахIера къинхетам а, маршо  а хуьлда цунна) 
юьхьана тIера бос хийцабелира. ТIаккха элира цо: «АллахIа 
дIахIоттийна болу таIзаран барам хийца боху ахьа 
соьга?». Iусама аьлла цуьнга: «ХIай, АллахIан элча! 
Гечдар дехахьа суна!». Суьйре йоьлча, АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), хьала а гIаьт-
тина, (хIара чулацам а болуш) хутIба дешна. Хьакъ ма-дду Ал-
лахIна хастам а бина, цул тIаьхьа аьлла: «Делахь, хIай нах! 
Боккъалаъ, шул хьалха хилларш хIаллакбина шуна: 
цара шайна юккъерачу цIе яханачу наха къола дича - 
уьш (таIзар а ца деш) дIахецарой, халкъ-наха (гIийла-
чара) къола дича - царна таIзар дарой! Сан са Шен ка-
рахь долучух дуй ма буу аса: нагахь Мухьаммадан йоIа 
ПетIамата къола дахь, аса омра дийра ма ду - цуьнан 
куьг даккха аьлла». Цул тIаьхьа оцу къола дина йолучу зуд-
чуьнан куьг даккха аьлла, омра дира цо. Ткъа наха оцу сохьта 
кхочушдира цуьнан омра. Оцу зудчо ша диначу къинна, дан 
ма-деззара, хаза тоба динера. (И зуда) маре яхара. Кест-кеста 
со йолучу а йогIура иза. Ткъа аса цуьнан дехарш АллахIан эл-
чане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дIакхача-
дора» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим, ткъа 
дIаяздар Муслимниг ду).1269 

Кхечу хьадисехь дийцина, Iайшата элира аьлла: «Оцу 
зудчо, нахера юхалург хIуманаш а оьций, тIаккха оцу 
(ша юхалург схьаэцна йолучу хIуманашна) къера хила 
ца туьгура иза». 

1071. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо  а хуьлда цунна) элира 

                                                 
1269. ал-Бухари, 6788, Муслим, 1688. 
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аьлла: «Куьг даккха догIуш дац - тешамна ямарт хилла-
чунна, я (нахана юккъехь) талор диначунна, я (нахе-
ра) Iехийна хIума схьаяьккхиначунна» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Оцунна тIе ат-Тирмизис, ибн Хьиббана бакъ хьадис ду а 
аьлла хIара).1270 

1072. РафиI ибн Хадижа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо  а хуьлда 
цунна) олуш хезна шена аьлла: «Стоьмаш я хурманийн 
диттан баххьаш лечкъорна куьг доккхуш дац» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-Тирмизис, ибн Хьиббана бакъ 
хьадис ду а аьлла хIара).1271 

1073. Абу Умаййа ал-Махзумис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Цкъа Пайхамарна тIе (АллахIера къинхетам а, 
маршо  а хуьлда цунна) цхьа къу валийра. И (къу) къера хили-
ра ша къола дарна. Амма нехан хIуманех цхьа а хIума ца ка-
рийра цуьнгахь. ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо  а хуьлда цунна) аьлла: «Суна ца хета ахьа 
къола дина хир ду аьлла». Цо жоп делла: «Бакъдолуш, 
дан-м дина аса и». Цо изза шозза я кхузза, юх-юха а олуш, 
аьлла цуьнга. ТIаккха, куьг даккха цуьнан аьлла, омра дира цо. 
Куьг а даьккхира цуьнан. Цул тIаьхьа и стаг юха а цкъа ва-
лийра АллахIан элчанна тIе (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна). ХIетахь элира цо: «АллахIе гечдар деха, то-
ба а де Цуьнга!». ТIаккха цо аьлла: «АллахIе гечдар доьху 
аса, Цуьнга тоба а до аса!». ТIаккха цо аьлла: «Я, АллахI! 
Къобалдехьа цуьнан тоба! Я, АллахI! Къобалдехьа 
цуьнан тоба! Я, АллахI! Къобалдехьа цуьнан то-
ба!» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи. 
Ткъа хьадисан дIаяздар Абу Даудниг ду. Оцунна тIе хьадис 
дийцинарш теша хьакъ а бу).1272 

                                                 
1270. Ахьмад, 3/380, Абу Дауд, 4391, ат-Тирмизи, 1448, ан-Насаи, 

8/88, ибн Мажа, 2591. 
1271. Ахьмад, 3/463, Абу Дауд, 4388, ат-Тирмизи, 1449, ан-Насаи, 

8/88, ибн Мажа, 2593. 
1272. Ахьмад, 5/293, Абу Дауд, 4380, ан-Насаи, 8/67. 
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Кхуьнах тера хьадис ал-Хьакима а, ал-Баззара а далий-
на. Оцу (хьадисехь) Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо  а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «ДIадуьло! Цуьнан куьг а дак-
кхий, (даьккхиначара - цIий сацийта) дагаде 
иза» (ХIара хьадис далийнарг ал-Баззар ву. Дийциначеран зIе 
вон яц а аьлла цо).1273 

1074. Iабдур Рохьман ибн Iавфа (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Къу (лачкъийна хIума) мет-
тахIоттон езаш вац - нагахь цо таIзар текхинехь» (ХIара 
хьадис далийнарг ан-Насаи ву. Цул сов зlе хаьдда хьадис ду а 
аьлла цо хIара. Ткъа Абу Хьатима – тIеэца йиш йоцуш ду аьлла 
хIара).1274 

1075. IабдуллахI ибн Iамр ибн ал-Iаса (АллахI реза хуьлда 
цунна а, цуьнан дена а) дийцина: «Цкъа АллахIан элчане (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дитташна тIехь 
болучу стоьмех лаьцна хаьттира. Цо жоп делира: «Нагахь 
оьшуш волучу стага (стом) биънехь, духарна юккъехь 
хIумма а дIа а ца хьуш, - цуьнгара бехк баккха ца богIу 
(я гIуда такха а, я таIзар дан а ца догIу цунна). Нагахь 
цо цхьаъ араяьккхинехь - цунна гIуда тоха а догIу, 
таIзар дан а догIу. Нагахь цо чудерзийна ялта 
дакъочуьра стоьмаш арабаьхнехь, шен мах цхьана 
туьрсан мехе нислуш болу, - цуьнан куьг даккха 
догIу» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа 
ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1275 

1076. Сафван ибн Умаййас (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Цкъа АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо  а 
хуьлда цунна), (Сафван ибн Умаййан) тIекхуллург лачкъийна 
хилла волучу къуьнан куьг даккха аьлла, омра дина. (Сафван 
ибн Умаййа) оцу къуьнехьа гIо даккха воьллачу хенахь, (Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)) 
аьлла: «И валош хьо суна тIевале хьалха дан ца мегара 

                                                 
1273. Ал-Хьаким, 4/381, ал-Баззар, 1560. 

1274. ан-Насаи, 8/92. 

1275. Абу Дауд, 4390, ан-Насаи, 8/85, ал-Хьаким, 4/380. 
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ахьа и» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-
Насаи, ибн Мажа. Ткъа ибн ал-Жаруда а, ал-Хьакима а - бакъ 
хьадис лерина хIара).1276 

1077. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
Пайхамарна тIе (АллахIера къинхетам а, маршо  а хуьлда цун-
на) цхьа къу валийча, цо аьлла: «Ве иза!». Наха 
аьлла: «ХIай, АллахIан элча! Къола бен дац цо ди-
нарг». Цо аьлла: «ХIета куьг даккха цуьнан!». Цуьнан 
куьг даьккхира. Амма цхьа хан яьлча, шозлагIа а лаьцна 
схьавалийра иза. Цо аьлла: «Ве иза!». Наха цуьнгахьа гIо 
лацар бахьанехь, юха а дуьххьара санна нисделла. Цхьа хан 
яьллачул тIаьхьа юха а шозза лаьцна схьавалийна иза - юха а 
изза хилла. ПхоьазлагIа лаьцна схьавалийначу хенахь цо 
аьлла: «Ве иза!». 

ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи. Цул 
совнаха тIаьххьарачо аьлла: тIеэца йиш йоцуш (мункар) хьа-
дис ду хIара. Оцо кхуьнах тера кхин цхьа хьадис а далийна, ал-
Хьарис ибн ХьатIиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцира 
аьлла. Аш-ШафиIис аьлла: «ПхоьазлагIа схьалаьцна болу 
къуй бабе аьлла долу тIедиллар дIадаьккхина, хийци-
на ду».1277 

  

                                                 
1276. Ахьмад, 6/466, Абу Дауд, 4394, ан-Насаи, 8/69, ибн Мажа, 

2595, ибн ал-Жаруд, 828, ал-Хьаким, 4/380. 
1277. Абу Дауд, 4410, ан-Насаи, 8/90. 
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ВАХОШ ДОЛУ МАЛАРШ МИЙЛАРНА ДОГIУ ТАIЗАР 
ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1078. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа Пайхамарна тIе (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) чагIар мелла цхьа стаг валийра. Цо цунна 
шовзткъа гергга хурманан диттан таьлланг туьйхира (я: тоха 
аьлла, омра а дина, тохийтира). Изза Абу Бакара а (АллахI реза 
хуьлда цунна) дира. Ткъа урхаллин мукъ Iумаран (АллахI реза 
хуьлда цунна) карахь болучу хенахь, кхеташо схьа а гулйина, 
царех дагавелира иза. Цигахь Iабд ар-Рахьман ибн Iавфа 
(АллахI реза хуьлда цунна) элира: «Уггаре а лахарачу 
таIзаран барам - дезткъазза сара (гIаж) тохар ду». 
ТIаккха Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) и барам къастийра 
таIзарна» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1278    

Iукъба ибн Валидан хьокъехь дийциначу дийцарехь, 
Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) элира аьлла, Муслиман 
хьадисехь ду: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) шовзткъа гIаж тухура таIзарна. 
Абу Бакара а (АллахI реза хуьлда цунна) тухура 
таIзарна шовзкъа гIаж. Ткъа Iумара (АллахI реза хуьл-
да цунна) езткъа гIаж тухура таIзарна. Шинне а таIза-
ран барам – суннат ду,  ткъа суна хIара дукхаха деза». 

Кхечу хьадисехь дийцина: «Цхьана стага тоьшалла 
дина - (ал-Валид ибн Iукъба) Iеттош гира шена аьлла». 
ТIаккха Iусмана (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: «Цо 
чагIар мелла ца хиллехьара, Iеттийна а хир вацара 
иза» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1279 

1079. МуIавис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхама-
ра (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) чагIар мел-
лачуьнан хьокъехь элира аьлла: «Нагахь стага чагIар мел-
лехь - (сара, я шед, я гIаш) етта цунна. Нагахь цо 
чагIар шозлагIа а меллехь - тIаккха а етта цунна. 
Нагахь цо чагIар кхоазлагIа а меллехь - тIаккха а етта 

                                                 
1278. ал-Бухари, 6773, Муслим, 1706. 

1279. Муслим, 1707. 
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цунна. Нагахь цо чагIар доьазлагIа а меллехь - корта 
баккха цуьнан» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу 
Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе хьадисан 
дIаяздар Ахьмадниг ду. Ат-Тирмизис хIара хьадис дIадаьккхи-
на, хийцина (мансух) ду аьлла. Изза Абу Дауда а дийцина, аз-
ЗухIарера ду аьлла).1280 

1080. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шаьш тухучу хенахь - юьхьана тIе ма то-
ха» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1281 

1081. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «ТаIзаран кхиэлаш кхочушъ-
ян мегаш дац маьждигашна чохь» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ат-Тирмизи, ал-Хьаким).1282 

1082. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIа 
чагIар хьарам деш хаам боссийначу хенашкахь - Мед-
нарчу бахархоша молуш хурманех дина маларш бен 
дацара» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1283 

1083. Iумар ибн ал-ХаттIаба (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: 
«ЧагIар хьарам деш хаам боьссиначу хенашкахь - пхеа 
сурсатех деш дара и: кемсех, хурманех, мазах, кIанах, 
мекхах. Ткъа чагIар-м - корта мел хьовзориг (бахориг) 
ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1284 

1084. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Муьлхха а корта бахош долу ма-
ларш - чагIар лоруш ду. Цундела массо а тайпана кор-

                                                 
1280. Ахьмад, 4/96, Абу Дауд, 4482, ат-Тирмизи, 1444, ан-Насаи, 

5661, ибн Мажа, 2573. 
1281. ал-Бухари, 559, Муслим, 2612. 

1282. ат-Тирмизи, 1401, ал-Хьаким, 4/369. 

1283. Муслим, 1982. 

1284. ал-Бухари, 5581, Муслим, 2032. 
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та бахош долу маларш - хьарам ду» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).1285 

1085. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь цхьана хIумано дуккха а хилча вахош 
велахь - цуьнах кIеззиг долучух пайдаэцар а ду хьарам 
дина» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ибн Мажа, ибн Хьиббан. Ткъа ибн Хьиббана бакъ 
хьадис ду а аьлла хIара).1286 

1086. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчанна (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) хи чу кишмаш тосура. Цо и (хи) 
кхаа дийнахь молура. Ткъа кхоалгIачу дийнахь сарахь, 
ша а мала а молий, нахе а молуьйтий, цул тIаьхьа бух-
адисинарг дерриге а дIаIанадора» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).1287 

1087. Умму Саламас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «АллахIа дарба леха ца аьлла шуьга (я: Ал-
лахIа шуна дарба ца дина) - шуна хьарам диначуьн-
гахь» (ХIара хьадис далийнарг ал-БайхIакъи ву. Ткъа ибн 
Хьиббана - бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1288 

1088. Ваил ал-Хьадрамис дийцина: «Цкъа ТIарикъ ибн Су-
вайда (АллахI реза хуьлда цунна) Пайхамаре (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) хаьттира: «Молханийн мет-
та дарбанна чагIар лелон мегаш дуй?». Цо жоп делира: 
«Иза – дарба дац, муххале а  цамгар ю иза» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: Муслим, Абу Дауд. Кхинболучу динан Iил-
манчаша а далийна хIара).1289 

  

                                                 
1285. Муслим, 3003. 

1286. Ахьмад, 3/343, Абу Дауд, 3681, ат-Тирмизи, 1865, ибн Мажа, 

3393, ибн Хьиббан, 5358. 
1287. Муслим, 2004. 

1288. ал-БайхIакъи, 10/5, ибн Хьиббан, 1391. 

1289. Муслим, 1984, Абу Дауд, 3873. 
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ТАIЗАР ДАРАХ ДЕРГ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1089. Абу Бурда ал-Ансарис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) олуш хезна шена аьлла: «Иттаннал сов шед тухуш 
таIзар дан йиш йолуш дац - нагахь и (таIзар) Сийлахь-
Везачу АллахIа (барам а къастийна) тIедехкиначарех 
дацахь» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1290 

1090. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхама-
ра (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Бакъахьарачу нахера даьллачу гIалатна гечдеш 
хила - нагахь цаьргара даьлларг (АллахIа Ша барам а 
къастош) тIедиллина таIзар такха догIу къа дацахь» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи, ал-
БайхIакъи).1291 

1091. Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Аса шена барам къастийна долу таIзар цала-
делла веллачу стеган хьокъехь дагахьбаллам буьсур ма 
бацара суна - чагIар меллачарех стаг ца хилчахьана 
иза. Нагахь оцу тайпана дерг нислахь - аса цунна мах 
токхур бу» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1292 

  

                                                 
1290. ал-Бухари, 6848, Муслим, 1708. 

1291. Ахьмад, 24946, Абу Дауд, 4375, ан-Насаи, 4/310, ал-

БайхIакъи, 8/267. 
1292. ал-Бухари, 6778. 
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СТАГ ВЕН ГIОРТАРАН ХЬУКМА ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1092. СаIийд ибн Зайда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь шен бахам ларбеш стаг 
вийнехь – ткъа иза шахIид ву» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-
Тирмизис бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1293 

1093. IабдуллахI ибн Хаббаба (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Сайн дас олуш хезна суна, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «ХIай, АллахIан лай! Питанийн зама тIееъча - 
(кхечо хьо) вийнарг хилар гIолехьа ду хьуна, (хьайн 
карах кхиниг) вийнарг хуьлучул а» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ибн Абу Хайсам, ад-ДаракъутIни).1294  

Кхуьнах тера хьадис Ахьмада а далийна, Халид ибн 
Iурфута (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла.1295  

  

                                                 
1293. Абу Дауд, 4772, ат-Тирмизи, 1421, ан-Насаи, 7/116, ибн Ма-

жа, 2580. 
1294. ибн Абу Хайсам, 20559, ад-ДаракъутIни, 3/132. 

1295. Ахьмад, 21993. 
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ЖИХIАД ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1094. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Сийлахь-беза гIазотан тIом бина а 
воцуш, я (и тIом бан безаш ву ша аьлла) дагахь хилла а 
воцуш велларг  - мунепикъаллин цхьана декъах 
(хьалхаваланза а волуш) велла» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).1296 

1095. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Мушрикашца тIом бе - шайн бахамаш 
(сийлахь-дезачу гIазотехь) харже бахарца а, шайн 
синош дIадаларца а, шайн меттанашца а» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, ан-Насаи. Ткъа ал-Хьакима - бакъ 
хьадис ду а аьлла хIара).1297 

1096. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, ша цкъа 
АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хаьттира аьлла: «ХIай, АллахIан элча! ЖихIад дан 
декхарийлахь буй зударий?». Цо жоп делла: «ХIаъ, 
жихIад дан дезаш бу уьш, шегахь тIом боцуш долу. Иза 
– хьаьж дар а, Iумрат дар а ду» (ХIара хьадис далийнарг 
ибн Мажа ву. ХIокху хьадисан бух ал-Бухарин жайнахь а 
бу).1298 

1097. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Цкъа цхьана стага, АллахIан элча 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу а веана, 
жихIад дан пурба дийхира шена. Цо хаьттира: «Дийна дуй 
хьан да а, нана а?». Оцу стага жоп делира: «ХIаъ». Цо эли-
ра: «Цаьршинна гIайгIа бе ахьа, цуьнгахь хир ду хьуна 
хьан жихIад» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).1299  

                                                 
1296. Муслим, 1910. 

1297. Ахьмад, 3/124, ан-Насаи, 6/7, ал-Хьаким, 2/81. 

1298. ибн Мажа, 2801, ал-Бухари, 1520. 

1299. ал-Бухари, 3004, Муслим, 2549. 
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Кхуьнах тера хьадис Ахьмада а, Абу Дауда а далийна, 
СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) элира 
аьлла: «ДIавало! И шиъ долучу а гIой, цаьршингара 
даккха хьайна пурба. Нагахь цаьршимма хьуна пурба 
ца лахь - дика хила цаьршинца» (Ахьмад, Абу Дауд).1300 

1098. Жарир ал-Бажалис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Мушрикашна юккъехь вехаш волучу 
муьлхха а бусалбанца дозуш хIума дац сан» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Амма ал-
Бухарис хIокху хьадисан хьокъехь бакъахьа дерг – иза кхечуьн-
га даьккхина хилар ду аьлла).1301 

1099. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Макка караерзийначул 
тIаьхьа - (кхечу махка) кхалхар дац, ва амма (сийлахь-
деза) жихIад а, дика негат а ду» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).1302 

1100. IабдуллахI ибн ас-СаIадис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «(Кхечу махка) кхалхар дIадер 
дац - бусалбанаш мостагIашца тIом беш мел бу» (ХIара 
хьадис далийнарг ан-Насаи ву. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьа-
дис ду а аьлла хIара).1303 

1101. Абу Муса ал-АшIарис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Дерригенал лакхахь (урхалла 
дийриг) АллахIан дош хилийта - тIом беш верг ву-кха 
АллахIан новкъахь» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).1304 

                                                 
1300. Ахьмад, 3/75, Абу Дауд, 2530. 

1301. Абу Дауд, 2645, ат-Тирмизи, 1604, ан-Насаи, 8/36. 

1302. ал-Бухари, 2825, Муслим, 1353. 

1303. ан-Насаи, 6/146, ибн Хьиббан, 1579. 

1304. ал-Бухари, 2810, Муслим, 1904. 
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1102. НафиIа (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) бану мусталикъхошна тIелетира - (шай-
на иза тIелетара ву аьлла) царна дагахь а доцучу хе-
нахь. Царех тIом бан арабевлла берриге стегарий 
байъира (байъа уьш аьлла, омра дира) цо. Церан бер-
риге зударий йийсаре бира. Оцу дийнахь иштта йий-
саре ялийначарех яра ал-Хьарисан йоI Жувайрет а. 
Суна хIара IабдуллахI ибн Iумара дийцина ду» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1305 

1103. Сулейман ибн Бурайдас (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а), шен дас элира аьлла, дийцина: «Эскарна я то-
банна тIе бIон баьчча хIотточу хенахь АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), весет а дой, 
тIедуьллура цунна: АллахIах кхерар а, шеца цхьаьна болучу бу-
салба нахаца дика хилар а. Цо элира цуьнга: «Новкъа довла 
шайна гIазоте - АллахIан цIарца. АллахIаца керста-
налла диначарна дуьхьал тIом бе аша. ГIазоте дIа нов-
къа довла шайна. Ва амма, массарна а юккъехь ний-
сонца дIаеккъалц, хIонсаш дола а ма ерзае шайна. 
Цхьаммо а дина барташ а ма дохаде. Байъиначеран 
декъий сийсаз а ма даха. Бераш а ма дайъа. Мушрикех 
болучу хьайн мостагIашна хьо дуьхьал кхетча - кхаа 
хIумане кхайкха ахьа уьш. Нагахь царех муьлхха а 
цхьаъ цара къобалдахь а - цаьргара и къобал а дай, 
паргIат бита ахьа уьш. Цкъа хьалха Ислам-дине берза-
ре кхайкха уьш. Нагахь цара и тIеэцахь - маьрша бита 
ахьа уьш. Цул тIаьхьа мухIажарш (Iаш) болучу кхал-
харе кхайкха ахьа уьш. Нагахь цара и дахь - уьш 
мухIажарийн йоллу ерриге бакъонаш йолуш хирг хи-
лар а, иштта мухIажарашна тIехь долу дерриге дек-
харш тIехь долуш хирг хилар а довзийта царна. Нагахь 
уьш цига кхалхарна дуьхьал хилахь - дIадовзийта цар-
на: церан хьал кхинболучу могIарерачу бусалба нехан 
санна хир дуйла. Вуьшта аьлча: Сийлахь-Везачу Ал-
лахIан Iедал хир ду царна тIехь лелаш. ТIамца яькк-
хиначу хIонсах а, тIамза караеаначу хIонсах а дакъа а 

                                                 
1305. ал-Бухари, 2541, Муслим, 1730. 
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кхочур дац царна - нагахь цара бусалба нахаца 
цхьаьна жихIад ца дахь. Нагахь уьш Ислам-дин тIеэца 
дуьхьал хилахь – хIора синан цIарах луш йолу ясакх 
схьаеха цаьргара. Ткъа нагахь уьш цунна реза хилахь - 
цаьргара и къобал а дай, паргIат бита ахьа уьш. Нагахь 
уьш цунна а дуьхьал хилахь - тIом бе цаьрца, Ал-
лахIера гIо а доьхуш. Нагахь айхьа гIопана чоьхьа бо-
лучу мостагIашна го лаьцнехь, ткъа царна шаьш ахьа 
АллахIан а, Цуьнан элчанан а гIоьнна кIел лацар а ла-
ахь, – ваIда ма дойла ахьа царна АллахIан а, Цуьнан 
элчанан а гIоьнна кIел лаца. Хьайн а, хьайца болучу 
нехан а гIоьнна кIел лаца ахьа уьш, хIунда аьлча ахьа 
а, хьоьца болучу наха а царна дан хьакъ доллу дола ца 
дахь - иза жимоха къа хир ду АллахIан а, Цуьнан элча-
нан а доланна кIел лацаран чIагIо лар ца ярал 
а. Нагахь ахьа го лаьцначу гIопана чохь болучу мо-
стагIашна шаьш АллахIан суьдана хьалха хIиттон ла-
ахь - АллахIан суьдана хьалха ма хIиттабе ахьа уьш. 
Амма хьайн кхиэл ян ваIда е ахьа царна, хIунда аьлча 
хууш ма дац хьан кхиэл АллахIан кхиэлаца нислур ю я 
яц» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1306 

1104. КаIб ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ша гIазоте аравалале хьалха - кхечанхьа 
ваха воллу сурт хIоттадора» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).1307   

1105. МаIкъила дийцина, ан-НуIман ибн Мукъаррина (АллахI 
реза хуьлда цунна) элира аьлла: «АллахIан элча-
но (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ша 
тIом Iуьйранна хьалххе дIа ца болийча – делкъахан 
хиллалц а, мехаш хьаккхалц а тIаьхьатоттуш гира су-
на» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи. 
Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду а аьлла хIара. ХIокху хьади-
сан бух иштта ал-Бухарис а балийна).1308 

                                                 
1306. Муслим, 1731. 

1307. ал-Бухари, 2947, Муслим, 2769. 

1308. Ахьмад, 5/444, Абу Дауд, 2655, ан-Насаи, 5/191, ал-Хьакима: 

2/116, ал-Бухари, 3160. 
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1106. Ас-СаIб ибн Жассама (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Цкъа Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), буса тIелатар дича зен хила тарлуш болучу мушрикийн 
зударех а, берех а лаьцна хаьттича, цо жоп делира: «Уьш ца-
рех бу» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1309 

1107. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) Бадран 
дийнахь, тIаьхьа а веана, шайх дIакхеттачу цхьана стаге элира: 
«Вухаверза - мушрикерачу гIоне ладоьгIуш (сатуьй-
суш) вац со» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1310 

1108. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цхьана гIазотехь йийна Iуьллу зуда гиначу 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) - зударий а, бераш а дайъарна резавоцуш, ин-
карло йира» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).1311 

1109. Самурас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Баккхийра мушрикаш бабе, ткъа бераш lадди-
та» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ат-Тирмизис - 
бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1312 

1110. Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Бадрахь тIом болабалале хьалха вовшахле-
тира тхо1313» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву. Абу 
Дауда а далийна кхин а деха кхуьнах тера хьадис).1314 

1111. Абу ал-Аййуба (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: «ХIай, 
нах! Боккъалаъ, хIара аят - вайн, ансарийн хьокъехь 

                                                 
1309. ал-Бухари, 3012, Муслим, 1745. 

1310. Муслим, 1817. 

1311. ал-Бухари, 3014, Муслим, 1774. 

1312. Абу Дауд, 2670, ат-Тирмизи, 1583. 

1313. Бусалба нехан эскарера - Хьамзат, Iела, Iубайд ибн ал-

Хьарис вара. Мушрикийн эскарера - Шайба ибн РабиIа, Iутба ибн 

РабиIа, ал-Валид ибн Iутба вара. 

1314. ал-Бухари, 3965, Абу Дауд, 2665. 
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доьссина ду. Вуьшта аьлча, Сийлахь-Везачу АллахIан 
къамел: «Шаьш-шаьш хIаллакьхуьлучу тIе ма хIитта-
де» (2:195). Румахойн эскарийн могIанна юккъе дIачухьаьдда-
чунна инкарло йиначарна дуьхьал жоп луш (Абу Аййуба аьлла 
ду и) (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи. Оцунна тIе ат-Тирмизис, ибн Хьиббана, ал-Хьакима 
бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1315 

1112. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) бану ан-надир тайпанан паль-
мин дитташ дагаде аьлла омра дира, дитташ а хьаьк-
хира» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1316 

1113. Iубада ибн ас-Самита (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «ТIемалошна юккъехь дIасаеккъалц, 
тIеман хIонс дола ма ерзайойла аша, хIунда аьлча оцу 
тайпана хIума хьарамчу нахана цIе а, эхь а хилла 
дIахIуттур ду дуьненахь а, эхартахь а» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, ан-Насаи. Ткъа ибн Хьиббана бакъ хьа-
дис ду а аьлла хIара).1317 

1114. Iавф ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) вийначу мостагIчуьнан бахам (салаб)1318 
- иза вийначунна дIало аьлла омра дира» (ХIара хьадис 
далийнарг Абу Дауд ву. Оцу хьадисан бух иштта Муслима ба-
лийна).1319 

1115. Iабдуррахьман ибн Iавфа (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Бадрахь тIом болалучу хенахь могIаре хIоьттина 
лаьтташ вара со. Сайн аьтту а, аьрру а агIор дIахьажавелча - 
шина а агIор ансарех волу жима ши стаг гира суна. Циггахь 

                                                 
1315. Абу Дауд, 2512, ат-Тирмизи, 2972, ан-Насаи, 6/299, ибн 

Хьиббан, 1667, ал-Хьаким, 2/275. 
1316. ал-Бухари, 4031, Муслим, 1746. 

1317. Ахьмад, 2220, ан-Насаи, 4138. 

1318. Салаб – иза вийначу мостагIчуьнгахь долу массо хIума ду: 

цуьнан герз, духар, тIехуург, кхин мел дерг а.   
1319. Абу Дауд, 2719. 
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коьрте иккхира суна - сайна уллохь цаьршиннал а нуьцкъала 
ши тIемало велар-кха аьлла. Оцу жимачу шина стагах цхьам-
ма, хичаш а йина, соьга хаьттира: «Ден ваша, Абу ЖехIал 
вевзий хьуна?». Аса жоп делира: «ХIаъ. Хьуна стенна 
оьшу иза, вешин кIант?». Цо элира:«АллахIан элча 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) сий-
сазвеш ву аьлла, хезна суна иза. Сайн са шен карахь 
долучух дуй ма буу аса: нагахь суна иза гар нислахь - 
тхаьшшиннах цхьаъ вийна бен вовшахкъаьстар ма 
вац со цуьнца». Со чIогIа цецваьллера цо аьллачу оцу 
дешнех. Оцунна тIе, вукху агIор волучу шолгIачу жимачу стага 
а, хичаш а йина, изза хаьттира соьга. Цхьа хан яьлча, цIех-
хьашха Абу ЖехIал гира суна, синтем а байна, тIемалойн 
магIаршна юккъешхула хьийзаш. Аса элира: «Хьовсал! 
ХIан, дIора ву шуна ашшима хоьттуш волу стаг». ДIа-
чухьаьдда жимачу шина стага, шаьшшиннан тарраш а тоьхна, 
вийра иза. Цигара вухавирзиначу цаьршимма, Пайхамар (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) волучу а вахана, 
цуьнах дерг цуьнга дIадовзийтина. Цо хаьттина цаьршин-
га: «Муьлхачо вийна иза шуьшиннах?». Цаьршиннах 
хIораммо а жоп делла: «Аса вийна иза». ТIаккха хаьттина 
цо: «Шайн тарраш цIан-м ца дина ашшима?». Цаьр-
шимма жоп делла: «ХIан-хIа». Пайхамара (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна), цаьршиннан шина туьре а 
хьаьжна, элира: «Ашшима шиммо а вийна иза». Цул 
тIаьхьа омра дира цо: вийначуьнан (Абу ЖехIалан дегIаца 
хилла болу берриге а) бахам МуIаз ибн Iамр ибн ал-Жамухьан 
кхачабе аьлла. Ткъа оцу кегийрачу нахах дерг дийцича - и шиъ 
МуIаз ибн Iамр ибн ал-Жамухь а, МуIаз ибн Iафраъ а вара» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1320 

1116. Макхьула дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна), ТIаиферачу бахархошна 
тIелатар дечу хенахь – тIулгаш а, кхинйолу хIуманаш а 
кхуьйсу гIирс (катапульта) дIахIоттабе аьлла омра ди-
ра» (ХIара хьадис Абу Дауда далийна «ал-Марасийл» жай-
нахь. Оцунна тIе хьадис дийцинарш теша хьакъ долуш а бу. 
Iукъайла а далийна кхуьнах тера хьадис, Абу ТIалибан кIанта 

                                                 
1320. ал-Бухари, 3141, Муслим, 1752. 
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Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцира аьлла. Дийциначе-
ран зIе дийна, хаданза елахь а, зIе гIийла йолуш ду).1321 

1117. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) Маккина чу вахара, коьртахь тиллина гIем а йолуш. Цо 
(шен коьртара) гIем дIаяьккхича, цунна тIе а веана, цхьана 
стага элира: «Ибн ХатIал ву хьаьжцIийнан кхолларах 
(шаршух) тасавелла Iаш». Ткъа цо элира: «Ве иза!» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1322 

1118. СаIид ибн Жубайра (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) Бадрахь тIом болучу дийнахь лаьцна 
волу кхоъ вийра» (ХIара хьадис Абу Дауда шен «ал-
Марасийл» жайнахь далийна. Оцунна тIе хьадис дийцинарш 
тешаме хила хьакъ а бу).1323 

1119. Iимран ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) йийсаре валийна 
волу мушрик - йийсаре вахначу шина бусалба стагана 
дуьхьал хийцира» (ХIара хьадис ат-Тирмизис далийна. Бакъ 
хьадис ду а аьлла цо хIара. Ткъа оцу хьадисан бух Муслима а 
балийна).1324 

1120. Жубайр ибн МутIIима (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) Бадрахь хиллачу тIамехь йийсаре биначу мушрикийн 
хьокъехь элира аьлла: «МутIIим ибн Iадий дийна а хилча, 
иза сайга хIокху боьха хьожа йогIучеран хьокъехь гIо 
доккхуш вист а хилча, - цунна дуьхьал дIахоьцур ма 
бара аса хIорш» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1325 

1121. Сахр ибн ал-Iайла (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 

                                                 
1321. Абу Дауд, 335, Iукъайл, 2/244. 

1322. ал-Бухари, 3044, Муслим, 1357. 

1323. Абу Дауд, 337. 

1324. ат-Тирмизи, 1568, Муслим, 1641. 

1325. ал-Бухари, 3139. 
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элира аьлла: «Нагахь и нах бусалба дине багIахь - шайн 
дахар а, бахамаш а ларбан хиъна царна» (ХIара хьадис 
далийнарг Абу Дауд ву. Оцунна тIе хьадис дийцинарш тешаме 
хила хьакъ а бу).1326 

1122. Абу СаIийд ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «АвтIасехь тIом болучу хенахь марехь болу зударий йий-
саре балийнера оха. Амма асхьабаш цаьрца (майрачунний, зу-
дчунний меттахь догIу) гIуллакх даийта кхоьруш хьал хIоьтти-
нера. ТIаккха Сийлахь-Везачу АллахIа (аят) дос-
сийра: «(Иштта) марехь болу зударий (а мегаш бац шу-
на), аша йийсаре бина шун гIарбашаш бо-
цурш» (4:24)» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1327 

1123. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Цкъа АллахIан элчано (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) Наждехьа 
тIеман тоба яхийтира. Со а вара оцу тобанан 
декъашхо. Йоккха хIонс - эмкалш караяьхкира тхуна. 
Тхоьх хIоранна а шийт-шийтта эмкал кхача йогIура. 
Амма оцунна тIе тхоьх хIоранна а кхин а цхьацца эм-
кал тIеелира» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).1328 

1124. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Хайбарахь тIом болучу дийнахь 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) тIеман хIонсах хIора дошлочунна 
шишша дакъа кхачийра, ткъа хIора гIашлочунна – 
цхьацца дакъа кхачийра». 

ХIара хьадис ал-Бухарис а, Муслима а далийна, ткъа 
схьадалийна долу хьадисан дIаяздар – ал-Бухариниг ду. Абу 
Даудан хьадисехь аьлла: «ТIеман хIонсах хIора 
гIашлочунна цхьацца дакъа кхачийра, ткъа до-
шлочунна кхоъ кхачийра – цхьаъ цунна, шиъ цуьнан 

                                                 
1326. Абу Дауд, 3067. 

1327. Муслим, 1456. 

1328. ал-Бухари, 3134, Муслим, 1749. 
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говрана» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим, 
Абу Дауд).1329  

1125. МаIн ибн Йазида (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) олуш хезна шена аьлла: «ТIеман хIонсах совгIатна 
тIелуш долу дакъа - пхоьалгIа дакъа чусацийначул 
тIаьхьа а бен дIадала йиш йолуш дац» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд. Ткъа ат-ТIахьавис - бакъ хьадис 
ду а аьлла хIара).1330 

1126. Хьубайб ибн Маслама (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, мар-
шо а хуьлда цунна) тIеман хIонсах доьалгIа дакъа сов-
гIатна тIелуш гира суна - нагахь хIонс дIабоьлхучу 
новкъахь, тIеман Iалашо кхочуш а яле, яьккхина 
елахь. ТIеман хIонсах кхоалгIа дакъа (деш а гира суна) 
- нагахь хIонс юхабогIучу хенахь яьккхина хил-
лехь» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ибн ал-
Жаруда а, ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду а 
аьлла хIара).1331 

1127. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) цхьайолучу тIеман тобанашна 
къасттийна совгIатна дакъош тIеделира, кхинболучу 
тIемалошна декъна хиллачул а сов» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1332 

1128. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «ГIазотан тIемашкахь тхан кара моз а, 
кемсаш а кхочура. Ткъа оха и (дуу хIума) дуура - Ал-
лахIан элчанна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) гайтина а доцуш». 

                                                 
1329. ал-Бухари, 4228, Муслим, 1762, Абу Дауд, 2733. 

1330. Ахьмад, 3/470, Абу Дауд, 2753, ат-ТIахьави, 3/242. 

1331. Абу Дауд, 2750, ибн ал-Жаруд, 1079, ибн Хьиббан, 4815, ал-

Хьаким, 2/133. 
1332. ал-Бухари, 3135, Муслим, 1750. 
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ХIара хьадис ал-Бухарис далийна, ткъа Абу Даудан 
хьадисехь дийцина: «Царна тIера чусацийна пхоьалгIа 
дакъа а дацара» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Абу Дауд. Ибн Хьиббана бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1333 

1129. IабдуллахI ибн Абу Авфас (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Хайбар йоккхучу дийнахь тхан 
кара дукха даар-малар деара. Муьлхха а стаг, тIе а веа-
на, шена оьшшучул схьа а эцна, нацкъарвала йиш йо-
луш вара» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ибн ал-
Жаруда а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1334 

1130. РувайфиI ибн ас-Сабита (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «АллахIах а, 
эхартан дийнах а тешаш верг - дийнатна тIехаа йиш 
йолуш ма вац, бусалба наха тIамза схьаяьккхиначу 
хIонсах йолу: хихкина гIора а дайъина, тIаккха, яла а 
йина, (хIонсана) юкъа а тухуш. Духар тIедоха йиш йо-
луш а ма вац иза, бусалба наха тIамза схьаяьккхиначу 
хIонсах долу: лелийна тиш а дина, юханехьа (хIонса-
на) юкъа а тухуш1335» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу 
Дауд, ад-Дарами. Оцунна тIе хьадис дийцинарш вон а бац).1336  

  

                                                 
1333. ал-Бухари, 3154, Абу Дауд, 2701, ибн Хьиббан, 4505. 

1334. Абу Дауд, 2704, ибн ал-Жаруд, 1072, ал-Хьаким, 2/162. 

1335. Оцу хьадисо хьарам хилар гойту - хIонсана юккъера говр, я 

эмкал, я духар, я муьлхха а кхинйолу хIума, тIемалошна юккъехь 

екъа езаш йолу: и екъа а екъале, лелон Iалашонца схьа а эцна, 

говр я эмкал хIотталц хехка а хихкина, аз а йина, духар тиш а ди-

на, хIуманна ца мегачу а даьккхина, юханехьа хIонсана юкъа дил-

лар. Ша схьаэцнарг хIонсах дIатоха ца еза бохург дац и. ДIатоха-м 

муххале а еза цо и. Дуьненахь а, эхартахь а цуьнах кIелхьара во-

лийла яц цунна - цо ша схьаэцнарг юханехьа хIонсах дIатоххалц.  
1336. Абу Дауд, 2159, ад-Дарами, 2/230. 
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КХЕРАМЗАЛЛА ЯЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1131. Iубайд ибн ал-Жаррахьа (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Цхьаболу бусалбанаш - 
кхерамзалла яларехь кхечеран цIарах юкъарахила 
йиш йолуш бу» (ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, далийна 
Ахьмада а, ибн Абу Шайбас а).1337 

Ат-ТIайаласис дийцина, Iамр ибн ал-Iаса (АллахI реза 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Уггаре декъаза (эгIаза, 
гIийла) бусалба а ву бухабисиначу берриге 
бусалбанийн цIарах кхерамзаллина юкъарахила йиш 
йолуш» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад ву).1338 

ИбрахIим ат-Таймис дийцина, шен дас элира, Абу 
ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) шен цхьана 
хьехамехь элира аьлла: «Цхьа бусалба - бисиначу берриге 
бусалбанийн цIарах кхерамзаллина юкъарахила йиш 
йолуш ву. Уггаре декъаза (эгIаза, гIийла) бусалба а 
цхьаьна ву кхечу бусалбанийн цIарах кхерамзаллина 
юкъарахила йиш йолуш». 

Ибн Мажатан хьадисехь оцу тIе аьлла: «…Бисиначу 
бусалба нахах генна волу бусалба а цхьаьна-м ву церан 
цIарах кхерамзаллина юкъарахила йиш йолуш» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим, ибн Мажа).1339 

Умм ХIаниа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Макка 
йоккхучу шарахь АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) волучу яханера со. Дуьхьал кхоллар а 
лаьцна Iаш цуьнан йоI ПетIамат а йолуш (АллахI реза хуьлда 
цунна), луьйчуш карийра суна иза. Аса салам делира цуьнга. 
Ткъа цо хаьттира: «Мила ву иза?». Аса жоп делира: «Со ю, 
Абу ТIалибан йоI Умм ХIаниъ». Цо элира: «Марша 
йогIийла, Умм ХIаниъ!». Лийчиначул тIаьхьа бархI ракаIат 
ламаз дира цо, еккъа цхьа кхоллар тIе а хьарчийна. Цул 

                                                 
1337. Ахьмад, 1/195, ибн Абу Шайба, 6/509. 

1338. Ахьмад, 4/197. 

1339. ал-Бухари, 6755, Муслим, 1370, ибн Мажа, 2685. 
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тIаьхьа аса элира: «ХIай, АллахIан элча! Сан шича Iела 
ХIубайран кIант хьенех вен гIерташ ву-кха, со цуьнан 
кхерамзаллина юкъарахилла волу». ТIаккха АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) эли-
ра: «Умм ХIаниъ! Хьо кхерамзаллина юкъарахиллачу 
хIораннан а кхерамзалла ларъярехь юкъара ду-кха 
тхо» (ткъа цо дина хилла долу ламаз - Iуьйраниг дара) (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1340 

1132. Iумар ибн ал-ХаттIаба (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) олуш хезна шена аьлла: «Билггал, жуьгтий а, 
керстанаш а Iаьрбийн ахгIайренан дозанал арабохур 
ма бу аса. Цигахь бусалба воцу цхьа-цхьаъ вуьтур ма 
вац аса» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1341 

1133. Iумар ибн ал-ХаттIаба (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Бану ан-надир тайпанан хьал-бахамаш хIонс 
хилла хIоьттира, АллахIа Шен элчанна (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) кара кхачийна 
йолу. И (хIонс йоккхуш) бусалба нах я говрашкахь а, я 
эмкалшкахь а чухехкабелла бацара. И (хIонс) ерриге а 
Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) кхечира. Шен цIерачарна цуьнах цхьана шар-
на лерина напхин дакъа дIакъастийра цо. Ткъа буха-
дисинарг - говраш нисъян а, герз эцан а хьажийра цо, 
доллучунна ницкъ кхочуш а, Сийлахь-Воккха а волучу 
АллахIан новкъахь тIамна кечам беш» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1342 

1134. МуIаз ибн Жабала (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчанца (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) цхьаьна Хайбар йоккхуш гIазотехь 
дакъалецира оха. Цигахь тхан кара тIеман хIонс еара. 
ТIеман хIонсах цхьа дакъа тхуна юккъехь дIаса-
дийкъира цо, ткъа дисина хилла долу дакъа - кхинбо-

                                                 
1340. ал-Бухари, 3171, Муслим, 336. 

1341. Муслим, 1767. 

1342. ал-Бухари, 2904, Муслим, 1757. 
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лучу тIемалошна дIасаделира цо» (ХIара хьадис далий-
нарг Абу Дауд ву. Оцунна тIе хьадис дийцархой вон а бац).1343 

1135. Абу РафиIа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Аса я бина барт а ца бохабо, я векалш 
паргIатонах а ца боху (я: лоций, совца а ца бо 
уьш)» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа 
ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1344 

1136. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь аша тIамза цхьа шахьар дIалацахь 
- тIеман хIонсан цхьа дакъа догIу шуна. Нагахь аша, 
цигара бахархой АллахIна а, Цуьнан элчанна а Iеса 
хилла болу, цхьа шахьар тIамца яккхахь - оцу хIонсан 
пхоьалгIа дакъа АллахIна а, Цуьнан элчанна а 
дIакъастон догIуш ду, ткъа бухадисина дерриге а - шу-
на кхочуш ду» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1345 

  

                                                 
1343. Абу Дауд, 2707. 

1344. Абу Дауд, 2758, ан-Насаи, 5/205, ибн Хьиббан, 1630. 

1345. Муслим, 1756. 
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СИНАН ЦIАРАХ ЯСАКХ ЯЛАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1137. Iабдуррахьман ибн Iавфа (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) ХIажарерачу цIермартхошкара синан 
цIарах йоккху ясакх схьаоьцуш гина ву со» (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву. ХIокху хьадисан хаьдда ри-
вайат иштта Малика а далийна шен «ал-МуваттIаъ» жай-
нахь).1346 

1138. Iасим ибн Iумара, Анаса а, Iусман ибн Абу Сулаймана а 
(АллахI реза хуьлда царна) элира аьлла, дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) Халид ибн ал-Валид Даумат ал-Жандал олучера 
Укайдир волучу вахийтира. Ткъа цара иза, схьа а 
лаьцна, АллахIан элча (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) волучу схьавалийра. Ткъа цо иза вен а 
ца вуьйш витира. Ясакх ялар тIе а дожош, машаре 
барт а бира цо цуьнца» (ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд 
ву).1347 

1139. МуIаз ибн Жабала (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) Йемене вахийтинера со. Омра дина тIе а дил-
лира цо суна: хIора бусалба воцучу гIеметтавахана-
чуьнгара цхьа динар я оцу ахчане нислуш долу Йе-
менехь арахоьцу барзакъ схьаэца аьлла» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи. Ткъа ибн 
Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1348  

  

                                                 
1346. ал-Бухари, 3157, Малик, 1/278. 

1347. Абу Дауд, 3037. 

1348. Абу Дауд, 3038, ан-Насаи, 5/25, ат-Тирмизи, 623, ибн Хьиб-

бан, 794, ал-Хьаким, 1/398. 
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МАШАР БАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1140. Iаиз ибн Iамр ал-Музанис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Ислам даима а лакхенехь ду, я цкъа 
а эшамехь хир дац» (ХIара хьадис далийнарг ад-
ДаракъутIни ву).1349 

1141. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Хьалха дIа ма лойла аша салам я 
жуьгташка а, я керстанашка а. Нагахь шаьш новкъахь 
царех цхьанна дуьхьал кхетахь – (некъан) уггаре а 
гаттоне татта (таIаве) аша иза» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).1350 

1142. Ал-Мисвар ибн Махрама а, Марвана а (АллахI реза 
хуьлда цаьршинна) дийцина: «Хьудайбехь биначу машаречу 
бартана тIехь дIаяздина дара: «ХIара - Мухьаммад ибн 
IабдуллахIа а, СухIейл ибн Iамра а итт шарна тIом 
сацош а, оцу ханчохь шина а агIор болу нах кхерамза 
баха безар болуш а, вовшийн цхьа а новкъарло йоцуш, 
паргIат бита безар болуш а, шина агIоно бина машаре 
барт бу!» (ХIара – Абу Дауда далийна деххачу хьадисан дакъа 
ду. Оцу хьадисан бух иштта ал-Бухарис а балийна).1351 

Кхуьнах тера Анас ибн Маликан (АллахI реза хуьлда 
цаьршинна) хьадис Муслима а далийна. (Оцунна тIехь дара): 
«(Цул тIаьхьа цара дIахьедар дира): (бусалбанех) 
бевдда тхайх (къурайшех) схьакхеттарш - оха шуна 
юхаберзор бац, ткъа тхох бевдда шух (бусалбанех) 
дIакхеттарш - тхоьга юхаберзон безар бу аьлла». (Наха) 
хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! Боккъалаъ, ишттаниг 
яздан дохку вай?». Цо жоп делира: «ХIаъ. АллахIа Шен 
къинхетамах гена воккхийла-кха - вай дIа а тесна, 
царна тIе дIагIон верг! Ткъа уьш дIа а тесна, вайх 
схьакхета веанарг - АллахIа хьалха а воккхийла-кха, 

                                                 
1349. ад-ДаракъутIни, 3/252. 

1350. Муслим, 2167. 

1351. Абу Дауд, 2766, ал-Бухари, 2731. 
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кIелхьарволе некъ а гойтийла-кха Цо цунна!» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).1352    

1143. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Бусалба нахаца 
машаре барт бина хилла волу керста вийначу стагана - 
(кхиндерг-м дуьйцучохь а дац) я ялсаманин хаза 
хьожа а хаалур (кхетар) яц, цуьнан хьожа шовзткъа 
шеран некъан бохаллехь (хаалуш) яьржина 
йоллушехь а» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1353    

  

                                                 
1352. Муслим, 1784. 

1353. ал-Бухари, 3166. 
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ЧЕХКАЛЛЕХЬ А, КХИЙСАРШКАХЬ А КЪОВСАРШ 
ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1144. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) чабол йолу (я: Iамийна, 
кечйина йолу) говраш хохкучу хенахь дакъалецира - 
ал-Хьафйаъ олучу меттигера дIа Санийат ал-ВадаI 
олучу меттиге кхаччалц. Иштта дакъалецира цо 
кегийра хохкучу (Iамонзачу, кечъянзачу) говрашкахь - 
Санийат ал-ВадаI олучу меттигера дIа Бану Зурайкъ 
маьждиге кхаччалц. Ибн Iумар а (АллахI реза хуьлда 
цунна а, цуьнан дена а) вара оцу хахкаршкахь 
дакъалаьцначарех цхьаъ» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).1354 

Цул сов, ал-Бухарис оцу аьллачунна тIетоьхна Суфйана 
аьлларг: «ал-Хьафйаъ олучу меттигний, Санийат ал-
ВадаI олучу меттигний юккъера юкъ – пхиъ я ялх 
миля ю, ткъа Санийат ал-ВадаIний, Бану Зурайкъ 
маьждигний юккъера юкъ – цхьа миля ю». 

1145. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) говраш хахкарехь дакъалецира. Хохкуш 
йолу яккхийрачу говрашна мелла а еха юкъ къастийра 
цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд. Ткъа ибн 
Хьиббана - бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1355 

1146. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Толам баккхарна совгIат билгалдаккха 
мегаш дац - эмкалш хохкуш а, секхаIад кхуссучу 
къовсамашкахь а, говраш хохкуш а бен» (ХIара хьадис 

                                                 
1354. ал-Бухари, 420-2868, Муслим, 1870. 

1355. Ахьмад, 2/157, Абу Дауд, 2577, ибн Хьиббан, 4669. 
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далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Ткъа 
ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1356 

1147. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Говраш хохкуш дакъалаца йиш йолуш ву 
стаг - нагахь иза шел а кхиниш хьалха бевриг хиларах 
тешна вацахь. Нагахь иза ша тIаьхьавуьсур ву аьлла, 
тешна велахь-м - оцу кепара къовсадаларш - пал бу 
(афёра ю)» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, гIийла зIе а 
йолуш Абу Дауд).1357 

1148. Iукъба ибн Iамира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) олуш хезира шена аьлла: «(Керстанашна) дуьхьал 
тIеман ницкъ кечбе, дуьрстанаш ехкина говраш а 
кечъе» (8:60). Боккъалаъ, ницкъ – кхийса хаарехь бу! Ницкъ 
– кхийса хаарехь бу! Ницкъ – кхийса хаарехь бу!» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).1358 

  

                                                 
1356. Ахьмад, 2/474, Абу Дауд, 2574, ат-Тирмизи, 1700, ан-Насаи, 

6/226, ибн Хьиббан, 4671. 
1357. Ахьмад, 2/505, Абу Дауд, 2579. 

1358. Муслим, 1917. 
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ДААРШ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1149. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Муьлхха а кIомсарш йолу дийнаташ даа 
хьарам дина ду» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1359  

Иштта ибн Iаббаса а (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) даа ца магийра 
муьлхха а кIомсарш йолу дийнаташ а, муьлхха а 
мIаранаш йолу олхазарш а» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).1360 

1150. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Хайбар 
дийнахь АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) цIерачу варрийн жижиг даар 
дихкира, ткъа говран жижиг даа магийра» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1361 

1151. Ибн Абу Авфас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчанца (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) цхьаьна ворхI гIазотехь дакъалаьцна 
оха, оцу муьрехь цIоз а дууш» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).1362 

1152. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина: «Марр аз-ЗахIран (олучу меттигна) 
юххехула довлуш, лапъаьлла, пхьагална тIе а 
нисделла, цунна тIаьхьа хьаьлхира тхо. Пхьагал схьа а 
еана, Абу ТIалхье дIаелира аса. Ткъа цо, цунна урс а 
хьаькхна, пхьагалан гIогI а, тIехьара ши ког а 
бахьийтира АллахIан элчанна (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна). Цо и къобалдира» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1363 

                                                 
1359. Муслим, 1933. 

1360. Муслим, 1934. 

1361. ал-Бухари, 4219, Муслим, 1941. 

1362. ал-Бухари, 5495, Муслим, 1952. 

1363. ал-Бухари, 2572, Муслим, 1953. 
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1153. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) йиъ тайпа са долу хIума ер ди-
хкира: зингат, накхармоза, хIуттут, йоккха зIок йолу 
хьоза (сорокопут)» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, 
Абу Дауд. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1364 

1154. Ибн Абу Iаммара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Аса цкъа Жабире хаьттира: «ЧагIалкхана талла эха ме-
гаш дуй-те?». Цо жоп делира: «ХIаъ». Аса хаьттира: «Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) аьлла и иштта?». Цо жоп делира: «ХIаъ» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи, ибн Мажа. Ткъа ал-Бухарис а, ибн Хьиббана а - бакъ 
хьадис ду аьлла хIара).1365 

1155. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина. Цкъа цуьнга, зу яа мегий-те аьлла, 
хаьттира. Цо жоп делира: «Ала: Сайга биссийначу ха-
амашкахь яа ца магийна карайо суна къеелла хIума, 
Iанийна цIий, хьакхин жижиг, боьха хилла долу. Ишт-
та цIена доцуш ду АллахIан цIарца урс хьаькхна доцу 
дийнаташ а» (6: 145). ТIаккха цунна юххехь хиъна Iаш волу-
чу хенарачу цхьана стага дийцина, Абу ХIурайрас (АллахI реза 
хуьлда цунна) элира, цкъа Пайхамарна (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) уллохь зу хьахийначу хенахь, цо эли-
ра аьлла: «Цхьа боьха хIума ю иза». ТIаккха ибн Iумара 
(АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) аьлла: «Нагахь 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) иштта аьллехь - цо ма-аллара ду-кха и» 
(ХIара хьадис, гIийла зIе а йолуш, Ахьмада а, Абу Дауда а да-
лийна).1366 

1156. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) яа а, мала а ца 

                                                 
1364. Ахьмад, 1/332, Абу Дауд, 5267. 

1365. Ахьмад, 3/318, Абу Дауд, 3801, ат-Тирмизи, 851, ан-Насаи, 

5/191, ибн Мажа, 3236, ибн Хьиббан, 1068. 
1366. Ахьмад, 2/381, Абу Дауд, 3799. 
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магийра боьхаллаш юучу дийнатийн жижиг а, шура а» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи. 
Цул сов, ат-Тирмизис дика хьадис ду а аьлла хIара).1367 

1157. Абу Къатадас (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
акхачу варрех лаьцна долучу деххачу хьадисехь аьлла: 
«Цуьнан (жижиг) диира Пайхамара (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна)» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).1368    

1158. Абу Бакаран йоIа Асмаа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элча (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дийна волучу хе-
нахь, говрана урс а хьаькхна, йиира оха иза» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1369 

1159. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа наха моьлкъа биира, шуьнехь хиъна 
Iаш АллахIан элча а волуш (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна)» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).1370 

1160. Iабдуррахьман ибн Iусман ал-Къурашис (АллахI реза 
хуьлда цунна) дийцина: «Цхьана дарбанчо АллахIан эл-
чане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), 
пхьидах молханаш кечдан мегаш дуй аьлла, хаьттира. 
Ткъа цо дихкира уьш яйъар» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, ал-Хьаким, Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа ал-Хьакима - 
бакъ хьадис ду а аьлла хIара. Иштта Абу Дауда а, ан-Насаис а 
далийна хIара).1371 

  

                                                 
1367. Абу Дауд, 3785, ат-Тирмизи, 1824, ан-Насаи, 3189. 

1368. ал-Бухари, 2854, Муслим, 1196. 

1369. ал-Бухари, 5510, Муслим, 1942. 

1370. ал-Бухари, 7358, Муслим, 1947. 

1371. Ахьмад, 3/499, ал-Хьаким, 4/411, Абу Дауд, 3871, ан-Насаи, 

7/210. 
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ТАЛЛАРХОЙН ИЖУ ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1161. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь стеган (долахь) Iуьнан доцу, тал-
лархойн доцу, хана доцу жIаьла делахь - хIора денна 
цуьнан ял цхьа къират кIезиг лур ю» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1372 

1162. Iадий ибн Хьатима (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Айхьа хьайн жIаьла (ижу талла) 
хьажочу хенахь - АллахIан цIе яккха. Нагахь хьо (ижу) 
даланза а долуш тIекхиънехь - урс хьакха деза ахьа 
цунна. Нагахь хьо цунна тIаьхьакхиънехь, хьуна ижу 
делла а карийнехь, амма жIаьло иза хьедина а дацахь - 
даа ахьа иза. Нагахь хьайна оцу хьайн жIаьлина 
юххехь кхин жIаьла карадахь, ижу делла а делахь - 
ткъа иза ма даа ахьа, хIунда аьлча хьуна ца хаьа оцу 
шина жIаьлех муьлхачо дийна иза. Айхьа хьайн сек-
хаIад кхуссучу хенахь Сийлахь-Везачу АллахIан цIе 
яккха. Нагахь цул тIаьхьа айхьа Iалашо лаьцна хилла 
(долу ижу) ца карош, дайна цхьа де хан яьллачул 
тIаьхьа, хьайна иза карийнехь, нагахь хьайна цунна 
тIехь хьайн пхенан лар йоцург кхин лар а ца караяхь - 
даа ахьа иза, хьайна лаахь. Нагахь хьайна иза хи чу 
дахана карадахь - тIаккха ма даа ахьа иза» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар 
Муслимниг ду).1373 

1163. Iадис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Аса цкъа 
АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) ира буьхьиг болучу Iасанца таллар дан мегаш дуй аьлла 
хаьттича, цо жоп делира: «Нагахь ахьа Iасанан иралла 
тоьхна (дожийнехь) - даа мегаш ду хьуна иза. Нагахь 
хьан цуьнах кхеттарг Iасанан шоралла елахь, цул 
тIаьхьа цо иза ден а дийнехь - иза даллалц (еза хIума) 

                                                 
1372. ал-Бухари, 2322, Муслим, 1575. 

1373. ал-Бухари, 5484, Муслим, 1929. 
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йиттина дийна лоруш ду хьуна. Иштта нисделча ма 
даа ахьа иза» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1374 

1164. Абу СаIлабас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь ахьа хьайн пха Iодара баькхинехь, цул 
тIаьхьа хьан (ижу), хьан бIаьргана гучуьра а даьлла, 
дан а дайнехь, нагахь хьайна иза дахкадалале карий-
нехь - даа йиш йолуш ву хьо иза» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).1375 

  

                                                 
1374. ал-Бухари, 5476. 

1375. Муслим, 1931. 



456 
 

ДОЙЪУ (АРСАШ ХЬОКХУ) ДИЙНАТАШ ДУЬЙЦУ 
ДАКЪА 

1165. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
цхьана масех стага, Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) волучу а баьхкина, хаьттира: «Цхьана наха 
тхайна жижиг луш (дохьуш) хилча, амма тхуна цара 
оцу дийнаташна урс хьокхучу хенахь АллахIан цIе 
яьккхина я ца яьккхина хууш ца хилча, хIун дан деза 
оха?». Цо жоп делира: «Шаьш АллахIан цIе а яккхий, 
цул тIаьхьа дIадаа аша иза» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).1376 

1166. IабдуллахI ибн МугIаффала (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна), вовшашна тIулгаш кхиссар дехка а дихкина, 
тIаккха элира: «Цаьрца я экха а делур дац, я 
мостагIчунна зен а далур дац, амма цаьрца дан 
тарлург - тоьхна (кхечуьнан) церг кагъяр а, бIаьрг 
баккхар а ду-кха» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар Муслимниг ду).1377 

1167. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Цхьа а са чохь долу хIума 
гIакх (мишень) ма харжа» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).1378 

1168. КаIб ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цхьана зудчо уьстагIна (уьрсан метта) тIулг хьаькхна 
хилла. Ткъа цуьнах дерг Пайхамаре (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хаьттича, оцу 
уьстагIан жижиг даа аьлла, омра дина цо» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).1379 

                                                 
1376. ал-Бухари, 5507. 

1377. ал-Бухари, 5479, Муслим, 1954. 

1378. Муслим, 1957 

1379. ал-Бухари, 5504. 
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1169. РафиI ибн Хадижа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Дийнат даа мегаш ду - нагахь цуьнан цIий 
охьадаханехь, нагахь иза АллахIан цIарца урс 
хьаькхна а делахь, (уьрсан метта хьаькхнарг) церг а, 
мIара а ца хилчахьана. ХIунда аьлча церг – даьIахк 
лоруш ю, ткъа мIараш – эфиопхойн арсаш ду» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1380 

1170. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), дийнат дIа а 
дихкина, даллалц цунна еттар ца магийра» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).1381 

1171. Авсан кIанта Шаддада (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, АллахIа дика 
хилар тIедиллина массо а хIуманехь. Цундела, нагахь 
шайн (цхьа хIума) ен езаш хилахь - дикачу кепехь 
йоьйла аша иза, нагахь шаьш урс хьакха дохкуш 
делахь - (иза а) хьокхийла аша дика. Шух хIораммо а 
ирдан ма-деззара ирдойла шен урс, ша дуьйш долу 
дийнат Iазапехь ма далладойла цо» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).1382 

1172. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Ненан кийрахь долучу 
кIорнина урс хьаькхна лара, цуьнан нанна урс хьакхар 
тоам болуш ду» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад ву. Ткъа 
ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1383 

1173. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Бусалбанна шен и цIе лелор 

                                                 
1380. ал-Бухари, 5503, Муслим, 1968. 

1381. Муслим, 1959. 

1382. Муслим, 1955. 

1383. Ахьмад, 3/39, ибн Хьиббан, 1077. 
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тоаме ду. Нагахь урс хьокхучу хенахь АллахIан цIе 
яккха иза вицвеллехь - ша и (жижиг) даа волавалале 
хьалха, АллахIан цIе а яьккхина, дIадуийла цо и» 
(ХIара хьадис ад-ДаракъутIнис далийна. Амма хIара хьадис 
дийциначеран зIена юккъехь волу цхьаъ чIогIа гIийла дагахь 
латтар долуш хилла ву. Цул совнаха, хьадис дийциначарех 
кхин цхьаъ Мухьаммад ибн Йазид ибн Синан хилла. ЧIогIа 
дика стаг хилла ву иза. Делахь а, иза а иштта гIийла дагахь 
латтар долуш хилла ву. Iабд ар-Раззакъа а далийна хIара хьа-
дис, ибн Iаббасана (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
тIекхаччалц йолучу бакъ зIенаца).1384  

Кхуьнах тера хьадис Абу Дауда а далийна «ал-Марасийл» 
жайнахь, хIокху кепара: «Бусалба волучо урс хьаькхна 
долу дийнат (даа) хьанал ду - (урс хьокхучу) хенахь цо 
АллахIан цIе яьккхинехь а, я ца яьккхинехь а» (ХIара 
хьадис дийцинарш теша хьакъ бу).1385 

  

                                                 
1384. ад-ДаракъутIни, 4/296, Iабд ар-Раззакъ, 4/471. 

1385. Абу Дауд, 378. 
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ГIУРБАДАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1174. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) гIурбанна шишша маIа йолу ши уьстагI бийра. 
Шен ког дийнатан агIонна (вортанна) тIе а биллина, 
АллахIан цIе а яьккхина («АллахIу акбар» аьлла), 
АллахI сийлахь а вина, шен куьйга урс хьаькхира цо 
цаьршинна» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1386  

Оцунна тIе хIокху хьадисан цхьана ривайатехь дийцина, 
и ший а уьстагI берстина бара аьлла. Кхуьнах тера хьадис ишт-
та Iаванас а далийна шен «ас-Сахьихь» жайнахь. Муслиман 
цхьана хьадисехь ду, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «АллахIан цIарца! Ал-
лахI массо хIуманал Воккха ву!» («БисмиллахIи валлахIу 
акбар»).  

Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
гIурбадан кечвеллачу АллахIан элчано (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) омра дира: «СхьатIебалабе суна - 
маIаш а йолуш, Iаьржа когаш а болуш, Iаьржа гай а 
йолуш, бIаьргийн гонаш Iаьржа а долуш болу уьстагI». 
Цул тIаьхьа цо аьлла цуьнга: «Iайшат! Схьалохьа соьга 
урс». ТIаккха аьлла цо: «ТIулгах а хьакхий, ирдехьа иза». 
Цо и дича, (цуьнгара) урс схьа а эцна, уьстагI лаьтта охьа а би-
жийна, цунна урс а хьаькхна, элира цо: «АллахIан цIарца! 
Я, АллахI! Мухьаммадера къобалде Ахьа хIара, иштта 
Мухьмаммадан доьзалера а, Мухьаммадан умматера 
а» /Бисмиллахl! Аллахlумма такъаббал мин Мухьаммадин ва 
али Мухьаммадин, ва мин уммати Мухьаммадин!/ (ХIара хьа-
дис далийнарг Муслим ву).1387 

1175. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «ГIурбадан таро йоллушехь гIурба ца ди-
нарг - оха ламаз дечу меттигна улле ма вогIийла-кха» 

                                                 
1386. ал-Бухари, 5565, Муслим, 1966. 

1387. Муслим, 1967. 
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(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ибн Мажа. Делахь а, ал-
Хьакима бакъ хьадис ду аьлла хIара. Ткъа иза воцу дукхаха бо-
лучу динан Iилманчаша (имамаша) хIара хьадис зIе юкъахъ-
яьлла, хаьдда хьадис ду аьлла).1388 

1176. Жундуб ибн Суфйана (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчанан (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) заманчохь гIурбанаш дойъучу Iийданехь хилла ву со. 
Ша нахаца жамаIатехь ламаз дина ваьлча, урс хьаькхначу уь-
стагIашка а хьаьжна, цо элира: «Ламаз дале хьалха гIурба 
дийначо - цуьнан метта кхечу уьстагIна урс хьокхийла. 
Ткъа хIинца а гIурба денза волучо - АллахIан цIарца 
(шен гIурба) доьйла» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).1389 

1177. Ал-Бараъ ибн Iазиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), когашна тIе ира а хIоьттина, элира аьлла: «Диъ дий-
нат гIурбанна ден мегаш дац: шен бIарзалла ган а гуш, 
цхьана бIаьргана бIарзделла долу дийнат; иза цомгаш 
хиларехь цхьа а шеко йоцуш, цомгаш долу дийнат; 
шен астагIаллина тIе бIаьрг а хIуттуш, астагIа долу 
дийнат;  тIамарх дисина хIума доцу къена дийнат» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-Тирмизис а, ибн Хьиббана 
а бакъ хьадис ду аьлла а ду хIара).1390 

1178. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «(ГIурбанна) урс ма хьакха - оцале гуттарлера 
цергаш хьалаевллачу дийнаташна а бен. Нагахь 
цуьнах шуна хуьлуш хало елахь - ялх бутт кхаьчна болу 
уьстагI бен йиш ю шун» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).1391 

                                                 
1388. Ахьмад, 8256, ибн Мажа, 3123, ал-Хьаким, 4/231. 

1389. ал-Бухари, 5562, Муслим, 1960. 

1390. Ахьмад, 4/84, Абу Дауд, 2802, ат-Тирмизи, 1497, ан-Насаи, 

7/214, ибн Мажа, 3144, ибн Хьиббан, 1046. 
1391. Муслим, 1963. 
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1179. Iела ибн Абу ТIалиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) омра дира тхоьга: (гIурбанна дуьйчу 
дийнатан) бIаьргашка а, лергашка а леррина терго еш, 
дикка хьовса аьлла. Тхуна дехка а дихкира цо цхьана 
бIаьрган бIаьрса дайна долу дийнат, я хьалхашхула, я 
тIехьашхула датIийна, охьаолладелла лерг долу дий-
нат, иштта (лергашна горга) Iуьргаш даьхна, я хьалха-
ра церг охьайоьжна долу дийнат гIурбанна дер» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-Тирмизис а, ибн Хьиббана а, 
ал-Хьакима а бакъ хьадис ду аьлла а ду хIара).1392 

1180. Iали ибн Абу ТIалиба (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) омра дира соьга: шен гIурбанна урс 
хьакха лериначу дийнатийн Iуналла а де, оцу дий-
натийн жижиг а, цIоканаш а, кхоллар а къехошна 
дIаса а декъа аьлла. Цо суна циггахь хаспашдечарна 
цуьнах цхьаъ ялар а дихкира» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).1393 

1181. Жабир ибн IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Хьудайби машарна кIел куьг таIочу шарахь Ал-
лахIан элчанца (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) цхьаьна ворхIанна тIера (цхьана) эм-
кална а, ворхIанна тIера (цхьана) аттана а урс хьаьк-
хира оха» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1394 

  

                                                 
1392. Ахьмад, 853, Абу Дауд, 2804, ат-Тирмизи, 1498, ан-Насаи, 

4372, ибн Мажа, 3143, ибн Хьиббан, 13/242, ал-Хьаким, 1/640. 
1393. ал-Бухари, 1707, Муслим, 1317. 

1394. Муслим, 1318. 
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БЕРАНА ТIЕРА LАКЪИКЪАТ ДАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1182. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) Хьасанна а, Хьусайнна а тIера 
lакъикъатна цхьац-цхьацца уьстагI бийра» (ХIара хьа-
дис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ибн Хузайма а, ибн ал-
Жаруда а, Iабд ал-Хьаккъас а бакъ хьадис ду аьлла хIара. ХIет-
те а, Абу Хьатима кхечуьнга даьккхина ду аьлла хIара. Кхуьнах 
тера хьадис иштта ибн Хьиббана а далийна, Анас ибн Малика 
(АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла).1395  

1183. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) тхоьга 
омра дира: «КIант вича lакъикъатна цхьатерра ши уь-
стагI бе, ткъа йоI йича – цхьа уьстагI бе» (ХIара хьадис 
далийнарг ат-Тирмизи ву. Оццо бакъ хьадис ду а аьлла хIара. 
Кхуьнах тера хьадис иштта Ахьмада а, Абу Дауда а, ат-
Тирмизис а, ан-Насаис а, ибн Мажас а далийна, Умм Курз ал-
КаIбис дийцина аьлла).1396 

1184. Самурас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «ХIора кIант закъалтана сацийна ву - цунна 
тIера lакъикъат даллалц. Цундела цуьнан ворхIалгIа-
чу дийнахь цунна тIера дийнатна урс хьакха деза, 
цуьнан корта баша а беза, цIе тилла а еза цунна» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-Тирмизис бакъ хьадис ду а 
аьлла хIара).1397  

                                                 
1395. Абу Дауд, 2841, ибн ал-Жаруд: 911, ибн Хьиббан, 1061. 

1396. ат-Тирмизи, 1531, Ахьмад, 6/381, Абу Дауд, 2835, ат-Тирмизи, 

1516, ан-Насаи, 164, ибн Мажа, 3162. 
1397. Ахьмад, 5/7, Абу Дауд, 2838, ат-Тирмизи, 1522, ан-Насаи, 

7/166, ибн Мажа, 3165. 
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ДУЙНАШ ДААР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1185. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элча (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) иттех гергга стагах йолучу дошлойн 
тобанна тIаьхьакхиъна. Царна юккъехь Iумар ибн ал-ХаттIаб 
хилла. Ткъа нисса оцу хенахь шен ден цIарах дуй бууш воллуш 
хилла Iумар. ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна), мохь а тоьхна, аьлла цаьрга: 
«ЛадогIалаш! Боккъалаъ, АллахIа дихкина шуна - 
шайн дайх дуйнаш даар. Дуй баа луучо - АллахIах 
боийла, я вист ма хуьлийла (иза)» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1398 

Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Дуйнаш ма даа шайн дайх, я 
нанойх, я АллахIца нисбиначарех. Ткъа шаьш 
АллахIах дуй буучу хенахь - бакъдерг бен ма ала» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ан-Насаи).1399 

1186. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена 
а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Ахь бууш болу хьан дуй - хьан 
къамелахочо дагалаьцначунна тIехь хила беза».  

Кхечу хьадисехь аьлла: «Дуй - дуй баар дехна 
волучуьнан ойланца (негатца) богIуш баа безаш бу» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1400 

1187. Iабдур-Рохьман ибн Самурас (АллахI реза хуьлда цунна 
а, цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь 
айхьа цхьаъ дан чIагIо а йина, цул тIаьхьа хьайна 
кхечу кепара дар цул а дикаха гинехь - хьайн дуйна 

                                                 
1398. ал-Бухари, 6646, Муслим, 1646. 

1399. Абу Дауд, 3248, ан-Насаи, 7/5. 

1400. Муслим, 1653. 
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тIера дуй къарбаран каппарат а даккхий, дикаха дерг 
де» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1401  

Бухарин хьадисехь иштта аьлла: «Дикаха дерг де, 
хьайн дуйна тIера дуй къарбаран каппарат а даккха». 

Абу Даудан хаамехь иштта аьлла: «Хьайн дуйна тIера 
дуй къарбаран каппарат а даккхий, цул тIаьхьа дикаха 
дерг де» (ХIара хьадис далийна Абу Дауда. Ткъа хьадис 
дийциначеран зIе бакъ ю).1402 

1188. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь 
стага цхьаъ дан дуй а биъна, тIаккха аьллехь: 
«…Нагахь АллахIна лаахь» - цо дуй къарбаран 
каппарат дала ца деза, нагахь цо ша йина чIагIо 
йохаяхь» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ибн Хьиббана бакъ 
хьадис ду а аьлла хIара).1403 

1189. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), шена дуй баа  лиъча, 
иштта олура: «ХIан-хIа, аса дуй буу адамийн дегнашна 
тIехь Iуналла дечух!» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари 
ву).1404  

1190. IабдуллахI ибн Iамра (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Цкъа Пайхамарна (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) тIе а веана, цхьана акха 
Iаьрбочо хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! Уггаре 
доккхаха къа муьлхарг ду?». Цо жоп делира: «АллахIца 
накъостий нисбар ду». Акха Iаьрбочо хаьттира: «Цул 
тIаьхьа муьлхарг ду?». Цо жоп делира: «Дега-ненега 

                                                 
1401. ал-Бухари, 6622-6722, Муслим, 1652. 

1402. Абу Дауд, 3278. 

1403. Ахьмад, 2/10, Абу Дауд, 3261, ат-Тирмизи, 1531, ан-Насаи, 

7/25, ибн Мажа, 2105, ибн Хьиббан, 1184. 
1404. ал-Бухари, 6628. 
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лацадогIар ду». Акха Iаьрбочо хаьттира: «Цул тIаьхьа 
муьлхарг ду?». Цо жоп делира: «Тешнабехке дуй баар 
ду». Оцу юккъехь IабдуллахIа хаьттина: ««Тешнабехке дуй» 
бохург хIун ду?». Цо жоп делла: «Иза – къера дуй бу, и 
бахьанехь стага кхечу бусалба стеган бахам шена дола 
берзош бууш болу» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари 
ву).1405 

1191. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Сийлахь-
Везачо аьлла: «ХIара дешнаш: «АллахIа таIзар дийр дац 
шуна - ларамаза диъначу дуйнашна…» (5:89) - кест-кеста 
олуш болучу нехан хьокъехь диссийна дара: «АллахIах дуй 
ма буу аса, хIан-хIа! АллахIах дуй ма буу аса, хIаъ!»» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву. Ткъа Абу Дауда, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо  а хуьлда 
цунна) дийцина аьлла, далийна хIара).1406 

1192. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «АллахIан езткъе ткъесна цIе ю - 
уьш дагахь латтийнарг муьлхха а ялсамане гIур ву» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1407  

Ткъа ат-Тирмизис а, ибн Хьиббана а далийначу 
хьадисехь, Сийлахь-Везачу АллахIан езткъе ткъесна цIе 
ягаръеш ю. Амма хьадисашка леррина хьажаро тIечIагIдо - 
уьш дерриге а дийциначарех цхьамма белла шегара кхетам 
хилар (идраж). (ХIара хьадис далийнарш бу: ат-Тирмизи, ибн 
Хьиббан).1408 

1193. Усама ибн Зайда (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь цхьана стага 
вукху стагана дика дича, ткъа цо и диначунна хIокху 
дешнашца баркалла аьллехь: «АллахIа диканца 
бекхам бойла хьуна!» («ЖазакаллахIу хайран!») – цо 

                                                 
1405. ал-Бухари, 6920. 

1406. ал-Бухари, 6663, Абу Дауд, 3254. 

1407. ал-Бухари, 2736, Муслим, 2677. 

1408. ат-Тирмизи, 3507, ибн Хьиббан, 808. 
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цунна дуьззина пусар дина (я: цо цунна дуьззина 
баркалла аьлла)» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. 
Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1409  

  

                                                 
1409. ат-Тирмизи, 2035, ибн Хьиббан, 3404. 
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НУЗАР ДАР (ДУЙ БААР) ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1194. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) нузар дар дихкира, хIунда аьлча дика ца 
дохьу цо, бIаьрмецигчу стагера хIуъа а цхьаъ яккха гIо 
бен дац цо дийриг» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1410 

1195. Iукъбат ибн Iамира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нузар дохоран (чIагIо йохоран) каппарат 
- къарбиначу дуйнан каппарат санна ду» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Муслим, ат-Тимизи.1411  

Цул сов, тIаьххьарачуьнан хьадисехь иштта аьлла: 
«…Нагахь стага шен нузар, цIе а тоьхна, къаста ца 
динехь» (Ат-Тирмизис бакъ хьадис ду аьлла хIара). 

Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь стага нузар динехь (чIагIо 
йинехь), шен нузаран бух билгал а ца баьккхиинехь 
(я: нузар даран Iалашонан цIе а ца яьккхинехь) - 
цуьнан каппарат къарбиначу дуйнан каппарат санна 
ду. Нагахь адамо къа латон нузар динехь - цуьнан 
каппарат къарбиначу дуйнан каппарат санна ду. 
Нагахь стага шен кхочушдан ницкъ кхочур боцу нузар 
динехь - цуьнан каппарат къарбиначу дуйнан 
каппарат санна ду» (ХIара хьадис, бакъ зIе а йолуш, Абу 
Дауда далийна. Делахь а, дуккхаъчу гIарабевлла болу динан 
Iилманчаша зIе юкъахъаьлла хьадис ду аьлла хIара).1412  

Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «АллахIна муьтIахь хила нузар динарг - муьтIахь 
хуьлийла Цунна, ткъа АллахIна Iеса хила нузар динарг 

                                                 
1410. ал-Бухари, 6608, Муслим, 1639. 

1411. Муслим, 1645, ат-Тимизи, 1528. 

1412. Абу Дауд, 3322. 
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- Iеса ма хуьлийла Цунна» (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).1413 

Iимран ибн ал-Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь 
адамо къилахь дерг дан нузар динехь - иштта долу 
нузар кхочушдан мегаш дац» (Деххачу хьадисан цхьа 
кийсак ю хIара. Далийнарг Муслим ву).1414 

1196. Iукъбат ибн Iамира (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина: «Сан йишас когашIуьйра АллахIан (хьаьж) 
цIа хьаьждан яха нузар динера. Цул тIаьхьа цо соьга дийхира - 
оцу хьокъехь долучунна АллахIан элчанах (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дагавалар. Со цуьнах 
дагаваьлча, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира: «ГIаш а гIойла иза, тIехиъна а 
гIойла иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар тIаьххьарачуьнан ду).1415  

Ахьмада а, Абу Дауда а, ат-Тирмизис а, ан-Насаис а, ибн 
Мажас а далийначу хьадисехь дийцина: «Боккъалаъ, 
Сийлахь-Везачу АллахIа дан цхьа а хIума дац - оцу 
хьан йишин оцу кепарачу бала хьегарах. Омра де 
цуьнга: корта дIахьулбе, тIехуучу дийнатна тIе хаа, 
кхаа дийнахь марханаш кхаба (алий)» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа).1416 

1197. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «СаIд ибн Iубадата (АллахI реза хуьлда цунна) нанас 
нузар дина (чIагIо йина) хилла, амма и кхочушдале елла иза. 
Цо иза АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна), дийциначу хенахь, цо аьлла: «Цуьнан цIарах 

                                                 
1413. ал-Бухари, 6700. 

1414. Муслим, 1641. 

1415. ал-Бухари, 1866, Муслим, 1644. 

1416. Ахьмад, 4/143, Абу Дауд, 3293, ат-Тирмизи, 1544, ан-Насаи, 

7/20, ибн Мажа, 2134. 
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кхочушде и» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1417   

1198. Сабит бин ад-Даххьака (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Цкъа цхьана стага АллахIан элча (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дийна волучу заманахь 
нузар динера (чIагIо йинера) – Бувана (олучу меттигехь) 
эмкална урс хьакха. Ша дина нузар кхочушдарах дерг хаьттина 
цо, Пайхмар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
волучу а веана. Ткъа Пайхамара (АллахIера къинхетам а, мар-
шо а хуьлда цунна) цунна дуьхьал хаттар дина цуьнга: «Цхьа 
а цIу лаьттаний оцу меттигехь, мушрик-наха цунна 
лолла а деш?». Цо жоп делла: «ХIан-хIа». Пайхмара (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) юха а хаьтти-
на: «ЦIу-динерачеран даздарш леллий оцу метти-
гехь?». Цо жоп делла: «ХIан-хIа, ца лелла». ТIаккха 
(АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна)) аьлла: «Хьайн нузар кхочушде ахьа. Амма 
нагахь адамо, АллахIна Iеса хила а, гергаралонаш дохо 
а, Адаман кIентан дан ницкъ ца кхочуш долу хIума дан 
а нузар динехь - иштта долу нузар кхочушдан мегаш 
дац»» (ХIара хьадис, бакъ зIе а йолуш, далийнарш бу: Абу 
Дауд, ат-ТIабарани. Ткъа хьадисан дIаяздар тIаьххьарачуьнан 
ду. Кхуьнах тера хьадис Ахьмада а далийна, Кардам ибн 
Суфйана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла).1418 

1199. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Макка 
яьккхиначу дийнахь цхьана стага элира аьлла: «ХIай, Ал-
лахIан элча! Нагахь АллахIа Макка хьан кара схьалахь 
- Байт ал-Мукъаддисехь ламаз дан нузар динера 
(чIагIо йинера) аса». Цо аьлла: «Кхузахь де хьайн ла-
маз». Оцу стага шен хаттар юха а делла, ткъа цо юха а жоп 
делла: «Кхузахь де хьайн ламаз». Оцу стага шен хаттар юха 
а дича, цо жоп делла: «Кхочушде тIаккха» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьа-
дис ду аьлла хIара).1419  

                                                 
1417. ал-Бухари, 2761, Муслим, 1638. 

1418. Абу Дауд, 3313, ат-ТIабарани, 2/75, Ахьмад, 3/419. 

1419. Ахьмад, 3/363, Абу Дауд, 3305, ал-Хьаким, 4/304. 
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1200. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Дийнаташ дIадожа мегаш дац - кхаа 
маьждиге дахан бен: ал-Хьарам маьждиге а, ал-Акъса 
маьждиге а, хIокху сан маьждиге а» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).1420 

1201. Iумар ибн ал-ХаттIаба (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, цкъа ша элира аьлла: «ХIай, АллахIан элча! Же-
хIалаллин (Iес) заманахь нузар динера аса - ал-Хьарам 
маьждигехь цхьана буса иIтикаф дан». Цо аьлла: 
«ХIета, кхочушде хьайн нузар» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим. Цул сов, ал-Бухарин кхечу хаамехь 
аьлла: «ХIета, маьждигехь цхьа буьйса яккха»).1421 

  

                                                 
1420. ал-Бухари, 1197, Муслим, 827. 

1421. ал-Бухари, 2032-2042, Муслим, 1656. 
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СУЬДАН КХИЭЛ ЮЬЙЦУ ДАКЪА 

1202. Бурайдас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Кхиэлахой кхаа тайпана бу: царех шиъ - 
жоьжагIатина чу вуллур волуш ву, ткъа кхоалгIаниг - 
ялсамане кхочур ву. Нагахь стага, бакъо а евзаш, 
нийса кхиэл йинехь - иза ялсамане кхочур ву. Нагахь 
стага, бакъдерг а хууш, нийса йоцу кхиэл йинехь - иза 
жоьжагIатина чу вуллур ву. Нагахь стагана, бакъ дерг 
а ца хууш, жехIалаллица кхиэл йинехь - иза а 
жоьжагIатина чу вуллур ву» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ал-Хьакима - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара).1422 

1203. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь стаг кхиэлахо хIоттийнехь - 
цунна, урс а доцуш, урс хьаькхна» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Ткъа ибн Хузайма а, ибн Хьиббана а бакъ хьадис ду 
аьлла хIара).1423 

1204. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, Iедале (хьаькамалле, 
эмиралле) кхача гIертар долуш ду шу - ткъа 
къематдийнахь дагахьбаллам хир бу шуна цуьнах. 
(Дуьненахь) томехь зовкх хьегар делахь - (лечу хенахь) 
хала къастар хир (ду)» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари 
ву).1424 

1205. Iамр ибн ал-Iаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) олуш хезна шена аьлла: «Нагахь кхиэлахочо 

                                                 
1422. Абу Дауд, 3573, ат-Тирмизи, 1322, ан-Насаи, 3/461, ибн Ма-

жа, 2315, ал-Хьаким, 4/90. 
1423. Ахьмад, 2/230, Абу Дауд, 3571, ат-Тирмизи, 1325, ан-Насаи, 

3/462, ибн Мажа, 2308. 
1424. ал-Бухари, 7148. 
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(нийсонна тIе кхиар Iалашо а йолуш, биначу) шен 
къинхьегаман буха тIехь кхиэл йинехь, ткъа иза нийса 
а нисъеллехь, - цунна шалха ял хир ю. Нагахь 
кхиэлахочо (нийсонна тIе кхиар Iалашо а йолуш, 
биначу) шен къинхьегаман буха тIехь кхиэл йинехь, 
ткъа иза гIалат а ваьллехь, - цунна цхьалха ял хир ю » 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1425 

1206. Абу Бакара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) олуш хезна шена аьлла: «Цхьаьннен а бакъо яц - 
оьгIазвахана а волуш, шина (адамна) юккъехь кхиэл 
ян» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1426 

1207. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь шина стага хьоьга шайна юккъехь 
кхиэл яр дехнехь - сацам ма белахь, айхьа цаьршинга 
шингге а ладоггIалц. Иштта а бен хир бац хьан кхетам, 
айхьа хIун сацам бан беза хаа» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи. Цул сов тIаьххьарачо дика 
хьадис ду а аьлла хIара. Ибн ал-Мадинис хIара хьадис чIогIа 
(къавийй) ду аьлла, ткъа ибн Хьиббана – бакъ хьадис ду аьлла. 
Кхуьнах тера хьадис ал-Хьакима а далийна, ибн Iаббаса (Ал-
лахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) дийцина аьлла).1427 

1208. Умму Саламас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шу соьга довлу шайн кхиэлан гIул-
лакхашца. Шух цхьаъ шен тоьшаллаш говзза охьа-
дийца корматалла йолуш хила тарло - тIаккха аса, 
сайна цуьнгара хезначунна тIетовжар бахьаница, 
цунна пайдехьа къасто тарло дов. Нагахь аса бакъонца 
цуьнан вешина кхача дезаш долу хьакъ цунна дIадел-

                                                 
1425. ал-Бухари, 7352, Муслим, 1716.  

1426. ал-Бухари, 7158, Муслим, 1717. 

1427. Ахьмад, 1/90, Абу Дауд, 3582, ат-Тирмизи, 1331, ал-Хьаким, 

4/98. 
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лехь - аса цунна кхачориг жоьжагIатин цIеран дакъа 
ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1428 

1209. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) олуш 
хезна шена аьлла: «Халкъ цIоналле муха кхочур ду - 
бакъонца гIийлачарна догIуш дерг чIогIачаьргара 
(бехашчаьргара) царна юхадерзалуш ца хилча?!» 
(ХIара хьадис далийнарг ибн Хьиббан ву. Кхуьнах тера хьадис, 
Бурайда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина аьлла, ал-Баззара 
а далийна. Иштта Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина аьлла, ибн Мажас а далийна).1429 

1210. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) олуш 
хезна шена аьлла: «Къематдийнахь нийса суьдхо тIек-
хойкхур ву - сел луьра хьесап дийр ду цуьнга, шен оь-
марехь цкъа а шина стагана юккъехь кхиэл йина хил-
ла а ма велара-кха ша аьлла, цо сатосур долуш» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ибн Хьиббан, ал-БайхIакъи. Цул сов 
тIаьххьарачуьнан хаамехь аьлла: «…цхьа хурма бахьана 
долуш»).1430 

1211. Абу Бакара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Шайн куьйгаллехь зуда лаьтташ долу къам - 
данне а аьттоне (кхиаме) кхочур дац» (ХIара хьадис да-
лийнарг ал-Бухари ву).1431 

1212. Абу Маръям ал-Аздис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) олуш хезна шена аьлла: «Нагахь АллахIа бусалба 
нахана тIехь урхалла лелон хIоттийна волу стаг церан 
хьашташна а, къехошна а букъ бетта волалахь - АллахI 

                                                 
1428. ал-Бухари, 7169, Муслим, 1713. 

1429. ибн Хьиббан, 1554, ал-Баззар, 1596, ибн Мажа, 4010. 

1430. ибн Хьиббан, 1563, ал-БайхIакъи, 10/96. 

1431. ал-Бухари, 4425. 
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а воьрзур ву цуьнан хьаштех дIа» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи).1432 

1213. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) неIалт кхайкхийна - кхиэл ечу хенахь 
кхаьънаш лучунна а, кхаьънаш ийдечунна а» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ат-Тирмизи, ибн Хьиббан. 
Кхуьнах тера хьадис, IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьл-
да цаьршинна) дийцина аьлла, схьадаладо Абу Дауда а, ат-
Тирмизис а, ибн Мажас а).1433 

1214. IабдуллахI ибн аз-Зубайра (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) омра дира: ший а 
довхо кхиэлахочунна хьалха (цхьатерра) охьахаон 
везаш ву аьлла» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд. 
Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1434   

  

                                                 
1432. Абу Дауд, 2948, ат-Тирмизи, 1333. 

1433. Ахьмад, 2/387, ат-Тирмизи, 1336, ибн Хьиббан, 1196, Абу 

Дауд, 3580, ат-Тирмизи, 1337, ибн Мажа, 2313. 
1434. Абу Дауд, 3588, ал-Хьаким, 4/94. 
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ТОЬШАЛЛАШ ДАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1215. Зайд ибн Халид ал-ЖухIанис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Аса довзийта шуна - уггаре а дика 
тешаш муьлш бу? Уьш – шайга дехале хьалха 
тоьшалла деш берш бу» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).1435 

1216. Iимран ибн ал-Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Сан лархойх уггаре а 
диканиш – сан заманхой бу, тIаккха – царна тIаьххье 
богIу берш бу, тIаккха - царна тIаьххье богIу берш бу. 
Цул тIаьхьа цхьа нах гучубевр бу - тоьшаллаш деш хир 
бу уьш, шайга и дар дехна а доцуш. Ямартлонаш еш 
хир бу уьш. Нах тешар бац царех. Нузарш дийр ду 
(чIагIонаш йийр ю) цара, амма кхочушдеш хир бац 
уьш. Дуккха а дегIалахь (берстина) нах хир бу царна 
юккъехь» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1436 

1217. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Ямартчу 
стеган а, я ямартчу зудчун а, я шен вешица хьагI-гамо 
йолучу стеган а тоьшалла мегаш дац. Иштта ша возуш 
волучу охIланна пайдехьа тоьшалла деш волучу стеган 
тоьшалла а дац мегаш» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Ахьмад, Абу Дауд).1437 

1218. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «ГIум-аренгарачо гIалахочунна 

                                                 
1435. Муслим, 1719. 

1436. ал-Бухари, 2651, Муслим, 2535. 

1437. Ахьмад, 2/204, Абу Дауд, 3600.  
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дуьхьал дина тоьшалла къобалдеш дац» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Абу Дауд, ибн Мажа).1438 

219. Iумара ибн ал-ХаттIаба (АллахI реза хуьлда цунна) шен 
цхьана хьехамехь аьлла: «АллахIан элча (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) дийна волучу 
хенахь - нехан хетарех долучуьнгахь Делерачу хаамна 
тIетовжара. Амма хIинца Делера хаамаш дIасецна - 
цундела вай вешан хетаршкахь вайна гуш долучу, аша 
дечу шун гIуллакхашна тIетевжаш хир ду» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).1439 

1220. Абу Бакара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, цкъа 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: ««Уггаре доккха къа довзийта аса 
шуна? Уггаре доккха къа довзийта аса шуна? Уггаре 
доккха къа довзийта аса шуна?». Наха элира: 
«Довзийтахьа, хIай АллахIан элча!». Цо элира: «Иза – 
АллахIца накъоситий нисбар ду, дега-ненега 
лацадогIар ду». Оцу ерриге а хенахь дIатаьIна Iуьллуш вара 
иза. Циггахь, охьа а лахвелла, элира цо: «Боккъалаъ, иза – 
аьшпаш а, харцтоьшалла а ду! Боккъалаъ, иза – 
аьшпаш а, харцтоьшалла а ду!». И дешнаш, юх-юха олуш, 
бехира цо, сан (коьрте хIара) ойла яллалц: «ХIан-хIа, соцур 
вац иза»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1440 

1221. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) цхьана асхьабе хаьттира: «Малх гой 
хьуна?». Оцу (стага) жоп делира: «ХIаъ». (Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)) элира: 
«Нагахь хьайна и малх ма гарра бакъдерг гуш делахь - 
тоьшалла де ахьа, я дан а ца деш дита»» (ХIара хьадис, 

                                                 
1438. Абу Дауд, 3602, ибн Мажа, 2367. 

1439. ал-Бухари, 2641. 

1440. ал-Бухари, 2654, Муслим, 87. 
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гIийла зIе а йолуш, ибн Iадис далийна. Ткъа ал-Хьакима - бакъ 
хьадис ду аьлла хIара, амма иза гIалат ваьлла оцунна тIехь).1441 

1222. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа АллахIан элчано (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) дуйнан а, цхьана стеган 
тоьшаллин а буха тIехь кхиэл йира» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа тIаьххьарачо 
хьадис дийциначеран зIе дика (жаййид) ю аьлла. Кхуьнах тера 
хьадис иштта Абу Дауда а, ат-Тирмизис а далийна. Ткъа ибн 
Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1442   

  

                                                 
1441. ибн Iади, 6/2213, ал-Хьаким, 4/98. 

1442. Муслим, 1712, Абу Дауд, 3608, ан-Насаи, 3/490. Абу Дауд, 

3610, ат-Тирмизи, 1343, ибн Хьиббан, 2368.   
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ЛЕХАМАШ А, ТОЬШАЛЛАШ А ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1223. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Наха бен хIора лехам реза беш 
(кхочуш беш) белахьара, цхьаболу нах - кхечу нехан 
дахар а, бахамаш а лехабевр ма бара. Мухха делахь а, 
чIагIо жоьпахочо ян езаш ю» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).1443 

Дийцархойн бакъ зIе а ялош далийначу ал-БайхIакъин 
хьадисехь аьлла: «Девнан дас тоьшалла дало деза, ткъа 
ша бехкевар тIе ца оьцуш волу жоьпахочо чIагIо ян 
еза»  (ХIара хьадис далийнарг ал-БайхIакъи ву).1444 

1224. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цкъа Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) суьдан гIуллакхехь цхьана нахе дуй 
кховдийра. Царех хIоранна а ша-ша йойла лиира 
чIагIо. ТIаккха, дуй хьаьнга баийта беза къасторан 
дуьхьа, кхаж таса аьлла, омра дира цо» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).1445 

1225. Абу Умама ал-Хьарисис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: ««Нагахь стага дуй биънехь, 
бакъонца кхечу бусалба стагана догIуш долу хьакъ 
шен доладерзоран Iалашонца, - АллахIа, шеко йоцуш, 
жоьжагIатина чу вуллур ву иза, ялсаманина чувитар 
хьарам дийр ду цунна». Асхьабех цхьамма хаьттира цуьнга: 
«ХIай, АллахIан элча! Цхьа ладам боццу хIума делахь-
ай?». Цо жоп делира: «Арак диттан га делахь а»» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).1446 

 

                                                 
1443. ал-Бухари, 4552, Муслим, 1711.  

1444. ал-БайхIакъи, 10/252. 

1445. ал-Бухари, 2674. 

1446. Муслим, 137. 
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1226. Ал-АшIас ибн Къайса (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «Кхечу бусалба стеган бахам шен 
долаберзоран дуьхьа къера дуй биънарг - шена 
оьгIазваханачу АллахIна дуьхьал кхетар ву» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1447 

1227. Абу Мусас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цхьа 
дийнат бахьана долуш ши стаг вовшашца къовсаме 
ваьлла, амма шиннах цхьаьнггахь а (дIагайта) ша 
бакъхиларан тоьшалла а доцуш. ТIаккха АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
омра дина: дийнат цаьршинна юккъехь шина декъе 
декъа аьлла» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, 
ан-Насаи. Хьадисан дIаяздар тIаьххьарачуьнан ду, цо аьлла: 
цуьнан зIе дика (жаййид) ю).1448 

1228. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «ХIокху сан минбарна тIехь къера дуй биъна во-
лу стаг - шена жоьжагIатахь меттиг кечъеш ву» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи. Ткъа ибн 
Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1449 

1229. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Къематдийнахь АллахI кхаа адаме 
къамелдан хIуттур вац, я цаьрга хьожур а вац И, я 
къинойх цIанбийр а бац Цо уьш, балане Iазап а хир ду 
царна. (Царех цхьаъ) – гIум-аренгахь волу стаг ву, 
некъохошна хи ца луш волу, шена оьшучул дуккха а 
сов доллушехь. (ШолгIаниг) - махбархо ву, малх чу-
бузучу хенахь хIума юхкуш волу, ша иза хIоккху-оццу 
мехах эцна ма ю бохуш, АллахIах къера дуй а бууш, 
ткъа эцархо цуьнах тешаш а волуш. (КхоалгIаниг) - 
цхьана дуьненан хIуманан дуьхьа урхалчина (имамна) 

                                                 
1447. ал-Бухари, 2676, Муслим, 138. 

1448. Ахьмад, 4/402, Абу Дауд, 3613, ан-Насаи, 3/487. 

1449. Ахьмад, 3/344, Абу Дауд, 3246, ан-Насаи, 7/487, ибн Хьиббан, 

1192. 
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тешаме хила дуй бууш (байIат деш) волу стаг ву: 
урхалчо шена дуьненан дика делча - шен декхарш 
кхочушдеш, цо шена и ца лахь - шен декхарш кхочуш 
ца деш» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1450 

1230. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Шина 
стеган къовсам баьлла цхьа стен эмкал бахьанехь. 
Цаьршиннах хIораммо а тIечIагIдора - и стен эмкал 
ша волучохь йина ю бохуш. Цаьршиннах хIораммо а 
ша-ша (дуьйцург бакъ хилар тIечIагIдеш) тоьшаллаш 
а далийра. ТIаккха АллахIан элчано (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) и стен эмкал шен ка-
рахь йолучунна кхачош кхиэл йира» (ХIара хьадис ад-
ДаракъутIнис далийна, гIийла зIе а йолуш).1451 

1231. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) дуй бааран бакъо девнан дега 
(хьакъ дIадоьхучуьнга) кховдийра» (ХIара хьадис ад-
ДаракъутIнис далийна, гIийла зIе а йолуш).1452 

1232. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цхьана 
дийнахь Пайхамар (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна), сел юьхь лепаш, самукъане, со йолучу чувелира. Цул 
тIаьхьа цо элира соьга: «Ца хезира хьуна: Мужаззиз ал-
Мудлижиса,  Зайд ибн ал-Хьарисе а, Усама ибн Зайде а 
хьаьжна, церан когаш цхьана цIийнан уьйраш йолуш 
ду-кха аьлла, аьлларг» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).1453  

  

                                                 
1450. ал-Бухари, 7212, Муслим, 108. 

1451. ад-ДаракъутIни, 4/209. 

1452. ад-ДаракъутIни, 4/213. 

1453. ал-Бухари, 6770, Муслим, 1459. 
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ЛАЙШ ПАРГIАТБАХАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1233. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь цхьана бусалба стага кхин 
бусалба стаг лоллех мукъаваккхахь - лоллех 
мукъаяьккхиначу цуьнан хIора меженна дуьхьал 
АллахIа жоьжагIатин цIарах цуьнан меже 
кIелхьарйоккхур ю» (ХIара хьадис далийнарш  бу: ал-
Бухари, Муслим).1454 

Абу Умамас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь бусалба стага лоллех ши 
бусалба зуда мукъаяккхахь - цаьршинна дуьхьал 
жоьжагIатин цIарах кIелхьарвалар хир ду цунна» 
(ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Бакъ  хьадис ду а 
аьлла цо хIара).1455 

КаIб ибн Муррас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь муьлхха а бусалба зудчо 
лоллех цхьа бусалба зуда мукъаяккхахь - цунна духьал 
жоьжагIатин цIарах кIелхьаръялар хир ду цунна» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву).1456 

1234. Абу Заррас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Аса 
цкъа Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хаьттира: «ХIай, АллахIан элча! Муьлхарш ю 
уггаре а еза Iамалш?». Цо жоп делира: «АллахIах тешар 
а, АллахIан новкъахь тIом бар а ю». Аса 
хаьттира: «Лайшх мукъабаха уггаре а хьакъ берш 
муьлхарш бу?». Цо жоп делира:«Массарел а механ беза-
ха берш а, уьш долахь болучарна гергахь уггаре а 

                                                 
1454. ал-Бухари, 2517, Муслим, 1509. 

1455. ат-Тирмизи, 1547. 

1456. Абу Дауд, 3967. 
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хьомсара берш а бу» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).1457 

1235. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь кхинболучу декъахошца лайн 
декъехь волучу стага (шена догIучу декъанна лайнна) 
паргIато луш елахь, оцу заманчохь мехах иза схьаэца, 
цуьнах дIабала богIу мах болуш а, таро йолуш а велахь 
- нийсонца цуьнан мах а хIоттийна, шеца декъехь бо-
лучу декъахошна догIу дакъош нийсонца дIасадала 
деза цо. Оцу кепара нисделча, юьззина паргIато хуьлу 
лайнна. Нагахь цуьнан (оцу кепара иза маьрша вакк-
ха) таронаш яцахь - оцу лайнна юьззина паргIато хир 
яц, (оцу цхьана декъашхочо паргIатдитина шена кхо-
чу дакъа доцург)» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Мусли).1458  

Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь цуьнгахь (лай) схьаэца ахча да-
цахь - мах хIоттон безаш бу цуьнан. Цул тIаьхьа, болх а 
бина, дIатакха дезаш ву иза шена хIоттийначу механ 
бухадисина дакъа. Оцу хенахь иза долахь волу дай - 
цуьнан ницкъ ца кхочу болу белхаш тIебахкарца цун-
на хало ян йиш йолуш а бац» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим. Делахь а, цхьаболучу динан Iилманчаша 
тIечIагIдина: хIоттийначу мехах бухадисина дакъа балхаца 
дIатакха деза бохуш йолу хьадисан чаккхе - кхетам балар ду 
аьлла).1459 

1236. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «КIант шен дена (ала ма-деззара) дуьззина 
баркалла ала тарлуш ву-кха - нагахь цо шена иза лолле 
ваханий хиъча, (боьху) мах дIа а белла, схьа а ваькк-

                                                 
1457. ал-Бухари, 2518, Муслим, 84. 

1458. ал-Бухари, 2522, Мусли, 1501. 

1459. ал-Бухари, 2527, Муслим, 1503. 
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хина, паргIатваккхахь» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).1460 

1237. Самурат ибн Жундуба (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь лай ша долахь волучу дена 
юххера гергара велахь - паргIат ву иза» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн 
Мажа. Амма дукхаха болучу динан Iилманчаша хIара хьадис 
зIе юкъахъяьлла, хаьдда ду аьлла).1461 

1238. Iимран ибн Хьусайна (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Цхьана асхьаба ша валале 
хьалха совгIатна ялх лай паргIатвитина. Оцу хенахь 
уьш боцург, кхин бахам а ца хилла цуьнан. ТIаккха 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) оцу лайшка, цхьаьний  дIагулло аьлла, 
омра а дина, уьш кхаа тобане а бекъна, царна юккъехь 
къаж тесна. Царех шиъ паргIатвитина цо, ткъа висина 
виъ лоллехь висина. ТIехула тIе, оцу стага диначунна 
чIогIа бехк а баьккхина цо цуьнгара» (ХIара хьадис да-
лийнарг Муслим ву).1462 

1239. Сафинас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Умму 
Саламан (АллахI реза хуьлда цунна) гIарбаш яра со. Цкъа 
соьга элира цо: «Аса паргIато ло хьуна цхьана билламца: 
ахьа хьо дийна мел ю АллахIан элчанна (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) ялхолла лелор 
долуш» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-
Насаи, ал-Хьаким).1463 

1240. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Боккъалаъ, бухадисиначуьнан бакъонаш - 
паргIатваьккхиначуьнгахь дIачIагIлуш ю» (ХIара хьа-
                                                 
1460. Муслим, 1510. 

1461. Ахьмад, 5/15, Абу Дауд, 3949, ат-Тирмизи, 1365, ан-Насаи, 

3/173, ибн Мажа, 2524. 
1462. Муслим, 1668. 

1463. Ахьмад, 5/221, Абу Дауд, 5/221, ан-Насаи, 3/190, ал-Хьаким, 

2/213. 
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дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим. Деххачу хьадисах цхьа 
дакъа ду хIара).1464  

1241. IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Бухадисина-
чуьнан бакъонаш – тайпанан гергарло санна ю: я 
дохка йиш йолуш а дац и, я совгIатна дала йиш йолуш 
а дац и» (ХIара хьадис далийнарг  аш-ШафиIи ву. Ткъа ибн 
Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду аьлла хIара. ХIокху 
хьадисан бух, оццу дешнашца бацахь а, ал-Бухарис а, Муслима 
а балийна «Сахьихь» цIе йолучу шина а жайнахь).1465   

  

                                                 
1464. ал-Бухари, 2168, Муслим, 1504. 

1465. аш-ШафиIи, 1232, ибн Хьиббан, 4929, ал-Хьаким, 4/231, ал-

Бухари, 6756, Муслим, 1506. 
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ЛАЙХ ДЕРГ А, ШАЙН IОЖАЛЛА ХИЛЧА Я 
ЦIЕТОЬХНАЧУ МЕХАХ ЦАРНА ПАРГIАТО ЯЛА ВАIДА 
ЙИНА БОЛУ ЛАЙШ ДОЛАХЬ БОЛУЧУ ДАЙХ ДЕРГ  А, 
ИШТТА ШАЬШ ДОЛАХЬ БОЛУЧУ  ШАЙН ДАЙШНА 
БЕРАШ ДИНА БОЛУЧУ ГIАРБАШЕХ ДЕРГ А ДУЬЙЦУ 

ДАКЪА 

1242. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «Цкъа 
ансарех цхьана стага, ша веллачул тIаьхьа паргIата ву аьлла, 
дIакхайкхийна хилла шен къона лай. Ткъа иза воцург, ша да 
волуш кхин даьхнех хIума долуш а ца хилла иза. Цуьнах лаьц-
на хаам Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) дIакхаьчначу хенахь, цо аьлла: «Соьгара хIара лай 
хьамма оьцу?». ТIаккха НуIайм ибн IабдуллахIа эцна иза 
бархI бIе дирхIамах».  

ХIара хьадис ал-Бухарис а, Муслима а далийна. Цул сов 
ал-Бухарин хьадисехь дуьйцу: «Оцул тIаьхьа оцу стагах 
къехо хилира». Ткъа ан-Насаин хаамехь дийцина: «Цунна 
тIехь декхар хилла, (тIаккха Пайхамара (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна)) бархI бIе дирхIамах цуьнан и лай 
вохка а воьхкина, и ахча цуьнга дIа а делла, аьлла: «Хьайна 
тIехь долу декхар дIало»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим, ан-Насаи).1466 

1243. Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас а, дендас а (АллахI 
реза хуьлда царна) дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Ша долахь волучу 
шен дайшца цхьаьна механа тIехь барт бина волу лай - 
лай вуьсуш ву, цо такха дисинарг цхьа дирхIам бен да-
цахь а» (ХIара хьадис, дика  зIе а йолуш, далийнарг Абу Дауд 
ву. ХIокху хьадисан бух иштта Ахьмада а, Абу Дауда а, ат-
Тирмизис а, ан-Насаис а, ибн Мажас а, ал-Хьакима а балий-
на).1467 

1244. Умму Саламас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 

                                                 
1466. ал-Бухари, 6716-2141, Муслим, 997, ан-Насаи, 8/246. 

1467. Абу Дауд, 3926, Ахьмад, 2/178, Абу Дауд, 3927, ат-Тирмизи, 

1260, ан-Насаи, 3/197, ибн Мажа, 2519, ал-Хьаким, 2/218. 
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элира аьлла: «Нагахь муьлхха а зудчун лай велахь, (цIе 
тоьхначу) мехах паргIатвала бакъо елла велахь, нагахь 
иза и дан таро йолуш а велахь - иза волучохь цуьнах 
дIахьулъяла еза иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, 
Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Цул сов ат-
Тирмизис бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1468  

1245. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Вийначу лайн мах, мах а текхна, 
(лоллех) паргIатвала бакъо елла волучу, - цо 
дIатекхначу механ бараме хьаьжжина (лоллех) 
паргIатчу стеган мах токхур бу. Иштта цо такханза до-
лучу декъан бараме хьаьжжина - цуьнца 
цхьаьнабогIуш болу паргIатвоцучуьнан мах токхур бу» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, Абу Дауд, ан-Насаи).1469 

1246. Муъма-нехан ненан Жувайрийатан вашас Iамр ибн ал-
Хьариса (АллахI реза хуьлда царна) дийцина: «АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
ша лечу хенахь шел тIаьха дитина ма дац я дирхIам а, 
я динар а, я лай а, я гIарбаш а. Цхьа а хIума ца дитина 
цо, шен кIайн бIарз а, шен герз а, сагIийна дIадекъа 
аьлла цо омра дина хилла долу гIехьа лаьттан дакъа а 
доцург» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1470  

1247. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь муьлххачу а гIарбаша шен 
элина бер динехь - иза веллачул тIаьхьа (лоллех) 
мукъайолу иза» (ХIара хьадис далийнарш бу: ибн Мажа, ал-
Хьаким - дийцархойн гIийлачу зIеца. Делахь а, дуккхаъчу ди-
нан Iилманчаша и дешнаш Iумар ибн ал-ХатIабан (АллахI ре-
за хуьлда цунна) шен дешнаш лору).1471  

                                                 
1468. Ахьмад, 6/289, Абу Дауд, 3928, ат-Тирмизи, 1261, ан-Насаи, 

3/198, ибн Мажа, 2520. 
1469. Ахьмад, 1/222, Абу Дауд, 4581, ан-Насаи, 8/46. 

1470. ал-Бухари, 2739. 

1471. ибн Мажа, 2515, ал-Хьаким, 2/19. 
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1248. СахIд ибн Хьунайфа (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь стага тIемалочунна гIо дахь - Ал-
лахIан новкъахь жихIад деш волу, я декхархочунна - 
халачу хьолехь волу, я лайна - (цIе тоьхначу) мехах 
шена паргIато эца бакъо елла волу - АллахIа 
IиндагIехь латтор ву иза, Цуьнаниг бен IиндагI доцучу 
дийнахь» (ХIара хьадис далийнарг Ахьмад ву. Ткъа ал-
Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1472 

  

                                                 
1472. Ахьмад, 3/487, ал-Хьаким, 2/87. 
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ГIИЛЛАКХАХ ЦАВОХАР ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1249. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «ХIора бусалба стагана тIехь долу 
кхечу бусалба стеган хьаккъаш ялх ду: нагахь хьо 
бусалбанна дуьхьал кхетахь – салам ло цуьнга; нагахь 
цо хьо кхайкхинехь – цо хьо кхайкхиначе гIо; нагахь 
иза хьайх дага валахь – даггара дика хьехар де цунна; 
нагахь цо, хьоршам а тоьхна, АллахIна хастам бахь, – 
доIа де цунна; нагахь иза цомгаш хилахь – тIехIотта 
гIо иза волучу; нагахь иза лахь – цуьнан тезетахь 
хила» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1473 

1250. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шайл а лахарачуьнга хьовса, шайл 
а лакхарачуьнга ма хьежа. Цо гIо дийр ду шуна - 
АллахIа шайна дина дика (къинхетам) кIеззиг ца 
хета» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1474 

1251. СамIанан кIанта Навваса (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Аса АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) дикаллех а, къилахь долучух а 
хаьттича, цо жоп делира: «Дикалла – хаза гIиллакхаш ду, 
ткъа къилахь дерг - хьан дагчохь шеко хьийзориг ду, 
хьуна цуьнах дерг нахана хаа а ца лууш» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).1475 

1252. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь шаьш кхо адам цхьаьний 
делахь - шиъ къамеле ма волийла кхоалгIачух 
къайладехь, уьш нахах дIаэллалц, хIунда аьлча вас ян 

                                                 
1473. Муслим, 2162. 

1474. ал-Бухари, 6490, Муслим, 2963.  

1475. Муслим, 2553. 
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тарло цара цунна» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим. Ткъа хьадисан дIаяздар Муслимниг ду).1476 

1253. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шух цхьамма хIуъа хилча а ша 
хиъна Iачу шен меттигера стаг хьаламагIаттавойла - 
цуьнан метта ша охьахаархьама! Ишттачу хьолехь го а 
шор бай, паргIат охьаховша хьовса» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1477 

1254. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цаьршинна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нагахь шух цхьамма хIума йиънехь 
- шен куьг дIамахьокхийла (дила ма дуьлийла) цо, ша 
оцунна тIе мотт хьаккхалц я кхечуьнга 
хьакхийтталц1478» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1479 

1255. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Жимаха волучо воккхаха 
волучуьнга дала деза салам, тIехволучо - 
хиънаIаьчуьнга, нахах къеззигчу тобано – 
йоккхачуьнга» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим. ТIаьххьарачуьнан хаамехь) оцунна тIе хIара а аьлла: 
«Дошлочо гIашлочуьнга (хьалха) дала деза 
салам…»).1480  

1256. Абу ТIалибан кIанта Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Тоьаш ду - нагахь цхьаьний 
воьдуш волучу масийттаннан метта царех муьлххачу а 
цхьамма салам делча. Иштта тоьаш ду - нагахь 
цхьаьний хевшина Iачу масийттаннан метта царех 

                                                 
1476. ал-Бухари, 6290, Муслим, 2184. 

1477. ал-Бухари, 6270, Муслим, 2177. 

1478. Кхузахь буьйцуш берш бу - цуьнан зуда а, бераш а, лай а. 

1479. ал-Бухари, 5456, Муслим, 2031. 

1480. ал-Бухари, 6231, Муслим, 2160. 
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муьлххачу а цхьамма шайга делла салам схьаэцча» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: Ахьмад, ал-БайхIакъи).1481 

1257. Абу Хıурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Салам хьалха дIа ма лойла аша - я 
жуьгташка а, я керстанашка а. Нагахь шаьш новкъахь 
царех цхьанна дуьхьал кхетахь – некъан уггаре а 
готтачу тачане юьстахбаха уьш» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).1482 

1258. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Нагахь шух муьлххачу а цхьамма хьоршам тохахь - цо ала 
деза: «Хастам бу АллахIна!» («Алхьамду лиллахI!»). 
Цуьнан вашас (я цуьнан накъосто) ала деза цуьнга: «АллахIа 
къинхетам бойла хьоьх!» /ЙархьамукаллахI!/. Ткъа цо 
цуьнга юханехьа ала деза: «АллахIа нийсачу новкъа 
нисдойла шу, хьал-дахар а тодойла Цо шун!» 
/ЙахIдикумуллахI ва йуслихь балукум!/ (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).1483 

1259. Iелас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Шух цхьаммо ирахь ма молийла» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).1484 

1260. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла:  «Шух муьлххачу а цхьамма кога 
хIума юхуш - аьтту когана тIера дIадоладойла. Ша 
(когара) мачаш дIайохуш - аьрру когана тIера 
дIадоладойла, хIунда аьлча хьалха тIе юхург а, 

                                                 
1481. Ахьмад 2/346, ал-БайхIакъи, 9/49. 

1482. Муслим, 2167. 

1483. ал-Бухари, 6224. 

1484. Муслим, 2026. 
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тIаьххьара (когара) дIайоккхург а аьттуниг хилийта» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1485 

1261. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Цхьана тударгахь ма лела. Я ший а 
тударг (кога) юха, я ший а (когара) дIаяккха» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1486 

1262. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Къематдийнахь АллахI хьожур волуш вац 
– деза а детташ, шайна тIехьа шайн духар текхий-
начаьрга» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Му-
слим).1487 

1263. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Шух муьлххачу а цхьамма 
хIума юучу хенахь - шен аьтту куьйга яа. Шух муьлх-
хачу а цхьамма молучу хенахь - шен аьтту куьйга мала. 
ХIунда аьлча аьрру куьйга яар а, аьрру куьйга малар а 
- шайтIанан (амал ю)» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).1488 

1264. Iамр ибн ШуIайба дийцина, шен дас, дендас дийцира, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Яа а яа, мала а мала, тIе а юха, сагIа 
дIаса а декъа, ва амма кхоам беш (исрап ца деш), до-
залла а ца деш де и» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, 
Ахьмад. Ткъа ал-Бухарис, дийциначеран зIе а йоцуш, далийна 
хIара хьадис).1489 

  

                                                 
1485. ал-Бухари, 5856, Муслим, 2097. 

1486. ал-Бухари, 5855, Муслим, 2097. 

1487. ал-Бухари, 5783, Муслим, 2085. 

1488. Муслим, 2020. 

1489. Абу Дауд, 2261, Ахьмад, 6695, ал-Бухари, 10/252. 
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ДИКАЛЛА А, ГЕРГАРАЧАЬРЦА ХАЗА ЮКЪАМЕТТИГ 
ЛЕЛОР А ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1265. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шена токхе рицкъан дакъа кхача а, дукк-
ха а ваха а луучо - шен гергарачаьрца дика юкъамет-
тиг лелайойла» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1490 

1266. Жубайр ибн МутIIима (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «Гергаралонаш дохош (хедош) 
волу стаг ялсамане гIур вац» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).1491 

1267. Ал-МугIира ибн ШуIба (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, АллахIа хьарам дина 
шуна наношка лацадогIар, дийна боллушехь йоьIарий 
лаьттах бохкар, шайн декхарш кхочуш цадар, шайна 
цадогIург дIадехар. Цунна ца деза – эладитанаш, кест-
кеста нахе гIуллакх дар дехар (я дукха хеттарш дар), 
кхоам боцуш шайн бахам байъар» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).1492 

1268. IабдуллахI ибн Iамр ибн ал-Iаса (АллахI реза хуьлда 
цунна) дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «АллахI реза ву - нагахь да а, 
нана а реза делахь, ткъа АллахI оьгIазвоьду - нагахь да 
а, нана а оьгIаздаханехь» (ХIара хьадис далийнарг ат-
Тирмизи ву. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис 
ду аьлла хIара).1493 

1269. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхамара 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Аса дуй буу сайн са Шен карахь долучух! Делан лай 

                                                 
1490. ал-Бухари, 5985. 

1491. ал-Бухари, 5984, Муслим, 2556. 

1492. ал-Бухари, 5975, Муслим, 3/1341. 

1493. ат-Тирмизи, 1900, ибн Хьиббан, 2026, ал-Хьаким, 4/151. 
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иман диллина хир ма вац - шена дезарг (луург) шен 
лулахочунна а деззалц (лаъалц)» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).1494 

1270. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, ша 
цкъа АллахIан элчане (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) хаьттира аьлла: ««ХIай, АллахIан элча! Муьлха 
къа ду уггаре а доккха?». Цо жоп делира: «Ахьа АллахIца 
накъостий нисбар ду, хьо кхоьллинарг Ша цхьаъ во-
лучу!». Цо хаьттира: «Ткъа цул тIаьхьа?». Цо жоп делира: 
«Хьайн бер дер ду - цо хьайца шун декъарна кхоьруш 
(я: цо хьайца юуург яарна кхоьруш)». Цо хаьттира: 
«Ткъа цул тIаьхьа?». Цо жоп делира: «Шен лулахо-
чуьнан зудчуьнца зина дар ду»» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).1495 

1271. IабдуллахI ибн Iамр ибн ал-Iаса (АллахI реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, стага 
шен дена а, нанна а неIалт алар - уггаре даккхийрачу 
къинойх къа ду!». (Наха) хаьттира цуьнга: «ХIай, Ал-
лахIан элча! Ва муха эра ду стага шен дена а, нанна а 
неIалт?». Цо жоп делира: «ХIаъ, иза кхечу стеган дена 
сийдоцурш дийца волало - тIаккха важа а волало 
цуьнан дена сийдоцурш дийца. Иштта иза кхечу сте-
ган нанна сийдоцурш дийца волало - тIаккха важа а 
волало цуьнан нанна сийдоцурш дийца!» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1496 

1272. Абу Аййуба (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Бусалба стагана магош дац шен (бусалба) 
вешех кхаа буьйсанал сов къехка: вовшахкхетча - 
шиннах хIорамма а вовшашна букъбетташ. Ткъа царех 

                                                 
1494. ал-Бухари, 13, Муслим, 45. 

1495. ал-Бухари, 4477, Муслим, 86. 

1496. ал-Бухари, 5973, Муслим, 90. 
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дикаха верг – салам хьалха дIалуш верг ву» (ХIара хьа-
дис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1497 

1273. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Муьлхха а дика гIуллакх (дар) - сагIа ду» (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1498 

1274. Абу Заррас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, цкъа 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) шега элира аьлла: «ХIуъа хилча а (ШарIо) магош до-
лу цхьа а (дика) хIума тидаме ца оьцуш (кIезиг хетта) 
ма дуьтийла ахьа – иза хьайн вешин тIекеречу 
(елакъежначу) юьхьаца дуьхьалкхетар делахь а» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).1499 

1275. Абу Заррас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, цкъа 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) шега элира аьлла: «Айхьа чорпа кечъечу хенахь - ал-
само хи дотта оцунна тIе, шайн лулахойн гIайгIа бе» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1500 

1276. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «ХIокху дуьненан цхьана гIайгIанах 
муъма-стаг хьалхаваьккхинарг - АллахIа къематдий-
нан цхьана гIайгIанах хьалхавоккхур ву. Таро йоцуш 
волучу (декхархочунна) аьтто биначунна - АллахIа 
аьтто бийр бу хIокху дуьненахь а, эхартахь а. Бусалба 
стаг хьулвинарг - АллахIа иза а хьулвийр ву хIокху 
дуьненахь а, эхартахь а. АллахI Шен лайна гIо деш хир 
ву - ша и лай шен вешина гIо деш мел ву. Iилма лоьху-
чу муьлххачу а цхьана новкъа ваьллачунна - АллахIа и 
бахьанехь ялсамане боьду некъ атта бийр бу цунна. 
Ткъа Веза-Сийлахьчу АллахIан цхьана цIа чохь нах 
гулбелча, цигахь цхьаьний АллахIан Жайна а доьшуш, 

                                                 
1497. ал-Бухари, 6077, Муслим, 2560. 

1498. ал-Бухари, 6021. 

1499. Муслим, 2626. 

1500. Муслим, 2625. 
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вовшашна иза Iама а деш, - царна тIе, билггал, синтем 
буссур бу, (АллахIан) къинхетамо дIа а хьулбийр бу 
уьш. Малекаш гонаха довлу царна, АллахIа Шена 
хьалха болучарна юккъехь хьахабо уьш. Шен Iамалша 
шена хьем биначунна - цуьнан схьаваларо (тайпано) 
каде хьовза гIо дийр дац» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).1501 

1277. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Кхечарна дика гIуллакх гайтина волучун-
на - и диначарна санна нийсса ял хир ю» (ХIара хьадис 
далийнарг Муслим ву).1502 

1278. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «АллахIан дуьхьа ша гIоьнна кIел 
лацар доьхуш верг - гIоьнна кIел лоцийла аша. Ал-
лахIан дуьхьа (муьллхха а цхьа хIума) ехначунна - 
лойла аша (цо ехнарг). Шайна дика диначунна - (цо 
диначунна дуьхьал) совгIат дойла аша. Нагахь шайна 
(совгIатна цунна дала хIума) ца карадахь - АллахIе 
доIа дойла аша цунна» (ХIара хьадис далийнарг ал-
БайхIакъи ву).1503 

  

                                                 
1501. Муслим, 2699. 

1502. Муслим, 1893. 

1503. Ал-БайхIакъи, 4/199. 
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ХАЛБАТАЛЛА А, ДЕЛАХ КХЕРАР А ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1279. Баширан кIанта НуIмана (АллахI реза хуьлда цаьршин-
на) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) олуш хезира шена аьлла: «Боккъалаъ, ма-
гийнарг - хууш ду, цамагийнарг а - хууш ду, ткъа царна 
юккъехь шеконаш ерг ду, дуккха а нахана цуьнах дерг 
хаа а 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) дажочу жаIух терра, (иза) 
хIинций-хIинций оцунна тIе долу-кха (бохуш). Бок-
къалаъ, хIора паччахьан (шен) йихкина меттиг ю. 
Боккъалаъ, АллахIан йихкина меттиг – иза Цо царна 
цамагийнарш ду. Боккъалаъ, (адаман) дегIехь дилха-
нан кийсик ю: нагахь и нисъелла хилахь - дерриге дегI 
а нисдеш, нагахь и телхина хилахь - дерриге дегI а 
талхош. Боккъалаъ, иза - дог ду» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).1504  

1280. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Дакъазаваьлла динаран лай а, дирхIаман 
лай а, къатIифан1505 лай а! Шена дика делча - реза 
хуьлу иза, шена хIумма а ца делча – оьгIазвоьду иза!» 
(ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1506   

1281. Iумаран кIанта IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «(Цкъа) АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), шен белшаш а лаьцна, 
элира аьлла: «ХIокху дуьненахь хьо нехамахкахо я 
зихIартхо волуш санна хилалахь»».  

Iумаран кIанта IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Сарахь - Iуьйрене ма хьежа, 
ткъа Iуьйранна - суьйрене ма хьежа. Хьайн жималлех 
пайдаэца ахьа – сиркхо юкъайолале, иштта хьайн да-

                                                 
1504. ал-Бухари, 52, Муслим, 1599. 

1505. КъатIифа - бархатах тера а долуш, чо болу деза кIади ду. 

1506. ал-Бухари, 6435. 
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харах а - Iожалла юкъайолале» (ХIара хьадис далийнарг 
ал-Бухари ву).1507 

1282. Iумаран кIанта IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина: «Муьлххачу а цхьана нахах 
(къомах) дIатарлуш верг - ша а ву царех цхьаъ» (ХIара 
хьадис далийнарг Абу Дауд ву. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьа-
дис ду аьлла хIара).1508    

1283. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «(Цкъа) цхьана дийнахь Пайхамарна (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) (говрахь) тIехьа тIехиъна 
вара со. Цо элира соьга: «ХIай, кIант! Аса цхьа дешнаш 
Iамор ду хьуна. АллахI дагахь латтаве хьайна - Цо 
Iалашвийр ву хьо. АллахI дагахь латтаве хьайна - И 
хьайна хьалххахь карор ву хьуна. Нагахь хьайна цхьа 
хьашто кхочушъяр деха лаахь - АллахIе деха ахьа. 
Нагахь хьайна гIо доьхуш кхайкха лаахь – АллахIе 
кхайкха хьо. Хаалахь, нагахь берриге а нах 
цхьаьнакхетахь, хьуна цхьа дика дан, - цара хьайна 
АллахIа хила яздиначул сов баькккхина пайда бийриг 
цахилар. Иштта хаалахь, нагахь берриге а нах 
цхьаьнакхетахь, хьуна цхьа зен дан, - цаьрга хьайна 
АллахIа яздиначул сов даьккхина зен далург цахилар. 
Пелаг хьалаайдина даьлла, ткъа агIонаш якъаелла а 
евлла» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Цо «дика-
бакъ» хьадис ду а аьлла хIара).1509 

1284. СахIл ибн СаIда (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: 
«Цкъа цхьана стага, Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) тIе а веана, хаьттира цуьнга: «ХIай, 
АллахIан элча! ХIу дан деза аса - со АллахIна везийта 
а, нахана везийта а?». (Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна)) жоп делира: «ХIокху дуьненан ди-
канаш дIататта - АллахIна везар ву хьо. Нахехь долу-
чуьнга саматийса - нахана а дукха везар ву хьо»» (Ибн 

                                                 
1507. ал-Бухари, 6416. 

1508. Абу Дауд, 4031. 

1509. ат-Тирмизи, 2516. 
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Маджас а, кхинболучу динан Iилманчаша а далийна хIара хьа-
дис, дика зIе а йолуш).1510 

1285. СаIд ибн Абу Ваккъаса (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) олуш хезна шена аьлла: «Боккъалаъ, Ал-
лахIна дукха веза - хьал а долуш, Шех кхоьруш а во-
луш, бIаьрла воцу лай (я: шена терго яр ца лоьху лай)» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1511 

1286. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Стага Ислам-дин хьакъ долучу кепара ле-
лош ду - нагахь иза шен доцучу гIуллакхашна 
юкъагIерташ вацахь» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи 
ву. Дика хьадис ду а аьлла цо хIара).1512 

1287. ал-Микъдад ибн МаIдикариба (АллахI реза хуьлда цун-
на) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) элира аьлла: «Адамо цкъа а шен гайл вон 
пхьегIа юьзна ма яц!» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи 
ву. Дика хьадис ду а аьлла цо хIара).1513 

1288. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «А даман тIаьхьенах хIора (адам) 
къинош деш ду, ткъа къинош дечарех уггаре дикаха 
верг - кест-кеста тоба дийриг ву» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ат-Тирмизи, ибн Мажа, чIогIа зIе а йолуш).1514 

1289. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Къамел цадар – хьекъал (хьикмат) хи-
лар ду. Ва амма, къамел ца деш Iан хуург - чIогIа 
кIезиг ву» (ХIара хьадис ал-БайхIакъис «аш-ШуIаб» жайнахь 

                                                 
1510. Ибн Маджа, 4102. 

1511. Муслим, 2965. 

1512. ат-Тирмизи, 2318. 

1513. ат-Тирмизи, 2380. 

1514. ат-Тирмизи, 2499, ибн Мажа, 4251. 
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далийна, гIийла зIе а йолуш. Оцу уллехь цо аьлла: цхьана 
асхьаба дийцина хIара дешнаш хьекъалечу (хьикматечу) 
Лукъманан ду аьлла).1515  

  

                                                 
1515. ал-БайхIакъи, 5027. 
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ГIИЛЛАКХЕ ЦАХИЛАРАХ ЛАРВАЛАР А, ГIИЛЛАКХЕ 
ЦАХИЛАР КХЕРАМЕ ХИЛАР А ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1290. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «ХьогIах ларлойла шу, хIунда аьлча, 
боккъалаъ, хьагIано диканаш хIаллакдо - цIаро дечиг 
(я буц) хIаллакдаре терра» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Абу Дауд. Кхуьнах тера хьадис ибн Мажас а далийна, Анас бин 
Маликера (АллахI реза хуьлда цунна) ду аьлла).1516 

1291. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «ЧIогIа вац - дуккха а (болу нах) эшош 
верг, чIогIа ву – ша оьгIазвахча, чуьра ца волуш (соба-
ре хилалуш) верг» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1517 

1292. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Харцонах (зуламах) кхера, 
хIунда аьлча, боккъалаъ, харцо - къематдийнахь 
(буькъа) бода хилла дIахIуттур ю» (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим).1518 

1293. Жабира (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Харцонах (зуламах) кхера, хIунда аьлча, бок-
къалаъ, харцо - къематдийнахь (буькъа) бода хилла 
дIахIуттур ю. БIаьрмецигаллех а кхера, хIунда аьлча, 
боккъалаъ, бIаьрмецигалло хIаллакбина шул хьалха 
хилларш: цо уьш тIехьехна (вовшийн) цIийш Iенорна 
а, шайна хьарам динарг магорна а» (ХIара хьадис далий-
нарг Муслим ву).1519 

                                                 
1516. Абу Дауд, 4903, ибн Мажа, 4210. 

1517. ал-Бухари, 6114, Муслим, 2609. 

1518. ал-Бухари, 2447, Муслим, 2579. 

1519. Муслим, 2578. 
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1294. Махьмуд ибн Лабида (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Шуьгара даларна доллучул а чIогIа 
со кхоьруш волу уггаре кхерамениг - жима ширк ду». 
(И хIун ду аьлла шега хаьттича, жоп делира цо): «МоттаргIа 
ю»» (ХIара хьадис Ахьмада далийна, дийциначеран зIе дика а 
йолуш).1520 

1295. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Мунепакъан кхо билгало ю: ша цхьаъ 
дуьйцучу хенахь – аьшпаш бутту цо; ша цхьа ваIда йи-
ча – (ша йина) шен ваIда кхочуш ца йо цо; шех тешча 
– тешнабехк бо цо» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1521 

IабдуллахI ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Бакъ волу муне-
пакъ - шегахь тIаьххьара йиъ билгало йолуш верг ву, 
ткъа шегахь царех цхьаъ йолуш верг мунепикъан цхьа 
билгало йолуш хир ву, цуьнах иза дIацIанваллалц: ша 
цхьаьнца барт бича – тешнабехк бо цо; ша цхьаъ 
дуьйцучу хенахь – аьшпаш бутту цо; ша цхьа ваIда йи-
ча – (ша йина) шен ваIда кхочуш ца йо цо; ша къовса 
воьлча – гIиллакхах вуху иза» (ХIара хьадис далийнарш 
бу: ал-Бухари, Муслим).1522  

1296. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Бусалбанан юьхьъягор - 
лартIехь цахилар (бакъонна тIера валар) ду, ткъа 
цуьнца тIом бар-м - керстаналла ду» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1523 

                                                 
1520. Ахьмад, 5/428. 

1521. ал-Бухари, 33, Муслим, 59. 

1522. ал-Бухари, 34, Муслим, 58. 

1523. ал-Бухари, 6044, Муслим, 64. 
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1297. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «(Нехан хьокъехь кхоллалучу) шеконах 
ларло, хIунда аьлча шеко - уггаре а харц хабар ду» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1524 

1298. МаIкъил ибн Йасара (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «АллахIа ялсаманина чувитар хьар-
ам дина дихкина ду – нагахь АллахIа Ша кхинболучу 
Шен лайшна тIехь урхалла лелон хIоттийна волу лай, 
уьш Iеха а бина, лечу дийнахь уьш лебина а волуш, 
лахь» (ХIара хьадис далийнарш ву: ал-Бухари, Муслим).1525 

1299. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан  
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Я, АллахI! Айхьа сан умматера бусалба нахана 
тIе муьлхха а цхьа урхалла дар шен караделча - царна 
даздиначуьнца луьра хила Хьо (я: хало е Ахьа цунна)» 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1526 

1300. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Шаьш летачу хенахь - юьхьана тIе ма то-
халаш» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим: 
2612).1527   

1301. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Цхьана стага дийхира Пайхамаре (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна): «Хьехар лохьа суна». Цо элира: 
«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!»» (ХIара 
хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1528 

                                                 
1524. ал-Бухари, 5143, Муслим, 2563. 

1525. ал-Бухари, 7150, Муслим, 142. 

1526. Муслим, 1828. 

1527. ал-Бухари, 2559, Муслим, 2612. 

1528. ал-Бухари, 6116. 
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1302. Абу Хавла ал-Ансарис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, бакъо йоцуш, хар-
цонца АллахIан хьал-бахам шайн куьйга кIел берзош, 
(шайна ма лаъара и лелош) нах бу - ва амма, къемат-
дийнахь жоьжагIатин цIе хир ю царна» (ХIара хьадис 
далийнарг ал-Бухари ву).1529 

1303. Абу Зарр ал-ГIаффарис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) дийцира, доллучунна ницкъ кхочучу, Сийлахь-Воккха 
волучу шен Дала элира аьлла: «ХIай, Сан лайш! Аса Сайна 
а дихкина (Сайна а хьарам дина) зулам дар, шуна а 
(хьарам дина) дихкина Аса и. Цундела вовшашна зу-
ламаш ма дойла аша!» (ХIара хьадис далийнарг Муслим 
ву).1530 

1304. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
(цкъа) АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хаьттира аьлла: «ГIийбат хIун ду хаьий шу-
на?». Наха жоп делла: «(Оцу хьокъехь дерг) АллахIна а, 
Цуьнан элчанна а дикаха хаьа». (Пайхамара (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)) аьлла: «(Иза) - ахьа 
хьайн (динан) ваша хьехавар ду-кха - (ша хьехор) цун-
на дезалун доцучу кепара». (Цуьнга) хаьттира: «Алахь, 
нагахь аса дуьйцург сан вешехь долуш делахь?». (Пай-
хамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)) жоп 
делира: «Нагахь ахьа дуьйцург цуьнгахь делахь-м - ахьа 
цунна динарг гIийбат ду, нагахь и (ахьа ма вуьйццу) 
вацахь–м – хIета, ахьа цунна динарг бухIтан ду» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).1531  

1305. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
(цкъа) АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Вовшашца хьаьгIнаш ма ле-
ца. Мах барехь вовшийн лемаде (я: мехаш хьала ма 
даха). Вовшашна оьгIазъэхар дита. Вовшашна бак-

                                                 
1529. ал-Бухари, 3118. 

1530. Муслим, 2577. 

1531. Муслим, 2589. 
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къаш ма детта. Вовшийн мах ма бохабе (юкъа а экк-
хий, хIума ма эца). Вежарий а хилий дIахIитта, хIай, 
АллахIан лайш! Бусалба стаг - бусалба стеган ваша ву: 
цо (бусалба нахах цхьаммо) вукхунна (бусалба стага-
на) гIело ян йиш яц, цуьнах цаваша йиш яц иза, иза 
гIо доцуш вита йиш яц цо. 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) то-
ам болуш ду - иза шен бусалба вешех цавашар. ХIора 
бусалба стагана бехке (хьарам хила дезаш ду) кхинво-
лучу бусалба стеган дахар а, бахам а, сий а» (ХIара хьа-
дис далийнарг Муслим ву).1532  

1306. КъутIба ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) кест-кеста олура аьлла: «Я, АллахI! Iовдалчу ама-
лех (гIиллакхех) а, вочу гIуллакхех а, сийсазчу лаамех 
а, цамгарех а ларве Ахьа со» («АллохIумма жаннибни 
мункара тил ахла къи вал аIма ли вал ахIва и вал адва и») 
(ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Ткъа ал-Хьакима - 
бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1533 

1307. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Къийса ма ло хьайн вешица, 
вела а ма вела цуьнах, айхьа кхочуш ен йоцу ваIда а ма 
е цунна» (ХIара хьадис, дийциначеран гIийла зIе а йолуш, 
далийнарг ат-Тирмизи ву).1534 

1308. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Ши амал ю – муъма-стагехь цхьана 
хеннахь хила йиш йоцуш: бIаьрмецигалла а, вон гIил-

                                                 
1532. Муслим, 2564. 

1533. ат-Тирмизи, 3591, ал-Хьаким, 1/532 

1534. ат-Тирмизи, 1995. 
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лакхаш (я боьха амалш) а» (ХIара хьадис, дийциначеран 
гIийла зIе а йолуш, далийнарг ат-Тирмизи ву).1535 

1309. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
(цкъа) АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Наха вовшашка сийдоцурш 
дуьйцучу хенахь - олуш долучунна бехкениг хьалха 
дIаволавелларг ву, нагахь васхилларг (халахетийти-
нарг) сов ца ваьлчахьана» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).1536 

1310. Абу СырмаIа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, (цкъа) 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «АллахIа зен дийр ду - бусалбанна зен 
диначунна. АллахIа мостагIалла лелон долор ду - бу-
салбанца мостагIалла лелош волучуьнца» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи. Ткъа тIаьххьарачо зIе 
дика йолуш хьадис ду аьлла хIара).1537 

1311. Абу Дарда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Боккъалаъ, АллахIна кIоршаме (нах) а, эхь до-
цу нах а ца беза» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. 
Оццо бакъ хьадис ду а аьлла хIара).1538 

Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Муъма-стаг багалееш хила ца веза, я 
нахана неIалт кхийкхош хила а ца веза, я кIоршаме 
хила а ца веза, я эхь доцуш хила а ца веза» (ХIара хьадис 
далийнарг ат-Тирмизи ву. Дарж дика хьадис ду а аьлла цо 
хIара. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара. Делахь а, 
ад-Даракъутнис и дешнаш ибн МасIудан (АллахI реза хуьлда 
цунна) шен дешнаш ду аьлла).1539 

                                                 
1535. ат-Тирмизи, 1962. 

1536. Муслим, 2587. 

1537. Абу Дауд, 3635, ат-Тирмизи, 1940.  

1538. ат-Тирмизи, 2002. 

1539. ат-Тирмизи, 1977, ал-Хьаким, 1/12. 
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1312. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Беллачарна ма лоьйла шу, хIунда аьлча шаьш 
хьалха (дуьненахь болуш мел) диначунна тIебахана 
уьш» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1540 

1313. Хьузайфа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Эладитанча ялсамане гIур вац» (ХIара хьадис да-
лийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1541 

1314. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Шен оьгIазло сацийнарг (хьулйинарг) - Ал-
лахIа Шен Iазапах кIелхьара воккхур ву» (ХIара хьадис 
ат-ТIабаранис далийна «ал-АвсатI» цIе йолучу жайнахь, Ибн 
Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) элира аьлла, ибн Абу ад-
Дунйас далийна долучу цуьнах тера хьадисаца чIагIло 
хIара).1542  

1315. Абу Бакр ас-Сиддикъа (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «Ялсамане гIур вац мекара 
харцлуьйриг, сутара пис, вон эла а» (Дийциначеран зIе 
гIийла а йолуш, тайп-тайпанарачу шина хьадисехь далийна 
хIара хьадис ат-Тирмизис).1543 

1316. Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Нагахь стаг ша дийриг ца 
дезаш болучу нехан къамелашка ладоьгIуш велахь - 
къематдийнахь цуьнан лергашна чу лалийна даш дут-
тур ду» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1544 

                                                 
1540. ал-Бухари, 1393. 

1541. ал-Бухари, 6056, Муслим, 105. 

1542. ат-ТIабарани, 6/140. 

1543. ат-Тирмизи, 1947-1964. 

1544. ал-Бухари, 7042. 
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1317. Анас ибн Малика (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан 
дена а) дийцина, АллахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Декъала да ву-кха - 
кхечу нехан сакхташ лоьхучул а, шен кхачамбацарийн 
ойла еш, гIайгIано дIалаьцна верг» (ХIара хьадис ал-
Баззара далийна, дика зIе а йолуш).1545 

1318. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Шен бIаьргашлахь ша-ша 
дукха вазвийриг (хесториг), деза деттачу хотIаца бо-
лар дийриг - АллахIна дуьхьал кхетар ву, И шена 
оьгIазвахана а волуш» (ХIара хьадис далийнарг ал-Хьаким 
ву. Хьадис дийцинарш теша хьакъ бу).1546 

1319. СахIл ибн СаIда (АллахI реза хуьлда цаьршинна) дийци-
на, АллахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Сихалла – шайтIанан кхоллам бу» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ат-Тирмизи. Дарж дика хьадис ду 
а аьлла цо хIара).1547 

1320. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан  
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Волла – вон гIиллакх ду» (ХIара хьадис, далий-
начеран зIе гIийла а йолуш, Ахьмада далийна).1548 

1321. Абу Дардаа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Кест-кеста неIалт олуш берш - къемат-
дийнахь я шапаIатхой (гIодаккхархой) а, я тешаш а 
хир бац» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1549 

1322. МуIаз ибн Жабала (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Цо латийна долу къа бахьанехь, шен 
вешин юьхь ягийна (тIехтоьхна, эхь хетийтина) верг - 

                                                 
1545. Абу Нуlийма, 3/202. 

1546. ал-Хьаким, 1/60. 

1547. ат-Тирмизи, 2012. 

1548. Ахьмад, 6/85. 

1549. Муслим, 2598. 
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ша лийр ма вац иза, цо ша и (къа) латадаллалц» (ХIара 
хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Цо дика хьадис ду а аьлла 
хIара. Делахь а, цуьнан зIенехь цхьа чIуг йоцуш ю).1550 

1323. БахIз ибн Хьакима, шен дегара, дендегара (АллахI реза 
хуьлда царна) ду аьлла, дийцина, АллахIан элчано (АллахIера 
къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: 
«Дакъазалла ю-кха (бала бу-кха) - нах белоран дуьхьа 
харцлуьйчунна! Дакъазалла ю-кха цунна! Дакъазалла 
ю-кха цунна!» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи. Кхуьнан зIе чIогIа ю).1551 

1324. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «ГIийбатан каппарат (я: гIийбатан къинах 
дIацIанвалар) - ахьа айхьа гIийбат дина волучу стага-
на гечдар доьхуш, доIа дар ду» (ХIара хьадис далийнарг 
ал-Хьарис ибн Абу Iусама ву шен «Муснад» жайнахь. Хьадис 
дийциначеран зIе гIийла ю).1552 

1325. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна, дийцина) АллахIан  
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «АллахIна уггаре а ца беза нах - (юхабовла ца 
кхеташ) луьра къийсалурш бу» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).1553 

  

                                                 
1550. ат-Тирмизи, 2505. 

1551. Абу Дауд, 4990, ат-Тирмизи, 2315, ан-Насаи, 146. 

1552. ал-Хьарис ибн Абу Iусама, 2/974. 

1553. Муслим, 2668. 
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ХАЗАЧУ АМАЛШКА (ГIИЛЛАКХАШКА) КХАЙКХАМ 
БЕН ДАКЪА 

1326. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Бакълуьйш хила, хIунда аьлча бакълеро - 
дикалле кхачаво, ткъа дикалло - ялсамане кхачаво. 
Нагахь стаг хаддаза бакъдерг дуьйцуш велахь, хаддаза 
бакъонан агIо лаьцна велахь - АллахIна гергахь 
дIаяздина хир ду бакълуьйриг ву иза аьлла. Иштта 
аьшпех ларло, хIунда аьлча аьшпаша - волле (я 
къилахь долучуьнга, я лартIехь цахиларе) кхачаво, 
ткъа волло (я къилахь долучо, я лартIехь цахиларо) - 
жоьжагIате кхачаво. Нагахь стаг хаддаза аьшпаш 
буттуш велахь, хаддаза харцлеран агIо лаьцна велахь 
– АллахIна гергахь дIаяздина хир ду аьшпашбуттург ву 
иза аьлла» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1554 

1327. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «(Нехан хьокъехь кхоллалучу) 
шеконах ларло, хIунда аьлча шеко - уггаре а харц 
хабар ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1555 

1328. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: ««Некъийн йистошкахь 
хевшина Iарах ларло». Наха аьлла: «ХIай, АллахIан 
элча! Тхо даха-м лур ма дац и доцуш, хIунда аьлча, 
иштта цигахь охьа а ховший, тхайн къамелаш до оха». 
Цо аьлла: «Нагахь шу шаьш (бохучунна) тIера довлуш 
дацахь - шайна тIера некъан хьаккъаш кхочушде». 
Цара хаьттина: «ХIун хьаккъаш ду цуьнан?». Цо жоп 
делла: «БIаьргаш охьадахийтар, цхьанненна а зен 
цадар, салам схьаэцар, диканиг даре кхайкхар, вониг 

                                                 
1554. ал-Бухари, 6094, Муслим, 2607. 

1555. ал-Бухари, 5143, Муслим, 2563. 
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дарах ларвалар»» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим).1556 

1329. МуIавийс (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «АллахIа Шена дика дан лиъначунна - дин 
довзар ло» (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, 
Муслим:).1557 

1330. Абу Дардаа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Цхьа а хIума дац къематдийнахь 
муъма-стеган терзанахь хазачу гIиллакхел а дезаха 
хир долуш. Боккъалаъ, АллахIна кIоршаме (нах) а, эхь 
доцу нах а ца беза» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, 
ат-Тирмизи. Ткъа тIаьххьарачо бакъ хьадис ду аьлла хIара).1558 

1331. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) элира аьлла: «Эхь хетар – иманах ду» (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1559 

1332. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, хьалха (хиллачу) 
пайхамарийн къамелашкахь нахана дIахиъначух ду 
(кхиндIа дерг): нагахь хьайна эхь ца хетахь – хьайна 
луъург де» (ХIара хьадис далийнарг ал-Бухари ву).1560 

1333. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «Нуьцкъала муъма-стаг АллахIна 
гергахь гIолехь а, дукха везаш а ву гIийлачу муъма-
стагал а. Делахь а, цаьршиннах хIорангахь а ду 
цхьацца дика хIума. Хьайна пайдехьа дера 

                                                 
1556. ал-Бухари, 6229, Муслим, 2121. 

1557. ал-Бухари, 71, Муслим, 1037. 

1558. Абу Дауд, 4799, ат-Тирмизи, 2002. 

1559. ал-Бухари, 24, Муслим, 36. 

1560. ал-Бухари, 6120. 
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долучуьнгахь - къар ца луш хила, АллахIера гIо а деха, 
хIуъа хилча а осал а ма вала. Нагахь хьайна хIуъа 
цхьаъ хилахь - ахьа ма ала: «Дависарг, аса иштта дина 
хиллехьара - иза а, хIара а хилла хир ма дара!» - хIунда 
аьлча, боккъалаъ, оцу «хиллехьара» бохучо шайтIанан 
хIуьмалгашна аьтто схьабоьллу» (ХIара хьадис далийнарг 
Муслим ву).1561 

1334. Iийад ибн Хьимара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «Сийлахь-Везачу АллахIа соьга биначу 
хаамехь шуьга дина омра ду - эсала (эвхье) хила аьлла: 
цхьана а стаге кхечунна гIело ца яйта а, вовшашна де-
за ца дайта а» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1562 

1335. Абу Дардаа (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайха-
мара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Нагахь стага уллохь а воцучу шен вешин сий 
лардахь - АллахIа къематдийнахь цуьнан юьхь 
(жоьжагIатин) цIарах ларйийр ю» (ХIара хьадис ат-
Тирмизис далийна. Дарж дика хьадис ду а аьлла цо хIара. 
Кхуьнах тера хьадис иштта Ахьмада а далийна, Йазидан йоIа 
Асмаа (АллахI реза хуьлда цунна) элира аьлла).1563 

1336. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «СагIа даларах хьал-бахам жимлуш бац. 
Нагахь стаг (нахана) гечдан хууш велахь - АллахIа 
цуьнан сий алсамдоккху. Нагахь стаг АллахIна хьалха 
аьшне (мадаре) хилахь - Сийлахь-Везачу АллахIа  ваз-
во иза» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1564 

1337. IабдуллахI ибн Салама (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «ХIай, нах! Вовшашка саламаш ло 
(я: салам далар даржаде), гергаралонийн уьйраш хит-

                                                 
1561. Муслим, 2664. 

1562. Муслим, 2865. 

1563. ат-Тирмизи, 1931, Ахьмад, 6/461. 

1564. Муслим, 2588. 
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та, гонаха болучарна хIума а яае, бус-буса ламазаш де 
нах бийшина болучу хенахь - ялсамане гIур ду шу 
маршонца» (ХIара хьадис ат-Тирмизис далийна. Бакъ хьадис 
ду а аьлла цо хIара).1565 

1338. Тамим ад-Дарис (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: ««Дин - догцIеналла гучуяккхар ду». Оха 
хаьттира: «Хьенан хьокъехь?». Цо жоп делира: «АллахIан 
а, Цуьнан Жайнин а, Цуьнан элчанан а, бусалба нехан 
куьйгалхойн а, (иштта) массо бусалба нехан хьокъехь 
а»» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1566 

1339. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Делах кхерар а, хаза гIиллакхаш а ду дол-
лучул а дукхаха ялсамане кхача гIодеш йолу коьрта 
дикаллаш» (ХIара хьадис далийнарш бу: ат-Тирмизи, ибн 
Мажа. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1567 

1340. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Берриге а нахана дика далур дац шуьга 
шайн бахамах. Делахь а, нахана дика де аша шайн 
даггара екхаеллачу яххьашца а, шайн хазачу амалшца 
а» (ХIара хьадис далийнарг Абу ЯIла ву. Ткъа ал-Хьакима - 
бакъ хьадис ду аьлла хIара).1568 

1341. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна, дийцина), Ал-
лахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Муъма-стаг - шен муъма-вешин куьзга ду» 
(ХIара хьадис далийнарг Абу Дауд ву, дика зIе а йолуш).1569  

1342. Ибн Iамара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 

                                                 
1565. ат-Тирмизи, 2485. 

1566. Муслим, 55. 

1567. ат-Тирмизи, 2004, ибн Мажа, 4246, ал-Хьаким, 4/324. 

1568. Абу ЯIла, 11/428, ал-Хьаким, 1/124. 

1569. Абу Дауд, 4981. 
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хуьлда цунна) элира аьлла: «Нахаца тIекере а волуш, цара 
дечу халахетрашна собаре а волуш волу муъма-стаг 
тоьлуш ву - нахаца тIекере а воцуш, цара дечу халахе-
таршна собаре а воцуш волучу муъма-стагал а» (ХIара 
хьадис далийнарг ибн Мажа ву, дика зIе а йолуш. Кхуьнах те-
раниг ат-Тирмизис а  далийна. Делахь а, цо асхьабан цIе ца 
хьахийна).1570 

1343. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан  элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Я, АллахI! Айхьа сан сибат исбаьхьа даре 
терра - сан гIиллакхаш а де Ахьа иштта хаза» («Ал-
лохIумма кама хьассанта халкъи фа хьассин хулукъи») (ХIара 
хьадис далийнарг Ахьмад ву. Ткъа ибн Хиббана - бакъ хьадис 
ду аьлла хIара).1571 

  

                                                 
1570. ибн Мажа, 4032, ат-Тирмизи, 2507. 

1571. Ахьмад, 1/403, ибн Хиббан, 959. 
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ДЕЛА ХЬЕХОР (ЗУЬКАРАХ ДЕГ) ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1344. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: 
«АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) дийцира Сийлахь-Везачу АллахIа аьлларг: «Со Сайн 
лайца цхьаьна ву - иза Со хьехош мел ву, Сан дуьхьа 
иза шен балдаш хьедеш мел ву» (ХIара хьадис далийнарг 
ибн Мажа ву. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара. 
Ал-Бухарис а далийна изза хьадис, амма дийцархойн зIе а йо-
цуш - «Фатхь ал-Бари»)).1572 

1345. МуIаз ибн Жабала (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «АллахI хьехоро санна чехка АллахIан 
Iазапах хьалхаваккхалур волуш цхьа а Iамал ма яц 
Адаман тIаьхьено йина» (ХIара хьадис далийна ибн Абу 
Шайбас а, ат-ТIабаранис а, дийцархойн дика зIе а йолуш).1573 

1346. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нах цхьаьний цхьана гуламехь охьа а 
хевшина, АллахI хьехон буьйлабелча - малекаш гонаха 
довлу царна, къинхетамо дIахьулбо уьш, (оцунна тIе) 
АллахIа Шена уллохь болучарна юккъехь хьаха а бо 
уьш» (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1574 

1347. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь нах гуламехь охьаховшахь, цигахь 
я АллахI а ца хьахош, я Пайхамарна (АллахIера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) салават а ца дуьллуш, - 
билггал, къематдийнахь гIайгIане доьрзур ду царна и» 
(ХIара хьадис ат-Тирмизис далийна. Цо дика хьадис ду а аьлла 
хIара).1575 

                                                 
1572. ибн Мажа, 3792, ибн Хьиббан, 815, Ал-Бухари, 13/499/ 

«Фатхь ал-Бари»)). 
1573. ибн Абу Шайба, 10/300, ат-ТIабарани, 20/166. 

1574. Муслим, 2700. 

1575. ат-Тирмизи, 3380. 
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1348. Абу Аюб ал-Ансарис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь стага уьттазза (хIара) дешнаш 
алахь: «АллахI воцург, кхин дела вац. Ша цхьаъ ву И, 
Шеца накъост а воцуш. Пачччахьалла Цуьнан ду, 
хастам а Цунна бу. Массо хIуманна тIехь ницкъ болуш 
а ву И!» («Ла илахIа иллалЛохIу вахьдахIу ла шарика лахI, 
лахIулмулку ва лахIулхьамду ва хIува Iала кулли шайъин 
къадир») - ИсмаIилан тIаьхьенах виъ лай лоллех 
мукъаваьккхича санна ял хир ю цунна» (ХIара хьадис 
далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1576 

1349. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Нагахь стага бIозза (хIара) дешнаш алахь: 
«Сийлахь ву АллахI! Хастам бу Цунна!» («Субхьанал-
лахIи ва бихьамдихI») - цуьнан къиношна гечдийр ду, и 
(къинош) хIордан чопане нислуш дукха делахь а» 
(ХIара хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1577 

1350. Хьарисан йоIа Жувайрийата (АллахI реза хуьлда цунна) 
дийцина, (цкъа) АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) шега элира аьлла: «Хьо (йолучуьра 
со араваьллачул) тIаьхьа кхузза диъ дош аьлла аса. 
Амма дийнан юххьехь дуьйна ахьа мел баьхначу 
дешнашца дозаллехь (дуьстича), билггал, бакъдолуш 
(сан дешнаш царел а) тоьлуш (дезаха) хир ма дара! Аса 
аьлларг: «Сийлахь ву АллахI, хастам бу Цунна - Цо мел 
кхоьллина долучу хIуманан барамехь, И реза хиларан 
барамехь, Цуьнан Iаршан йозаллин барамехь - (и дIа-
яздан) Цуьнан дешнаш (дIаяздеш ма-эшшара, оццул 
дукха) шекъа оьшур долуш» («СубхьáналлóхIи ва бихьам-
дихIи, Iадада холкъихIи, ва ридó нафсихIи, ва зината Iар-
шихIи, ва мидáда калимáтихI» (ХIара хьадис далийнарг Му-
слим ву).1578 

 

                                                 
1576. ал-Бухари, 6404, Муслим, 2693. 

1577. ал-Бухари, 6405, Муслим, 2691. 

1578. Муслим, 2726. 
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1351. Абу СаIид ал-Худрис (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) шега элира аьлла: «Церан пайда - даима лаьттан 
йолу дика Iамалш, (хIара) дешнаш ду: «Кхин дела вац, 
АллахI воцург! ЦIена (Сийлахь) ву АллахI! Массо 
хIуманал Воккха ву АллахI! Хастам бу АллахIна! 
Ницкъ а бац, гIора а дац АллахIера доцург!» («ЛаилахIа 
иллаллахIу, ва субхьаналлахIи, валлахIу акбар, валхьамду 
лиллахI, ва ла хьавла ва ла къуввата илла биллахIи») (ХIара 
хьадис далийнарг ан-Насаи ву. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-
Хьакима а - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1579 

1352. Самурат ибн Жундуба (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «АллахIна уггаре дукха деза 
дешнаш (хIара) диъ ду: «ЦIена (Сийлахь) ву АллахI! 
Хастам бу АллахIна! Кхин дела вац, АллахI воцург! 
Массо хIуманал Воккха ву АллахI!» («СубхьаналлахI! 
Валхьамду лиллахI! Ва лаилахIа иллаллахI! ВаллахIу акбар»). 
Царех хьалха муьлххарг аьлча а башхалла яц» (ХIара 
хьадис далийнарг Муслим ву).1580  

1353. Абу Муса ал-АшIарис (АллахI реза хуьлда цунна) дий-
цина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьл-
да цунна) элира аьлла: «ХIай, IабдуллахI ибн Къайс! Ял-
саманин хазнех цхьа хазна гайта аса хьуна?». Цо аьлла: 
«Дера гайта, хIай АллахIан элча!»» (АллахIан элчано 
(АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: 
«Ницкъ а бац, гIора а дац АллахIера доцург!» («Ва ла 
хьавла ва ла къуввата илла биллахIи») (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ал-Бухари, Муслим. Ткъа ан-Насаичун хаамехь хIокху 
кепара аьлла ду: «АллахIах кIелхьараволийла яц - Ал-
лахIехь йоцург!» («Ла малжаа миналлахIи илла илай-
хIи»)).1581 

  

                                                 
1579. ан-Насаи, 3/362, ибн Хьиббан, 840, ал-Хьаким, 1/512. 

1580. Муслим, 2137.  

1581. ал-Бухари, 6384, Муслим, 2704. 
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ДОIАНАХ ЛАЬЦНА ДУЬЙЦУ ДАКЪА 

1354. Ан-НуIман бин Башира (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Боккъалаъ, доIа – 
Iибадат ду» (ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-
Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Оцунна тIе ат-Тирмизис бакъ 
хьадис ду а аьлла хIара).1582 

Анаса (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) дий-
цина, Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) элира аьлла: «ДоIа – Iибадатан са ду (я: тIум ю)» 
(ХIара хьадис далийнарг ат-Трмизи ву).1583 

Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «АллахIа, доIа санна, сийлахь лоруш цхьа а 
хIума дац» (ХIара хьадис ат-Тирмизис дийцина ду. Ткъа ибн 
Хьиббана а, ал-Хьакима а - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1584 

1355. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан эл-
чано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Моллалла кхайкхарний, къамат дарний 
юккъехь дина доIа - (жоп даланза) юхатухуш дац» 
(ХIара хьадис далийнарш ан-Насаи а, кхинболу динан Iилман-
чаш а бу. Ткъа ибн Хьиббана - бакъ хьадис ду аьлла хIара. Кхин 
дуккха а хилла оцуьнан санна ойла йолу динан Iилманчаш).1585 

1356. Салмана (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира 
аьлла: «Боккъалаъ, шун Дела дика а, эхье а ву: Шен 
лайно Шега ши куьг хьалаайдича - цо и шиъ даьсса 
оьхадахийтарах эхь хеташ» (ХIара хьадис далийнарш бу: 

                                                 
1582. Абу Дауд, 1479, ат-Тирмизи, 3247, ан-Насаи, 6/450, ибн Ма-

жа, 3828. 
1583. ат-Трмизи, 3371. 

1584. ат-Тирмизи, 3370, ибн Хьиббан, 870, ал-Хьаким, 1/490. 

1585. ан-Насаи, 168, ибн Хьиббан, 1696. 



518 
 

Абу Дауд, ат-Тирмизи, ибн Мажа. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьа-
дис ду аьлла хIара).1586 

1357. Iумара (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) доIанехь шен ши куьг хьалаайдича - шен юьхьана 
тIе хьаккхалц охьа ца дохуьйтура и шиъ» (ХIара хьадис 
ат-Тирмизис далийна. Иштта кхуьнах тера хьадис дийцина Абу 
Дауда а, динан кхечу Iилманчаша а, ибн Iаббасера (АллахI реза 
хуьлда цунна а, цуьнан дена а) ду аьлла. Оцу дерригенан чу-
лацам - Iумаран хьадис дика хилар маьIна гойтуш ду).1587 

1358. Ибн МасIуда (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Къематдийнахь массарел а суна гергаха 
хир бу – суна кхечарачул а салават дукха дохкуш хилла 
нах» (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи ву. Ткъа ибн Хьиб-
бана - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1588 

1359. Шаддад бин Авса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, 
АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) элира аьлла: «(АллахIе) гечдар дехарехь эла-доIа - 
лайно (хIара дешнаш) алар ду: «Я, АллахI! Хьо - сан 
Дела ву. Хьо воцург, кхин дела а вац. Ахьа кхоьллина 
со, ткъа со - Хьан лай ву. Сайн ницкъ мел бу 
Хьан IахIданний, ваIданний тIехь хир ву со. Со ларве 
Ахьа аса диначу вонах! Со къера ву Ахьа сайна диначу 
диканна а, къера ву со сайн къинна а. Гечдехьа суна, 
хIунда аьлча, боккъалаъ, къиношна гечдийриг вац-кха 
Хьо бен!» («АллохIумма анта робби, ла илахIа илла анта, ха-
лакътани, ва ана Iабдука, ва ана Iала IахIдика ва ваIдика ма-
статIаIту. АIузу бика мин шарри ма санаIту, ва абуу лака би-
ниIматика Iалаййа, ва абуу бизанби, фагIфирли, фаиннахIу ла 

                                                 
1586. Абу Дауд, 1488, ат-Тирмизи, 3556, ибн Мажа, 3865, ал-

Хьаким, 1/497. 
1587. ат-Тирмизи, 3386. 

1588. ат-Тирмизи, 484, ибн Хьиббан, 911. 
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йагIфируззунуба илла анта») (ХIара хьадис далийнарг ал-
Бухари ву).1589  

1360. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) хIора Iуьйранна а, хIора суьйранна а хIокху 
тIаьхьара дешнаш аланза ца дуьтура, аьлла: «Я, АллахI! Аса 
ирс а доьху Хьоьга - сайн динехь а, сайн дуьненан 
гIуллакхашкахь а, сайн доьзалехь а, сайн бахамехь а. 
Я, АллахI! Сан (вон) къайленаш къайлаяха Ахьа, кхе-
рамех Iалашве Ахьа со. Я, АллахI! Со ларве Ахьа хьал-
хашхула а, тIехьашхула а, аьтту агIорхула а, аьрру 
агIорхула а, тIехула а. Хьан Сийлахь-Воккхаллица 
ларло со - сайна бухахула цIеххьашха тешнабехк барах 
(верах)!» («АллóхIумма иннú асъалукал Iафий фú динú, ва 
дунйáйа, ва ахIлú, ва малú. АллóхIуммастур Iавратú, ва áмин 
равIатú, вахьфазнú мин байни йадаййá, ва мин халфú, ва Iан 
йаминú, ва Iан шимáлú, ва мин фавкъú, ва áIузу биIазаматика 
ан угIтáла мин тахьтú») (ХIара хьадис далийнарш бу: ан-
Насаи, ибн Мажа. Ткъа ал-Хьакима - бакъ хьадис ду аьлла 
хIара).1590 

1361. Ибн Iумара (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) олура аьлла: «Я, АллахI! Ахьа деллачу Хьан 
диканех ца вала а, Ахьа делла Хьан беркат (воне) хий-
цадаларах а ларло со Хьоьца! Айхьа цIеххьашха Хьайн 
Iазап даларах а ларве Ахьа со, иштта Хьо 
оьгIазвохуьйтуш долучу массо хIуманах а» («АллóхIум-
ма иннú аIýзу бика мин завáли ниIматика, ва тахьаввули 
Iáфийатика, ва фужáати никъматика, ва жамúIи сахатIика») 
(ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1591 

1362. IабдуллахI ибн Iамра (АллахI реза хуьлда цунна а, 
цуьнан дена а) дийцина, АллахIан элчано (АллахIера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Я, АллахI! ТIех-
даккхийрачу декхарех а, иштта мостагI толарах а, мо-

                                                 
1589. ал-Бухари, 6306. 

1590. ан-Насаи, 566, ибн Мажа, 3871, ал-Хьаким, 1/517. 

1591. Муслим, 2739. 
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стагIийн кхардамах а ларве Ахьа со» («АллохIумма инни 
аIузу бика мин гIалабатид–дайни ва гIалабатил Iадувви ва 
шамататил аIдаи») (ХIара хьадис далийнарг ан-Насаи ву. Ткъа 
ал-Хьакима - бакъ (сахьихь) хьадис ду аьлла хIара).1592 

1363. Бурайдас (АллахI реза хуьлда цунна а, цуьнан дена а) 
дийцина: «Цкъа Пайхамарна (АллахIера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) цхьана стага (хIокху дехаречу) дешнашца Ал-
лахIе доIа деш хезна: «Я, АллахI! Аса доьху Хьоьга, (хIок-
ху) айса дечу тоьшаллин юкъараллица. Хьо - АллахI 
ву, Хьо воцург кхин дела воцу. Цхьаъ бен воцуг ву Хьо. 
Хьайх тоам болуш верг ву Хьо, Хьайх ваьлларг воцу я 
Хьо цхьаьннах ваьлла а воцу, Хьайца нийса цхьа а во-
цу» («АллохIумма инни асъалука бианни ашхIаду аннака ан-
та-ллахIу ла илахIа илла анта, ал-ахьадус сомаду ал-лази лам 
йалид валам йулад ва лам йакун лахIу куфуван ахьад»). Цо 
аьлла: «Оцу стага АллахIе Цуьнан цIарца дийхи - оцу 
цIарца дехча АллахIа, цхьа а шеко йоцуш, Шега дех-
начунна (дехнарг) луш йолучу, Шега доIа диначуьнан 
(доIанна) жоп луш йолучу» (ХIара хьадис далийнарш бу: 
Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Мажа. Ткъа ибн Хьибба-
на - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1593 

1364. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
Iуьйр-Iуьйренашкахь олура аьлла: «Я, АллахI! Хьан гIоьн-
ца Iуьйренга девли тхо. Хьан гIоьнца суьйренга а 
девли тхо. Хьан пурбанца деха тхо. Хьан лаамца дала а 
ле (тхо). Хьоьга ю тхан доьрзийла а» («АллохIумма бика 
асбахьнá, ва бика амсайнá, ва бика нахьйá, ва бика намýту, ва 
илайкал масыр»). Ткъа суьйр-суьйренашкаь олура цо: «Я, Ал-
лахI! Хьан гIоьнца Iуьйренга девли тхо. Хьан гIоьнца 
суьйренга а девли тхо. Хьан пурбанца деха тхо. Хьан 
лаамца дала а ле (тхо). Хьоьга ду тхан юхадерзар а» 

                                                 
1592. ан-Насаи, 8/265, ал-Хьаким, 1/104. 

1593. Абу Дауд, 1493, ат-Тирмизи, 3475, ан-Насаи, 4/394, ибн Ма-

жа, 3857. 
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(ХIара хьадис далийнарш бу: Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, 
ибн Мажа).1594 

1365. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина: «АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) доллу-
чул а сих-сиха деш хилла доIа (хIара дара): «Я, АллахI! Тху-
на хIокху дуьненахь дика ло Ахьа. Эхартахь дика 
ло  Ахьа тхуна. Тхо жоьжагIатин Iазапах лар а де Ахьа» 
(«Роббанá áтина фиддунйá хьасанатан ва фил áхироти хьаса-
натан вакъинá Iазабаннáри») (ХIара хьадис далийнарш бу: ал-
Бухари, Муслим).1595 

1366. Абу Муса ал-АшIари (АллахI реза хуьлда цунна) дийци-
на: «АллахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) (хIокху дешнашца) доIа дора АллахIе: «Я, АллахI! 
Гечде Ахьа суна - сан къиношна а, сан жехIаллина а, 
сайн гIуллакхашкахь барамал тIех вийларна (исрап-
на) а, Хьайна суначул а дикаха хууш долучунна а. Я, 
АллахI! Гечде Ахьа суна - забарна доцуш динарг а, за-
барна динарг а, гIалат ваьлла динарг а, ойла йолуш 
динарг а, хIунда аьлча и дерриге а соьгахь долуш ду. Я, 
АллахI! Гечде Ахьа суна - аса хьалха диначунна а, 
хIинца а данза долучунна а, аса хьуламехь диначунна 
а, лечкъош доцуш диначунна а, Хьайна суначул а ди-
каха хууш долучунна а. Хьо ву – Хьалхатоттуш верг, 
Хьо ву – ТIаьхьатоттуш верг, Хьо ву-кха массо хIуман-
на ницкъ кхочуш верг а» («АллóхIум-
магIфирлú хатIыатú ва жахIлú, ва исрáфú фú амрú, ва мá Анта 
аIламу бихIи миннú! АллóхIуммагIфирлú жаддú ва хIазлú, ва 
хатIаú, ва Iамдú, ва куллу зáлика Iиндú! АллóхIум-
магIфирлú мá къаддамту ва мá аххарту, ва мá асрарту ва 
мáаIланту, ва мá Анта аIламу бихIи миннú! Антал мукъаддиму, 
ва Антал муаххиру ва Анта Iалá кулли шайъин къадúр») (ХIара 
хьадис далийнарш бу: ал-Бухари, Муслим).1596 

                                                 
1594. Абу Дауд, 5068, ат-Тирмизи, 3391, ан-Насаи, 564, ибн Мажа, 

3868. 
1595. ал-Бухари, 6389, Муслим, 2690. 

1596. ал-Бухари, 6398, Муслим, 2719. 
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1367. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
олура аьлла: «Я, АллахI! Суна сан дин тоде Ахьа - сан 
(массо) гIуллаккхехь со ларвеш, суна гIо лоцуш долу. 
ХIара дуьне а тоде Ахьа суна – оцу чохь со вехаш долу. 
Сан эхарт а тоде Ахьа суна – сан воьрзийла долу. Сан 
дахар а де Ахьа суна – сан массо диканаш сов дохуш. 
Сан Iожалла а е Ахьа суна - массо вонах хьалхаволуш, 
садоIийла» («АллóхIумма аслихь лú дúни ал-лáзú хIува 
Iисмату омрú, ва аслихь лú дунйáйаллатú фúхIá маIáшú, ва ас-
лихь лú áхиротийаллатú фúхIá маIáди, важIалил хьайáта 
зийáдатан лú фú кулли хойр, важIалил мовта рáхьатан лú мин 
кулли шарр») (ХIара хьадис далийнарг Муслим ву).1597 

1368. Анаса (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, АллахIан 
элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) олура 
аьлла: «Я, АллахI! Айхьа сайна Iамийначух пайдаэца 
гIоде Ахьа суна. Суна пайда бохьу дерг Iама а де Ахьа 
суна. Суна пайдехь хиндолу Iилма а ло Ахьа суна» 
(«АллохIумманфаIни бима Iалламтани ва Iаллимни ма йан-
фаIуни, варзукъни Iилман йанфаIуни») (ХIара хьадис далий-
нарш бу: ан-Насаи, ал-Хьаким).1598  

1369. ат-Тирмизин а ду (кхуьнах) тера Абу ХIурайрас (АллахI 
реза хуьлда цунна) дийцина хьадис. Цо аьлла цуьнан чак-
хенехь: «…Сан хаарш (Iилма) совдаккха Ахьа. Хастам 
бу-кха АллахIна массо а хьелехь. (Я) АллахI! 
ЖоьжагIатин охIланехь мел хиндолучух ларве Ахьа 
со» («Ва зидни Iилман, алхьамду лиллахI, ва аIузу биллахIи 
мин хьали охIлин нар») (ХIара хьадис далийнарг ат-Тирмизи 
ву. Хьадис дийцархойн зIе дика а ю).1599  

1370. Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Пайхама-
ра (АллахIер къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) хIокху 
тIаьхьара доIа Iамийра шена аьлла: «Я, АллахI! Аса доьху 
хьоьга дика мел дерг дерриге а - хьалха я тIаьхьа хила 
тарлуш долу, цуьнах сайна девзаш дерг я цуьнах дерг 

                                                 
1597. Муслим, 2720. 

1598. ан-Насаи, 4/444, ал-Хьаким, 1/510. 

1599. ат-Тирмизи, 3599. 
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сайна девзаш доцург. Дерриге а вонах ларве Ахьа со - 
хьалха я тIаьхьа хила тарлуш долучу, суна цуьнах 
девзаш долучух я суна цуьнах дерг девзаш доцучух. Я, 
АллахI! Аса доьху хьоьга дика мел дерг - Хьан лайно, 
Хьан Пайхамара хьоьга дехна хилла долу. Дерриге а 
вонах ларве Ахьа со - ша цуьнах кIелхьараваккхар 
хьан лайно, Хьан Пайхамара хьоьга дехна хилла долу-
чу. Я, АллахI! Ялсамане ло Ахьа суна, иштта цунна гер-
гавуьгуш долу дешнаш а, гIуллакхаш а. Я, АллахI! 
ЖоьжагIатах ларве Ахьа со, иштта цунна гергавуьгуш 
долучу дешнех а, гIуллакхех а. Аса доьху Хьоьга - Ахьа 
сайна мел лерина кхиэл (йоза) сайна диканна яр» 
(«Алло хIумма инни асъалука минал хайри куллихIи Iажи-
лихIи ва а жилихIи ма  Iалимту минхIу вама  лам аIлам! Ва 
аIу зу бика минаш шарри куллихIи Iа жилихIи ва а жилихIи 
ма Iалимту минхIу вама  лам аIлам! Алло хIумма инни 
асъалука мин хайри ма  саалака Iабдука ва набиййука, ва 
аIу зу бика мин шарри ма  Iа за минхIу Iабдука ва набиййука! 
Алла хIумма инни асъалукал жанната вама  къарраба илай-
хIа  мин къовлин ав Iамалин, ва аIу зу бика минан на ри ва-
ма  къарраба илайхIа  мин къовлин ав Iамалин, ва асъалука 
ан тажIала кулла къада ин къадайтахIу лии хайран») (ХIара 
хьадис далийнарг ибн Мажа ву. Ткъа ибн Хьиббана а, ал-
Хьакима а - бакъ хьадис ду аьлла хIара).1600 

1371. Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, Ал-
лахIан элчано (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
элира аьлла: «Ши дош ду - Къинхетамечунна хьомсара а 
долуш, маттана (ала) атта а долуш, терзанахь деза а 
долуш: Сийлахь ву АллахI, Хастам бу Цунна! ЦIена ву, 
Сийлахь-Воккха ву АллахI!» («СубхьаналлахIи ва бихьам-
дихIи! СубхьаналахIил Iазым!») (ХIара хьадис далийнарш бу: 
ал-Бухари, Муслим).1601 

ХIара болх язбинарг - Ахьмад ибн Iалий ибн Мухьаммад 
ибн Хьажар ал-Канани ал-Iаскъалани ал-Мысри ву.  

                                                 
1600. ибн Мажа, 3846, ибн Хьиббан, 869, ал-Хьаким, 1/521. 

1601. ал-Бухари, 6406, Муслим, 2694. 
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Тахана бусалба нехан рузманца бархI бIе ткъе бархIалгIачу 
шеран рабиIул-аввал беттан цхьайтталгIа де ду. 

Аса хастам бо Сийлахь-Везачу АллахIна! Цуьнан элчанна (Ал-
лахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) салават а дуьллу 
аса! 
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