


СУННАТАН БАХХАШ 

 

«Муьлхха а Чина (Китай) махка вахча, хIара («Суннатан 

баххаш» олу) жайна Iамон, иза а кIеззиг хир ма дара!». 

Къáди Абу ЯIлá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

Iабдус бин Малик ал-IаттIара аьлла: «Абу IабдуллахI 

Ахьмад ибн Хьанбала (АллахI реза хуьлда цунна) олуш 

хезна суна: «Вайн кхетамехь суннатан баххаш: 

 

АЛЛАХIАН ЭЛЧАНАН (АЛЛАХIЕРА САЛАВАТ, САЛАМ 

ХУЬЛДА ЦУННА) АСХЬАБАША ЛЕЛЛИЙНАРГ ЛЕЛОР ДУ 

1. АллахIан Элчанан (АллахIера салават, салам хуьлда 

цунна) асхьабаша леллийнарг лелор а, царна тIаьхьадазар а 

ду. 

2. Керла юкъадаьхна хIуманаш (бидаIаташ) Iаддитар ду, 

хIунда аьлча хIора керла юкъадаьккхина (бидаIат) тилар 

лоруш ду. 

3. Иштта (харц) къийсамаш Iадбитар а, (харц) лаамашна 

тIаьхьабозучаьрца охьахийшар (я тIекаре вийлар) Iаддитар 

а ду. 

4. Динехь девнаш а, къийсамаш а Iаддитар а ду. 

5. Вайн кхетамехь Суннат - АллахIан Элчанера (АллахIера 

салават, салам хуьлда цунна) схьадеънарг ду.  

6. Суннат - Къуръанан тафсир а, и кхетош дерг а ду. 

7. Я дустарш а дац Суннатехь. 

8. Масалш далон йиш а яц цунна (Суннатна). 

9. Я хьекъалшца а, я дегIан лаамашца (синхамашца) а 

кхеталуш дац иза (Суннат). Хила дезарг дуьххьалдIа 

тIаьхьавазар а, дегIан лаамаш Iадбитар а ду. 



 

СУННАТЕХЬ ТIЕДИЛЛИНАЧУХ ДУ, НАГАХЬ 

ЦХЬАММА ЦУЬНАХ ЦХЬА ДАКЪА IАДДИТАХЬ - 

ЦО И КЪОБАЛ ЦА ДАХЬ, ЦО ЦУЬНГА ИМАН ЦА 

ДИЛЛАХЬ - ИЗА СУННАТАН ОХIЛАНАХ 

БОЛУЧАРЕХ ЦА ХУЬЛУШ ДОЛУ:  

КЪАДАРАХ ТЕШАР, ЦУЬНАН ДИКАНАХ А, ВОНАХ 

А 

Суннатехь тIедиллина ду, нагахь цхьамма цуьнах цхьа 

дакъа юкъахь дитахь, и, къобал а дина, тIе ца лацахь, 

цуьнах тешна а вацахь - Суннатан охIланах хир вац иза. 

Ткъа иза: 

10. (Делан) къадарах тешар ду, цуьнан диканца а, вонца а, 

цуьнах лаьцначу хьадисех тешар ду. Къадарах тешар ду - 

«хIунда» я «муха» боху хаттарш а ца луш, боккъалла а, 

дуьззина тIеэца а деза и, кхоччуш теша а деза къадарах мел 

хьакхаделлачух. 

11. Муьлхха а цхьана хьадисан тафсир цахуучо а, шен 

хьекъал цуьнах цакхетачо а - цуьнах тоам бойла цо. Иза 

теша везаш ву цу (хьадисах), муьтIахь а хилла, тIелаца 

дезаш ду цо и. Масална аьлча, «ас-Садикъул-Масдукъ» 

боху хьадис санна, цуьнах терра къадарах лаьцна долу 

хьадисаш а. Изза ала догIу (Сийлахь-Веза АллахI) гур 

волуш ву бохучу массо а хьадисийн хьокъехь а, уьш 

дуьйцуш хезна дацахь а, ладугIучунна хийра хIума делахь 

а. Боккъалла а, цу хьадисех теша везаш ву иза, царех цхьа а 

элп къобалданза дIататта дезаш а вац иза. Царех санна 



(теша везаш ву) шайх теша хьакъ болучаьргара 

схьадаьхкинчу хьадисех а. 

12. Цхьанненца а къийса вала а, девне вийла а ца веза,  я 

стага шена къийсамаш дIабахьар Iамо а ца деза. Боккъалла 

а, къадаран а, (къематдийнахь АллахI) гург хиларан а, 

Къуръанан а, иштта кхидолчу суннатийн хьокъехь а 

къамелашкахь генавийлар дика а дац, магийна а дац. Ткъа 

и гIуллакх лелош верг Суннатан охIланах хир вац - цуьнан 

къамел нийса нислахь а, Суннатца догIуш  нислахь а, цо 

къийсамаш Iадбитталц а, иза муьтIахь хиллалц а, 

салафашкара (хьалха хиллачу дикачаьргара) схьадеаначух 

иза теша а тешна, дIахIотталц а.  

 

КЪУРЪАН – АЛЛАХIАН КЪАМЕЛ ДУ, КХОЬЛЛИНА 

А ДОЦУШ 

13. Къуръан  - АллахIан къамел ду, кхоьллина а дац иза. 

Ала кхера (ийзавала) ца веза: (Къуръан) кхоьллина 

цахилар. Боккъалла а, АллахIан къамел Цуьнах къаьстина 

хIума дац, я кхоьллина цхьа а хIума а дац цуьнах. 

Къийсаме вийларах а ларло, цу хьокъехь керла хIуманаш 

юкъадохучаьрца а, иштта схьааларан «лафзан» хьокъехь 

къамелаш дечаьрца а, иштта дIа кхин а. Иштта 

(къийсаваларах ларло) олуш болучаьрца: «Суна ца хаьа, 

Къуръан кхоьллина ду а я иза кхоьллина дац а, амма 

АллахIан къамел-м ду иза». Иштта волу стаг бидаIатхо ву, 

олучарех тера а ву: «Къуръан кхоьллина ду». Ткъа 

Къуръан АллахIан къамел ду, кхоьллина а дац иза. 



 

КЪЕМАТДИЙНАХЬ АЛЛАХI ГУРГ ХИЛАРАХ 

ТЕШАР 

14. Иштта тешар а къематдийнахь (АллахI) бIаьрга 

гурволуш хиларах, бух цIеначу хьадисашкахь Пайхамарера 

(АллахIера салават, салам хуьлда цунна) дуьйцуш ма 

хиллара. Пайхамарна (АллахIера салават, салам хуьлда 

цунна) шен Дела гина хиларах а. Иза АллахIан Элчанера 

(АллахIера салават, салам хуьлда цунна) схьадеана 

хиларах а, иза бух цIена болуш хиларах а. Иштта иза 

дийцина Къатадас - ибн Iикримера а, Iаббасера а схьа ду 

аьлла. Иштта иза дийцина ал-Хьакам бин Абана - 

Iикримера а, ибн Iаббасера а схьа ду аьлла. Иза дийцина 

Iали бин Зайда а - Юсуф бин МихIранера а, ибн Iаббасера а 

схьа ду аьлла. Вай и хьадис кхета а до цуьнан схьагуш 

болчу чулацаман бух тIехь, Пайхамарера (АллахIера 

салават, салам хуьлда цунна) схьамадарра. Ткъа цу 

хьокъехь къамелашдар бидаIат ду. Цундела вай цуьнах 

тешаш ду, шен схьагуш долчу маьIнин бух тIехь. Аддамца 

а къийса а ца къуьйсу вай цуьнах дерг. 

 

КЬЕМАТДИЙНАХЬ ТЕРЗА ХИЛАРАХ ТЕШАР 

15. Къематдийнахь терза хирг хиларах тешар, цуьнах дерг 

хьадисехь деана ма хиллара. Лай узур волуш ву 

къематдийнахь, ткъа чуьркан тIоммал а узур вац 

(цхьаверг). Лайша лелийнарг узур ду, бакъ хаамашкахь и 

дийцина ма хиллара. Оцу хаамех теша а веза, къобал а 



бина, тIеэца а беза уьш. Царех цхьаъ къобал а бина 

тIецаоьцучарех, букъ а тоьхна, дIаверза а веза, иштта цу 

хаттаршкахь къийсавалар дита а деза. 

 

АЛЛАХIА ШЕН ЛАЙШКА КЪЕМАТДИЙНАХЬ 

КЪАМЕЛДИЙРИГ ХИЛАРАХ ТЕШАР  

16. Иштта АллахIа къематдийнахь лайшка къамел дийр 

долуш хиларах тешар а. Царний, Цунний юкъахь талмаж 

хир вац. Цуьнах теша а веза, къобал а дина, тIеэца а деза и. 

 

ХЬОВД-ХИ ХИЛАРАХ ТЕШАР 

17. Иштта Хьовд-хи хиларах тешар а. АллахIан Элчанна 

(АллахIера салават, салам хуьлда цунна) къематдийнахь 

Хьовд-хи хирг хиларах тешар, цуьнан уммат (и мала) 

цунна тIедогIун долу. Ткъа цуьнан шоралла - цуьнан 

дохалла санна хир ю – цхьана беттан некъ. Цуьнан 

пхьегIийн дукхалла - стигалара седарчий санна дукха хир 

ю, дуккхаъчу а бух цIеначу хьадисашкахь и дийцина ма 

хиллара. 

 

КОШАН IАЗАП ХИЛАРАХ ТЕШАР 

18. Иштта кошан Iазапах тешар а, иштта хIара уммат шайн 

кешнаш чохь зуьйр долуш хиларах а, цаьрга хоттур долуш 

хиларах а иманах а, Исламах а, церан Дела мила ву а, 

церан пайхамар мила ву а. (ДIавоьллиначунна коша) 

догIур ду Мункар а, Накир а (маликаш), АллахIана 



лиъначу куьцара а, Цунна ма лаъара а. Цуьнах теша а веза, 

и бакъ а дина тIеэца а деза. 

 

ПАЙХАМАРА (АЛЛАХIЕРА САЛАВАТ, САЛАМ 

ХУЬЛДА ЦУННА) ШАПАIАТ ДИЙРИГ ХИЛАРАХ 

ТЕШАР 

19. Иштта Пайхамара (АллахIера салават, салам хуьлда 

цунна) шапаIат дийриг хиларах тешар а. Иштта (бусалба 

нахах) цхьа нах, бага а бина, царех кIора хиллачул тIаьхьа,  

жоьжагIатера арабевриг хиларах а. Цул тIаьхьа омра дийр 

ду, ялсаманин неIарехь долчу татол чу кхийса уьш, аьлла. 

Бакъ хаамашкахь и дийцина ма хиллара. (Хир долуш а ду 

иза) АллахIана лиъначу кепара а, Цунна ма лаъара а. 

Боккъалла а, хила дезарг - цуьнах тешар а, къобал а дина и 

тIеэцар а ду. 

 

МАСИХЬ АД-ДАЖАЛ ВЕРИГ ХИЛАРАХ ТЕШАР. 

ЦУЬНАН ШИНА БIАЬРГАНА ЮККЪЕХЬ КЕРСТА 

ВУ АЬЛЛА, ЯЗДИНА А ХИР ДУ 

20. Иштта теша дезаш ду, ал-Масихь ад-Дажал вериг 

хиларах а. Цуьнан шина бIаьргана юккъехь яздина а хир ду 

керста (копар) ву аьлла. Цуьнах лаьцначу хьадисех теша а 

деза, и хир долуш хиларах теша а деза. 

21. Марьяман кIант Iиса вуссург хиларах а (теша деза), цо 

иза (Дажал) вуьйриг хиларах а Лудда олучу гIалина чу 

волучу кевнашкахь. 



 

ИМАН – ДЕШНАШ, IАМАЛШ, СОВДОЛУШ, 

ЛАГIЛУШ ХИЛАРАХ ТЕШАР 

22. Ткъа иман - дешнаш а, Iамалш а ю: совдолуш а, 

кIезиглуш а ду. Хьадисехь и дийцина ма хиллара: «Уггаре 

а дуьззина иман - гIиллакхаш уггаре а хаза долчу 

муъманашкахь ду». 

23. Ткъа ламаз дитиначо керстаналла дина. Йитар 

керстаналла лоруш цхьа а Iамал яц, ламаз бен, ткъа и 

дитинарг керста ву. Иза вер хьаналдина а ду АллахIа. 

 

КХУ УММАТАН ПАЙХАМАРАЛ ТIАЬХЬА УГГАРЕ 

А ДИКАНИГ АБУ БАКР ВУ, ТIАККХА IУМАР ВУ, 

ТIАККХА IУСМАН БИН IАФФАН ВУ 

24. Кху умматан  Пайхмарал (АллахIера салават, салам 

хуьлда цунна) тIаьхьа уггаре а дика нах - Абу Бакр ас-

Сиддикъ ву, цул тIаьхьа Iумар ибн ал-ХаттIаб ву, цул 

тIаьхьа Iусман ибн Iаффан ву. Оцу кхаанна хьалхара 

меттиг ло вай, АллахIан Элчанан (АллахIера салават, 

салам хуьлда цунна) асхьабаша ма ялларра. Цу тIехь бекъа 

а ца белла уьш. 

25. Оцу кхааннал тIаьхьа - кхеташонан  (я шуран) пхи 

декъашхо ву: Iали ибн Абу ТIалиб, ТIалха, аз-Зубайр, 

Iабдуррахьман бин Iавф, СаIд. Уьш берриге а халифаш 

хила хьакъ болуш хилла а бу. Уьш берриге а имамаш бу. 

Цу тIехь вай Ибн Iумаран хьадисана тIетевжина ду: «Оха 

(дикаллехь) хьалхарчу даржехь вагарвора Пайхамар 



(АллахIера салават, салам хуьлда цунна) дийна волчу 

заманахь а, иштта дуккха а (цуьнан) асхьабаш болчу 

хенахь а: Абу Бакр, тIаккха Iумар, тIаккха Iусман, цул 

тIаьхьа дIатера тхо (я къамел сацадора оха). 

26. Кхеташонан (я шуран) декъахошна тIаьхьа богIуш 

Бадран тIамехь дакъалаьцна мухIажарш бу, царел тIаьхьа - 

Бадран тIамехь дакъалаьцна ансараш бу, тIаккха - 

АллахIан элчанан (АллахIера салават, салам хуьлда цунна) 

бисина асхьабаш бу, цара хIижрат даран даржашка а, цара 

(Ислам тIеэцарехь) хьалхе яккхаре а хьаьжжина, хьалх-

хьалхарниг хьалхара а волуш.  

27. Цу бийциначарел тIаьхьа уггаре а дика нах АллахIан 

Элчанан (АллахIера салават, салам хуьлда цунна) кхиболу 

асхьабаш бу, иза шайна юкъа ваийтина долу чкъор. Иштта 

хIора Пайхмарца (АллахIера салават, салам хуьлда цунна) 

цхьаьна нисвелларг а ву - шарахь, я баттахь, я дийнахь, я 

сохьтехь. Я деккъа-цIенна иза (Пайхамар) гар нисделларг а 

ву асхьабех лоруш. Цо АллахIан Элчанца (АллахIера 

салават, салам хуьлда цунна) яьккхинчу хенан бараме 

хьаьжжина хир ду цуьнан асхьабаллин дарж, цо Ислам 

хьалха тIелацаре хьаьжжина а, цунна АллахIан Элчанера 

(АллахIера салават, салам хуьлда цунна) мел дукха хезна 

хьажжина а, цунна иза мел веха гина хьаьжжина а. 

Асхьабех уггаре а лахарчу даржехь верг а везох лоруш ву 

АллахIан Элча (АллахIера салават, салам хуьлда цунна) ца 

гинчу чкъурал а, уьш массо а дикачу Iамалшца АллахIана 

дуьхьал болхахь а.  



Пайхамарна (АллахIера салават, салам хуьлда цунна) 

уллехь хилла асхьабаш, иза гинарш, иза хезнарш, цул сов, 

цуьнга иман диллина а болуш, иза шайн бIаьрга гинарш, 

цхьана сохьтехь гинехь а – уьш табиIинел а безах бу, 

тIаьххьарчара шайга мел ялуш йолу массо а дика Iамалш 

йинехь а. 

 

ИМАМАШКА А, МУЪМА НЕХАН АМИРЕ А 

ЛАДОГIА ДЕЗАШ ХИЛАР А, ЦАРНА МУЬТIАХЬ 

ХИЛА ДЕЗАШ ХИЛАР А 

28. ЛадогIа а деза, муьтIахь хила а деза куьйгалхошна а, 

муъма нехан амирашна а, уьш дика белахь а, вон белахь а. 

Иштта куьйгалхо хIоьттиначунна а, нах шена гонах а 

гулбелла, шена реза хилла болу. Иштта туьрца Iедал дIа а 

лаьцна, шех муъма нехан амир цIе а йоккхуш 

дIахIоьттиначунна а. 

29. Ткъа гIазоташ къематде тIекхаччалц дIакхехьа  дезаш 

ду урхалчийн куьйгаллехь. (Урхалча) дика велахь а, вон 

велахь а, (тIемаш) совцош а дац.  

30. Иштта хIонсаш дIасаекъар а, таIзарш дар а - и дерриге а 

урхалчийн омранца лелош ду. Цхьанненан а бакъо яц 

царна сийдоцурш дийца а, уьш бохон гIерта (я церан Iедал 

дохон гIерта) а. 

31. Закат цаьрга (урхалчашка) дIадала магийна ду, ткъа 

(закат цаьрга дIадалар) меттара а ду. Шен закат цуьнга 

дIаделлачунна кхачаме ду и - и урхалча ша дика велахь а, 

вон велахь а. 



32. Цунна (урхалчина) я цуьнан сардална тIаьхьа а 

хIоьттина рузбанан ламаз дар магийна ду. Дуьззина лоруш 

а ду, шина ракIатехь дан дезаш а ду иза. И шиъ юхадийриг 

бидаIатхо ву, салафашкара схьадеънарг Iаддитина а ву, 

Суннатца цадогIург лелош а ву. Рузбанан ламазах цхьа а ял 

хир яц цунна, нагахь цо ша ламаз дан декхар лоруш вацахь 

урхалчашна тIаьхьа а хIоьттина, уьш дика белахь а, вон 

белахь а. Суннат ду цаьрца ши ракIат дар, дина ламаз 

дуьззина хиларах дог тешна хилар а. Цу хьокъехь цхьана 

тайпана шеко хила езаш яц хьан дагчохь. 

33. Бусалба нехан урхалчех цхьанна дуьхалваьлларг, нах 

шена гонах гулбелла а волу, Iедал цуьнгахь лоруш а болу, 

муьлххачу а кепара и нисделлехь а - нах реза а болуш 

нисделла делахь а, я ницкъаца (Iедал дIалацарца) нисделла 

делахь а - и дуьхьалваьлларг бусалба нехан цхьаалла 

йохош ву. Иштта волчу стага (лелориг) АллахIан Элчанан 

(АллахIера салават, салам хуьлда цунна) хьадисашца 

догIуш дац (я дуьхьал ду). Нагахь и дуьхьалваьлларг валар 

нислахь - жехIалаллица валар хир ду цуьнаниг. 

34. Бусалба нехан паччахьна дуьхьал тIомбар цхьанненна а 

магийна дац, я цунна дуьхьал валар а. Ткъа цу тайпана 

хIума деш верг бидаIатхо ву, Суннатна дуьхьал а ву, 

(хьалха хиллачу дикачийн) некъахь а вац иза. 

 

КЪУШЦА А, ХАВАРИЖАШЦА А ТIОМБАР 

35. Къушца а, хаварижашца а тIомбар магийна ду, нагахь 

уьш стеган дахарна а, цуьнан бахамна а тIегIортахь. Ткъа 



(уьш шена тIелеттарг, цаьрца) тIомбан йиш йолуш ву шен 

са а, шен бахам а ларбеш, шен ницкъ мел бу уьш лардеш 

царна дуьхьало ян. Нагахь цара ша Iадвитинехь, уьш юха а 

бевллехь - цуьнан бакъо яц царна тIаьхьавала а, я уьш 

лоьхуш лела а. И дан цхьанненан а бакъо яц, имам 

воцучуьнан я бусалба нехан куьйгалхо воцучуьнан. Шена 

уьш тIелеттачу меттигехь бакъо хуьлуш ю цуьнан уьш 

юхатоха.  

Цхьа а ца вен гIерта везаш а ву иза. Амма нагахь цуьнан 

карах тIелеттарг валар нислахь, ткъа важа ша вен ца вейта 

дуьхьало еш тIом беш а хиллехь - АллахIа сийсаз вийр ву и 

велларг. Амма нагахь оцу хьолехь вер нислахь ша а, шен 

бахам а ларбан дуьхьало  еш верг - иза шахIид волуш велла 

хиларе са а туьйсу ас. ХIунда аьлча хьадисашкахь а, массо 

хаамашкахь а дийцинарг - царна латарца дуьхьало е аьлла, 

дийцина ду. Амма уьш байъа аьлла а, я царна тIаьхьавала 

веза аьлла а дина дац омра. Вийна дIаваккха а ца веза (къу 

а, хаварижхо а), нагахь иза охьавоьжнехь я цунна чов 

йинехь. Нагахь дуьхьалоечо иза йийсар вахь - цуьнан 

бакъо яц иза вен, я шеггара цунна ШарIо билгалдина таIзар 

дан а. Ткъа цуьнан гIуллакх куьйгалхочуьнга даккха 

(дIадала) дезаш ду. Цо къастон дезаш а ду цунна дан 

дезарг. 

 

БУСАЛБА НАХАХ ЦХЬАННЕННА А ТОЬШАЛЛА 

ЦА ДО ВАЙ ЦО ДИНАРГ БАХЬАНЕХЬ Я 

ЯЛСАМАНИЦА А, Я ЖОЬЖАГIАТИЦА А 



36. Бусалба нахах цхьанненна а тоьшалла а ца до вай, цо 

диначуьнга а хьевсина - я иза ялсманехь ву аьлла а,  я иза 

жоьжагIатехь ву аьлла а. Вай сатесна хила дезаш ду 

диканиг ялсамане кхачаре. Оццу ханчохь кхоьруш 

(сагатдеш) хила а деза вай цуьнан хьокъехь. Иштта къинош 

динчу бусалбанан хьокъехь кхоьруш хила а деза вай. Амма 

АллахIа цуьнах Шен къинхетам баре догдоху вай. 

37. Нагахь цхьаъ АллахIана дуьхьал водахь, уьш бахьанехь 

цунна, билггал, (жоьжагIатин) цIе йогIуш долчу къиношца, 

амма тоба дина а волуш, уьш леточуьра юха а ваьлла - 

Сийлахь-Везачу АллахIа цуьнан тоба къобалдийр ду. 

АллахIа Шен лайшкара тоба къобалдо, церан къиношна 

гечдо. 

38. Нагахь цхьаъ Цунна (АллахIана) дуьхьал водахь, кху 

дуьненахь шен къинна догIу таIзар дина а волуш - и цунна 

къинах цIанвалар хир ду. АллахIан Элчанан (АллахIера 

салават, салам хуьлда цунна) хьадисехь  и дийцина ма 

хиллара. 

39. Нагахь цхьаъ къинош долуш Цунна (АллахIана) 

дуьхьал водахь, къар а ца луш, къинойх юха а ца волуш, 

шайна таIзар дан догIуш долчу шен къиношна дина тоба а 

доцуш - цуьнан хьал АллахIана лиъначу агIор хир ду. 

Шена лаахь Iазап лур ду Цо цунна, ткъа Шена лаахь 

гечдийр ду Цо цунна. 

40. Нагахь цхьаъ керста а волуш Цунна (АллахIана) 

дуьхьал водахь - Цо Iазап лур ду цунна,  цкъа а гечдийр 

дац Цо цунна. 



 

ЗУДА ЯЛИЙНАЧУЛ Я МАРЕ ДИНАЧУЛ ТIАЬХЬА 

ЗИНА ДИЧА ТIУЛГАШ ТОХА ДОГIУШ ХИЛАР 

БАКЪ ДУ 

41. Зуда ялийначул тIаьхьа зина диначунна (нахаца 

леллачунна) тIулгаш тоха догIуш хилар бакъ ду, нагахь цо 

мукIарло динехь, я цо и дина хиларан бух белахь.  

АллахIан Элчано а (АллахIера салават, салам хуьлда 

цунна) тоьхна (зина диначарна) тIулгаш. Бакъ халифаша а 

тоьхна тIулгаш (зина диначарна). 

 

МУНЕПАКЪАЛЛА А, АСХЬАБАШ ЕМАЛБАР А 

42. АллахIан Элчанан (АллахIера салават, салам хуьлда 

цунна) асхьабех цхьаъ  цуьнгара даьллачу цхьана хIуманна 

емал веш верг а, уьш безаш воцург а, церан кхачамбацарш 

дуьйцуш а велахь иза - бидаIатхо лоруш ву. (Цуьнан хьал 

иштта лаьттар ду) - иза царна массарна а къинхетам беха а 

волаваллалц, цуьнан дагчохь церан хьокъехь хьагI-гамо а 

цахиллалц. 

43. Мунепакъалла - керстаналла ду. И (мунепакъалла) - 

АллахIах цатешар а, кхечунна Iибадатдар а ду, тIехула 

бусалба волу сурт а хIиттош, АллахIан Элчанан (АллахIера 

салават, салам хуьлда цунна) заманчохь хиллачу 

мунепакъаша санна. 

44. Ткъа цуьнан (Элчанан) (АллахIера салават, салам 

хуьлда цунна) дешнаш: «Кхо (билгало) шегахь 



гулъелларг мунепакъ ву» – и гIуллакх кхераме хилар 

чIагIдаран маьIнехь ду. Цундела  вай дийца а деза уьш, 

схьа ма дахккара, тида а ца туьдуш. 

Цу кепара ду цуьнан (Элчанан) (АллахIера салават, салам 

хуьлда цунна) дешнаш а: «Сол тIаьхьа, керстанаш а 

хилий, тиларна чу а гIой, дIа ма хIитталаш, вовшийн 

кортош а дохуш».  

Цу кепара ду (хIара хьадис а): «Нагахь ши бусалба стаг, 

тарраш а даьхна, вовшех латахь - вийнарг а, велларг а 

(жоьжагIатин) цIергахь хир ву».  

Цу кепара ду (хIара хьадис а): «Бусалба (стаг) сийсазвар 

(я цунна лер) хьарамло ю (я догцIена цахилар ду), ткъа 

иза вер - керстаналла ду».  

Цу кепара ду (хIара хьадис а): «Нагахь цхьамма шен 

вешега алахь: «ХIай, керста!» - цу шиннах цхьаъ иштта 

хуьлуш ву». 

Цу кепара ду (хIара хьадис а): «АллахIаца керстаналла 

дар ду - шен тайпанах дIавалар (я дIакъастар), (цуьнан 

тайпа мел) цIеяхна дацахь а». 

Иштта кхарех тера хьадисаш а, бух цIена а болуш, вайга 

схьакхаьчна долу - вай уьш тIе а оьцу, къобал а до, вайна 

(цу хьадисийн) тидар ца хаахь а. Церан хьокъехь къамелаш 

а ца до вай, царех дерг къийса а ца къуьйсу вай. Ткъа и 

хьадисаш тида а ца гIерта вай (дIабахначу дикачара) 

беллачу кхетамца а бен. Я дIа а ца тоьтту вай уьш, царел а 

бух чIогIах болучуьнца а бен. 

 



ЯЛСАМАНИ А, ЖОЬЖАГIАТИ А КХОЬЛЛИНА Ю 

45. Ялсамани а, жоьжагIати а хIинцале а кхоьллина йолуш 

ю. АллахIан Элчанера (АллахIера салават, салам хуьлда 

цунна) хаамехь схьа ма дарра: «Ялсамани чу вахча, гIала 

гира суна…», «…Кавсар а гира суна». Иштта: 

«Ялсамани чу хьаьжира со, цу чохь дукхахберш 

карийра суна…». Иштта: «ЖоьжагIати чу хьаьжира со, 

ткъа суна цу чохь гира… (хIара а, иза а)». Ткъа и шиъ 

(ялсамани а, жоьжагIати а) кхоьллина а яц бохуш верг 

тешаш вац Къуръанах а, АллахIан Элчанан (АллахIера 

салават, салам хуьлда цунна) хьадисех а. Ткъа суна-м иза 

тешаш ву аьлла а ца хета я ялсаманех а, я жоьжагIатех а. 

 

БУСАЛБА НАХАХ ВЕЛЛАЧУННА ДОКЪАН ЛАМАЗ 

ДАН ДЕЗА, ГЕЧДАР ДЕХА А ДЕЗА 

46. Дела цхьаъ вина а волуш, веллачу бусалбанна докъан 

ламаз дан дезаш ду, цунна гечдар деха дезаш а ду. Гечдар 

ца деха а мегар дац цунна. Цунна докъан ламаз дар дуьтуш 

дац вай - цо летийна къинош бахьанехь, бен а дац кегийра 

(къинош) делахь а, даккхийра къинош делахь а. Цуьнан 

хьал АллахIана лиъначу агIор хир ду.  

 

ЧАККХЕ 

ХIара - жайнин чаккхе ю. Хастам бу цхьана АллахIана! 

Цуьнгара салават а, салам а хуьлда Мухьаммадана а, 

цуьнан гергарчарна а. 



 

Дерриге жайна хезна ду аш-Шайх ал-Имам Абу IабдуллахI 

Яхьйа бин Абу Iали ал-Хьасан бин Ахьмад бин ал-Баннана 

шен дегара аш-Шайх ал-Имам ал-МухIаззиб Абу ал-

Музаффар Iабдул-Малик бин Iалий бин Мухьаммад ал-

ХIамаданера. Цо элира: «ХIара сан дог тешнарг ду (я хIара 

сан Iакъидат ду)». 

 


