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УКХ ПОСОБЕ ЛОАРХIАМАХ ДОЛА ДОШ

Тахана ишколашка болх беча хьехархоша шоаш-
та хьалхашка оттаданза даргдоацаш дуккха декха-
раш да. Царех лоархIамегIдараш – ишколе хьехаш 
дола Iилма дешархошка дикагIа дIаэцийтар, ма без-
за Iилманца царга пайда эцийтар, шоашта эшшача 
метте из Iилма леладе уж Iомабар, шоай ханнара а, 
боккхагIа а, зIамагIа а болча нáхá юкъе шоай мот-
тиг царна йовзар, из лорае Iомабар да. 

Уж декхараш хьакхоачаш дергдолаш берашта 
дIа мишта хьеха деза, малагIча тайпара царна кхе-
там бала беза, дIахьехар цар дикагIа дIатIа эцаргдо-
лаш – цу деша уйла еш шоай хьехара говзал 
лакхйоаккхаш дилла къахьега деза дешара заведе-
нешка балха боахкача хьехархоша.

Ишколашка хьехаш долча тайп-тайпарча Iил-
машта юкъе, къаьстта белгала ший  моттиг 
йолаш я ГIалгIай мехка хьехаш йола «Дина бовха-
маш» яха курс.

Вожаш хьехашдола Iилмаш Iомадаргахьа бераш 
сутардеш, эздий оамал, хоза гIулакх хьалхадоахаш, 
гIалгIай Iáдат долаш, вайна юкъе лела тоам мел 
болча хIаманна, кхувш йола къона тIехье тIа-
нийсъеш къахьега декхарийла ба «Дина бовха-
маш» – яха курс хьехаш бола хьехархой.
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Вай хьехархошта ер методически пособи чIоагIа 
эшаш а лерхIаме а да. Укх тIа белгалдоах, бусалба 
дино дешара а кхыдолча дикача хIаманна а саг су-
тарвеш  дола белхаш а, ФГОС говзалца мишта хьеха 
деза а. Иштта укх пособе тIа дувц дешархошта  
дегIала мишта ваха веза, цар дикагIа Iилма 
дIаэцаргдола говза оагIонаш мишта лаха а лелае а 
еза. Хьехархо, къаьстта беро Iилма Iомадаргахьа а 
цун эзделах лаьца кхетам баларгахьа а сутара ву 
укх пособе.

Ишколе хьехаш волчоа а, иштта моллагIа къона 
тIехье чуйоагIача тоабанна тIанийсвеннача метте, 
царна гIалгIай эзделах лаьца  хьехам бе безам болчоа 
а доккха новкъостал хургдолаш пособи  да ер. Дас 
ший дезалá дергдолчча тайпара, дезалхо дикаг1а 
д1акхетаргволаш,  гIалгIай метта атта дIаэцаргдолчча 
беса кийчдаьд укх чу хьадоаладаь хьехамаш.

Дáла Iилмангахьа а, иймáнагахьа а, эздел-гIулакх 
1омадаргахьа а, совдоахалда вай а, вай дезал а, вай 
мохк а,  Даьла Элчана, Даьла солот-салам хилда 
цунна, уммат а!

Янднаькъан Гирихана Бахьауддин, 
Рособрнадзор аккредитованни эксперт, 

Россе паччахьалкхен дешареи Iилманеи 
лерхIаме болхло.
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ДЕШХЬАЛХЕ

Алхьамдулиллах1! Саг саяь варгвоаца Ший 
халкъанна даь дикаш бахьан долаш хоастам ба 
Далла. Цу тайпáра Даьла хам бар – из дика массаза 
дIалоаттадарал совгIа кхы а дукхагIа Ший 
дикáшкахьа Дáла адам совдоаккхаш дола бахьан 
да. Цудухьа Даьла дикашта хам беш ийман а кхе-
там а Даьлагара дехаш хила деза вай. Везача 
АллахIа ший дикашта хам баьчарех долда вай а 
беррига бусалба нах а. 

Тахан ГIалгIай мехка ишколашка бусулба дин 
дIахьеха а цунна тоамбеш, г1алг1ай Iáдатаца дувза-
денна хоза гIулакх хьалхадáха вай аьттув хиларах а 
АллахIа хам бу вай. Цу тайпáра дешара программа 
юкъейоалаеш къа мел хьийга Iалам нах Даьлагара 
бехаш дуIа а ду вай, дег чура царна баркал а оал 
вай. Везача АллахIа иймáнагахьа  совбоахалба уж, 
дунен чура а аьхартен чура а моттиг Дáла даькъала 
йойла цар! 

Тахан из Iилма берашта дIахьехаш болча дийшáча 
нáха а цу урокаца инкарло йоацаш, гIо-новкъостал 
деш мел волча сагá а, мугIарерча нахагара денз Мех-
ка Даьга кхáччалца баркал оал вай. 

Дáла дикача хIаман тIехьа аьттув боаккхалба цар 
а, вай а, массаволча сага а!  
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ОТТАДАЬРАШКАРА

БисмиллáхIир-рохьмáнир-рохьийм.
Алхьамду лиллахIи раббил-Iаламийн.
Вассолáту вассалáму Iалá расулиллахI.

Ер дешара методически пособи яздаьд, «Дина 
бовхамаш» яха урок хьехаш болча хьехархоштеи, 
берий даьштеи-ноаноштеи, хьужаренашка хьехаш 
болча дийшáча нахáи, урокаг1а а цул áрахьа а 
дешархошта гIалгIай эхь-эздел, хоза гIулакх хье-
хаш болча хьехархоштеи лаьрхIа. 

Укх тайпáра пособи хиланза дарг ца хилара цхьа 
бахьан – тахан геттара чIоагIа вай къаман юкъера 
эхь-эздели, хоза гIулакхи эшалуш лáтташ хилар да. 
Из дIадоале – духхьала цхьа цIи мáра ца юсаш 
деррига вай къам хIалак хилар кхерам ба. Цул 
совгIа бусалба дин ах дIадоал, хIана аьлча, хоза 
гIулакх гIалгIай Iáдат хинна а ца Iеш, деррига а бу-
салба динах хоттаденна да. Пайхамара, Даьла 
солот-салам хилда цунна, аьннад: 

ْیِن "   " ُحْسُن الُخلُق نِْصُف الدِّ
«Хоза гIулакх – ах дин да». 
Цхьаькха хьадийсагахь йоах пайхамара, Даьла 

солот-салам хилда цунна:

 " إِنَّ هللاَ تَعالَى اْختاَر لَُكُم اْإلْسالَم ِدْینًا فَأْكِرُموهُ بُِحْسِن اْلُخلُِق َو
 السََّخاِء  فَإِنَّھُ الیَْكُمُل إِالّ بِِھما "
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«Лакха-везача Дала бусулба дин хержад шоа-
на, цун сий делаш хозача г1улакхацеи, камоар-
шалцеи. Цу шин х1аманца мара бусулба дин 
кхоачаш хилац шоана».

Нагахь санна дика хIама Iа дуте – водар тIехьа 
дерзаргда хьона. Цудухьа, гIалгIай Iáдатаца, бусал-
ба динца доаг1аш дола эхь-эздел, хоза гIулакх вай 
хьадийна ца дой, къона тIехье из леладара вай тIа 
ца кхейой – во мел дола хIама вай хIáране цIагIа 
чудар кхераме ха я ер. Цу воний белгалонаш хIанз 
вайна юкъе гучаювлаш латталга хьагуш а да тахан. 

«Дина бовхамаш» яхача дешара программá 
чуйоагIаш мел йола тема эхь-эзделахи, хозача 
гIулакхахи дIахотталуш я. Из иштта хилар белгал-
доал, хьехархоша хIара уроках деча хьехамашца. 
Цхьабакъда, дешара программá юкъе дIаяздаь хье-
хамаш кIезига да. Цул совгIа цIагIа даьшеи-ноано-
шеи шоай дезалá хоза гIулакх хьехар, бокхагIчаргара 
эздел хьаIомадеш хилар дIадоалаш латт. Цу мел 
долчох бахьан даь, хьехархочо ший урока лоархIамá, 
эхь-эздели хоза гIулакхи дешархошта Iомадар юкъе 
кхувларгдолаш, кийчдаь да ер пособи. Цул совгIа, 
цу берашка гIолла гIалгIай хIáра цIагIа уж сийдола, 
массаволча сагах дáхка тоамбола г1улакхаш 
чугIоргда, аьнна, дог-уйла а я ер оттадаьчун.

Белха хьалхарча даькъ тIа белгалдаьд, «Дина 
бовхамаш» яхача учебникацеи укх пособецеи цхьа-
на болх мишта бича бакъахьа ба, учебника темеи 
пособе темеи вIашагIа мишта хотта еза, урока никъ 
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мишта хилча бакъахьа ба. Амма, урока никъ бел-
галбаь бале а, хьехархочун лоIам ба, ший урокá 
юкъе кхы а дикагIа хозагIа из хургйолаш, дарсаца 
дувзаденна хIамаш юкъекхувла.

Пособе шоллагIча даькъ тIа лоацца белгалдаьд, 
керда араяннача ФГОСа бокъоно дIадехар фуд, хье-
хархочун никъ мишта хила беза, хьехархо ше миш-
та хила веза. Иштта цу юкъе ба даьштеи-ноанош-
теи лаьрхIа бола хьехам, берашта цар гIулакх миш-
та Iомаде деза, шоаш мишта хила беза аьнна. Даьш-
ца-ноаношца в1ашаг1кхетар долча хана, из хьехам 
царна д1абе декхарийла ва хьехархо. Цул совгIа, 
10-11-ча классашкарча дешархошта, тIехьагIа шоай 
дезал хилча царна гIалгIай эхь-эздел, хоза гIулакх 
мишта Iомаде деза, хьехамца хьалха дáккха а тоам 
ба цунна.

КхоалагIча даькъе чу йоагIа, эздел а хоза гIулакх 
а довзийташ йола темáш. Хьалхара тема «Iилма 
Iомадарах хулаш бола пайда», яхаш я. Цу чу бел-
галдаьд, малагIа пайда хул дешарах, Даьлах кхерар  
фуд, Даьлах кхераш хургволаш фу де деза, хоза 
гIулакхаш малагIаш да, во гIулакхаш малагIаш да. 
Из тема йоккха хилар бахьан долаш, шин даькъе 
йийкъай. 

ШоллагIа тема «Iилмани, Iалам наьхеи лерхIам 
бар» дувцаш я. Цул совгIа цу чу белгалдаьд сага 
вахарца дувзаденна дола лерхIаме г1улакхаш 
малагIаш да, уж зехьа доадергдоацаш фу де деза. 

КхоалагIа тема – харцлерах сагá хула зе, цу воча 
гIулакхах лоравалар мишта хила деза дувцаш я. 
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ЙиълагIа тема – бакълер мел сий долаш да, цунах 
сагá хулаш дола пайдаш малагIаш да, белгалдоахаш 
я. 

ПхелагIа тема – даьца, наьнаца дика хилар мел 
деза да, царца во хилар доккхагIдолча къиноех хи-
лар, царца леладе деза эздели хоза гIулакхи белгал-
деш я. Из тема йоккха хилар бахьан долаш, кхаь 
даькъе йийкъа я. 

ЯлхалагIча тема чу белгалдоах бокхагIчар сий 
дар мишта хила деза, бусалба дингахьа из мел деза 
да, гIалгIай Iадатагахьа из мел лерхIаме да, яха де-
шаш. 

ВорхIлагIа тема – новкъосташца хоза гIулакх ле-
ладарах лаьца я. Цу тIа белгалдаьд, саго шийна 
хоржа новкъостий мишта хила беза, царца эздел-
гIулакх мишта леладе деза. 

БархIлагIа тема – нáхá юкъе леладе деза 
гIулакхаш дувцаш я. Иштта цу тIа белгалдаьд лела-
де тоам боаца гIулакхаш а. 

ИйслагIа тема – хIама даа Iохáлехьеи, хIама дуа-
ча хáнеи леладе деза гIулакхаш Iомадеш я. 

ИтталагIа тема – наб е Iовижлехьеи хьасомваьл-
чеи леладе деза гIулакхаш Iомадеш я. 

ЦхьайтталагIа  тема – эхь хетар дувцаш я. Цу тIа 
белгалдаьд эхь хетар фуд, цунах хьадоала хоза 
гIулакхаш малагIаш да, эхь доацача сага малагIа 
куцаш хул. 

ШийтталагIа тема – мекъал белгалъеш я. Цу чу 
белгалдаьд мекъалах доала зе малагIа да, мекъал 
дIаяккхарá фу де деза. Хьаьнала рузкъа лохаш, 
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Iилма Iомадеш къахьегар мел деза да бусалба динга 
диллача. 

КхойтталагIа тема – сагах доацар дувцарах, цун-
на из тIакхолларах, наьха айпаш гулдеш леларах, 
гIийбатах саг лоравар чулоацам болаш я. Цу чу 
белгалдаьд гIийбат фуд, сендухьа саго гIийбат ду, 
цунах хулаш дола зе малагIа да, цунах саг лора 
мишта вала веза. 

ЙийтталагIа тема – «Бусалба дин – машар кхай-
кабеш дола дин», яхаш цIи йолаш я. Цу чу белгал-
даьд бусалба дино къизали тIоми кхайкабеш ца хи-
лар а из машар кхайкабеш дин хилар а. Иштта бу-
салба нáха шоайла леладе деза гIулакхаш малагIча 
тайпáра да, бусалба динах боацачáрца леладе деза 
гIулакхаш малагIча тайпáра да белгалдаьд цу 
хьехамá юкъе. Цул совгIа укхаза даьшхад питам яхил-
га фуд, цунах лоравалар  мишта хила деза. Из тема 
йоккха хилар бахьан долаш диъ даькъе йийкъа я.

Пособе диълагIа долча даькъ тIа урока áрахьарча 
белхá лаьрхIа хьехамаш доагIа.

Пособе пхелагIа долча даькъ тIа урока техноло-
гиски кáрта доагIа, шийца ворхIлагIча классера 
цхьан урока хьокхам болаш. Цул совгIа, практи-
чески белхаш дергдолаш тестий масалаш а юкъе-
доаладаьд цигача. Укхаза áла доагIа, хьехархочо, цу 
масалашка хьежжá, ше технологически карташ а 
кийчде деза, тестий белхаш а кийчде деза.

Пособе ялхлагIа долча даькъ тIа боагIа Даьштеи 
ноаноштеи, дезал кхебарах, бола хьехам.
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ХЬАЛХАРА ДАКЪА

«Дина бовхамаш» яхача учебникацеи дешара 
методически пособецеи цхьана болх мишта 

бича бакъахьа ба.

Эггара хьалха календарни плáна тIа хьайоагIаш 
йола тема хьеха еза. ТIаккха пособе тIара, моллагIа 
шийна бакъахьа хета тема хьехар, хьехархочун 
лоIаме да. ХIана аьлча, ший дешархошта хьалхагIа 
хьеха дезар фуд цунна шийна дикагIа хов. Кертер-
дар – шаккха а тема цхьан уроках дIахьехар да. Из 
мишта хилча бакъахьа да белгалдергда вай. 

Эггара хьалха урок дIайолаярá кийчо е еза. Урок 
лерхIаме хилар дIахойташ къамаьл де деза. ТIаккха  
тIеххьара дIаяхáча уроках Iомадаьри цIагIа бенна 
болхи тахка беза, йоазонца а хаттараш телаш а. 

Из лакхе белгалдаьккха декхар ше кхоачашдаь 
ваьлча хьехархочо керда тема д1акхайкае еза. Де-
шархошка из белгалъяйта хьажа веза хьехархо, хат-
тараш а телаш. Цу юкъе Iомае лаьрхIача темах фу 
хов шоана, аьнна хатта мегаргда. Дешархошта цу 
хаттара жоп лахарца ховргда, шоашта цох ховш 
дола хIама фуд. ТIаккха, цу темах шоашта хá дезаш 
дола хIама белгалдергда цар, хьехархочо нов-
къостал а деш. 
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ХьалхагIа «Дина бовхамаш» яхача учебника 
чурча темаца болх байта беза. Дешархой уйла 
дикагIа цу темá тIагIоргйолаш хьехархочо хатта-
раш а увттадеш хьехаргъя керда тема. Цул тIехьагIа 
методически пособе чурча темаца болх байта беза, 
хIáравар къаьста волаш дале а, е шишша цхьана во-
лаш дале а, е тоабаех бийкъа дале а. Из мишта хил-
ча бакъахьа да а хьабелгалду вай. 

Хьехархочо хьехам тIабола каьхаташ дIадекъ де-
шархошта юкъе, шишшанена цхьацца хургдолаш 
(юкъ болх бар). Текст ше Iоеш, е дешархошка 
Iоешийт. Улга тIа хаттараш дIаязду. Цу хаттарашта 
жоп лохаш, шишша шоайла дага а воалаш, жоп 
дIаяз а деш, текстаца болх бе, аьнна, декхар оттаду. 
Дешархой йистебаьлча хаттараш доашхийт, е 
тетрадаш тIара Iодешийташ е шоай дешашца хьа-
дувцийташ. 

Из болх баь йистебаьлча урока корта бе беза 
(рефлексия). Из болх мишта хилча бакъахьа ба? 
Хьехархочо хаттараш оттаду: «Урок дIайолалуча 
хана шоана ховш хиннари Iомаде лаьрхIари фу дар? 
ХIаьта, хIанз шоана ховшдар фуд?» 

Цул тIехьагIа цIагIа бе болх бала беза. 
Укх тайпáра беш бола болх кердача ФГОС-а 

бокъонна тоам беш ба, Iилма тахка, уйла яйта, дага-
вáла, ладувгIа, шийна ховр дIаáла дешархо Iомавеш 
ба. Из ше мел дар белгалдаьккха да укх пособена 
чудоагIача технологически карта тIа, ворхIлагча 
класса урока хьокхам хьа а боалабеш.
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Технологически карта оттадара бокъо

1. Урока тема (тема урока). 
2. Таьрахь (дата урока). 
3. Урока тайпа (тип урока). 
4. Урока лоархIам (цель урока). 
5. ГIирс-кечалаш (оборудование). 
6. Уроках хьабáлийта лерхIаш бола пайда (пла-

нируемый результат):
а) предмет Iомаяра пайда (предметный); 
б) предметал совгIа бола пайда (Метапредмет-

ные: регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные;) 

в) Доалахьара пайда (личностные).
7. Керда дешáш.

Урока никъ
– Урока этапаш, методически приемаш: 
1.Урок дIайолаярá кийчо яр. Урок лерхIаме хи-

лар дIахайтар. 
2.ЦIагIара болх тахкар. 
3. Керда тема хьехар. 
4.Урока корта бар (итоги урока, рефлексия). 
5.ЦIагIа бе болх балар (Домашнее задание).

– Уроках хьахалийта лерхIаш бола пайда (пла-
нируемые результаты):
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1. Предметал совнагIа бола пайдаш (метапред-
метные: а) регулятивные; б) познавательные; в) 
коммуникативные). 

2. Предмет Iомаяра пайдаш (предметные).
3. Доалахьара пайдаш (личностные).

– Хьехархочо бе беза  болх.
– Дешархоша бе беза  болх. 
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ШОЛЛАГIА ДАКЪА

Iилма а хоза гIулакх а берашта хьехаш
 болчарна лаьрхIа дола къамаьл.

Бусалба дингахьа Iилма дIаIомадар духхьала Iилма 
дIахьехарца кхоачам болаш дáц. Iилма дIахьехаш вол-
ча Iалам саго, ший хозача гIулакхашцеи Iамалцеи 
дIахайта деза, Iилмах пайда мишта эца беза. Шийна а 
гонахьарча нáха а из накъа даргдолаш.

Iилма дIахьехаш кертера лоархIаш дар фуд? Из 
да дешархой (мутаIаламаш) уйла е, Iилманца кьа-
хьега, из тахка Iомабар. Цул совгIа шоаш Iомадаьр 
(шоашта  ховшдар) шоай вахаре леладе а цунца 
Iамал е а уж Iомабар. 

Даьла духьа нигат долаш Iилма а Iомадаь, цу 
тайпáрча цIенача нигатаца Iилма дIахьехаш хьехар-
хо (Iалам саг) хуле, дешархошеи мутаIаламашеи 
цун лерхIам беш ладувгIаргда.

Даьла Элчано, Даьла солот-салам хилда цунна, 
ший асхьабашта Iилма мишта хьийхад, хоза гIулакх 
мишта   хьалхадаьхад хьожаргда вай. ХIана аьлча, 
массадолча хIамангахьа из вайна хьокхам хинна 
оттаваь ва Дáла. 

Дáла къуръана чухь йоах:
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ... )) (( لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ

«Даьла Элчангахьа хоза хьокхам ба шоана…».
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Элчано, Даьла солот-салам хилда цунна, беш 
хинна хьехами цо Iилма дIахьехари тайп-тайпара  
наькъашца хиннад. Цун къамаьл сиха хиннадац. 
«Ший хIáра дош дагардулургдолаш бора цо хье-
хам», – йоах цун асхьабаша, Даьла раьза хилва цар-
на. Цхьадола дешаш шозза-кхозза юха оалаш хин-
над Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
дикагIа кхетадергдолаш, дагахьа чIоагIлургдолаш.

Iомадеча хIаманца дикагIа чам хургболаш (за-
интересовать-мотивировать) хáттараш телаш хин-
над цо (метод проблемного изложения или созда-
ние проблемной ситуации). «Хáттар – Iилман 
дIоагIа да», йоах Iалам нáха. Масала, пайхамара, 
Даьла  солот-салам хилда цунна, хаьттад ший 
асхьабашка:

 " أَتَْدُروَن َما اْلُمْفلُِس؟ قَالُوا: اْلُمْفلُِس فِینَا َمْن َال ِدْرَھَم لَھُ َوَال َمتَاَع,
تِي یَأْتِي یَْوَم اْلقِیَاَمِة بَِصَالٍة َوِصیَاٍم َوَزَكاٍة  فَقَاَل: إِنَّ اْلُمْفلَِس ِمْن أُمَّ

 َویَأْتِي قَْد َشتََم َھَذا َوقََذَف َھَذا َوأََكَل َماَل َھَذا َوَسفََك َدَم َھَذا َوَضَرَب َھَذا
 فَیُْعطَى َھَذا ِمْن َحَسنَاتِِھ َوَھَذا ِمْن َحَسنَاتِِھ فَإِْن فَنِیَْت َحَسنَاتُھُ قَْبَل أَْن
یُْقَضى َما َعلَْیِھ أُِخَذ ِمْن َخطَایَاُھْم فَطُِرَحْت َعلَْیِھ ثُمَّ طُِرَح فِي النَّاِر "
«Муфлис (банкрот) малав хой шоана»? Муф-

лис шийга дирх1ам а поартал а доацар ва-кх 
(Дуккхача шерашкахьа ше гулдаь рузкъа цхьан 
дийнахьа дайнар ва-кх), – аьннад цар. «Къемата 
дийнахьа хургволаш вола муфлис ва, нáхá ше 
даь зулам бахьан долаш, дунен чухь ше мел яь 
Iамал цу нáхá дIа а енна, д1аела 1амал а йоацаш 
висачул т1ехьаг1а, цар къинош хьат1а а ийца 
жожаг1ата вохийтарг вола саг».
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Иштта цхьаькха хьадисагахь да:

اٍت،  " أََرأْیتُْم لَْو أنَّ نَھًرا بِباِب أَحِدُكْم یَْغتَِسُل ِمْنھُ ُكلَّ یَْوٍم َخْمَس َمرَّ
 َھْل یَْبقَى ِمْن َدَرنِِھ َشْيٌء؟ قالُْوا: ال یَْبقَى ِمْن َدَرنِِھ َشْيٌء، قاَل: فََذلَِك

َمثَُل الصلَواِت اْلَخْمِس؛ یَْمُحو هللاُ بِِھنَّ اْلَخطایا "
«Шух цхьанне наIарга гIолла хий IодоагIаш  

хилча, хIара дийнахьа пхизза из цу чу лувчаш  
хилча, мIадах хIама тIадусаргдарий цун дегIа 
тIа?», – хаьттад Пайхамара, Даьла солот-салам 
хилда цунна. «Дусаргдацар», – жоп деннад
асхьабаша. «Иштта мара къинах хIама 
тIадусаргдац дийнахьа пхи ламаз деш волча 
сага дегIа тIа», – аьннад элчано, Даьла солот-са-
лам хилда цунна».

ХIаман куц оттадеш, хьокхам боалабеш никъ 
хиннаб пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна 
(метод сопоставления и сравнения). Пайхамара, 
Даьла солот-салам хилда цунна, аьннад: 

 " َ§ُ أََشدُّ فََرًحا بِتَْوبَِة َعْبِدِه– ِحْیَن یَتُوُب إلَْیِھ– ِمْن أََحِدُكْم كاَن َعلَى
 راِحلَتِِھ بِأَْرٍض فَالٍة فَاْنفلَتَْت-غابت عنھ– َوَعلَْیھا طَعاُمھُ َو َشرابُھُ فَأَیَِس

 ِمْنھا, فَأَتَى َشَجَرةً فَاْضطََجَع فِي ِظلِّھا قَْد أَیَِس ِمْن راِحلَتِِھ-أیقن
بالھالك– فَبَْینا ُھَو َكذلَِك إْذ ُھَو بِھا قائَِمة ِعْنَدهُ, فَأََخَذ بِِخطاِمھا..."

 «Эри áра, хий а кхáча а тIабола инкал едда, 
ший дегIах дог а диллá шух цаI Iохайча, тIаккха 
цо корта хьал айбича, из инкал шийна гарга ена 
латташ бIарга а яйна цо из хьалаьцача, цун 
гIадвахар мел чIоагIа хургдар? Цул чIоагIагIа 
да Даьла гIадвахар, шух цхьанне тоба дича». 
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Iаьса саг ший къиноех дехке вáларга мел чIоагIа са-
тувсаш ва Даьла, масал хьа а доаладаь белгадаьд 
пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна.

ЛадувгIачáр кхетадергдолча боараме, цар кхе-
тамга хьежжá беш хиннаб (дифференцированный 
подход) элчано, Даьла солот-салам хилда цунна, 
ший хьехам.

Iилма тохкаш дагабувлаш хилар (парная или 
групповая работа, парный или групповой метод) 
пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, никъ 
ба. Дáла къуръана чухь цунга амар даьд:

((...َوَشاِوْرُھْم فِي اْألَْمِر...))
«Царца (хьай асхьабашца) дагавоалаш хила-

лахь». Дагавáлар деза хилар белгалдеш, цунгахьа 
беркат хилар хьахойташ, цунах элчана, Даьла со-
лот-салам хилда цунна, никъ хургболаш даь амар 
да из. Пайхамар, Даьла солот-салам хилда цунна, 
царца дагавáла  хьаштдолаш хиннавáц, хIана аьлча 
Дáла нийсваь хиннав из. Ший асхьабаш шоайла да-
габувла цо Iомабергболаш даь амар да из. 

Тахан керда араяьннача ФГОС-а бокъоно (зако-
но) хьехархошкара дIадехар цу тайпáра наькъаш 
да. Цу наькъашка гIолла мáра (по таким методам 
обучения) ФГОС-о хьахилийта лерхIаш долча 
пайдáга (результаты) кхáча тарлургдац хьехархо-
чун. ФГОС-о хьахилийта лерхIаш дола пайдáш 
малагIаш да? Предмет  Iомаяра пайдеи, цул совгIа 
хьаькъал а, кхетам а, хоза гIулакх а Iомадара пай-
деи (предметные, метапредметные, личностные ре-
зультаты).
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Iилма Iомадарах хьабоалача пайдáех кертердар – 
уйла е саг Iомавалар да. Iомадаь хIама дицдала тар-
лу, цхьабакъда, Iилманца уйла е къахьега саг Iомалой, 
цох дегIа оамал хьа а хинна цунца юсаргъя. 

Хьехархочо хьалха кийчъяь берашта дIахьийха 
урок дешархоша кхета а яь дагахьа Iомайича, из 
дика ховш хургба уж. Цхьабакъда, Iилма тахка, 
уйла е, хьисаб де, цунца Iамал е, шоай вáхаре цу 
Iилманца пайда эца хáр кIезига хургда царгахьа. 
Мел дукха Iилма Iомадой а дунен чухь сага вáхарца 
мел нийслуш дола хIамаш Iомадаь варгвац. Цуду-
хьа уйла е а, Iилманца къахьега а, ший вахар чухь 
из Iилма леладе а, хIаман хьисап де а ховш хила 
веза саг. ТIаккха, моллагIа тIехьагIа ший вахаре 
хьаэтта хIама нийсса дIадахьа ховш хургва из. 

Iилма шин тайпара да: 1) хьаIомадаьри; 2) дегIаца 
дIаийнари. 

Дагадáр дика долаш, дагахьа хIама Iомалуш вол-
ча саго (память), ше из кхета ца дой а Iилма Iомаде 
тарлу. Цхьабакъда, ше Iомадаьр цо кхетадича мáра 
цунах  пайда-м эцаргбац цо. Цу Iилмах, из кхета-
деш уйла е еза, из тахка деза. Нагахьа санна саго 
сов дукха (боарамал тIех) хIама Iомадой, ше 
Iомадаьчун уйла е а из  кхетаде а кхоавергвáц из. 
Цудухьа, хIама кхетадергдолча боараме (по мере 
осмысления, обдумывания) мáра дIахьеха йиш яц 
Iилма. ХIама Iомадеш хиларца мáра саг уйла е 
Iомалац, цудухьа Iилма Iомадари цун уйла яри  
цхьана хила деза. Iилма доацаш уйла яргахьа а пай-
да бац, уйла ца еча Iилмангахьа а пайда бац.
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Бусалба дино Iилма Iомадеш къахьега йоах  уйла 
е саг Iомавар духьа. ХIана аьлча, уйла йича мáра цо 
из кхетадергдац, кхетадича мара цунца Iамал хьае 
ховргдац (применить на практике). Нийсадар 
малагIа да, харцахьдар малагIа да сага хайнад аь-
нна кхоачам бац, цу шиннена юкъе къоастам бе 
цунна ца хой. Нагахьа шаккха а хIама нийсадале 
царех пайданегIдар къоастаде хá деза. 

Тахан дунен тIа дукха информаци яьржай 
Интернета чу гIолла. Шийна эшашдола Iилма цу 
чура  хьадаккха, кертерадар (хиланза даргдоацар) 
хьакъоастаде Iомабе беза дешархой. Дала йоах 
къуръана чу:

 ((الَِّذْیَن یَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبُِعوَن أَْحَسنَھُ أُولَئَك الِّذْیَن َھداُھُم هللاُ َو
أُولَئَِك ُھْم أُولُوا اْألَْلباِب))

«Дешага ла а дувгIаш, тIаккха цох 
дикагIчунна тIехьбазараш, уж ба АллахIа нийс-
баьраш, уж ба хьаькъала даьй!» 

Укх аята чу Дала ладувгIараш могабаьб. 
ЛадийгIача, шоашта хьа мел хезáр уйла а ца еш, 
тохка а ца тохкаш хьаэцац цар. Цар цкъа хьалха 
тохкам бу – нийса да е дáц. Нагахьа нийсадале – 
толашагIдар хьа а ийце, из леладу цар. 

Дала вайна хьахойт саго ший хьаькъалца уйла е 
езаш хилар: харцдар-бакъдар къоастадаргахьеи, 
дикагIдар-толашагIдар хьаэцаргахьеи. Нагахьа ший-
на хьа мел хезáр саго бакъдой – тувлалургва из. Пай-
хамара, Даьла солот-салам хилда цунна,  аьннад:

َث بُِكلِّ ما َسِمَع " " َكفَى بِاْلَمْرِء َكِذبًا أْن یُحدِّ
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«Саг харц лувш ва, нагахьа санна  шийна хьа 
мел хезáр бакъ а хеташ из дувцаш вале».

 ШарIана Iилма Iомадеча хáна Iалам саго яхар 
хьаэца деза, нагахьа санна из цу шахьар чу бахача 
дукхагIболча нáха хержа имам вале, е цу имáма 
пурмийца дин хьехаш кхывола Iалам саг вале. 
Цхьабакъда, хьехам беш вола саг малав ца хой (ма-
сала: Интернета чу гIолла хьехам бешбараш сан-
на), е шахьар чурча имáмаца из хьехам беш вар бар-
та веце – цо деш дола къамаьл цкъа-дале, тахка а 
деза, шозлагI-дале, шеко йола хIама имáмага е цун-
ца болх беча нáибага хатта а деза.

Хьехархо мишта хила веза? 
Нигат цIена долаш, ше хьабу болх ший низ ма 

кхоачча дика беш хила веза. Дешархошта нийса 
никъ а хоза гIулакхаш а хьеха деза цо. Эггара хьал-
ха берашта хоза хьокхам болаш хила еза цун оамал, 
иштта берий чáм тIагIоргболаш хила деза цунах 
доахка гIулакхаш. 

Хьехархочо леладеш дола динах дола гучахьара  
хIамаш а берий чам тIагIоргболаш хила деза. Цул 
совгIа, дешархошта массаза хьалхадáха деза, дин 
Iомадар леладар мел лерхIаме да, эхь-эздел лелада-
ри, хоза гIулакх дегIах даллари мел сийдолаш да. 
Хоза  гIулакх бусалба динца хилар а, Iилма Iомадар,  
Iилманца къахьегар, бусулба дино дика лоархIаш 
хилар а  царна дIахойташ хила веза. Дешархошта  
дIахьехаш дола хIама, цар кхетабеча меттаца хила 
деза, цар кхетамгеи царна ховш долча Iилмангеи  
хьежжá.
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Хьехархо ше массаза бакъдолча хIаманна тIехьа 
лáтташ, нийсхо лелаеш, озабезам ца беш хила веза. 
Дешархошца  къахетаме волаш, курал ца лелаеш, 
эгIаз ца ухаш хозача оамалца, гIулакхашца хила 
веза. Уж болча дIачуваьлча салам луш хила веза. 

Урок  дIайолаяр, Далла хоастам баь, пайхамарá 
салот дилларца хила деза (хоза хургда, нагахьа сан-
на цу массадолча х1амал хьалха бисмал доаладой). 
Къамаьл  эзди, кхетаме долаш хила деза. Дешархой  
IотеIабеш, царех велаш де  йиш яц  къамаьл. Берех 
дика дешаш вар, хоза гIулакх долаш вар, дешарца  
къахьегаш вар хоаставеш, массадола  хIама бусалба 
динца нийсде дешархой Iомабеш хила декхар ва 
хьехархо. Пайда боацача хIамашкахьа ца а къув-
саш, нийсдар тохкаш дола къамаьл деш хила веза 
из.

Бусалба дино белгалдаьд нáхá юкъе леладе тоам-
бола гIулакхаш. ЦIагIа ший дезалца, гаргарчáрца, 
лоалахошца  моллагIча  нáхá юкъе, хозача гIулакха 
тIехьа хила веза массавар – маIвар а кхалвар а. 

Иштта чIоагIа теркам бу бусалба дино дешара а. 
Дешар чIоагIа хилар хьагойт эггара хьалха Дáла  

доссадаьча: «Iодеша!» – аьнна, амар даьча аято. 
Iилма Iомадеш вола саг цунца цхьана хоза гIулакх 
Iомадеш хила  веза. ХIана аьлча, Iилманцеи хозача  
гIулакхацеи дувзаденна да  саго хьадеш мел дола 
дика хIама. Нах тайп-тайпарча  Iилмашца къахье-
гаш, эхь-бехк, эздел-гIулакх, хоза оамал йолаш 
хуле, цу наьха вáхар беркате а хоза а хургда. 
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Тахан лáтта зáма дас, нáнас е тIаэттá лáттача 
кхыча воккхагIча саго эздел, эхь-бехк, хоза гIулакх 
кIезига хьехаш ха я. Бусалба динах а долаш  гIалгIай 
Iáдатаца хинна гIулакхаш дицлуш латт. Уж сийдола 
массадолча дегIах дáхка деза г1улакхаш кIезига ле-
ладе даьннад вай. ТIаккха, хоза гIулакх доаца саг, е 
из ший дегIаца кIезига доаллаш вола саг – дин 
ийшá леладеш, Iилманца кIезига къахьегаш, 
тIагIолла мáра из ца тохкаш вола саг ва. Из саг 
тIехьлена беркате хургвац, цунгара нáхá юкъе 
доккха зулам дáла тарлу. ХIана аьлча, цо хьа ца 
эцаш дитар – саг сийдолаш хиларгахьа лакхвоа-
лаш дола дезагIдола хIама да.

Эггара хьалха беро эздел-гIулакх Iомаду моттиг – 
цIа да, цунна из дIахьехараш да-нана да. Цудухьа даи 
нанеи шоашта юкъе а нáхаца а гIулакх хоза долаш 
хила беза, берашта юкъе нийсхо лелаеш, дикадар-
водар  къоастаде уж Iомабеш хила беза. Къаьстта 
бусалба дингахьа лерхIаме дар – берашта юкъе 
даси – нанаси нийсхо лелаяр да. Нагахьа санна цхьа 
бер шоллагIчул дукхагIа дезаш, цунна дукхагIа 
теркам беш да-нана  хуле, дезалá юкъера барт эгI, 
уж вIаший безалга дIадоал, дег чура къахетам лаьгI 
а балий эгIазал а къизал а чуйоагIа. Цу тайпара 
нийсхо бIарга а ца гуш, эгIазал чу а йоаллаш бер 
хьалкхийча, во оамали во гIуллакхи долаш саг хул 
цох, шийна гонахьарча нáхá зе деш мáра, пайда беш 
хилац из ший дIахо додача вáхар чухь. 

Дезалá юкъера гIулакхи нáхá юкъера гIулакхи 
шоайла вIаший дувзаденна да.
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ХIана аьлча, хIара саг моллагIча цхьан цIагIара, 
цхьан дезалá юкъера араваьнна ва, тIаккха цу деза-
лах латт беррига нах а деррига уммат а. Нагахьа 
нáхá юкъера хоза гIулакх дIадоалаш латте, дуненна 
нах дукхагIа тIехьбувзалуш бале – хIара цIагIарча 
дезалашта юкъера (ши-ший боарамга хьежжá) 
гIулакх а дин а талхаш латташ хилара белгало я из. 
Цудухьа, хозача гIулакхашца, динца волаш саг 
хьалкхевар – бусулба дино чIоагIа теркам беш да. 

Бера хáна денз шийна бIаргадайнари шийна хьа-
хезари хьаэц саго. Нагахьа дикадар цунна бIаргагой, 
дикадар цунна дIахозе – хáна йIоахалца из цун 
дегIаца дIаув. Иштта шийна бIаргадайнача е 
дIахезáча вочох а дIаув из. Цу деша дола дарба – 
дикадар белгалдаккхар,  шийна мегаргдар хьахар-
жар, цул тIехьагIа из хьаэца Iомавар да. Цудухьа 
дас а нанас а хIара дийнахьа къахьега деза, шоай 
дезал дингахь а болаш, хозача гIулакхашца а болаш 
хьалкхебарá тIехьа. Да-нана эггара хьалха шоаш 
нийсабала хьажа беза, шоаш гIáлат баьлча дехке а 
боалаш, тIаккха из гIáлат тоа а деш. ТIаккха цIаккха 
кIаьд ца луш из никъ шоай дезалá дIахьехаш хила 
беза уж.

Сага вахар – нáхá юккъе да. Из бахьан долаш, 
нáхаца йист хила, гIулакх леладе, шийга хьадувца-
чунга ладувгIа, наьха лерхIам бе хар чIоагIа 
бехктокхаме гIулакх да. 

Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:
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" اَْلُمْسلُِم َمْن َسلَِم اْلُمْسلُِموَن ِمْن لِسانِِھ َو یَِدِه "
 «Бусалба саг ва, ший меттахи кулгахи нах маьр-
ша бар». 

Цудухьа наьха лерхIам беш из хилча мáра цу 
тайпара саг хилац цох. Наьха лерхIам бе мича хана 
долалу бер? Эггара хьалха ший даьи – наьнеи 
лерхIам бе Iомалу из. ТIаккха шийна Iилма хьехаш 
болчарий (хьехархой, Iалам наьха) лерхIам бе 
Iомалу. ТIаккха дIаIомалу из бер, юхе мел бисáча 
боккхагIчар сийде, ший нийсархой новкъост хинна 
уллув дIаотта, шийла зIамагIбарех къахеташ, царна 
тIаотта. Лоацца аьлча, Дáла мел кхеллáча х1амай 
лерхIам бе – адамий а, хьайбай а, дийна мел долчун 
а дийна мел доацачун а. 

Цудухьа эггара хьалха дезалаша, шоай лоархIам 
боабергболаш дола хIама карагIдувлийта йиш яц 
дас нанас. Царна хазийта йиш яц эздий доаца 
къамаьл, нах бувцар, гIийбатдар, шоаш нáхал тIех 
хеташ, кхыбараш IотеIабар, нáхах кхáрдаш дола 
къамаьлаш. 

Даси – нанаси шоай берашта хьеха деза, зене 
къамаьл малагIа да, пайдане къамаьл малагIа да. 
Белгалдáха  деза эзди гIулакх во гIулакх малагIа да, 
хоза оамал во оамал малагIа я. Дерригача дийнахьа 
компьютерах ловзаш, телевизорга хьежаш, е Ин-
тернета чу дезар а, ца дезар а, къоаста ца деш ца а 
багIийташ,  дешарца къахьега, хьадеча хIама уйла е 
Iомабеш дола наькъаш хьеха деза даьшеи ноано-
шеи шоай дезалашта. Эхь-эзделах, хозача 
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гIуллакхах лаьца дувца деза царна, масалаш кхувла 
деза, Интернета чура дика хIамаш хьадáха Iомабе 
беза, телевизора чу хьежа йиш йола-йоаца переда-
чаш малагIаш я белгалъе еза. 

Нáхаца гIулакх мишта леладе деза хьеха деза 
царна. Шийца хьалеладича хоза хеташ дола гIулакх 
д1алеладе деза ший нийсархошца. Шийла боккхагI-
болча хийрача кIаьнкашца а, йиIигашца а, ший 
боккхагIа болча вежарашца йижарашца санна 
гIулакх леладе деза (тIехьара бараш бочагIа бале а). 
Кхыболча къонахий а кхалнаьха а ший даьи наьнеи 
санна лерхIам бе беза (да-нана бочагIа дале а). 

Саго кхычун лерхIам бар – эггара хьалха цо ший 
лерхIам бар долга дIахайта деза берá. Хьехархочо 
а, дас-нанас а, шоаш деш дола хьехар къамьалаца  
хоза хьалхадоаккхаш а, гIулакхашца хьокхам бо-
лаш а хилийта деза. Нагахьа санна дIахьехар цаI 
долаш, леладер кхы тайпа  дале – из хьехам дIа ца 
эцарал совгIа, ши юхь йолаш хила (нифакъал 
доаллаш) бер Iомадар хул цох. Хьехаш вола саг да-
нана дале а, дийшá саг вале а, хьехархо вале а, 
гIулакхашкахьи Iамалашкахьи нáхá мегаш, лерттIа, 
нийсвенна хила веза. 

Къаьстта лораде деза нигат. Нигатагахьа фийла 
хIана хила веза? Саг гIалат вала тарлу моллагIча 
хIамангахьа. Нагахьа санна, нигат цун цIена хинна-
дале – хьарамча хIамах лоравала а, эздий хоза 
гIулакх леладе а, ший гIалата бехказло а йоалаяь, 
нах шийна къинтIера бáха, дехкевáла (тоба де) эхь 
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хеташ хургвац из. ГIалатваьннар, даьх-наьнах, 
хьехархоех, моллагIча берá бовзача боккхагIбарех 
хуле – дIахьехаш болча зIамагIбарашта цох а хоза 
хьокхам хургба.

Бер IотоIадеш къамаьл де йиш яц хьехархочо а, 
дас а, нанас а, боакхагIчар а. «Iовдал ва хьо, кхетам 
бац хьа, цхьаккха хIама хац хьона», – яха йиш яц 
берага. Цу тайпáра къамаьл деш хилча белхах, де-
шарах кхераш хургда из, озаденна, даим ший 
низагI-хьаькъалах шек долаш хургда бер. ДукхагIа 
дешарá а белхá а бер тIанийсадеш, цун къахьега 
чам хургболаш хила деза цунца дешдола къамаьл. 
Цо даь дика хIама, мел кIезига из дале а, зе деза, цу 
тIа гIолла из хоаставе веза. ХIана аьлча, кIезигача 
хIамаех латт дукхадар, зIамигачунга гIолла мáра 
кхачац доккхаг1чунга. 

Даьнеи наннеи шоай дезал дукха безар, дезалá 
шоай даи нанеи дукха дезар – Дала адама даь дика 
да. Цунца адам дебаргдолаш, шоайла уж къахетаме 
хургболаш оттадаь да из Дала, ший камоаршалца. 

Укхаза белгалдаккха доагIа: дезал дукха безар 
аьнна, нагахьа санна царна хало хилар кхераш, 
цхьаккха хIама царга хьа ца а дайташ царна паргIато 
дIалой – уж во Iамаргба. Цудухьа цIагIа, коа-карта, 
беша, кхай тIа боккхагIбараша шоаш болх беча, 
аьттув ма боалла, шоашца цхьана царга а болх байта 
беза. ДIагучадáккха деза – къахьегар, саг мел ваха 
хиланза даргдоацаш, адамаца хоттаденна долга. 

Шоашта шоай дезалаша е кхыболча зIамагIаша 
гIо дича, халонна уж уллувбаьлча, цунах шоашта 
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гIулакх хинналга а, шоаш гIадбахá хилар а зIа-
магIашта гучадаккха деза боккхг1чар. Цу хIаманца 
бераш Iомалургда белхаца къахьега, даьнеи наннеи 
новкъостал де, царца дика хила, цар хьашташка 
хьежа, царна товр де. Цу тайпара кхийнача дезал-
хочо, да-нана къаделча, е цар гIоарал дайча, е царех 
лазар хьаьрчача, ше дийна а   волаш уж дIатайса 
бутаргбац. 

Цу тайпáра кхеваьча хIáра дезалхочунца чIоагIлу 
деррига къам. Хьалха дIаихáча хáнашкахьа 
гIалгIашта юкъе уж гIулакхаш цу тайпáра лийннад, 
вай къаман нах цу сийдолча хIамашта тIехьа масса-
за лаьттаб. ХIаьта бусалба дино бер кхедаргахьа 
дIадехашдар сийдола гIулакхаш цунна Iомадар 
да. Цунца вай къаман цхьоагIо чIоагIа а хиннай.

Бераша Iилма Iомадеш къахьегача хáна чIоагIа 
теркам бе беза дас-нанас. ДукхагIйола ха беро ший 
цIагIа йоаккх. Цудухьа, цо хIама Iомаду, е зехьа ха 
йоаю, ха деза царна, къаьстта нанна. Нанас даьх 
къайла кхахьа йиш яц, дезалхочох йоахка ладарло-
наш. 

Бусалба дино Iилма Iомаде яхаш хилар, цар 
дIаэцаргдолчча тайпара, массаза хьалхадаха деза 
дезалá. Iилма Iомадарал совгIа, вáхаре накъадаргдо-
ла эшаш дола хIамаш Iомаде деза къонача тIехьенна. 
Некде, кхоссавала, сиха ада Iомавала веза. Лора а 
деш, шийна лорадала а ховргдолаш, кадай даккха 
деза бер, мекъал – доастама а къонахчунга ца товш 
хилар а белгалдаккха деза, къаьстта ма1ача бера. 
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Гимнастикаца, турникаца, эспандерца, гантелешца 
хьакхашта яккха еза къона тIехье, цар могашал ай-
лургьйолаш, царна спорт езалургйолаш, ший дегI 
тIехьагIа товш хургдолчча бесса низах хьалдиза 
Iомаве веза кхувш воагIа саг. Цул совгIа, бера езаш 
йола, цун могашалла зе тохаргдоаца спорта 
оагIонаш харжа еза, къаьста к1алтохаргах латар 
суннат да аьнна да жайнашкахь. 

Ший боахам лелабе нáкъа даргдолаш дола хIама 
Iомадеш хила веза: догарца болх бе, хьастам тоха, 
мангалца болх бе, херх хьакха, аттагIа долчча бесса 
кIоаг баккха, сангар яккха, апар дIанийсде, беша-
машта доалде, гаьнаш яIа, тайп-тайпара сомий 
гаьнаш беша д1айог1а, тхов туллаш, лард йоллаш, 
цIа хьалдотташ новкъостал дайташ, уж белхаш 
берá дIабIарга дейта деза. Из деррига а кхувш 
воагIача къонача саго атта хьаIомадергдолаш 
хIамаш да, нагахьа санна дас нанас хьалха а доахаш 
хьокхам а беш хьадой. 

Из вай мел дийцар чIоагIдеш да, масала, Iумар-
асхьаба, Даьла раьза хилва цунна, ер дош:

مایَةَ َوُرُكْوَب اْلَخْیِل) باَحةَ َو الرِّ (َعلُِّموا أْوالَدُكُم السِّ
«Шоай дезал никде, Iадсаькх кхосса, говр 

хахка Iомабе». ХIаьта уж эшаш дола белхаш бел-
галдеш жайнашкахьа къамаьлаш дуккха а доагIа. 

Цхьабакъда, эггара кертердар – саг дингахь хила 
Iомавар да, зIамига бер из долча хана денз. Берá 
дIахайта деза, моллагIа харцахьа хIама цо дича, 
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нáхах цун хIама къайладáккха вIаштехьа даьннадар 
аьнна, Далла шедар бIаргагулга а, Цунна саго хьа 
мел даь хIама ховш хилар а. Бер кхетама тIанийсде 
деза саг гIалат воалаш хилар а гIалат ваьлча дехке-
вала везаш хиларах а. 

Пайхамара, Даьла солт-салам хилда цунна, 
аьннад:

 " ُكلُّ بَنِي آَدَم َخطّاٌء َوَخْیُر اْلَخطَّائِْیَن التّّوابُوَن "
«Нах гIалат бувлаш хургба. ГIалат баьннача-

рех дикагIвар – тоба деш вар ва». 
Бусалба дино яхача наькъ тIара саг дIаваьлча, 

харцахьча наькъ тIа вода из. Цу воча наькъ тIара 
хьа ца воале, хIалак хул из. Цудухьа цо мел деш 
дола хIама бусалба динца нийсде Iомаве веза кхувш 
воагIа саг бера хáна денз. Ханнахьа Iовижар, 
Iуйранна ханнахьа хьалгIаттар, эзди хIама даар, 
дика дешар, белхаца къахьегар, нáхаца леладе тоам 
бола гIулакхаш леладар – моллагIа сага вáхаре 
нийслуш мел дола хIама бусалба динца дIадахьар 
цун керá чудилла деза. 

Бер дIакхетаде деза, дийна мел дола хIама: нах, 
хьайбаш, чкъаьрий, оалхазараш, оакхарий саи дегIи  
долаш хилар. Царна юкъера саг хьакъоаставаьв 
Дáла хьаькъал даларца. Цудухьа сага хьурмат – 
царна юкъера доккхагIа да. МоллагIча Адама 
тIехьен лерхIам болаш кхеве веза вайна юкъе хьа 
мел кхувш вола зIамига саг.

Сага дегI могаш хургдолаш фои, хийи, дуа 
хIамеи, чуIе фусами эш. Сага са могаш хургдолаш 
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Iибáдат эш (Дала де аьнна хIамаши, дика хIамаши 
Даьла духьа хьадар, Дала ма де аьннача хIамаех ло-
равалар). Iибáдат ший сина кхáча болга кхетаде 
деза саго хьаькъалцеи кхетамацеи. Сага кхетам 
дикагIа хургболаш эш Iилмеи цу Iилманца уйла 
яри. Цудухьа да эггара хьалха Дала доссадаь аят 
«Iодеша!» – аьнна. 

Дешар дика долга а ховш, даси – нанаси берашка 
деша яхарах кхоачам бац. Дешарах бер дикагIа кхе-
таш йола оагIув малагIа я а хьажá, цу оагIорахьа 
дукхагIа къахьегийта деза цунга. Шедола Iилмаш 
(предметаш) Iомаде вIаштIехьа ца доалаш хул бер. 

Цудухьа дикагIа цо кхетадеш дола 1илма 1ома-
дайта деза цунга. Иштта къахьегийта деза спортаца 
а. Бера безам тIа ца бодаш, е дика ка ца йоалаш дола 
хIама  низагIа цунна Iомаде гIертарах хIама хургдáц. 
Дешарах, белхах дог эккхаргда цун, къахьега чам 
хургбáц, ше леладеш дола хIама дика дIадахьа ховш 
хургвáц из. 

Берá хьеха деза, ший дин а цIен а тайпан а къа-
ман а сий  лораде дезилга. Мишта хила деза из? 
Нáха бехк боаккхаргболча хIамах лоралуш, ший 
цIагIара гIулакх лораде деза, хьанаьхка  цIагIара во 
хIама арадаьлар, аргдоацаш. Иштта тайпан бехк ло-
рабе беза, хьанаьхка тайпан саго во хIама дир, 
аргдоацаш. Кхыча къамашта хьалхашка, ший къа-
ман бехк лорабе беза, иштта цхьан гIалгIачо во 
хIама дир, аргдоацаш. Шоай цIен а, тайпан а, къа-
ман а дика нах дIабовзийта беза. Цар даьха тола-
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маш белхаца дале а, дешарца дале а, Iилмашца дале 
а, спортаца дале а, хозача гIулакхашца дале а – цар 
дарж халкъан юкъе лакхдáлар къахьегарца хилар 
белгалде деза. Хьанца нийсвала веза, хьанна тар 
хила хьажа веза хайча, шоай вахарера никъ харжа 
а, шоашта фу дулургда хá а аттагIа хургда къона 
хьалкхувча тIехьенна.
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КХОАЛАГIА ДАКЪА

Iилма Iомадарах боала пайда

I

Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:

 " اَْلِحْكَمةُ ضالَّةُ اْلُمْؤِمِن أَْیَن ما َوَجَدھا أَخَذھا "
«Хьикмат (хьаькъали, 1илмеи; говзали) им дил-

лача сага дайна х1ама да (из хьикмат шийгахьа 
доацаш волча) шийна из корадаьчча меттера цо 
хьаэцадезаш».

Вайна хá деза дешар сенна дезаш да, дешарах 
малагIа пайда боал. Дешар деза вайна хьаькъал 
чIоагIде, кхетам лакхбе, Iилмангахьа кIоаргадала. 
Сендухьа? Воашта дунен чухь  дáхача хáна эшаш-
дола рузкъа дáккха Iомадала: кулгговзалаш 
Iомаярца (проффесии), базар Iомаярца (бизнес), 
болх Iомабарца (специальность) и. кх дI. Бакъда, 
саг дийша а дийшá, професси а Iомаяь, е хьаким 
хинна, е базархо хинна дIавахача кхоачам бáц, на-
гахьа санна цунгара ший дезалá а, гаргарча нáхá а, 
ший къаманна а, ший мехкá а пайда хьа ца боале. 

Нагахьа санна, саг Даьлах кхераш, эхь-эздел до-
лаш, дегIах хоза гIулакх доаллаш ца хуле, цо нáхá 
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зулам дукхагIа дергда, пайда бечул. Цудухьа эггара 
хьалха Даьлах кхерар фуд хьожаргда вай. 

Дáла къуръана чухь йоах:
((َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلْنَس إِالَّ لِیَْعبُُدوِن))

«Адамаш а жинаш а сайна Iибáдат (гIулакх) де 
кхеллáд Аз». Фуд из Iибáдат? Из да, Дáла де аьнна 
хIама хьадар, Дала ма де аьнна хIама дитар. Дáла 
де аьнна хIама хьадар – Далла саг мутIахьа хилар 
да. Дáла ма де аьнна хIама дитар – Даьлах саг кхе-
раш хилар да (Дáла Iазап шийна далар кхераш, саго 
во хIама хьа ца дар).

Фу де деза саго Даьлах кхераш хургволаш? Из 
хила веза ийман чIоагIдешдола дика хIамаш хьа-
деш. Уж хIамаш да: ламаз, марх, Даьла хьехавар 
(къуръан дешарца; «ла илахIа иллалоахIу» яхарца; 
салот дáхарца; «астагIфируллахI», яхаш ший къи-
ношта Даьлагара гештдар дехарца; «субхьаналлахI», 
яхаш шийца тоам мел боацача хIамах Даьла 
цIенварца; «алхьамду-лиллахI», яхаш Дала даьча 
диканна хам беш, цунна  хоастам барца; «АллоахIу 
акбар», яхаш Даьла веза-воккха хилар чIоагIдарца; 
моллагIа хьадеш дола дика хIама Даьла духьа хьа-
дарца). 

ХIáра царех дика хIама хьа а деш сов мел дувла-
ча хáна – ийман чIоагI а далий, Даьлах кхераш хул 
саг. Де деззача тайпáра, кхоачам а болаш цо уж дика 
хIамаш хьадой, е ше хьадаь латта дика хIамаш до-
хадеш дола бахьанаш цо ца леладой – во хIама 
карагIдувлаш  хургвáц бусалба саг. Нагахьа, хáнза 
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во хIама гIáлат вáларца карагIдоале а, шийгара из 
эккхарах дехке воалаш, шийна Даьлагара гештдар 
дехаш, царна ше во хIама даьдале, нах шийна 
къинтIера боахаш хургва, Даьлах кхераш вола бу-
салба саг. 

Цхьабакъда, Дáла де аьннача тайпáра дика 
хIамáш саго хьа ца дой, е уж дика хIамáш толхадеш 
дола бахьанаш цо леладой – саг хьарам хIамаш, 
бокъо йоацар леладеш хургва. ХIана аьлча, шар1ан 
низамаца 1амал ца йой, в1алла ца йича мо сага 
ийман ч1ог1лац. Масала: ламаз нийса ца дой в1ал-
ла ца дича мо хул; нигат ц1ена Даьла духьа ца хуле, 
Дала 1амал къоабал яц, х1ана аьлча пайхамара, 
Даьла солот-салам хилда цунна, аьннад:

 " إِنََّما اْألَْعماُل بِالنِّیاِت "
«1амалаш нигаташца я »; 1амал ячул т1ехьа-

г1а сага дегачу курал чу йоаг1е, Дала из къоабал 
яц. Цудухьа салафус-соалихьинех волча саго аьлар 
йоах:

ْنَب یَْدُخُل بِِھ اْلَجنَّةَ َو یَْعَمُل اْلَحَسنَةَ یَْدُخُل بِھا النَّار    (إنَّ اْلَعْبَد لَیَْعَمُل الذَّ
«Саго къа ду, из къа бахьан ялсмала ваха тар-
луш, иштта дика х1ама а ду, из бахьан долаш 
жожаг1ата ваха тарлуш».

Миштад из, аьнна хаьттача аьлар йоах:     

 (یَْعَمُل الذْنَب فَال یَزاُل نُْصَب َعْینَْیِھ خائِفًا باِكیًا ناِدًما ُمْستَِحیًا ِمْن
أَِس بَْیَن یََدْیِھ ُمْنَكِسَر اْلقَْلِب لَھُ، فَیَُكوُن بِھا َسعاَدةُ  َربِِّھ تَعالَى ناِكَس الرَّ

  اْلَعْبِد َو فَالُحھُ َحتى یَُكوَن ذلَِك َسبََب ُدخولِِھ اْلَجنَّةَ)
«Саго къа ду, из ше даь къа б1аргашка къувлаш 

Даьлах кхераш хул из, эхь хеташ, дехкеваьнна, 
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велхаш, корта 1очубелла, дог деха волаш. Саг ираз 
долаш даькъала хулаш вола хьал кхоач цунга из 
бахьан долаш. Т1акха ялсмала вахара  бахьан хул 
цу къинах.

 (َو یَْفَعُل اْلَحَسنَةَ فَال یَزاُل یَُمنُّ بِھا َعلَى َربِِّھ َویَتََكبُّر بِھا َو یَْعَجُب
 بِھا ویَقُوُل: فََعْلُت َو فََعْلُت فَیُوِرثُھُ ِمَن اْلُعْجِب َو اْلِكْبِر َواْلفَْخِر ما یَكوُن

َسبََب َھالِكِھ)
«Саго дика ду, т1акха из ше дарах Далла вез-

луш, курал еш, ший дег1ах доаккхал деш даим 
ше даь дика х1ама дувцаш хул из. Ше даь дика 
де иман-аьттув шийна беннар Аллах1 хилар диц 
а дий, шийх доаккхал де из волаваларца 
х1алакьхул из».

Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:

 " لَْو لَْم تَُكونُوا تُْذنِبُوَن لََخِشیُت َعلَْیُكْم َما ُھَو أَْكثَُر ِمْنھُ, اْلُعْجَب "
«Шо къинош деш децаре, цу къинойл дукхаг1- 

дар (саг х1алак хулаш дар) оаш дар кхераргвар со – 
шийх доаккхал дар» (ше дика х1ама дича).

Иштта воча г1улакхаш а дика 1амал толхаю. 
Даьла Элчано, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:

 " إنَّ ُسوَء اْلُخلُِق لَیُْفِسُد اْلَعَمَل َكما یُْفِسُد اْلَخلُّ اْلَعَسَل "
«Воча г1улакхаш саго мел яь дика 1амал тол-

хаю къанзо моз толхадеш мо».
Цудухьа, хьарам-хьаьнал къоастаде а Iамал миш-

та е еза а Iомадала деза вай. Цул совгIа дика хIамаш 
толхадеш дола бахьанаш а довза деза вайна, царех 
вай лоралургдолаш. ХIана аьлча, дика хIама хьаде-
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чул халагIа да сагá, уж дика хIамáш толхадеш долча 
бахьанех лоравала. 

Масала: ламаз дарца, марх кхáбарца, Даьла хье-
хаварца е моллагIа дика хIама Даьла духьа хьадар-
ца – сага ийман чIоагIлу. Цхьабакъда, цул тIехьагIа 
цо нáхá халахетар дой (меттаца е кулгаца) ийман 
лаьгIлу цун. 

Меттаца халахетар мишта хул? ГIийбат дарца 
(наьха гIáлаташ, сакхаташ, йоахараш дувцарца), е 
даьнеи наннеи духьала лерца, е воккхагIчунна 
духьала лерца, е нáхах кхáрдаш къамаьл дарца, е 
сердарца и. кх. дI. Вай зийча, ший дегIах во 
гIулакхаши во оамалаши йоахка саг – цу тайпáра 
нáхá халахетараш деш хула а хул.

II

Бусалба дино а гIалгIай Iáдаташа а во лоархIа 
оамалаш малагIаш я, во лоархIа гIулакхаш малагIаш  
да? Уж да харцлер, во хIама хьаде эхь ца хетар, 
мекъа хилар, хьагI хилар, эгIаз ухаш хилар, курал-
сонтал лелаяр, нахах кхáрдар, гIийбат деш хилар, 
нáхá юкъе мотт беттар, наьха къайленаш техкар, уж 
къайленаш маьлха яхар, нáхацара эгIар, тийшá болх 
беш хилар, саго ше хеставар, къинтIера воалаш ца 
хилар, даьца-наьнаца во хилар, воккхагIчун лерхIам 
ца бар. Иштта кхы а дуккха да, воча нáха халкъанна 
юкъе леладеш, уж юхакхета декхар болаш дола 
ийрча хIамаш. 
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Цу воча гIулакхах оамалах лоравалар укх бел-
хашца хила деза. Эхь-эзделá саг тIакхувш хиларца, 
хоза гIулакхаши хоза оамалаши  Iомаярца, уж эзди 
белхаш саго ший дегIагахьа леладарца. Нагахьа 
санна сага дегIацара хоза оамалаши гIулакхаши 
дIадоале, воча оамалаши гIулакхаши лоац из – Дал-
ла гоама долча, Цунна ца дезача, ийрчача белхашка 
чувода из тIаккха. Цу тIеххьа, вай Дáла лорадолда, 
доакъазлонна чу вахар хьахул сагá.

Воча гIулакхех саг юхаветташ дола хоза 
гIулакхаш малагIаш да? Бакълер, во хIама де эхь 
хетар, воккхагIчун лерхIам бар, ийшачунна 
новкъостал дар, тешам лорабар, къахетаме хилар, 
нáхаца кIаьда хилар, ший чIоагIо кхоачашъяр, 
сáбаре хилар, ший даьи наьнеи, шийна Iилма хьеха-
чун, ший новкъостий лерхIам бар, иштта кх. дI. 
Дáла яххача тайпара, дика хIамаш хьаде Iомавала а, 
уж дика хIамáш хьаде а, хоза гIулакхаш Iомаде а, 
уж леладе а, воча оамалех, воча гIулакхех цIенвала 
а фу эш сага? Безами, нигати, къахьегари эш. 

Эггара хьалха нигат де деза вай, Даьла духьа 
Iилма Iомаде. Цу тайпáра нигат хьахул, нагахьа 
санна из Iомаде безам болча саго укх тайпáра уйла 
йича: «сайна дунен чухь вáхача хáна эшаргдола 
хьаьнала рузкъа  дáккха  1омавалар духьа, дешарца 
къахьега нигат дир аз», аьнна саго чIоагIо ярца. 
Дин Iилма Iомадара нигат хьахул, нагахьа санна из 
Iомаде безам болчо укх тайпáрча уйланца чIоагIо 
йой: «Дáла де аьнна хIамаш хьаде а Дала ма де 
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аьннача хIамаех лоравала а ховргдолаш, дина Iилма 
Iомадеш къахьега нигат дир аз». 

Ший  Iилма дешарá новкъарле еш мел дола хIамáш      
дитарца, дIахо йодача хáна чухь ше даь нигат 
хьабакъде деза саго: телевизор, телефон, интернет, 
дер дайна айла юкъе лелар, ханнахьа Iо ца вижар, 
Iилманца доаца къамаьл дукха деш хилар, дошдоа-
цар дувцар и. кх. дI.

Цу тIеххьа ший Iилма дешарца цхьана массаза а 
ший дегIах доахка во гIулакхаши во оамалаши 
дIайоахаш эхь-эздел, бехклацар, хоза гIулакхаш 
хьаIомадеш къахьега деза саго. 

Цу тайпáра къахьега саг волавелча, Дáла дешара  
кхетам лургба цунна, урокаш Iомае а Iомадаьр диц ца 
далар а лургда цунна, хIама дагадáр чIоагIа хургда 
цун. 

ХIана аьлча, Дáла къуръана чухь йох:

َ لََمَع اْلُمْحِسنِیَِن))  ((َوالَِّذْیَن َجاَھُدوا فِْینَا لَنَْھِدیَنَُّھْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ هللاَّ
«Тха духьа къахьегаш бола нах, тхоай 

наькъашкахьа нийсабанне а уж нийсабергба 
оаха, Аллах1а-м дика х1амаш дечарца ва».

Дина Iилма а, дунен Iилма а, Даьла Iилмаш хи-
ларга хьежжа уж Iомадар а – Даьла раьза волча  
сийдолашагIа болча наькъах да!
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Темах дола хаттараш:

1. Сендухьа деза дешар?
2. МалагIа пайда хьабоал дешарах?
3. Дешарал чIоагIагIа фу эш сага?
4. Даьлах кхерар фуд? Далла мутIахьа хилар 

фуд?
5. Фу де деза саго Даьлах кхераш хургволаш?
6. Ийман чIоагIдеш дола дика хIамаш (Iамал) 

малагIаш да?
7. Дика Iамал йохаеш дола во гIулакхаш малагIаш 

да?
8. Леладе деза хоза гIулакхаш малагIаш да?
9. Дешара къахьега ду нигат миштад?

10. Дешара новкъарле еш дола хIамаш малагIаш 
да?
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IИЛМАНЕИ, IАЛАМ НАЬХЕИ 
ЛЕРХIАМ БАР

I
Iилма деза хилар

Сий долча къуръана чу, эггара хьалха доссадаь 
аят – Дáла ший элчанга даь амар да «Iодеша!» – 
аьнна. Иштта, Дáла къуръана чу дукха аяташ дос-
садаьд Iилма деза хилар хьахойташ, Iилма Iомадара 
нах сутарбеш. Цул совгIа, Iилма долаш бола нах 
сийдолаш а Iилма доацачарел безагIа хилар а хьа-
хайтад Дáла. Бусулба дино, Iилма Iомадар хьаьнал 
даь а ца Iеш, декхардаь  тIадиллад. 

Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:

" طَلَُب اْلِعْلِم فَِرْیَضةٌ َعلى ُكلِّ ُمْسلٍِم َو ُمْسلَِمٍة "
«Iилма Iомадар – хIара бусулба сага декхар да».

 
 َعْن أبِي بَْكَرةَ َعِن النَّبِيِّ -صلى هللاُ علیھ وسلم – قَاَل: "ُكْن َعالًِما

 أَْو ُمتََعلًِّما أَْو ُمْستَِمًعا أَْو ُمِحبًّا الَ تَُكِن ْالخاِمَس فَتَْھلََك".
«1алам саг хилалахь, е мута1алам хила, е царга 
ладувг1аш хила, е уж дукха безаш хила, пхела-
г1а ма хилалахь (цу 1охьоахаваьча виънех а воа-
цаш) х1алак хургва хьо».
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Ялсамаленца саг даькъала хулаш бола никъ – 
Iилма Iомадарца баьб шарIано. Пайхамара, Даьла 
солот-салам хилда цунна аьннад: 

ُ لَھُ بِِھ  " َما ِمْن َرُجٍل یَْسلُُك طَِریقًا یَْطلُُب فِیِھ ِعْلًما إِالَّ َسھََّل هللاَّ
 طَِریقًا إِلَى اْلَجنَِّة "

«Iилма Iомадеча наькъ тIа ваьннача сагá – Дала 
ялсамала бода никъ áтта бергба». 

Иштта, ший хьадийсашкахьа пайхамара, Даьла 
солот-салам хилда цунна, дийцад: Iилма Iомадеш 
вола саг малейкашта  дукха везаш хилар; цар цунна 
гIо деш хилар; Iилма Iомаде араваьнна саг, из юха 
цIаверззалца Даьла наькъа тIа гIоазота хилар; 
дика хIама Iомаде е дIахьеха вахáча сагá, хьажол 
къоабал хиннача сагá санна, маьл хилар; Дáла, 
сага къиношта гешт дари гIалаташ дIадахари 
бахьан – Iилма Iомадар хилар.

Геттара гаьнарча мехка вахе а Iилма Iомаде, 
аьнна амар а даьд элчано. Цунах хьахов вайна, бу-
салба динах дола Iилма Iомадаь а ца Iеш, бусалба 
дино моллагIа нáхá дунен пайдангахьа эшаш дола 
Iилма Iомадара а нах тIабехаш хилар.

Дáла хьайбáшта  хьаькъал деннадац, дегIа безам 
мáра. Цудухьа моллагIа цар даь хIама къа долаш 
дац. Малейкашта хьаькъал деннад, дегIа безам 
беннабáц. Цудухьа уж массаза Далла мутIахьа да. 
Сагá хьаькъал а дегIа безам а – шаккха деннад Дáла. 
Хьаькъалцеи 1илманцеи кхетаду саго хьáрам-
дар-хьаьналдар малагIа да. Из ше кхетадешшехьа а 
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хьарам хIама саго хьадой – ший хьаькъал дегIа 
безамá мутIахьдаь, кхетам боацача хьайбаех тар-
вийрзá хул из. 

Нагахьа санна хьáрамчох из юха кхете, массайол-
ча хáна, во хIама де, яхаш дола ший дегI а, дег1а-
безам а хьаькъала мутIахьа ду цо, тIаккха цу наькъа-
ца малейкашта тараверз из. Д1ахо йодача хана кхе-
таде хала дац-кх, хьайбáшта тарахилар мел ийрча 
да, хIаьта малейкашта тарахилар мел сийдолаш да. 

Далла гарга ше сийдолаш хилар ловш волча сагá 
хá деза, ший вахарера лоархIам бола хIамаш (жиз-
ненные ценности) малагIаш да а, уж Даллеи, пай-
хамараи, Даьла солот-салам хилда цунна, мутIахьа 
хиларах дIахотта а. ЛоархIаме хIамаш дукха да: де-
шар, болх бар, базар яр, цIа дар, саг йоалаяр, маьре 
яхар, дезал кхебар, и. кх. дI. Нагахьа санна бусалба 
динца хоттаденна вай дийца лоархIам бола хIамаш 
ца хуле – уж зехьа дов, цул совгIа, хьáрам наькъ тIа 
а хул  уж леладеш вола саг. Масала, дешар хьаэц 
вай: деша вагIа саг (ишколе, хьужаре, университе-
те…), ший хьаькъал чIоагIде, кхетам лакхбе нигат а 
долаш, зехьа ха а ца йоаеш дешарца къахьегаш 
вале – Даллеи пайхамараи, Даьла солот-салам хил-
да цунна, мутIахьа ва;  цхьабакъда, дешарца къа а 
ца хьегаш, хIама Iомадеш а воацаш, зехьа ха йоаеш 
вале – Далла Iаьса хул из. Нагахьа сана из кхийна 
вале (пхийттара ваьннавале), Дáла цунна Iазап 
лургда, дехке а ваьнна, цо тоба ца дой. Цудухьа 
Iилма Iомадарах шийна беркат хургдолаш, Iилманца 
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а Iилма шийна хьахьехачунца а леладе деза 
гIулакхаш хá а деза, леладе а деза, хIара Iилма 
Iомадеш волча бусалба сагá.

II

Iилманца леладе деза гIулакхаш малагIаш да 
хьоахадергда вай:

– Iилма хьехаш йола меттиг (маьждиг, хьужаре, 
ишкол, институт, университет…) дукха езаш а цун 
хьурмат лорадеш а хилар да. Пайхамара, Даьла со-
лот-салам хилда цунна, аьннад:

 " إَِذا َمَرْرتُْم بِِریَاِض اْلَجنَِّة فَاْرتَُعوا، قالوا: یَا َرُسوَل هللاِ َوَما ِریَاُض
اْلَجنَِّة؟ قَاَل: َمَجالُِس اْلِعْلِم "

(Дуненчура) «Ялсамален бешамашка шо кхаь-
чача, цуча дажалаш», «малаг1аш я уж (дуненчу-
ра) ялсамален бешамаш» аьнна хаьттад цунга. 

«Iилма хьехаш йола моттигаш я», – аьннад 
Даьла элчано, Даьла солот-салам хилда цунна.

– Iилма Iомадеш ва, яхаш, шийна т1адилла дош 
бакъдеш хилар да, Iилма Iомадарá зе деш мел дола 
хIамáш дитарца (хьáрам къамаьл, шийгахьа пайда 
боацаш дола дош доаца даьсса къамаьл, хьарам-
дола хIамаш, зехьа ха йоаеш дола хIамаш: телеви-
зор, компьютер, телефон, интернет…). Нагахьа 
санна дешарá  къа а ца хьегаш, ший безам бар лела 
а деш, Iилма Iомадеш ва со, яхаш, саг деша ухаш 
вале – из харц лувш вола саг ва. Цул совгIа Iилма 
Iомадеча наьха хьурмат а доаду цо.

– Даьла духьа нигат а долаш Iилма Iомадар да. 
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Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад: 

ْأ َمْقَعَدهُ ِمَن  " َمْن طَلََب اْلِعْلَم لَِغْیِر هللاِ أَْو أََراَد بِِھ َغْیَر هللاِ فَْلیَتَبَوَّ
النَّاِر "

«Даьла духьа а доацаш  кхыдола хIамаш ловш 
а волаш (масала: ше дийша ва áлийта, нáхá курал 
е,  дешарах хьабаьнна пайда хьарам наькъ тIа лела-
бе…) Iилма Iомадаьча саго, жожагIата шийна 
моттиг кийчйойла». ШарIан Iилма Iомадеш волча 
сага нигат хила деза, эггара хьалха цу Iилманца ше 
нийсвала, ший дезал нийсбе, тIаккха нах нийсбе. 
Дунен Iилма Iомадеш волча сага нигат хила деза, де-
шарах хьабоала пайда (хьаькъал чIоагIдалар, кулг-
говзал е моллагIа професси Iомаяр, хьаьнала рузкъа 
даккхар…) Даьла раьза волча наькъ тIа лелабе.

– Воча нигатах, гIулакхех, оамалах тоавалар. 
ХIана аьлча воча саго  тоа а ца луш Iилма Iомадича, 
во хиларгахьа сов воал из, шийна а нáхá а бáла бу цо. 

«Шийгахьа Даьлах кхерар доаца Iилма сий-
долаш далáре, массадолча Даьла халкъал 
сийдолашагIа иблийс хургдар», – йоах соали-
хьийнаша. 

Цудухьа  Iилмал дукхагIа хоза гIулакх а оамал а 
Iомае еза, иштта Даьлах кхера а Iомавала веза де-
шаш вола саг.

– Шийна бакъдар хьахезача, къовсам буташ хи-
лар да. ХIана аьлча цунгахьа зехьа ха йоаяр хул, ца 
безам юкъе а баьле дегаш чIоагIлу, хьагI а гоамал а 
гучайоал.
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 Шийна ховшдар, нийсадар дIаáла деза, цунах 
ладувгIачоа кхоачам ца хуле, ца а къувсаш саца 
веза.

– Къамаьл  кIезига де а сабаре хила а Iомавалар да.
– Iомадеш дола Iилма шийгахьа пайда болаш 

хилар да е дунен, е къематден, е цу шиннахьа а. 
Цхьаккха пайда боацаш дола Iилма Iома а деш, зе-
хьа ха йоаяр харцахьа да.

– Iилма Iомадеш хулаш йолча халонна сатохаш хи-
лар да. «Iилма дезаш мел волча сагага из кхаьча 
далáре, дунен тIа мел вола саг дийша хургвар», – 
йоах Iáлам нáха. Цхьабакъда, халонна са а тохаш 
къахьийгáрашка мáра кхáчац Iилма.

– Шийна ца ховр дIахáттар да.
– Iилма Iомадеча метте, хьалххе дIавахар да.

III

Шийна Iилма хьехачунца леладе деза гIулакхаш   
белгалдергда вай:

– Iалам саг е хьехархо волча дIачуводаш, пурам а 
дийхá мáра чу ца вáлар, ниI тIакъайлá латте, цох 
хIама а техá, чувáла пурам дехар.

– Iáлам саг (хьехархо) хьачуваьлча, ше мел дола 
гIулакхи, къамаьли сацийтар, хьалгIаттар.

– Iалам саго (хьехархочо) хаьттáча хIаманна жоп 
далар.

– Iалам сагага (хьехархочунга) хIама хоаттача 
хáна йист хила пурам дехар.
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– Iалам сагаца ца къувсар (масала: «хьанаьхко 
иштта аьлар, Iа иштта хIана ях?»).

– Iалам сагал (хьехархочул) дикагIа хьайна ховш 
санна а хеташ, цунна хьехар ца дар.

– Нагахьа новкъостага йист хила везаш хуле, 
Iалам сагагара (хьехархочунгара) пурам дехар.

– ДIа-хьа а ца хьежаш, таккхалча вагIар.
– Сов дукха хáттараш ца телар.
– Iалам саг (хьехархо)  гIалатваьннав, аьнна хете 

а, цунцара уйла хоза хилар.
Iалам саг дукхавезар, цун хьакъ довзар а из лора-

дар а декхар да хIара сага. 
Iаьлас, Даьла раьза хилва цунна, аьннад: «Iалам 

саг вáгIача метте хье дIачуваьлча, нáхага салам 
а денна, тIаккха цунга къаьсттá салам лелахь; 
цунна гарга Iохá хьажалахь; цунна бIарахье-
жалахь; цо цхьа хIама аьлча, цунна духьале ма 
елахь, хьанаьхко кхыча тайпáра аьлар, яхаш; 
цунна хьалхашка гIийбат ма делахь; цунгара 
гIáлат ма лехалахь; из гIáлат ваьннав, аьнна 
хете а, бехказло йоалаелахь; цун лерхIам белахь 
Даьла духьа; цунна хIама эшалга хьайна хайча, 
цун хьашт кхоачашдаргахьа сихо елахь; из 
вáгIача метте, цунна дIа а ца хозийташ, кхычун-
ца къамаьл ма делахь; цунца вáгIар кIорда ма 
делахь – Iалам саг хурмай гаьнах тара ва, хьо цу 
гаьна кIалха хьежаш а волаш: Iойоже хурма 
юаргъя Iа, Iо ца йоже, Iи хургда хьона». 

Дийша нах Даьла духьа дукха бийзá саг, къемат-
дийнахьа царца хургва, цар дар санна дарж а до-



48

лаш. ХIана аьлча, пайхамара, Даьла солот-салам 
хилда цунна, аьннад:  

" اْلَمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ "
«ХIара саг шийна дукха бийзачарца хургва» 
(Къематдийнахьа). Iалам нах дукха беза сона яхаш 
вола саг харцлувш ва, нагахь цар хьакъ лорадеш, 
царца хоза гIулакх леладеш из веце.

Везача Дáла Iилман лерхIам бе а, Iалам нах 
(Iилманхой, хьехархой) дукха беза а цар сий де а 
ийман-аьттув лулда массаболча  бусалба нáхá.

Темах дола хаттараш:

1. Сенах хов вайна Iилма ше деза хилар а, из де-
шар деза хилар а, из Iомадар важиб хилар а?

2. МалагIаш да сага вáхарера лоархIаме хIамаш?
3. Бусалба динца цхьана, уж лоархIаме хIамаш 

леладеш ца хилча, малагIа зе доал сагá.
4. Деша вагIаш вола саг (хьужаре, ишколе, учи-

лище, институте, университете), ший дешарца, 
Далла мутIахьа маца хул, Далла Iаьса маца хул?

5. Iилманца леладе деза гIулакхаш малагIаш да?
6. Iилма хьехачунца леладе деза гIулакхаш 

малагIаш да?
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ОАПАШ БУВЦАР-ХАРЦЛЕР

Эггара вогIа долча гIулакхех да оапаш бувцар, 
харцлер. Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цун-
на, аьннад: 

" ...َو إِنُّ اْلَكِذَب یَْھِدي إِلى اْلفُُجوِر َوإِنُّ اْلفُُجوَر یَْھِدي إِلى النَّارِ ..."
«…Оапаш бувцаро къиношдара т1авуг, къинош 
жожаг1атен т1авуг…».

Цудухьа из фуд а цунах лоравалара фу де деза а 
хá деза вайна. Оапаш бувцар хьахул, нагахьа санна 
доацаш долча хIамах да оале  е долаш долча хIамах 
дац оале. Иштта хоарцо хул, нийсача хIамах харц 
да áларца, харцача хIамах нийса да áларца, дикадар 
во да а  вочох дика да а áларца. Цудухьа нáхá зе а 
деш, хоарцо а йоаржаеш, къовсамаш а дувлийташ, 
кхы а дукха во хIамаш шийх хьадувлаш дола во 
гIулакх да харцлер.

Дийна волча хана дунен чухь а дIакхелхача къе-
матден чухь а сагá доккха зе деш а из сийдоацаш 
воаккхаш а да харцлер.

ХIан бувц саго оапаш? Шийна дунен пайда хи-
лар дог доахаш, е зе ца хилар дог доахаш, е ше дика 
ва áлийта, е майра ва áлийта, е нáхá сакъердам 
баккха бувц. Цкъаза хIама оал саго, ше из иштта 
дIаáларах оапаш хулий а ца ховш: масала, цхьанне 
ший хIама даа безам боллашехьа, эхь хеташ  дезац 
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оал, е кхыволча саго бер хьадех «аз хьайна фу лу 
хьажал» – аьле. Е шийна мел хеза хIама бакъдий ца 
хьожаш нáхáга дIадувц. Цу тайпарча къамаьлах а 
харцлер хьахул. Х1ана аьлча пайхамара, Даьла со-
лот-салам хилда цунна, аьннад:  

َث بُِكلِّ ما َسِمَع "  " َكفَى بِاْلَمْرِء َكِذبًا أَْن یَُحدِّ
   «Саг харцлувш хилар кхоачам ба-кх, шийна 
мел хезар цо дувцар». 

«Урокаш цIагIа Iома а ца еш, хIама Iомаде нигат 
а доацаш, ишколе деша вода, яхаш, дIаухаш вола 
дешархо, оапаш бувцаш вий?» – аьнна, хаттар вай 
оттадича, «ва!» – аьнна, хаьдда жоп да цу деша. 
Цул совгIа из дешархо (е мутаIалам) нагахьа санна 
пхийттара ваьннавале, Дала из хоарцо бахьан до-
лаш хоаттаме а оттавергволаш, къадеш ва из.

Дунен чухь а къематден чухь а сий доврах вай 
лоралургдолаш, харцлерах хьадоала зе довза деза 
вайна:

– цкъа-дале, мунафикъ сагах йоахкача белгало-
нех цхьа белгало я из, пайхамара, Даьла солот-са-
лам хилда цунна аьннад: 

َث َكَذَب، َوإِذا َوَعَد أَْخلََف، َوإِذا اْؤتُِمَن  " آیَةُ اْلُمنافِِق ثَالٌث: إِذا َحدَّ
خاَن "

«Мунафикъ сага кхо белгало я: къамаьл деча 
хана оапаш бувцар, ше я ч1оаг1о йохаяр, шийна 
теша-ме даьча х1аманна тийша болх бар».

– шозлагIа-дале, сага ийман г1елдеш да из, х1а-
на аьлча, Даьла элчано, Даьла солот-салам хилда 
цунна аьннад: 
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 " یُْطبَُع اْلُمْؤِمُن َعلَى اْلِخَالِل ُكلَِّھا إِالَّ اْلِخیَانَةَ َواْلَكِذَب "
«Им дилла саг моллаг1а г1алат даларга тайжа 
хургва, харцлери тийшаболхи мел доацараш-
ка». Сага иман диза дале харцлувши, тийшаболх 
беши хургвац из яха ма1ан да цун;

– кхозлагIа-дале, каша Iазап луш долча бахьанех 
да из;

– диазлагIа-дале, саг жожагIата вугача бахьанех 
да из, х1ана аьлча, Пайхамара, Даьла солот-салам 
хилда цунна, аьннад:

" َو إِنَّ اْلَكِذَب یَْھِدي إِلى اْلفُُجوِر َوإِنَّ اْلفُُجوَر یَْھِدي إلى النّاِر " 
«Оапаш бувцаро къиношдара т1авуг, къинош 
жожаг1тен т1авуг».

– пхезлагIа-дале, оапаш бувцачоа юхера малей-
каш дIадалара белгало я из, х1ана аьлча, Пайхама-
ра, Даьла солот-салам хилда цунна, аьннад:

 " اذا َكَذَب اْلَعْبُد تَبَاَعَد ِمْنھُ اْلَملَُك ِمْیًال ِمْن نَتَِن ما جاَء بِِھ "
«Саго оапаш бувцача хана, малейкаш гаьна 
доал цунах цхьа миль, сов цох йоаг1ача воча 
хьажах»;

– ялхазлагIа-дале, беркат дIадалар, рузкъа эша-
далар да цунгахьа;

– ворхIазлагIа-дале, наха юкъе сага сий Iодо-
жадеш, из кIезигвеш а эсалвоаккхаш а да из;

Оапаш бийцáча саго Даьлагара шийна гештдар а 
дийха, кхы бувцаргбац аз, аьнна чIоагIо е еза (тоба 
де деза). Саг массаза ший къамаьл хоарцонах лора-
деш хила веза. Харц лерца укх дунен тIа цхьаккха 
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сага сийдаьнна ца хилар, дагадоагIаш хила веза 
хIаравар.

Темах дола хаттараш:

1. Сенах оал оапаш бувцар?
2. Сенна бувц саго оапаш?
3. Ше бувций а ца ховш оапаш бувцар мишта 

хул?
4. Дешарца къа ца а хьегаш ишколе ахар миш-

тад?
5. Оапаш бувцарах малагIа зе доал сага?
6. Оапаш бийцáча саго фу де деза?
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БАКЪЛЕР

Оапаш бувцара́ нийсса духьалара къамаьл – 
бакълер да. Дала йоах къуръаначухь:

((یا أَیََّھا الَِّذْیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوُكونُوا َمَع الّصاِدقِْین))
«Х1ей им дилла нах, Даьлах кхера, бакълувчар-
ца а хила». Царгара 1илма хьаэцаш, хоза г1улакх 
хьаэцаш, х1ама хоатташ, Даьлах кхера 1омалуш, 
дага воалаш – хила яха ма1ан да цунна.

Бакълер кхаь тайпара да: Даьлаца бакълер, 
ший дегIаца бакъ лер, нахаца бакълер.

– Даьлаца бакълер, яха хьалхара дáкъа – саго ше 
еш йола Iамал цIена, Даьла духьа хьаярца кхоачаш 
хулаш да. Из хьахул, саго хьарам хIама хьа ца деш 
дутача хана, нахах кхераш а воацаш, Даьлах кхе-
раш из дитарца (цIена Даьла Iазапах кхераш). Дика 
хIама ше хьадеча хана, наьха дикашка сатувсаш а 
воацаш, Даьлагара шийна маьл ловш волаш, цIенна 
саго из хьадарца.

Дала къуръана чу йоах:

 (( فََمْن َكاَن یَْرُجو لِقَاَء َربِِّھ فَْلیَْعَمْل َعَمال َصالًِحا َوال یُْشِرْك بِِعبَاَدِة
َربِِّھ أََحًدا ))

«Ший Далла духьалкхетар дезаш вола саг (Даьла 
раьза а волаш), дика 1амал еш хилва, ший 1ибада-
тагахьа Даьлаца х1ама юкъ ма доаладолда цо».
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– Ший дегIаца бакълер, яха шоллагIа дáкъа – 
ший гIалаташ, во оамалаш, во гIулакхаш довзарца а 
уж тоаде гIерташ къахьегарца а хьалдузаш да. Ишт-
та из ца хуле, ший дегI Iехадеш, ший дегIаца хар-
цлувш, ший дегIá тийшаболх беш хул саг. ХIана 
аьлча, ший гIалаташта саго мукIарло ца дича, уж 
гIалаташ тоадара къахьегаргдац цо.

– Нáхаца бакълер, яха кхоалагIа дáкъа кхоачаш 
хиле дIаотт, саг бакъдар а нийсадар а оалаш хилар-
ца, шийна ховшдолча хIамангахьа нийса тешалдеш 
хиларца, хIама йохкаш-эцаш волча хáна нах Iеха ца 
беш хиларца.

Цудухьа ва бакълувш вола саг Далла бийзачарех 
а, Дáла даькъала баьчарех а. Массабола пайхама-
раш а цу пайхамарий асхьабаш а бакълувш хиннаб. 
Иштта царех тара массабола овлияаш а хиннаб 
бакълувш. ХIаьта нáхá юкъе «дика ва!» – аьнна 
сийлахьа цIи йоаккхаш дIа мел вахá саг а бакълувш 
хиннав. Таханарча денга вай хьоже а бусалба нáхá 
юкъе сийдолаш мел вар бакълерца сийдолаш хинна 
дIаэттá ва.

Бакълувча сагá, дунен чухь  а къематден чухь а 
хулаш бола пайда  белгалбоаккхаргба  вай:

– Дика мела дола хIамаш шийх хьадоалаш бола 
хьаст ба бакълер. Х1ана аьлча пайхамара, Даьла со-
лот-салам хилда цунна, аьннад:

, َوإِنَّ اْلبِرَّ یَْھِدي إِلَى اْلَجنَِّة "  ْدَق یَْھِدي إِلَى اْلبِرِّ " إِنَّ الصِّ
«Бакъдар дикача х1аманга саг нийсавеш да, 
дика х1ама ялсамаленга саг нийсавеш да».
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– ши юхь йолча мунафикъ наьха белгалонах 
цIенвалар да из. Х1ана аьлча пайхамара, даьла со-
лот-салам хилда цунна аьннад: 

 " آیَةُ اْلُمنافِِق ثَالٌث: إِذا َحدََّث َكَذَب، َوإِذا َوَعَد أَْخلََف، َوإِذا اْؤتُِمَن
 خاَن "

«Мунафикъ сага кхо белгало я: къамаьл деча 
хана оапаш бувцар, ше я ч1оаг1о йохаяр, шийна 
тешаме даьча х1аманна тийша болх бар».

– бакълувш волча сага дуIийна Дáла жоп луш да;
– бакълувча сага Дала дикача хIаманна тIехьа 

аьттув боаккх;
– Дала бакълувчоа  рузкъангахьа беркат ду;
– бакълувш вола саг нáхá дукха везаш хул;
– бакълувр массаза а дег чура сапаргIата хул;
– саг бакълувш хилар – из Даьлах кхераш хилара 

белгало я.

Темах дола хаттараш:

1. Даьлаца саг бакълер миштад?
2. Ший дегIаца бакъдар дувцар миштад?
3. Нáхаца бакъдар дувцар миштад?
4. Дунен чухь а къематден чухь а бакълувча сагá 

хулаш дола пайдáш малагIаш да?
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ДАЬЦА-НАЬНАЦА ЛЕЛАДЕ ДЕЗА 
ГIУЛАКХАШ

I

Даьцеи-наьнацеи дика хилар а цар хьакъ лора-
дар а миштад хá деза вайна. Кавказе дáхача къа-
машта юкъе, вайнах белгала хиннаб даьй-ноаной 
сийдарца, цар лерхIам барца, царна мутIахьа хи-
ларца. Тахан вайна юкъе, нагахь саг хургвац белггá 
даьцеи наьнацеи во волаш. Нагахь санна цу тайпа-
ра саг х1анз нийслой – из даькъазваьнна ва, нагахь 
тоа а венна, даи-нанеи къинт1ера а даьккха, ше даь 
во д1адоадеш, цо царна дукха дикаш ца дой. 

Цкъаза цхьаволча дезалхочо, лораде деззача тай-
пара даьи-наьнеи хьакъ лора ца деш, царцара  
лерхIам кIезига болаш, царна духьале еш, цар яхар 
ца деш моттигаш нийслу. Из хила тарлу, даьи 
наьнеи хьакъ дезалхочоа ца довзар бахьан долаш, 
шариIато царца дика хиларá оттаяь моттиг малагIа 
я ца хар бахьан долаш, е дезалхочун ийман ийша 
хилар бахьан долаш. 

Цудухьа вай декхар да, бусалба дино цунгахьа 
яхаш дола хIама хьаIомадар а из хьа ийцá ший даьца 
наьнаца леладар а.

Везача Дала сийдолча къуръана чухь йох:
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((َواْعبُُدوْا هللا َوالَ تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئاً َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَساناً...))
«Аллах1а Iибадат делаш, Цунах новкъост ма то-
халаш (цIена Даьла духьа хилийталаш шоай 
Iамалаш, наха бIаргаяйта, е алийта – дIахазийта 
аьнна йоацаш) даьцеи наьнацеи дика хила-
лаш…». Дáла, Шийна гIулакх дарах дIахетта 
цхьаккха хIама дац, даьцеи-наьнацеи дика хила-
лаш, аьнна, дешдола амар доацар. 

Иштта амар ду Дáла нахага, Ший хам бе, шоай 
даьи-наьнеи хам бе, яхаш. Дика мел дола хIама 
шийх хьадоалаш дола хIама да хам бар. Дала йоах:

                   ((...أَِن اْشُكْر لِي َو لَِوالَِدْیَك...))
«Са хам бе, хьай даьи-наьнеи хам бе». Даьи  

наьнеи моттиг мел еза я хьахойташ, цар сийдар, 
лерхIам бар Шийна гарга мел сийлахьа да хьахой-
таш да, Ший хам баьчул тIехьагIа цар хам бе аьнна,  
Дала алар. 

Цул совгIа, Дала Къуръана чу йоах:

ْنساَن بِوالَِدْیِھ ُحْسنًا...)) ْینَا اْإلِ                      ((َو َوصَّ
«Нахага васкет ду оаха, шоай даьцеи-наьна-

цеи дика хила, аьнна». Кхы а дуккха аяташ досса-
даьд Дала, цар сийде дезаш хилар, царца къахетаме 
хила везаш хилар, царна мутIахьа хила везалга, цар 
оагIув хьаллаца безалга, царна дуIа де дезалга хьа-
хойташ. Къаьстта царца къахетаме хила йоах Дала 
уж къабелча е цамогаш хилча.

Цхьан саго хаьттад пайхамарага, Даьла со-
лот-салам хилда цунна:
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" یا َرُسوَل هللاِ، َمْن أََحقُّ النّاِس بُِحْسِن ُصْحبَتِي؟"
«Х1ей Даьла элча, аз дика де, тIех хьакъ долаш 
мала ва  сона?» 

) أَباَك ثُمَّ أَْدناَك أَْدناَك" َك ثُمَّ (بُرَّ َك ثُمَّ أُمُّ َك ثُمَّ أُمُّ قال: "أُمُّ
    Даьла элчано, Даьла солот-салам хилда цун-
на, аьннад: «Хьа нана я, хьа нана я, хьа нана я, 
т1аккха хьа да ва, гаргара нах ба, кхоачараг1вар  
хьалхагIа а волаш (йиша, воша, даь-да, даь-нана…)». 

Къаенна ший нана хьажцIа а йига, из ги а елла 
хьажол деш хиннача саго хаьттад ибн Iаббасага:

 (أَتَرانِي قََضْیُت َحقَّھا؟ قاَل: ال َوال طَْلقَةً ِمْن طَلَقاتِھا َو لِكنََّك أَْحَسْنَت
 َوهللاُ یُثِْیبَُك َعلى اْلقَلِْیِل َكثِْیًرا)

     «Укх сай наьна хьакъ кхоачаш даь вий со 
(укханца аз хьажол дирах)»?

«Хьо веча хана цкъа цунна хиннача халонна 
бекхам бац из, – жоп деннад ибн Iаббаса, – цхьа-
бакъда, дика хIама деш ва хьо, цунах Дала хьо-
на боккха маьл а лургболаш».

Цул совг1а, даьи-наьнеи хьакъ лора ца дар, цар-
на халахетар дер доакххаг1долча къиноех да. 

– َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم– فَقاَل: "یا  " جاَء أَْعرابِيٌّ إِلى النَّبِيِّ
ْشراُك بِا§ِ، قاَل: ثُمَّ ماذا؟ قال: ثُمَّ  َرُسوَل هللاِ،ما اْلَكبائُِر؟ قاَل: اَْإلِ

                    ُعقُوُق اْلوالَِدْیِن..."
 «Даьла элчанна, Даьла солот-салам хилда 
цунна, цхьа саг т1а а ваха, доакхаг1дола къи-
нош малаг1аш да аьнна хаьттад. Пайхамара, 
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Даьла солот-салам хилда цунна, аьннад: 
«Даьлаца новкъост тохар да», т1аккха малаг1а 
да? «даьцеи наьнацеи во хилар да».

II

Даьца-наьнаца дика хиларах, сага дунен чухь а 
къематден чухь  а хулаш дола дикаш дувцаргда вай.

– Саг ялсмала вугаш бола никъ ба даьца-наьнаца 
дика хилар. Пайхамара, Даьла солот-салам хилда 
цунна, аьннад:

"...ُھما َجنَّتَُك َو ناُرَك "
 «…Уж шиъ (да-нана) хьа ялсамале я хьона 
(хьо царца дика хуле)  хьа жожагIате я хьона (хьо 
царца во хуле)».

 " ِرضا هللاِ فِي ِرضا اْلوالَِدْیِن، َوُسْخطُ هللاِ فِي ُسْخطُ اْلوالَِدْیِن "
 «Даьла раьза хилар да (шоана) даи-нанеи раь-
за хиларгахь, Даьла эг1азвахар да (шоана) даи-
нанеи эг1аздахаргахь». 

– Сага дунен чура ха, Дáла йIаьхъеш, рузкъанга-
хьа из соввоаккхаш долча бахьанех да из. Пайхама-
ра, Даьла солот-салам хилда цунна, аьннад:

هُ أَْن یَُمدَّ لَھُ ُعُمُرهُ، ُویُزاَد فِي ِرْزقِِھ فَْلیَبَرَّ والَِدْیِھ َوْلیَِصْل  "َمْن َسرَّ
َرِحَمھُ"

 «Дунен чура ший ха, йIаьхъялар дезаш вола 
саг, рузкъангахьа ше соввалар дезаш вола саг – 
даьцеи-наьнацеи дика хилва, гаргалол хотташ а  
хилва».
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Саго, ше Даьлага дуIа деча хана, Даьла духьа ше 
даь дика хIама хьоахадича (аз даь ер дика хIама 
хьай духьа дале, са дуIийна жоп далахь, аьнна), 
Дала цун дуIийна жоп луш хилар дийцад пайхама-
ра, Даьла солот-салам хилда цунна. ХIаьта, даьца-
наьнаца дика хилар, дезагIа долча сийдолча г1ула-
кхех да. ДуIа деча хана саго оале: «ХIай Везан 
Даьла! Сай даьца-наьнаца со дика хилар хьай духьа 
дале, из хIама (шийна дезача хIаман цIи а яьккха) 
дáлахь сона», аьнна – цун дехарийна Дáла жоп 
лургда, нагахь цун даьца-наьнаца дика хилар Даьла 
духьа хиннадале. 

Даьцеи-наьнацеи во хилар – Дала Iазап сиха луш 
да. Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:

ُر هللاُ تَعالى ما شاَء ِمْنھا إِلى یَْوِم اْلقِیاَمِة إِّال  " ُكلُّ الُذنُوِب یَُؤخِّ
 ُعقُوَق اْلوالَِدْیِن "

 «Масса дола къинош – шийна царех лайнар 
Дáла къематдийнахьа Iазап лургдолаш тIехьа-
тотташ да, даьца-наьнаца во хилар мел доацар. 
Цунах дола Iазап тIехьатотташ дац».

III

Даьца-наьнаца дезалаша леладе деза сийдола 
гIулакхаш малагIаш да, белгадоахаргда вай укхаза.

– Эггара хьалха вайна ха деза, царца дика хилар 
важиб долга (декхар долга), уж кераста бале а. Цар-
ца во хилар доккхагIа долча къиноех къа да.
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– Да-нана долча дIачуваьлча царга салам-моар-
шал дала деза, уж беза лархIа беза. Уж хьачубаьлча  
ураотта веза, цар лерхIам беш. Царца дешдола 
къамаьл кIаьда хила деза, оаз айяь доацаш.

– Да-нана кхайкача, ше мел дола гIулакхаш а дита 
царна жоп дала деза, цар хьашт кхоачаш дира сихо е 
еза.

– Дас-нанас де аьнна хIама хьаде деза, духьале а 
ца еш, Далла Iаьса хила цар ца оале. Бакъда, нага-
хьа санна сага дина оагIорахьара тIадахкача параз-
важиб (хьадар декхар) дола хIамаш цар ма де оале, 
е хьарам хIама цар де оале – циггача царна мутIахьа 
хила йиш яц. Цхьабакъда, суннат дола хIама цар ма 
де аьлча, царна мутIахьа хила веза, хIана аьлча ва-
жиб дола хIамеи суннат дола хIамеи вIашка 
эттача – важиб дар хьалха даккха деза, хIаьта 
даьнеи наннеи мутIахьа хилар важиб да. Суннат 
дола хIама хьадар важиб дац: хьадой маьл ба, бакъда 
хьа ца дой къа хулаш дац.

– Да-нана гIаддига деза, царна совгIаташ телар-
ца, царна хоза хетаргдола хIамаш хьадарца, царна 
дукха беза нах лархIарца, цар сийдарца.

– Даь-наьна пурам доацаш, цар рузкъа хьаэца 
йиш яц. Цар салоIача хана, цар наб еча хана царна 
новкъарле е йиш яц, цар сатем лорабе беза.

–Даьи-наьнеи къамаьлá юкъе лелха йиш яц, е 
къамаьла духьале е йиш яц, царех бехкаш дáха ме-
гаргдац, царех кхарда йиш яц. Даьнеи наннеи гарга 
чIоагIа велавалар харцахьа да.
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– ХIама дуача хáна даьл наьнал хьалха хIама хьа-
эцар харцахьа да. Дуачох хозагIдар массаза а да-
нана теркалдеш, царна хьалхашка оттаде деза.

– Наькъá водаш, цIагIа чу-ара  воалаш, Iоховш 
даьл-наьнал хьалхавала йиш яц. Царна магIа а 
ваьнна Iохар, уж Iохайша а багIаш Iовижар, е когаш 
дIа а бахийта Iохар – харцахьа да.

– Массадолча хIамангахьа даьца-наьнаца дага-
воалаш хила веза дезалхо, цар хьехар къоабал а 
деш, цар хьаькъалах, царна вахар дикагIа довзаш 
хиларах пайда эцаш хила веза.

– Даьнеи наннеи Даьлагара гештдар дехаш, ду-
нен а къематден а дикаш царна дехаш дуIа деш 
хила веза дезалхо.

– Уж байначул тIехьагIа Даьлагара царна гешт-
дар, къахетамбар дехаш, цар каша тIа зерате ухаш 
хила веза дезалхо. Уж диканца бувцаш, цар васкет 
кхоачашдеш, цар лелаяь гаргалонаш хотташ, царна 
дукха бийза нах лоархIаш, царца гIулакх лелош 
хила веза. 

– Дезалхо геттара чIоагIа лоралуш хила веза да-
нана шийна эгIаздахарах, царна раьза воацаш 
бIарахьажарах, эгIазваха царех дIаверзарах, даьи-
наьнеи къамаьл е цар дешдола хIама кIордадаь 
«уффай!» аларах.

– Даьнеи наннеи новкъа хургдола, царна чов еш 
дола къамаьл де йиш яц, царел ше везагIа лархIа 
йиш яц, мел доккха дунен дарж шийга кхаьча дале 
а. Даьнеи наннеи дIалуш дола хIама кходаь 
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цIаьрматал е йиш яц. Шоай даьшцеи ноаношцеи во 
болча нахаца, бахьан из долаш цхьаккха гIулакх ле-
ладе йиш яц. Iаьлас, Даьла раьза хилва цунна, 
аьннад: «Мел дика Iамал саго йой а даьцеи наь-
нацеи из во хуле, ялсамала гIоргвац из».

Тахан вайна гу Дáла шоашта дикаш даь, дегáш 
кIаьда дола, нахаца Iимерза бола, хьаьнала рузкъа 
долаш бола нах – даьцеи-наьнацеи дика хиннараш 
болаш. Иштта вайна гу даькъаза баьнна, дегаш къи-
за долаш, нахаца во болаш, хьаьнал рузкъангахьа 
ийша бола нах – даьцеи-наьнацеи во хиннараш бо-
лаш. 

Цудухьа, дунен а къематден а дикаш дезаш вола 
саг – даьи наьнеи хьакъ лорадеш хила веза. 

Темах дола хаттараш:

1. Сенах хов вайна бусалба дингахьа, даьи-
наьнеи лерхIам бар, цар сийдар, вайна тIехьа 
декхар долга?

2. Даьцеи-наьнацеи дика хиларах, малагIа дикаш 
хул сагá?

3. Дезало даьцеи наьнацеи леладе деза гIулакхаш 
малагIаш да?
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БОККХАГIЧАР ЛЕРХIАМБАР

Вай лерхIам бе безаш, боккхий лоархIаш бола 
нах ба: шерашкахьа  бокхагIбараш; Iилма дукхагIа 
ховраш; Даьлах дукхагIа кхерараш; доалде 
тIаовттабаь нах, нагахьа шоаш доал дешболча наха-
ца цар нийсхо лелайой. Уж санна болча наьха лерхIам 
бар, бусулба дингахьа мел деза да хьожаргда вай. 
Пайхамара, Даьла  солот-салам хилда цунна аьннад: 

ْیبَِة اْلُمْسلِِم َوحاِمِل اْلقُْرآِن   " إِنَّ ِمْن إِْجالِل هللاِ تَعالى إِْكراُم ِذي الشَّ
ْلطاِن اْلُمْقِسِط "  َغْیِر اْلغالِي فِْیِھ ِواْلجافِي َعْنھُ َوإِْكراُم ِذي السُّ

«Боккъала лакха-веза волча Даьла лерхIам 
бар да: кIайвеннача бусалба сага сийдар; ший 
дар мара 1илма ца хеташ а воацаш, дог ч1оаг1а 
а доацаш къуръан ховш волча 1алам сага сий-
дар; ше доал де т1аэттача нахаца нийсхо лелаеш 
волча паччахьа сийдар».

Иштта пайхамара, Даьла солот-салам хилда цун-
на, аьннад:

َر هللاُ لَھُ َمْن یُْكِرُمھُ ِعْنَد ِسنِِّھ " " ما أَْكَرَم شابٌّ َشْیًخا لِِسنِِّھ إِّال َسخَّ
«ЗIамигача саго воккхача сага лерхIам берг 

ма бац, Дала цу воккхача сага ханна чу из 
зIамига саг а нийсваь, цунна лерхIам юхабай-
таш мара». Цхьаькха  а  дош да Пайхамара, Даьла 
солот-салам хилда цунна: 
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تِي َمْن لَْم یُِجلَّ َكبِیَرنَا َویَْرَحْم َصِغیَرنَا َویَْعِرْف   "لَْیَس ِمْن أُمَّ
َحقَّھُ" لَِعالِِمنَا 

«БоккхагIчар лерхIам ца бешвар, зIа-
магIчарца къахетаме воацар, 1алам наьха хьакъ 
довзаш воацар – са умматах вац». Цхьаькха а  
моттиг йоагIа Пайхамара, Даьла солот-салам хилда 
цунна, цар хьаькъехь йист хинна:

" اَْلبََرَكةُ َمَع أَكابِِرُكْم "
«Беркат, шун бокххийча нахаца да шоана», 

нагахь цар оаш сий дой, лерх1ам бой шуга кхоа-
чаргда из яха ма1ан да цун.

Мишта хила деза боккхийчар лерхIам бар? 
–Уж болча метте, царгара пурам а дийха мара, 

йист ца хилар, цар къамаьл деча хана, лаьрххIа цар-
га ладувгIар.

– Миччахьа чу-ара воалаш царел хьалха ца вáлар, 
духьала хьатIа воагIачунна е наькъал т1ехвоалачун 
никъ битар.

– ВоккхагIвар хьачуваьлча хьалгIаттар, из 
Iохайча мара Iо цахар, цунна магIа а ваьнна Iо ца-
хар, из хьалгIеттача хьалгIаттар, хIама дуача хана, 
цул хьалха дуача х1аманна дIатIа цакховдар;

– Наькъ тIа духьала кхийттача, цунна хIама эший 
хаттар, нагахьа эше, ший гIулакх а дита цунна 
эшашдола гIулакх дар.

Бусалба дино а вайнаьха Iадато а воккха саг 
лоархI, корти юхьи кIайяла йолаеннача сагах. Цхьа-
бакъда, моллагIа шийла воккхагIчун лерхIам бар, 
бусалба дино а гIалгIай Iадато а эздийча, хозача, 
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гIулакхах лоархI. Цу тайпара хоза гIулакх  леладеш 
вола саг – Далла гарга а наха юкъе а сий долаш а 
лоархIам болаш а ва. 

Уж гIулакхаш шийх доахкача сагах – гIалгIаша 
аьла ва оал, е къонах ва оал, е эзди саг ва оал, цу 
тайпара шийха гIулакхаш доахкача кхалсагах – сув 
я оал, эзди кхалсаг я оал. ХIаьта из эзди оамал 
дегIах йоаллача къонача зIамигача сагах – эзди 
кIант ва оал, къонача кхалсагах – эзди йоI я оал. 
Эзди оамалаш йоахкаш пхийттара даланза долча 
берах – ший даь наьна эзди дика дезалхо кхувш 
латт оал. ВIалла хьал а кхелехьа, хийла  эхь-эздел 
ший дегIах доаллача бера цIи наха юкъе сийдолаш 
йолча метте дIаотт, цун дикал а цунах доахка эзди 
гIулакхаш а цунгахьа дола ийман а бахьан долаш. 
Цу тайпара хьалкхувш воагIа къона саг – гIалаташ 
кIезига долаш хургва. ГIалгIай къаман юкъе ший 
сийдола моттиг хьаллаьца а хургва тIехьагIа. 

Темах дола хаттараш:

1. Малаш ба боккхий  лоархIаш бола нах?
2. Боккхийча наьха лерхIам бар мишта хила 

деза?
3. Мел деза да бусалба дингахьа цар лерхIам бар?
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НОВКЪОСТАШЦА ХОЗА ГIУЛАКХ 
ЛЕЛАДАР

Нах шоайла хьаштдолаш кхеллаб Дала. Дуккха-
за а нахагара гIо эшаш хуландаь нахацара дIа а 
къаьста юстара а  ваьнна, хаьда а хаьда, цхьаь ваха 
тарлац цхьанне а. ГIалат дола хIама хьа ала а, нийс-
дар хьалха даккха а, дикача хIаманна тIехьа 
новкъостал де а, хало, оатто, гIайгIа, сакъердам 
бекъа а, дагавáла а новкъостий беза сага. 

Нагахь санна новкъостий дин леладеш боацаш, 
эхь-эздел, хоза гIулакх доацаш хуле, цар шоашта 
дIатара верзаву шоай новкъост, шоай во оамалаш 
цунна дIаIомаю цар. Нагахь санна новкъост Iовдала 
хуле, ше дика деш санна хеташ  во де тарлу цо. 
Цудухьа дин а долаш, хьаькъал а долаш, хоза 
гIулакх долаш вола саг харжа веза хIаране шийна 
новкъост хургволаш.

Новкъостий лерхIам бе беза, царца хоза гIулакх 
леладе деза. Из мишта хила деза белгалдоаккхаргда  
вай:

– новкъост духьала кхийттача е телефон техача 
салам далар;

– новкъостá меттаца халахетар ца дар: кхардаш 
бегаш ца бар, IотоIавеш къамаьл ца дар, цун 
гIалаташ къайлагIа ца дувцар, цун къайленаш на-
хага ца ювцар, цунца ца къувсар;
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– новкъостаца хоза къамаьл дар: нах боацача 
метте цун гIалат дола хIама хоза дIаалар, наха из 
дика могавича цунна из дIахайтар, шийна ховш 
дола дика хIама цунна дIахьехар, воча хIамах лора-
ле алар;

– гIо эшшача хана цунна уллув дIаоттар, нов-
къостал дар, дешаргахьа дале а белхагахьа дале а;

– новкъост цамогаш хилча, цунга хьажа вахар;
– новкъосто шийна халахетар дича, цунна 

къинтIера валар;
– гIалатваьнна хьарам хIама цо дича, цунцара 

эг1а ца эгIаш, тоба де яхаш цунна хьехар дар. Пай-
хамара Даьла солот-салам хилда цунна аьннад:

ْنِب َكَمْن َال َذْنَب لَھُ " " التَّائُِب ِمْن الذَّ
«Къадаьча саго тоба дича, къа ца дича санна 

ва из».
– новкъоста низ ца кхоача, е цунна хьаде хала 

дола гIулакх цунгара хьа ца дехар;
– шийна Даьлагара дика хIама дехаш, ший 

новкъостá а дехар, хIана аьлча пайхамара, Даьла 
солот-салам хилда цунна, аьннад:

  "  َما ِمْن َعْبٍد ُمْسلٍم یَْدُعو ِألَِخْیِھ بِظَْھِر اْلَغْیِب إِالَّ قَاَل اْلَملَكُ :  َولََك
بِِمْثلٍ  "

«Бусулба саго гаьнарча (цунна д1а ца хозаш) 
ший вешийна дика хIама дехаш дуIа ма дергдац, 
малейко цунна дуIа деш мара,  иззаморг хьона а 
лулда  Дала»-аьле.
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Темах дола хаттараш:

1. Сендухьа беза сага новкъостий?
2. Мишта хила беза, саго шийна хоржа нов-

къостий?
3. Новкъостий лерхIам бар а царца гIулакх ле-

ладар а мишта хила деза?
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НАХА ЮКЪЕ ЛЕЛАДЕ 
ДЕЗА ГIУЛАКХАШ

Наха юкъе саго леладеча гIулакхаша хьахьокх, 
цун эхь-эздел, ийман, саг эздий ва е вац. ГIалгIай 
Iадатах бехк боаккхаш да, эздий доаца хIама саго 
наха юкъе дича. Цул совгIа, бусалба дингахьа, 
наьха хьакъ лора цадар къадолаш да. Тахан вайна 
гуш да наха юкъе (наькъ тIа, автобуса чу е нах 
вIашагIкхийттача дика-во денача метте), телефона-
ца чIоагIа къамаьл деш, тугаш кхувсаш, цIогIа дет-
таш къамаьл деш, чIоагIа велаш, е машен лехкаш 
волчо ший машен гIашлой наькъ тIа дIаоттаеш, 
ч1оаг1а магнитофон лекхаш. Уж санна долча ийр-
чача хIамаех – наьха хьакъ лора ца дар, оал. 

Иштта вайна юкъе нийслуш да, на1арт1е хьала-
цар, ший коара б1еха хий хьаара диллар, из 1очу-
ахийта к1оаг баккхар, шийга хьашт доаца га йо-
г1ар, наькъа йисташка пхораг1а карташ яр. Бусалба 
динга диллача къа долаш а гIалгIай Iадато ийрча 
лоархIаш а да уж санна дола белхаш. Цудухьа, ший 
ковнал арахьара моттиг наьха хьакъ доаллаш йолга 
а ховш, наьха бокъо лораеш хила веза саг. 

Нáха новкъа дола хIама наькъ тIара дIадаккхар, 
сагаца ийман хилар белгало я, пайхамара, Даьла со-
лот-салам хилда цунна, аьннад:
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ْیماُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعبَةً، فَأَْفَضلُھا قَْوُل ال إِلھَ إِّال هللاُ،  " اَْإلِ
ْیماِن "  َوأَْدناھا إِماطَةُ اْألََذى َعِن الطَِّرْیِق، َواْلَحیاُء ُشْعبَةٌ ِمَن اْإلِ

«Иймана кховзткъа итнел совг1а доакъош да, 
эггара дезаг1а дар «ла илах1а иллаЛлах1» яха 
дош да, эггара дайгIадар наха новкъарле еш 
дола х1ама наькъат1ара д1адакххар да, эхь хе-
тар имана доакъоех да».

Новкъа гIолла водаш наьха коа чухьежар, сов 
дукха дIа-хьа хьежар дика лархIац. Наькъа хьакъ 
фуд аьнна шийга хаьттача пайхамара, Даьла солот-
салам хилда цунна, аьннад: 

  "َغضُّ اْلبََصِر، َوَكفُّ اْألََذى، َوَردُّ السَّالِم، َواْألَْمُر بِاْلَمْعُروِف،
                                                 َوالنَّْھُي َعِن اْلُمْنَكر"

«Б1арг лорабар да, наха халахетар ца дар да,     
салам юхадерзадар да, дика х1ама де во х1ама 
ма де оалаш хилар да». 

Саг гIаш ше дIа-хьа водача хана, юкъерча 
боларгIа шортта ког а ловзаш, тем болаш вахар 
дезагIа да.  Сов сиха а воацаш сов шорта а воацаш 
лартIача кепагIа. Ше нахал т1ех хеташ, везаг1а хе-
таш курача боралаг1а лелар къа долаш да. Дала 
къуръана чухь йоах:

  ((َوال تَْمِش فِي اْألَْرِض َمَرًحا...))
«Курача боралагIа лаьттатIа ма лелалахь…»

Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:

        " َمْن تََعظََّم فِي نَْفِسِھ َواْختاَل فِي ِمْشیَتِِھ لَقَِي هللاَ َوُھَو َعلَْیِھ َغْضباُن "
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«Ше веза лоарх1аш, курача болараг1 лийна 
саг, Далла духьал кхетаргва, Даьла цунна эг1аз-
ваха а волаш».

Наха юкъе Iоха везаш моттиг нийсъелча, Iохар 
тем болаш хила деза, нáха новкъарле а ца еш, сих-
венна а воацаш. ВагIар нийса хила деза, оагIора 
ваьнна е когаш дIабахийта воацаш, пIелгаш чоал ца 
доахаш, царца къарсингаш ца доахаш, цергашта 
юкъе хIама ца Iетташ, тугаш ца кхувсаш, дукха 
хьувш воацаш. 

ПIелгах гIоз боалле е пхьарсах сахьат доалле уж 
ловзадар а, телефонаца ловзар а хоза дац, воча 
оамалех да. 

БоккхагIчар къамаьлага ладувгIаш хила веза. 
Цхьанне къамаьл деча хана, цун къамаьлá юкъе 
лелхар, е кхычунца къамаьл дар эзделаца дац. 
«Iовдала нах багIа моттиг я, цхьатарра шинне 
къамаьл деш йола моттиг», йоах Iалам нáха. Къа-
маьл дукха ца деш, ше оалаш дола хIама массанена 
хозаргдолаш, кхетадергдолаш ала деза. Ше а ший 
цIагIара нах а хестабеш къамаьл ца де хьажа веза 
саг. Эзди саг бегаш кIезига беш хургва. 

Наха юкъе оаз айя велар а, оаз ийеш чIоагIа къа-
маьл дар а эзделаца дац. Нагахьа ладувгIа тоам боа-
цаш дола ийрча къамаьл деш е наьха гIалаташ, 
сакхаташ дувцаш из моттиг яле, цу тайпара къамаьл 
ма де ала деза, из хьарам хилар царна белгалде деза.

 Къамаьлаца е белхаца хьарам хIама деш багIача 
нахаца вагIар хьарам да. Иштта хьарам да ламаз ха 
йодашшехьа вагIар а.
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Темах дола хаттараш:

1. Сенах хов  саг эздел долаш ва е вац?
2. Наха юкъе леладе тоам боаца гIулакхаш мала-

гIаш да?
3. Мел деза да, наха зеду хIама наькътIара     

дIаяккхар?
4. Нахаца Iоховш а Iохайна вагIача хана а леладе 

деза гIулакхаш малагIаш да?
5. Мишта кхетаду  оаш: «цхьатарра шинне 

къамаьл деш йола моттиг, Iовдал нах багIа мот-
тиг я»-яхар.
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ХIАМА ДАА IОХАЛЕХЬЕИ
ДУАЧА ХÁНЕИ ЛЕЛАДЕ ДЕЗА ГIУЛАКХАШ

ХIама даар Дала сага денна доккха дика да. ХIана 
аьлча, хIама даарца саг чIоагIлу низагахьа а 
хьаькъалгахьа а.  Дала къуръана чу йоах:

ِ إِْن  (( یَاأَیَُّھا الَِّذْیَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن طَیِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ِ§ّ
ُكْنتُْم إِیّاهُ تَْعبُُدوَن))

«Х1ей им дилла нах, Оаха шоашта деннача 
ц1енача рузкъах х1ама даа оаш, Аллах1а хам бе 
оаш, шоаш Цунна 1ибадат деш дале».

Цхьабакъда дааргахь а маларгахь а, юкъера болх 
лелабе беза, из хьахайташ Дала йоах къуръана чу:

 ((..َوُكلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُوا إِنَّھُ َال یُِحبُّ اْلُمْسِرفِیَن)) 
«…Даа а даа оаш, мала а мала оаш, х1аьта ис-

роаф ма де (хьарамдар хьаьналдарца, хьаьналдар 
хьарамдарца, зехьа доадарца…), Аллах1 исроаф 
дераш безаш вац».

Бусалба дингахьа хIама даар кхаь тайпара да: 
хьаьнал долаш да; маьл болаш да; хьарам долаш да. 

ХIама даар хьарам хул, из диачул тIехьагIа хьа-
рам хIама де нигат а долаш дуэ. ХIама даар маьл 
болаш хул, Даьла раьза волаш дола хIама де нигат а 
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долаш диача. ВIалла нигат а доацаш, ше мецвелча 
хIама диача хьаьнала хул из. 

ХIама даарах маьл хургболаш нигат хила деза. 
«Сай дегI чIоагIде, Далла Iибадат де, дешарца, бел-
хаца къахьега низ хургболаш, ер хIама даа нигат 
дир аз», аьнна. ТIаккха дуаш дола хIама хьаьнала 
хила деза. 

ХIама даа Iоховшаш бола нах дукхагIа хилар 
дезагIа да,  пайхамара, Даьла солот-салам хилда 
цунна, аьннад:

"...فَاْجتَِمُعوا َعلى طَعاِمُكْم َواْذُكروا اْسَم هللاِ یُباَرْك لَُكْم فِْیِھ"
«…Дуача х1аман т1ехь в1ашаг1кхеташ хила 

(нах дукхагIа хургболаш, цхьан 1охайше даа х1а-
ма), Даьла ц1и йоаккхаш хила, цунгахьа Дала 
беркат дергда шоана. ХIама даа Iохáлехьа а диаь 
ваьлча а кулгаш дилар суннат да, дIаволалуш бис-
мал («бисмиллахI» е «бисмиллах1ир-рохьма́нир-
рохьи́м») áла деза, шийна хьалхашкара хIама 
хьаэца еза, нáха хьалхашка ца а кхувдаш. ДIайхача 
дуача хIаманна фо детта йиш яц. Сов дIайха хIама 
даар харцахьа да, дино могадеш а дац. Шийна хьа-
чу юллаш йола хIама сов яргйоацаш кIезиг-кIезига 
йилла еза, хIана аьлча, совъяьнна хIама дIакхасса 
тарлундаь. ТIаккха цох зехьа хIама доадар хул, 
хIаьта зехьа хIама доадар хьарам да. 

Хьалкхоаллаш йола чIегилг зIамига хила еза, 
юаш йола хIама дукхагIа Iовша еза. Багараяр 
Iочуяалехьа, кхы а хIама дIабага йоллар эзделаца 
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дац, цул совг1а дег1а зене а да. Iоежа хIама хьа а 
ийцá цIена а яь яар – суннат да, цунах дарба доал, 
аьннад Iаламнáха. 

ХIама дуача метте воккха саг е дийша саг вáгIе, 
уж дIаболабелча мáра хIама даа дIавола цавалар, 
наха юачоа а, царна хьалхашка латтачоа а бIара ца 
хьежар – хозача  гIулакхах да. Нáха хIама дуача 
хана, из царна дегаза даргдола къамаьл де йиш яц, е 
дегаза даргдола хIама де йиш яц. Виззалца ца а 
дуаш сацар суннат да, хIана аьлча дукха хIама даар 
сагá зене да. Сов чIоагIа визача сага дег чура 
Даьлах бола кхерам лаьг1лу, дегI мекълу, дешарах 
бола кхетам эшалу, дегIацара лазараш гучадоал. 

ХIама диа ваьнначул тIехьагIа «Алхьамду-
лиллахI» ала деза, нагахьа кулгах хьоанал йоалле, 
мотт хьекха, тIаккха уж дилар суннат да. Цергаш а 
баге цIенъе еза, хIана аьлча Даьла хьехавеш а на-
хаца къамаьл деш а багара хоза хьаж йоагIаргйолаш.

Темах дола хаттараш:

1. Маца хул хIама даар хьарам?
2. ХIама даар маьл болаш хургдолаш, нигат 

мишта де деза?
3. ХIама даа Iохалехьа фу де деза?
4. ХIама дуаш леладе деза гIулакхаш малагIаш 

да?
5. МалагIа зе доал сага дукха хIама даарах?
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НАБ Е IОВИЖАЛЕХЬЕИ  ХЬАСОМАВАЬЛЧЕИ 
ЛЕЛАДЕ ДЕЗА ГIУЛАКХАШ

Наб яр, Дала сагá деннача доккхагIа долча дика-
ех да. ХIана аьлча, бIарчча дийнахьа белхаца е де-
шарца къахьийга кIаьдвенна саг, бийсана Iо а вижа 
наб йича, дегI салеIá а долаш кадай а долаш хьасо-
мавоал. Цудухьа цу диканна хам бе беза, гIулакх а 
доацаш телевизорага хьежаш, е компьютерацеи те-
лефонацеи ловзаш, Дáла салаIа еннача бийсанна ха 
а ца йоаеш. 

Бийсанна наб ца яр – сага могашал йохаеш долча 
доккхагIа долча бахьанех цаI да. Дийнахьа яьча на-
баро метта оттаяц бийсанна ца яь наб. Наб е 
Iовижаргахьа леладе деза гIулакхаш малагIаш да 
хьожаргда вай:

– нигат хилар: «Даьла раьза волаш йола Iамал е 
(дешарца, белхаца…) сай дегIага салаIийта Iовуж 
со», аьнна;

– хьалха Iовижар (6-7 сахьата наб ергйолаш);
– хIама диа виза а волаш Iо цавижар (2 сахьат 

хьалха хIама диа хила веза), хIана аьлча, визá во-
лаш Iовижача, наб хьа цакхетар а хул, дIатхьайсача 
а наб во ю, цул совгIа дог чIоагIдеш (дег чура къа-
хетам дIабоакхаш) долча бахьанех а да из;

– ламаз карадолаш Iовижар, Пайхамара, Даьла 
солот-салам хилда цунна, аьннад:
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 " َمْن باَت طاِھًرا باَت فِي ِشعاِرِه َملٌَك فَلَْم یَْستَْیقِْظ إِّال قاَل اْلَملَُك
     الّلُھمَّ اْغفِْر لَِعْبِدَك فُالٍن فَإِنَّھُ باَت طاِھًرا "

«Ламаз кара а долаш саг Iовижача, цун дег1а-
ца малейко бийса йоаккх, из хьасомаваларца цо 
оал: Везан Даьла гештделахь хьай лаьна, ламаз 
кара а долаш бийса яккхай укхо»; 

– Iовижалехьа тоба дар (дийнахьа ше мел лела-
даьча хIамашта уйла а яь, ховш а ца ховш а ше 
даьча къиношта дехке а ваьнна, Даьлагара шийна 
гештдар дехар, нагахьа дика хIамаш ше даьдале – 
Далла хоастам бар);

– аьтта оагIув кIал а болаш, аьтта кулг аьтта 
басилгá кIал а долаш, къиблатá тIавийрза а волаш 
Iовижар, Даьла Элча, Даьла солот-салам хилда 
цунна, Iовужаш хиннача тайпара вужалга да из;

– «бисмал» а аьнна, шийна хой «аятул-курсии», 
«ихласи», «фалакъи», «наси», «кафируни» дешар 
(цул тIехьагIа оагIув хувца мегаргба);

– бартала Iо а вижа наб ца яр, х1ана аьлча маьж-
дигача бартал наб еш илла саг хьасома а ваькхха,  
Даьла солот-салам хилда цунна, пайхамара аьннад:

   " إِنَّ ھِذِه َضْجَعةٌ یُْبِغُضھا هللاُ "
«Даьла раьза воацаш дола хIама да, иштта 

наб яр»;
– бийсан юкъе сома мел воалача хана, Даьла цIи 

яхар, дуIа дар;
– ворхI сахьатал дукхагIа наб ца яр, хIана аьлча 

мекъали, дегI мIаьддалари цунгахьа хуландаь;
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– ханнахьа Iуйра ламаза хьалгIаттар, (кIаьдвалар, 
шийла хетар, чIоагIа наб е безам хилар, ламаза ха 
яхалехьа хьалгIатта кхуврг ма дий аьнна хетар – во 
хIама де безам болча дегIо яхари, шайтIо дага тувса 
во уйлаш йолгеи ха деза);

– хьасомавоалашшехьа Далла хоастам бар 
«Далла хоастам ба со дIакхолхаваьчул тIехьагIа 
хьадийнваьча (дIатхьовсаваьчул тIехьагIа хьа-
сомаваьккхача), Цунга юхаверзар а да-кх»;

– кхыдола гIулакхаш юкъе а ца доахаш ламаз 
эцарá сихо яр;

– мотт дIанийсбар (бисмал а оалаш);
– кор-ниI хьаделлар;
– Iуйра ламаза хьалгIеттача, малх хьалкхетталца 

юха Iо цавижар, хIана аьлча, пайхамара, Даьла со-
лот-салам хилда цунна, Даьлага дуIа даьд:

تِي فِي بُُكوِرَھا "  " اَللَُّھمَّ بَاِرْك ِألُمَّ
 «Везан Даьла! Iуйренашкахьа  беркат делахь 

са уммата» – аьнна;
– малх хьалкхетталца ерригача ханачухь Даьла 

хьехавар а къуръан дешар а деза да, цхьабакъда 
кIеззига Даьла хьоахаваь, къуръан дийша, тIаккха 
гимнастика е мегаргъя, е кхыдола пайдане хIама де 
мегаргда. 1уйра ламаз даьчул т1ехьаг1а 1овижар 
хьарам дац е карахIат а дац, цхьабакъда ца вижар 
толашаг1а да.
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Темах дола хаттараш:

1. Сенна еза сагá наб?
2. МалагIа зе хул наб ца еш хилча?
3. Наб е Iовужаш леладе деза гIулакхаш малагIаш 

да?
4. Iуйранна хьасомаваьлча леладе деза гIулакхаш 

малагIаш да?
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ЭХЬ ХЕТАР, ЮХЬ ЙОЛАШ ХИЛАР

Эхь хетар бусалба дингахьа а гIалгIай Iáдатагахьа 
а дезагIдолча хозача гIулакхех да. ХIана аьлча, воча 
гIулакхах саг юхаветташ да из, хоза мел дола 
гIулакх а хьадоал цунах. 

Iовдалча саго во хIама аьлча, эхь хетаро юхатох 
саг иззаморг юха а ца оалаш, хьарам долча къа-
маьлах (гIийбат дарах, харц лерах, мотт беттарах…), 
ший гIулакх доацача къамаьлах юхакхет из. Эхь-юхь 
хиларо Даьла а наьха а бехках лораву саг.

Эхь-юхь йолчо шийгара дийхача гIулакх ду, дий-
хача хIама лу. 

ЦIагIа дIачуводаш наIарах хIама тохар эхь хета-
рах да. Барзкъа Iодоаккхаш тIадувхаш дIахьу-
лавалар, тIадувха барзкъа Iоврат дIахьуладеш 
хилар, тIабувха гIирс тIатеIIа, дегIа готто еш ца хи-
лар – эхь хетарах да. Эхь шийгахьа доацаш вола саг 
хьайбанна тара ва, цо мо ший безам бар деш хул из, 
нáха шийха бехк баккхар ца кхераш. Цо 
боккхагIбарий а ший даь а наьна а  лерхIам бац. 
Эхь доацача саго тешам лорабац, ийрча къамаьл 
дувц… 

Нахах эхь хеташ, ший во гIулакхаш саго 
дIахьуладар – нифакъал (лицемерие) дац, нáха шийх 
во хIама аларах лоравалар да.
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Эхь хетар шийгахьа долаш вола саг – наьха сий 
деш цар лерхIам беш хул. Масала, ший даьх-наьнах, 
царна хьалхашка во хIама де, ийрча къамаьл де эхь 
хет сагá. Шийна Iилма хьехачунна хьалхашка хар-
цахьа лела е оаз айяь къамаьл де эхь хет. Цар сий 
дар, цар лерхIам бар да из. 

Иштта бусалба дингахьа, гIалгIай Iадатагахьа, 
наьха сий дар а царех эхь хетар а да гIирс эзди хи-
лар,   тIадувха тоам боаца, готта е лоаца барзкъ тIа 
а дийха нáха  юкъе ара ца вáлар, наха новкъарле а 
еш машина сиха ца хехкар, воккхагIчо бехк 
баьккхача, духьала баге ца еттар.

Эхь хетар саг эсала хилар дац, хIана аьлча, эсала 
а ваьнна ший бIаргах хий ца дáлийта, ше вуйтарг-
волаш хул эхь хеташ вола саг. Эхь хетар – саг кхе-
раш хилар да: ший сий доврах, шийх во саг ва ала-
рах, зулам деш ва е гIулакхаца вац шийх аларах. Цу 
тайпара кхерар – майрал а денал а са а ди а къонах-
чал а хилар да.

Тахан вайна юкъедувлаш латт бусалба дингахьа 
а вайнаьха Iадатагахьа а тоам боаца гIулакхаш. 
ЗIамига саг эхь хеташ хилча из эсала хеташ, йоI эхь 
хеташ    хилча из Iовдала хеташ, царех белаш мет-
тигаш нийслу. Эхь доацаш чугIерташвар ший дакъа 
хьадоаккхаш воал, дика лела ховш ва (пробивной 
ва, шустрый ва) яхаш дола Iовдала къамаьлаш де-
раш а нийслу. 

Белхаш тIа бола хьакимех нах а нийслу наьха 
юхь йоагаеш, нáхá халахетар деш, шоаех бехк 
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баькххача а эхь ца хеташ. Къаьстта во лел, цхьабо-
ла кагийнах машенашца, вIалла эхь хетара дакъа а 
дий хьогI укх нахаца-м, аьнна хетадолийт цар 
шоаех. Цу тайпара хIама, бусалба дино а вайнаьха 
Iадато а нийса лархIац. 

«Нах даькъала ба, царгахьа эхь мел долча 
хана, из дIадаьлча  ийман дIадоал царех, тIаккха 
дика дац царгахьа, даькъаза бáлари хIалак хи-
лари мáра», йоах Iалам нáха. Хьожаргда вай 
тIаккха Даьла Элчан, Даьла солот-салам хилда цун-
на, дешага:

ْیَماُن قَُرنَاُء َجِمیًعا، فَإَِذا ُرفَِع أََحُدُھَما ُرفَِع اْآلَخُر "  " اَْلَحیَاُء َواْإلِ
«Иймани эхьи вIаши хоттаденна да – царех 

цаI лакхлой шоллагIдар а лакхлу (цаI дIадоале 
шоллагIдар а дIадоал)».

Эхь хетар шин тайпара да: нахах эхь хетари, 
Даьлах эхь хетари. «Нахах эхь ца хеташ вола саг, 
Даьлах эхь хеташ хургвац», йоах Iалам нáха. 
Цхьабакъда, эггара кертерадар – Даьлах эхь хетар 
да. ХIана аьлча, цхьаболча мехкашка хьарам 
хIамаш, ийрча хIамаш наха юкъе леладар эхь 
лоархIаш дац. Цудухьа, Даьлах эхь хета Iомавала 
веза саг.

Мишта Iомалургда вай Даьлах эхь хета? Масса-
хана Далла воаш бIаргагуш хилар дагалоаттадарца 
Даьлах эхь хетар кхоачаш хургда. Жайнашкахьа 
доагIа цхьа къамаьл:



84

 (أَْوَحى هللاُ تََعالَى إِلَى نَبِيٍّ ِمَن اْألْنبِیاِء، قُْل لِقَْوِمَك: َما بَالُُكْم 
نُوَب ِمْن َخْلقِي َوتُْظِھُرونَھا لِي. إِْن ُكْنتُْم تََرْوَن أَني ال أَراُكْم  تَْستُُروَن الذُّ

 فَأَْنتُْم ُمْشِرُكوَن بِي، َوإِْن ُكْنتُْم تََرْوَن أَني أَراُكْم فَلَِم تَْجَعلُونَنِي أَْھَوَن
الناِظِرْیَن إِلَْیُكْم)

(Цхьан пайхамарага Дала вохьий даьд, хьай 
къамага дIаала, шоай къинош нахах къайла 
кхухьаш Сона гучадоахилга фуд шун, нагахь 
шоана мотте шоаш Сона бIаргагац, шо тармат-
хой (Даьлаца новкъост ветташ бола нах) да, хIаьта 
шоана хой шоаш Сона гулга, Сох эггара 
кIезигагIа эхь хIана хет шоана!?). Цудухьа 
гучагIа а къайлагIа а цхьатарра Даьлах эхьхета 
Iомае еза кхувш йоагIа тIехье.

 «Нáхá хьалхашка Даьлах кхераш а волаш 
(Даьлах кхераш санна кеп оттаяр да-кх из), хье 
цхьаь висача Даьла моастагIа ма хилалахь», – 
йоах Iалам нáха. 

Вай хам бе низ кхоачаргбоацаш, дукха дикаш 
вайна Дала даь хилар дагалоаттадарца хьалдузарг-
да Даьлах эхь хетар. Цхьан саго вайна совгIат делча 
е г1улакх дича, цунна ца деза хIама де эхь хет-кх 
вайна, тIаккха иззал дукха дикаш вайна даьча Дал-
ла ца деза хIама цадар чIоагIагIа долга, кхетам хила 
беза вай.

Эхь хеташ дика хIама хьа цадар харцахьа да (ма-
сала: хьо цхьан наьхацига волаш ламаза ха эттай, 
эца эхь хеташ ламаза ха йохийташ ва хьо). Во хIама 
ма де, аьнна ца алар а харцахьа да (масала: хьа цIен 
воккхагIа вола саг ламаза ха а йохийташ вагIа, хIаьта 
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хьона эхь хет, из ладарло цунна кердаяккха). Iилма 
Iомадеча хана, шийна ца ховр дIа ца хаттар а харца-
хьа да (Iилман чIоагIал – хаттарцеи, юкъ дешарцеи, 
ше Iомадаьр массаза а дIахьехарцеи да). 

Во хIама де эхь хеташ хила веза саг, дика хIама 
хьадаргахьа эхь хеташ хила йиш яц.

Темах дола хаттараш:

1. Фуд эхь хетар? (Эхь хетар хоза гIулакх да, 
саг  воча гIулакхех, хьарамча хIамаех юха а вет-
таш, дика хIама хьаде безам а хулийташ да).

2. МалагIа хоза гIулакхаш хьадоал эхь хетарах?
3. Эхь доацаш волча сага  малагIа куцаш хул?
4. Эхь шийгахьа долаш волча саго наьха лерхIам 

бар а сий дар а мишта хул? (Масал хьадоаладар).
5. Сенах кхераш хул эхь хеташ вола саг, юхь 

йолаш вола саг? (Далла хьалхашка а наха хьалхаш-
ка а ший сий доврах, во саг ва áларах, зулам деш ва 
аларах, гIулакхаца вац аларах, наха шийх бехк 
баккхарах…) .

6. Бусалба дингахьа а гIалгIай Iадатагахьа а 
тоам боаца, тIехьарча хана вайна юкъедаьнна 
гIулакхаш малагIаш да?

7. Мишта кхетаду оаша Даьлах эхь хетар, на-
хах эхь хеташ а наьха юхь йолаш а хилар?
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МЕКЪАЛ, КIОАДО

Мекъал – сага вахар халдеш, саг нахага хьашт-
веш (нуждаться), къел тIаувзаш дола лазар да. 
Мекъача саго, наха бала бу, хIана аьлча массаза 
царгара хIама дIадехаш мара, хIама хьалуш, пайда 
беш хилац из. Бусалба дино а, гIалгIай Iадато а 
Iибадатаца, дешарца, белхаца къахьегаш, хьинар 
долаш вола саг сийдолаш лоархI. 

Саг мекъа сенгахьа хул а мекъало из юхаветташ 
дола хIамаш малагIаш да а хьожаргда вай.

– Шийна рузкъа даккха къахьегарá мекъа хул 
цхьавола саг, тIаккха къел кхоач цунга. «Болх Далла 
дIатIабиллаб аз, са рузкъа Дала сона хьалургда» – 
яхаш хул цхьаькха. Цхьабакъда Дала вайга амар ду, 
рузкъа хьатIа доагIаргдола бахьанаш лаха, къахьега, 
яхаш. Далла гIулакх (Iибадат) дар духьа, болх ца 
беш лел со, алар харцахьа да. ХIана аьлча, бусалба 
дино шийна а  ший дезала а кхоачам хургбола 
рузкъа лохаш саго къахьегар – Iибадат деш мо маьл 
болаш лоарх1.

– Ламаз даргахьа а кхыдола параз-важиб дола 
хIамаш кхоачаш даргахьа а мекъа хул цхьавола саг. 
Из доккхагIа долча къиноех къа да, ийман ийша хи-
лар белгало а я. Дала дунен чухь а къематден чухь 
а доккха Iазап лушдолча  бахьанех да парази, важи-
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би дола хIамаш дитар (Дала адамá декхар а даь, 
динза дарг а доацаш IотIадахка хIамаш да уж).

– Суннаташ кхоачаш даргахьа мекъа хул саг. Эг-
гара дукхагIа Даьла лай Далла гарга вугаш дола 
хIамаш паразаш да, тIаккха суннаташ да. Суннаташ 
ца леладар сага ийманá доккха зе хулаш да.

– Iилма Iомадаргахьа мекъа хул саг. Iилма ца 
Iомаду саг дунен чу а къематден чу а Дала Iилма 
Iомадаьчунна лургда, аьннача доккхача сийдолча 
дикаех воал. Эггара хьалха Дала доссадаь аят 
«Iодеша!» – аьнна амар деш да. Дийшари ца дий-
шари цхьатарра вац, дийшар везагIа ва даржанга-
хьа – йоах Дала:

((...َھْل یَْستَِوي الَِّذْیَن یَْعلَُموَن َو الَِّذْیَن ال یَْعلَُموَن...))  
«…Ховраши цаховраши цьатарра бий…» 

(бац, ховраш даржангахь лакхаг1а ба яха ма1ан да 
цун).

Иштта цхьаькха аятагахь йоах Дала:

ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذْیَن أُْوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ...))              ((...یَْرفَعِ هللاَّ
«…Шох им диллараши шоашта 1илма денна-

раши Дала даржашкахь айбу…».

" َمْن َسلََك طَِرْیقًا یَْلتَِمُس فِْیِھ ِعْلًما َسھََّل هللاُ لَھُ بِِھ طَِرْیقًا إِلى اْلَجنَِّة"
«Iилманца къахьегаш волча сага ялсамала 

бода никъ Дала атта бергба» – аьннад пайхамара, 
Даьла солот-салам хилда цунна.

– Дика хIама хьаде мекъа хул саг, новкъостал 
эшачунна гIо даргахьа, цамогаш волча сагага хьажа 
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вахаргахьа, таьзета вахаргахьа, наькъа тIара 
новкъарло ю хIама дIадакхаргахьа. Уж хIамаш хьа-
дича боккха маьл а хулаш, саг Далла гарга а водаш 
дола белхаш, ший мекъал бахьан долаш, саго ду-
талга да из.

Дунен чухь а къематден чухь а мекъача сага ху-
лаш дола зенаш да: 

– нáха юкъе цун сий лоха хилар; 
– дегIá лазараш кхетар (сов дукха Iохайна е вижа 

аллар бахьан долаш); 
– Далла дукха безачарех ца хилар (хIана аьлча 

Iибадатаца, дешарца, белхаца къахьегараш ба Дал-
ла дукхагIа безараш); 

– сабар цунгахьа ца хилар (хIана аьлча, ший ха-
лонаш ювцаш, даим кадаш хул из, тIаккха кадаш 
хилар – халонна сатоха, сабар ца хилар да); 

– къел кхачар; 
– жожагIатен Iазап цунга кхачар (параз а важиб а 

дола хIамаш цо дитар бахьан долаш).
Мекъал дIаяккха йиш я Iуррехьа хьалгIаттарца а 

Iуйра ламазá гIеттача юха Iо ца вижарца а.
 ХIана аьлча, пайхамара, Даьла солот-салам хил-

да цунна, дуIа даьд:
تِي فِي بُُكوِرَھا " " اللَُّھمَّ بَاِرْك ِألُمَّ

«Везан Даьла! Са умматá Iуйренашкахьа бер-
кат делахь». ТIаккха  пайхамара дуIа Дала жоп 
луш да.

Саго Даьлага дуIа де деза, шийх йоалла мекъал 
дIаяккхар дехаш. Мекъал бахьан долаш, моллагIа  
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хIама ше хьа ца деш дитача, шийна бехк бехкаш, 
шийна гIод тохаш хила веза саг (масала: Iуйра 
ламазá ханнахьа ше хьа ца гIаттача, цхьан сахьата 
суннат ламазаш де, аьнна).

Мекъача сагаца доттагIал леладе йиш яц  из цун-
ца дIа Iамаргвоацаш. Шийна мекъал тIайоагIарг-
йоацаш спортаца къахьегаш хила веза саг.

Темах дола хаттараш:

1. Сенах оал мекъал?
2. Сенгахьа хул саг мекъа? (фу хIамаш дут цо 

хьа цадеш, ший мекъал бахьан долаш?).
3. Хьаьнала рузкъа лохаш а Iилма Iомадеш а 

къахьегар мел деза да бусалба дингахьа?
4. Дунен чухь а къематден чухь а мекъача сагá 

хула зенаш малагIаш да?
5. Мекъал дIаяккхарá фу дича бакъахьа да?
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ГIИЙБАТ

I

ШариIатага диллача харцахьа долаш, Даьла раьза 
воаца хIамаш дукха да: маьрша нах боабар, кхааш 
ийдар, йоала ахча телар, хоарцо ювцар, къаракъ, нар-
котикаш йохкар, нах бувцр, иштта кхыдараш а. Бакъ-
да, царна массанена юкъера, ше къаьстта латт гIийбат. 

ХIана латт из къаьстта? 
Цу хаттарá жоп лаха вай айттача хьагучадоал 

вайна, уж Iодийца хIамаш леладераш, къамага дил-
лача, кIезига нах болга. ХIаьта, дийнахьа гIийбат 
ца деш цхьа наггахьа мара саг хургвац вайна юкъе. 
Из сов чIоагIа даржар бахьан долаш хийла теркал а 
дац вай из гIийбат воай къамаьлá юкъе. Цхьа лоа-
дам боацаш, кIезига хIама хет цох наха. Бакъда, 
вайна мел кIезига хете а, из бахьан долаш АллахI 
вайна эгIазводаш хилча, зIамига хIама хилац цох. 

ГIийбат яхар – къайлагIа сагах оалаш дола хIама 
да, цу сага дIахезача цунна дезаргдоацаш, новкъа а 
хургдолаш: цун дегIах оале а (лоха сагах – лоха-
вар…), цун динах оале а (ламаз сиха ду, ламаз бис-
мал харцахьа деш…), цун дуненах оале а (торо яц, 
къахьегаш вац, хьарам хIама хьадеш ва…), цун 
кхолларах оале а (бIагIара ва, доккхий бIаргаш до-
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лаш ва…), цун гIулакхах оале а (эздел дац, 
боккхагIчар лерхIам бац…), цун дезалах, даьх-
наьнах оале а (да Iаьса саг ва, воI кегавенна лел…), 
иштта да цун сесагах оале а (ший мара мутIахьа 
яьц, дукха даьцIа ух…). Кхыметтала цун хьайбаех, 
ковнах и.кх.дI. .

ГIийбат дар хул сага сакхат е гIалат гуча да-
ккхарца: е меттаца дIааьнна, е каьхата тIа Iояздаь, е 
корта лостабаь, е пIелг тIахьекха, е бIарга оамалца.

Хьожаргда вай динга диллача из миштад, пайха-
марах, Даьла солот-салам хилда цунна, долча дув-
царашца.

«Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
ший асхьабашка хаьттад:

"أَتَْدُروَن َما اْلِغیبَةُ"
 – ГIийбат фуд хой шоана?

ُ َوَرُسولُھُ أَْعلَُم  قَالُوا: هللاَّ
 – АллахIи Цун элчеи дикагIа ховш ба, – аьн-
над цар. 

Элчано аьннад: 
 قال:"ِذْكُرَك أََخاَك بَِما یَْكَرهُ"

 – Цун ца дезача хIаманца Iа хьай воша вув-
цар да.

قِیَل: أَفََرأَْیَت إِْن َكاَن فِي أَِخي َما أَقُوُل؟ 
 ТIаккха асхьабех цхьанне хаьттад: 
 – Аз аьннар цу са вешийгахьа дале гIийбат 
хургдий  цох?

 قَاَل:"إِْن َكاَن فِْیِھ َما تَقُوُل فَقَِد اْغتَْبتَھُ َوإِْن لَْم یَُكْن فِْیِھ فَقَْد بََھتَّھُ "
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 – Iа аьннар цунгахьа хуле, гIийбат даьд Iа, ца 
хуле цунна хоарцо тIакхеллай Iа, аьннад пайха-
мара, Даьла солот-салам хилда цунна».

 َوَعْن عائَِشةَ – َرِضَي هللاُ َعْنھا– قالَْت: "قُْلُت لِلنَّبِي– َصلَّى هللاُ
 َعلَْیِھ َوَسلََّم – َحْسبَُك ِمْن َصفِیَّةَ أَنَّھا قَِصْیَرةٌ ، فَقاَل : لَقَْد قُْلِت َكلَِمةً لَْو

ُمِزَجْت بِماِء اْلبَْحِر لََمَزَجْتھُ"
 «Iаишата, Даьла раьза хилва цунна, цхьан 
кхалсагах из лоха хилар гуча доаккхаш къа-
маьл дича, пайхамара, Даьла солот-салам хил-
да цунна, аьннад: – «Iа аьннар фордаца дIаэдича 
цу форда боси, чами хувцарг ма бар цо!».

  
Укх дувцарашца а, иштта кхыдолча Пайхамарах 

долча дувцарашца а вайна хьагучадоал гIийбат хьа-
рам хилар а, из шариIато доккхагIа долча къиноех 
лархIар а, гIийбат деш вола саг Далла Iаьса хилар а. 
ХIаьта из мел ийрча да белгалдоаккхаш Дала йоах 
сийдолча Къуръана чухь:

 ((...َوَال یَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَیُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن یَأُْكَل لَْحَم أَِخْیِھ َمْیتًا
فََكِرْھتُُموهُ))

«…шух цхьабараша вокхарех гIийбат ма дол-
да, шух цхьаннена а дезий ший веннача веший 
дулх ше даъар? Дезарг ма дацар шоана из..»

Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:

" ُكلُّ اْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسلِِم َحراٌم، َدُمھُ، َومالُھُ، َوِعْرُضھُ "
«ХIара бусалба саг, бусалба сага хьарам ва: цун 
цIий Iодахийтар, цунгара рузкъа хьадаккхар, 
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цун сий доадар». ХIаьта вай лакхе Iодийцача къа-
маьлех хьахов вайна, гIийбат дар, сага сий доадеш 
долча хIамаех цаI долга.

Цудухьа ма хулла гIийбатах воай метташ лораде 
деза вай. ХIаьта дикагIа цох лоралургволаш долча 
хIамашта тIавугаш дола бахьанаш довза деза вайна.

II

ГIийбатá саг тIавугаш дола бахьанаш да:
– эгIазал (ше эгIазвахача, шийна ца везача сага 

гIалаташ, сакхаташ дувцар да);
– шийца наьха гIийбат деча къамаьлá тоамбар да 

(поддержать разговор);
– ший дарж лакхагIа хилар гучадаккхар духьа ду 

къамаьл да (ший хьаькъал, Iилма дукхагIа да, 
аьнна, наха хетаргдолаш – саг Iовдала ва, хIама 
ховш вац, яхаш вувцар да; шийх хоза гIулакхаш 
доахк алийта, наьха во гIулакхаш дувцар да…);

– хьагI я (саг нáха дика ва аьнна хоаставича, из 
наха везаш хилар, наьха цун лерхIам хилар ца де-
заш, цу сага гIалаташ дувцар да);

– бегаш ба (нáхá болча сакъердамá саг вувцар);
– сагах кхардар да (ше нахал тIех хеташ, нахах 

ца а вашаш нах бувцар).
Укх бахьанех моллагIа цхьан бахьанца из гIийбат 

яха лазар ший меттá кхийттадале, цу сага важиб да 
цунна дарба дар. 

Цун дола дарба тахка хьожаргда вай.
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– Эггара хьалха ший къамаьл лораде нигат хила 
деза сага. ХIара ше дIамел оала дош, малейкаша 
дIаяздеш хилар дага лоаттаде деза цо. Ше гIийбат 
деча хана, Далла ше Iаьса хилар, ийрчагIа долча 
къиноех Дáла из лоархIалга дагалоаттаде деза. 
Даьла эгIазводаш долча бахьанех из хилар теркам 
лáца беза. Къемат дийнахьа ший дикаш, ше гIийбат 
даьча нáхá ший дIадала дезалга, дIадала дика хIама 
ца хуле, цар къинош шийна хьатIа эца дезалга. Уж 
наьха къинош ший гидаьхкача, царна тIагIолла 
шийх Iазап хьарчара кхерам шийна тIалатталга а 
теркалде деза. 

Цхьан саго шийх  гIийбат даьд, аьнна шийна 
хезача, Хьасанул-Басрий яхаш волча овлияэх саго, 
хурмаех бизза кад бахьийтаб цу сага, шийца ер 
хабар долаш: «Хьай дика хIамаш Iа сона даларах, 
совгIата байт аз». 

Нагахьа вицвенна, уйла дIаяха, моллагIча хьале 
ше гIийбат даьча сагá важиб да ераш хIамаш сихон-
ца хьакхоачашдар: дехке а ваьнна, тоба а даь Даьла-
гара шийна гештдар дехар; кхы гIийбат дергдац, 
аьнна чIоагIо яр; цу тIеххьа ше гIийбат даь саг 
къинтIера ваккхар; из саг шийна къинтIера ваккха 
тара ца лой (масала, гаьна ва, е кхалхав, е хIама 
кхетадеш вац, е хазар-гор дIадаьннад цхьатарра…), 
цу сага Даьлагара гештдар дехар, цунна дика 
хIамаш дехар. Бакъда, гIийбат даьча сагá массадол-
ча хIамал дикагIа, ше гIийбат даь саг шийна 
къинтIерваккхар да.
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Шийх гIийбат даьча саго, шийгара къинтIера ва-
лар дийхача, чIоагIагIа дола суннат да цунна 
къинтIера валар. Ший бусалба воша цIенву цо, ше 
Далла дукхагIа безачарех а хул из. ХIана аьлча, 
къинтIера бувлараш дукха безаш ва Даьла. Цул 
совгIа, ший бусалба вешийна къинтIера валар – тоба 
дирá цунна новкъостал дар да. 

Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:

" َوهللاُ فِي َعْوِن اْلَعْبِد ما كاَن اْلَعْبُد فِي َعْوِن أَِخْیِھ "
«АллахI ший лаьна гIо деш ва, из лай ший ве-
шийна гIо деш мел волча хана».

III

Вайна воаш гIийбат дац, аьнна кхоачам бац. 
Воашта гIийбат деш вола саг хьахезача, из соцаве 
декхар да вай. ХIана аьлча, Iалам нáха йоах: 
«ГIийбат дар санна къа долаш да гIийбатага 
ладувгIар а». Цудухьа, саг гIийбат де волавелча, 
цунга ладувгIачар  декхар да из саг шоай низ кхоа-
че соцавар, нагахьа шоашта цунгара гучахьа зе 
даргдеце. ЛадувгIарашта маьл болаш да, шоай тар-
лой кхыдола къамаьл юкъе а доаладаь цунга гIийбат 
ца дайтар. Нагахьа тар ца лой цу меттера дIаваха 
веза саг, ше гIийбат даьчарех Дала дIалоархIарг 
воацаш, хIана аьлча, гIийбат дечунга ладувгIар – 
хьарам да. 

Нагахьа санна гIийбат деча тоабан юкъера 
дIаваха низ ца кхоаче, из гIийбат шийна хьахозарг-
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доацаш, меттацеи дегацеи Даьла хьоахаве веза цо. 
Ший аьттув баьннача хáна, цу меттера дIавахар ва-
жиб а да цунна.

IV

ГIийбат хьаьнала долаш хул цхьайола моттиг. 
Цунна масалаш хьадоаладергда вай:

– шийна зулам даь саг цун даьшка дIавувцар да е 
къаьдийга (бусалба кхелаца кхел еш вола саг), е 
Iаьдалга, е цунна доал деш волчунга;

– во хIама деш воала саг юхатоха, е Iаьса саг 
нийсве новкъостал лохаш вувцар да;

– дийшача сагага хIама хоатташ вувцар да (лоа-
лахочо ер гIулакх леладу соца, малагIа хьукам 
(бокъо, закон) да цунна шарIангахьа…);

– цхьан сага зенах-зулмах, цун вонах нах лора-
беш из хьоахавар да, нах цох юхакхеттара боараме 
(цунца зоахалол де безам болаш, е юкъ базар е 
безам болаш нах бале, царга дIаалар важиб да, цу 
хьанаьхкаца зоахалол ма делаш, е цунца базар ма 
елаш, аьнна; нагахьа цунах кхоачам ца хуле, тIаккха 
цун гIалаташ дIадувца мегаргда);

– гуччахьа Iоасал лелаеш вола саг вувцар да, цо 
гучахьа леладечул сов ца а воалаш (саг гуччахьа 
къаракъ мелаш вале, из къаракъ мелар мара, кхыдо-
ла къайлагIара цун гIалаташ дувца йиш яц);

– сакхат дола саг дIавовзийтар нигат долаш, из 
сакхат гучадаьккхача мара из саг наха ца вовзе – 
цун сакхат хьоахадар да (къорвар астагIвар, …).
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Везача АллахIа ийман-аьттув лулда вайна, хьа-
рам долча гIийбатах юхакхета.

Темах дола хаттараш:

1. Фу бахьан долаш, къиношта юкъардаьккха 
хьоахадаьд гIийбат?

2. Сенах оал гIийбат?
3. Маца хьахул гIийбат дар?
4. ГIийбат дар ийрча хилар хьахайташ, Дала 

аьннар а пайхамара, Даьла солот-салам хилда цун-
на, аьннар а хьадувца.

5. Мишта кхетаду оаш, бусалба саг бусалба 
сага хьарам ва, яхар?

6. МалагIа бахьанаш да гIийбат дара саг 
тIавугаш?

7. ГIийбатах лоравалар мишта хила деза?
8. ГIийбат даьча саго фу де деза?
9. ГIийбат деча метте ше нийсавелча фу де 

деза?
10. ГIийбат дар хьаьнал хула моттигаш 

малагIаш я?
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БУСАЛБА ДИН – МАШАРА ДИН ХИЛАР

I

Т1емаш а теракташца нах боабар а дуненначухьа 
дукха даьржа ха я тахан латташ яр. Цудухьа, нах 
машара т1абехаш бола болх, къаьстта кагирхошца 
дукха бе беза дийшача нахеи хьехархошеи. 

Моллаг1ча къамах, динах уж бале а наьха 
лерх1ам бар, машаре царца вахар, цар хьакъ лора-
дар, цар бокъо йоха ца яр хозача г1улакхах лоар-
х1аш хиннад массе хана. Цхьабакъда тахан наха 
юкъе этта хьал миштад аьлча? – Рузкъеи, дунен 
моттигеи наха лакхаг1а оттадаь, Даьлах кхерари, 
эхь-эздели, хоза г1улакхи лохаг1а оттадаь да. Хьа-
ким вар, рузкъа дар лоарх1аме ва, Даьлах кхераш 
волача эздийча сагал. Цунга хьежжа сага вахара 
махи, эздела махи 1обежаб. Цу тайпара 1адат наха 
юкъе эттача, шоай вахаре нийсса никъ хьалаха 
эггара халаг1а да 14–22 шераш долча кагийча наха. 
Х1ана аьлча, цар хьаькъал а кхетам а ч1оаг1абенна 
баьннабац, дунен к1айи 1аьржеи оаг1онаш хинна а 
ца 1еш кхы а оаг1онаш хилар кхетадац цар. Наха 
юкъе йоаца нийсхо б1аргаяйча ла хала хул царна.

Х1ама кхетаде к1оарга хьаькъал цар ца хилар 
бахьан долаш, уйлаш а нигат а цар ц1ена хилар 
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бахьан долаш, моллаг1а керда х1ама атта д1ат1аэц 
цар. Дукхаг1а, кагирхой 1ехалуш дола бахьанаш да 
дина кхетам ца хилар, дешарца къахьега чам ца хи-
лар (хьехархойи, даьйи-ноанойи бехк ба из), эздел, 
хоза г1улакх ц1аг1а даьша, ноаноша, боакхаг1ача-
ра шоаш леладеш ца хилар а берашта хьалха доа-
хаш ца хилар а, рузкъа-торо, балхат1а моттиг 
йолчара мискача нахаца ца лелаю нийсхо а. Цул 
совг1а интернете г1олла деш хьехамаш да, 1арбаш-
кахьа латташ дола фитнат (смута) джих1ад да яхаш.

Россе дукха да бусулба дин т1ехьа долаш б1арчча 
къамаш, цхьацца бола нах а дукха ба. Дукха б1аьше-
рашка кераста нахаца тарлуш баьха а баьхаб х1анза 
а бахаш ба. Х1ана аьлча, бусулба дин бух – Далла 
мут1ахьа хилари, машари, наха юкъе маслахьат хи-
лари ба.

Бусулба дин хьалха а доахаш, шоаш дер г1озот 
да яхаш, маьрша нах боабеш, ц1енош дохадеш, нах 
баха ца буташ тоабаш я. Цар лелабу никъ бусулба 
дина тоам беш а боацаш, 1алам наха фитнат аьнна 
ц1и яьккха никъ ба.  

Цул совгIа, бусалба нах а бусалба дин а гоама до-
лаш, цадезача нáха, царна питам юкъе беллаб, уж 
вIаши духьала увттабеш, цхьацца говзалашца уж 
бекъарца царех дуккха тоабаш еш. 

Бусулба нах боабеча нáха, уж боабе бокъо я, 
яхаш, увттадеш дола бахьан да –  дин чура ара а 
баьнна, керастал тIаденад царна, яхар. Иштта, ке-
растал тIадехк цар доккхий къинош деча нáхáи, 
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шоашта хеттача беса дин ца леладеча нáхáи. Нагахьа 
санна шарIана бокъо лела ца йой – кераста ба, йоах 
цар, нáхá доалдеш бола бусалба нах а. Цул совг1а, 
дийшача нáхá а керастал тIадехк цар, Iаьдалá 
мутIахьа болча нáхá духьала гIоазот кхайкадац цар, 
яхаш. Шоай тоабах хьа ца кхийттараштеи е хьа а 
кхийтта цул тIехьагIа дIакъаьстараштеи, динах 
юхакхийтта ба, яхаш керастал тIадехк цар. 

Уккхаза доккха хаттар отт: бусалба нáхах шоаш 
хьа а баьнна, шоаш бусалба а болаш, бусалба нáхах 
«кераста нах ба», хIана йоах цар? 

Бусалба дино яхар харцахьа кхета а деш, дин ца 
довзачарна моастагIаша хьалхадоаха хIама да из. 
Цхьаболча нáха, шоай ийман ийша хилар бахьан 
долаш, Iилмангахьа шоаш кIоарга ца хилар бахьан 
долаш, е дунен моттиг шоашта яьккхар духьа 
бусалба дин Iилмангахьа цхьа никъ баьб цох. 

Даьлах кхерар шийгахьа доацача Iилмана сийла-
ле хилча, иблийсал сий долашагIа халкъ хургдацар 
дунен тIа. Цудухьа вайна хá деза, бусалба нáхá ке-
растал тIадехкаш вола саг, моллагIа Iилма цо дий-
ша дале а, диканна араваьнна саг воацилгеи беркат 
шийх хьадувлаш саг воацилгеи. 

Цхьа хаттар отта тарлу укх къамаьла юкъе. «Уж 
хIамаш дувцаш вар дийша саг хилча, цхьа хIама 
шийна ца ховре аргдарий цо из?», – аьнна. Цу дий-
шача сага Iилма хьангара хьаийцад хьажача, 
хьакорадергда вайна цу хаттарá дола жоп. 

Iаьла, Даьла раьза хилва цунна, халиф волча 
хана, цун эскарах дIакъаьста хиннай цхьа тоаба. 
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Хаварижаш, аьнна хьоахабаьб уж жейнашкахьа, 
«бусулба наьха тоабанна юкъера д1а арабаьн-
нараш», яха маIан да цун. Iаьлага, Даьла раьза хил-
ва цунна,  «керастал даьд Iа», аьнна къаьстаб уж 
цунах дIа. Шоай ийшача хьаькъалцеи, кIезигача 
Iилманцеи, иштта кхетадаьд цар, къовсаме йола бу-
салба наьха шин тоабан юкъе маслахьат хургдолаш 
хьукам де (бакъдар-харцдар къоаста а даь бусалба 
наьха барт хургбола оаг1о хьабелгалъе), аьнна, 
Iаьлас нах юкъе бахийтар. 

Iаьла мала хиннав? Бусалба наьха паччахь а дина 
тIаэттá имам хиларал совгIа, Даьла элчан, Даьла 
солот-салам хилда цунна, даь-веший воI хиннав из, 
цул совгIа Пайхамаро, Даьла солот – салам хилда 
цунна, шоашка ялсамала гIоргба, аьнна, кхаъ 
баьккхачáрех цаI хиннав из.  Белгалде доагIа, Iаьла, 
Даьла раьза хилва цунна, ше Iалам саг хилар а 
элчан йиIий ПятIамата (ФатIимата) цIен да хилар а. 
Iаьлийна, Даьла раьза хилва цунна, керастал 
тIадийхкача хаварижишкара Iилма хьаийца ба, та-
хан бусалба нáхá керастал тIадехка дукхаг1а бола 
Iалам нах. 

Ер дош белгалдеш цхьаькха  хаттар отта тарлу: 
«Сенах ховргда нáхá хаварижий Iалам саг малагIвар 
ва  цIена суннатаца Iамал еш вола Iалам саг 
малагIвар ва  цар шинне а суннатаца да тхо, яхаш 
хилча?» Цу хаттара жоп луш хилча ала доагIа хава-
рижий Iаламнаьха дуккха белгалонаш хилар. Царех 
эггара йоккхагIъяр бусалба нáхá (Даьла цаI веш 
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пайхамар, Даьла солот – салам хилда цунна, 
бакъвеш болчарна) цар керастал тIадехкар я. Ишт-
та цар белгалонех я, шоаш яхаш бола никъ лелабеш 
воаца саг «ве веза», цар яхар. Цхьаькха а я белгало 
царгахьа массаза йолаш – даиман бусалба нахаца 
тIом беш уж хилар (герзаца а меттаца а). Бусалба 
дин тIемацеи низацеи дIадоаржаде деза яхаш уж 
хиларца а белгалбувл уж. 

Ала доагIа, Дала а 1азза ва жалла, пайхамара а, 
Даьла солот – салам хилда цунна, деза лаьрхIа 
эхь-юхь, эзди хилар, хоза гIулакх дáллар царех вол-
ча сагагахьа геттара кIезига хул. Бусалба нахах ке-
раста ба  алар  чIоагIа дина бокъонгахьа диллача 
кхераме болх ба. Пайхамара, Даьла солот-салам 
хилда цунна, лорале аьннача белхах а да из. 

Даьла элчано, Даьла солот-салам хилда цунна, 
из болх къаьгга хьабелгалбаьб, ший укх дешаца:

 " َمْن قاَل ِألَِخْیِھ یا كافُِر فَقَْد باَء بِھا أََحُدُھما "
 «Саго ший вешийга кераста аьлча, цу шин-
нех цхьаннега дерз из (кераста яьха дош)». Бусал-
ба сагах кераста аьннача сагá (шийна) керастал 
тIадоагIа яьха ма1ан да цунна. ВIалла из белгал-
доала кхыдола дувцараш цунах ца дийцача а кхоа-
чам болаш дар-кх бусалба сагá, ер цхьа дош хьахе-
зача! ХIаьта из бусалба нáхá юкъе чубеллá боккха 
питам хьабелгалбеш доагIа Пайхамара, Даьла со-
лот-салам хилда цунна, цхьаькха дош а хьадоала-
дергда вай:
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 "ال یَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم یَْشَھُد أَْن ال إِلھَ إِالّ هللاُ و أَنِّي َرُسوُل هللاِ ..."
«Аллах1 воацар кхы Даьла ца хилар, со Даьла 

элча хилар тешал деча сага ц1ий хьаьнал дац…». 
Ала доагIа, нагахьа санна, ше шахIадат доала-

деш волчо из дега чура аьннадеце, цун доагIа хьи-
саб къематдийнахьа Дала дергда, Цо из ший 
бакъйолча кхелаца къоастадергда. Цхьабакъда, 
дунен чухь бусалба саг лоархIаргва цох, хIана 
аьлча цун дега чурадар Далла мáра ца ховндаь. Мел 
доккха бусалба саго къадаьдар аьнна, ше даьр къа 
долга а из хьарам долга а цо бакъдой – бусалба дин 
чура аравалац из.

II

Бусалба дино хьарам лоархI нахах гIийбат дари  
царех доацар дувцари, кхыметтел нахацара уйла во 
хилар а харцахьа лоархI шарIано. Нáхá юкъе масла-
хьат дар, машар бар, моастагIал дIадаккхар кхайка-
ду бусалба дино. Даьла духьа йоаца эгIазал Дáла 
хьарам яьй бусалба нáхá, х1аьта къизал в1алла а 
бусулба нахага хила йиш йолаш а яц. 

Дала йоах Ший сий долча къуръана чу:

ّراِء َواْلكاِظِمْیَن اْلَغْیظَ َواْلعافِْیَن ّراِء َو الضَّ  (( اَلَِّذْیَن یُْنفِقُوَن فِي السَّ
َعِن النّاِس َوهللاُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِْیَن))

 «Даьлах кхераш бола нах сагIа лушбараш ба, 
шоашка таро йолча хана а таро йоацача хана а, 
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шоай эгIазал юхаеттараш ба, наха къинтIера 
бувлараш ба. Дика хIамаш деш бараш дукхабе-
заш ва Даьла».

Бусалба нах къиза боацаш машар лохаш хилар 
хьахойташ да цхьаькха аят:

ُر أَْو یَْخَشى )) (( فَقُوال لَھُ قَْوًال لَیِّنًا لََعلَّھُ یَتََذكَّ
 «КIаьда дош а оалаш хьехам бе цунна, дIа а 
кхийтта Даьлах кхера мег из (пирIов)», – йоах 
Дáла Муса-пайхамаргеи, ХIарон-пайхамаргеи, 
Даьла салам хилда царна. Эггара къизагIеи эггара 
вогIеи саг хиннав пирIов, хIаьта а цунна беш бола 
хьехам кIаьда бе, йоах Дáла. 

Цхьаькха аятагахьа йоах Дáла, ший пайхамара-
га, Даьла солот – салам хилда цунна:

وا  (( فَبِما َرْحَمٍة ِمَن هللاِ لِْنَت لَُھْم َو لَْو ُكْنَت فَظًّا َغلِْیظَ اْلقَْلِب َالْنفَضُّ
ِمْن َحْولَِك...))

 «Дáла хьайх баьча къахетамца хьо к1аьда хи-
лар царца! Хьо царца энжий, дог къиза долаш 
хиннавалáре, хьона юхера байдда хургбар уж».

Бусалба дина нах тIахьехар мишта хила деза 
белгалдоаккхаш доагIа цхьаькха аят:

 (( اُْدُع إِلى َسبِْیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َو الََمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َو جاِدْلُھْم بِالَّتِي
ِھَى أَْحَسن...))

 «Даьла наькъа уж тIабехалахь, хьикматацеи 
хозача хьехамцеи, къовсам хозагIа болчча тай-
пара белахь царца…»
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Бусалба наха шоайла леладе деза гIулакхаш а, 
бусалба боацачарца леладе деза гIулакхаш а 
шарIано хьабелгалдаьд. 

Уж малагIаш да хьожаргда вай. 
Дала йоах къуръана чухь: 

قُوا َو اْذُكُروا نِْعَمَت هللاِ  (( َواْعتَِصُموا بَِحْبٍل هللاِ َجِمْیًعا َو ال تَفَرَّ
َعلَْیُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعداًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِھ إِْخوانًا...  ))

«Даьла динах хотталелаш дерригаш а къесташ 
ма хилалаш! Дала шоашта даь дика дага доагIаш 
хилалаш, шо вIаший моастагIал деш хиннача 
хана, Дала шун дегаш кIаьд а даь вIашагIъийдар, 
Дала шоана даьча дикаца (бусалба динца) вежа-
рий а хилар шух…». 

Эггара хьалха бусалба нах шоайла барта хила 
беза, къеста йиш яц. Бусалба нах цаIаш хилар, барт 
болаш хилар кертера лоархI шарIано. ХIана аьлча, 
цунца мара чIоагIле йоацандаь. Дунени къемат-
дени белхашкахьа нах барта хилча мара, уж вIаший 
гIодаргахьа совбургбац. 

Дала къуръана чу йоах:
(( َو تَعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َو التَّْقَوى ))

«Дика хIама хьадеи Даьлах кхераш хилеи 
вIаший новкъостал деш хилалаш».

III

Адамий барт хургболаш фу де деза вай, аьнна, 
чIоагIа доккха а лерхIаме а хаттар латт вайна хьал-
хашка. Цунна жоп лохаргда вай. 
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– ХIара саг ший хьакъ (бокъо, права) довзаш 
хила веза, иштта шийгара дIадеха декхар а (обязан-
ность) довза деза хIаранена. Сага тIадола  эггара  
кертера декхар – Даьла хьакъ лорадар да, из 
дIадалара  тIехьа массаза а латтар да. ТIаккха доагIа 
саго, ший хьакъ хьадехалехьа – наьха хьакъ лора-
дар. 

Даьла хьакъ лорадар хьахул: 
– цкъа-дале, Дала хьаде, аьнна амар даь декхар-

дола хIама хьадарца; 
– шозлагIа-дале, ма де, аьнна, Дала соцадаь лат-

таш дола хIама дитарца; 
– кхозлагIа-дале, гIалатваьлча сихонца тоба 

кердадоаккхаш хиларца. 
Наьха хьакъ лорадеш дола хIамаш да: 
– даьцеи наьнацеи дика хилар; 
– вежарашцеи йижарашцеи хоза гIулакх лела-

дар;
– боккхагIчар лерхIам бар;
– з1амаг1ачарца къахетаме хилар; 
– Iилма хьехачун (Iалам сага, хьехархочун, …) 

лерхIам бар; 
– ший новкъосташца хоза гIулакх леладар; 
– гаргара нах болча водаш хилар;
– лоалахой, хьаьший лерхIам бар;
– массаболча бусалба нахацара уйла хоза хилар;
– ше нахала тIех ца хеташ хилар (дикагIа ца хе-

тар). 
Далла гарга бусалба нах берригаш цхьатарра ба 

(равенство в правах и обязанностях), моллагIа ду-
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нен дарж дар, аьнна, (хьаким вар-воацар, рузкъ 
дар-доацар, низ бар-боацар). Цхьабакъда, Далла 
гарга дикагIвар – чIоагIагIа Даьлах кхерар ва. Дала 
къуръана чу йоах: 

 (( ... إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاِ أَْتقاُكْم ... ))  
 «…Далла гарга шух сий долашагIвар – 
Даьлах чIоагIагIа кхерар ва…».

ТIаккха вайна хьагучавоал Даьлах дукхагIа кхе-
рашвар. Малав  из? Даьла хьакъ лорадаргахьа а, 
наьха хьакъ лорадаргахьа а, ший декхар кхоачаш 
деш вар ва. Иштта хIара саго ший декхар хьакхоа-
чаш дой – бусалба нáхá юкъе барт хургба.

Бусалба нах бекъаш, къестабеш дешдолча къа-
маьлашка ладувгIар хьарам да, уж къамаьлаш де-
чарна тIехьа ваза а йиш яц бусалба саг. ХIана аьлча, 
Дала вай пайхамарага, Даьла солот – салам хилда 
цунна, йоах:

قُوا ِدْینَُھْم َو كانُوا ِشیًَعا لَْسَت ِمْنُھْم فِي َشْيٍء... )) (( إِنَّ الَِّذْیَن فَرَّ
 «Шоай дин декъа а декъаш, тоабаш а еш бол-
ча нáха леладеча хIамангахьа хьо вац хьона…!»

Даьла элчано, Даьла солот-салам хилда цунна, 
бусалба наха юкъера гIулакх мишта хила деза 
белгалдоаккхаш хьадоаладаьд ер къамаьл:

 " ال تَحاَسُدوا َو ال تَناَجُشوا َو ال تَباَغُضوا َو ال تَدابَُروا َوال یَبِْع
 بَْعُضُكْم َعلَى بَْیِع بَْعٍض َو ُكونُوا ِعباَد هللاِ إْخوانًا,  اَْلُمْسلُِم أَخو اْلُمْسلِِم

 ال یَْظلُِمھُ َو ال یَْخُذلُھُ َو ال یَْكِذبُھُ َوال یَْحقُِرهُ التَّْقَوى َھاُھنَا –  َویُِشیُر إِلَى
اٍت –بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّرِّ أَْن یَْحقَِر أَخاهُ اْلُمْسلَِم ُكلُّ  َصْدِرِه ثََالَث َمرَّ

 اْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسلِِم َحراٌم: َدُمھُ, َو مالُھُ, َو ِعْرُضھُ ".
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 «Шойла хьагI йолаш ма хилалаш; тийшача 
белхаца маьхаш хьалъийдеш ма хилалаш (йох-
карэцар долча метте); шоайла гоама ма хилалаш; 
вIаший эгIаш ма хилалаш; цхьанне мах беча 
хана шоллагIвар цун мах бохабеш ма хилалаш. 
Даьла лай, вежарий хилалаш. Бусалба саг бу-
салба сага воша ва шоана: ший вешийна зулам 
ма долда цо, из гIо ца деш ма вуталва цо, цунна 
оапаш ма бувцалба цо, кхардаш ма хилва из цох, 
Даьлах кхерар уккхазар да шона – ший наькха-
га кхозза кулг тIахьекхар йоах пайхамара Даьла 
солот-салам хилда цунна – Саг во хIама деш хи-
лар кхоачам ба-кх, из бусалба сагах кхардаш хи-
лар. ХIара бусалба саг бусалба сага хьарам ва: 
цун цIий Iодахийтар, цунгара рузкъа даккхар, 
цун сий доадар!»

Укхаза ала доагIа ер Даьла элчан васкет деррига а 
амрийца доагIаш хилар, сийдолаш а лакха айдаьча а 
къамаьлаца из хилар. Цудухьа бусалба нáхá дицдала 
йиш йоаца къамаьл да ер. 

Иштта къуръана чу, Веза а Сийдолаш а волча 
Дала белгалдаьд, бусалба боацача нáхаца малагIа 
гIулакх леладе деза.

Дала йоах:
 (( یا أیُّھا الّناُس إّنا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َو أُْنثى َو َجَعْلناُكْم ُشُعوًبا َو

َقباِئلَ لَِتعاَرفُوا...))
 «ХIай нах! Боккъала Оаха Шо кхеллад 
маIанах а кхалнах а долаш, шо даьд оаха къа-
маш а тайпаш а долаш – вIаший довза… (даха а 
гIулакхаш леладе а)». 
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ТIемаш а деш вIаший доаде кхелладац. Бусалба 
дин дIатIаийца дацар аьнна, нах боабе яхац Дала. 

Дала йоах:
ُكْم َمْن َضلَّ إِذا  (( یا أَیُّھا الَِّذْیَن آَمنُوا َعلَْیُكْم أَْنفُسُكْم ال یَُضرَّ

اْھتََدْیتُْم...))
 «ХIай им дилла нах! Шоай дегIамаш да шоа-
на тIехьа (шуга Дала хоаттаргдар шун дегIамаш 
да), (нагахьа санна) шо нийсденна хуле тувлабен-
начара зе дергдац шоана…» (уж тувлабаларо 
шоана зе дергдац, уж нийса хIана беннабац, аьнна 
Дала хоаттарг дац шуга).

ТIемацеи, низацеи дин кхайкаде дезаш ца хилар 
хьахойташ, Дала йоах:

ْیِن...)) (( ال إِْكراَه فِي الدِّ
 «Дингахьа (дин дIатIа эца, яхаш) низбар 
дац…!» ХIана аьлча, ийман дега чура хила деза, 
ший лоIаме а волаш хила деза саго имм диллар а. 
Ше вер кхераш е шийна таIазар дар кхераш диллá 
им, къоабала деш дац. Дала, им диллáча наха дин 
дIакхайкадар тIадиллад меттацеи, шоай Iама-
лашцеи, шоаш леладеча хозача гIулакхашцеи. Дала 
къуръана чу йоах:

 ((اْدُع إلى َسبِْیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة  َو َجاِدْلُھْم بِالَّتِي
ِھَي أْحَسُن...))

 «Даьла дина нах т1абеха хьаькъалцеи, хозача 
хьехамцеи, хозаг1долча къамаьлаца къовсам 
беш а хила…».

Элчан тIехьа, Даьла солот-салам хилда цунна, 
дин дIакхайкадар миштад белгалдеш йоах Дáла:
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ُسوِل إّال اْلبَالغ...)) (( ما َعلَى الرَّ
 «Элчан тIехьа дац дин дIакхайкадар мара…».

Цхьаькха аятагахьа йоах Дáла: 
ًة واِحَدًة...)) ((  وَلْو شاَءهللاُ َلَجَعَلُكْم أُمَّ

 «АллахIá лайна даларе, цхьа уммат дергдар 
шух…». 

Цхьабакъда, им  диллá боацачарна дингахьа 
лоIам беннаб Дала бусалба дин дIатIа эца а дIатIа 
ца эца а. Дунен чура Даьла къахетам цхьатарра ба 
бусалба нáха а кераста наха а. Им диллá боацача 
нáхаца машаре вáха везаш хилар хьахойташ Дала 
йоах:

ْیِن َو لَْم یُْخِرجوُكْم ِمْن  (( ال یَْنھاُكُم هللاُ َعِن الَِّذْیَن لَْم یُقاتِلوُكْم فِي الدِّ
وُھْم َو تُْقِسطُوا إِلَْیِھْم إِنَّ هللاَ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطْیَن )) ِدیاِرُكْم أَْن تَبَرُّ

 «Дин дохаде гIерташ шуца тIом беш а боацаш, 
шун цIагIара шо арадоахаш шоана зулам деш а 
боацаш болча нáха, дика а ма де, царца нийсхо а 
ма лелае, яхац шуга АллахIа. АллахI-м нийсхо 
ераш дукха безаш ва».

Цхьаькханахьа йоах Дала:
ْمنا َبِني آَدَم...)) (( َو َلَقْد َكرَّ

«Адама тIехье, (бусалба вар а воацар а) сий до-
лаш яьй оаха…».

Укх аяташа вайна хьахайт нах бусалба бацар 
аьнна  царца машаре вáха везаш хилар, нагахьа цар 
дин лела а ма де  дIа а ма кхайкаде, яхаш низ ца бой.

Бусалба дин Дала доссадаьча хана, пайхамар, 
Даьла солот-салам хилда цунна, юкъе а волаш даь 
тIемаш, къурейшашца (курейшиты), румашца (ви-
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зантийцы), пирсаьнашца (персы) иштта кхычарца 
а, низагIа дин дIатIа эца, бусалба хиланза даргдац 
шо, яхаш даьдац. Цар дин нахага дIакхайкаде нов-
къарло яр бахьан долаш (отрицая свободу верои-
споведания), ислам дохаде гIерташ, нах динах юха-
бетташ хиннадаь даьд. 

Бусалба нáха, шоаш тIемаца хьабаьккхача мехка 
бáхача нáхá зе-зулам деш хиннадац, цар киназаш 
дохадаьдац е дIакъайладац, бусалба дин дIатIа ца 
ийцарашта таIазараш даьдац, уж боабаьбац. Пайха-
мар, Даьла солот-салам хилда цунна, волча заман-
чухь мел баь тIом – машар беш чакхбаьннаб. Итт 
шера даьча тIемашкахьа цхьа бIаь ах бIаь саг бусал-
ба нахи  кIеззига дукхагIа кераста нахи мара байна-
бац (цхьа эзар ах эзар аьнна хьоахадаьд из).

IV

Бусалба наха шоайла деча тIемаех питам (Iарб.: 
фитнат; эрсий: смута) оал. Дала къуръана чу из 
шоашта юкъе чудáларах кхералаш, аьнна хIама да из:

ةً َواْعلَُموا أنَّ هللاَ  (( َواتَّقوا فِْتنَةً ال تُِصْیبَنَّ الَِّذْیَن ظَلَموا ِمْنُكْم خاصَّ
َشِدْیُد اْلِعقاِب ))

 «Питамах кхералаш, цунах хулаш дола зе, 
къаьстта зулам дечарна хинна Iергдац (массане-
га кхоачаргда), Даьла Iазап чIоагIа долаш хилар, 
шоана халаш».

МоллагIа питам дIаболалуча хана, паччахь дIа а 
ваьккха, вай вахар а вай дин а тоадергда вай, яха 
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къамаьлаш дийце болалу. Цхьабакъда, тIемацеи, 
низацеи, нах боабарцеи тоадеш дац вахар а бусулба 
дин а, е паччахь дIаваккхарца, Iаьдал хувцарца тоа-
луш а дац. Шаьма (Сирия) фитнат г1оттаде безам 
болаш цхьабола нах хьайзача хана, уж сабара т1а-
бехаш царна хьехам беш Рамазан Бут1и яхаш волча 
1алам саго аьннад, укх дунен тIа мел хулаш дола 
хIама, Далла лайча мара хилац. ТIаккха Далла 
наьха хьал хувца ловргдолаш нах шоаш хувцабала 
беза дикача оагIорахьа. 

Дала йоах: 
(( إنَّ هللاَ ال یَُغیُِّر ما بِقَْوٍم َحتَّى یَُغیُِّروا ما بِأَْنفُِسِھْم...))

 «Наьха хьал Дáла хувцарг ма дац, шоай дегIа 
хьал цар хувцалца…». 

Нах шоай Iамали гIулакхаши тоадеш боацаш, 
меттаца цар Даьлагара шоашта паргIато ехаш хи-
лар кхоачам бац. ХIана аьлча, ший Iамалцеи 
гIулакхашцеи саго дехар чIоагIагIа да меттаца де-
хачул. Во Iамал еш  во гIулакхаш леладеш вола саг, 
шийна Iазап дехаш ва. Нагахьа паччахьи хьакима-
ши во болаш, наьха хьакь лора ца деш бале, из  Дáла 
нáхá тIатесса бала ба е Iазап да.

Дала ший сийдолча къуръана чу вай пайхамара-
га, Даьла солот-салам хилда цунна, йоах:

 (( َو لَنَْبلَُونَُّكْم بَِشيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َو نَْقٍص ِمَن اْألْمواِل
ٍر الّصابِِرْیَن الَِّذْیَن إذا أصابَْتُھْم ُمِصْیبَةٌ قالُوا  َواْألْنفُِس َو الثََّمراِت َو بَشِّ
 إنّا §ِ َو إنّا إلَْیِھ راِجُعوَن, أُوالِءَك َعلَْیِھْم َصلَواٌت ِمْن َربِِّھْم َو َرْحَمةٌ َو

أُوالِءَك ُھُم اْلُمْھتَُدوَن ))
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 «Шо зенне а зувргда оаха: кхерамца, моцалца, 
рузкъаш эшадарца, дегIамашта лазар тохарца 
(доадарца), ялаташ-сомаш эшадарца. Сатехачар-
га (ялсмаленца) кхаъ баккхалахь. Шоашка бáла, 
сагото кхаьчача, «Тхо дийна долча хана Даьла 
доалахьа да, тхо дIакхелхача Даьла доалахьа 
дерзаш да» (оалаш хинначарга), Даьлагара гешт 
дар да цу наха, Даьла къахетам а ба, уж нах 
нийсбенна а ба».

Иштта адамá шийна бехк тIабехкаш Дала йоах:

((َو ما أَصابَُكْم ِمْن ُمِصْیبٍَة فَبِما َكَسبَْت أْیِدْیُكْم َو یَْعفوا َعْن َكثِْیٍر))
 «Шуга кхаьча бала а сагото а, оаш шоай кул-
гашца хьадаь хIама бахьан долаш кхаьчад шуга! 
Дуккхача хIамашта Даьла къинтIера а воал 
шоана». 

МоллагIа бусалба нахага кхаьча хало – Дала цар-
на тIатесса Iазап да, е Дала царна байта бала ба.

Дала Iазап сендухьа дайт нáхá? Дунен чухь  цар 
даьча къиноех уж цIенбе, къематден чухь царна 
Iазап ца дала. Бусалба нах Шийна дукха безандаь, 
Дала царех баь къахетам ба из. 

Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:

ْنیا َو إذا أراَد هللاُ لَ َلُھ اْلُعقوَبَة فِي الدُّ  " إذا أراَد هللاُ ِبَعْبِدِه اْلَخْیَر َعجَّ
ِبَعْبِدِه الشَّرَّ أْمَسَك َعْنھُ بَِذْنبِِھ َحتّى یُوافِي بِِھ یِْوَم اْلقِیاَمِة ".

 «Ший лаьна дика де Далла лайча, цо даьча 
къиношта духьала дунен чу Iазап лу цунна Дáла, 
къемата дийнахьа ца далар духьа. Ший лаьна 
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во де, аьнна Далла лайча, мел дукха цо къинош 
дой а дунен чухь ца а луш къематден чухь лург-
долаш тIехьатотт   Дала ший Iазап».

Дáла нáха бала тIатос къемат ден чухь царна 
езагIа йола моттиг ялар духьа. Мел дукха нáха дика 
Iамал йой а цу метте уж кхоачаргбоацаш еза моттиг 
кийчъю Дáла наха. ХIаьта балийна цар сатохарца 
лу Дáла из моттиг царна. 

Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:

 " إنَّ اْلَعْبَد إذا َسبَقَْت لَھُ ِمَن هللاِ َمْنِزلَةٌ لَْم یَْبلُْغھا بَِعَملِِھ – اْبتَالهُ هللاُ
فِي َجَسِدِه أْو فِي مالِِھ أْو فِي َولَِدِه "

 «Ший  Iамалца саг кхоачаргвоацаш йола еза 
моттиг Дáла сагá кийчйича, Дала бала тIатос 
цунна: е дегIагахьа, е рузкъагахьа, е дезалга-
хьа».

Иштта пайхамара, Даьла солот-салам хилда цун-
на, цхьаькханахьа аьннад:

 " إنَّ ِعظََم اْلَجزاِء َمَع ِعظَِم اْلبَالِء َو إنَّ هللاَ إذا أَحبَّ قَْوًما اْبتَالُھْم
ضا َو َمْن َسِخطَ فَلَھُ السََّخطُ " فََمْن َرِضَي فَلَھُ الرِّ

 «БоккхагIа бола маьл боккхагIа болча балий-
ца ба. Далла цхьа нах дукхабезабелча бáла тIатос 
Цо царна, цу балийна раьза хинначунна Даьла 
раьза хул, цу балийна эгIазвахачунна Даьла 
эгIазвода».

ТIаккха тIемацеи, герзацеи, низацеи, къизалцеи 
Iаьдала́ а паччахьа́ а духьалвала мегаргвац. ХIана 
аьлча, цох доккха зе доал, дукха цIий махк. Из де 
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дагадохалехьа, эггара хьалха шоашца уйла е еза 
наха, шоаш Даьлага юхаберза беза. Салафус-соа-
лихьийнех саго ше тавагIача хIаман(говра, ин-
кала)ког дакхийтача е из духьалъялча, шийна 
Iобарахьаже оалаш хиннад: «малагIа фу къа 
даьд хьогI аз!». Iазапи балеи Дала Шийна лайча 
дIаайдергда. ХIаьта дунен а къемат ден а шоай хьал 
тоаде безам болчара, шоай  Iамалаш тоае еза. Даьла 
раьза воаца хIама шоаш даьдале, тоба деш, Цунга-
ра шоашта гештдар дехаш хила беза. Бакъдолча 
хIаманнеи сабараи тIехьа хила яьхаш шоайла 
васкеташ а деш, Даьлага дуIа деш, бáла дIаайбар 
дехаш хила беза.

* * *
ХIаьта, хьалха латтача наха, тIабахкача хьаки-

машта даим насыйхьат лоатто деза. Насыйхьат фуд 
аьлча, из да цIена-бакъ хьехар. Из хьехар мишта 
хила деза аьлча – лерх1амца, хозача дешаца, ший 
метте, т1алаттача сага лаг1ага, цун оамалга хьежжа. 
Нагахь моттиг нийсъенна наха юкъе аьлча ладув-
г1аргдолаш, цох пайда хургболаш дале цига ала 
деза. ХIаьта ладувг1аргдац, аьнна хеташ моттиг 
нийслой шийца цхьаь ала деза. Боккъалдар аьлча 
дукхагIча хьале ишта хила а деза из, х1ан аьлча, 
салафуссоалихьийнаш оалаш хиннад насыйхьат Iа 
къайлагIа даьр да хьона, хIаьта гучахьа даьр чов-
хам ба хьона». Укхаза йоалаергъя вай имам ШафиIе 
байташ:
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(تََعمَّدني بِنُْصِحَك في اْنفَِراِدي ** وجنِّبني النصیحةَ في الجماعْھ)

( فَإِنَّ النُّْصَح بَْیَن النَّاِس نَْوٌع ** من التوبیِخ ال أرضى استماعھ )

( َوإْن َخالَْفتنِي َوَعَصْیَت قَْولِي ** فَالَ تَْجَزْع إَذا لَْم تُْعطَ طَاَعھ )

Iайха сона хьехар дой со цхьаь волаш делахь
Наха юкъе хьай хьехар сох юстарадаккхалахь

**
Наха юкъе хьехар дар човхам ба хьона
Човхамга ладувгIа со раьза вац хьона

**
Сона духьале еш Iайха са деша Iоасал йой

Iа тамаш ма елахь хьай хьехара аз Iоасал йой.

 (قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنھ أمام الناس : یا أمیر
 المؤمنین : إنك أخطأت في كذا وكذا ، وأنصحك بكذا وبكذا ، فقال لھ
 علي رضي هللا عنھ :" إذا نصحتني فانصحني بیني وبینك ، فإني ال

آمن علیكم وال على نفسي حین تنصحني علناً بین الناس)
 (Iаьлас  – Даьла раьза   хилва цунна – цхьан 
саго шийга, наха хьалхашка, уккхаза ишта-иш-
та гIалат ваьлар хьо, ер ишта-ишта де деза Iа 
аьлча, аьлар йоах: Iайха сона хьехар деш хилча 
сонеи хьайнеи юкъе хилийта из, боккъала со, 
сайх а шох а тешац наха юкъе Iа сайна хьехар 
деча хана) (эгIазваха шо айса човхадар, е бакъ 
хьехар тIа ца эцача дегIа куралах, хIан аьлча сага 
оамал я, гуччахьа наха юкъе шийна хьехар дича, 
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ший дош каглуш, ше IотаIаш, ший моттиг лохлуш 
санна хеташ).

(Iумара – Даьла раьза хилва цунна – оалаш 
хиннад: Дала къахетам болба са гIалаташ сона 
совгIата денначох!). из фу яьхилга да аьлча шийна 
хайна са гIалаташ нахага ца дуцаш, къайлагIа сога 
хьаала яьхилга да. ХIаьта Iумар ше хоатташ хиннав 
Салманул-фарисийга а Хьузайфатубнул-ема́нийга а 
ший гIалаташ хьадувца аьле. Дале а наха гуча доацаш 
къайлагIа хилча бакъахьа хеташ хиннад цунна из.

Укхаза теркал де доаг1а, лакхе латтача, лерх1ам 
болча наха моллаг1ча дагадехачо диц хьехар. ХIана 
аьлча хIара хIаман ший никъ а ший моттиг а я! Из 
хьехар де декхар ва 1алам саг, дийша саг, воккха 
саг, лерх1аме саг, гаргара саг, къаьстта цунна уллув 
латта цун гIонча, хьехамча. Элчано Даьла солот-са-
лам хилда цунна аьннад:

 " ا لدین النصیحة، قلنا: لمن یا رسول هللا؟ قال:  § ولكتابھ
ولرسولھ وألئمة المسلمین وعامتھم "

 «Дин насыйхьат да шоана!   – оаха аьлар: хьан-
на да из? Цо аьлар: Далла, Цун китаба, Цун Эл-
чанна, бусалба наьха хьалха латтарашта, масса-
болча бусалба наха» 

***
 Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:
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عاَء یَْنفَُع ِمّما نََزَل َو ِمّما لَْم یَْنِزْل  " لَْن یَْنفََع َحَذٌر ِمْن قََدِر َو لِكنَّ الدُّ
فََعلَْیُكْم بِالدُّعاِء ِعباَد هللاِ ".

 «Даьла кхелá кIалхарваларá банне а пайда 
бергбац лораваларо, цхьабакъда дуIо пайда 
бергба, Iобессача балийна а (тIера дIа айбеш), 
Iобоссанза болча балийна а (IотIа ца байташ), 
Даьла лай, дуIа деш хилалаш». 

Иштта нáха шоай дегIа хьал дикагIча, Далла 
йийзача  оагIонгахьа дIатовжаш хувце, Дáла царна 
тIера бала а Iазап а дIаайдергда. 

Темах дола хаттараш:

1. Цхьаболча бусалба нáха вокха бусалба нáхá 
керастал тIадехкар фу бахьан да?

2. Эггара хьалха бусалба нáхах кераста ба 
аьннараш малаш ба?

3. Хаварижий Iаламнаьха а царна тIехьа 
баьннача наьха а малагIа белгалонаш я?

4. ДоккхагIдола къинош даьдар  аьнна бусалба 
саг дина чура аравоалий?

5. Бусалба дино терроризм а къизал а лелае яхаш 
ца хилар сенах хов вайна?

6. Барт хургболаш фу де деза бусалба нáха?
7. Даьла хьакъ лорадар а наьха хьакъ лорадар а 

мишта хила деза?
8. Далла гарга сий долашагIвар малав?
9. Бусалба боацача нáхаца гIулакх мишта лела-

де йоах бусалба дино?
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10. Сенах оал питам (фитнат)?
11. Питам  хьаболабалар мишта хул?
12. Iазап а бала а сендухьа байт Дала бусалба 

нáхá?
13. Шоаш халон чухь бале, Далла шоай хьал 

хувцаргдолаш, фу де деза нáха?
14.ТIаэйттача наха хьехар мишта де деза?
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ДИЪЛАГIА ДАКЪА

Далла гарга ваха ловчун хьал 
мишта хила деза?

(урокал арахьарча белха́ лаьрхIа́ –
для внеурочной деятельности)

Тоба дар

Дала йоах къуръана чу:
 ((...َوَمن لَّْم یَتُْب فَأُولَئَِك ُھُم الظَّالُِموَن))

 «…Тоба цадеш бола нах – зулам деш ба» Тоба 
нийсахургдолаш ший къинош довзаш хила веза саг. 
Ше къа даь хилар хайначул тIехьагIа мара дехке ва-
лар хургдац цун. 

Къинош деча хана Далла гарга ше малаг1ча хьа-
ле хургва хá деза сагá. Къадеш вола саг – Дала ший 
ло1ама вита саг ва. Дáла саг лоравеча хáна къинош-
кахьа чувожийтац из е во хIама де товфикъ а лац 
цунна. Цудухьа Дала ший ло1ама ше  витар  кхе-
раш хила веза саг. Пайхамара, Даьла солот-салам 
хилда цунна, ду1а деш хиннад: 

"اَللُھمَّ َرْحَمتََك أَْرُجو فَال تَِكْلنِي إلى نَْفِسي طَْرفَةَ َعْیٍن"
 «Везан Даьла хьа къахетамга догдоах аз, сай 
дег1а ло1ама ма виталахь со, б1арга ногIар то-
хача юкъа (кхыметтел)». 
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Воча хIамах кIалхара вáлар а дикача хIаман низ 
кхачийтар а – веза-воккхаволча АллахIагара долга 
ховш хила веза хIаравар.

Къинош деча хáна хулаш дола шоллагIа дола 
хьал – ше деча воча хIамах саг гIадъухаш хилар да. 
Цо хьадаьча  къинал доккхагIа къа  да цун г1адваха 
хилар. 

Саг шийгара даьннача гIалато гIайгIанга вугаш, 
из новкъа долаш, из гIалат кIезига ца лоархIаш 
хила веза. 

Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
аьннад:

هُ َحَسنَتُھُ فَُھَو ُمْؤِمٌن " " أال َوَمْن كاَن ِمْنُكْم تَسوُؤهُ َسیِّئَتُھُ َو تَُسرُّ
 «Ше даьча воча хIамо гIайгIанга а вугаш, ди-
кача хIамо гIад а вугаш шоах вар – им дилла саг 
ва» – Иман дизза долаш вола саг иштта хила веза 
яха ма1ан да цун.

Къинош деча хáна хулаш дола кхоалагIа дола 
хьал – тоба а ца деш, ше гIалат ваьнналга ховшше-
хьа, из къа шийна тIа а долаш саг лелар да. Ше даьр 
къа хилар сагá хар – Дала цунна даь дика да. ХIана 
аьлча, Дала тоба де пурам деннад къадаьча сагá, из 
къа цун дIадовзийтарца. Цудухьа, «ер хIама гIалат да 
хьа, харцахьа даьд Iа», аьнна шийга аьлча, эгIаз вахар 
харцахьа да. ХIана аьлча, из саг тоба дирá тIанийсвеш, 
Дала цун даь дика да из. Iумар, Даьла раьза хилва 
цунна, даим оалаш хиннав:

"َرِحَم هللاُ َمْن أْھدى إلَيَّ ُعیُوبِي"
 «Дала къахетам болба са г1алаташ сона бел-
гал даьча сага». 
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Тоба къоабала хургдолаш кертера кхо бехкам ба. 
Эггара хьалха ше къа дарах дехке вáла веза саг. Цул 
тIехьагIа, Даьлагара гештдар деха деза цо. ТIаккха, 
«кхы из къа дергдац аз» – аьнна чIоагIо е еза. ХIана 
аьлча, дег чура цу тайпара саго чIоагIо ца йой – 
харц лувш хул из. 

Уйла а еш гештдар дехаш, дег чура кIеззига 
оалаш дола «астагIфируллоахI» е кхыдола Даьла 
хьоахавар дезагIа да, дег чура а доацаш дуккха 
оалачул. «АстагIфируллоахI» (АллахIагара гешт-
дар дех аз), аьнна ше аьлча, ший дагахьа хьадоала-
де деза саго: «АллахIагара сайна гештдар дех аз, 
айса даьча къиноех дехке ваьннав со, кхы къинош 
ца де чIоагIо ю аз». Цул тIехьагIа, къиноех Дала ше 
цIенваь хиларах догтийша а волаш, Далла хоастам 
бе беза. Даьла къахетамах шеко хила йиш яц. Дег 
чура тийша хила веза, къинош дIаяздаь тептар Дала 
къиноех цIендаь хиларах. Иштта «астагIфи-
руллоахI» – алар – тоба дар да. 

Цхьаькха бехкам ба тобангахь, нагахьа санна 
наьха хьакъ доаллаш саг вале, тоба къоабал хург-
дац, цар хьакъ дIа а денна нах къинтIера ца баьхача. 
ГIийбат даьдале, из саг къинтIера ваккха веза ший 
тарлой,  нагахьа ца тарлой – Даьлагара цунна дика 
деха деза: (Везан Даьла гештделахь цунна, къахе-
там белахь цох, къемат дийнахьа Даьла элчанца 
цхьана гулделахь тхо!) 

«АстагIфируллоахI» – дуккхаза вай яха дезаш 
хилар хьахайташ да, Даьла элчано, Даьла солот-са-
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лам хилда цун, хIара дийнахьа кховзткъа иттнегара 
бIаьннега кхаччалца из яьхá хилар.

Тоба деча хáна хá дезаш кхо хIама да: 
– (Ше даь къа доккха лархIар  мел из зIамига 

дале а). ХIана аьлча, Дала ший камоаршалца гешт-
дой – мел доккха дале а Iазап хургдац цунах; Дала 
нийсхонца бекхам бой – мел зIамига дале а доккха 
Iазап хургда цунах. Цул совгIа, дехке а ваьнна, 
гештдар а дийхá, «Кхы иззамо къа дергдац аз», 
аьнна, чIоагIо ергъя саго, ше даь къа зIамагIдолча 
къиноех ца лоархIе. 

Масала, хьадийсагахьа денад, хьарам хIамá бIа-
рахьажарá каффáрат (цIенвалар) да – ламаз эцар. 
Цхьабакъда, хьарам хIамá бIарахьажáча саго нага-
хьа санна, «со тоба де дезаш вац, аз дуккхаза ламаз 
а ийдаьд, ламаз а даьд» оале – из áлар харцахьа да. 
ХIана аьлча, ше даьча дикача хIамах, Даьла шийна 
гештде декхар волаш санна къамаьл хул цох. Даьла 
сагá декхар вац цхьаккха хIамангахьа, цхьабакъда, 
даим Далла мутIахьа хила декхар ва саг.

Тоба деча хáна хá деза шоллагIа дола хIама да – 
ший дегIа дегабуам бар, ше даьча тобангахьа. 
Шийна хьалхашка хаттар оттаде деза саго: «къа да-
рах дехке валар, кхы къа дергдац, аьнна чIоагIо яр, 
дег чура да е дац?» Тоба деча сагá хá деза Даьла 
тоба къоабал деш хилар, нагахьа тоба дар дег чура 
бакъ хиннадале. Къа дарах дехке ваьнна хилари  
кхы из къа дергдац, аьнна чIоагIо  яь хилари  дег 
чура хила деза.
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Тоба деча хáна хá деза кхоалагIа дола хIама да – 
нáха даьча къиноех ше жоп дала дезаш ца хилар 
а царна бехказло лаха езаш хилар а. Ше нахал 
везагIа хеташ, хьанаьхко ер во хIама даьдар  яхаш 
нах бувцар дег чу курал чуяйташ да. Уж нах къино-
ех цIенбала тарлу тоба дарца, ламаз эцарца, ламаз 
дарца, лазарца, саготонца, балийца каффарат хин-
на. ТIаккха Дала, Ший къахетамца, уж ялсмала бо-
хийтаргба. Цхьабакъда, ше цу нахал везагIа хийт-
тар, цун дег чу хинна курал бахьан долаш, Дáла 
жожагIата вахийта тарлу. Дег чу курал чу а ена деш 
долча Iибадатагахьа пайда бац.

Цудухьа  нахацара уйла хоза хила еза, уж шийл 
дикагIа лархIа беза. Наха ше хеставой а ше царел 
вогIа лархIа веза. Наха гуш а доацаш, ший къайлагIа 
даь латташ дола къинош дагадоха деза. Пайхамара 
умматах эггар тIех ийман долаш хиннача Абу-Бака-
ра ше наха могавича оалаш хиннад:

 (اللھم أنت أعلم مني بنفسي وأنا أعلم بنفسي منھم، اللھم اجعلني
خیرا مما یظنون واغفر لي ما ال یعلمون وال تؤاخذني بما یقولون)

 (ХIей везан Даьла со сайна вовзачул дикагIа 
Хьона вовза со, царна со вовзачул дикагIа сона 
се вовза, хIей везан Даьла царна со ва аьнна хе-
тачул дикагIа хилийталахь со, царна ца ховча са 
къиношта гештделахь, цар со могаварах сох 
бехк ма баккхалахь!) 

Къинош деш бола нах шийна бIаргабайча: «къи-
ной бáлийца Дáла зийнаб уж, Дáла цу бáлех боа-
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халба уж, тоба де царна кхетам баларца», аьнна 
къинош деча наха дуIа де деза. «АлхьамдулиллахI» 
цу балех со лораваьча» – аьнна Далла хоастам бе 
беза, иззамо къа ше деш веце.

Тоба даьчул тIехьагIа, «АллахI са тоба къоабал 
де дезаш ва» – аьнна хетар харцахьа да. ХIана аьл-
ча, АллахI шийна тIехьа декхар долаш вац, сага 
тоба къоабал де. Тоба къоабал дарца Ший лаьна ка-
моаршо еш ва АллахI. Цудухьа тоба даьча сага уйла 
хила еза: «АллахI къахетаме ва, гешт деш ва, 
къинтIера воалаш ва, Ший камоаршалца Дáла са 
тоба къоабал  дергда, тоба де сона кхетам беннар а 
АллахI ва, воча хIамах кIалхара  валар а дика хIама 
хьадар а АллахIагара да».

Тоба де дIаволалуча хана, ше даь къа доккха 
лáрхIа деза саго, цхьабакъда, тоба даьчул тIехьагIа 
из къа диц далийта деза. ХIана аьлча, саго дукха 
къинош ду, тIаккха тоба даьчул тIехьагIа уж къи-
нош дага доахкаш хуле, Даьла къахетамах дог 
дилла тарлу цо. ХIаьта, Даьла къахетамах дог 
диллар – керастал да. Дала йоах къуръана чу: 

اْلقَْوُم  ِ إِالَّ ْوِح هللاَّ ِ إِنَّھُ َال یَْیأَُس ِمن رَّ ْوِح هللاَّ  ((...َوَال تَْیأَُسوا ِمن رَّ
 اْلَكافُِروَن))

«…Оаш дог ма диллаш Даьла къахетамах, 
боккъала Даьла къахетамах дог диллац шоана 
гоавараш мара). Цудухьа, ший тептар цIена хилар 
а, иймáна нур цу тIа хилар а, тобан беркат шийга-
хьа хилар а дог тийша хила веза.
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ТОБАНГАХЬА ЙОЛА КЪАЙЛЕНАШ

Лакха Везаволча АллахIа цхьанна хIамангахьа 
кхел оттаяьяц цхьа хьикмат (къайлаг1а ма1ан; пай-
да) долаш мара. МалагIа хьикмат да, Дала къинах 
лора а ца веш ший ло1амаг1а саг витаргахьа? 

Цхьавола саг хул дукха Даьла хьехавеш, къуръан 
дешаш, бийсана юхагIетташ ламазаш деш, ше иштта 
Далла мутIахьа хиларах дег чу курал чуенна. ТIаккха 
Дáла ший ло1ама вут из, цо къа дерах лора ца веш: 
ше къа даьчул т1ехьаг1а цо тоба дергдолаш, ший дег 
чура  курал  кагьяь из IотаIаргволаш, ше ийша волга 
сага ховргдолаш, Даьла къахетамца мара ший дика 
х1амаш хьаде аьттув боацилга цо кхетадергдолаш. 

Бусулба наха хов Далла Iаьса хилар во долгеи 
(къа долгеи), Далла мутIахьа хилар дика долгеи 
(маьл болгеи). Цхьабакъда, Iибадат дарах дег чу ку-
рал чуяр – доакъазло я, къадарах саг дехке а ваьнна 
Далла хьалхашка IотаIар – доакъало я. 

Саго даьча къинах а дикадар хьадоал нагахьа 
санна цо кхетадой, сендухьа Дáла лора а ца веш из 
къа де ше витав. Дáла цу къинах лора а ца веш ви-
тав из, дег чура ший курал дIа а яьккха, АллахIага 
цIенача дегаца из хьоаставенна юхаверзаргволаш. 
Из кхета ца дар – даькъазвалар да. ХIана аьлча, хьа-
рам хIамаех тоба а ца деш, къиноех цIена а ца луш 
из хилар бахьан долаш.
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Къиноех лора а ца веш, Дáла ший ло1амаг1 саг 
витаргахьа кхы а ши маIан да. 

Хьалхара маIан – тоба а ца деш, шийна тIехьа 
къинош а долаш дIакхелхáча сагá, Дала Ший нийс-
хонца  Iазап луча  хáна,  ший дегIá зулам даьр из саг 
ше хилар цунна дIахайтар а, цо даьча къиношта ду-
хьала  мара Iазап  лургдоацаш хилар а да.

ШоллагIдола маIан, Дала сагá дIахайтар да: 
– Даьла ший халкъанца кIаьда хилар (цкъа а, 

шозза а, кхозза а саго къа дича а сиха Iазап а ца 
луш, ха лу цунна, дехке вáла а тоба де а, хьулавенна 
даь къа наха гуча а даьккха сийзваккхац из);

– шийгара гештдар дийхача лаь бехказло АллахIа  
къоабал яр – Дала цун  бешбола лерхIам хилар (Саг 
даим тоба деш хуле, Iибадат чам болаш де безам 
хургба цун, дика хIамаш де аттаг1а а хургда);

– Ше вовзар Дáла цунна  совгIатá денна хилар (Ше 
низ кхоачаш хилар, дика деш хилар, кIаьда хилар, 
лерхIам беш хилар – из шедар Дала цунна дIахайтарца).

Кхетам болаш волча сагá хá деза, цхьаккха а 
дика хIама ший доацалга. Саго дика хIамаш Дала 
кхетам а бенна даьд, хIаьта во хIамаш е ший дегIо, 
е шайтIас яьхар деш даьд. 

Дика хIама саго хьадар – Дáла цу сагá даь дика 
да, цох Далла хоастам бе беза. Во хIама саго дар 
цун ший доакъазал я.  ХIаьта Дáла, тоба де, – аьнна, 
цунга амар а даь, из тоба дарца саг даькъалхулаш 
да. Ше даь во хIама зIамига де а ца гIерташ, къиной 
балийца Дáла ше зийналга а ховш, тобанга сихо е 
еза. Саго тоба дича АллахI гIадводаш хилар хá деза. 



128

МоллагIча дарже Даьла лай вале а, хIара дийна-
хьа  ший Iамал дукха а ца хеташ  тоба деш хила веза 
из. Мелла дукха саго дика Iамал яьяле а, Дáла цун-
на даь дикаш дукхагIа да. Цудухьа, хIáра сагá ха́ 
деза, Даьла къахетамца а, цун камоаршалца а  мáра  
ше  ялсмала  гIоргволаш ца хилар а, ше еш йола 
Iамал дукха хета йиш ца хилар а. 

Ше хьаяь Iамал дукха  хетаро, сага дег чу курал 
чуяйт, из хIалак хулаш долча хIаманна тIавуг:

– Дáла сиха Iазап а ца луш ха тIехьатотташ, цун 
къинош дIахьулдеш даьча диканна хам бац цо, из 
дика дицлу цунна;

– АллахI шийна дика де декхар ва-кх, аьнна хе-
таш хул из;

– АллахIага  хьашт а волаш ше миска хилар дег 
чура дIадоал цун, тIаккха дег чура Далла хьалхаш-
ка IотеIá хилац из.

Тоба дар – Iибадат да. ХIара дийнахьа Даьлага-
ра  гештдар а дехаш тоба де саг Iомавелча, ший 
Iамалашта а ше леладеш долча гIулакхашта а хьи-
саб де Iомавалар хул цох. Пайхамара, Даьла солот-
салам хилда цунна, Дала къиноех ше лораваь вол-
лашехь, оалаш хиннад:

ةً " " َوهللاِ إِنِّي َألَْستَْغفُِر هللاَ َوأَتُوُب إِلَْیِھ فِي اْلیَْوِم أَْكثََر ِمْن َسْبِعیَن َمرَّ
«Даьлах дув ма буъ аз, х1ара денна кховзткъа 

иттанел дукхаг1а Аллах1агара сайна гештдар а 
дехаш, Цунга тоба ма ду аз!».

 " یا أَیَُّھا النَّاُس ، تُوبُوا إِلى هللاِ َواْستَْغفُِروهُ ، فَإنِّي أتُوُب فِي اْلیَوِم          
ِمئَة َ َمرَّةٍ "                      

«Х1ей нах Аллах1ага тоба деш а шоашта гешт 
дар дехаш а хила, аз боккъала, дийнахьа б1аьзза 
тоба ду».
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ХЬИСАП ДАР 

Хьисап дар, ше леладу гIулакхаш саго тахкар 
да, хьарам-хьаьнал къоаста а деш. Лакха-Веза-
волча Дала йоах Къуръана чу:

َمْت لَِغٍد...)) ((یا أیَّھا الَِّذْیَن آَمنوا اتَّقوا هللاَ َوْلتَْنظُْر نَْفٌس ما قَدَّ
«Х1ей им дилла нах Даьлах кхера, хьатIа-

доагIаргдолча къематденна ше фу кийчдаьд 
хьожалва хIара саг». МоллагIа Даьла лай ше Даь-
лаца им диллá вале, къемат ди доагIаргхиларах дог 
тийша вале, ший дегIа хьисап деш хила веза. Цу 
дийнахьа, дикача хIамашта духьала, Дáла ший ка-
моаршалца маьл луш, воча хIамашта духьала Дала 
ший нийсхонца бекхам беш, дика-во лоархIаргдо-
лаш хиларах дог тийша вале – Даьла раьза вола 
гIулакхаш ше леладеш вий хьажа веза. Ше леладу 
хIамаш хьарам да е хьаьнал да ховш хила веза. Из 
ховргдолаш шарIана Iилма дийша хила веза, е дий-
шачунга хIама хоатташ хила веза. Цул совгIа, ший 
дегIа хьисап деш, саго Дáла шийна даьча дикай 
уйла е еза. 

Дала кхетам бенна из вале цунна ховргда, когий 
пIелгашкара керте кхаччалца Дáла шийна доккхий 
дикаш даь хилар. Хам баь варгвоацаш дукха да 
дегIагахьа Дáла сага денна ниIмат. Цхьабакъда, 
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дукхагIча хьалехьа саг цу дикашта хам а ца беш, 
къинош деш хул. Цудухьа, шийна Дала денна 
ниIмат довза а, ший къинош довза а эггара хьалха 
хьарамдар-хьаьналдар малагIа да Iомаде деза саго. 
Цхьавола саг хул ше хьа мел  деш дола хIама нийса 
хеташ, ший цхьаккха а гIалат дац, аьнна хеташ. Из 
цун дегIагахьа гIалат ца хилар дац, саго ший дегIа 
хьисапдар диталга да. Нагахьа санна саго уйла 
йича, ший дегIагахьа гIалат цунна кора ца доагIе, 
тоба а даь Даьлагара шийна кхетам беха беза цо, 
ший гIалаташ хьадовзаргдолаш.

Ший дегIацара уйла во хила еза, цхьаккха гIалат 
а доацаш ше дика хета йиш яц. Дунен белхашкахьа 
Дала сага ниIмат далар (рузкъа, хьакимал, наьха 
лерхIам…), Далла из дукха везаш хилара белгало яц. 
ХIана аьлча, Далла гарга дерригача дунен мах – 
пхьажбуарга ткъам миссел бац. Саг Далла дукха ве-
заш хилара белгало я – Шийна мутIахьа хила, дика 
хIамаш де цунна кхетам бенна хилар. Дáла сагá 
денна дикáш дунен белхашкахьа а дингахьа а хам 
бе безаш да. 

Цул совгIа дунен дикаш къемат дийнахьа сагá ду-
хьала хургда, нагахьа Даьла дага а ца вохаш, дуне 
дег чу а долаш из ваьхавале. Дала йоах къуръана чу:

اَر اْآلِخَرةَ...)) ُ الدَّ ((َواْبتَِغ فِیَما آتَاَك هللاَّ
«...Хьайна Дала мел деннача хIаманца (хьаькъал-

ца, низаца, рузкъаца…) аьхарте лахалахь (Даьла 
раьза волаш йола Iамал хьаеш)». Цудухьа Дала 
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шийна денна дикаш – рузкъа, низ, хьаькъал, 
дезал... – малагIча наькъ тIа ше леладу хьажа веза 
саг. Даьла а Даьла элча а дукха безаш, шарIано яхар 
деш, миска нах, бусалба нах дукха безаш, царца хьагI 
йоацаш, Iилманца, рузкъанца царна новкъостал деш 
саг вале – уж дерригаш Дала сагá денна дикаш къе-
матдийнахьа  цун гадоахаш хургда.

Хьисап дешволча сагá хá деза АллахIá ше декхар 
вола хIамаш. Царех да саг Далла мутIахьа хилар; 
паразаш, воажиб дола хIамаш цо кхоачашдар, цул 
совгIа паразех ийшá хIама хьалдузаш а  саг Далла 
гаргавугаш а дола суннаташ леладар. Цхьабакъда, 
уж хIамáш саго кхоачаш даьдар, аьнна, АллахI цун-
на декхар вац цхьакха а хIамангахьа. ХIана аьлча, 
цу дикашта из тIанийсваьр АллахI ва, тIаккха из 
кхетам Дáла шийна баларах хам бе декхар а хул из. 

Иштта сагá хá деза, хьарам хIама караг1даьнна 
саг вувцарца, ше цIена а дика а цо лоархIаш хилар. 
ХIаьта из болх дега курал тIаяхьаш ба. Хьарам 
хIама хьадаь саг тоба а даь даькъала хила тарлу, 
цхьабакъда  цунах кхардарах, ший куралах тоба ца 
даьр – даькъаза вала тарлу.

ХIара дийнахьа ший дегIа хьисап деш хила веза 
саг, мелла зIамига дале а ше даьча диканна Дáла 
ший камоаршалца маьл лургболга а ховш, иштта 
мелла зIамига дале а ше даьча воча хIамах, Дала 
Ший нийсхонца шийна Iазап лургдолга а ховш. 
Ший дегIа хьисап ца деш йоккха ха зехьа йовш я, 
хIана аьлча хьисапдар – саг Даьлага товжарга 
кийчвеш дола хIама да. 
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ДАЬЛАГА ТОВЖАР

Дала йоах къуръана чу:
((َوأَنِْیبُوا إِلَى َربُِّكْم...))

«Шоай Даьлага товжалаш…». Даьлага товжар 
хул тоба деча хáна, ше Даьлагара йийха бехказло 
бакъярца, ший гIалат тоа а даь. Тоба дар – ше хьа-
рам хIама дарах дехке а ваьнна, Даьлаца чIоагIо яр 
да, кхы из хIама дергдоацаш, нагахьа санна наьха 
хьакъ доале из хьакъ дIа а лургдолаш. Даьлага тов-
жар – саго Iамал тоаяр да, хьарам хIама соцадар да, 
Даьла декхари наьха хьакъи дIадалар да. Даьла 
декхар да, масала: ламаз, марх, загат, Даьла духьа 
дергда, аьнна чIоагIо яь тIаийца хIама. Наьха хьакъ – 
низах даькха хIама, Iехаваь даькха хIама, меттаца е 
кулгаца даь халахетар, гIийбат да. 

Наьха хьакъ дIадалар мишта хила деза? Декхар 
доаллар дийна веце цун варисашка дIадала деза, 
ва́рисаш беце цунна тIера сагIийна дIадала деза. Бáзар 
еча хáна дустар харцахьа долаш, тараз озар харцахьа 
долаш дукха нах Iехабаьча саго, царна тIера сагIийна 
дIадала деза ше харцахьа даьккха рузкъа. 

Нагахьа санна сага доалахьа мел дола деррига 
рузкъа  хьарам дале – къаракъ, наркотик, моллагIа 
корта бохабу хIамаш йохкаш даьккха, кредит ийца, 
наькъаш тоадеча метте, больнице, ишколашка 
дIадахийта деза ахча Iаьдал болхлочо шийна доала-
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хьа даьдале, е тендер ехка даькххадале – деррига 
рузкъа мискача нáхá дIадала деза, е моллаг1ча 
юкъмоттигашка д1адахийта деза, хьарам рузкъах 
цIенвала нигат а долаш. Нагахь из хьарам рузкъа 
наха ховш даьккха дале, наха д1ахайта деза, ше цу 
хьарамча х1амах ц1енлуш волга.

Иштта Даьлага товжар да, тоба деча хáна, «кхы 
из къа дергдац аз», аьнна, ше яь чIоагIо хьакхоачаш 
яр. Ше цкъа даь къа юхадергдоацаш, цу къинацара 
чам дег чура дIабаккха беза, из къа ийрча хилар 
кхета а деш. Нагахьа санна цу къинацара чам дIа а 
ца боалаш, из къа юхаде безам хуле, Даьла дукха 
хьехаве веза, Даьла элчанна тIехьа дуккха салот 
дехка деза. Т1аккха цун дог нуре дерзаргда, къина-
цара чам а бовргба. Дала къуръана чу йоах:

((الَِّذْیَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُھم بِِذْكِر ّهللاِ أَالَ بِِذْكِر ّهللاِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب))
«Им дилла нах, даьла хьехаварца шоай де-

гашта тем хулаш ба, Даьла хьехаварца хула а 
хул дегашта тем».

Даьлага товжар – Iибáдат  дар да. Цхьабакъда 
ше Далла деш дола Iибадат тохкаш хила веза саг, 
гIалат дола е эшам бола хIама цунгахьа 
(Iибадатагахьа) дий хьожаш. ХIана аьлча, дукхагIча  
хьале Iибадатаца ше деш дола къа зувш хилац саг. 
ТIаккха ший гIалат а къа а ца довзаш, тоба а ца деш 
лелаш хул из. Ше Даьла духьа еш санна а хеташ, 
цIенна Даьла духьа а йоацаш, дукха Iамал еш хул 
саг. Iамал цIена Даьла духьа ца хилара белгало я – 
Даьла везар, Даьлах кхерар цун дег чу кхаьчадеце, 
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бакъдар-харцдар къоастаде ховш веце, къемат-
денал дукхагIа дуне дагадоаллаш вале. Цудухьа ше 
Iамал хьайилехьа ший нигат тахка деза саго, Даьла-
гара деха деза са Iамал хьай духьа елахь, аьнна. 

Даьла духьа нигат а долаш ше хьаяь Iамал сагá 
дукха хийтача, цунца курал йича, из Iамал е кхетам 
беннар АллахI хилар цо диц дича, Дáла из Iамал 
къоабал а ца еш юхатохаргья. Цудухьа ше дика 
хIама мел деча хáна «алхьамдулиллахI» яхаш 
Далла хоастам бе беза саго. Нахал ше дикагIа хета 
йиш яц. ХIана аьлча Далла гарга везагIа вар – 
ийман чIоагIагIа дар ва, Iамал дукхагIа ер вац. 

Абу-Бакр Сыддийкъ, Даьла раьза хилва цунна, 
кхыча асхьабел везагIа хиннав, цул дукхагIа Iамал 
еш уж боллашехьа (суннат марх кхабаргахьа, сун-
нат ламазаш даргахьа, къуръан дешаргахьа), хIана 
аьлча цун ийман чIоагIагIа хилар бахьан долаш. 
Иштта Даьлага товжар да, Даьлацара ший уйла саго 
тоаяр. Мел дукха ше Iамал яь яле а, цу Iамало «ялс-
мала вугаргва-кх со», аьнна тийша ца Iеш, цу 
Iамалагахьа юха а ца хьежаш, Даьла къахетамга са-
тувсаш а, Даьлагара шийна ялсмале ехаш а хила 
веза саг. Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цун-
на аьннад:

 " ال یُْدِخُل أََحًدا َعَملُھُ اْلَجنَّةَ " قالوا: َوال أْنَت یا َرسوَل هللاِ؟ قاَل:
َدنَِي هللاُ بِفَْضٍل َو َرْحَمٍة " "َوال أنا، إّال أْن یَتََغمَّ

«Ший 1амало саг ялсмала вугаргвац, Хьо а 
вугаргвеций х1ей Даьла элча? – аьнна хаьттар 
цар, Со а вугаргвац, Дала Ший къахетамцеи, 
камоаршолцеи мара» – аьлар цо.
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УЙЛА ЯР

Шийна ховшдолча хIамаех пайдане дар лох саго 
уйла ярца. Масала: сага хов юхедусаргдолаш дола 
хIама дикагIа долга дIадаргдолчул, иштта хов цун-
на дуне дIадаргхилар а къемат ди дáим дусарг-
хилар а. ТIаккха цу шинна хIаманна уйла ярца цо 
кхетаду, массаза хургдолаш юхе дусаргдола къемат 
ди харжар толашагIа долга. 

Ший ийман чIоагIде а Далла гарга ваха а ловш 
вола саг уйла еш хила веза ше леладеча гIулакхий – 
Далла мутIахьа хулаш да уж е  Далла Iаьса хулаш да, 
ший дегIагахьа дола куцаш саг даькъала вечарех да 
е даькъаза воакхачарех да. Далла мутIахьа хилари 
Iаьса хилари дегIа маьженашца хул, цудухьа хIара 
дийнахьа цар уйла а еш уж зувш хила веза саг. 

ДегI а дегIа маьженаш а Далла Iаьса йий тахкар 
мишта хила деза хьожаргда вай хIанз. 

– Саг эггара хьалха  меттагара дIаволавала веза: 
гIийбат деш, оапаш бувцаш, нахах кхардаш, хьо 
хеставеш, хьа бáла боаца хIама дувцаш из мотт 
бале, из нийса лувш ца хилар а  из бахьан долаш 
Iазап хургхилар а уйла е еза. ДIахо цунах лоравалар 
лохаш уйла е еза.

– Иштта саг уйла еш хила веза кхыйолча дегIа 
маьженашкахьа: хьарамча хIаманга ладийгIáдий, 
хьарам дар диаьдий, хьарам йолча метте водаш ко-
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гашца къа даьдий, наьха сий доадеш е наьха хIамá 
тIакхувдаш кулгаша къа даьдий, хьарам долча 
хIамашкахьа хьежаш бIаргаша къа даьдий…  

– Далла мутIахьа хулаш ше еш йола Iамал тох-
каш  эггара хьалха параз Iамал ше мишта ю уйла е 
еза саго. Ламазá дIаоттаргахьа сапаргIата волаш, 
Даьлаца уйла хотта хьожаш, Iоверзар долча метте а 
(рукан) корта тохача метте а (сужуд)  боагIа тем ше 
бой хьажа веза. 

– Даьла кхоллам зувш, къуръан дешаш, Iилма 
Iомадеш бIаргаш лекхар, маьл болаш хилар уйла е 
еза. 

– Сийдолаш бола нах дукха безар а, гучахьа хьа-
рам хIама деш волчунна эгIазвахар а маьлехьа хи-
лар уйла е еза. 

– Даьла хьоахавеш, хьехам беш, нáхá юкъе барт 
тоабеш, харцахьдар ма де оалаш мотт лебар, Далла 
саг гарга вугаш дола дезагIа дола Iибадат хилар 
уйла еш хила веза саг. 

– Иштта кхыйолча дегIа маьжений а, цул совгIа 
ший дезала а, ший рузкъана а, хьайбай а уйла еш 
хила веза.

– Саг даькъазвоаккхаш а хIалак веш а дола ку-
цаш ший дегIах доахкий зувш уйла е еза. 

Саг хIалаквеш а даькъазвоаккхаш а дола куцаш 
да: дегIо а дегIа безамо а мел яхар хьадар, 
цIаьрматал, курал, шийх доаккхал дар, нахага 
«яьй!»– алийта Iамал яр (моттийта деш дола хIама)  
хьагI яр, сов чIоагIа эгIазъахар, сутара хIама даар, 
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рузкъа дукха дезар, ше нáха хеставар дезар, хьалх-
ле езар. 

Саг даькъала вешдола куцаш ший дегIаца дий, 
зувш уйла еш хила веза саг. Уж да: къа дича дехке-
воалаш хилар, сагото-гIайгIа, бала тIабеча сатохаш 
хилар, Даьла кхелá раьза хилар, Даьла дикáшта хам 
беш хилар, Даьлах кхерараи Даьла къахетамаи 
юкъе хилар, дуне сов дукха дезаш ца хилар, Iамалаш 
цIена Даьла духьа еш хилар, эхь-юхь, эздел-гIулакх 
леладар, Даьла Iазза ва жалла, дукхавезаш хилар, 
Даьла элча, Даьла солот-салам хилда цунна, дукха-
везар, цIена Iамал еш бола нах (соалихьийнаш) 
дукхабезар.

Уж куцаш дIаяздар толашагIа да. ХIара денна уж 
Iодешар тоам ба, царех йола уйла массаза кер чу 
хургйолаш. Ший дегIацара во куц дIадаьлча Далла 
хоастам бе беза, царех ший дог цIенде Дáла шийна 
кхетам баларах а новкъостал дарах а. Даькъала 
хула куц ший дегIагахьа гучдаьлча а Далла 
хоастам бе беза саго.

Иштта цу хIамай уйлаш ярца сага кхетам сома-
боал, цул тIехьагIа хьехам дIатIаэца Iомавала веза 
Даьла лай.
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ХЬЕХАМ ДIАТIАЭЦАР

Саг массаза а хьехамга хьашт ва, цудухьа хьехам 
лохаш а цунца пайда эцаш а хила веза из. 

Хьаькъалца, Iилманца, динца кхетаду саго ийрча 
дари хоза дари, Дáла хоза лаьрхIар – хоза да, Дáла 
ийрча лаьрхIар – ийрча да. Массадолча хIаманца 
теркам лáца Iомавала веза саг. 

Масала, цхьан саго шийна яппар йича (е моллагIча 
бахьанца шийна халахетар хилча), из Даьла кхел 
хилар кхетаде деза, ший ийман а сабар а зе аьнна 
Дала тIатесса бáла из хилар. ШарIано могабеча 
наькъаца шийна даь зулам юхатоха деза, Дáла от-
тадаьча доазол т1ех а ца вувлаш. Нагахь халахе-
тар сагагар хиннадале, халахетар хинначоа сато-
хар толашагIа да Далла гарга, къинтIера вáлар а 
дикагIа да. КорзагIваьнна, сабарах веха, шийна 
даьча халахетарал шозза а кхозза а дукхагIа хала-
хетар юхадар харцахьа да, Дала оттадаьча доазол 
т1ех вáлар да. 

Даьла кхелá раьза а волаш, воча хIамáех кIал-
харвáлар а дика хIамаш де низ кхачийтар а 
АллахIагара хилар диц ца деш хила веза. ТIаккха 
ховргда сагá шийна мел хулаш дола халахетар, 
бала, сагото – ший лаь ийман а сáбар а зувш йола, 
Даьла кхел хилар. 
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Дуненах хоттавенна хилар дега чура ара а 
даьккха, АллахIаца хоттаваларах дог хьалдиза деза. 
ТIаккха нáхаца къахетаме а къинтIера воалаш а 
хургва саг, кура а воацаш чIир лехаш а воацаш. Ду-
нен пайда кхаьчача гIадводаш, пайда ца кхаьчача 
гIайгIанга а водаш ца хила хьажа веза. 

Даьла элчан асхьабаш, Даьла раьза хилва царна, 
Маккара хIижрат а даь, шоай рузкъаш а боахамаш 
а дита Мадинате дIабахаб, дуненах дегаш хотта-
денна ца хиларагI. ТIаккха Дáла къуръана чу 
хоастабаьб уж:

 ((لِْلفُقََراِء اْلُمَھاِجِریَن الَِّذیَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدیاِرِھْم َوأَْمَوالِِھْم یَْبتَُغوَن
اِدقُوَن)) َ َوَرُسولَھُ أُولَئَِك ُھُم الصَّ ِ َوِرْضَوانًا َویَْنُصُروَن هللاَّ فَْضًال ِمَن هللاَّ

«(Фос) Къеча мух1ажирашта а йоаг1а, шоай 
цIенош а рузкъаш а дитá, Даьла раьза хилар а 
къахетам а лохаш арабаьннача, Даллеи Даьла 
элчаннеи гIо ду цар, (шоай иманагахьа) бакълув-
чарех ба уж».
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ПХЕЛАГIА ДАКЪА

История религии урока технологически карта.

 7 кл.
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УУД

ФГОС яхача бокъоно хьехархошкара дIадех, де-
шархой Iилманца къахьега а, из тахка а, уйла е а 
Iомабар, шоаш Iомадаь Iилма шоай вахаре леладе 
царна кхетам балар а, эхь-эздел, хоза гIулакх лела-
де уж Iомабар а.

Цу бокъоно яхачох, моллагIа урок кхаь тайпара 
пайда хьабоалаш хила еза (планируемые результаты):

• Предметни • Метапредметни • Личностни 
• Предметни – предмет Iомаярах бола пайда, 

предметá чудоагIа хIама кхетадар а из Iомадар а;
• Метапредметни • Личностни – предметала 

совгIа бола пайда;  
Предметал совгIа бола пайда (метапредметные, 

личностные результаты) хьахул, дуккхача тайпáра 
мегаргдола дешара гIулакхаш (универсальные 
учебные действия) Iомадарца. ТIаккха, дуккхача 
тайпáра мегаргдола дешара гIулакхаш (универсаль-
ные учебные действия), шоайх хьабоалача пайдага 
хьежжа метапредметни, личностни хул. 

Метапредметни УУД кхаь даькъа екъалу: 
1. Регулятивни УУД;                 
2. Познавательни УУД;         
3. Коммуникативни УУД;
1. Регулятивни УУД (лоарх1амбе хар – целе-

полагание; никъ белгалабе хар – планирование; 
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хургдолчунна уйла е хар – прогнозирование; т1а-
хьожамбе хар – контроль; г1алат тоаде хар – кор-
рекция; мах оттабе хар – оценка.) – Декхар оттаде 
хáр, лоархIамеча хIаманга кхáча фу де деза хáр. Де-
шара а, белха а гIулакхашта хьисап де Iомавалар, 
нагахьа гIалат дале из тоаде хáр ший ха  зехьа ца 
йоаеш  лорае Iомавалар, ше лерхIаш долча хIаманга 
кхáча гIерташ, къахьегара боарам кхоачам болаш 
ба е бац, тахка Iомавалар. Дика дари во дари къоас-
таде Iомавалар. 

2. Познавательни УУД (смысловое чтение и 
осознанная работа с информацией; проектно-
исследова тельская работа; изучение различных 
действий и операций и умение применять их на 
практике) – Iилманца къахьега Iомавалар, Iилма 
тахка, шийна эшар хьаэца, из нийсде Iомавалар, цу 
тIа IотIатоха дезар фуд, тIера дáккха дезар фуд хá 
Iомавалар. Ше Iомадаь Iилма, ший вахаре леладе 
Iомавалар. Хáттараш оттаде а цу хáттарашта жоп 
лаха а хáр. Тексташца болх бе хáр а  Iомадаьча 
хIаманна корта бе хáр а.

3. Коммуникативни УУД (тоабанца болх бе 
хар – умение работать в группе, ше де лерх1ача 
х1амангахьа кхычарца барт бе хар – согласовы-
вать свои действия, тарвалар, бувзам лелабар – до-
говариваться и поддерживать контакты; къамаьл 
де хар – речевая деятельность; хаттараш овтаде 
хар – постановка вопросов; къовсамаш д1адаха 
хар – разрешение конфликтов; новкъостий оамал 
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йовзар – управление поведением партнера) – Ший-
га хьадувцар кхетаде а  нáхага ладувгIа а шийна 
ховр дIаáла а нах дIакхетабе а царца цхьана хатта-
рашта жоп лаха Iомавалар. Iилма юкъдилла а наха-
ца цхьана Iилма тохкаш, цар лерхIам бе а царца эз-
делаца хила а Iомавалар. 

• Личностни УУД (личностное, профессиональ-
ное, жизненное самоопределение; межличностные 
отношения; выбор профильного образования и го-
товность к дальнейшему самообразованию) – ше 
вовзар, ший болх бовзар, ший вахара никъ белгалбе 
хар; нахаца г1улакх леладе хар; ше дикагIа кхеташ 
долча Iилман оагIо харжар; кхы д1ахо ший дешара 
кхетам лакхбаккха кийча хилар. 
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ТЕМАШТА ЛАЬРХIА ДОЛА ТЕСТАШ

Тема «Iилма Iомадарах хулаш бола пайда».

Тест I. Сендухьа деза дешар?
а) хьаькъал чIоагIде;
б)Iилмангахьа кIоаргвала;
в) рузкъа дáккха Iомавала.    
(в)

Тест 2. МалагIа пайда бу дешаро сагá?
а) хьаькъал чIоагIду;
б) рузкъа даккха Iомаву;
в) кхетам лакхбу;
г) Iилмангахьа кIоаргву.  
(а; в; г)

Тест 3. ДукхагIа фу эш сагá, ший къаманна пай-
да баргахьа?

а) рузкъа;
б) Iилма;
в) кулгговзал;
г) Даьлах кхерар;
д) эхь-эздел, хоза гIулакх;    
(г; д)
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Тест 4. Иман чIоагIдеш дола хIамаш деш ва саг: 
ламаз, марх, Даьла хьоахавар… Цхьабакъда, хьа-
рамча хIамáех юхакхеталуш вац. Фу бахьан долаш 
да цун из?

а) дийшача нáха цунна хьехам ца беш хилар ба-
хьан долаш;

б), цо уж дика хIамáш хьадеча хана нигат цIена 
Даьла духьа ца хилар бахьан долаш;

в) дика хIамáш дохадеш дола водараш цо дар ба-
хьан долаш;      

 (б; в)

Тема «Iилмани Iалам наьхеи лерхIам бар».

Тест I. Iилман лерхIам бар, из Iомадеш къахьегар 
дика да хIана оал?

а) Iилма деза хилар хьахойташ, Дала къуръана 
чухь из хьоахадар бахьан долаш;

б) Iилманца саг шийна рузкъа даккха Iомалуш 
хилар бахьан долаш;

в) Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цунна, 
ший хьадийсашкахьа из хьоахадар бахьан долаш;

г) даьнеи-наннеи шоай дезало из Iомадар дезаш 
хилар бахьан долаш;        

(а; в)

Тест 2. Цхьатарра дешара кхетам а болаш, х1ама 
дагадар а долаш, дешарца къа а хьегаш ши дешархо 
ва. Царех цхьанне дикагIа вIаштехьадоал Iилма 
Iомаде а Iилма тахка а. Сендухьа да из?
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а) цIагIа, даси-нанаси цунна хьехаш хилар ба-
хьан долаш да;

б) шийна Iилма хьехачун цо лерхIам беш хилар 
бахьан долаш да;

в) репетиторца цо дешаш хилар бахьан долаш да;
б)

Тест 3. Пхийттара баьннача дешархоша, деша-
рах хоттаденна деш дола къинош малагIаш да?

а) тIадувха барзкъа цIена ца хилар;
б) дешарца къа ца хьегар;
в) хьехархочунга сов дукха хаттараш телар;
г) уроках харцахьа лелар;
(б; г)

Тема «Даьцеи наьнацеи леладе деза 
гIулакхаш».

Тест I. Укх к1ала хьоахадаьча хIамаех, Дала 
Шийна Iибáдат де, аьнна амар даьчул тIехьагIа, де 
аьнна дика хIама малагIа да?

а) гаргало йолча нахаца дика хила алар;
б) лоалахошца дика хила алар;
в) дийшача нахаца дика хила алар;
г) даьцеи наьнацеи дика хила алар;    

    (г)

Тест 2. МалагIа дикаш хул сагá, даьцеи наьнацеи 
дика хиларах?
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а) дуIийна жоп далар;
б) хьаькъалгахьа сов валар;
в) ялсмала вахар;
г) бусалба нáхá дукхавезар;
д) рузкъангахьа сов вáлар;
е) дунен чура ха Дала йIаьхъяр.
(а; в; д; е)
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ЯЛХЛАГIА ДАКЪА

Даьштеи ноаноштеи, 
дезал кхебарах бола хьехам

Дала йоах къуръана чу:

  ((یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْھلِْیُكْم نَاراً َوقُوُدَھا النَّاُس
  َواْلِحَجاَرةُ...))

«Х1ей им дилла нах шоай дег1амаш а лораде, 
шоай дезал а лорабе жожаг1атен ц1ерах, ший 
лотаяр нахахи кхерехи долча…».

Жожаг1атенах ший дег1 мишта лораде деза саго? – 
Дала де аьнна х1амаш хьадеш, ма де аьнначарех юхак-
хеташ, г1алатваьлча тоба деш хила веза из. Ший 
дезал лорабар – царна дин хьехарца, хоза г1улакх 
хьехарца хила деза. Дезал во хьалкхуй дяштеи ноа-
ноштеи бала хул, дуненчухь а къематденчухь а, на-
гахьа цар бехка уж харц баьннабале царга хоаттарг 
а ба уж. Пайхамара, Даьла солот-салам хилда цун-
на, аьннад:

 " ُكلُُّكْم راٍع َو ُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ ... "
«Шох х1аравар 1у ва, х1аранега ший 1улах 

хоаттарг а да…». 
Дай-ноаной декхар да шоай дезала напаг1а лоат-

таде (даар-малар, барзкъа, фусам), шоай низ кхоа-
чача боараме. Иштта декхар ба уж царна дин хьеха, 
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хоза г1улакх 1омаде. Т1аккха хьехашвола саг, ше 
дин леладеш а хоза г1улакх шийх доаллаш а, цул 
совг1а хьехара наькъаш довзаш а хила веза. Цуду-
хьа, дезал кхебар, бусулба дингахьа малаг1ча наь-
къашца да хьожаргда вай. 

Шари1ато хьарам лоарх1 наьха г1алаташ дув-
цар, х1аьта дас-нанас берашта д1а а хозаш уж дув-
це, шой во оамал царна д1а1омаеш хул уж. Берашта 
д1ахозаш деш дола къамаьл, наьха хоза г1улакхаши 
дика оамалаши цар даь дика белхаши дувцаш хила 
деза. Сага ц1и ца йоаккхаш, цо даь во х1ама хьоа-
хаде мегаргда, берашта из во х1ама довзаргдолаш, 
цу воча х1амах уж лоралургболаш. Х1аьта, уж ло-
рабала безаш, харцача наькъа т1а волаш цхьа во саг 
вале царна д1ахайтача бакъахьа да.

Телевизорча д1ачу хьажа тоам боацаш дола х1а-
маш хьахьокхача хана, цу чу хьежар хьарам да 
даьшта-ноаношта а берашта а. Цхьабакъда, да-нана 
берашца цхьана хьежар геттара во да. Х1ана аьлча, 
хьарам х1ама ду цар, берий эздел дохаду, хьарамча 
х1амашта б1арахьежа мегаргда-кх аьнна хеташ 
хьакхашта доах цар уж. 

Беро во х1ама дича, ше из харцахьа даь хилар 
кхета а деш, къайла дахьа г1ерташ из дале, ца зувш 
санна дитача толашаг1а да цкъарчоа. Ам, шозлаг1а 
цу тайпара х1ама цо дой, т1аккха бехк баккха беза 
из харцахьа долга а, шоашта новкъа хинналга а 
д1ахайташ. Во х1ама де эхь хетаргдолаш, бераш 
кхеде хьажа беза дай-ноаной. Эхь хеташ, вочох бе-
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раш юхакхетар дикаг1а да кхерам бахьан юхакхета-
чул. Хиланза баргбоацача хана мара кхерам бала 
йиш яц царна.

Дилла берий г1алаташ дувцар нийса дац. Цар 
дика х1амаш а белгала даха деза. Човхам дукхаг1а 
наьна оаг1орахьара хила беза, даьга д1ааргда хьа 
оалаш. Т1аккха, даь лерх1ам а цунах кхерар а ч1оа-
г1аг1а хургда цар.

Бийсана дукха урахалийта мегаргдац бераш. 
Х1ана аьлча, цкъа дале – наб йовр, дег1а могаш-
ленна зе деш да, шозлаг1а дале – 1уйра ламаза хьа-
г1аттара зе деш да, кхозлаг1а дале – дийнахьа наб 
йоаг1аш хиларца, хьинар эшадеш да.

Рузкъа-торо кертера лоарх1аш къамаьлаш де йиш 
яц берашка. Эхь-эздел, яхь, сий, нах безар, царца тар-
валар – сага вахаре кертера хилар хьалха даха деза 
царна дилла. Шоаш дезалашта беча хьехама тоам 
беш хила хьажа беза дай-ноаной. Х1ана аьлча, мет-
таца беча хьехамал ч1оаг1аг1а ба ший дег1аца бер 
йоах жейнахьа.

Барзкъанца, ц1еношца, машинашца, рузкъанца е 
кхыдолча х1аманца шоай нийсарахошта куралаш 
яр, бусулба дино а, г1алг1ай 1адато а во лоарх1аш 
хиларах д1акхетаде деза бераш. Рузкъа а торо а ба-
хьан доттаг1ал леладар харцахьа долга хьалха даха 
деза царна. Х1ана аьлча, Дала йоах: 

((األَِخّالُء یَْوَمئٍِذ بَْعُضُھْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ إِالّ اْلُمتَّقِْیَن ))
«Доттаг1ий цу дийнахьа шоайла моастаг1ий 

хургба, дуненчухь Даьлах мал ца кхийрараш».
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Къаьстта боакхаг1чарна хьалхашка эзделаца хи-
лар миштад кердадаха деза царна каст-каста: цар 
дувцачунга ладувг1ар, шийна ца ховр хоатташ хи-
лар, шийга хаьттачоа жоп далар мара, кхы къамаьл 
ца дар. Наха къамаьл деча хана харцахьа хьежар, 
телефона т1а хьежар, цу наьха лерх1ам ца бар да, е 
эздел-г1улакх ца  довзар да. Иштта эзделаца дац на-
хагахьа букъ а берзабаь д1аоттар, нах болча метте 
тугаш кхувсар, телефонаца ч1оаг1а къамаьл дар.

Воакхаг1чо хьехара тIехьа къамаьл дича е бехк 
баьккхача, эг1азъахар харцахьа долга хьалха даха 
деза берашта. Къаьстта хьехархочо бер човхадича, 
цу бера га а даькха, хьехархо 1о а то1аваь цунна дов 
а ца деш, берах бехк баккха беза: «хьажал, хьо 
бахьан долаш, хьехархочоа цатоам баьннаб, 1а 
урок ца 1омаер, е эздел доаца х1ама дар новкъа 
хиннад цунна, 1айха тха лерх1ам беш мо цунна лер-
х1ам белахь!». 

Дийшача наьхеи, боакхаг1чареи, хьехархойи 
лерх1ам бе, царга ладувг1а, 1омаде деза бераш. Бу-
салба дингахьа а г1алг1ай 1адатагахьа а дола г1у-
лакхаш хьеха деза царна. Вужаш-г1отташ, х1ама 
даа волалуш, диа ваьлча, чу-ара воалаш, т1аховш
(говра, машина, кема и.кх.д.) Даьла ц1и яккхар а Из 
хьехавар а мишта хила деза 1омабе беза уж. Саго 
хьадеш мел дола х1ама, наха цо из къайлаг1а дой а, 
Далла гуш а ховш а хилар кхетам бала беза царна. 
Иштта хьеха деза берашта: масса вола саг г1алат 
воалаш хилар; шийгара даьннача г1алата саг дехке 
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а ваьнна, цо гештдар дехе, Дала гешт деш хилар; 
хьаькъал долаш вола саг дилла ший г1улакхаш 
зувш хилар, ше даьр дика дале Далла хоастам а 
беш, во дале тоба а деш хилар; Ше кхеллача хал-
къанна, шоаш даьча воча х1амах уж дехке баьлча, 
Даьла къинт1ера воалаш хилча, саг а къинт1ера 
воалаш хила веза шийна халахетар даьча сага, 
къаьстта из дехке ваьнна вале. Цудухьа Дала йоах 
къинт1ера далара, гештдара вай сутардеш:

 
ُ َغفُوٌر َرِحیٌم)) ُ لَُكْم َوهللاَّ ((َوْلیَْعفُوا َوْلیَْصفَُحوا أََال تُِحبُّوَن أَْن یَْغفَِر هللاَّ

«Къинт1ера довлалаш, гештделаш, шоана де-
заций Дала шоашта гештдар, Даьла т1ех гешт-
деш а т1ех къахетаме а ва».

Цу тайпара хьехамаш деш вай бераш хьалкхеди-
ча, боаккхий хилча хьехам д1ат1аэцаш хул уж, даь 
а наьна а, боакхаг1чар а юхь йолаш, эздий нах хул 
царех. Т1аккха, Дала вайга даь амар кхоачашдаь 
хул вай:

 
 ((یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْھلِْیُكْم نَاراً َوقُوُدَھا النَّاُس

 َواْلِحَجاَرةُ...))
«Х1ей им дилла нах шоай дег1амаш а лораде, 

шоай дезал а лорабе жожаг1атен ц1ерах, ший 
лотаяр нахахи кхерехи долча».

Нагахь хьехам ца беш, шоай ло1ама уж бераш 
вай дуте, эздел доацаш, даьи наьнеи, боакхаг1чар 
юхь йоацаш, во дар де эхь ца хеташ хьалкхувргба 
уж. Т1аккха, массанена балийна боал уж: даьшта-
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ноаношта, гаргарчарна, лоалахошта, балхат1а хуле 
берригача мехка. Из деррига дай-ноаной бехках 
хул. Х1ана аьлча, бер, дуненчу даьннача хана, во 
оамалаши ийрча г1улакхаши доахкаш хилац. Пай-
хамара, Даьла солот-салам хилда цунна, аьннад: 

 " َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ یُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة..."
«Масса дола бер дуненчу доал ц1ена долаш...».

Наггахьа нийсадала тарлу, дас-нанас хьехам бешше 
бер во оамал йолаш, ийрча г1улакхаш доахкаш 
хьалкхувш. Цигача цхьацца къайлаг1а г1алаташ 
хила тарлу даьи наьнеи оаг1орахьара е буача кха-
чангахьа… Цхьабакъда, дас-нанас хьехам беш, 
хьаьнал кхача буабеш, уж хьалкхебаь бале, Дала 
царга хоаттаргбац уж. Даьшеи ноаношеи хьехам ца 
лушшехьа а бераш дика хьалкхийна дале, царга 
хоаттаргда, хьехам ца луш уж хьалкхебар. Уж нийс-
бар Даьла кара да, вай декхар царна дин, хоза г1у-
лакх д1ахьехар да. 

Бераш хьалкхедаргахьа дукхаг1а дола дай-
ноаной г1алаташ:

Дин, эздел, хоза г1улакх шоаш леладара а бераш-
та хьехара а теркам к1езига хилар; телевизорча 
шоай безам болча хана, шоашта ловчунга уж хье-
жийтар; компьютерча дукха ловзийтар; телефо-
нашка г1олла интернет д1а а енна, шоай безам бол-
чунга хьежа царна ло1ам балар; 1уйранна, ламаза 
г1овтта ца бар, з1амига ба ераш яхаш; ханнахьа 
1оцабувшийтар; ц1аг1а, коа, беша цхьацца белхаш 
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царга ца дайтар. Нагахьа беш, ков-карт, хьайбаш 
деце моллаг1а цхьа пайда хьалургболча х1амах 
ший мукъа ха д1ахотта 1омаде деза бер: къуръан, 
байташ, кицаш, оаламаш, дувцараш, керда дешаш, 
кхы мотт, и. кх. д. 1омадергдолаш.

Даьшеи ноаношеи шоай дезалашта деш дола, эг-
гара дикаг1а дола совг1ат – динеи, хоза г1улакхеи 
хьехар да. Цхьабакъда из царна д1ахьехаш дола 
наькъаш, цар оамалага хьежжа хила деза. Цхьадола 
бер, хоза аьлча кхоачам болаш хул, вож е бехк
баккха безаш  е човхам бала безаш хул, х1аьта кхы-
дар та1азар де дезаш хул. Дала къуръаначу хьоаха-
ваь, Даьла овлияэх саг хиннав Лукъманул-Хьакийм, 
Даьла раьза хилва цунна, цо аьннад: «Дин а г1у-
лакх а 1омадеш берашта даь та1азар, д1адийна-
ча кхайт1а  оасар дар, хий тохар мо пайдане да». 
Дас-нанас шоай дезалашта, Даьлагара ийман а хоза 
г1улакх а дехаш ду1аш де деза. Цхьан саго, во1 во 
кхийнав са аьнна лоткъаваьв, 1абдуллах1 ибн 
Мубаракага, Даьла раьза хилва цунна. Хьай 
во1а во х1ама дехаш ду1а даь дий 1а (в1алла сар-
дам баьккха бий 1а яьха ма1ан да цун)? – хаьттад 
вокхо. Цу тайпара ду1аш даьд аз аьннад укхо 
(сардамаш даьхад аз яха ма1ан да цун). Х1аьта, 
хьа во1 во хьалкхера бехке хьо хье ва аьнна, жоп 
деннад ибн Мубарака. Дас-нанас шоай дезала деш 
дола ду1а жоп луш да. Цудухьа дика дар дехаш 
хила беза уж царна. Пайхамара, Даьла солот-салам 
хилда цунна, аьннад: 
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, َدْعَوةُ اْلوالِِد َوَدْعَوةُ  " ثَالُث َدَعواٍت ُمْستَجاباٍت ال َشكَّ فِْیِھنَّ
 اْلُمسافِِر َوَدْعَوةُ اْلَمْظلوِم "

«Шеко а йоацаш жоп луш да шоана кхьаь 
сага ду1а: дас ший дезала даь ду1еи, наькъахо-
чун ду1еи, шийна зулам даьчун ду1еи».

Дезала 1омаде деза кертера г1улакхаш

1. Далла мут1ахьа хила дезал 1омабар. Из д1а-
долалу даьнеи наннеи мут1ахьа хила 1омабарца. 
Дезала луш йола кортамукъале, доазув теха, низа-
маца хила еза. Дукха х1амаш де йиш я, бакъда ераш 
де мегаргдац, аьнна юкъардаьха, хила деза цхьада-
раш. Аьннар дича хоаста а веш, ма де аьннар дича 
човха а веш. Иштта, дас-нанас оттадаьча доазол 
т1ех а ца воалаш, низам лораде, царна мут1ахь хила 
бер 1омаделча, Дала оттадаьча доазол т1ех ца вала, 
бусулба дина а г1алг1ай 1адата а тоам боаца х1а-
маш ца де 1омалу из.

2. Эхь-эздел, хоза г1улакх 1омадар. Цучу доаг1а: 
салам далар; моаршал хаттар; баркал алар; ший 
г1улакх доацар ца дувцар; наьха къамаьла юкъе ца 
лелхар; шийга къамаьл дечунга ладувг1ар; г1ула-
кхаца хилар; шийх бехк баьккхачоа эг1аз а ца ухаш, 
бехказ а воалаш ший г1алат тоадеш хилар; боакхаг1-
чар лерх1ам бар (уж чубаьлча хьалг1аттар, цар 
никъ битар, цар пурамийца мара йист ца хилар, цар 
баьккха бехк д1ат1аэцар…);  з1амаг1чарца къахе-
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таме хилар (уж нийсача наькъа т1а балар ловш, 
хоза г1улакх д1ахьехаш, цар г1алаташ тоадеш г1о-
жа воацаш, к1аьда хилар..);  ший нийсархошта те-
шаме новкъост хилар; кхалнахаца эзди хилар, цар 
сий лорадар (иштта, кхалнах а хила беза ма1ача на-
хах эхь хеташ, цар бехк лорабеш).

3. Наьха бокъо лорае бер 1омадар. Цучу доаг1а: 
нахах во х1амаш ца дувцар; нах 1охувша а лела а 
моттигаш б1ех ца яр; наха юкъе ц1ог1а хьекхаш 
къамаьл ца дар; Даьла хьехавеча метте телефон 
д1алаьг1ъяр; машинаш сиха ца хехкар; цучура маг-
нитофон ч1оаг1а ца яр; моллаг1а наха новкъа дола 
х1ама де эхь хеташ хилар; къаьстта хьарам х1ама 
де (цхьаволчо оал: «хьарам х1ама дирах къа сайна 
да сона, наха зе дац аз». Из къамаьл харцахьа да, ше 
цхьаь волаш цо хьарам х1ама дой, цунах хулаш 
дола зе шийна да цунна, цхьабакъда наха юкъе цо 
из дой, наха зе ду цо. Наьха бокъо йохаяр хул цун-
гахьа).

4. Куралах-сонталах лорабала дезал 1омабар. 
Моллаг1а шийга кхаьча дика, рузкъа дале а низ 
бале а болх бале а  Дала хьаденна хилар а, Шийна 
лейнача хана д1аэцаргхилар а кхета деш, цу х1амах 
курал ца яр.

5. Шоашта т1адилла декхар кхоачашде 1омабар. 
Цу х1аманца ший дош лораде а, ший ч1оаг1о лорае 
а 1омалу саг.

6. Бакъле 1омабар. Берага х1ама хоаттача хана 
бирса хила йиш яц, бакъдар оале х1ама кхе-
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таргъя-кх сона аьнна, царна хетийташ. Т1аккха е 
оапаш бувца е бакъдар къайла дахьа хьожаргва из. 
Мел къахьа  дале а хаттара луш дола жоп, бакъдол-
ча х1аманца хила дезалга а, кертера дар бакъдар 
алар долга а д1ахайта деза дезала. Дала къуръаначу 
цунах яхаш дар воашта а вай дезалашта а хьалха-
доахаш хила деза вай: 

ِ َولَْو َعلَى  اِمیَن بِاْلقِْسِط ُشَھَداء ِ§ّ  ((یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوْا ُكونُوْا قَوَّ
 أَنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْیِن َواألَْقَربِْیَن إِن یَُكْن َغنِیًّا أَْو فَقَیًرا فَاّ§ُ أَْولَى بِِھَما فَالَ

 تَتَّبُِعوْا اْلَھَوٮأَن تَْعِدلُوْا َوإِن تَْلُووْا أَْو تُْعِرُضوْا فَإِنَّ ّهللاَ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن
 َخبِیًرا))

«Х1ей им дилла нах, нийсхон т1ехьа латташ 
хилалаш, Даьла духьа тешал а деш, шоашта, 
шоай даьшта-ноаношта, гаргалча наха духьал 
из хуле а (из бакъдар аларах шоашта, шоай даьшта 
ноаношта, гаргалча наха дуненчухь цох зе хургдале 
а) из торо йолаш вале а (цун дикага дог доахаш е 
цун вонах кхераш, цунгахьа озабезам ца беш), е 
къе вале (цунах къа а хийтта озабезам ца беш), 
Аллах1а цар шинне а хьал дикаг1а хов. Озабе-
зам бий нийсхо ца еш ма 1елаш, нагахь нийсхо 
ца еш оаш озабезм бой (тешал деча хана – шоашта 
б1аргадайнар дайнадац яхаш, шоашта б1арга ца 
дайнар дайнад яхаш), оаш хьамел деш дола х1а-
ма, Аллах1 т1ех ховш ва (т1аккха Дала шоана бе-
кхам а бергба)».
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