Ал-бида́яхI фи́ IилмилIакъи́дахI
Iакъидат Iилманан хьалхе

Яздинарг: Вахьи́д Iабдус-Сала́м Ба́лий
Гочдинарг: Нурдин кIант Iадлан
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Дешхьалхе
АллахIан бу хастам, Ша цхьаъ волучу, Шеца кхин цхьа а воцучу, накъостех а,
терачех а, доьзалхо хиларха а цIена волчу. АллахIера салават а, салам а
хуьлда адамийн элана а, иштта цуьнан гергарчарна а, цуьнан асхьабашна а,
церан лорах мел баханчарна а.
АллахIера гIо лахарца дIадоладо ас хIара. ТIетовжар а Цунна ду сан. Цуьнга
ларвар а доьху ас.

Цул тIаьхьа:
ХIара доцца Iакъидат жайна ду. Цо чулоцу цуьнан коьрта хаттарш, цуьнан
баххаш а кхетадо цо. АллахIе доьху ас вайн дахар иманехь нисдар а, цу тIехь
вайн Iожалла яр а, иштта вайна дукхавезначу Мухьаммадан (саллаллахIу
IалайхIи ва саллам) байракхна бухахь вай дIагулдар а.

Iакъидат
Цу хьокъехь ялх дакъа ду:
Хьалхара дакъа: АллахIах тешар
ШолгIа дакъа: Маликашха тешар
КхоалгIа дакъа: Жайнех тешар
ДоьалгIа дакъа: Элчанех тешар
ПхоьалгIа дакъа: Эхартан дийнах тешар
ЯлхалгIа дакъа: АллахIан кхиэлах а, йозанах а тешар
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Хьалхара дакъа
АллахIах тешар
Цу хьокъехь ворхI бакъо ю:
Хьалхара бакъо: олаллехь АллахI цхьаъ вар: иза - АллахI цхьаъ вар ду,
Цуьнна Шен белхашкахь.

ШолгIа бакъо: Iибадатехь АллахI цхьаъ вар: иза - Iибадатехь АллахI цхьаъ
вар ду.

КхоалгIа бакъо: ЦIерашкахь а, куцошкахь а АллахI цхьаъ вар: иза Къуръан чохь а, иштта Шен Элчанан (саллаллахIу IалайхIи ва саллам)
маттехула а Шен ю аьллачу цIерашкахь а, куцошкахь а АллахI цхьаъ вар ду.

ЙоьалгIа бакъо: АллахIан куьцех тешар ду, харцахьа ца дохуш, маьIна а ца
талхош, кхечарех тар ца деш, сурт муха ду хаа а ца гIерташ.

ПхоьалгIа бакъо: Iибаташ деа тайпана ду:
1- ДегIаца деш долу Iибадаташ.
2- Маттаца деш долу Iибадаташ.
3- Даьхнаца деш долу Iибадаташ.
4- Дагца деш долу Iибадаташ.

ЯлхалгIа бакъо: Тавассул шина декъе декъалуш ду:
1- ШарIо магийна долу тавассул: иза - АллахIе тавассул дар (дехар) ду,
Цуьнан цIерашха цхьаьна цIарца, я Цуьнан куцошха цхьаьна куьцаца, я
дикачу Iамалца, я дикачу стаге доIа де аларца.

2- Цамагийна долу тавассул: АллахIе тавассул дар ду, тавассул ду аьлла,
шарIехь сецна боцчу некъаца.

ВорхIалгIа бакъо: Ширкийн баххаш исс бу:
1- Бозбуунчалла.
2- Хиндерг хаьа бахар.
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3- Харцбилгалонех тешар.
4- АллахI воцучуьнан дуьхьа урс хьакхар.
5- АллахI воцучуьнна нузар дар.
6- АллахI воцучуьнга ларвар дехар.
7- АллахI воцучуьнга кхайкхар (доIа дар).
8- Седарчашка хьежарца хиндерг хаар, я цара догIа доуьйту, я уьш бахьана
долуш догIа догIу бохучух тешар.
9- АллахI воцучо пайда бо я зен до аьлла тешар.

ШолгIа дакъа
Маликашха тешар
Цу хьокъехь кхоъ бакъо ю:
Хьалхара бакъо: Маликаш хиларх тешар, иштта уьш дуккха хиларх а тешар,
Ша цхьа АллахI воцчунна церан дукхалла а ца хууш.

ШолгIа бакъо: Маликаш Iибадат дарна тIехь кхоьллина хиларх тешар,
церан дозаллаш а, даржаш а тайп-тайпана хиларх а.

КхоалгIа бакъо: АллахIа уьш даккхийрачу гIуллакхашна тIехIиттийна
хиларх тешар, Цо царна и гIуллакхаш кхочушдан ницкъ белла хиларх а.

4

КхоалгIа дакъа
Жайнех тешар
Цу хьокъехь пхиъ бакъо ю:
Хьалхара бакъо: Делера хаамаш беа кепара бу:
1- ГIенашца хаамбар.
2- Даг чу хаам тасар.
3- Пардона тIехьашхула къамелдар.
4- Маликан юкъараллица хаам боссор.

ШолгIа бакъо: Доцца а, кIорггера а АллахIа Шен Элчанашна тIедиссийначу
жайнех тешар.

КхоалгIа бакъо: Хьалха диссийна дерриг жайнеш цхьадерш
харцахьадаьхна хиларх а, вуьш дайна хиларх а тешар.

ЙоьалгIа бакъо: Сийлахь Къуръан - Сийлахь-везачу АллахIан къамел ду, Цо
Шен Элчане (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) доссийна, Iарбийн маттахь
долуш, ша дешар Iибадат долуш, бакъ хиларехь шеко хила йиш йоцчу кепара
схьакхаьчна долуш, тептарехь (Къуръан чохь) дIаяздина а долуш.

ПхоьалгIа бакъо: Сийлахь Къуръан - стиглара диссийначу жайнех
тIаьххьарниг ду, и царна тIехь теш хIоьттина ду, уьш дIадохуш а ду.
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ДоьалгIа дакъа
Элчанех тешар
Цу хьокъехь исс бакъо ю:
Хьалхара бакъо: АллахIа бахкийтина болчу Элчанех, вайна царех цIерашца
бевзачерах а, цIерашца ца бевзучерах а тешар.

ШолгIа бакъо: Массо а Элчанаш АллахI цхьаъ варца бахкийтина хиларх
тешар, церан шариIаташ тайп-тайпана хиллехь а.

КхоалгIа бакъо: Элчанаш АллахIа кхоьллина адамаш хиларех тешар,
Элчаналла доссорца АллахIа шаьш сийлахьа бина, шайгахь олаллин а,
лоллин а цхьана тайпа билгало йоцуш.

ЙоьалгIа бакъо: Элчанийн бозалла цхьатерра ца хиларх тешар. Ткъа царех
уггар а безанаш - синош чIогIа дерш бу. Церан Эла – Мухьаммад (саллаллахIу
IалайхIи ва саллам) ву.

ПхоьалгIа бакъо: Пайхамарийн гIараевлла йолу муIжиза́таш бархI ю:
1- Ну́хь - Пайхамаран (IалайхIис-салам) хIурда-кема.
2- Са́лихь - Пайхамаран (IалайхIис-салам) эмкал.
3- Да́ву́д - Пайхамаран (IалайхIис-салам) куьйгана эчиг кIаддар а, лаьмнаша
а, олхазарша а цуьнца цхьана тасбихь дар а.
4- Сулайма́н - Пайхамаран (IалайхIис-салам) мох а, олхазарш а, жинаш а
муьтIахь дар.
5- Ибра́хIи́ м - Пайхамар (IалайхIис-салам) цIергахь ца вагар.
6- Му́са́ - Пайхамаран (IалайхIис-салам) куьг а, Iаса а.
7- Iи́ са́ - Пайхамара (IалайхIис-салам) велларг денвар а, дилха дахкадаларан
(проказа) цамгарна дарба дар а, дуьнен тIе воллушехь бIаьрзе хиллачунна
дарба дар а АллахIан пурбанца.
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8- Вайн Пайхамар Мухьаммадна (саллаллахI IалайхIи ва саллам) бутт
бекъабалийтар а, Байтул-Макъдисе вигар а, стигла хьала вакххар а, лераме
Къуръан а, уьш доцарш кхин а.

ЯлхалгIа бакъо: Пайхамарийн гIаръевлла билгалонаш исс ю:
1- АллахIера хаам боссар.
2- Дагахь латтарехь а, дIакхачорехь а, даккхийрачу къинойх а ларбина хилар.
3- Церан бIаьргаша наб яхь а, церан дегнаша набарш ца яр.
4- Лечу хенахь шайгга харжам байтар.
5- Цхьа а Пайхамар велла цахилар а, ялсамани чуьра шайн меттиг гайтина а
бен.
6- Шаьш беллачу меттехь бен дIабухкуш цахилар.
7- Церан догIмаш лаьтто дууш цахилар.
8- Уьш шай кешнаш чохь дийна хилар, Далла ламазаш а деш.
9- Церан ирс оьцуш цахилар а, царех бухадиснарг сагIина дIалуш хилар а.

ВорхIалгIа бакъо: АллахIан Элчанах (саллаллахIу IалайхIи ва саллам)
тешар бусалбанехь кхочушхуьлуш дац, пхи хIума цуьнгахь гулделча а бен:
1- Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) дийцинарг бакъдар.
2- Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) диначу омранашна муьтIахь
хилар.
3- Пайхамара (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) цамагийначух ларвалар.
4- Пайхамарах (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) тарвалар тIехулахь а,
чухулахь а.
5- Пайхамар (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) хьахийча, цунна салават
диллар.

БархIалгIа бакъо: Эвлаяийн кара́маташ къобал деш ду шина бехкамца:
1- Цо ша Пайхамар ву бохуш цахилар.
2- И вовзарца, дика стаг АллахIах кхоьруш стаг хилар.
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ИссалгIа бакъо: Асхьабийн хьаккъаш кхоъ ду:
1- Уьш беза нах хиларх тешар.
2- Уьш безар, царна тIехIоттар.
3- Царна юккъехь доьжнарг кегорца дийцаре цадар, уьш мужтахIидаш бу,
шайн къинхьегамах я цхьаъ, я шиъ ял хуьлуш.

ПхоьалгIа дакъа
ТIаьххьарчу дийнах тешар
Цу хьокъехь ялх бакъо ю:
Хьалхара бакъо: Къематдийнан якххийра билгалонаш итт ю:
1- Дажжа́л валар.
2- Iи́ са́ воссар.
3- Яъжу́ж-Маъжу́ж къам арадалар.
4- Ломах хьайба арадалар.
5- Малхбузехьара малх хьалабалар.
6- КIур балар.
7- Малхбалехьара латта такхар.
8- Малхбузехьара латта такхар.
9- Iарбийн гIайренехь латта такхар.
10- Йеменехь Iадан юккъера араяьллачу цIаро нах махьшаре лахкар.

ШолгIа бакъо: Кошахь бартхаттарх тешаро чулоцуш ши хIума ду:
1- Шина Малико бартхаттарх тешар.
2- Кошахь Iазап хиларх а, ниIмат хиларх а тешар.
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КхоалгIа бакъо: ТIаьххьарчу дийнах тешаро ворхI хIума чулоцу:
1- ГIовтториг хиларх тешар.
2- Махьшар-Майдане гулдийриг хиларх тешар.
3- Хьавд-хи хиларх тешар.
4- Терза хиларх тешар.
5- Шафа́Iат хиларх тешар.
6- Сурт-тIай хиларх тешар.
7- Ялсамани, жоьжахати хиларх тешар.

ЙоьалгIа бакъо: Къематдийнахь терзанахь узун ерг кхо хIума ю:
1- Iамалш.
2- Тептарш.
3- Ша адам.

ПхоьлгIа бакъо: Къематдийнахь шафа́Iат хир дац, ши бехкам кхочуш хилча
бен:
1- Шафа́Iат дийрдолчунна шафа́Iат дан АллахIа пурба далар.
2- Шафа́Iате хьаштволучунна шафа́Iат дайта АллахI реза хилар.

ЯлхалгIа бакъо: Къиношна юха ца волуш, веллачуьнан болх АллахIехь бу,
Шена лаахь, цунна Iазаплур ду Цо Шен нийсонца, я Шена лаахь - цунна
гечдийра ду Цо Шен комаьршонца.
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ЯлхалгIа дакъа
АллахIан йозанах а, кхиэлах а, доьгIначух а тешар
Цу хьокъехь ши бакъо ю:
Хьалхара бакъо: Кхиэлан дакъош диъ ду:
1- Хаар.
2- ДIаяздар.
3- Лаар.
4- Кхоллар.

ШолгIа бакъо: Кхиэлаш пхиъ ю:
1- Азаллехь дуьйна язйина кхиэл.
2- ЧIагIо оьцучу дийнахь язйина кхиэл.
3- Ненан кийрахь волуш язйина кхиэл.
4- Лайлатул-Къадр буса язйина кхиэл.
5- ХIора дийнахь язъеш йолу кхиэл.

Жайна чекхдели! АллахIана бу хастам,
къинхетамечу, комаьршачу, дерриг лучу а!
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