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Читин гафар  
Аллагьдин Агълиж – Иса Месигьдин ччвурарикан саб, фицики 

гьарсар касдин гунгьарихъанди Думу, агълижси, хачриин гъур*
бан гъахьну.  

Аллагьдин Паччагьлугъ – Аллагьдин гьюкмин девир. Аллагьдин 
Паччагьлугъдиъ уч²вуб – Аллагь чпин паччагь вуди хьуб. Жа*
раси – женнет.  

Аллагьдин хал – Ерусалимдиъ ади гъабхьи Гирами дарамат. 
Анжагъ гьадушваът²ан жугьдари Аллагьдиз гъурбнар хури 
гъахьундар ва гьацира машкврариз гьадушвазт²ан уч шули гъа*
хьундар. Сифте думу Дарамат ихь девир гъяйиз 10*пи аьсриъ 
Сулейман паччагьдин девриъ дивну. Хъасин, ихь девир гъя*
йиз 5*пи аьсриъ, жугьдар Вавилондиан йисирвалиан гъафиган, 
дарабгънайиб тазат²ан дивнийи. Ихь деврин 1*пи аьсриъ 
Гьирод паччагьди Дарамат жараси тикмиш гъап²нийи. Исайи 
улихь ккимиди дупнайиси, ихь деврин 70*пи йисан му дара*
мат Римдин кьушмари ккидипнийи ва дидхъанмина таза ала*
п²ундайи.  

Аллагьсузар (Аллагь аьгъдрудар) – Иса жилиина гъяйиз, Аллагь 
садар жугьдаризт²ан аьгъяди гъахьундар, гьаз гъапиш Аллагьди 
Учв дурариз Къанундилантина аьгъю гъап²ну, имбуну халкьа*
риз аьгъяди гъахьундар, я Аллагь аьгъяди ккунди гъахьундар, 
аьгъяди ккунидар жугьуд халкьдик ктикьури гъахьну.  

Аьлимар – лигай: къанунчйириз.  
Аьхюну малла – жугьдарин диндин к²улин гъуллугъчи. Кюгьне 

Йикьрарин вахтари дурари халкьди гъап²у гъурбнар кьабул 
ап²уйи ва Аллагьдиз ургуйи.  

Читин гафар 
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Вакилар – Аллагьди кадагънайи ва гьаънайи адмийир. Исайи 
гьамци, Чав ктагъу ва Чахъди лицури гъахьи 12 ученикдиз к²у*
йи. Дурари инсанарихьна Ужувлан хабар рубкьну ккундийи.  

Гирами китабар – Гирами Рюгьниинди дидик²найи вари кита*
бар: Мусайин хьуб китаб, Пайгъамбрарин китаб, Мяълийи*
рин китаб ва Ц²ийи Йикьрарин китаб.  

Гирами чадур, Шагьидвалин чадур – Аллагьдиз хал дивайиз Ду*
гъаз икрам ап²рушв ва гъурбнар хрушв. Думу, Аллагьди гъа*
пибси, дап²найиб вуйи. Му мици Кюгьне Йикьрарин вахтари 
гъабшиб вуйи.  

Гунгьар гардандиъ дисуб – Аллагьдин улихь жвуван гунгьарин 
гъавриъ ахъуб ва ц²ийи, гунгьар ктру уьмур ккебгъуб.  

Гъурбан ап²рушв – жилихьан ягъалди, гъвандикан, бат²рикан 
ясана рукькан дап²найишв. Гъурбан гъап²уб гьадушв’ин дипу*
йи ва Аллагьдиз убгуйи. Иса жилиина дуфнайи вахтна, гъур*
бан ап²рушв Аллагьдин хулаъ айи. Душв’ин гъурбан гъап²уб 
убгуз Аллагьдин гъуллугъчйиризт²ан (маллйир) ихтияр ади 
гъабхьундар.  

Давудрин Насил – Месигьдиз гьаци к²уйи. Думу Давуд паччагь*
дин насларикан духьну ккундийи.  

Динар (динарий) – улихь вахтари сад йигъандин зегьметнахъ тув*
ру кьимат.  

Заан диванхана (синедрион) – жугьдарин диван ап²ру гьюкум 
айи заан мажлис. Думу 70 касдикан ибарат вуйи. Иса жилиин 
ва жугьдар Рим вилаятдин гьюкмикк ккайи вахтна, заан ди*
ванханайин к²улин къарар, анжагъ жугьдарин жилариин али 
Рим гьюкмин ихтияр гъабхьиган, кьувватнаъ убч²вуйи.  

Зилотар – жугьдарин диндин саб десте. Дурариз жара миллета*
рихьан жугьдарин дин марцциди уьбхюз ва Римдин гьюкми*
ккан Израиль дявдиинди азад ап²уз ккундийи.  

Инсаниятдин Бай – Кюгьне йикьрарин китабариъ Месигьдиз 
гьаци к²уйи. Исайи, Чаз гьамци к²ури, Учв Месигь вуйиб 
улупнийи. Сакьюдар Гирами китабариъра Месигьдиз гьаци 
к²ура.  

Къанун – Муса пайгъамбриз Аллагьди туву табшуругъар айи Ги*
рами китабарин кюгьне саб пай. Дидиз Таврат, Тора вая Му*
сайин хьуб китаб к²ури шулу.  
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Къанун тамам ап²уб – вари жугьдарин буржи. Думу Къанундиъ, 
адми фици яшамиш духьну ккундуш, уьмриъ фу гъадагъа 
вуш, жара гьюкуматдиндарихъди фици духьну ккундуш, мид*
ланна гъайри, гизаф кьадар аьдатарикан, хурагарикан ва жара 
гизафубдикан дибик²на.  

Къанунчйир – инсанариз Къанундин къайдйир улупру гъул*
лугъчйир. Жугьдарин дурариз аьхю гьюрмат айи.  

Лавшарин машквар – Пасха машкврихъан дишла ургуд йигъан 
тебрик ап²ру машквар. Думу вахтна анжагъ дун ктру уьлт²ан 
(лавшарт²ан) дит²ну ккундайи.  

Левитар – дурар Аллагьдин гъулугъчйир (маллйир) даршра, 
дурари, Аллагьдин хулаъ мукьмар йивури, Аллагьдин ад за 
ап²ури, гъурбан ап²урайи гьяйванатар ургуз ва жара ляхна*
риз кюмекчйир гъахьну. Мидланра гъайри, дурари Къанун*
дин дарсар туври гъахьну ва халкьдин арайиъ дурар мялимар*
си вуйи. Мици Левийин тухмиан вуйи адмийиризт²ан ап²уз 
ихтияр ади гъабхьундар.  

Маллйир – Ерусалимдиъ айи Аллагьдин хулан гъуллугъчйир. 
Дурарин вазифа, Къанундиъ улупнайиганси, гъурбнар хуб, 
ургуб вуйи.  

Манна – Мусайин хиликкди гъумран чюллериъ Израиль халкь 
уьгънайи вахтари Аллагьди дурариз зав’ан гьап²ри гъабхьи хураг.  

Месигь – Гирами китабариъ улупнайиси, инсанар уьрхбан бада*
ли Аллагьдихьан Дуфнайир.  

Мист – Гирами китабар урхбан ва гьацира ккарагбан бадали 
жугьдар уч шлу хал. Жугьдарин мистаъ гьар султ йигъан уч 
шуйи. Мистариъ Кюгьне йикьрар урхуз ва дурарин мяна ктиб*
туз гьар жугьуддиз ихтияр ади гъабхьну. Жугьдар яшамиш шлу 
гьар шагьриъ, гъулаъ мистар ади гъахьну. Аьдат вуйиси, дура*
рин яшайиш гьаддилан илт²ибк²найи, ва мистан аьхюрра ва*
рит²ан гьюрматлу кас шули гъахьну.  

Мяълийирин китаб – Гирами китабарикан саб. Дидиз 150 мяъли 
дахил шула. Дурари Аллагьдин аднакан, аьжаликкан адмийир 
уьрхюзди Аллагьдиз баркаллагьнакан, Аллагьдин зурбавали*
кан, Аллагьдиз ккарагбакан к²ура.  

Налукар уч ап²рур – Къанун дюрюбхди, Римдин хазнайиз пул уч 
ап²ру жугьдар. Дурар тмуну жугьдариз лап даккни инсанар вуйи.  
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Пайгъамбрар – Аллагьдин гафар деерхьну, дурар адмийириз 
ктитрудар. Пайгъамбрар Иса гъяйиз ади гъахьну. Аллагьдин 
пайгъамбар жугьуд адмийикант²ан шлуб дар, гьаз гъапиш Ал*
лагьди гьадму Чан халкьдигъянт²ан пайгъамбрар гъядягъюри 
гъахьундар, фицики дурари Аллагьдин Къанун хъап²уз улупу*
ри гъахьну. Пайгъамбрарин китабар Кюгьне йикьрарин пай*
наз дахил шула.  

Пасха – Египетдин лук²’валиккан ата*бабйир азад хьувал к²ваи*
на хру жугьдарин к²улин машквар. Пасхайин машквар гьар 
хьадукра апрелиъ Ерусалимдиъ къайд ап²уйи. Пасхайин хураг*
наз, аьдат вуйиси, агълиж дубккну ккундийи.  

Саддукйир – жугьдарин диндин саб десте. Дурари Къанундиз*
т²ан гъуллугъ ап²ури гъахьундар. Гьаддиз лигну, дурар гъач²и*
дар ч²иви хьувалихъ хъугъри гъахьундар, фицики, чпи фикир 
ап²урайиси, Къанундиъ дидкан дибик²ну адруган.  

Султ йигъ – гирами ва гьяфтайин аьхиримжи йигъ. Му йигъ 
марцци йигъ вуди гьисаб ап²урайи. Къанундиз лигну, султ 
йигъан лихуз гъадагъа ап²урайи. Жугьдарин ригъ алабхъбан 
кьяляхъ закурин йигъ ккебгъуйи. Гьаддиз, жвуми йигъан ригъ 
алабхъбалан кьяляхъ тап султ йигъан ригъ алабхъайизкьан ли*
хуз ихтияр ади гъабхьундар, думу йигъ Аллагьдиз бахш дап²ну 
ккундийи.  

Ужувлан хабар – Аллагьди тувнайи Гаф. Гьадму Гаф уьмриз 
Аллагьди Иса Месигьдилантина арайиз гъабхну. Гьадгъулан*
тина вари инсаниятдиз чпи уьрхюз рякъ ачмиш гъабхьну – 
магьа Аллагьдихьан дуфнайи Ужувлан хабар жилариин гьар*
сар касдиз.  

Ученикар (Исайин) – Исайихъ хъугънайидар, Дугъан терефк*
рар, Дугъан гаф агъю ап²урайидар ва Дугъан рякъ дибисна*
йидар.  

Фарисйир – жугьдарин диндин саб десте. Дурари Къанундиъ 
улупнайиб гьярф*гьярфнаъди тамам ап²уйи. Халкьдин арайиъ 
дурарин аьхю гьюрмат айи. Дурар, чпин аьгъювализ лигну, 
гизаф фурс кайидар вуйи.  

Хач – иливбан ишараси чиб*чпик кит²найи кьюб хамхар. Дура*
рикан сабунуб жилиъ убсуйи, хъа гьатмунуб дидик кабсуйи. Рим 
гьюкми тахсиркрар гьацдар хачарик карсуйи. Адмийирикан 
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аьзабар кч²юкьбан бадали, дурари дурар хачрак кьумар йивну 
карсуйи ва йик²айизкьан гьаци кирхну гъитуйи.  

Хъугърударин мажлис, ясана хъугърудар – му гаф кьюб мянайи*
инди ишлетмиш ап²ури шулу: 1) Саб йишвахь уч шлу Иса 
Месигьдихъ хъугъру адмийир. 2) Вари дюн’я вуйибси яша*
миш шулайи Исайихъ хъугъру адмийир.  

Хьуц²урарин машквар (Бегьер ккадабц²бан машквар) – бегьер кка*
дабц²балан кьяляхъ ап²ру машквар. Жугьдари думу машквар, 
Азадвалин (Пасхайин) машкврихъан хьц²урпи йигъан тебрик 
ап²ури шулу.  

Штуан ап²уб – гунгьар гардандиъ дисбан ва гунгьарихьан марцц 
хьпан лишан вуди, штукк ккеркну, таза беден хъибшу мисал 
вуди, ккудуч²вуб. Мици, Аллагьди дупну, Исайин терефкра*
ри ап²ури шулу, гьаз гъапиш Исайихъ хъугърур гъашигант²ан 
женнетагьли хьуз шлуб дар. Му аьдатну инсан Аллагьдиз 
бахш гъахьивал ва ц²ийи уьмур ккебгъувал улупура.  
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Ччвурар  
Аюб – аьгь ап²уз даршлу аьзабар аьгь гъап²у кас. Дугъкан, 

«Кюгьне Йикьрарин» «Аюб» китабдиъ дибик²на.  
Вавилон – Иса Месигь гъяйиз улихьна вахтари Вавилон вила*

ят жугьуд халкьдин лап яман душман вуди гъабхьну. Ц²ийи 
Йикьрарнаъ «Вавилон» к²уру гаф саспи йишвариъ иблисдин 
вая шейт²нин гьюкум вуди ишлетмиш ап²ура.  

Гоморра – Дубк²найи (Мертвое) гьюлин гъирагъдихъ хъади гъа*
хьи хьуб шагьрикан кьюбдиз Гоморра ва Содом к²уйи. Гьадму 
шагьрариъ яшамиш шули гъахьи адмийири ап²ури гъахьи гун*
гьариз дилигну, Аллагьди зав’ан мархьси ц²ана гугут дубгъну, 
гьадму кьюбиб шагьрар гъургну.  

Гьарун – Муса пайгъамбрин аьхюну гъардаш. Аллагьдин гъуллугъ*
наъ хьуз ва Аллагьдиз Израиль халкьдихъанди гъурбнар хуз, ан*
жагъ Гьарундиз ва дугъан насларизт²ан ихтияр ади гъабхьундар.  

Гьирод – хъади*хъади гъахьи юкьур паччагьдиин алди гъабхьи 
ччвур. 1. Зурба Гьирод – вари Палестина уьлкейин паччагьвал 
ап²ури гъахьи жугьдарин паччагь. Гьадгъу паччагьвал ап²у*
райиган, Иса Месигь бабкан гъахьну. 2. Гьирод Антипа – Га*
лилей уьлкейин паччагь, Зурба Гьироддин бай. 3. Гьирод Агри�
па – Зурба Гьироддин балин бай (хтул). Дугъу Палестинайин 
аьхювал ап²урайи вахтна, Исайихъ хъугърударихъ думу ижми*
ди хъергри гъахьну.  

Давуд – Ягьудайин тухмиан гъахьи Израилин варит²ан маш*
гьур паччагь. Пайгъамбрари, гьякьди дюн’яйиин паччагьвал 
ап²ру Месигь Давудрин насларикан хьиди, к²ури, улихьми*
ди к²ури гъахьну.  

Ччвурар 
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Ибрагьим – Аллагьди гьаму пайгъамбрихъди йикьрар гъийит²*
нийи. Израиль халкь гьамгъулантина ккебгъра. Ибрагьим Ал*
лагьдихъ хъпехърур, Аллагьдиин хъугъ’вал алир вуйи, ва Аллагь*
ди думу дугъри кас вуди гьисаб гъап²ну.  

Ильяс – Кюгьне йикьрарнан вахтари гирамидарикан сар ва адлу 
пайгъамбар. Думу ч²ивидимиди аьршариз гъурхну. Израиль 
гьюкуматдин аьхюр вуйи Ахавдина дугъан хпири куч²лин ал*
лагьариз икрам ап²урайиган, Ильясди дурариз Аллагьдин 
гафар гъапнийи. Гьаму дюн’яйиз гъюз Месигь гьязур гъап²ур 
Ильяс ву.  

Исакь – Ибрагьимдинна Сарайин бай.  
Мелхиседек – Салим к²уру йишван паччагь, Аллагьдин гъул*

лугънаъ айир. Ибрагьим пайгъамбри дугъаз, дявдиъ гъалиб 
духьну гъюрури, чахь хьайибдикан йиц²убпи пай тувнийи. 
Гьаддин кьяляхъ, Ибрагьимдиз уж’вал ап²ин к²ури, Мелхисе*
дек Аллагьдиз ккарагнийи.  

Муса – пайгъамбар, жугьдарин варит²ан машгьур кас, дурарин 
аьхюр. Дугъу чан халкь, жугьдар, Египетдин йисирваликкан 
ккадаъну. Дугъу Аллагьди туву Къанун чан халкьдихьна гъу*
рубкьну.  

Нюгь – пайгъамбар. Аллагьди, гьадмугандин дюн’я, илипну 
шид, ккидипайиз, Нюгьдиз гими ап²ин гъапну. Гьадиъди ду*
му ва дугъан хизан Аллагьдихъ хъугъувалилантина аьжална*
ккан гъюрхну.  

Сарай – Ибрагьим пайгъамбрин хпир, Исакьдин дада.  
Содом – лигай: Гоморрайиз.  
Сулейман – Давудрин бай. Давудрин кьяляхъ Израиль уьлке*

йин паччагь. Сулейман паччагь вуйиган, Израиль гьюкумат 
гизаф девлетлу ва кьувватлу шулу. Сулейманди Ерусалимдиъ 
Аллагьдиз сабпи хал (дарамат) дивру.  

Юнус – пайгъамбар, шубуд йигъан балугъин фуниъ ади гъашир.  
Якьуб – Исакьдин бай, дугъаз Израилра к²ури шулу.  


