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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА   Первая религиозно-Просветительская газета в ссср

АХмеД ДуДАеВ НАзНАчеН
мИНИСТРОм ИНфОРмАцИИ И печАТИ чР

чИНГИз АХмАДОВ НАзНАчеН ДИРекТОРОм чГТРк «ГРОзНЫй»

муфТИЯТ чР ОБъЯВИл О ВОзВРАТе 
ДеНеГ зА пуТеВкИ В ХАДж

цеНТР ГРОзНОГО укРАСИТ НОВАЯ мечеТь

фОНД кАДЫРОВА ВЫДелИл 3000 лекАРСТВеННЫХ 
НАБОРОВ ДлЯ COVID-пАцИеНТОВ

РАмзАН кАДЫРОВ пРОВел ВСТРечу С 
пРеДСТАВИТелЯмИ РеГИОНАльНЫХ СмИ

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров провел встречу 
со своим  помощником, мини-
стром информации и печати 
Ахмедом Дудаевым, советником  
Аламахадом Ельсаевым, пресс-
секретарём, начальником Инфор-
мационного управления Главы 
и Правительства ЧР Ильманом 
Вахидовым, а также директором 
ГТРК «Вайнах» Рузаной Весе-
лаевой, главными редакторами 
государственных газет и инфор-
магентств, издательского дома, 
шеф-редакторами ЧГТРК, руко-
водителями отделов. Встреча про-
шла в легкой и непринужденной 
атмосфере.

- Мои гости делились веселыми 
историями, курьезами из рабо-
чей жизни журналистов. Честно 
говоря, мне было очень приятно 
общение с ними. Несмотря на 

характер встречи, мы также об-
судили вопросы развития СМИ, 
использование новых технологий 
для повышения качества работы 
телевидения, газет и журналов, 
расширения их аудитории. Се-
годня СМИ стоят на передовой 
в борьбе против идеологических 
атак, антироссийской пропаган-
ды и провокаций, направленных 
на дестабилизацию ситуации в 
Чеченской Республике и в целом 
в нашей стране. И с этой задачей 
наши журналисты успешно справ-
ляются, - отметил Р. Кадыров. 

Рамзан Кадыров поблагодарил 
журналистское сообщество ЧР 
за высокий патриотизм, ответ-
ственный подход к подготовке 
материалов, за твердую граждан-
скую позицию. Также пожелал 
им удачи в работе и творческого 
вдохновения.

Глава ЧР Рамзан Кадыров назначил 
своего помощника, директора ЧГТРК 
«Грозный» Ахмеда Дудаева на должность 
министра информации и печати ЧР.

- В нашей команде он зарекомендовал 
себя как энергичный, инициативный, 
творческий и целеустремлённый мо-
лодой человек. Все последние годы, 
являясь директором ЧГТРК «Грозный», 
Ахмед Дудаев проявлял прекрасные ор-
ганизаторские способности. Он всегда 
внимательно следит за ситуацией в мире, 
прекрасно осведомлён о положении дел 
во внешней и внутренней политике, 
имеет чёткое понимание проблем и пер-
спектив развития во многих отраслях. 
Ахмед отличается умением находить 
нестандартные решения в сложных си-
туациях, - сказал Рамзан Кадыров.

Глава ЧР выразил уверенность, что 
Ахмед Дудаев справится со своими 
обязанностями и в новой должности.

- Он тесно знаком с этой сферой. Год 
назад я поручал ему курировать все госу-
дарственные СМИ ЧР,  с чем он справил-
ся на «отлично». Ахмед Дудаев провел 
качественную реорганизацию печатных 
и электронных изданий, расставил пра-

вильные приорите-
ты, вывел их работу 
на качественно но-
вый уровень, усилил 
влияние в Интернете, 
создал дополнитель-
ные рабочие места, 
- рассказал он.

Р а м з а н  К а д ы -
ров пожелал ново-
му министру удачи 
и успехов в новой 
должности.

- Перед ним стоят 
амбициозные зада-

чи, которые предстоит решить. Для это-
го у него есть все необходимые навыки 
и возможности, - пояснил он.

Ахмед Дудаев выразил слова бла-
годарности Главе ЧР за оказанное 
высокое доверие и постоянную все-
стороннюю поддержку деятельности 
региональных СМИ.

- Рамзан Ахматович, Вы помогаете 
нам не только словом, но и делом, 
регулярно снимая эксклюзивные мате-
риалы в качестве мобильного репортера 
ЧГТРК «Грозный», оказывая финансо-
вую помощь в оснащении СМИ ЧР, а 
также  каждому сотруднику, в частно-
сти. Огромная честь работать рядом с 
Вами во благо нашей Родины, в коман-
де, основанной Первым Президентом 
ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи 
Кадыровым, - отметил А. Дудаев.

Он добавил, что для него новое на-
значение - большая ответственность, но 
также и стимул для дальнейшего развития 
информационной сферы в республике.

Напомним, ранее занимавший пост ми-
нистра Джамбулат Умаров был переведен 
на должность заместителя руководителя 
Администрации Главы и Правительства ЧР.

Директором ЧГТРК «Гроз-
ный» стал молодой, талантли-
вый, трудолюбивый и очень 
перспективный журналист 
Чингиз Ахмадов. До этого мо-
мента он являлся директором 
Информационного агентства 
«Чеченская Республика Се-
годня».

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров объявил 

о его назначении на встрече 
за чашкой чая со своим по-
мощником, министром ин-
формации и печати Ахмедом 
Дудаевым, советником  Ала-
махадом Ельсаевым, пресс-
секретарём, начальником Ин-
формационного управления 
Главы и Правительства ЧР 
Ильманом Вахидовым, а так-
же директором ГТРК «Вай-

нах» Рузаной Веселаевой, 
главными редакторами госу-
дарственных газет и информа-
гентств, издательского дома, 
шеф-редакторами ЧГТРК, 
руководителями отделов.

- За время работы на те-
левидении и в Интернет-
издательстве Чингиз Ахмадов 
зарекомендовал себя как от-
ветственный, инициативный 

специалист, имеющий чёткую 
и твёрдую жизненную по-
зицию, верный курсу нашего 
Первого Президента, Героя 
России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Он является автором 
нескольких резонансных и 
нашумевших журналистских 
расследований, которые вы-
звали огромный интерес не 
только в нашей республике, 

но и далеко за ее пределами. Я 
поздравил его с назначением, 
пожелал успехов в нелегкой, 
но ответственной работе, - от-
метил Р. Кадыров.

Ранее Глава ЧР Рамзан 
Кадыров объявил о назначе-
нии экс-директора ЧГТРК 
«Грозный» Ахмеда Дудаева 
на должность министра ин-
формации и печати ЧР.

Саудовская Аравия отме-
нила хадж для паломников 
из других стран из-за коро-
навируса . Руководство Сау-
довской Аравии приняло ре-
шение о том, что в этом году 
состоится только внутренний 
хадж, в котором смогут при-
нять участие только прожи-
вающие в стране паломники.

В связи с этим Духовное 
управление мусульман Че-
ченской Республики сооб-
щило, что граждане, заранее 
купившие путевки в хадж, 
смогут в полном объеме вер-

нуть свои денежные сред-
ства за купленные билеты.

- Можно уже сказать, что 
в этом году сезон хаджа не 
состоится. Об этом уже объ-
явили официально. Те па-
ломники, которые успели 
приобрести путевки, смогут 
вернуть свои деньги в Коми-
тете по делам хаджа, который 
находится в здании Муфтията 
ЧР. Особых каких-то бумаг 
для этого не нужно, главное 
иметь при себе хотя бы па-
спорт, удостоверяющий лич-
ность, и квитанцию об оплате.

Святыня расположится на 
площади «Минутка», об этом 
сообщил Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.

Она составит архитек-
турный ансамбль с жилым 
комплексом, который также 
будет построен рядом. 

Рамзан Кадыров поручил 

детально проработать ряд 
вопросов – от ландшафтно-
го дизайна до экстерьера. 
Реализацию проекта будет 
курировать помощник Главы 
ЧР Амрудди Эдильгириев, 
который имеет богатый опыт 
строительства мечетей. 

- Последние два десятилетия 

наша столица охвачена на-
стоящим строительным бумом. 
Чуть ли не ежедневно в городе 
вводятся современные жилые 
и социальные здания, дороги 
и мосты, зоны отдыха и инже-
нерные коммуникации, ком-
мерческие и промышленные 
объекты, - отметил Р. Кадыров.

В Чеченской Республике 
3000 лекарственных набо-
ров выделено для COVID-
пациентов благодаря под-
держке Регионального об-
щественного фонда имени 
А. А. Кадырова, сообщает 
пресс-служба Министерства 
здравоохранения Чеченской 
Республики.   

Так, фонд выделил 2000 
лекарственных наборов для 
пациентов с новой коронави-
русной инфекцией, не нуж-
дающихся в госпитализации, 
то есть болеющих в легкой 
форме,  а  также COVID-
пациентам, которые выписа-

ны из стационара на амбула-
торное долечивание.

- По схеме маршрутизации 
пациента с подозрением на 
COVID-19 направляют в одно 
из 7 перепрофилированных 
медицинских учреждений 
республики. На месте осма-
тривают пациента: делают КТ 
легких, проверяют сатурацию, 
температуру. Если пациент не 
нуждается в стационарном 
лечении и болезнь протекает 
в легкой форме, пациенту 
выдают набор лекарствен-
ных средств и направляют на 
амбулаторное лечение. Далее 
пациент проходит лечение 

под наблюдением участково-
го терапевта, который ведет 
дистанционное медицинское 
наблюдение. Участковый врач 
в день несколько раз звонит, 
узнает о состоянии пациента 
и при необходимости выез-
жает к пациенту домой, - го-
ворит заместитель министра 
здравоохранения Чеченской 
Республики Алам Гадаев.

Ранее на средства РОФ им. 
А-Х. Кадырова были при-
обретены и розданы 1000 
лекарственных наборов для 
пациентов, которые проходят 
амбулаторное лечение или до-
лечивание от COVID-19.

Д И Н

Рузбанан ламаз, Дала вайн уммат къастош, дезчу пIераскан 
дийнахь вайна делла совгIат ду. Рузбанан ламазах Iарбийн 
маттахь джумуIат ламаз олу. ПIераскан дийнахь делкъа лама-
зан метта 2 ракаIат рузбанан ламаз до маьждигехь. Пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) аьлла: «Рузбанан 
ламаз дар массо бусалба стагана важиб ду…».

Имама, рузбанан ламаз дихкича, цунна тIаьххье: «Ас нийят 
ди, Делан дуьхьа, фарз ши ракаIат рузбанан ламаз жамIатца 
имамна тIаьхьа дан» – аьлла, нийят деш, шена хезчу оза-
ца «Алло́хIу Акбар» олуш, ламаз доьхкур ду. Оцу ламазан 
«Бисмилла», «Этхьиг», хьала-охьа теIаран «Алло́хIу Акбар» 
меллаша, шена хезачу озехь, эр ду. Имамал хьалха ца лелхаш, 
хьала-охьа таIарехь жимма тIаьхьавуьсуш дийр ду ламаз.

Рузбанан ламазан цхьана ракаIате бен ца кхиахь а, и ламаз 
къобал хир ду. РакаIате кхиар лору, имам шолг1ачу рукуIера 
хьаланисвалале, ирахь ламаз дихкина, имамана тIаьхьа рукуIе 
ваха кхиънарг.

Цхьана ракаIате кхиъначо, имамна тIаьхьа рузбанан ламаз 
Делан дуьхьа дан нийят дина, ламаз дийр ду; цо салам делча, 
ша салам ца луш хьалагIаьттина, дисина ракаIат (Бисмилла, 
хьала-охьа таIар, суждане вахар) кхочуш а дина, юха а «Эт-
хьиг» дешна, ламаз дерзош салам лур ду.

Рузбанан ламазал хьалха шишша ракаIатца деш шиъ суннат 
ламаз ду. Ишта рузбанан ламазал тIаьхьа а ду шина ракаIатах 
долу шиъ суннат ламаз.

ДОкъАН лАмАз

Докъан ламаз дар фарз кифаят ду (цхьаболчара дича, би-
синчарна тIерадолуш). Абу ХIурайрата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Веллачу стагана докъа ламаз 
даллац цуьнан тезетахь Iийначунна боккхачу ломал ял ю. 
Ткъа и дIаволлалц кешнашкахь Iийначунна шина ломал ял 
ю» (Бухари, Муслим).

жАмIАТеХь ДОкъАН лАмАз 
ДАРАН кеп

Имамо ламаз дихкинчул тIаьхьа, цунна тIаьхьа хIоьттинчо 
докъан ламазан нийят ишта дийр ду: «Ас нийят ди, Делан 
дуьхьа, хIокху веллачунна (еллачунна) докъан ламаз дан 
жамIатца, имамана тIаьхьа хIоьттина» – аьлла. Нагахь санна 
белларш дуккха белахь, имама докъан ламаз дечарна докъан 
ламаз дан нийят дийр ду. Докъан ламаз, доьазза «Алло́хIу 
Акбар» аларца, ирахь лаьтташ деш ду.

Хьалхара «Алло́хIу Акбар» имамал тIаьхьа ламазан нийят 
деш олу. Ши куьг белшел лакха доккхуш, цунна тIаьххье 
меллаша (шена хезачу барамехь) «Алло́хIу Акбар» олуш, 
куьйгаш некха кIел дехкина, ирахь волуш «Бисмилла» (Фа-
тихьа) доьшур ду.

Имама шолгIа «Алло́хIу Акбар» аьлча, цунна тIаьххье 
меллаша «Алло́хIу Акбар» олуш, ирахь волуш Делан Эл-
чанна (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) салават дуь-
ллур ду: Алло́хIумма солли Iала́ Мухьаммадив-ва Iала́ а́ли 
Мухьаммадив-ва саллим. «ИбрахIиман салават» диллар 
дикох лерина а ду: Алло́хIумма солли Iала́ Мухьаммадив-
ва Iала́ а́ли Мухьаммадин кама́ соллайта Iала́ Ибро́хIи́ма 
ва Iала́ а́ли Ибро́хIи́ма, ва ба́рик Iала́ Мухьаммадив-ва Iала́ 
а́ли Мухьаммадин кама́ ба́рокта Iала́ Ибро́хIи́ма, ва Iала́ а́ли 
Ибро́хIи́ма филь-Iа́лами́на, иннака хьами́дум-мажи́д.

Имама кхоалгIа «Алло́хIу Акбар» аьлча, веллачунна доIа 
дийр ду: Алло́хIуммагIфир лахIу, вархьамхIу (Я АллахI, 
гечдехьа цунна, къинхетам бехьа цунах);

Елларг зуда елахь: Алло́хIуммагIфир лахIа́, вархьамхIа́ (Я 
АллахI, гечдехьа цунна, къинхетам бехьа цунах);

Я белларш дуккха белахь: Алло́хIуммагIфир лахIум, 
вархьамхIум (Я АллахI, гечдехьа царна, къинхетам бехьа царах).

Делларг бер делахь:«Алло́хIуммажIальхIу фаротIон 
лиабавайхIи ва салафан ва зухрон ва Iизотан ваIтиба́рон ва 
шафи́Iан ва саккъиль бихIи мава́зи́нахIума́, ва афригIис-
собра Iала́ къулу́бихIима́ (Я АллахI, хIара шен дена, нанна 
а эхартахь бух кечбан хьалхадаьлла хилийтахьа, цаьршинна 
цунах кхане а ехьа, хьехам, тергам а хилийтахьа, шен дехаран 
жоп луш волу шапаIатан да а вехьа. Я АллахI, хIара бахьана 
долуш цаьршиннан диканаш узу терза даздехьа, цаьршиннан 
дегнаш собарх а дузахьа)».

ДоьалгIа «Алло́хIу Акбар» аьлча, хIара доIа дийр ду: 
«Алло́хIумма ла́ тахьримна́ ажрохIу ва ла́ тафтинна́ баIдахIу, 
вагIфирлана́ ва лахIу (ХIай АллахI, х1ара велларг д1аверзорах 
хуьлучу мелах ма дахахьа тхо, цул тIаьхьа вуон ма гайтахьа 
тхуна, тхуна а, цунна а гечдехьа)». ТIаккха, имама салам 
деллачул тIаьхьа салам лур ду, цул тIаьхьа доIа дийр ду.

ХIоттийнарг – Илесов Iелин Iарби

РузБАНАН лАмАз

Салман Успаев

НовостИ
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СИйлАХьчу ДешНИйН  ДОзАллеХ

пАйХАмАРА БеРАш кХеТОш-кХИОРеХь ХIОТТИйНА НИзАм

Хастам бу Iаламийн Да 
Волчу АллахIна. АллахIера 
салам-маршалла  хуьлда 
Iаламех къинхетам беш Дала 
ваийтина волчу вайн Элчанна 
Мухьаммадна, цуьнан доь-
залшна, асхьабашна, царна 
тIаьхьа мел баьзначарна а.

Баккъал а, ден-ненан ирсах 
ду доьзалхо ийманехь а, дена-
нанна муьтIахь а хилар. Веза-
Сийлахьчу Далла гергахь 
да-нана доккхачу жоьпаллехь 
ду шайн доьзал ийманехь, 
оьзда гIиллакх долуш кхио-

рехь. Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «Шух хIора а Iу ву, 
хIораммо а жоп дала дезар ду 
шен Iуналлех» (Бухари).

Бусалба дино ма-бохху доь-
зал хьалакхиор атта болх бац. 
Дас-нанас дийнахь-буса, кIорда 
ца деш, мало йоцуш, собарца, 
хьекъалца, хаза масал гайтарца 
и болх дIабаьхьча, шаьш юь-
хьарлаьцнарг кхочушдан аьтто 
хир бу цаьршиннан. Иштта 
кхиийна доьзалхо юьхькIам бу 
дена-нанна, юьртана, махка-
на, берриге а бусалба нахана. 
Бакъду, нагахь санна дас-нанас 
оцу балха тIехь ледарло а йина, 
шайн бераш, бала а боцуш, 
тесна дитахь, Делера оьгIазло 
хила герга ду царна.

Вайна хууш ма-хиллара, 
уггаре нийса къамел – Дала 
доссийна Къуръан ду, ткъа 
уггаре нийса некъ – Делан Эл-
чано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) хьехнарг, цо 
гайтинарг бу. Цундела хIара 
жайна вовшахтухуш тхуна 
коьрта хийтира Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) бераш кхио-
рехь хIоттийна низам дайшна-
наношна довзийтар. Веза-
Сийлахьчу Дала доьзал кхио-
рехь а, муьлххачу хьолехь а 
Делан Элчано (Делера салам-

маршалла хуьлда цунна) бил-
галбинчу новкъа дIадаха аьт-
то бойла вайн.

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«ХIай ийман диллинарш, кер-
ста нахах а, тIулгех а латор 
йолчу цIарах ларде аш шайн 
догIмаш а, доьзалш а. Оцунна 
тIехIиттийна маликаш хир 
ду, шога, нуьцкъала а долуш, 
Дала шайга динчу омранна 
Iеса а ца хуьлуш, шайга де 
аьлларг кхочуш а деш» («Ат-
Тахьрим», 6).

Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Адам делча 
цуьнан Iамал дIахедаш ю, 
кхо хIума доцург: лелаш долу 
сагIа; шех пайда оьцу Iилма; 
цунна доIа деш волу дика 
доьзалхо » (Муслим).

Iусманул ХьатIибийс аьлла: 
«Суна хезира Iумаран кIанта 
(Дела реза хуьлда цунна) цхьа-
на стаге олуш: «Хьайн доьзал-
хочунна гIиллакх Iамаде, бак-
къал а, хьоьга хоттур ма ду ахь 

цунна хIун гIиллакх хьехна, 
ахь цунна хIун Iамийна, аьлла. 
Баккъал а, цуьнга хоттур ма 
ду хьуна муьтIахь хиларх а, 
хьоьца дика хиларх а лаьцна».

Баккъал а, доьзалхо кхио-
рехь тахана дуккха а кхераме 
халонаш ю, царах ю:

– Доьзалхо кхиорехь мас-
сарел хьалха жоьпалле долчу 
дас-нанас цу тIехь ледарло яр;

– Бераш кхетош-кхиош 
йолчу урхаллаша бераш кхи-
орехь оьшуш долу,беран 
сица а, ойла кхоллаялар-

ца а, дегIехь хила дезачу 
гIиллакхашца а доьзна долу 
коьрта хIуманаш тидаме оь-
цуш дитар;

–Малхбузерчу пачхьалкха-
ша бераш кхиорехь хIоттийна 
низам дена-нанна нийса ду 
моттар а, цу тIехь бер кхио 
гIертар а;

– Да-нана Исламан низам 
девзаш, цу тIехь доьзалхо 
кхио гIерташ къахьоьгуш 
цахилар.

пАйХАмАРА ХIОТТИйНА 
НИзАм – ИзА мАССО 
з А м А Н А Х ь  А ,  м А С -
СО меТТеХь А БеРАш 
к Х е Т О ш - к Х И О Р е Х ь 
уГГАРе ДИкА НИзАм Ду

Иза уггар дика низам хилар 
гойтуш ду:

1. Иза хIоттийна ду, Делах 
а, къематдийнах а тешарна 
тIехь, Делан Элчанна (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) тIаьхьавазарна тIехь а. 

2 .  Иза  ду ,  ойланашна 
тIедоьгIна доцуш, къахьега-
рехь девзина низам.      

3. Цо дена-нанна довзу-
ьйту, бераш кхиорехь шаьш 
жоьпалле хилар а, цаьршин-
нан коьрта Iалашо – доьзалхо 
ийманехь кхиорехь къахьегар 
хилар а. 

4. Берашна цо хьоьху цаьр-
гахь хила деза гIиллакх а, 
вуочух лардала дезаш хилар 
а; и тера дац цхьана а ада-
маша шайггара хIоттийначу 
кхечу низамах. 

5 .  И  д о л а л о  б е р а ш 
шариIатан белхашка марз-
дан, уьш ворхIара девлчхьана 
пхийттара довллалц.  

6. Цо гойту, берашна дика 
болх хьехар– Iибадат хилар, 
Дала и хьоьхуш волчунна 
мел луш хилар, баккъал а, иза 
АллахIера комаршо а, Цо шен 
лайх бина къинхетам а хилар . 

7.Берашна цо хьоьху Делах 
кхерар а, шаьш халонехь я 
гIайгIане хилча Делера гIо 
лаха дезаш хилар а, собаре 
волчун халонна тIаьххье 
Дала аьтто беш хилар а.  

8. Къаьсттина Делан Элча-
нах (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) хаза масал эца 
дезаш хилар, деккъа Элчанах 
(Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) масал оьцуш бераш 
дIахIиттича, церан дахаран некъ 
Исламан низамехь нислуш хи-

лар а хьоьху цо берашна.
9. Оцу низамо ден-ненан 

дозалла а, цаьршинца вуон 
волчунна Далла гергахь хин-
долу Iазап а дийцар бахьана 
долуш –дена-нанна дика а, 
цаьршинна муьтIахь а долуш 
кхуьу бераш. 

10. Шайн дегIана, хьекъ-
ална, дагна паден дерг а, до-
цург а нийса оза а хьоьху цо 
берашна.

11. Нийса кхетам кхиабо цо 
берашкахь– шеконехь дерг а, 
доцург а къасто аьтто беш.

12. Цо хьоьху бакъо, бакъ-
дерг дийцар, кхиберш Делан 
а, Цуьнан Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) бакъоне кхайкхар а. 

13. Цо шен-шена доькъу 
ден а, ненан а бераш кхио-
рехь долу жоьпалла. 

14. Цо хьекъал ло Къуръа-
но а, Делан Элчанан (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна )Суннато а бохучух , 
ялсаманех, жоьжахатех  лаь-
цна ойлаян.

БеРАш кХеТОш-
кХИОРеХь ДеН-НеНАН 

ДОлу ДАкъА

Бусалба дино доьзалхо 
кхетош-кхиорехь ден-ненан 
долу дакъа кхечу муьлххачу 
стегачул уггаре а хьалхар-
чу могIарехь лору. Веза-
Сийлахьчу Дала доьзалхо 
дика кхиорехь да-нана су-
тара деш аьлла:«ХIай ий-
ман диллинарш, керста на-
хах а, тIулгех а латор йол-
чу цIарах ларде аш шайн 
догIмаш а, доьзалш а. Оцунна 
тIехIиттийна маликаш хир 
ду, шога, нуьцкъала а долуш, 
Дала шайга динчу омранна 
Iеса а ца хуьлуш, шайга де 
аьлларг кхочуш а деш» («Ат-
Тахьрим», 6).

Абу ТIалибан кIанта Iелас 
(Дела реза хуьлда цунна) 
д и й ц и н а ,  А л л а х I а  Ш е н 
дашехь: «Аш ларде шайн 
догIмаш а, доьзалш а керста 
нахах а, тIулгех а Ас латор 
йолчу цIарах», бохург – «Аш 
Iамаде шайн догIмашна а, 
доьзалшна а диканиг»,– бо-
хучу маьIнехь ду аьлла.

Тафсираш дечу Iеламнаха 
оцу аятан хьокъехь аьлла: 
«Аш ларде шайн догIмаш 
а, доьзалш а жоьжахатин 
цIарах – Дала хьарамдинчух 
лардаларца». 

Оцу хьокъехь Мукъатила 
(Дала къинхетам бойла цу-
нах) аьлла: «Иза ду бусалба 
стага шен дегI а, доьзал а 
гIиллакхехь кхиор, цо шега а, 
шен доьзаледиканиг де аьлла 
омра дар, вуониг ма де алар ».

Д е н - н е н а н  ж о ь п а л л а 
доккха хилар шен дашехь 
чIагIдина Ибнуль-Къаййим 
бохучу Iеламстага (Дала 
къинхетам бойла цунах). 
Цо дийцина: «Цхьаболчу 
Iеламнаха боху аьлла: «Бак-
къал а, Веза-Сийлахьчу Дала 
къематдийнахь доьзалхо-
чуьнга шен дена-наннахьалха 
долчу декхарел а, оцу дега-
нене доьзалхочунна хьалха 
шайн долчу декхарх лаьцна 
хьалха хотту. Баккъал а, дена-
нанна хьалха доьзалхо декхар 
хиларе терра, и да-нана а ду 
шаьшшинан доьзалхочунна 
хьалха декхарийлахь».

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Оха весет дина адаме,шен 
деца-ненаца дика хила, цара 
бохург де, аьлла. Нагахь 
санна хьоьга Соьца накъост 
лацийта йолчу Iалашонца 
цаьршимма къахьегахь‚ –
хьоьгахь цхьа а Iилма а до-
цуш‚ - тIаккха ахь цаьршинга 
ла ма догIалахь. Соьга ду 
шун дерзар‚ тIаккха Ас шуьга 
дуьйцур ду аш деш хилларг» 
(«Аль-Iанкабут», 8).

Абу ТIалибан кIанта Iелас 
(Дела реза хуьлда цунна) 
аьлла: «Аш шайн доьзалшна 
гIиллакх а, Iилма а Iамаде».

В е з а - С и й л а х ь ч у  Д а л а 
боху: «АллахIана Iибадат де 
аш, Цуьнца накъост ма лаца 
цхьана а хIуманна тIехь. 
Дена-нанна, гергарчарна, 
буоберашна, мискачарна, 

гергахь волчу лулахочунна, 
генарчу лулахочунна, ний-
сачу накъостана, некъахо-
чунна, шайн аьтту куьйгаша 
доладинчарна (лешна) а дика 
хила шу. Баккъал а, Далла 
ца веза куралла еш верг, ша-
шех тамаш беш верг» («Ан-
Нисаъ», 36).

Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «Шаьш царна лучу 
хIуманехь аш нийсо е шайн 
доьзалшна юккъехь» 

(Бухари).

БеРАш кХеТОш-
кХИОРеХь ДеНА-НАННА 
ТIеХь ДОлу жОьпАллА

Имам Ибнуль-Къаййима 
(Дала къинхетам бойла цу-
нах) аьлла: «Шайн берашна 
дика хила аьлла, АллахIа дай-
наношка дина весет хьалхе 
йолуш ду – доьзалшка шайн 
дайшна-наношна дика хила 
аьлла динчу весетал а». 

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Аш шайн бераш ма дайа, 
къелла тIеярна кхоьруш, Тхо 
ду царна а, шуна а рицкъ луш; 
баккъал а, уьш дайар – доккха 
къа ду» («Аль-Исраъ», 31).

Нагахь санна, дас шен 
доьзалхочунна пайден дерг 
Iаморехь ледарло яхь, цо иза 
Iуналла ца деш тесна витахь, 
цо шен доьзалхочунна чаккхе 
йоцуш вуон болх бо. Баккъал 
а, дукхах долчу хьолехь доь-
залхо галволу ден-ненан бех-
кенна, динехь лело дезарг а, 
нийса дерг а цаьршимма цунна 
ца хьехар бахьана долуш. Дас-
нанас доьзалхо жима волуш 
зен вайар бахьана долуш, иза 
воккха хилча а пайден ца хуьлу 
шена я шен дена-нанна. Цхьа-
болчу дайша шайн кIенташна 
Iиттарш йо шеца дика вац 
хьо олий, тIаккха оцу кIанта 
цунна жоп ло: «ХIай сан да, 
хьо соьца со жима волуш ма-
хиллара ву-кх со хIинца хьоь-
ца, ахь со жима волуш тергал 
ца веш, тесна витарх терра, 
хIинца хьо а вуьтур ву-кх ас 
тесна». Цундела шайн доьзал-
хочуьнга и санна жоп шайга 
ца далийта, уьш гIиллакхе, 
оьзда кхиорехь къахьега деза 
дай-наноша. ХIора дас ша-
шега хаттар дан деза:«Сан 
доьзалхо галваларехь бехке 
мила ву-те?» – аьлла. Баккъал 
а, бусалба дино доьзалхо гал-
валарехь жоьпалле до да-нана 
я цаьршиннан метта хIуттуш 
верг. Оцунна къеггина делил 
ду Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина долу 
Делан Элчанан (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) хьа-
дис: «Цхьа а доьзалхо ма вац, 
ша бусалба а волуш дуьненчу 
волуш а бен; амма цуьнан 
дас-нанас жуьгтийн дин тIехь 
я эрмалойн дин тIехь я цIарна 
Iибадат дарна(огнепоклонник) 
тIехь кхиаво иза» (Бухари).

Иштта, да-нана доьзал-
хочух кхоччуш жоьпалле 
хиларна тIенисво, доьзалхо 
кхиорехь ледарло йича Дала 
дега-нене барт хоттург хилар 
дуьйцучу Делан Элчанан (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) хьадисо: «Шух хIора 
а Iу ву, хIораммо а жоп дала 
дезар ду шен Iуналлех. Имам 
Iу ву, шен Iуналлех жоп дала 
дезар долуш ву. ХIора стаг 
шен доьзалехь Iу ву, шен 
Iуналлех жоп дала дезар до-
луш ву. Зуда шен майрачун 
хIусамехь Iу ю, шен Iуналлех 
жоп дала дезар долуш ю. 
Ялхо шен элан даьхна тIехь 

Iу ву, шен Iуналлех жоп дала 
дезар долуш ву» (Бухари). 

ХIара ду-кх, ден-ненан, 
Далла гергахь, доьзалхочун 
хьокъехь долу жоьпалла.И 
жоьпалла ду-кх къаьсттина 
дена-нанна тIехь,цаьршиннан 
метта кхин хIотта йиш йо-
цуш, АллахIа цаьршинга уг-
гаре хьалха хоттур а долуш. 

БуСАлБА ДИНеХь БеРАш 
кХОччуш кХеТОш-

кХИОРАН НИзАм

Дена-нанна хаа деза бераш 
Iамор атта доций. И бер жима 
доллуш дика Iамийча, ша 
доккха хилча дахаран ний-
са некъ дIахьо цо. Цундела 
дас-нанас я хьехархочо терго 
ян еза бер кхиорехь дерриг 
хIума нийса а, дика а хьеха-
рехь. Хьалхалерчу бусалба 
наха шайн берашна Iилма, 
гIиллакх Iамо уггар дика а, 
гIиллакх долуш а, ира кхе-
там а болу хьехархой лохуш 
хилла, цунах лаьцна цхьадерг 
дуьйцур ду вай:

Абу  Суфъянан  к Iанта 
Iутбата (Дала къинхетам бой-
ла цунах) шен берийн хье-
хархочуьнга Iабдус-Самаде 

аьлла: «Уггаре хьалха ахь 
нисдан дезарг хьайн дегI ду, 
хIунда аьлча, ахь Iамочеран 
бIаьргаш ду хьан бIаьргех 
хоттаделла, ахьа шайна дика 
хьехахь, диканиг схьалоцу 
цара, амма шайна вуониг 
хьехахь вуон схьалоцу цара. 
Ахь царна хьеха Делан жайна 
(Къуръан), амма ойла акха 
ер йолуш ницкъ ма бе царна 
я цара иза дIатосур долуш 
юкъа хан ма йолийта царна. 
Цул тIаьхьа ахьа Iамаде цар-
на сийлахь долу хьадисаш а, 
кIорггера маьIна долу бай-
таш а. Айхьа царна хьоьхуш 
долчу Iилманах эрна дерг ма 
иэде, баккъал а, къамел ийна 
хиларо кхетам галбоккху. 
Ахь царна дийца хьекъалечу 
нехан дахарх а, шайца хаза 
гIиллакх долуш баьхначу не-
хан гIиллакхах а. Ахь ларбе 
уьш зударшца къамеле бий-
ларх. Ахь царна кхерам таса, 
соьга дIадуьйцур ду алий, 
делахь а соьга ца доккхуш 
гIиллакх Iамаде царна. Хьо 
цаьрца хила, шена цамгар 
хIун ю хаъалц дарба ца дечу 
лоьрах терра. Ахь сох бех-
казло яй, ледарло ма е уьш 
Iаморехь, ас йийр яц хьуна 
хьоьца долчуьнца ледарло».

Марванан кIанта Iабдуль-
Малика (Дала къинхетам бойла 
цунах) шен кIентан хьехархо-
чуьнга аьлла: «Ахь цунна бакъ-
дерг дийцар хьеха, айхьа Къуръ-
ан хьехарх терра. Ахь цунна 
Iамаде хаза гIиллакх, цуьнга 
йийца стаг майравоккхуш йолу 
хаза байташ. Сийдолчу а,Iилма 
долчу а нахаца охьахааве иза, 
баккъалла а, уьш бу хьуна нахах 
тIех гIиллакх дерш а, олучух 
ларлуш берш а».

ХаттIабан кIанта Iумара 
(Дела реза хуьлда цунна) 
Мисарерчу хьаькамашка ша 
дахьийтинчу кехата тIехь 
яздинера: «Аш Iамаде шайн 
берашна некадар а,  говр 
хахкар а, масал далор а, хаза 
байташ а». 

Хьаджажа шен кIентан 
хьехархочуьнга аьлла: «Ахь 
сан кIантана некадан Iамаде 
йозанал хьалха, хIунда аьлча, 
цунна шен метта йоза яздан 
стаг карор ву, амма некадан 
стаг карор вац». 

Цхьаболчу паччахьаша 
шайн берийн хьехархошка 

олуш хилла: «Аш ма баха 
уьш цхьа хIума Iамале кхе-
чунна тIе, дикка Iамаза дерг 
цара лелор долуш, баккъал а, 
Iилма Iамор ладогIарехь ду, 
амма иза моьттучуьнца иэда-
ро кхетам галбоккху шуна». 

Хьалхалера бусалба наха 
олуш хилла: «Дайшна тIехь 
декхар ду шайн кIенташна 
йоза-дешар а, некадар а, хье-
сапдар а, Iилма а Iамор».

ДАй-НАНОшА ТИДАме 
эцА ДезАчуХ кОьРТАНИГ

1. Дена-нанна хууш хила 
деза массо а бер Дала кхоь-
ллинчу Iаламах дакъа дуйла.

2. Дуьххьара да-нана ди-
качу агIор хийцадала деза, 
нагахь шайн бераш дика хила 
лаахь.

3. Бераш кхетош-кхиорехь 
къаьсттина корматалла йол-
чарах и шиъ дагадалар ду.

4. Бераш кхиорехь нийса 
боцу некъ бовзар (оцу нов-
къа ца вахархьама). Цуьнан 
масал ду: сихвалар, ца хаар, 
тидам  ца бар, и санна дерш а.

5. Да-нана бер кхетош-
кхиорехь къахьега могашал-
ла йолуш а, собаре а хилар.  

6. Бераш Iаморехь шайгара 
йийлинчу ледарлонан чаккхе 
вуон хирг хилар дена-нанна 
девзаш хилар ду.

7. Ден-ненан догIмийн 
г Iиллакхаш оьзда  хила -
ро бераш кхетош-кхиорна 
кIорггера тIеIаткъам бо. Ма-
сала: и шиъ тешаме хилар 
а, дикане сатуьйсуш хилар 
а, гIо оьшучунна гIо деш 
хилар а. 

8. Бераш кхетош-кхиор 
хьекъалца болх барна тIе 
доьгIна хила дезар дена-
нанна хаа дезаш хилар ду.

9.  Бераш кегий долуш 
кхоччуш Iамийна хилар го, 
шаьш кхиъна девлча цара 
баккхийчарна гIодеш хиларо. 

10. Доьзалхо кхиорехь 
ден-ненан барт хилар коьрта 
бух бу, тIаьхье кхиам болуш 
хилийтархьама оьшуш болу. 

11. Стаг шен дена-нанна 
муьтIахь хиларо гойту цуь-
нан доьзал цунна муьтIахь 
хирг хилар. 

12. Стага,шен доьзалхо 
шех терра Iамо ца гIерташ, 
кхин керла хIума и Iамо 
лууш велахь, цо цунна цу 
тIех гIо дар. 

13. Доьзалхочуьнца долу 
хIума, шеко йоцуш, билггал 
хилар ду, иза дог паргIат хи-
лийтархьама.  

14. Божаберана а, зудабе-
рана а къаьсттина хьеха де-
зарг а, цаьрца хIоранца лело 
дезарг хаар. 

15. Дена-нанна а, берашна 
а юккъехь шерашкахь баш-
халла хилла ца Iаш, оьшучу 
хIуманехь а, хьекъал кхача-
рехь а, ойла ярехь а башхалла 
юй хаар а; иза къаьсттина 
тидам тIебахийта дезачу 
коьртачех хIума ду. 

16.Цхьамма шен доьзал 
дика кхиийна аьлла шайна 
хезча, цуьнгара масал а ца 
оьцуш,Делан Элчанан (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) низамах масал эцар, 
хIунда аьлча, бераш тайп-
тайпана кхетам болуш хуьлу, 
ткъа Делан Элчанан (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) низам ду хIоранна а, 
массо заманахь а догIуш.  

17. Доьзал кхиорехь Веза-
Сийлахьчу Далла чIогIа ца-
дезачех а, уггаре кхерамечех 
а ду моттаргIанаш лелор а, 
гIаравала лаар а, шегахь доцу 
гIиллакх ду моттийтар а цар-
на хьехар.

18. Шен доьзалхочунна 
даима Деле диканца доIа деш 
хилар а, шаьшшиъ мел чIогIа 
оьгIаздахарх сардамаш ца 
дехар а.

19. Доьзалхо Iаморехь со-
баре хилар, къахьегар алсам 
мел хуьлу, кхиам лакхара хир 
буй хаар.  

20. Массо хIуманна тIехь 
аьтто бар Делера дуй а, вайн 
карахь бахьанаш лелор дуй 
а хаар. 

21. Доьзалхо кхиорехь 
нигат цIена хиларций бен 
кхиам ца хуьлий хаар а, цу 
къахьегарехь коьрта кхиам 
беш дерг нигат цIена хиларца 
дикане сатийсар дуй хаар а. 

Магомедов Рахьман Сулиман

ДоЬЗАЛ КХИоР

БисмиллахIиррохьманиррохьим
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

1) АстагIфирулло́хI (ас АллахIе гечдар доьху) бохучу 
дешан дозалла

Веза-Сийлахьчу АллахIа боху: «Хьайгара даьллачу къинна 
гечдар деха (астагIфирулло́хI)‚ хьайн Далла хастам барца 
тасбихь а де ахь (субхьа́налло́хIи ва бихьамдихIи) суьйранна 
а‚ Iуьйранна а» («ГIофир», 55).

Веза-Сийлахьчу АллахIа боху: «АллахIе гечдар 
деха,баккъал а, АллахI гечдеш а, къинхетам беш а ву» 

(«Ан-Нисаъ», 106).
Абу ХIурайрата (Дела реза хуьлда цунна) аьлла: «Суна 

Делан Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) олуш 
хезира: «АллахIах дуй буу ас, дийнахь АллахIе гечдар 
доьхуш (АстагIфирулло́хI олуш), Цуьнга тоба а деш ву со 
кхузткъе уьттазза сов». Бухари.

Ибн Iаббаса (Дела реза хуьлда цаьршинна) дийцина, Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«АстагIфирулло́хI боху дош даима баьхнарг АллахIа массо а 
гаттонех паргIат воккхур ву, массо а баланех хьалхавоккхур 
ву, Цо цунна дагахь доцчу агIор рицкъа а лур ду» 

(ТIабарани).
Бусран кIанта IабдуллахIа (Дела реза хуьлда цунна) дийцина, 

Делан Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Декъалах хилар ду  шен Iамалийн тептар чохь дуккха 
а «АстагIфирулло́хI» боху дош карийначунна» (Ибн МажахI).

2) Ла́ хьавла ва ла́ къуввата илла́ билла́хI (диканна тIехь 
ницкъ кхачийтар, вуочух дIахьовзор АллахIера бен дац) 
бохучу дешан дозалла.

Абу ХIурайрата (Дела реза хуьлда цунна) дийцина, Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) шега элира, 
аьлла: «Ла́ хьавла ва ла́ къуввата илла́ билла́хIиль-Iалиййиль-
Iазы́м» боху дош дукха бахалахь, ялсаманин хазнех цхьа 
хазна ю хьуна иза» (Тирмизи).

Джабалан кIанта МуIаза (Дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, Делан Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда цун-
на) хаьттира, аьлла: «Ялсаманин неIарех цхьана неIарна 
тIенисвей ас хьо?» МуIаза (Дела реза хуьлда цунна) элира: 
«ХIун ду иза?» Цо элира: «Ла́ хьавла ва ла́ къуввата илла́ 
билла́хI» (Ахьмад, ТIабарани).

Ма деза ду хIара дешнаш, ма сийлахь бу церан болх, ма 
доккха ду уьш аьллачунна хуьлуш долу дика!

АллахIе доьху вай, и дешнаш Iамадарна а, уьш даима бахар-
на а тIехь Цо вайн ницкъ кхачийтар, и дешнаш бахарца шайн 
меттанаш тIеда латтийначарах Цо вай дар а! Баккъал а, Иза Ву 
оцу балхана тIехIоьттина верг, оцу тIехь ницкъ кхочуш верг а!

АллахIера къинхетам а, маршо а вайн пайхамар волчу 
Мухьаммадна а, цуьнан доьзалшна а, асхьабашна а, вайна 
массарна а хуьлда!

Гулдинарг – Iабдурроззакъ бин Iабдул-Мухьсин
Гочдинарг – Магамедов Сулиман
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ИбрахIим-пайхамар (Де-
лера салам хуьлда цунна) 
дуьнен чу ваьлла Иракехь, 
Бабил (Вавилон) шахьарахь. 
Цуьнан ши ваша хилла: 
Наур, ХIаран цIераш йо-
луш. Солихь-пайхамарал 
(Делера салам хуьлда цунна) 
тIаьхьа цхьана заманчохь 
АллахIана Iибадат деш схьа-
баьхкира нах. Цул тIаьхьа 
шайтIано шайна дагатуьй-
сург схьа а лаьцна, седар-
чашна, цIуйшна Iибадат 
дан буьйлабелира уьш. 
Веза-Сийлахьчу Дала нийса 
некъ гайтира ИбрахIимна 
(Делера салам хуьлда цун-
на), халкъ нийсачу дине 
кхойкхуш элча а вира цунах. 
Къуръана чохь ИбрахIим 
(Делера салам хуьлда цун-
на) 73 меттехь хьахийна 
Дала. Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Баккъал а, Оха (Муса, 
ХIарун вале хьалха) белира 
ИбрахIимна нийса некъ, Тхо 
и вевзаш а дара» 

(«Аль-Анбияъ», 51).
Уггар хьалха ИбрахIима 

( Д е л е р а  с а л а м  х у ь л -
да цунна)  шен да Азар 
ийман дилларе кхайкхи-
на. Веза-Сийлахьчу Дала 
боху:«Ахь хьахаве жайни 
чохь ИбрахIим. Баккъал а, 
иза хилла бакълуьйш верг 
а, пайхамар а. Цо шен дега 
аьлла хан хьахае: «ХIай 
сан воккха да, ахь Iибадат 
хIунда до шена хIумма а хе-
заш йоцчу, шена х1умма а 
гуш йоцчу, ша хьо цхьана а 
хIуманах кIелхьарвоккхуш 
йоцчу хIуманна?» 

(«Маръям», 41-42).
ИбрахIима (Делера салам 

хуьлда цунна) гIиллакхца 
дехар дира шен дега. Цо 
юха а элира: «ХIай сан 
да, шайтIанна Iибадат ма 
дехьа. Баккъал а, шайтIа 
Къинхетамечу Далла Iеса 
хилла» («Маръям», 44). Цул 
тIаьхьа ИбрахIима (Делера 
салам хуьлда цунна) шен 
дега само йойтуш, Дала 
шена делла Iилма, нийсо 
хьахийра, цо элира: «ХIай 
сан да, соьга деъна Iилманах 
хьоьга ца деънарг, суна 
тIаьхьахIотта – ас нисвийр 
ву хьо нийсачу новкъа»

 («Маръям», 43).
Цуьнан дас къобал ца 

бира ИбрахIиман (Деле-
ра салам хуьлда цунна) 
хьехам, ша Iадцавитахь, 
цунна тIулгаш тухур бу 
аьлла,чIагIо йира цо. Оцу 
хенахь ИбрахIим (Делера 
салам хуьлда цунна) жима 
вара, шен 16 шо бен доцуш. 
ТIаккха ИбрахIима (Делера 
салам хуьлда цунна) чIагIо 
йира, церан цIуйш кег ца еш 
ютур яц ша, аьлла. ХIора 
шарахь  даздеш Iийдан 
де хилла церан, цIуйшна 
хьалха даарш охьадохкий, 
юьрта йистерчу майданахь 
гуллуш. Уьш Iийдане ба-
ханчул тIаьхьа, ИбрахIима 
(Делера салам хуьлда цун-
на), диг детташ, кегйира 
церан цIуйш, йоккханиг 
йоцург;  шен диг цунна 
тIеоьллир а цо. Iийданера 
шаьш цIабирзича, царна 
карийра шаьш Iибадат деш 
йолу цIуйш кегйина. Веза-
Сийлахьчу Дала боху:«Цара 
элира: «ХIара динарг мила 
ву вайн деланашна? Баккъал 
а, и зулам динчарах ву-кх!»

(«Аль-Анбияъ», 59).
ИбрахIима (Делера салам 

хуьлда цунна) ша цIуйш 
кегйийр ю, аьлла, чIагIо еш 
хезна хилла цхьаболчар-
на. Веза-Сийлахьчу Дала 
боху:«Цара элира: «Тхуна 
хезира цхьа кIант, уьш (вайн 
делий) хьехош (царна лу-
ьйш), шех ИбрахIим олуш 
волу» 

(«Аль-Анбияъ», 60).
Ц е р а н  к о ь р т а  б о л ч у 

наха, ИбрахIим (Делера 
салам хуьлда цунна) на-
хана а гуш схьавалаве эли-
ра, цаьрга тоьшалла дай-
тархьама. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху:«Цара элира: 

«Ахь биний хIара болх 
тхан деланашна тIехь, хIай 
ИбрахIим?» 

(«Аль-Анбияъ», 62).
ТIаккха ИбрахIима (Деле-

ра салам хуьлда цунна) жоп 
делира, шуна ца го йоккхачу 
жIарах оьллина долу диг, 
цуьнга хаттийша, цо дина 
хир ду-кх иза аьлла. Шаьш 
муха хоттур ду цуьнга, иза 
йистхуьлуш ца хилча, элира 
цара. ИбрахIима (Делера 
салам хуьлда цунна) цаьр-
га элира: «Аш Iибадат до 
тIаккха АллахI а витина, 
шайна хIумманца а пайда 
ца бечунна, зен ца дечунна» 

(«Аль-Анбияъ», 66).
Шаьш гIорасиз а хил-

ла, ала хIума доцуш бисча, 
йоккха цIе а латийна, ваго 
веза иза, элира цара. Ша 
цIерга кхуссучу хенахь, 
ИбрахIим-пайхамара (Де-
лера салам хуьлда цунна) 
элира: «Хьасбуналло́хIу 
ва ниIмаль-ваки́л (АллахI 
тхуна кхачаме ву, ма дика 
гIодеш верг ву Иза)».

Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Оха элира: «ХIай цIе! 
Хьо хилалахь ИбрахIимна 
шийла а, маьрша а» 

(«Аль-Анбияъ», 69).
ЦIе дIаяйча, ИбрахIим 

(Делера салам хуьлда цун-
на) баьццарчу бай тIехь 
хиъна Iаш гира нахана, 
цунна тIера цхьа а бедар 
ягийна йоцуш. Цуьнан дас 
Азара, шен кIант оцу хьо-
лехь гича, элира: «Ма къин-
хетаме ву хьан Дела, хIай 
ИбрахIим». Оццул доккха 
Iаламат шайн бIаьрга дайча 
а, наха ийман ца диллира. 
ИбрахIиман (Делера са-
лам хуьлда цунна) вешин 
кIанта ЛутIа бакъвира иза. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Иза (ИбрахIим) бакъвира 
ЛутIа» («Аль-Iанкабут»,26). 
ТIаьхьо ИбрахIиман (Деле-
ра салам хуьлда цунна) зуд-
чо Сарата ийман диллира. 

Оцу заманахь хиллачу 
Намруд цIе йолчу пачча-
хьа шена тIе кхайкхира 
ИбрахIим (Делера салам 
хуьлда цунна), иза цIерга 
кхоьссича а ваьгна вац, 
аьлла, шега хабар кхаьчча. 
Ша Дела ву бохуш харц дов 
деш паччахь хилла иза, бехк 
боцучу нахана тIехь къи-
залла латтош. ИбрахIим-
пайхамара (Делера салам 
хуьлда цунна) Дела цхьаъ-
варан дине ша кхайкхи-
ча, мила ву хьан Дела, аь-
лла, цавешаш хаьттира цо. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«ИбрахIима цуьнга (На-
мруде) элира: «Сан Дела ву 
Ша дендеш а, долуьйтуш а 
Верг». Цо (Намруда) элира: 
«Ас денво, вала а волуьйту» 

(«Аль-Бакъарат», 258).
Набахти чуьра ши стаг 

схьа а валавайтина, цаьр-
шиннах цхьаъ вийра цо, 
важа ца вуьйш дийна витира. 
Оццул сонта волуш шена иза 
гича, ИбрахIим-пайхамара 
(Делера салам хуьлда цунна) 
кхин делил далийра цунна. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«ИбрахIима элира: «АллахIа 
малх схьакхоьтуьйту Малх-
балехьара, ахь схьакхетийта 
иза Малхбузехьара» 

(«Аль-Бакъарат», 258).
Намруд паччахь,воха 

а воьхна, хIун дан деза 
ц а  х у у ш  в и с и р а .  Ш е н 
эскар а кечдина, Намруда 
ИбрахIим-пайхамаре (Де-
лера салам хуьлда цунна) 
хьайн эскар кечде, элира. 
Дала чуьркаш яхийтира На-
мрудана а цуьнан эскарна 
а тIе. Уггар а жима чуьрк 
цуьнан мерчухула хье чу 
а яхана, масийтта шарахь 
цуьнан хье бууш Iийра. 
Шен корта лазабаьлча, ул-
лехь волчу лайга шен коьр-
тах мача я гIаж тохуьйтуш 
хилла цо. Массо хIуманна 
тIехь ша ницкъ болуш ву 
бохучу Намрудан валар 
иштта сийсазчу кепара хи-
лийтира Дала. 

ИБРАХIИм-пАйХАмАР 
кХелХИНА ВАХАР

(Делера салам хуьлда цунна)

 Цул тIаьхьа ИбрахIим-
пайхамар(Делера салам хуьл-
да цунна) Шемахь йолчу 
Хьарран олучу метте кхел-
хина вахара, шен хIусамнана 
Сарат, вешин кIант ЛутI эцна. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Цо (ИбрахIима) элира: «Бак-
къал а, со воьдуш ву сайн 
Дала омра динчу меттиге, Цо 
нисвийр ву со. Сан Дела, суна 
дикачарах (доьзалхо) лохьа. 
Оха цунна кхаъ баьккхира 
тIех собаречу кIантаца» 

(«Ас-Соффат», 99-101).
Хьарранехь бехаш болу 

нах,АллахI вицвина, седар-
чашна Iибадат деш тилабел-
ла хилла. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху:«Иштта Оха гай-
тира ИбрахIимна стигла-
нийн а, лаьттан а паччахьал-
ла, иза догтешийначарах 
хилийтархьама» 

(«Аль-АнIам», 75).
Дала  шена  и  доккха 

Iаламат гайтича, ИбрахIима 
(Делера салам хуьлда цунна) 
Хьарранерчу бахархошна 
хьехам бира, седарчашна 
Iибадат ца деш, уьш кхоь-
ллинчу Далла де Iибадат, 
аьлла. Бакъду, цара къобал 
ца бира хьехам, ИбрахIимца 
(Делера салам хуьлда цунна) 
къийсалуш девне бевлира 
уьш. ТIаккха ИбрахIим (Де-
лера салам хуьлда цунна) 
кхелхина вахара Мисара 
(Египте). Цигахь волчу зу-
ламечу паччахьна тIе хабар 
кхечира, кхечу махкара стаг 
веана Мисара, шеца цхьаьна 
чIогIа хаза зуда а йолуш, 
аьлла. Дуьнен чохь болчу зу-
дарех уггар а хаза зуда хилла 
Сарат. (Адам-пайхамаран 
(Делера салам хуьлда цунна) 
зуда Хьава дIаяьлча). Пач-
чахьо шен эскархой бахий-
тира, иза ша волчу схьаяло. 
Сарата, Деле доьхуш доIа 
дира, оцу зуламечу пачча-
хье ша сийсаз ма яйтахьа-
ра аьлла. Дала цо динчу 
доIина жоп делира,цунна 
тIе куьг кховдо паччахьан 
ницкъ ца кхачийтира. Сарат 
дIахийцира паччахьо, цуь-
нан боккха лерам а бира цо. 
СовгIатна дуккха а деши, 
цул совнаха гIуллакхдан 
гIарбаш а елира цо Сарат-
на, шен цIе ХIажар йолуш. 
Шен доьзалан сий лардар 
доккха а хетта, цу юккъе хан 
ца йолуьйтуш, ИбрахIим-
пайхамар (Делера салам 
хуьлда цунна) шен зуда 
Сарат, вешин кIант ЛутI, 
гIарбаш ХIажар эцна Пале-
стине кхелхина дIавахара . 
Сарат доьзал ца хуьлуш хил-
ла, цундела цо ИбрахIиме 
(Делера салам хуьлда цунна) 
ХIажар долаяккха элира. 
ИбрахIим-пайхамаран (Де-
лера салам хуьлда цунна) 
85-86 шо кхочуш, ХIажара 
кIант вира цунна, ИсмаьIил 
аьлла шена цIе тиллина 
волу. Цул тIаьхьа Дала омра 
дира ИбрахIим-пайхамаре 
(Делера салам хуьлда цун-
на), ХIажар а, ИсмаьIил а 
эций Макка гIо, аьлла. Оцу 
заманахь Макка екъа меттиг 
хилла, Iаш нах боцуш, кху-
ьуш ялта а я мала хи а до-
цуш. Веза-Сийлахьчу Дала 
боху:«ИбрахIима аьлла хан 
дагаяийта: «ХIай сан Дела, 
Ахь хилийтахь хIара (Мак-
ка шахьар) тешаме (кхерам 
боцуш), со а, сан кIентий а 
генабахахь цIуйшна Iибадат 
дарх» 

(«ИбрахIим», 35).
ХIажар а, ИсмаьIил а 

цигахь дитина, ИбрахIим 
пайхамар (Делера салам 
хуьлда цунна) дIавахара. 
Деле доьхуш, доIа дира цо: 
«ХIай тхан Дела! Ас сайн 
цхьаболу доьзал баха хаий-
кх ялта доцчу боьрахь Хьан 
сийлахьчу цIенна уллохь 
цара цигахь, хIай тхан Дела, 
ламаз хIотторхьама. Нехан 

дегнаш цаьрца уьйр йолуш 
хилийтахь, царна рицкъ а 
лохьа (массо) стоьмех, уьш 
(Хьуна) шукра деш хилий-
тархьама» 

(«ИбрахIим», 37).
Дала жоп делира ИбрахIим-

пайхамара (Делера салам 
хуьлда цунна) динчу доIина, 
Цо Маккех кхерам боцуш 
шахьар хилийтира. Вакхош 
ИсмаIил а волуш, молуш 
долу хи, яахIума  кхачийра 
ХIажаран. ТIаккха мала хи 
лоьхуш, Софа олучу лома тIе 
хьала а яьлла, дIасахьаьжира 
иза, амма цунна хIумма а ца 
гира. юха охьа а йоьссина, 
едда яхана Марват олучу 
лома тIе хьала а яьлла, бIаьрг 
дIасахьажийра цо, амма цхьа 
а ца карийра цунна. Иштта 
ворхIазза оцу шина лома тIе 
хьала а йолуш, уьдуш лийлира 
иза. И бахьанехь ду ХьаьжцIа 
бахана нах оцу шина лома юк-
къехула ворхIазза дIасабахар. 
ТIаьххьар а Марват олу-
чу лома тIехь ша йолуш, 
ХIажарна цхьа аз хезира. 
Джабраил-малик (Делера 
салам хуьлда цунна) хилла 
иза, Делан омранца Зам-Зам 
хи лаьттах хьаладаккха Дала 
даийтина. Цо шен тIам тоь-
хна хи далийтира, тIаккха 
ХIажаре кхаъ баьккхира, 
кхузахь ХьаьжцIа дугIур ду 
хьан кIанта аьлла. Цул тIаьхьа 
йемен махкара ДжурхIум цIе 
йолу Iаьрбийн тайпа кхечира 
цига, шайна даха ховша хи 
долу меттиг лоьхуш. ХIажаре 
пурба а дехна, цигахь баха 
севцира уьш. ИсмаIил цар-
на юккъехь кхиира, церан 
мотт а, гIиллакхаш а Iамийра 
цо, ша кхиъна ваьлча царна 
юкъара зуда а ялийра цо. 
ИбрахIим-пайхамаран (Де-
лера салам хуьлда цунна) 
доIина Дала жоп делира, 
и дика нах оцу меттигна 
тIенисбарца, церан дегнаш 
чу уьйр-безам тасарца .

ХIора шарахь цкъа я шоз-
за ИбрахIим (Делера салам 
хуьлда цунна) хьажа хIотта 
воьдуш хилла ХIажар а, 
ИсмаьIил а долчу. Цхьана 
буса Маккахь а волуш, цун-
на гIан гира, шен кIантана 
ИсмаIилна ша урс хьокхуш. 
Шена гина долу гIан Делера 
хаам буй хиира ИбрахIимна 
(Делера салам хуьлда цунна), 
пайхамаршна гIенах харц 
дерг гайта шайтIанан ницкъ 
боцу дела. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Иза (ИсмаIил) 
цуьнца (ИбрахIимца) лела-
луш андаваьллачу хенахь, 
цо (ИбрахIима) элира: «ХIай 
сан жима кIант, суна гIенах 
го-кх, ас хьуна урс хьокхуш, 
хьайна хIун аьлла хета хьа-
жахь». Цо (ИсмаьIила) эли-
ра: «ХIай сан да, хьайга омра 
дийриг кхочушде ахь, хьуна 
со карор ву, Дала мукъ лахь, 
собаре хиллачарах» 

(«Ас-Соффат», 102).
Иштта Делан омра кхо-

чушдеш, шен 86 шо до-
луш дуьнен  чу  ваьлла 
волчу, цхьаъ бен воцчу 
кIантана урс хьакха ва-
хара ИбрахIим-пайхамар 
(Делера салам хуьлда цун-
на). Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «И шиъ (ИбрахIим, 
ИсмаьIил) муьтIахь а хилла, 
цо (ИбрахIима) иза агIон 
тIе охьавиллича (цунна урс 
хьокхуш), Тхо цуьнга кхайк-
хира: «ХIай ИбрахIим! Бак-
къал а, ахь бакъди хьайна 
гина гIан, иштта бекхам бо 
Оха дикадинчарна» 

(«Ас-Соффат», 103-105).
Дала Джабраил-малик 

(Делера салам хуьлда цун-
на) даийтира, ИсмаьIилан 
метта гIурбанна урс хьакха 
ялсаманера ка бохьуш. Веза-
Сийлахьчу Дала боху:«Оха 
цунна махина делира доккха 
гIурба» («Ас-Соффат», 107).

ИбрахIим-пайхамара (Де-
лера салам хуьлда цунна) 
уьстагIна урс хьаькхира, 
цундела вайна суннат ду 
уьстагIца я кхидолчу хьай-
банца гIурба дер.

ИсЛАмАН НуЬРеХЬ

СОлИХь-пАйХАмАР

ИСХьАкъ-пАйХАмАР

ИБРАХIИм-пАйХАмАР
(Делера салам хуьлда цунна)

(Делера салам хуьлда цунна)

(Делера салам хуьлда цунна)

Солихь-пайхамар (Делера 
салам хуьлда цунна) Самуд 
цIе йолчу халкъана вахий-
тира Дала, цIуйшна Iибадат 
деш иза Iесадаьллачу хенахь. 
Хьиджаз махкана а, Табукна 
а юккъехь йолчу Хьиджр цIе 
йолчу меттехь дехаш хилла 
и халкъ. Солихь-пайхамара 
(Делера салам хуьлда цунна) 
шен халкъ Дела цхьаъваре 
кхайкхира, цIуйшна Iибадат 
дар нийса цахилар билгал а 
деш. КIеззиг болчара бакъвира 
иза, амма дукхахберш дуьхьал-
бевлира цунна, шайн аьтто 
баьлча иза вуьйр а волуш. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Самуд цIе йолчу халкъана 
церан ваша Солихь вахийти-
ра Оха. Цо элира: «ХIай сан 
халкъ! АллахIана Iибадат дей-
ша, Иза воцург, кхин Дела ма 
вац шуна» («Аль-АIраф», 73) .

Дала Солихь-пайхамаран 
(Делера салам хуьлда цунна) 
халкъах болчу нахана боккха 
ницкъ белла хилла. Лаьм-
наш цеста а цоьстуш, яккхий 
гIишлош еш хилла цара. Веза-
Сийлахьчу Дала боху: «Аш 
дагадаийта, Iад цIе йолчу 
къоман тIаьхьенах Цо (Дала) 
шу дина хилар, лаьтта тIехь 
Цо шу даха ховшийна хилар, 
цуьнан нийсачу меттигехь 
аш гIаланаш еш, лаьмнех, 
цоьстуш, аш хIусамаш а еш. 
Делан ниIматаш дагадаийта 
аш, лаьтта тIехь бохамаш беш 
ма лела шу»

(«Аль-АIраф», 74) .
Цхьана дийнахь нах гул-

беллачу меттехь Солихь-
пайхамара (Делера салам 
хуьлда  цунна)  уьш Дела 
цхьаъвеш Iибадат даре кхайк-
хира.  ТIаккха цара цунах 
цабешаш,элира: «Ахь тхуна 
хIокху тIулгах яхка гергаяха-
на йолу эмкал ялийтахь, оха 
бакъвийр ву хьо». Цхьаболчу 
наха иза цIечу басахь, вук-
хара – тIаргIа луьста болуш, 
бисинчара – доккха дегI долуш 
хила еза, гIу чохь мел долу хи 
цхьана дийнахь молуш а йо-
луш, аьлла. Солихь-пайхамара 
(Делера салам хуьлда цунна) 
цаьрга чIагIо яйтира, цара доь-
хург ша кхочушдахь АллахIана 
Iибадат дар тIелоцуьйтуш. 

ТIаккха Деле доIа дира цо. 
Веза-Сийлахьчу Дала тIулге 
шина декъе бекъало аьлла омра 
дира, оцу юккъера яхка гер-
гаяхана йолу эмкал схьаелира, 
цара хьехийна куьцаш шеца 
долуш. И доккха Iаламат шайн 
бIаьргашна гича, царах дуккха 
а наха ийман диллира, амма 
алссам берш керсталла да-
рехь, тиларехь, хьагI лацарехь 
чIагIбелира. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Баккъал а, Оха 
эмкал йохуьйтур ю царна, уьш 
зуьйш, цаьрга хьажа хьо (хIай 
Солихь), собаре а хила хьо. 
Ахь дIахаийта цаьрга, бак-
къал а, хи декъна хилар царна 
юккъехь: хIоранна шен-шен 
малар хир ду (шен рожехь)»  

(«Аль-Къомар», 28).
Цхьана дийнахь гIу чуьра 

хи наха молуш, вукху дийнахь 
эмкало а, цуьнан кIорнино а 
молуш, дуккха а хан дIаелира. 
Керсталла динчеран коьр-
та нах кхерабелира, шайна 
тIаьхьахIиттинчу наха Солихь-
пайхамаре (Делера салам хуьл-
да цунна) ийман дилларх. Во-
вшашца дага а бевлла, эмкална 
урс хьакха барт бира цара. 
Шайна юкъара уггар а Iеса 
стаг,шен цIе Къудар йолуш 
волу, вахийтира цара эмкал 
ен. Уьш бехачу шахьарахь исс 
стаг хилла, нахана бохамаш 
беш лелаш. Къудара цаьрга 
шена эмкал юьйш накъосталла 
де элира, уьш реза а хилира. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Оцу шахьарахь исс стаг вара, 
лаьтта тIехь бохамаш беш, ди-
каниг ца деш»  

(«Ан-Намль», 48).
Оцу наха гIо а деш, Къудара 

эмкална урс хьаькхира. Веза-
Сийлахьчу Дала боху: «Цара 
эмкална урс хьаькхира, шайн 
Делан омра а дохийра. Цара 
элира: «ХIай Солихь, айхьа 
тхуна чIагIо йинарг схьадаий-
та, нагахь хьо элча велахь» 

(«Аль-АIраф», 77).
Солихь-пайхамара (Делера 

салам хуьлда цунна) царна 
дIахаийтира, кхо де даьлча 
цаьрга Делера Iазап дуссур 
долуш хилар.ТIаккха оцу исс 
стага шайна юкъахь барт бира, 
буьйсанна Солихь-пайхамар 
(Делера салам хуьлда цун-

на) а, цуьнан доьзал а бийна 
дIабаккха беза, аьлла. Бакъду, 
Дала царна тIе тIулгаш делхий-
тира, и исс стаг хIаллаквира. 
Оцу буса  Делан омранца 
Солихь-пайхамар (Делера 
салам хуьлда цунна), шен 
доьзал а, шега ийман дилли-
нарш а эцна,юьртах велира. 
Иза еарийн буьйса хилла.
Iуьйранна шаьш самадевл-
ча, шайн яххьаш мажъелла 
карийра юьртахь бисинчар-
на. ПIераскан дийнахь це-
ран яххьаш цIийелира, шоь-
тан дийнахь – Iаржъелира. 
КIирандийнахь, стиглара ткъес 
а детташ, чIогIа мохкбегий-
ра царна, тIаккха чIогIачу 
мохьтохаро горъэгийра уьш. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Зулам динарш мохьтохаро 
дIалецира, шайн хIусамашкахь 
бертал эгна (белла) Iуьйренга 
бевлира уьш» 

(«ХIуд», 67).
Иштта хIаллакьхилира Са-

муд цIе йолу халкъ, Делан 
омра цо кхочуш цадар а, Дала 
шайна ваийтина пайхамар 
Солихь (Делера салам хуьлда 
цунна) цара харцвар а бахьа-
нехь. Цул тIаьхьа Солихь-
пайхамар (Делера салам хуьл-
да цунна) а, цуьнга ийман 
диллинарш а Палестинехь йол-
чу Рамль шахьаре дIабахара. 
ДIакхелхинчул т1аьхьа цигахь 
дIаволлар а хилира Солихь-
пайхамаран (Делера салам 
хуьлда цунна). Вайн Элча (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) Табуке гIазотан тIаме 
воьдуш Солихь-пайхамаран 
(Делера салам хуьлда цунна) 
халкъ даьхначу шахьара ул-
лехула ваьлла, дIавахара. Цо 
шен асхьабашка омра деш, 
элира: «Дала Iазап делла-
чу шахьара чу ма гIолаш, 
шаьш делха а доьлхуш бен». 
Пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) шен 
асхьабаша цигахь йолчу гIу 
чуьра эцна хи дIаIанадайтира, 
цуьнца кечйина йолу яахIума 
а дIакхоссийтира. Къуръана 
чохь 26 меттехь хьахийна ду 
Самуд цIе йолчу халкъах лаь-
цнарг, Делах тешаш болчарна 
цунах хьехам, масал а хилий-
тархьама.

ИбрахIим-пайхамар (Де-
лера салам хуьлда цунна) 
Палестине юхавеъча, Дала 
цуьнга кхаъ баьккхира, Сарата 
кIант вийр ву хьуна, аьлла. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Оха кхаъ баьккхира цуьнга 
Исхьакъаца, – дикачарах пай-
хамар хир ву иза, аьлла. Оха 
беркат дира цунна а, Исхьакъ-
ана а. Цаьршиннан тIаьхьенах 
диканиг хир ву, шен дегIана 
билггал зулам дийриг а хир 
ву» («Ас-Соффат», 112-113).

Оцу хенахь ИбрахIиман 
(Делера салам хуьлда цунна) 
- 120 шо, цуьнан зудчун Са-
ратан - 90 шо кхаьчна хилла.
ИбрахIим-пайхамаре (Делера 
салам хуьлда цунна), цуьнан 
хIусамнене Сарате а кхаъ 
боккхуш, адамийн суьртахь 
а долуш, кхо малик деара: 
Джабраил, Минкаил, Исра-
фил (Делера салам хуьлда 
царна). ИбрахIима (Делера 
салам хуьлда цунна) царна 
хьошалла деш, сихха эсана 
урс а хьаькхна, деттина жижиг 
хьалха диллира царна, амма 
цунах куьг ца туьйхира цара. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Баккъал а, Тхан геланчаш 
баьхкира ИбрахIиме кхаъ бок-
кхуш, цара элира: «Маршалла 
хуьлийла хьуна!» Цо элира: 
«Маршалла хуьлийла шуна 
а». Цо сихо йира деттина эса 
царна хьалха дилла. Шена 
гича, церан куьйгаш цунна 
(эсанна) тIе ца кхевдаш, цо 

царна инкарло йира, цуьнан 
дагчу кхерам беара царах» 

(«ХIуд», 69-70).

ИбрахIим (Делера салам 
хуьлда цунна) кхеравелла 
гича,  маликаша дийцира, 
шаьш ЛутI-пайхамаран (Де-
лера салам хуьлда цунна) къам 
хIаллакдан дахкийтина хилар. 
Сарате кхаъ баьккхира цара, 
Исхьакъ цIе йолуш доьзалхо 
дуьнен чу вер ву хьан, цуьнан 
ЯIкъуб цIе йолуш кIант хир ву 
аьлла. Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Цо (Сарата) элира: 
«ХIара ма боккха болх бу! 
Доьзалхо вийр ву ткъа ас, со 
къена зуда ма ю, хIара сан 
хIусамда къена стаг ма ву? Ма 
тамашийна хIума ду хIара!» 
(«ХIуд», 72). Сарат цецъелира 
оцу балхах, шен 90 шо, шен 
хIусамден ИбрахIиман (Деле-
ра салам хуьлда цунна) 120 шо 
хилла дела оцу хенахь. Веза-
Сийлахьчу Дала боху: «Цара 
(маликаша) элира: «Хьо це-
цйолу Делан омранах? Делан 
къинхетам а, Цуьнан беркат а 
хуьлийла шуна, хIай цIийнан 
охIла! Баккъал а, Иза Хаста-
ме верг а, Сийлахь верг а ву» 
(«ХIуд», 73). Иштта ИбрахIим 
а (Делера салам хуьлда цунна) 
цецвелира, шега баьккхина 
кхаъ бакъ хиларе сатуьйсуш. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Цо (ИбрахIима) элира: «Аш 
соьга кхаъ боккху, со къанал-
ло схьалаьцча? Стенца кхаъ 

боккху аш? Цара (маликаша) 
элира: «Бакъдолчуьнца кхаъ 
баьккхина оха хьоьга, хьо ма 
хила догдиллинчарах». Цо 
(ИбрахIима) элира: «Ша кхоь-
ллинчу Делан къинхетамах 
дог дуьллур ма дац тилабел-
лачара бен» («Аль-Хьижр», 
54-56). ИбрахIим-пайхамара 
(Делера салам хуьлда цун-
на) Деле дехча, шен кIантах 
ИсмаьIилах пайхамар вахьара 
Ахь, аьлла, Веза-Сийлахьчу 
Дала цуьнга элира: «Бакъ 
долуш, хьан зудчо Сарата 
кIант вийр ву хьуна, цунна 
Исхьакъ аьлла цIе а туьллур 
ю ахь. Айса цунна йина чIагIо 
кхочушйийр ю Ас шен за-
манахь, цуьнан тIаьхье а хуь-
луьйтур ю Ас. Баккъал а, Ас 
жоп делла хьуна ИсмаьIилан 
хьокъехь, Ас цунна беркат 
дина, иза кхиа а вина, цуьнан 
тIаьхье а дебийна». Баккъал а, 
Дала кхочушйира Шен чIагIо, 
ИсмаьIилах (Делера салам 
хуьлда цунна) пайхамар а 
вира Цо, Iарбийн къоман да а 
вира цунах Цо. Исхьакъ (Де-
лера салам хуьлда цунна) шен 
180 шо долуш дIакхелхира, 
и з а  Х ь а б р о н е х ь  ( Х е в р о -
нехь) дIавоьллира, шен дена 
ИбрахIимна (Делера салам 
хуьлда цунна), нанна Саратна 
уллехь. Ткъа ИсмаьIил (Деле-
ра салам хуьлда цунна) шен 
137 шо долуш дIакхелхира, 
иза Маккахь дIавоьллира, шен 
нанна ХIажарна уллехь.

Магомедов Рахьман Сулиман
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ТезеТАХь лелОН ДОГIу ГIИллАкХАш

мАССО А БеР БуСАлБА А ДОлуш ДОГIу ДуьНеН чу

Пхийттара ваьлла Воккха-
Дадин кIентан воI. Мукъа 
волчу хенахь дедас даима 
а шеца цхьаьна вуьгура иза 
дикане а, вуоне а. Цунде-
ла кIантана цунах доккха 
беркат даьллера, юьхьанца 
ишттачу меттигашка лелар 
кIантана аьрхо хеташ хил-
лехь а, къанойх самукъада-
лар кIезиг хиллехь а. Цаьр-
га ладегIа, цара лелочун 
тидам бан воьлча цунна 

марзделлера шен дедеца 
дIасавахар. «Воккха-Дада, 
со волий хьоьца, со оьшур 
вуй хьуна?», – олий хотту-
ра цо воккха стаг цхьанхьа 
ваха кечлуш хааделча. Дедас 
цкъа а «хIан-хIа» ца олура. 
Хьикмате вара иза. Хаьара 
кIентан дагахь дерг. Цо, 
тезета ваха араволуш, кIант 
шена тIаьхьа хIоттавора: 
«Хьо суна аьрру агIор а, 
цхьа гIулч тIаьхьа а саца-
лахь» олий. юха, некъаца 
дIавоьдуш тайп-тайпана 
хьехамаш бора. «Мохьмад, 
тезетан гIиллакхаш жима-
чохь Iамо деза, воккха хилча 
Iемаш дац уьш. Жима волуш 
баккхийчара дечун, дуьйцу-
чун тидам бича, иза иэсехь 
латтийча Iемаш ду...».

Тахана а тезета ваха ара-
ваьллера и шиъ. Воккха-
Дада, паргIатчу боларехь, 
Iаса а луьйзуш воьдура, лаьт-
та бIаьра а хьоьжуш. Цунна 
аьрру агIор а хIоьттина, цхьа 
гIулч тIаьхьа вогIура Мохь-
мад, кест-кеста дадин тидам 
а беш. КIантана хIинцале а 
хаьара вуон деанчеран керта 
кхаьчча ша дан дезарг, хаьара 
шен меттиг мичахь ю. Иза 
къийлалуш а вацара. Делахь 

а векхавелла а вацара. Кхоь-
лина вара. Цунна дагахь дара 
Воккха-Дадас дийцинарг: 
«Нехан вуоне воьдуш хиларе 
терра хила деза тIехь долу 
духар. Хаза дац дукха къе-
гина вахар. Коьртахь хIума 
хила еза. Кунта-Хьаьжин 
вирдехь болчу баккхийчарна 
ца дезало шайн ваIдехь волу 
цхьаъ тезета шляпа я хурашка 
тиллина веача. КоьртаIуьйра 
нехан вуоне ваха мегаш дац.  
Цхьалхачу кучаца вахар а 
къобал ца до къаноша, пхьу-
ьйшаш доцу коч юьйхина 
вахар-м муххале а. Кога по-
шмакхаш туьйдина тезета 
ваха-м къонахчунна шена а 
эхь хета дезара.

Бусалба дино а, вайн дайн 
Iадаташа а тIедожош дац те-

зета Iаьржа бедарш юьйхина 
вахар. Вайн гIиллакх дац иза. 
Керста динера я кхечу къаьм-
нийн гIиллакхашкара схьаэца 
хьийзош хIума ду.

Тезет долчу керта вахале, 
жимма соцунгIа а хилла, 
дIаса а, тIехьа а хьажа веза. 
Нагахь санна герга кхаь-
чна, тIевогIуш верг велахь, 
иза тIекхаччалц собар дан 
деза, иза вевзаш вацахь а. 
ТIекхаьчначаьрца цхьаьна 
ханна хьайл воккханиг я 
Iилма алсамдерг велахь, 
иза хьалха а ваьккхина ка-
дам схьаоьцучарна тIеваха 
веза. Царна тIекхача пхи-ялх 
гIулч йисинчу хенахь, саца а 
сецна, хьалхаваьллачо салам 
дала деза. ДоIа де баха ца 
оьшу. Кадам схьаоьцучо, 
тIевеанарг воккха стаг я 
Iеламстаг велахь, доIадар 
цуьнга дIакховдадо: «Хье-
нех, ахь дехьа доIа», – олий. 
Цо «амин» аьлла иза юхадер-
зийча, бухахь волчуьнгахь 
дуьсу доIадар. ДоIа дина 
бевлча, тIевеанчо кадам бо. 
Кхелхинарг пхийттара ваь-
лла велахь: «Дала гечдойла, 
Дала къинхетам бойла, Дала 
ялсаманин хьаша войла (йо-
йла)...», – аьлла кадам бан 
беза. Нагахь санна кхелхи-
нарг ворхIара далаза бер де-
лахь: «Дала эхартана пайде 
войла (йойла) иза», – аьлла 
кадам бича кхачаме хир ду. 
Цул тIаьхьа тIевеанарг тезе-
тан дайн куьйг а лоцуш, кхе-
та везачунна мара а кхеташ, 
чекхвер ву. Цул тIаьхьа шега 
хаа аьллачу метте охьахуур 
ву, дукха дехарш ца дойтуш.

Нагахь  санна  куьгла -
цар а, маракхетар а вайн 
гIиллакхашца догIуш доцу 
нах тезетахь охьахевшина 

болчарна юкъахь белахь 
(гергарлонца, захалонца, 
воккхаллица), кадам а бина, 
юьстах а ваьлла дIахIотта 
веза я хьайна билгалйинчу 
метте охьахаа веза. 

Тезетахь нах охьаховшаран 
а ду шен гIиллакх. Iеламстаг, 
кадам схьаэца, коьрте хааво. 
Цунна юххе ховшу къаной, 
Iеламнах, воккха-воккханиг 
аьтту агIор, лакхахьа а хууш, 
ткъа кхелхинчун верасаш 
– тезетан дай – аьрру агIор 
а ховшуш. И кеп ларъеш 
хилча тезета веанчунна хаьа 
верасаш муьлхарнаш бу, ур-
атталла юьртара, кIоштара 
воцучунна а ...».

Цундела, тахана Воккха-
Дадина тIаьхьа а хIоьттина 
воьдуш волчу жимачу Мохь-
мадна хийра дацара тезетан 
гIиллакхаш. Цунна дика ха-
ьара тезета воьдуш а, цига 
дIакхаьчча а ша дан дезарг. 
Дадас ма хьехнера цунна: 
«Къонаниг, кадам биначул 
тIаьхьа, баккхийчарна юккъе 
охьа хаа ца гIерташ, цара 
дуьйцург хезар долччу а ваь-
лла, дIахIотта веза. Вист а ца 
хуьлуш. Iеламнаха, къаноша 
беш болчу хьехамашка ладогIа 
деза. Цунах тIаьхьа, жовхIарех 
санна, пайда хир бу.

Куьйгаш хаьнтIе а дехки-
на, аркъал а теIаш, ког дIа а 
тесна я кисанашка куьйгаш 
а доьхкина тезетахь латтар 
гIиллакхе а, оьзда а, товш 
а дац...». Дагара ца довлу-
ра кIантана дадас аьлла и 
хьекъале дешнаш ша нехан 
вуоне кхаьчча. Даиманна а 
цуьнан иэсехь дисинера уьш, 
хIара гIиллакхийн зила тIехь 
сецош.

Тезет долчу керта кхачале 
кхин а масех стаг кхийтира 

кху шиннах. Царалахь уггаре 
а жиманиг Мохьмад вара. 
Цуьнга хьаьжжина, хIинца 
оцу тобанехь тIаьххьара 
а, аьрру агIор а вара иза. 
Ткъа Воккха-Дада – хьалха. 
«Ассаламу Iалайкум», – аь-
лла салам делира цо хIорш 
тIебогIуш кхарах бIаьрг кхет-
ча хьалагIевттинчу тезетан 
охIланашка. Салам схьа а 
эцна,  юьртан маьждиган 
имама: «Абубакар-Хьаьжа, 
ахь дехьа доIа», – аьлла де-
хар дира, гIиллакх хIоттош. 
ХIокхо кховдо ма езза цуьн-
га юхакховдийра доIадаран 
бакъо. Делахь а, шолгIа а 
шега дехар дича, Воккха-
Дадас «АлхьамдулиллахI» 
аьлла доIина куьйгаш ле-
цира, ца девзачарна тезетан 
кхин цхьа гIиллакх а довзу-
ьйтуш.

ДоIа а, кадам а биначул 
тIаьхьа, тезетахь доIа деш 
хиллачо: «Абубакар-Хьаьжа, 
схьаволахь, суна юххе охьа-
хаахьа», – аьлла иза шена 
юххе охьахаийра. ТIаккха 
бен охьа ца хевшира хIорш 
тIебогIуш гIевттинарш.

Мохьмад, кегийрхошна 
тIевахана, цаьрга кадам бина, 
ши куьг букъа тIехьа дахий-
тина, дIахIоьттира. Кхузахь 
а дагадеара цунна дадас ма-
сех шо хьалха шега аьлларг: 
«Тезета ваханарг шега дIагIо 
аллалц латта (Iан) веза ци-
гахь. Дага ма деъанехь, кех 
ваьлла дIаваха мегар дац. 
Шега «дIагIо, Дела реза хуьл-
да, хьан зерат къобалдойла, 
хьан декхар чекхдаьлла, вайн 
кхузахь кхин беш болх бац», 
– аьлча, юха а кадам беш: 
«Дала декъалвойла (йойла), 
Дала ийманца собар лойла», 
– аьлла, дIаваха веза, корта 

таIIийна. Цкъа а, шозза а 
дIагIо аьлча а дIа ца воьдуш, 
«со жимма соцур ву», – бахар 
вайн Iадатехь дац.

Кхин цхьаъ а ду. Хийра 
нах, кхечу ярташкара нах 
тезетахь дукха латтор а дац 
вайн халкъан гIиллакхашца 
догIуш.  Уьш шен хенна 
дIабахийта беза. Ткъа уьш 
дIабахийтар иштта лелла 
вайн дайшна юкъахь. Хьал-
харчу дийнахь веана хий-
раниг кхузза доIа диначул 
тIаьхьа (кхо тоба тIееана 
д о I а  д и н а ч у л  т I а ь х ь а ) 
дIавохуьйтуш хилла, кхин 
ца латтош. ШолгIачу дий-
нахь – «КъулхIа» а дешна. 
Ма-дарра аьлча,  тезетан 
хьалхара де юьртахойн ду. 
Оцу дийнахь кхелхинчун 
верасийн дан дезарш дукха 
хуьлу: маха байтар, кап-
парат даккхар, искъад дар, 
Къуръан дешийтар, и.дI.
кх. Цундела церан хьешан, 
хийрачун ларам бан, ти-
дам бан хан кIезиг хуьлу. 
Делахь-хIета, оцу хьалхарчу 
дийнахь Iад а Iийна, кхечу 
юьртара, кIоштара, шахьа-
рара нах тезета шолгIачу 
дийнахь бахар нийса лерина. 
ШолгIий, кхоалгIий денош 
хьешийн лерина ду...».

И дерриге а дика хууш 
волчу къоначу Мохьмадна 
дика гора цхьаберш, шаьш 
нехан вуоне даьхкина хи-
лар дицдина, юьстахбевлла, 
тобанаш йина лаьтташ а, во-
вшашна тIе а теIаш хабарш 
дуьйцуш а, шаьш хевшин-
чуьра гIовттий, кех буьйлуш 
дIабоьлхуш а. Ханна кхул 
дикка баккхий бара уьш. 
Тезетан гIиллакхаш ца дев-
заш хуьлийла дацара уьш 
кхунна хетарехь.

Воккха-Дадас, кхечаьрга 
олуш а дукха хезнера цунна: 
«юьртахь тезет даьллехь, 
сихха цига дIаваха веза. 
Орца оьшуш, вуон деана 
меттиг ю иза. Дан дезарш 
дукха хуьлу хьалхарчу дий-
нахь .  Цигахь  дакъалаца 
деза. Дан хIума дацахь а, 
дIагIо бохуш вуон деанарш 
а бацахь, хьо-хьуо могашал-
ла галъяьлла а вацахь, маха 
бина баллалц а, докъа ламаз 
дина бовллалц а, кхелхинарг 
кешнашка дIаваххьалц а, 
цига дIаваьхьча, дIаволлалц 
а Iар мелехь, гIиллакхе ду. 
Оцу берриге а белхашкахь 
шен ницкъ кхочучу бара-
мехь дакъалаца деза. Хьай-
на белхи беш ма ву хьо. 
Даима нехан керта догIуш а 
хир дац вуон. Мулкул-Мовт 
массеран а керта хIуттур 
долуш ду...

Кхелхинарг дIаволла вах-
ча, юьстахваьлла, дуьненан 
къамелаш деш Iан мегар дац. 
Цигахь бан безачу балхахь 
дакъалоцур дацахь, кешнаш-
ка ваха оьшуш а дац. Цхьана 
шайна ял хир яц цунна».

Баккъал а, нохчийн хал-
къан гIиллакхийн хазна яра 
Воккха-Дада.  Иза Мохь-
мадна хиъна ца Iаш ерриге 
а юьртана а хаьара. Цунах 
дагабовла кхечу ярташкара 
нах а оьхура. Тахана, лаьттах 
яйн Iаса а Iуьттуш, лаьтта 
бIаьра а хьоьжуш Iачу шен 
деден тидам беш Iаш волчу 
Мохьмада дозалла дора ша 
цуьнан кIентан воI хиларх. 
«АлхьамдулиллахI!» аьлла, 
Далла хастам бира цо. юха 
доIа дира: «Веза а, Сийлахь 
а волу Дела, тхуна дуккха а 
латтавехьа Воккха-Дада», 
– аьлла.

Массо а бер бусалба а до-
луш догIу дуьнен чу

Зевне дека беран аз. Доьлу 
иза. «Хьа-хьа-хьа». ЧIогIа са-
мукъа даьлла цуьнан. Цуьнга 
а хьоьжуш йоьлу нана. Ирсе 
ю иза. Берал а ирсе. йок-
кхае. Доьлу ненан бIаьргаш. 

ЭхI! Маша АллахI! Даима 
а лаьттийла цаьргахь и ирс. 
Воккхаве царах. Дерриге а 
дицдой, бакъдолчу дахаре, 
цуьнан шогаллашка юхаверза 
ца лууш. Церан ирсан дакъа 
кхаьчна-кх суна а, Iехаваллал 
бен садоцуш висинчу.

юха, цIеххьана дагадогIу: 
«Ма ирсе ду-кх бер хьан та-
ханлера дахар. Дала хьуна, 
латтадойла и ирс. Муха хир 
те хьан кхане, дахар... Циг-
гахь сайн ойланаш совцайо 
ас, ондда «урх юхаозош». 
Сацайо оцу беран кхане цуь-
нан дех, ненах, ерриге а 
юкъараллех йоьзна хирг хи-
ларх кхетарна. Вайх массарах 
а доьзна хир ду оцу беран 
дахар муха хир ду бохург, 
иза муха кхуьур ду бохург. 
Амма дукхахдерг дех-ненах 
доьзна хир ду. Бусалба ден-
ненан коьрта декхар ду бер 
ийманехь, гIиллакхе, оьзда, 
эхь-бехк, яхь-юьхь йолуш 
кхиор. Церан хьакъ ду иза 
дуьненахь а, эхартахь а жоп 
дала дезар долуш.

Ткъа доьзалехь бераш 
кхетош-кхиоран дукъ вайн 
халкъан Iадатехь а, бусалба 
динехь а нанна тIехь хуьлуш 

ду. Шен дукхах йолу хан бе-
рашца, цIахь йоккху цо. Дий-
нахь а, буса а цунна гуонаха 
хуьлу бераш. Оцу берашна 
нана – дерриге а дуьне ду. 
Нана кхетаман, хаарийн а 
хьоста ду царна. Цуьнгахула 
девза царна массо а хIума. 

Къоначу нанна а, дена а ду 
бер дуьнен чу далар керла 
дуьне довзар, самукъа, ирс, 
дозалла – дерриге а. Цундела 
и самукъа, ирс, беркат цкъа 
а шайн доьзалера ца хадий-
та, дас а, нанас а бертахь, 
халонаш, дуьхьалонаш со-
барца, гIиллакхца эша а еш, 
бер кхето а, кхио а деза дуь-
нен чу даьллачу хьалхарчу 
дийнахь дуьйна. Кхио деза 
ийманехь, беркате, оьзда, 
доьналла долуш хилийта бе-
рана оьшуш мел дерг дIалуш, 
дIадовзуьйтуш.

Керланиг дацахь а, ху-
учарна карладаккха а, ца 
хуучарна хаийта а боху вай: 
бер дуьнен чу даьллачу дий-
нахь дуьйна кхио деза шена 
дIакхачо, дIаяла хьакъ ерриг 
дIалуш. Масала, бер дуьнен 
чу ма деллина, цуьнан аьтту 
лерехь моллалла кхайкха 
веза (азан деша деза), аьтту 
лерехь къамат дан деза. Цу 
тайппана дуьнен чу деанчу 
берана уггаре а хьалха хе-
заш ерг АллахIан цIе хуьлу, 
АллахI хестор хуьлу. Оцу 
хьолехь берана гуонах мали-
кийн орца хуьлу.

Делан Элчанан (Делера 

салам-маршалла хуьлда цун-
на) йоIа ПетIамата (Дела реза 
хуьлда цунна) Хьасан вина 
охьавиллинчу минотехь, цуь-
нан аьтту лерехь азан дира, 
аьрру лерехь къамат дира 
Мухьаммад Пайхамара (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна). Вайна массарна а 
масал хилийта дира цо иза. 
Цул тIаьхьа, багахь дикка 
Iаьвшинчу хурмин, бере чам 
баккхийта, иза  цуьнан бага 
а хьаькхира. Нагахь санна 
хурма ца караяхь, кхачанан 
муьлхха а мерза сурсат ме-
гар ду. Вуьшта аьлча, берана 
мерзачу хIуманан чам бов-
зийта беза.

Абу Мусас (Дела реза хуьл-
да цунна) дийцина: «Суна 
кIант вира. Иза кара а эцна, 
вайн Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
волчу вахара со. Цо кIантана 
ИбрахIим цIе тиллира. юха, 
хурма схьа а эцна, багахь 
дикка Iовша а Iаьвшина, 
кIентан бага хьаькхира. Цул 
тIаьхьа доIа дира кIант ий-
манехь, беркате, могаш хи-
лийтар доьхуш». Абу Мусас 
дийцинарг а хила деза вайна 
масал.

ХIокху дуьнен чу деанчу 
берана хазаниг, диканиг цIе 
тиллар (я тиллийтар) а ду 
дас-нанас уггаре а хьалха 
дан дезачу гIуллакхех цхьаъ. 
Мухьаммад Пайхамара (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) баьхна-кх: «Къематан 
дезачу, халачу дийнахь шуь-
га кхайкхам бийр бу шайн 
цIерш, шайн дайн цIерш йо-
хуш. Цундела цIерш хазанаш 
тахкалаш».

Бер динчу ворхIалгIачу 
дийнахь цуьнан корта баша 
безаш хилар хьоьху вайна 
бусалба дино. Корта баьшча, 
цуьнан коьрта тIера евллачу 
месийн йозаллин барамехь 
сагIийна дети, я (детин оццу 
бараман хинболу мах ларий) 
ахча дала деза. Вайн мах-
кахь бер дуьнен чу даьллачу 
ворхIалгIачу дийнахь Мовлад 
доьшуьйтуш (Iадат) гIиллакх 
ду. Иза хаза гIиллакх а ду.

Баккъал а доккха дезде ду 

доьзалехь бер гучудалар. Иза 
даздан а догIу, гергарнаш а, 
бевза-безарш а кхайкхина. 
Бер дина кIира кхочуш хьакъ-
икъат дар а деза суннат ду. 
Нагахь санна кIант винехь, 
дас-нанас цунна тIера хьакъ-
икъатана ши уьстагI бен беза, 
йоI йинехь – цхьаъ. Хьакъ-
икъат а деш, дезде муьлххачу 
хенахь а дан мегаш ду. Бер 
пхийттара далале дан дезаш 
ду, дичий бен тIера долуш 
а дац. Делахь а, хьакъикъ-
ат бер дуьнен чу даьллачу 
ворхIалгIачу дийнахь дича 
деза ду. Цундела, аьтто бе-
лахь, дас-нанас шен доьзал-
хочунна тIера хьакъикъат 
билггал оцу дийнахь дан 
деза. Аьтто ца хилча тIаьхьа 
таттаза а дер дац. Амма ца 
деш Iан мегар дац. Цунах 
дерг ма-дарра маьждиган 
имама а, юьртан а, кIоштан а 
къедас кхачам боллуш дуьй-
цур ду. Хатта а, эшахь шаьш 
и гIуллакх чекхдаккха а вайн 
уьш хилар Делан къинхетам 
бу.

Олуш тамехь ца хетахь 
а,  Делера ял хир йолуш, 
дар тIехь долуш суннат ду 
божабер суннат дар. Иза а 
кIант дуьнен чу ваьллачу 
ворхIалгIачу дийнахь дар 
деза лерина ду. Делахь а 
беран ворхI шо кхачале дан 
а мегар ду.

ГIамаро хи санна, шай-
на мел гушдерг, хезашдерг 
дIахуду бераша. Цундела къо-
начу дай-наношна хаа деза 
бераша баккхийчара чохь, 
ков-кертахь мел деш долчун, 
мел дуьйцучун терго еш хи-
лар, схьалоцуш хилар, дика-
ниг, вуониг, мегадерг, доцург 
къасто шайн хьекъал, кхетам 
бацахь а. Массо а хIуманна 
тIехь цара масал оьцу бак-
кхийчарах. Шун массеран а 
тидам хилла хир бу цуьнан.  
Да-нана ламаз деш, салава-
таш дохкуш, АллахIан еза 
цIе йохуш хилахь, бер, мотт 
бийца а доладалале, ламаз 
до ша бохуш, кеп хIиттош, 
«ЛаилахIа-иллаллахI» ала 
гIерташ хир ду. Нагахь санна 
да я нана берах леташ, чохь 

мохь хьоькхуш хилахь, бер 
тайнигех леташ, уьш йохош,  
царна тIе мохь хьоькхуш, 
гIайгIане, оьгIазе, деладалар 
кIезиг долуш, хир ду. Хан-
зама яьлча иза оцу беран 
амалехь чIагIлур ду.

«Массо а бер бусалба а до-
луш долу дуьнен чу. ТIаьхьа, 
дас-нанас веш ву (еш ю) 
цунах керста а, дин доцург 
а, цIухIаршна корта бетташ 
верг а», боху ХIурайрата дий-
цинчу цхьана хьадисехь. Иза 
иштта дан а ду. Дас-нанас 
диннарг хуьлу бер. Делахь-
хIета дас а, нанас а жимачохь 
дуьйна марздан деза бера-
на бусалба дин а, нохчийн 
гIиллакхаш а, эхь-бехк а, 
дика мел дерг а. ВорхI шо 
кхаьчча ламаз дие ала деза. 

Итт шо кхаьчча ламаз дар, 
марха кхабар, тIедожо деза, 
шайгара масал а гойтуш. 
Оццу хенахь берана ламаз-
марха, кхидолу Iамал-Iибадат 
марз ца дича, уьш лардан ца 
Iамийча, бусалба дине марзо 
ца кхоьллича, кхиъна даьлча 
беран ойла динна тIеерзо 
чIогIа хала хуьлу. Вайн хал-
къалахь лаа олуш ма дац: 
«Серах ца бина хIоз хьокха-
нах балур бац», «Жимачохь 
Iамийнарг тIулг огуш дина 
йоза ду, къанвелча Iамийнарг 
ченалахь (гIамар тIехь) дина 
йоза ду». И кицанаш даима а 
дагахь латтон деза вай.

Иштта, маггане а мегар 
дац берана харцдерг дийца, 
и Iехо, цунна пуьташ бот-
та. Шена я кхечунна, Iехо 
гIерташ, харцдерг дуьйцуш 
хилар гучудаьлча, бер а дола-
ло изза дан. Цунна иза дукха 
сиха а Iема. Iеминчул тIаьхьа 
цуьнга иза дита а цо ло. юха, 
да-нана цецдуьйлу берана 
иза мичара Iемина, хьаьнгара 
Iемина бохуш.

Харцдерг дийцарна тIера 
цхьа гIулч яц хьарамдерг ле-
лорна тIекхача яккха езашъ-
ерг. Иза дагахь а латтош, бер 
жимачохь дуьйна Iамо деза 
оцу сакхтех лардала, мел 
къаьхьа делахь а, бакъдерг 
дийца, хьарам-хьанал къа-
сто, хьарам долчух лардала, 
цIенаниг лардан. Дала хьанал 

динарг бен цхьа а хIума лело 
магийна ма дац бусалбанаш-
на. Бераллехь дуьйна дас-
нанас и ду шен доьзалхочун 
кхетамехь чIагIдан дезарг, 
тIамарх долийта дезарг.

Дала вайх Шен боккха 
къинхетам а бина, вайна 
совгIатана луш ду бераш. 
ЖовхIарш санна цIена а до-
луш догIу уьш хIокху дуьнен 
чу. Маликаш ду уьш, шайца 
цхьа а къа доцуш, шайца цхьа 
а вуон хIума доцуш. ЦIена 
хуьлу церан кхетам, иэс. Цул 
тIаьхьа царах хуьлушдерг 
дерриге а вайх доьзна, вай 
бахьана долуш хуьлуш ду: 

дика а, вуон а. Вай кхиоре 
хьаьжжина хуьлу бер. Вай 
церан кхетаме, дегнашка, 
ойланашка диллинарг хуьлу 
цаьргахь. Бусалба дино лоьху 
вайгара вуон мел долчух уьш 
лардар, дика мел дерг царна 
Iамор.

Бераш Дала дай-наношна 
амалтана делла ду. Къемат-
дийнахь царах жоп доьхур 
ду, уьш воун кхиийнехь цар-
на дакъазалла ю иза, дика 
кхиийнехь декъалалла а ю. 
Iеламнаха чIагIдарехь, да-
нана дакъазадаьлла делахь а, 
декъала хир ма ду церан доь-
залхочо Къуръан Iамадахь, 
ша йинчу Iамалх Дала шена 
белла мел доIанехь царна 
дIалуш, царна гечдар доь-
хуш хилахь. Мел доккха 
хIума ду иза. ТIаккха ледарло 
муха йийр ю берана бусал-
ба дин, Къуръан, нохчийн 
гIиллакхаш Iаморехь.

Мухьаммад Пайхамара 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «Кхал-
харца цхьаьна дIакъовлуш ду 
стеган гIуллакхийн тептар, 
кхо хIума доцург цу тIе яз-
дийр а доцуш. Оцу тептара 
тIе дIаяздийр ду цунна тIера 
делла сагIа а, цо ша дийна 
волуш кхечунна Iамийначу 
Iилманах йолу ял а, беро 
цунна динчу доIанах мел 
а»... Муслима дийцинчу оцу 
хьадисо гойту вайна беро 
йинчу Iамалан мел дега-нене 
дIакхочуш хилар, цо цуьнан 
тептара тIера диканаш алсам-
дохуш хилар.

В е з а ч у  А л л а х I а  в а й н 
доьзалш ийманехь, оьзда, 
гIиллакхе, эхь-бехк, яхь-
юьхь йолуш кхиор лойла 
вайна. ТIаккха дайна хир дац 
церан дуьхьа вай кху дуьена-
нахь лелийнарг.

. . . Д о ь л у  б е р ,  и р с а х 
Iанаоьхуш. Малх а, гIушлакхе 
хьала ца  болуш,  цуьнга 
хьаьжжинчохь сацабелча 
санна хета, шен зIаьнарша 
хIара нана-Нохчийчоь къага 
а йина. Цкъа а ирс дайна ма 
юьсийла Нохчийчоь хьо а, 
хьан бераш а.

КХетоШ-КХИоР

Дадаев Сайд-Хьасан
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Хастам бу Далла, Iаламаш 
кхоьллина,  уьш кхобуш, 
кхиош Волчу. АллахIера 
салам-маршалла хуьлда Дала 
Iаламех къинхетам беш, хаза 
гIиллакхаш кхочушдан ваий-
тинчу вайн Элчанна 
Мухьаммадана, цуьнан доь-
залшна, асхьабашна, царна 
тIаьхьа мел баьзначарна.

лераме бусалба нах!
Исламан коьрта Iалашо 

ю, бусалба нах шайна юкъ-
ахь барт болуш, шайн дахар 
ирсе долуш, маьрша бехаш 
хилар. Амма церан дахар 
ирсе хир дац, цара вовшашца 
йолу юкъаметтиг гIиллакхца 
ларъеш ца хилахь. Делан Эл-
чано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «Ийман 
кхочушхиллачех бу хаза 
гIиллакхаш дерш». Ахьмад.

Адамийн дуьненан дахар 
ирсе дина ца Iаш, церан 
эхартахь долу дарж ойбуш 
ду хаза гIиллакх. Абу Дар-
даа (Дела реза хуьлда цун-
на) дийцина, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«къематдийнахь бусалба 
стеган терзан тIехь хазачу 
гIиллакхал деза хIума хир 
ма дац. АллахIана ца веза 
оьзда доцу къамелаш а деш, 
оьзда воцург». Пайхамара 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна),  ялсамане 
вохуьйтур волу хIума дий-
цахь аьлла, шега дехча, жоп 
делла-кх: «Делах кхераро, 
хаза гIиллакхаш хиларо 
вохуьйту стаг ялсамане». 
Тирмизи.

Дала кхоьллинчу Iаламах 
шен гIиллакх угаре а хаза а, 
деза а долуш верг ву вайн 
Элча Мухьаммад (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на). Къуръана чохь иза ха-
стош, Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Баккъал а, сийлахь-
деза ду хьан гIиллакхаш». 
«Аль-Къалам», 4.

Цхьа а шеко йоцуш, Элча-
нан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) дахар бусалба 

нахана къеггина масал ду Де-
лаца а, нахаца а гIиллакх ле-
лорехь пайдаэца хьакъ долуш.

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Делан Элчанца дика масал 
дара шуна – Делах а, къемат-
дийнах а кхоьручарна, Дела 
дукха хьехочарна». «Аль-
Ахьзаб», 21. 

Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) аь-
лла: «Баккъал а, со ваийтина 
ву сийдолу гIиллакхаш кхо-
чушдан». 

Бусалба стеган гIиллакх хаза 
хилар, иза оьзда хилар гучудок-
кхуш дуккха а белхаш бу, царах 
коьрта берш хьахор бу вай:

1. Дена-нанна муьтIахь 
хилар. 

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Хьан Дала омра дина, Ша 
воцчунна Iибадат ма дойла 
аш, деца-ненаца дика а хи-
лалаш, аьлла. Хьуна гергахь 
цаьршиннах цхьаъ я ший а 
къаналле кхачахь, ахь цаьр-
шинга ма алалахь «уффай!», 
чеха а ма делахь и шиъ, ахь ала 
цаьршинга хаза дош». «Аль-
Исраъ», 23-24.

Вайн дайша чIогIа лардеш 
хилла деца а, ненаца а долу 
гIиллакх, цаьршиннан бакъ 
цIе а ца йоккхуш, кIеда-мерза 
бистхуьлуш хилла уьш. Шайн 
балхехь цаьршиннах дагабов-
луш хилла уьш, цаьршингара 
пурба доцуш арабовлуш ца 
хилла уьш. 

2. Воккхачун лерам бар, 
жимачух къинхетам бар.  

Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «Вайх ма вац бак-
кхийчеран сий ца динарг, 
кегийчаьрца къинхетаме ца 
хилларг».

Воккхачун сийдар бохучо 
юкъалоцу – цул хьалха цуьн-
га хьал-де хаттар, цуьнан 
некъ ца хадабар, и чувеача 
хьалагIаттар, цунна охьахаа 
меттиг ялар, и вистхуьлучу 
хенахь ладогIар, оьшучохь 
цунна гIо дар.

3. Хьаша-да тIеэцар.  
Делан Элчано (Делера 

салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «Делах а, къемат-
дийнах а кхоьруш волчо хье-
шан лерам бойла». Бухари, 
Муслим.

Вайн дайша шаьш хIусам 
ечу хенахь, хьаша-да тIелаца 
чоь билгалъеш хилла, и ша 
волчу веача цуьнга паргIат 
буьйса яккхийтархьама. Цун-
на билла къаьсттина мотт а, 
баа кхача а латтош хилла цара.  

4. Сий-ларамечу нехан, 
церан тIаьхьенийн (къурай-
шийн тайпанан, эвлаяийн) 
маслаIатца доьзначу дехар-
на жоп далар.

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Баккъал а, бусалба нах вежа-
рий бу, аш маслаIат де шайн 
шина вешина юккъехь». «Аль-
Хьужурат», 10.

Нохчийн къоман хазачу 
гIиллакхех ду дика нах а, 
церан тIаьхье а ларар, церан 
даше ладогIар. Церан беркат 
бахьана долуш хийла Iана тар-
луш долу цIий ца Iенаш дис-
ина, шех беркат ца долу дов-
тIом маслаIатца дIабирзина. 
Эрна ца аьлла вайн хьекъалечу 
дайша: «МаслаIатан мотт сец-
ча, цIий Iаьнна».

5. Бусалба нехан гIуллакхе 
хьажар, церан хьашташ кхо-
чушдар. 

Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «Шен вешин хьашт 
кхочушдеш верг милла велахь 
а, Дела хуьлу цуьнан хьашт 
кхочушдеш». Муслим.

Вайн дайшкара схьадеана 
гIиллакх ду, ялта чудерзош я 
хIусам еш, я и санна накъо-
сталла оьшучу меттехь белхи 
вовшахтохар.

6. Юьртахь, лулахь а тар-
луш хилар.

Iаишата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Жабраил-малик соьга весет 
дечуьра саца ма ца сецира, 
суна лулахочо сайх ирс оьцур 
ду мотталц». Бухари, Муслим. 

Вайн дайша олуш хилла: 
«Генарчу вешел уллехь волу 
лулахо гIоли ву».

Лулахь дика-вуон деъ-
ча, нохчаша шайн кевнаш 
дIадоьллу, дехьа-сехьара 
б а ь х к и н ч у  н а х е  ш а й н 
хIусамашкахь ламаз дойту, 
царна баа кхача а ло цара.

7. ша оьгIаз вахча, шен 
дегIан доладар. 

Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «Нах охьабеттарх 
дац ницкъ болуш хилар, бак-
къал а, ницкъ болуш верг – ша 
оьгIаз вахча а шен дегIан дола 
далуш верг ву».

Нохчийн къомана чIогIа 
сийсаз, осала хеташ хилла, 
шел гIийлачунна тIехь ницкъ 
беш верг. Делан дуьхьа хIума 
гечдина, къинтIера волург 

доьналла долуш къонах ву, 
олуш хилла вайн дайша. 

8. Нахана юкъахь оьзда 
мотт лебар. 

Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «Баккъал а, оьзда 
воцуш хилар, мотт оьзда бо-
цуш хилар – бусалба динах 
дац. Баккъал а, бусалба динехь 
нисбелларш – гIиллакхаш хаза 
хилларш бу».

Вайн дайша олуш хилла: 
«Iеламнах болчохь мотт саца-
бе, эвлаяаш болчохь дог саца-
де». Цара иштта олуш хилла: 
«Герзо йина чов йирзина, 
матто йина чов йирзина яц».

9. Оьзда духар лелор, 
коьртахь хIума лелор. 

П х и й т т а р а  в а ь л л а ч у л 
тIаьхьа коьртахь хIума йо-
цуш лелар эхь лоруш хилла 
вайнаха. КоьртаIуьйра лелаш 
волу стаг тоьшаллина магош 
ца хилла Iеламнаха.

10. зударийн лерам бар.
Делан Элчано (Делера 

салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «Зударийн сий ца до 
сийдолчара бен, уьш сийсаза 
ца бо сийсаза болчара бен».

Нохчийн къоман Iадатехь, 
кIант йоIе вистхуьлучу хе-
нахь, цаьршинна уллехь зуда 
ца хилча, эхь лоруш хилла.

11. куралла цаезар. 
Делан Элчано (Делера 

салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «Ялсамани чу гIур 
вац, шен даг чохь мискъала 
зарратал куралла ерг».

Кура стаг осала хеташ хилла 
вайн дайшна, иза дакъазавала 
хьаьхна ву, олуш а хилла цара. 

лераме бусалба нах!
Вайн дайша схьадеана, бу-

салба динца догIуш долу цIена 
гIиллакхаш дицдан мегар дац 
вай, уьш дендарехь ю вайн 
къоман кхане. ГIиллакхан бара-
мехь бен къонахалла ца хуьлу 
стагехь. Ткъа «гIиллакх доц-
чуьнгахь гIуллакх ца хуьлу», 
– эрна ца баьхна вайн дайша. 
Дала гIиллакх-оьздангаллехь 
совдохийла вай!

Редакцин архивера материал

БисмиллахIиррохьманиррохьийм

***
Вуьшта, цIена, хьанал бу аь-

лла тешна воцчу кхачанах лар-
валар гIолехь ду. Нагахь кхача 
цIена хиларан шеко елахь, иза 
мелла а кIезиг баа хьажа веза, 
мацалло хьийзош велахь а. Ца 
ваьлла иза кхаллахь а дохко-
вала веза, Делах эхь хета деза.

***
Иштта дегаза буийла аш 

хьарам бу аьлла чIагIдан йиш 
йоцу кхача а, нагахь санна шуна 
иза хьалха биллинарг исламан 
лехамаш буьззина кхочушбеш 
воцург велахь.

***
Дика дац хаддаза жижигах 

бина кхача баар а. Иштта дика 
дац шовзткъа дийнахь жижиган 
кхача ца бууш Iер а.

***
Цхьаьна биъча, иэбича мога-

шаллина зен деш болу кхача а 
хуьлу. Масала, мегар дац чIара 
ма-биъина шура мала я шура 
мелча, тIе чIара баа. Иштта 
дика хир дац кхехкийна жижиг 
кхерзинчуьнца а, дакъийнарг 
керлачуьнца а иэдича.

***
Нагахь санна кхача кийча 

а белахь, хьо дикка мацвелла 
а велахь, тIехIоьттина лама-
зан хан а елахь парз ламазал 
хьалха хIума яа еза, ламазе 
хIоьттича юург дагахь ца лат-
тийта. Амма хIума юуш, лама-
зан хан тIехтилийта мегар дац. 

***
Кхача баа масех стаг цхьаь-

на охьахиънехь цкъа хьалха 
воккхачуьнга, «Бисмилла» 
а даккхийтина, кхаллийта 
иза. Цул тIаьхьа кхача баар 
кегийчара дIадоло мегар ду. 
Цундела воккхачо юучунна тIе 
ца кхевдаш дукха хан ялийта 
ца еза, вукхаьрга юучуьнга са 
ца тасийта а, хьалха хIоттийна 
кхача шел ца балийта а.

***
Кхача баар дIадоло а деза, 

чекхдаккха а деза туьханан чам 
баккхарца. Иштта ду гIиллакх. 

***
Нагахь санна кхача баа во-

лалуш, виц а велла, «Бисмилла» 
даккхаза висинехь, юха кхача 
буучу хенахь ша «Бисмилла» 
даьккхина цахилар дагадеача, 
хьайгара даьлла гIалат нисдеш, 
«Бисмилла» даккха деза.

***
Кхача аьтту куьйга баа беза. 

юкъарчу шуьнера схьаоьцуш 
белахь, шена хьалхара схьаэца 
беза, диканиг а ца хоьржуш. Вуь-
шта, стоьмаш харжар магош ду.

***
Къаьсттина кхоам бан беза 

баьпган. Цуьнан цуьргаш 
Iено, хьеша магош дац. Бусал-
банаша уггаре деза кхачанан 
сурсат лоруш ду бепиг. Даа 
волавалале бепиг, цастарш 
деш, шина куьйга декъа деза 
(хьокхам а, сискал а, туьканан 
бепиг а). Иза сих ца луш декъа 
(хадо) деза. Бепиг хьешашна 
хьалха дуьллуш делахь и 
гIуллакх хIусамдас кхочушдо.

***
Хьокхам я сискал уьрсаца 

ца хадайо. Дийнна хьокхамах 
цееттар гIиллакхехь ца лору. 
Кхоллучу хенахь охьаэгна 
(стоьла тIера) цуьргаш схьала-
хьо деза. Уьш, схьа а лахьий-
на, дIакхаьлча, ирс тIедогIу 
олу. Ткъа уьш дIакхийсар 
куралла, сонталла лерина.

***
Кхача меллаша, сих ца 

луш баа беза, дикка Iовша а 
Iовшуш. ТIех йовханиг, «хIуп» 
бохуш тIе мох а бетташ, яа 
гIерта ца веза. Собардан деза 
кхача шелбаллалц.

***
йоккха бага а гIиттош бууш 

товш бац кхача. Кхоьллинарг 
Iаьвшина а валале шолгIа а 
юучунна тIекхийдар хаза дац.  
Иштта хаза дац ах кхаьллина 
цастар юха а хедар чу диллар.

***
ДаьIахка чуьра тIум схьаяккха 

гIерташ иза стоьла тIе, хедар тIе, 
баьпга тIе еттар гIиллакхехь дац.

***
Къилахь лерина кхача буучу 

хенахь тхьовсар . Иштта мегар 
дац хIума юучу хенахь мохь 
тоьхнна къамел дан я хьайца 
цхьаьна стоьла гуонаха хев-
шинчарна товш доцург дийца. 
Маггане а мегар дац хьайна 
биллинчу кхачанна резавоцуш 
хабар дийца.

***
Кхача баа хьуо цхьаъ охьа 

ца хаа хьажа. ХIунда аьлча, 
кхачанна тIекхийдаш долу ку-
ьйгаш алсам мел хили а, Дала 
алсамдоккху беркат, токхо. 
Стоьла гуонаха хевшинчеран 
вовшашка марзо хилийтархьа-
ма, церан самукъане дог-ойла 
хилийтархьама дерриге а дан 
деза. Кхача тIебиллина телат 
хьалхара дIаэццалц хьалагIаттар 
нийса дац, цхьа ладаме бахьана 
хIоьттина хьал дацахь.

***
Iайгаца кхача буушверг 

Iайгаца тIех дукха схьаэца гIерта 
ца веза – иза сутаралла ю. ТIех 
кIезиг эца ца еза. Иза кураллех 
тера лерина. ГIолехь дерг Iайга 
чуьра охьаэгар йоцчу барамехь 
схьаэцар ду. Iайгахь йисинарг 
юха пхьегIаш чу йоттар товш 
дац, оцу пхьегIи чуьра юуш кхин 
нах белахь-м муххале а. Хаза 
дац Iайг логгелц бага бахийтар 
я дIакхаьллинарг «чIам-чIим» 
деш, бага а гIиттош, Iийшар. 
Iайг охьабуьллучу хенахь чIогIа 
татанаш дохуш хедарх беттар а 
дац дика. Иза пхьегIи чу билла 
беза, схьалоцу агIо пхьегIана 
арахьа а юьтуш, тIадамаш стоьла 
тIе Iенар доцчу кепара.

***
ТIера чкъор дIадоккхуш 

цIанбечу стоьмийн чкъоьрнаш 
а, хIуш а, легнаш а и стоьмаш 
чохь болчу пхьегIаш чу ца ту-
ьйсуш, оцу хьаштана къастий-
начу пхьегIи чу тийса деза. 

***
Кхача баале хьалха а, биин-

чул тIаьхьа а куьйгаш дила деза. 
Кхача биъна девллачул тIаьхьа 
доIа дан деза, кхача баларна 
Далла хастам беш, хIусамна 
тIедогIу беркат алсамдаккхар, 
къиношна гечдар доьхуш.

Кхача бууш вовшахкхетта 
масех стаг велахь, доIа воккхах 
волчо дича бакъахьа ду. Халкъа-
лахь «АлхьамдулиллахI» дешар 
олу цунах. Вуьшта аьлча, кхача 
баларна Далла хастам бар ду иза.

***
Хи маларан а  ду шен 

гIиллакхаш. Хи охьа а хиъна 
мелча дика лерина. Шина мет-
техь (хьолехь) магийна хи ира 
а хIоьттина малар. Ирахь молу 
хьаьж дечу хенахь Зам-Зам хи. 
Иштта ирахь молу ламаз эцна-
чул тIаьхьа иза оьцуш лелий-
начу пхьегIи чохь дисина хи а.

***
Хинна «хIуп» баха ца магийна.

***
ГIиллакхехь дац цхьа къурд 

бина куршкехь долу хи дIамалар. 
Сих ца луш, парггIат къур-
даш деш мала деза иза, кIеззиг 
соцунгIа а хуьлуш, хIоразза а 
куршка бетера дIа а йоккхуш. 
Цкъа хьалха цхьа къурд бо, 
куршка шолгIа бете яьхьча кхо 
къурд бо, кхоалгIа – пхоьазза.

Хи мала волавалале «Бис-
милла» даккха деза. Иза мелла 
ваьлча – «АлхьамдулиллахI».  

Дадаев Сайд-Хьасан

кхача баа хиъча... 
Кхача бааран гIиллакхаш а ду, къепе а ю, лехамаш а 

бу бусалба динехь. Уьш ларбар муъманашна тIехь а ду. 
Цундела ешархошна бовзийта лаьа царах цхьаберш. Кха-
ча баа волалуш я хи молуш, уггаре а хьалха «Бисмилла» 
даккха деза. Амма, хьо хIума яа волавалале ойла ян еза: 
«Меца вуй те со?» – аьлла. Делахь-хIета, мацвелчий бен 
кхача баа ца беза. ХIума яа охьахиънехь а дукха яа ца 
еза. ТIех яар гIиллакхехь а дац, могашаллина дика а дац.

Хастам бу Далла, Iаламаш 
кхоьллина, уьш кхобуш, кхи-
ош Волчу. Делера къинхетам 
а, маршо а хуьлда Цо адамаш-
ка, жинашка дин кхайкхош 
ваийтинчу Цуьнан Элчанна 
Мухьаммадна а, цуьнан доь-
залшна а, асхьабашна а, цара 
беанчу нийса некъа тIехь 
схьабогIуш болчарна а. 

лАРАме мАХкАХОй!

Мотт-эладита лелорца бу-
салба нехан юкъаметтиг 
талхор доккха къа ду. Иза 
хьарам хиларна тоьшалла 
деш ду Къуръанан аяташ, 
Пайхамаран (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
хьадисаш. Веза-Сийлахьчу 
Дала Пайхамаре (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) омра деш, аьлла: «Хьо 
муьтIахь ма хила харцонна 
тIехь дуйнаш бууш, сийсаз 
волчунна, нахана тIаьхьашха 
луьйш, царна юккъехь мотт-
эладита дIасакхоьхьуш вол-
чунна». 

«Аль-Къалам», 10, 11.
Абу Ваила дийцина, Хьу-

зайфате (Дела реза хуьлда 
цунна) хабар кхаьчнера, цхьа 
стаг мотт-эладита лелош 
ву, аьлла. Цо тIаккха эли-
ра, Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) олуш хезира шена, аьлла: 
«Ялсамани чу гIур ма вац 
мотт-эладита лелош верг». 

Муслим.
Хьузайфата (Дела реза 

хуьлда  цунна)  дийцина , 
Пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «Ялсамани чу гIур 
ма вац нахана юккъехь мотт-
эладита дIасакхоьхьуш верг». 
Бухари.

Имам ГIазалис (Дала къин-
хетам бойла цунах) аьлла: 
«Шена тIе мотт-эладита кхаь-
чначунна тIехь ялх хIума 

лардар декхар ду:
1. Мотт-эладита эцна веа-

нарг, цуьнан дош къобал ца 
деш, бакъцавар, хIунда аьлча 
иза Далла Iеса хилла фасикъ 
волу дела.

2. Ша лелош долчу мотт-
эладитанах иза юхатохар, 
цунна хьехам бар, цуьнан 
болх эрчабаккхар.

3.  Делан дуьхьа цунна 
оьгIазвахар, хIунда аьлча Дал-
ла гергахь иза шена оьгIазло 
хилларг ву, Делан дуьхьа 
оьгIазвахар важиб а ду.

4. Цо шена вуьйцучух вуон 
ойла ярца дегабаам ца бар. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«ХIай ийман диллинарш, шу 
ларло дуккха а шайна моьт-
туш долчу хIуманах». «Аль-
Хьужурат», 12. IабдуллахIан 
кIанта Бакрас аьлла: «Ахь 
бакъдерг дийцича а хьуна 
мел хир боцуш, хьо галваьлча 
хьуна къа а хир долуш къа-
мелдарх ларлойла хьо, иза 
– ахь хьайн вешин хьокъехь 
вуон ойлаяр ду».

5. Хьайна дийцинарг бакъ 
ду я харц ду хьажа гIерташ, 
хьо таллам беш тIаьхьаваьлла 
ца лелар. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Нехан сакхташ 
лехарна тIаьхьа ма довла шу». 
«Аль-Хьужурат», 12.

6. Мотт-эладита лелош 
волчунна дихкина хIума шен 
дегIана ца дезаш хилар, цо 
шена дийцинарг даржаца-
дар а. 

Iавфан кIанта Шабла (Дала 
къинхетам бойла цунах) аь-
лла: «Шена хезна долу ирча 
къамел даржийнарг, иза (къа 
хиларехь) и къамел долий-
нарг санна ву». Абу НуIайм.   

Ц х ь а н а  с т а г а  I а б д у л -
Iазизан кIанте Iумаре (Дала 
къинхетам бойла цунах) цхьа 
стаг вийцира. Iумара цуьнга 
элира тIаккха: «Хьуна лаахь, 
ахь дуьйцург хIун ду хьов-
сур ду вай. Нагахь хьо харц 

луьйш велахь, хIокху аято 
вуьйцург ву хьо: «ХIай ийман 
диллинарш, шуна тIе хабар 
дохьуш Iеса стаг веача, иза 
бакъ ду я дац хьовсалаш». 

«Аль-Хьужурат, 6.        
Нагахь хьо бакълуьйш ве-

лахь, хIокху аято вуьйцург 
ву хьо: «Нахана тIаьхьашха 
л у ь й ш ,  м о т т - э л а д и т а 
дIасакхоьхьуш верг». 

«Аль-Къалам», 11.
Хьуна лаахь, тхо хьуна, геч 

а дина, къинтIера а девр ду-кх. 
Оцу стага элира: «КъинтIера 
валахьа суна, хIай бусалба 
нехан паччахь, и санна долу 
хIума кхин лелор ма дац ас».

ШуIбата дийцина, Абу 
Аль-Ахьвасанна хезна хилла 
IабдуллахIа (Дела реза хуьлда 
цунна) олуш: «Баккъала а, 
Мухьаммад (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
олуш вара: «Харцонах лаций 
дийца ас шуна? Нахана юк-
къехь бохам хир болчу агIор 
мотт-эладита дIасакхехьар 
ду иза». 

Муслим.
Язийдан йоIа Асмаа дий-

цина, Делан Элчано (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Шух 
уггар вуон берш бийца ас 
шуна?» Цара дийхира, бий-
цахь, аьлла. Элчано (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира: «Вовшашна 
безаш болчеран юкъаметтиг 
талхош, бехк боцчу нахана 
тIехь харцонаш а кхуллуш, 
мотт-эладита дIасакхоьхьуш 
берш бу». 

Ахьмад.
Нафийран кIанта Жубайрас 

дийцина, Абу Дардаа (Дела 
реза хуьлда цунна) олуш хе-
зира шена, аьлла: «Муьлхха 
стаг и велахь а, бехк боцчу 
стагана тIехь дуьнен чохь 
иза бехвархьама ша харц цIе 
кхоьллинарг – и бахьана до-
луш къематдийнахь жоьжаха-

тин цIергахь иза ваго АллахIа 
чIагIо йина».

Мунзири.
Анаса (Дела реза хуьлда 

цунна) аьлла: «Шен бусалба 
вешех бахьана дина, ша цкъа 
кхаллал йолу хIума йиънарг, 
Дала и бахьана долуш цунна 
жоьжахатин кхача баор бу. 
Шен бусалба вешех бахьа-
на дина, ша духар дуьйхи-
нарг, Дала и бахьана долуш 
цунна жоьжахатин духар 
тIедухур ду. Шен бусалба 
вешех бахьана дина, нахе 
шен цIе йоккхуьйтуш, ша 
гIараваьлларг, Дала и бахьа-
на долуш Къемат-дийнахь 
(таIзар дарца, юьхьIаьржа 
хIоттоарца ) гIаравоккхур ву 
иза». 

Абу Давуд. 
Абу Аль-Жавзаа дийцина, 

Ибн Iаббасе (Дела реза хуьл-
да цаьршинна) хаьттира ша, 
аьлла: «Ахь суна дийцахь, 
Дала Къуръана чохь «Вай-
лун бохуш йолу жоьжахатин 
боьра хир бу нехан сакхташ 
лоьхуш волчунна» аьлла, хьа-
хийнарг мила ву?» Цо элира: 
«Шина вешин юкъаметтиг 
талхош, нахана юккъе питана 
туьйсуш, мотт-эладита лелош 
верг ву иза». 

Имам СуютIи.
Маймунан кIанта Iамра 

дийцина, Муса-пайхамарна 
(Делера салам хуьлда цунна) 
ша Далла тIекхача сихвелла 
воьдуш, Iаршан IиндагIехь 
цхьа стаг гира, аьлла. Цуьн-
гахь долчу даржах хьаьгира 
иза, цо элира: «Далла гер-
гахь ма сийдолуш ву хIара 
стаг?» Цо Деле дийхира оцу 
стеган цIе йийцахьара шена, 
аьлла, Дала цунна ца йийци-
ра иза. Дала цуьнга элира: 
«Ас дуьйцур ду хьуна цунах 
лаьцна кхо хIума: Дала царна 
деллачу диканна тIехь на-
хаца хьагI лелош вацара иза; 
шен да-нана холчухIиттош 

вацара иза; мотт-эладита 
дIасакхоьхьуш вацара иза». 

Ахьмад.
Лераме махкахой! Мотт-

эладита лелор бахьанехь ко-
шахь Iазап хир ду аьлла, бил-
галдина жайно. Ибн Iаббаса 
(Дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, Делан Элча (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) шина кошана уллехула 
тIехвелира, тIаккха цо элира, 
аьлла: «Оцу шина кошахь 
волчу шинна Iазап луш ду. 
Цаьршинна Iазап луш дац 
(цаьршинна гергахь) доккха 
хIума бахьана долуш. Бакъду, 
цаьршимма динарг (Далла 
гергахь) доккха ду: цаьр-
шиннах цхьаъ мотт-эладита 
лелош вара, шозлагIниг шен 
хьашт кхочушдечу хенахь 
(хьатI тоьлуш цинцех лар-
луш вацара) нахах лечкъаш 
вацара». 

Бухари, Муслим.
КаIба (Дела реза хуьлда 

цунна) аьлла: «Мот-эладита 
лелорх кхоьруш хилалаш, 
баккъала а, мотт-эладита ле-
лош хилларг кошан Iазапах 
паргIат вер ма вац». 

САН лАРАме 
ВежАРИй, йИжАРИй!

ХIокху сийлахьчу аята-
ша, хьадисаша вайна гойту 
мотт-эладита лелорехь хуь-
луш болу бохамаш, адамаш-
на цо деш долу зуламаш а. 
Дуьненан дахарехь сингат-
там латтабо цо, нехан юкъа-
меттигаш а талхош, амма 
эхартахь  хиндолу  I а зап 
кхин доккха а, луьра а ду. 

Веза-Сийлахьчу Дала вай 
нисдойла дуьненахь, эхартахь 
вайна пайден долчунна тIе, 
Цо вай лардойла вайн дуьне, 
эхарт талхош долчу хIуманах.

Магамедов Сулиман

мОТТ-элАДИТА лелОРХ лАРлО ВАй!
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Вопросы и ответы по шариату
можно ли оглядываться по сторонам при совершении 

намаза?
Молящийся не должен 

блуждать взглядом по 
сторонам, потому что это 
отвлекает его от молит-
вы. Однако, не считается 
грехом взор краем глаз, 
так как Пророк Мухам-
мад (Да благославит его 
Аллах и приветствует) 
следил за своими асха-

бами, чтобы его последователи соблюдали правильный 
порядок выполнения намаза.

Р а з р е ш а е т с я  л и 
мусульманам употреблять 
лекарства, в составе 
которых есть спирт?

Нужно избегать упо-
требления таких лекарств, 
кроме тех случаев, когда 
в нем есть крайняя не-
обходимость и его нечем 
заменить, и если оно было 

прописано заслуживающим доверия врачом-мусульманином. 
Нельзя принимать спиртосодержащее лекарство, если есть в 
наличии препараты аналогичного действия. А то что, сегодня 
спиртом обрабатывают различные участки тела в лечебных 
целях, к примеру: во время прививки или же для дезинфекции 
– считается дозволенным для мусульман процедурами.

можно ли тратить 
свое свободное время на 
различные игры?

Как можно тратить свое 
время на бесполезные 
вещи?! Ни в коем случае 
нельзя. Если ты в течение 
недели много работал и 
решил немного во что-то 
сыграть, считается неже-

лательным действием, так как эти игры не приносят никакой 
пользы. Чем тратить свое время впустую, лучше сходить в 
гости к родным и близким, или же с пользой провести время 
со своей семьей. Играть в карты – харам, так как люди прямой 
дорогой впадают в греховное состояние. Согласно нашему 
мазхабу, и в шахматы играть нежелательно, хотя нет разно-
гласий среди ученых о том, что они разрешены.

можно ли мусульманину 
шутить относительно 
развода?

Слова развода, сказанные 
всерьез и в шутку в Исламе 
расцениваются одинаково. 
Его отговорки в расчет не 
берутся, так как легкомыс-
ленное отношение к запо-
ведям Аллаха считается как 

пренебрежение к самой религии. Если эти слова будут произнесены 
в состоянии помутнения рассудка, то развод будет считаться не-
действительным.

что делать жене, если 
муж не совершает намаз?

Оставление молитвы – 
очень большой грех. Одна-
ко жена должна соблюдать 
преданность и терпение по 
отношению к своему мужу, 
помочь ему своими дуа, до-

брым и почтительным отношением, своим примером. Однако, 
если несмотря на все попытки и в конце концов муж отказывается 
соблюдать предписания Всевышнего – решение разорвать никях и 
уйти от мужа, пока он не вернется к Исламу, считается уместным.

к а к  п р а в и л ь н о 
здороваться в Исламе и 
обязательно ли отвечать 
на приветствие?

Превосходными фор-
мами приветствия являют-
ся «Ассалам 1алайкум», 
но также дозволено гово-

рить «Салямун 1алайкум». Также разрешается более полное 
приветствие как «ВарахьматулЛах1и вабаракатух1у» и т.д.  В 
Священном Коране сказано: «Если приветствуют, то ответьте 
лучшим приветствием или таким же, которым вас попривет-
ствовали  (в той же форме). Воистину, Аллах абсолютно все 
воспринимает в расчет». (Св.Коран, 4:86). Поэтому, привет-
ствие мусульманина является сунной, а ответ на приветствие 
уже является ваджиб.

можно ли совершать 
н а м а з  м у ж ч и н а м  в 
футболке?

Пророк Мухаммад (Да 
благославит его Аллах и 
приветствует) определил, 
что мужчина должен за-
крывать в намазе часть 

тела от пупка до колен. Однако, надо учитывать и знать, что 
верующий молится Всевышнему, и поэтому должен проявить 
особое уважение, аккуратность и щепетильность при подго-
товке к намазу, тем более, когда есть возможность одеваться 
в более скромную одежду. Если человек предпочитает не 
выходить на улицу в футболке, то почему верующий должен 
предстать перед Аллахом в такой неблаговидной одежде?! 
Поэтому майка и подобные вещи не соответствуют серьез-
ности намаза.

На вопросы отвечал – 
доктор шариатских наук

Асвад Хариханов
Подготовил к печати М. Нацуров

БеРАНА цIе ХАРжАР
Лекха волчу Дала адамна 

доьзал белла, доьзалан хьокъехь 
долу декхарш нийса долчу Шен 
шариIатехь билгалдаьхна.

Да-нана Далла хьалха шайн 
доьзалх жоп дала дезаш ду. 
Доьзалхочун хьокъехь долчу 
декхарех ду цунна хаза цIе хар-
жар а. Берана туьллуш йолу цIе 
и вовзаран билгало ю, дуьненахь 
а, эхартахь а цуьнан йоккху цIе 
ю и. Делера салам хиларо ма 
аьлла: «Баккъал а, Къематан 
дийнахь шу тIекхойкхур ма 
ду шун цIерашца а, шун дайн 
цIерашца а, хазде шайн цIерш 
тахкар». 

(Абу Давуд)
ЦIарца муьлха мила ву, хье-

нан ву хаьа, муьлхачу динехь 
ву хаьа. ЦIе тиллар лараме 
гIуллакх долу дела цуьнан бакъо 
шариIато дега дIаелла. ХIунда? 
ЦIе тилларехь берана цхьаьнгга 
а зулам ца дайта, боьха, ирча цIе 
тиллина бер цхьаьнгга а сийсаз 
ца дайта. Да ма ву Далла хьалха 
берах жоп дала дезаш верг. Цу 
хьокъехь да ненан лаам хIун бу 
хьажа мегар ду, нана сийлахь 
ю, бертахь дерг беркате ду. На-
гахь и шиъ къовсаме далахь, вай 
лакхахь ма-аллара, бакъо дегахь 
ю. Ден тIаьхье ма ю иза, цуьнан 
фамили ма ю.

Вайнехан Iадатехь, вайн 
гIиллакхехь дас-нанас туь-
ллуш яц берана цIе, дехоша 
баккхийберца хьалхе йоккху 
оцу самукъанечу гIуллакхехь. 
Иза а вайн динна дуьхьал дац, 
шен бакъо шена луъучуьнга 

яла а, шена луъучуьнгахь йита 
а йиш йолуш ву да. Лекхаволчу 
АллахIан дин нехан а, къаьм-
нийн Iадаташ, гIиллакхаш 
дохош деана дац. Делан шарI 
(закон) дохош доцург магийна 
ду вайн динехь. Делахь а, ца 
дезаш дерг хIун ду? Диканиг, 
вониг муьлха ю ца хуучо, 
динехь сийлахь ерг-йоцург 
муьлха ю ца хуучо ма хор-
жийла берана цIе. И цIе, вай 
хьалха ма-аллара, дуьненахь 
а, эхартахь а лела езаш ма ю, 
жима волуш а, воккха хилча а 
яккха езаш ма ю.

Берана тилла дика цIе хар-
жийта вай нах хьалхалерчу 
заманахь дуьйна моллина 
тIебоьлхуш хилла, и гIуллакх 
дешначу нахе дуьллуш хилла 
цара. Хьекъал долчу наха шай-
на цахуург хIинца а хуучуьнга 
хотту.

Делера салам хиларо уггаре 
а Далла езаш йолу цIерш – 
IабдуллахI, Iабдуррахьман ю 
аьлла.

Хьалха Iабд (лай) боху 
дош дерг тIаьхьа йогIуш ерг 
АллахIан цIе ерг еза ю бохург 
ду иза.

Иштта,  Делера салам-
маршалла хиларо, берашна 
пайхмарийн цIерш тахка, аьлла. 
Ткъа уггаре а сийлахь волчу 
вайн пайхмаран цIерш ма ю 
шаьш тахка тIех хьакъ ерш: 
Мухьаммад (хастамна хьакъ-
верг), Ахьмад (тIехъхастаме 
верг), Хьамид (хастамбеш-
верг), Махьмуд (хестошверг), 

МустIафа (Дала пайхмараллина 
хаьржина верг), Башир (ийман 
диллинчуьнга ялсаманица кхаъ 
боккхург), Рауф (нахана дика 
болх хила лууш верг), Рахьим 
(къинхетаме верг), Махьи (кер-
сталла д1адаккха Дала ваий-
тина верг), Хьашир (адам шен 
лорах махьшаре догIу верг), 
Iакъиб (шел тIаьхьа кхин пай-
хамар воцург), Расул (Элча), 
Садикъ (шен ваIда кхочуш-
дийриг), Амин (тешаме верг), 
МахIди (Дала нисвинарг), Ман-
сур (толамхо), Iадил (нийсо 
еш верг), Делера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна, и. дI. кх. 

Асхьабийн  цIерш ма ю сий-
лахь: Абу-Бакр, Iумар, Iусман, 
Iали (Дела реза хуьлда царна) 
и. дI. кх. 

Зударийн цIерех сийлахь 
ерш: Хадижат, Iаишат, Хьаф-
сат, Маймунат, Фатымат, Аси-
ят, Маръям. Элчанан (Делера 
къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) зударийн цIерш, цуьнан 
йоIарийн цIерш, цуьнца ийман 
диллина хиллачу цуьнан за-
манан зударийн цIерш (Сахьа-
бийят), Дела реза хуьлда царна 
массарна а, и. дI. кх.

Тахана-м и хаза цIерш Iад а 
юьтий, жуьгтийн а, эрмалойн а, 
кхидолчу керстачу къаьмнийн 
а цIерш тохку вайнахах цхьа-
болчара, дукхахъерш зударийн 
цIерш ю тохкуш ерш, хIун ю 
цахуурш.

Адаман сий лахдеш яцахь, 
вон маьIна долуш яцахь, наха 
шайн къомехь йолу дика цIерш 

тахка а мегаш ду. ХIора къомехь 
ма ю сийлахь цIерш. Вайн къо-
мехь ма ю сийлахьчу эвлаяийн 
цIерш, турпалхойн цIерш, ди-
качу нехан а, зударийн а цIерш.

Берана цIе и дуьненчу даьлла-
чул тIаьхьа ворхIалгIачу дий-
нахь, цунна тIера хьакъикъат 
дуьйчу дийнахь тиллар суннат 
ду. Магаре диллича-м, хьалхар-
чу дийнахь мегаш ду цIе тилла.

Вайна ца магош ерш:
1. Къаьсттина керста нахана 

лелош ерш ю.
2. Къаьсттина Делаца бен 

йогIуш йоцурш ю: Рахьман 
(Шен къинхетам дукха болуш 
верг), Халикъ (массо хIума 
кхоьллина верг), Бариъ (доцуш 
мел хилла долу хIума хилийтина 
верг), Къуддус (кхачамбацарш-
ха ЦIена верг), Самад (мас-
со хIуманийн Шегахь хьашто 
йолуш верг, Ша цхьаьнгахь а 
хьашто йоцуш верг) и д1.кх.  

3. ЖIарийн цIерш ю: Лата, 
Iузза, ХIубул и. дI. кх.

4. ШайтIан цIерш: Иблис, 
Хинзаб и. дI.  кх.

5. Хьалха Iабд долуш, тIаьхьа 
йогIург АллахIан цIе йоцурш: 
Iабдул-Муслим (бусулбан лай).

Иштта ца тиллича дика 
ду, вуьшта аьлча, тиллар 
карахIат ду, адам хастош, 
цIандеш йолу цIе а, масала: 
Баррат (муьтIахь ерг).

Элчанан (Делера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) 
хIусамнана Жахьшан йоI Зайнаб 
хилла, цуьнга ша яле, и цIе йо-
луш. Делан салам хиларо Баррат 

метта Зайнаб цIе тиллина цунна. 
Цо (Делера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) муьтIахь мила 
ву, Iеса мила ву Далла хаьа, аь-
лла. Делан салам хиларо зудчун 
Iасыят (Iесаниг) боху цIе хийци-
на аьлла а ду хьадисехь, цуьнан 
метта Жамилат (Хазаниг) аьлла 
цIе тиллина цо (Делера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна).

Иштачех, тиллар карахIат 
долчех ю Iабид (Iибадат деш 
верг), Сажид (сужуд деш верг), 
Закир (Дела хьехош верг) боху 
цIерш, дин, Ислам дешнаш юкъ-
ахь долу цIерш, масала, Нуруль-
Ислам (Исламан нур), Мухьйид-
дин (дин дендеш верг). ХIунда 
аьлча, хIокху цIерех шена цIе 
тиллинарг воккха хилча, шен 
цIеран маьIна бакъдеш ца хи-
лахь, дин сийсазадечех хир ву, 
вай наха ма-аллара, шен цIе 
хьарам ерг хир ву.

Имам Нававина а (Дала къин-
хетам бойла цунах) дезаш ца 
хилла аьлла ду шех Мухьйид-
дин алар, шех и цIе яккха ша 
тIех хьакъ воллушехь.

Делан салам хиларо хийцин-
черах ю Хьарб (тIом) боху цIе а, 
цуьнан метта Машар аьлла цIе 
тиллина цо. МудтIажиI (Iуьллуш 
верг) боху цIе гIаьттинарг аьлла 
хийцина Делан салам хиларо.

Вайн цIерш а, куц а, кеп а, 
къамел а, лелар а вайн динца 
цхьаьнадогIуш хила деза. Дала 
бакъон тIехь нисдойла вай!

Муртазаев 
Сайдмохьмад-Хьаьжа

Шена мела алсам безачо 
фарз ламазашца суннат лама-
заш дан деза.

Суннат  Iамал Дала вайна 
фарз йина тIейожийна яц, амма 
е аьлла дIакхайкхийна Iамал ю. 
Цул сов, фарз ламазийн кхачам-
бацарш дIадоху суннат ламазаш 
даро. ХIора фарз ламазца деш 
суннат ламазаш ду:

– Фарз Iуьйра ламазал хьалха 
деш долу ши ракаIат суннат 
ламаз.

И ламаз ишта доьхкур ду: «Ас 
нийят ди, фарз Iуьйра ламазал 
хьалхара ши ракаIат суннат ла-
маз Далла дан». Ши Бисмилла, 
цхьа Этхьиг дешна, салам делла 
дIадерзор ду и ламаз. 

– Делкъа ламазал хьалха 

шишша ракаIатца деш шиъ 
суннат ламаз ду. Ишта дел-
къа ламазалтIаьхьа а ду шина 
ракаIатах долу шиъ суннат 
ламаз.

Делкъа ламазал хьалхара 
суннат ламаз ишта доьхкур ду: 
«Ас нийят ди, делкъа ламазал 
хьалхара ши ракаIат суннат 
ламаз Далла дан», – аьлла. Ши 
Бисмилла, цхьа Этхьиг дешна, 
салам делла дIадерзор ду и ла-
маз. Цул тIаьхьа, хьалха санна 
нийят деш дийр ду делкъа лама-
зал хьалхара шолгIа ши ракаIат 
суннат ламаз а.

Делкъа ламазал тIаьхьара 
суннат ламаз ишта доьхкур ду: 
«Аснийят ди, делкъа ламазал 
тIаьхьара ши ракаIат суннат 

ламаз Далла дан», – аьлла. Ши 
Бисмилла, цхьа Этхьиг дешна, 
салам делла дIадерзор ду и ла-
маз. Цул тIаьхьа, хьалха санна 
нийят деш, дийр ду делкъа лама-
зал тIаьхьара шолгIа ши ракаIат 
суннат ламаз а.

– Малхбуза ламазал хьалха-
ра шишша ракаIатца деш шиъ 
суннат ламаз ду. Малхбуза 
ламазал хьалхара суннат ламаз 
ишта доьхкур ду: «Аснийят 
ди, малхбуза ламазал хьалхара 
ши ракаIат суннат ламаз Далла 
дан», – аьлла. Ши Бисмилла, 
цхьа Этхьиг дешна, салам делла 
дIадерзор ду хьалхара суннат 
ламаз. Цул тIаьхьа, хьалха 
санна,нийят деш, дийр ду малх-
буза ламазал хьалхара шолгIа 

ши ракаIат суннат ламаз а.
– МаьркIажа ламазал тIаьхьа 

деш ши ракаIат суннат ламаз ду. 
Иза ишта доьхкур ду: «Ас нийят 
ди, маьркIажа ламазал тIаьхьара 
ши ракаIат суннат ламаз Далла 
дан», – аьлла. Ши Бисмилла, 
цхьа Этхьиг дешна, салам делла 
дIадерзор ду и суннат ламаз.

– Пхьуьйра ламазал тIаьхьа 
деш ши ракаIат суннат ламаз ду.

П х ь у ь й р а  л а м а з а л 
тIаьхьара суннат ламаз ишта 
доьхкур ду: «Ас нийят ди, 
пхьуьйра ламазал тIаьхьара 
ши ракаIат суннат ламаз 
Далла дан», – аьлла. Ши Бис-
милла, цхьа Этхьиг дешна, 
салам делла дIадерзор ду и 
суннат ламаз.

Цул тIаьхьа витр суннат 
ламазаш ду. Кхо ракаIат дина 
а, витр ламаз дар суннат ду. 
Хьалха ши ракаIат дина, салам 
делла ламаз дIа а дерзийна, юха 
цхьа ракаIат дийр ду.

Витр ламаз ишта доьхкур 
ду: «Аснийят ди, ши ракаIат 
витр ламаз Далла дан», – аьлла. 
Ши Бисмилла а, цхьа Этхьиг 
дешна, салам делла дIадерзор 
ду шина ракаIатан витр ламаз. 
Цул тIаьхьа – цхьа ракаIат долу 
витр ламаз ишта доьхкур ду: 
«Аснийят ди, цхьа ракаIат витр 
ламаз Далла дан», – аьлла. Цхьа 
Бисмилла, цхьаъ Этхьиг дешна, 
салам делла дIадерзор ду цхьа 
ракаIатан витр ламаз.

Илесов Iелин Iарби

фАРз лАмАзАшцА Деш ДОлу СуННАТ лАмАзАш

БисмиллахIиррохьманиррохьим
ДОIА ДАРАН ГIИллАкХАш лАРДе ВАй!

Хастам бу Далла, Iаламаш 
кхоьллина, уьш кхобуш, кхи-
ош Волчу. Делера къинхетам, 
маршо хуьлда Цо адамашка, 
жинашка дин кхайкхош ваий-
тинчу Цуьнан Элчанна Му-
хьаммадна а, цуьнан доьзалш-
на а, асхьабашна а, цара беанчу 
нийса некъа тIехь схьабогIуш 
болчарна а.

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Шун Дала аьлла: «аш Соьга 
деха, Ас жоп лур ду шуна». 
«ГIофир», 60. Iилма довзарехь 
кIоргене кхаьчначу Iеламнаха, 
доIадар суннат ду, аьлла. Ба-
шийран кIанта НуIмана (Дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «ДоIа – иза Iибадат ду». 
Абу Давуд. Абу ХIурайрата 
(Дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Веза-Сийлахьчу 
Далла доIанал а сийлахь хеташ 
хIума дац». 

Тирмизи.
Бакъду, АллахIа къобал ца 

до хьарам хIуманах ларлуш 
воцчун доIа. Цуьнан билггал 
долу делил Пайхамара (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) шен хьадисехь аьлларг 
ду: «Веза-Сийлахь волу Дела 
ЦIена ву, Цо цIена доцург къо-
бал ца до. Баккъал а, АллахIа 
бусалба нахе омра дина, эл-
чанашка Ша омра даре терра. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«ХIай элчанаш! ЦIена (хьанал) 
долчух даа аш‚ дика Iамал а е 
аш! Баккъал а, Со аш дийриг 
хууш ву». «Аль-Муъминун», 
51. Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«ХIай ийман диллинарш! Оха 
шайна деллачу рицкъанах 
цIена (хьанал) дерг даа аш». 
«Аль-Бакъарат», 172. Цул 

тIаьхьа цхьа стаг хьахийра 
цо, шен некъ бахбелла, месаш 
хьирчина, ченах вуьзна, шен 
ши куьг (доIина) хьалаайбина 
(кхойкхуш) волу: «ХIай сан 
Дела, хIай сан Дела!» Цуьнан 
яахIума хьарам яра, цуьнан 
молу хIума хьарам яра, цуьнан 
духар хьарам дара, хьарам 
кхача баош кхиийна вара иза. 
Цунна жоп муха лур ду?!» 

Муслим.
Имам ГIазалис (Дала къин-

хетам бойла цунах) «Ихьяъ» 
цIе йолчу шен жайнахь бил-
галдина доIадаран гIиллакхаш:

1. Сийлахь-еза хенаш ла-
рьяр

а) Iарафатан де
Iаишата (Дела реза хуьлда 

цунна) дийцина, Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аь-
лла: «Iарафатан дийнахьчул 
АллахIа шена чохь леш жоь-
жахатех хьалхабитар дукха до-
луш денойх цхьа а де ма дац». 

Муслим.
б) Мархин бутт
Абу ХIурайрата (Дела реза 

хуьлда цунна) дийцина, Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «Кхоъ ву, шайн доIа 
(къобал ца деш) юхатухур 
доцуш: марха кхобуш верг (цо 
марха дасталц); нийсо еш волу 
имам а; цхьамма шена зулам 
динарг а». 

Ахьмад.
в) ПIераскан де
Маликан кIанта Анаса (Дела 

реза хуьлда цунна) дийцина, 
Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «Баккъал а, АллахIа, 
Беркате а, Лекха а ву Иза, 
бусалба нахах цхьа а вуьтур 
волуш вац, пIераскан дийнахь 

цунна геч ца деш». ТIабарани.
г) Буьйса кхоалгIачу декъе 

йирзина хан (Iуьйкъе).
Джабира (Дела реза хуьлда 

цунна) дийцина, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) олуш хезира шена, 
аьлла: «Баккъал а, буьйсанна 
чохь сахьт ду, оцу тIе бусалба 
стаг нислур вац, дуьненахь 
а, эхартахь а долу дика Деле 
доьхуш, шена Цо и луш а бен. 
И сахьт хIора буьйсанна ду». 

Муслим.

2. Сийлахь долу хьелаш 
лардар

а) Сужданехь волуш
Абу ХIурайрата (Дела реза 

хуьлда цунна) дийцина, Эл-
чано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Делан лай АллахIана уггар 
герга воьду меттиг – иза и лай 
сужданехь волуш ерг ю. Цун-
дела, аш совдаха доIанаш дар». 

Муслим.
б) Ламазна молла кхайкхар-

на а, къаматдарна а юкъахь
Анаса (Дела реза хуьлда цун-

на) дийцина, Делан Элчано (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Молла кхайкхарна 
а, къаматдарна а юкъахь дина доIа 
юхатухуш дац». 

Абу Давуд.
в) ДогIа доьлхуш
г) Дог кIадделлачу хенахь

3. къилбехьа верзар; шен 
ши куьг хьалаайбар а; ша 
доIа дина ваьлча, и шиъ шен 
юьхьа тIе хьакхар а

Салмана (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «Бак-
къал а, АллахI Комаьрша ву, 
стага шен ши куьг (доIа деш) 
Цуьнга хьалаайбича, Цунна 

эхьхета и шиъ деса дита». 
Абу Давуд.

4. шена хезар долчу бара-
мехь аз гIелдар

5. Говза дешнаш далон 
гIерташ, доIадарехь дозанал 
тIех цавийлар

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Шайн Деле кхайкха (доIа де) 
хьастадаларца а‚ меллаша а 
(доIа деш маьхьарий ма бетта). 
Баккъал а, Цунна ца беза доза-
нал тIехбовлурш». 

«Аль-АIраф», 55.

6. Далла хьаставелла, цуь-
нан Iазапах кхеравелла во-
луш дехар

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Дала гаттонех, балех хьал-
хавоккхур ву кхоччуш Делах 
кхоьруш верг, ца моьттачу 
агIор Цо рицкъа а лур ду цун-
на». 

«Ат-ТIолакъ», 2-3.

7. шен доIина Дала жоп 
лург хиларх дог тешна хилар

Iуйайнатан кIанта Суфьяна 
(Дала къинхетам бойла цу-
нах) аьлла: «Шегара йийлина 
ледарлонаш бахьанехь доIа 
ца деш ма Iойла шух цхьа а, 
баккъал а, Веза-Сийлахьчу 
Дала Шен халкъах уггар а вуон 
долчу Иблисана а жоп делла, 
цо Шега дехча».

«Цо (Иблиса) элира: «Суна 
хан лохьа, уьш (нах) юха-
денбийр болу де тIекхаччалц 
(Къемат-де  т Iекхаччалц 
хIаллак ца деш дитахь со)». 
Дала элира: «Баккъал а, хьо 
шена хан еллачарах ду». 

«Аль-АIраф», 14-15.
8. кIорда ца дойтуш, кхуз-

кхузза дехар а, шена сихха 
жоп хIунда ца ло аьлла ца-

хетар а
Абу ХIурайрата (Дела реза 

хуьлда цунна) дийцина, Пайха-
мара (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Шух хIорамма динчу доIина 
жоп лур ду, «Ас дийхира, амма 
суна жоп ца делира» ша олуш, 
иза сихцавелчахьана. Бухари.

9. шен доIа, Далла хастам 
а бина, цул тIаьхьа элчанна 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) салават дил-
лина доладар, иштта чек-
хдаккхар а

Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Эл-
чано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«АллахIана хастам ца беш 
болош болу хIора коьрта хил-
ла болу болх – иза беркатах 
дIахаьдда бу».

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Баккъал а, АллахI а, Цуьнан 
маликаш а Пайхамарна сала-
ват дуьллуш ду. ХIай Деле ий-
ман диллина нах, аш а дилла 
цунна салават, Делера маршо 
а еха цунна». 

«Аль-Ахьзаб», 56.

10. ша доIа дале хьалха, 
шегара дийлинчу къиношна 
дохковаьлла тоба дар, ша 
зулам динарш къинтIера 
бахар а, шен дог-ойла Далла 
тIеерзор а

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«АллахIе тоба де аш массара, 
хIай ийман диллина нах, декъ-
ала хир ду шу». «Ан-Нур», 31.

Веза-Сийлахьчу Дала къо-
балдойла диканиг доьхуш 
болчеран доIанаш!

Дала вайна кхетам лойла 
хьанал дерг деха а, хьарам 
долчух лардала а!

Жайна хIоттийнарг –
Алиев Бексолта Ахьмад

суННАт ЛАмАЗАШ

АНАЛИтИКА
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Къурайшийн Элча дуьненчу ма велир,
Маккийчохь Аминат и вина ма елир,
Ва динехь лепа нур ша лакха ма делир.
Мархьаба, марша ва, йа РасулуллахI.

Стиглара маликаш кхаьънашка ма девлир,
Лаьттара акхарой шаьш ловза ма евлир,
йиш етташ олхазарш къамеле ма девлир.
Мархьаба, марша ва, йа РасулуллахI.

Халкъалахь сийдериг дуьненчу ма велир,
Харц динехь сийдериш сий дайна ма бевлир,
Хьалхара шира дин ша карла ма делир,
Мархьаба, марша ва, йа РасулуллахI.

Ша чIогIа мохь бетта и иблис ма дуьйлир,
Шен массо шайтIане мохь-орца ма элир,
Шен коьртах ва етташ ша делха ма делир,
Мархьаба, марша ва, йа РасулуллахI.

БухIайрат боху хIорд ша лаьттах ма буьйлир,
Парасойн ва цIераш шаьш яйна ма хIиттир,

Ва кисройн гIаланаш шаьш ека (этIа) ма евлир,
Мархьаба, марша ва, йа РасулуллахI.

Малх балехь, малх бузехь ша вийца ма волийр,
Дуьненан паччахьаш ладегIа ма буьйлир,
Цу элийн маьнганаш меттаха ма девлир,
Мархьаба, марша ва, йа РасулуллахI.

Акхарой, масараш къамеле ма евлир,
Элчане шайн бала шаьш балхо ма евлир,
Элчано ша гIо деш, балеха ма евлир,
Мархьаба, марша ва, йа РасулуллахI.

Буо берехь ша вуьйцуш, ша кхиа ма велир,
Делера и Къуръан шега дисса ма долийр,
Къуръано ма бохху дин кхайкхо ма велир
Мархьаба, марша ва, йа РасулуллахI.

Элчанан асхьабаш таррашка ма бевлир,
Iарабийн, Iажамийн гIовгIанаш ма евлир,
Элчанна салават шаьш дилла ма бевлир,
Мархьаба, марша ва, йа РасулуллахI.. 

Халкъо дIаолучуьра 
зорбане кечйина Заурбеков МасIуда.

элча хестор

ХАЛКъАН НАЗмА

(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

Хьекъална бIаьрзенаш нисбеш дац Iилманаш,
Аш девнаш ма делаш тиллачу тобанца.
Халкъал шайн совдериш, дуьненан хьекъалаш,
И Маккин охIланаш бежнашка тарбина.

Баккъал  бакъ ма ду и, тиларехь сов бу уьш,
ТIех тилла ма бу уьш, бакъон  некъ цагарна.
«Суммун букмун» аьлла ду Къуръан чохь вай Дала,
Уьш аьшнаш беш аьлла, бакъ дин цара харцдарна.

Вай Дала бохуриг, Элчано бохуриг,
Бакъ ца деш тиллариг вайн Дала витина,
Цаьршимма аьллариг, шайхаша аьллариг, –  
Межлис ю зуькарна, маликаша гуо бина.

Зуькарна  гулбелларш, вайн Дела хьехораш, – 
Межлис ю зуькарна – маликаша гуо бина,
Цабевзарш, хийранаш, шена чохь гулбелларш, – 
Межлис ю зуькарна, жаннатин беш санна.

Маса шайх вахана шен тоба гулйина,
ЧIогIа шен Iаьнарца вайн Дела хьехийна,
Цаьрца дов динариг, Iилман да хиллариг,
Дакъазаваьллариг ШаIранис вийцира.

Iилманан вежарий, дакъаза ма довла,
Дакъаза шу довла Iилма ца гулдина.
Iилманаш гулдина декъала ва хила,
Iаксехьа бина болх нийса ца лерина.

Массарна Iам долуш хьукма дац шайхана,
ШарIаца Iам-омра Элчанна хиларна.
ШариIат гулдина мазхIабийн дай санна,
И шайхаш ва хилар къинхетам бу вайна.

Цхьана некъехь веана шиъ шайх цхьанна ца вайна,
СадаIаран барамехь тIурукъаш баьхкина.

И бакъ дац аш бахахь: Хаважа-БахIауддис
И чIогIа ва зуькар  къайленга даьккхина.

Цуьнан шайх ма хилла Эмирул Кулала,
ЧIогIачу зуькарца шен мурдаш ловзабеш,
Хаважа къайленга даьккхина и зуькар,
Цуьнан метта хIоьттинчу IаттIара чIагIдина.

Шайхашна инкарло еш вериг хаьдда ву 
Цу шайхийн беркатех ша волчу заманна.
ТIаккха цара аьлла ду, шайхашна инкарло 
йинчунна кхерам бу дин доцуш валарна.
Элчанан бакъо ю туьраца дин кхайкхо,
Къуръанчохь доссийнчу вайн Делан омранца,
Ткъа шайхийн бакъо ю хьолаца дин кхайкхо,
ТIедерза, Делан халкъ, бакъонан некъана.

Шовкъ, хьал, пайз шен дериг хьолан да ву шуна,
И къобалвар тIехь ду хьехаман охIланна,
Цунна тIе ца верзахь, нийса вац хьо, аьлча,
ТIеверзий валахьа хьолан ден  некъана.

Мурдашкахь гуш долчу  цу шовкъан хьолаца,
Бехказавели шайх, ша Деле ва кхойкхуш.
Хьолаца, шовкъаца кхойкхуш бу и шайхаш,
Iамал ян атта дан ийманан охIланна.

Муъжизат-тамаша Элчано гайтича,
Дакъазаваьллариг кераста ву шуна,
Карамат шовкъан хьал Велера (шайхера) деача,
Декъалахиллариг бIаьрг боьлхуш ву шуна.

Иштта дIабаханчу шайхашна инкарло,
Ян некъаш мичахь ду тиллачу тобанна?
ШариIат, тIарикъат шегара деанчу
Элчанна Салават диллар мел деза ду!

Асаев Леча-Молла, Мескер-Эвла

Назма

ТОБА ДАР
А I ý з у  б и л л á х I и 

минашшайтIóниррожúм,  
БисмиллáхIиррохьмáнир-
рохьúм. АшхIаду аллá илáхIа 
иллаллахIу, ва ашхIаду анна 
MухьаммадаррасýлуллахIи, 
АллахIумма Я АллáхI! 

Сайгара Хьо рéзавóцуш мел 
даьллачунна дохковаьлла со, Я 
АллахI! Cайна хууш, ца хууш 
айса мел летийначу къиношна, 
Я АллахI, дохковаьлла со, тоба 
дина Хьоьга гечдар доьху ас, 
Я АллахI! АстагIфируллахI, 
А с т а г I ф и р у л л а х I ,  
АстагIфируллахI, я АллахI! 
Kъóбалдéхьa сан тóба, Хьо 
рéзаволу дохковáлар лóхьа 
суна, сан гIийлачу Iамалшка 
хьаьжна ца Iаш, Хьан гIийла 

лай вара со, Я АллахI! Хьайн 
сийлахьчу  къинхетамца 
гечдéхьа суна, Я АллахI! 
Я АллахI! Сайн ницкъ ма-
кхоччу Хьо рéзавóцург сай-
гара ца дáлийта нийят до ас. 
Я АллахI! Хьо рéзавóцурш 
соьгара дийларх со ларвéхьа, 
вóчуx гéнаваккхахьа со, Я 
АллахI! Хьо рéзаволчу нéкъа 
тIехь нисвéхьа со, ийманехь, 
Исламехь совваккхахьа со, Я 
АллахI! Cан дéна-нáнна, сан 
йижаршна-вежаршна гечдéхьа, 
Хьайн къинхетам бéхьа цáрах, 
Я АллахI! Хьайн сийлахьчу 
къинхетамца жоп лóхьа сан 
доIийна! АллахIумма солли 
Iалá МухьаммадивваIалá, áли 
Мухьаммадиввасаллим.

IИлмАНАН ДОзАллА

ДOIA 

муХьАммАД Аль-ГIАзАлИН къАмел

РИцкъАНАН ХАлО БАХьАНА ДОлуш 
СИНГАТТАме мА ХИлА ХьО

Деле ДеХАР 

Делан Элчано (Делера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) 
аьлла: «Дала Ша цхьанна дика 
дан лиъча, цунна динехь кхетам 
ло, нийса некъ хьоьху».

(Аль-Бухари, Муслим)
Иштта Делан салам хиларо 

аьлла: «Іеламнах пайхамарийн 
верасаш бу».

(Абу Давуд, ат-Тирмизи,
Ибн МажахІ, Ибн Хьиббан)

Хууш ма-хиллара, пайхама-
рийн даржал лекха дарж дац, и 
верасалла шега кхачаран сий-
лаллел йоккха сийлалла а яц.

Элчано (Делера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) аьлла: 
«Іеламстагана гечдар доьхуш 
ду стигланашкахь а, лаьттахь а 
мел дерг».

(Ибн МажахІ)
Стигланашкахь а, лаьттахь 

а долчу маликаша шена гечдар 
доьхуш волчун гІуллакхал лек-
ханиг муьлха ду?!

Иштта Делан салам хила-
ро аьлла: «Баккъал а кхетамо 
сийлахь верг шен сийлаллехь 
соввоккху, лай паччахьийн 
тІегІане кхаччалц лекхавоккху».

(Абу НуІайм ва 
гІайрухІу бисанадин заІиф)
Делан салам хиларо хІокху 

хьадисехь дуьненахь хуьлуш 
болу Іилманан стоьмаш хьа-
хийна. Хууш ма-хиллара, эхарт 
дика а, гуттар лаьттар долуш 
а ду.

Иштта цо (Делера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: 

«Мунепакъехь (шалхонча) хир 
йоцуш ши билгало ю: дикачу 
нехан сибат а, динехь болу 
кхетам а (фикъх1)».

(Ат-Тирмизи)
ХІокху заманахь цхьаболчу 

Іеламнаха шалхонаш лелайо-
ра алий, кху хьадисах шек 
ма валалахь – Делан Элчано 
(Делера къинхетам а, маршо 
а хуьлда цунна) кхузахь ду-
ьйцуш долу фикъхІа (динан 
Іилма) хьуна моьттуш дерг 
дац хьуна. ФикъхІа бохучу 
дешан маьІна лахахь хьахийна 
ду хьуна. ФакъхІан (Іеламстаг, 
шарІдевзарг) уггар лахара дарж 
– эхарт дуьненал дика дуй хаар 
ду, и хаар даггара делахь, цуьн-
ца нифакъах а (шалхо), рияах а 
(моттаргІа) хьалхавер ву иза.

Элчано (Делера къинхетам а, 
маршо а хуьлда цунна) аьлла: 
«Нахах уггар сийлахь верг 
ийманехь волу Іеламстаг ву, 
(нехан) шегахь хьашто хилча  
(царна) пайдехь волуш,  хьаш-
то ца хилча, (долчуьнца) шен 
дегІана тоам беш волу».

(Аль-БайхІакъи
бисанадин заІиф)

Иштта Делан салам хиларо 
аьлла: «Ийман Іора (дерзина) 
ду, цуьнан духар (Делах) кхе-
рар ду, цуьнан къагар (хазал-
ла) эхь-бехк долуш хилар ду, 
цуьнан стом – Іилма – (Дела 
вовзар) ду».

(Аль-Хьаким 
бисанадин заІиф)

Делан салам хиларо аьл-
ла: «Тайпа далар дай ма ду 
Іеламстаг валарал».

(Ат-ТІабрани,
Ибн Іабд-аль-Барр)
Иштта цо (Делера къинхе-

там а, маршо а хуьлда цунна) 
аьлла: «Адамаш дешин а, 
детин а маьІданаш (рудник) 
санна маьІданаш ду, царах 
жахІилиййатехь (боданан 
зама) дика хилларш Исламехь 
а дика бу, уьш динан Іилманах 
(шарІах) кхеттехь».

(Аль-Бухари, Муслим)
Цо (Делера къинхетам а, 

маршо а хуьлда цунна):
« І е л а м н е х а н  ш е к ъ а 

Къемат-дийнахь (Мийзан 
терзан тІехь)  шахІидийн 
цІийца дІанисдийр ду».

(Ибн Іабд-аль-Барр
бисанадин заIиф)

Иштта цо (Делера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) 
аьлла: «Сан умматера, шовзт-
къа хьадис Іамийнарг милла а 
велахь а, иза Къемат-дийнахь 
шарІдевзарг, Іелимстаг хилла, 
Веза-Сийлахь волчу Далла 
дуьхьал хІуттур ву».

(Ибн Іабд-аль-Барр
бисанадин заІиф)

Иштта цо (Делера къинхетам 
а, маршо а хуьлда цунна) аьлла: 
«Веза-Сийлахь волчу Делан дин 
Іамош верг Цо цуьнан сагатдеш 
мел долчух хьалхавоккху, цунна 
дагахь доццучуьра рицкъ а ло».
(Аль-Хатыб бисанадин заІиф)

Иштта цо (Делера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) 
аьлла: «Дала, Веза-Сийлахь 
ву Иза, ИбрахІиме (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) хаам бина: ХІай ИбрахІим, 
Со дерриг хууш ву, массо 
дешнарг везаш ву».

(Ибн Іабд-аль-Барр)
Иштта цо (Делера къинхе-

там а, маршо а хуьлда цунна) 
аьлла: «Іеламстаг – лаьтта 
тІехь Делан (цІена ву Иза) 
векал ву».

(Ибн Іабд-аль-Барр
бисанадин заІиф)

Иштта цо (Делера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цун-
на) аьлла: «Ши тоба ю сан 
умматехь, уьш дика белахь, 
нах дика хир бу, уьш телхина 
белахь, нах телхина хир бу: 
уьш – паччахьаш а, Іелимнах 
а бу».

(Ибн Іабд аль-Барр,
Абу-НуІайм бисанадин 

заІиф)
Иштта цо (Делера къинхетам 

а, маршо а хуьлда цунна) аьлла:
«Со Далла, Веза-Сийлахь 

ву Иза, герга вуьгуш долчу 
Іилманехь соввалар шена чохь 
доцу де суна деача, – оцу дий-
нахь малх схьакхетар суна 
беркате дац».

(Ат-ТІабрани, Абу НуІайм,
Ибн Іабд-аль-Барр 
бисанадин заІиф)

 
Муртазаев С.

Баккъал а цIенчу даггара 
хIара доIа де вайшимма, ас 
а, ахь а?! Сингаттам, гIайгIа, 
сагатдалар дIадоккху доIа ду 
ма ду хIара: 

«Лá илáхIа иллаллóхIул-
Iазымул-хьали́м, лá илáхIа 
иллаллóхIу роббул-Iаршил-
Iази́м, лá илáхIа иллаллóхIу 
роббуссамáвáти ва роббул-
арды ва роббул-Iаршил-кари́м. 
йá хьаййу, йá къоййýму, ла́ 
ила́хIа илла́ анта, бирохьмати-
ка астагIи́с» 

«АллахI воцург кхин дела 
вац, воккха а, эсала а ву Иза, 
АллахI воцург кхин дела вац, 
доккхачу Iаршан да ву Иза, 
АллахI воцург кхин дела вац, 
стигланийн Эла ву Иза, лаьт-
тан а Эла ву Иза, сийлахьчу 
Iаршан да а ву Иза. ХIай дий-
на верг, хIай даим верг, Хьо 
воцург кхин дела вац, Хьан 
къинхетамца орца лоьху ас». 

«АллóхIумма рохьматака 
аржý, фалá такилни́ илá нафси́ 
тIарфата Iайн, ва аслихь ли́ 
шаъни́ куллахI, лá илáхIа иллá 
Анта» 

«Я АллахI! Хьан къинхетаме 
догдоху ас, ткъа со сайх воьзна 
ма вита Ахь, бIаьрга негIар 

тухучу юкъана а; сан дерриге 
а гIуллакхаш то а де Ахь, Хьо 
воцург кхин дела вац». 

«АстагIфируллóхIаллази́ лá 
илáхIа иллá хIувал-хьаййал-
къаййýма ва атýбу илайхI» 

«АллахIе гечдар доьху ас, 
Ша воцург кхин дела воцуш 
волчу, дийна волчу, даим во-
луш волчу, Цуьнга тоба а до 
ас». 

«Лá илáхIа иллá Анта, 
субхьáнака  инн и́  кунту 
миназзóлими́н» 

«Хьо воцург кхин дела вац, 
кхачамбацарех цIена ву Хьо, 
бакъдолуш со зулам динчарех 
хилла-кх». 

«АллóхIумма инни́ Iабдук, 
ибну Iабдик, ибну аматик, 
нáсыйати́ бийадик, мáдын 
фиййа хьукмук, Iадлун фий-
йа къодóук, асъалука бикул-
лисмин хIува лак, саммайта 
бихIи́ нафсак, ав анзалтахIý 
фи́ китáбик, ав IалламтахIý 
ахьадан мин халкъик, авистаъ-
сарта бихIи́ фи́ Iилмил-гIойби 
Iиндак, ан тажъIалал-Къуръáна 
раби́Iа къалби́,ва нýра содри́, 
ва захIáба хIамми́, ва жалáа 
хьузни́» 

«Я АллахI! Бакъдолуш, 

Хьан лай ву со, Хьан лайн 
кIант а ву со, Хьан лай йолчу 
(сайн ненан) кIант а ву со, сан 
болх Хьан керахь бу, Хьан 
хьукма суна тIехь лелаш а ду, 
Хьан кхиэл суна нийса а ю. 
Ас Хьан массо цIарца доьху 
Хьоьга, Ахь Айхьа Хьайна яь-
ккхина йолчу, яйа Ахь Хьайн 
Жайни тIехь йоссийна йолчу, я 
Ахь Айхьа кхоьллинчу Хьайн 
кхолларх цхьанна Iамийна 
йолчу, я Ахь Хьайна гергахь 
Хьайн къайленехь сацийна 
йолчу, Къуръан сан деган 
бIаьсте яр, сан кийран нур иза 
дар, сан сингаттам дIаойъуш 
дерг иза дар, сан сагатдалар 

дIадоккхуш дерг иза дар». 
«АллóхIумма инни́ аIýзу 

бика минал-хIамми вал-хьазан, 
валIажзи валкасал, вал-бухли 
вал-жубн, ва долаIид-дайни ва 
гIолабатир-рижáл» 

«Я АллахI! Со ларло Хьоь-
ца гIайгIанах, сингаттамах, 
кIелвисарх, малонах, сута-
раллех, осалаллех, декхаро 
сой лацарх, суна тIехь толам 
баккхарх а». 

«ХьасбуналлóхIу ва ниIмал-
ваки́л» 

«АллахI кхачаме ву вайна, 
ма дика доладархо а ву-кх 
Иза». 

Iаид аль-Къарний 

АллахIа къинхетам бойла 
шайх Мухьаммад Аль-ГIазалех! 
Цо элира: «Вахочу маларе марз-
веллачу цхьана стаге ша элира 
аьлла: «АллахIе вирзина, тоба 
хIунда ца до ахьа?». БIаьргех 
дуьйлучу хишца, дог эшна а во-
луш, соьга а хьаьжна, цо элира: 
«АллахIе со воьхуш, доIа дехьа 
суна». Оцу стеган хьолан ойла 
йира ас, цунах къахетта, дог 
дуткъаделира сан. Цуьнан вел-
хар дара – цунна хаар АллахIан 
хьокъехь ша мел ледарло йина, 
АллахIана дуьхьала хилар-

на тIехь шен мел гIайгIа ю, 
АллахIаца уьйр тояларе ша 
мел безам-шовкъ йолуш ву 
хаар. Баккъал а, Делах тешаш 
стаг вара иза, амма Iосаллица 
зуьйш вара иза. Къинойх ша 
ларваре сатуьйсу цо, ша царех 
ларваларна гергавигарна тIехь 
соьгара гIо а лоьху цо. Ас 
тIаккха айса-сайга элира: «Сан 
хьал хила ма тарло хIокху сте-
ган хьолах терра, я кхин а вон 
хила а тарло… бакъ ду, цкъа ва-
хочу маларан чамбаьккхина-м 
вац со; со ваьхначу меттигехь 

и девзина доцу дела, хIетте а 
со хила тарло гIопалаллин ма-
ларх кхетта, сайн Дела дуккха 
а вицвелла, Цуьнан хьашташ 
дицдина. Иза-м велха а воьл-
ху шен ледарлонна, ткъа со 
а, со саннарш-м ма ца боьлху 
тхайн ледарлонашна. Вай ваьш 
вайх Iеха-м ца делла-те? Хьо 
АллахIа Шен нийсонан некъана 
хаьржинчу хенахь, хьо нахал 
а къаьстина ву аьлла, я Шена 
муьтIахь хиларна ма дацара, 
иза-м Цуьнгара къинхетам ба-
рий хьоьга кхаьчна, муьлххачу 

а хенахь хьоьгара дIабаккха 
а тарло АллахIа и къинхетам. 
Цундела, варийлахь, хьайн 
Iамалх а, Iибадатах а Iеха ма ло-
лахьа, варийлахь, Делан некъах 
тиллачуьнга и сийсаза я лахара 
хетий, ма хьажалахь. АллахIа 
къинхетам хьох бина ца хилле-
хьара, цуьнан меттехь хьо хир 
ма вара. Варийлахь! Хьуна ма 
мотталахь, нисваларна тIехь 
сацар хьайн дегIан кхиамех 
цхьа кхиам хилла ду. Ша бер-
риг Делан къинхетам бу хьуна. 
Хастам, шукра де АллахIана!

Бакъдолуш, рицкъа луш верг – Цхьаъ волу АллахI ву хьуна, адамийн рицкъа Цуьнгахь ду хьуна, 
Цо иза Шена тIелаьцна а ду хьуна, «Стиглахь ду шун рицкъа а, шуна хир ду аьлла кечдина дерг а». 

Ткъа рицкъа луш верг АллахI хилча, адамаш адамашна хьалха рицкъанан дуьхьа хье-
сталуш сийсаза хIунда хуьлу? Лекхаволчо аьлла ма ду: «Лаьтта тIехь лелаш цхьа а хIума 
дац АллахIа цуьнан рицкъа Шена тIелаьцна долуш бен». Кхин а ма аьлла Шен цIе сийлахь 
йолчо: «АллахIа адамашна Шен къинхетам схьабиллича – иза сацо цхьа а вац; ткъа Цо иза 
сацийначул тIаьхьа иза дIахеца цхьа а вац». 

Iаид аль-Къарний 

АллахIах кхоьруш волчо АллахIана ша гуш-хезаш хилар, шен хьал ма-дарра Цунна хууш 
хилар диц ца до, цундела шен кхачамбацарна къера хуьлу и. Ткъа, вазлуш къамел дийриг, 
Iилманна гена долу къамел дийриг, я вониг дуьйцург, я кураллашца къамел дийриг – хьо 
дIаверзалахь цунах, шен тилар чохь Iадвиталахь иза, цуьнан тIаьхьало телхина ю хьуна. Деле 
доьху вай къинтIеравалар а, вай маршонан ниIматехь латтадар а. 

Имам ЗахIаби 

Д И Н
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ВРемЯ СОВеРшеНИЯ НАмАзА 
НА ТеРРИТОРИИ чечеНСкОй РеСпуБлИкИ 

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА                                                                                 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ДУМ ЧР Страница 10 
 

ОКТЯБРЬ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 4:40 5:50 12:30 15:18 17:43 19:12
2 4:41 5:51 12:30 15:18 17:41 19:10
3 4:42 5:53 12:30 15:17 17:39 19:08
4 4:43 5:54 12:30 15:16 17:37 19:07
5 4:44 5:54 12:30 15:14 17:36 19:05
6 4:45 5:56 12:30 15:13 17:34 19:03
7 4:46 5:57 12:30 15:12 17:32 19:01
8 4:47 5:59 12:30 15:11 17:30 19:00
9 4:48 6:00 12:30 15:10 17:28 18:58

10 4:50 6:01 12:30 15:09 17:27 18:56
11 4:51 6:02 12:30 15:08 17:25 18:54
12 4:52 6:03 12:30 15:07 17:23 18:53
13 4:53 6:05 12:30 15:06 17:21 18:51
14 4:54 6:06 12:30 15:05 17:20 18:49
15 4:56 6:07 12:30 15:05 17:18 18:48
16 4:57 6:08 12:30 15:04 17:16 18:46
17 4:58 6:10 12:30 15:03 17:15 18:44
18 4:59 6:11 12:30 15:02 17:13 18:43
19 5:01 6:12 12:30 15:01 17:11 18:41
20 5:02 6:13 12:30 15:00 17:10 18:40
21 5:03 6:15 12:30 14:58 17:08 18:38
22 5:04 6:16 12:30 14:57 17:07 18:36
23 5:05 6:17 12:30 14:56 17:05 18:35
24 5:07 6:18 12:30 14:55 17:03 18:33
25 5:08 6:20 12:30 14:54 17:02 18:32
26 5:09 6:21 12:30 14:53 17:00 18:30
27 5:10 6:22 12:30 14:52 16:59 18:29
28 5:11 6:24 12:30 14:50 16:58 18:27
29 5:12 6:25 12:30 14:49 16:56 18:26
30 5:14 6:26 12:30 14:48 16:55 18:25
31 5:15 6:27 12:30 14:47 16:54 18:23

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА                                                                                 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ДУМ ЧР Страница 9 
 

СЕНТЯБРЬ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 4:02 5:16 12:30 15:45 18:37 20:06
2 4:04 5:17 12:30 15:44 18:36 20:04
3 4:05 5:18 12:30 15:44 18:34 20:02
4 4:06 5:20 12:30 15:43 18:32 20:00
5 4:07 5:20 12:30 15:42 18:30 19:59
6 4:09 5:22 12:30 15:41 18:28 19:57
7 4:10 5:23 12:30 15:41 18:27 19:55
8 4:12 5:24 12:30 15:40 18:25 19:53
9 4:13 5:25 12:30 15:39 18:23 19:52
10 4:14 5:26 12:30 15:38 18:21 19:50
11 4:16 5:27 12:30 15:37 18:19 19:48
12 4:17 5:29 12:30 15:37 18:18 19:46
13 4:18 5:30 12:30 15:36 18:16 19:44
14 4:20 5:31 12:30 15:35 18:14 19:43
15 4:21 5:32 12:30 15:34 18:12 19:41
16 4:22 5:33 12:30 15:33 18:10 19:39
17 4:23 5:34 12:30 15:32 18:08 19:37
18 4:25 5:35 12:30 15:32 18:06 19:35
19 4:26 5:37 12:30 15:32 18:05 19:34
20 4:26 5:37 12:30 15:31 18:03 19:32
21 4:28 5:39 12:30 15:30 18:01 19:30
22 4:30 5:40 12:30 15:29 17:59 19:28
23 4:31 5:41 12:30 15:28 17:57 19:26
24 4:32 5:42 12:30 15:27 17:55 19:24
25 4:33 5:43 12:30 15:25 17:54 19:23
26 4:34 5:45 12:30 15:24 17:52 19:21
27 4:35 5:46 12:30 15:22 17:50 19:19
28 4:36 5:47 12:30 15:21 17:48 19:17
29 4:37 5:48 12:30 15:20 17:46 19:15
30 4:38 5:49 12:30 15:19 17:45 19:14
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ДЕКАБРЬ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 5:49 7:07 12:30 14:29 16:25 17:55
2 5:50 7:08 12:30 14:29 16:25 17:54
3 5:51 7:09 12:30 14:29 16:25 17:54
4 5:52 7:10 12:30 14:28 16:25 17:54
5 5:53 7:11 12:30 14:28 16:24 17:54
6 5:54 7:12 12:30 14:28 16:24 17:53
7 5:55 7:13 12:30 14:27 16:24 17:53
8 5:56 7:14 12:30 14:27 16:24 17:53
9 5:57 7:15 12:30 14:27 16:24 17:53

10 5:57 7:16 12:30 14:26 16:24 17:53
11 5:58 7:17 12:30 14:26 16:24 17:53
12 5:59 7:18 12:30 14:26 16:24 17:53
13 6:00 7:18 12:30 14:25 16:24 17:53
14 6:00 7:19 12:30 14:25 16:24 17:53
15 6:01 7:20 12:30 14:25 16:24 17:54
16 6:02 7:21 12:30 14:24 16:25 17:54
17 6:02 7:21 12:30 14:24 16:25 17:54
18 6:03 7:22 12:30 14:24 16:25 17:54
19 6:03 7:23 12:30 14:23 16:26 17:55
20 6:04 7:23 12:30 14:23 16:26 17:55
21 6:05 7:24 12:30 14:23 16:27 17:56
22 6:05 7:24 12:30 14:22 16:27 17:56
23 6:05 7:25 12:30 14:22 16:28 17:57
24 6:06 7:25 12:30 14:22 16:28 17:57
25 6:06 7:26 12:30 14:20 16:29 17:58
26 6:07 7:26 12:30 14:20 16:29 17:58
27 6:07 7:26 12:30 14:20 16:30 17:59
28 6:07 7:27 12:30 14:20 16:31 18:00
29 6:08 7:27 12:30 14:20 16:32 18:00
30 6:08 7:27 12:30 14:20 16:32 18:01
31 6:08 7:27 12:30 14:20 16:33 18:02
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АВГУСТ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 3:15 4:41 12:30 16:08 19:24 21:00
2 3:17 4:43 12:30 16:07 19:23 20:58
3 3:18 4:44 12:30 16:06 19:22 20:56
4 3:20 4:45 12:30 16:05 19:21 20:55
5 3:21 4:46 12:30 16:05 19:19 20:53
6 3:23 4:47 12:30 16:04 19:18 20:51
7 3:23 4:47 12:30 16:04 19:17 20:51
8 3:25 4:49 12:30 16:03 19:15 20:47
9 3:27 4:50 12:30 16:02 19:14 20:46

10 3:29 4:51 12:30 16:01 19:12 20:44
11 3:31 4:52 12:30 16:01 19:11 20:42
12 3:32 4:54 12:30 16:00 19:10 20:40
13 3:34 4:55 12:30 15:59 19:08 20:38
14 3:35 4:56 12:30 15:59 19:07 20:36
15 3:37 4:57 12:30 15:58 19:05 20:34
16 3:39 4:58 12:30 15:57 19:04 20:32
17 3:40 4:59 12:30 15:57 19:02 20:30
18 3:42 5:00 12:30 15:56 19:00 20:29
19 3:43 5:01 12:30 15:55 18:59 20:27
20 3:45 5:03 12:30 15:54 18:57 20:25
21 3:46 5:04 12:30 15:53 18:56 20:24
22 3:48 5:05 12:30 15:52 18:54 20:22
23 3:49 5:06 12:30 15:52 18:52 20:21
24 3:51 5:07 12:30 15:51 18:51 20:19
25 3:52 5:08 12:30 15:50 18:49 20:17
26 3:54 5:09 12:30 15:49 18:48 20:16
27 3:55 5:11 12:30 15:48 18:46 20:14
28 3:56 5:12 12:30 15:47 18:44 20:12
29 3:58 5:13 12:30 15:46 18:42 20:11
30 3:59 5:14 12:30 15:45 18:41 20:09
31 4:00 5:15 12:30 15:44 18:39 20:07

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА                                                                                 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ДУМ ЧР Страница 7 
 

ИЮЛЬ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 2:34 4:15 12:30 16:15 19:46 21:36
2 2:35 4:15 12:30 16:15 19:46 21:35
3 2:36 4:16 12:30 16:15 19:46 21:35
4 2:37 4:16 12:30 16:15 19:46 21:34
5 2:38 4:17 12:30 16:15 19:45 21:33
6 2:39 4:18 12:30 16:15 19:45 21:33
7 2:40 4:18 12:30 16:15 19:45 21:32
8 2:41 4:19 12:30 16:15 19:44 21:31
9 2:42 4:20 12:30 16:15 19:44 21:30
10 2:43 4:21 12:30 16:15 19:43 21:30
11 2:45 4:21 12:30 16:15 19:43 21:29
12 2:46 4:22 12:30 16:15 19:42 21:28
13 2:47 4:23 12:30 16:15 19:42 21:27
14 2:48 4:24 12:30 16:15 19:41 21:26
15 2:50 4:25 12:30 16:15 19:40 21:24
16 2:51 4:25 12:30 16:15 19:40 21:23
17 2:52 4:26 12:30 16:15 19:39 21:22
18 2:54 4:27 12:30 16:14 19:38 21:21
19 2:55 4:28 12:30 16:13 19:37 21:20
20 2:57 4:29 12:30 16:13 19:37 21:18
21 2:58 4:30 12:30 16:13 19:36 21:17
22 3:00 4:31 12:30 16:13 19:35 21:15
23 3:01 4:31 12:30 16:12 19:34 21:15
24 3:03 4:33 12:30 16:11 19:33 21:13
25 3:04 4:34 12:30 16:11 19:32 21:11
26 3:06 4:35 12:30 16:10 19:31 21:10
27 3:07 4:36 12:30 16:09 19:30 21:08
28 3:09 4:37 12:30 16:08 19:29 21:06
29 3:10 4:38 12:30 16:08 19:28 21:05
30 3:12 4:39 12:30 16:08 19:27 21:03
31 3:13 4:40 12:30 16:08 19:26 21:02
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НОЯБРЬ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 5:16 6:29 12:30 14:46 16:52 18:22
2 5:17 6:30 12:30 14:45 16:51 18:20
3 5:18 6:30 12:30 14:44 16:49 18:19
4 5:20 6:33 12:30 14:44 16:48 18:18
5 5:21 6:34 12:30 14:44 16:47 18:17
6 5:23 6:35 12:30 14:43 16:46 18:15
7 5:24 6:37 12:30 14:43 16:44 18:14
8 5:25 6:38 12:30 14:42 16:43 18:13
9 5:26 6:39 12:30 14:42 16:42 18:12
10 5:27 6:41 12:30 14:41 16:41 18:11
11 5:28 6:42 12:30 14:41 16:40 18:10
12 5:29 6:43 12:30 14:40 16:39 18:09
13 5:30 6:45 12:30 14:40 16:38 18:08
14 5:31 6:46 12:30 14:39 16:37 18:07
15 5:32 6:47 12:30 14:39 16:36 18:06
16 5:34 6:48 12:30 14:38 16:35 18:05
17 5:35 6:50 12:30 14:38 16:34 18:04
18 5:36 6:50 12:30 14:37 16:33 18:03
19 5:37 6:52 12:30 14:37 16:32 18:02
20 5:38 6:54 12:30 14:36 16:32 18:01
21 5:39 6:55 12:30 14:36 16:31 18:00
22 5:40 6:56 12:30 14:35 16:30 18:00
23 5:41 6:57 12:30 14:35 16:30 17:59
24 5:42 6:59 12:30 14:34 16:29 17:58
25 5:43 7:00 12:30 14:34 16:28 17:58
26 5:44 7:01 12:30 14:33 16:28 17:57
27 5:45 7:02 12:30 14:33 16:27 17:57
28 5:46 7:03 12:30 14:32 16:27 17:56
29 5:47 7:05 12:30 14:31 16:26 17:56
30 5:48 7:06 12:30 14:30 16:26 17:55
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