
0 ZORI ISLAMA О  WWW.ZORI-ISLAMA.COM 4 март2021 год №5 (477)

ОРЛЕН «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕА УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

ИСЛАМАН
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

ГЛАВНОЕ

КОМИССИЯ НМИЦ ФПИ МИНЗДРАВА РОССИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
о ц е н и л а  э п и д е м и о л о г и ч е с к у ю  о б с т а н о в к у  в  ч р

Эпидемиологическая об
становка и уровень органи
зации медицинской' помощи 
в ч е ч е н с к о й  р есп у б л и к е  
находятся на благоприятном 
уровне.

соответствую щ ие выво - 
ды экспертной группы н а 
ционального медицинского 
исследовательского центра 
фтизиопульмонологии и ин
ф екционны х заб олеван и й  
( н м и Ц  Ф п и )  стали  из -

вестны  в ходе засед ан и я  
регионального оперативного 
штаба по борьбе с коронави- 
русной инфекцией.

Эаседание провел гл ава  
ч р  рамзан кадыров. В нем 
приняли  участие депутат 
государственной думы  рФ 
А дам Д елим ханов, п р е д  - 
седатель правительства ч р  
м услим  Хучиев, председа
тель парламента чр , руково
дитель оперативного штаба

м аго м ед  даудов и другие 
ответственные лица, - сооб
щает пресс-служба главы и 
правительства чр.

как  доложил р. кадырову 
министр здравоохранения чр  
Эльхан сулейманов, в чечен
ской республике продолжает 
наблю даться динамика по 
снижению числа больных но
вой коронавирусной инфек
цией. о н  также подчеркнул, 
что комиссия н м и Ц  Ф п и ,

работаю щ ая в республике 
уже несколько дней, поло - 
жительно оценивает эпиде
миологическую обстановку 
и уровень организации меди
цинской помощи в регионе.

глава республики в свою 
очередь добавил, что сво
евременно принятые огра
ничительные меры, а также 
понимание со стороны насе
ления серьезности ситуации 
позволили избежать н ега
тивных сценариев развития 
пандемии.

«при этом население очень 
четко придерживалось реко
мендаций врачей, соблюдало 
меры предосторожности -  во 
многом это способствовало 
тому, что люди у нас болеют 
реже. причем у большинства 
ж и тел ей  болезнь прош ла 
бессимптомно, и у них уже 
выработались антитела», -  
отметил он.

р. К ад ы р о в  такж е  до - 
бавил, что в случае необ
ходимости в медицинских 
учреждениях предусмотре
на возможность развернуть 
1200 к о ек , но в д ан н ы й  
момент в этом нет никакой 
нужды имеющийся коечный 
фонд свободен на 44%. 

Также в ходе заседания

О перш таба Глава региона 
интересовался ходом вакци
нации жителей республики 
старше 60-летнего возраста.

Как рассказал М. Даудов, 
в этом направлении уже есть 
ощутимый результат.

«Только за минувшие вы
ходные прививку от корона- 
вируса получили свыше 350 
человек пожилого возраста. 
Теперь их количество возрос
ло до 1470. На этой рабочей 
неделе данный показатель 
должен существенно возра
сти. прививочная кампания 
будет вестись на базе 25 
медицинских организаций»,
-  сказал он.

глава республики выразил 
уверенность, что в ближай
шей перспективе вакцинация 
охватит все взрослое насе
ление, которое больше всех 
подвержено риску осложне
ний от новой коронавирусной 
инфекции.

«У верен , в ближ айш ее 
время мы сумеем обезопа
сить всех людей пожилого 
возраста от коронавирусной 
инфекции. Для этого мы бу
дем делать все возможное»,
-  сказал он.

Магомед Нацуров

о б  и м м у н и з а ц и и  п р о т и в  н о в о й  
к о р о н а в и р у с н о й  и н ф е к ц и и  г р а ж д а н  с т а р ш е  60 л е т

В соответствии с приказом 
Министерства здравоохране
ния российской Федерации от 
03.02.2021г. J№ 47н «О внесении 
изменения в календарь про
филактических прививок по 
эпидемическим показаниям, 
утвержденный приказом м и 
нистерства здравоохранения 
российской Федерации от 21 
марта 2014г. № і25н» лица в 
возрасте 60 лет и старше отне
сены к приоритету 1-го уровня 
для иммунизации против новой 
коронавирусной инфекции, вы
званной вирусом SARS-CoV-2. 

приоритет вакцинации лиц

старше 60 лет связан со мно
гими причинами, одна из них 
— это неустойчивая иммунная 
система. В данном возрасте им
мунная система, столкнувшись 
с незнакомым для нее вирусом, 
не может быстро и адекватно 
ответить на него. У нее про
сто нет для этого резервных 
возможностей. У пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболе
ваниями, сахарным диабетом, 
заболеваниями бронхолегочной 
системы, онкологическими за
болеваниями и рядом других 
хронических заболеваний коро- 
навирусная инфекция протека

ет достаточно тяжело. В то же 
время у пожилых часто эти бо
лезни сочетаются. И, конечно, 
это многократно увеличивает 
риск тяжелого течения.

В связи с чем Управление ро
спотребнадзора по чеченской 
республике призывает граждан 
в целях сохранения жизни и 
здоровья провести себе и своим 
близким, особенно лицам стар
шего поколения, вакцинацию 
против COVID-19.

Будьте здоровы!

Управление 
Роспотребнадзора по ЧР

ТІАРИКЪАТ Г
^ а р и к ъ а т  д о в з и и т а р

Бисмиллахиррохьманиррохьим
(Юьхь 2021 шеран 

4-чу номерехь)

т а с а в в у ф  ш е г а  
х ь а ш т о  й о л у ш

Ш л м А  ХИЛАР

Б усалба динан  историн 
юьххье вай хьаьвсича, вай- 
на карадо, тасаввуф -  шега 
ч іогіа  хьашто йолуш Іилма 
хилар. Цо, историн йохалла, 
динан дог, цуьнан бух ларби- 
на, къаьсттина, тіемаш барца

кхиболу мехкаш схьабаьхна- 
чул тіаьхьа цуьнан хьехам 
баржийна. йохк-эцар лелорца 
я муьлххачу кхечу агіор -  та- 
саввуфан Іеламнаха хіара дин 
дуьненан массо маьііе (малх- 
бале, малхбузе, къилба, къил- 
баседа) діакхачорна тіехь болх 
бина. Оцу тіехь коьрта белха- 
хой хилла уьш, оцу новкъахь 
ч іогіа луьра халонаш лайна 
цара. И болх цара атта ма ца 
бира, шайн чіогіачу ийманна 
тіедоьгіна долчу тасаввуфо а,

церан нийсачу дегатешамо а, 
уьш Аллахіан нийсачу новкъа 
нисбаларо а, церан чіогіачу ла- 
амо, собаро а бен.ТІаккха цара 
атта лайра шайна тіеіитталуш 
йолу халонаш; шаьш бинчу 
белхан кхиаме жамі шайна 
гича,уьш баккхийбера шаьш 
къахьегарна.

Шайна дуьхьало ян цхьаь- 
ннан ницкъ ца кхаьчначу 
монголийн-гіезалойн эскар- 
на дуьхьало ян, уьш юхато- 
ха, уьш лаьхкина діабахийта 
ницкъ кхаьчна тасаввуфан 
Іеламнехан. Иза -  тасаввуфан 
беркате кхайкхамаш церан пач- 
чахьийн, куьйгалхойн, эскаран 
баьччанийн дегнашчу бижар 
бахьанехь хилла. Оцу кхайк- 
хамаша цаьргара куцхіотталур 
доцу вуон, цара гіийлачу къаьм- 
нашкахь латтош йолу къизалла 
диканца хийцира.

Тасаввуфан къонахаша еш 
хилла цхьайолу іамалш вай- 
на йовза лаахь, Дамаскерчу 
іарбийн іеламнехан кхета- 
ш онан декъаш хо, И ндера 
іел ам н ах  ш ена т іетевж аш  
волчу шайх Абу аль-Хьасан 
ан-Надавиг ладогіа деза вай.

Цо шен «Индехь болу бусалба 
нах» ціе йолчу жайни тіехь 
оцу пачхьалкхерчу тасавву- 
фах, нахана цунах долучу 
беркатах лаьцна дийцина. Цо 
аьлла: «Баккъал а, хіара та
саввуфан охіла Аллахі цхьаъ 
варна, дог ціандарна, суннат- 
на тіаьхьабазарна, къинойх, 
зулам ах , дог дакъадаларх  
тоба дарна тіехь нахе чіагіо 
йойтуш, сийдолу гіиллакхаш 
тіелацарна, сийсаза дерг (ку- 
ралла, хьагі, оьгіазло, зулам, 
дарж дезар) дитарна, синош 
ц іандарна, кхиорна церан 
безам т1е бохуьйтуш бара. 
Аллахі хьехор, Аллахіан леш- 
на хьехам бар, шайгахь долчух 
тоам бар, кхиверг шел гіоле 
хетар іамадора цара нахана. 
Къаьсттина, шайхана а, цуь- 
нан муридаш на а юккъехь 
йолу кіорггера уьйр гойтуш 
йолу хіара чіагіо яйтина ца 
іаш, уьш даима нахана хьеха- 
маш беш, церан дегнашкахь 
Аллахі везаран марзо, Иза ре- 
заваран лаам чіагібеш, синош 
ціандаре, хьал дикачу агіор 
хийцаре церан ч іогіа безам 
бохуьйтуш бара».

Ц у л  т іа ь х ь а  -  ц е р а н  
гіиллакхаша, деган ціеналло, 
іилмано, кхетош-кхиоро, кхе- 
ташонан гуламо юкъараллехь, 
адамийн дахарехь йитинчу 
лорах лаьцна дийцира цо, оцу 
историн хиламна тіе серло 
тухуш долуцхьадолу масалш 
далош. Г іазот хилла волчу 
шайх Ахьмадах (Дала къин- 
хетам бойла цунах) лаьцна 
дуьйцуш, цо элира: «Баккъал 
а, цхьанна ца боьрзучу кепара 
нах тіебирзира цунна. Цхьана 
а ш ахьарна тіех  ца велира 
иза, цуьнан карахула дуккха 
а наха тоба деш, цунна чіагіо 
еш бен. Калькутта шахьарахь 
шина баттахь іийра иза. Цуьн- 
га чіагіо еш берш багарбича 
-  цхьана дийнахь эзар стагал 
кіезиг ца хуьлура, буьйса юьк- 
къе яххалц діахьора чіагіо яр.

Адамаш дукха гулделла хи- 
ларна, хіоранга чіагіо яйта аьт- 
то ца хуьлура, цундела вархі я 
бархі чалба діакховдайора цо. 
Наха уьш схьа а лоций, Аллахіе 
гечдар а доьхуш, чіагіо йора. 
Хіора дийнахь 17 -зза я 18-зза и 
болх бар іадат дара 
цуьнан». 02 -

ИСЛАМАН НУЬРЕХЬ

МУХЬАММАД пАйХАМАр
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 

СТИГАЛАВАККХАр
раджаб беттан ткъе вархіолгіа буьйса ша тайпа лоруш ю бу

салба нехан рузман тіехь. Доккхачу декъана таханлерчу исламан 
динан куц цу буьйсанна эцна. Т ахана вай кху статья тіехь хьахор 
болу хилам -  пайхамар (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
стигала Далла дуьхьал вигар ду

Къуръан доссар а, Лайлатуль къадри буьйса а діаяьллачул тіаьхьа 
шозлагіа хилам лара мегар ду и. Цундела хаа деза мел коьрту бу цу 
буьйсанна хилла хилам, цуьнан ойла ян а еза.

Дуккха а бусалба нахана хаьа, Исраъ вал-Миіраж буьйсанна 
Делан пайхамар (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) тамаший- 
начу хьолаца Маккара Байтал-Мукъадиссерчу маьждиге вигар, цул 
тіаьхьа стигалаваккхар. Ша хьалавуьгуш тамашийначу хиламийн 
теш хіоьттина иза -  Дела пайхамаршца цхьана веттавелар, маликаш 
біаьрга гар, Ялсамане, Жоьжагіате біаьрга гар хилла. Цу хиламехь 
уггар коьртаниг -  Делаца къамеле валар хилла.

Дела шиъ вечара бусалба нах, пайхамар (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна), хьийзочу хенахь хилла Исраъ-вал-Миіраж. Уггар чіогіа 
бусалба динна, бусалба нахана дуьхьал берш Макки чохь Къурайшаш 
хилла. Уьш чіогіа бусалба нахана тіаьхьабевлла, пайхамарна (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) гіело еш хилла. Цу хенахь пайхамар 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) уггар гергарчу нахах ваьлла 
хилла -  езаш йолчу хіусамненах Хадижатах, шен доладеш цхьаъ бен 
воцуш волчу гергарчу стагах-дедех Абу Тіалибах.

Оцу дерриге а цу шарахь Дела Элча (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) Тіоиф шахьара а вахана, меттигера бахархой бу
салба дине кхойкхуш. Амма иза цара сийсазвина, цигара цхьа 
адамалла йоцу кепара лаьллина. Тіоифа бахархоша шайн бераш 
хьовсийна, тіулгаш детташ, Делан пайхамар (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) лалла.

И берриге баланаш, сийсазалла лайначул тіаьхьа Сийлахь 
волчу Аллахі-Дала шена везачу пайхамарна (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) комаьрша тіеэцар а дина, Цунна Шен 
ша-тайпа іаламаташ гайтина.

Делан пайхамар (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
сийлахьчу меттигашка вахана а, стигланан а, лаьттан а доза- 
наш хедийна а ца іийна и, Делаца къамел дар а, цуьнан серло 
біаьрга гар а хилла цуьнан.

Цу буьйсанна Делан Элча (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
даима санна Хьаьжціа долчу ламаз дан араваьлла хилла. Жимма 
садаіа дагахь Мухьаммад пайхамар (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) діатевжинчу хенахь цунна тіе Жабраил малик деана, ада
мийн юхь-сибат долуш, аль-Буракъ ціе йолуш тамашийна хьайба а 
далош. Делан пайхамар (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) оцу 
тамашийначу Дала кхоьллинчу тіехиъна, цул тіаьхьа аль-Буракъ 
Байтал-Мукъаддис йолчухьа стигал хьалаайаелла.

Имама Муслима дуьйцу, Анаса ибн Малика дийцина Элча- 
нан хьадис: «Суна тіе ялийра Буракъ. Иза хьайба дара, вирал 
лекха а, біарзал лоха а долуш. Иза сихха муьлххачу іалашоне 
кхочуш дара, біаьрг тухучу міаьргонехь. Со діавахара цу тіехь 
Байт-аль-Мукъаддисе кхаччалц, невкъаца Мединатехь севцира 
тхо, цигахь ас ширакаіат ламаз дира.

Иштта, тхо севцира Мадьян олучу Муса пайхамаран (Де
лера салам хуьлда цунна) диттана уллехь. Цигахь ширакаіат 
ламаз дира ас. Цул тіаьхьа «Тур Синин» (Синай) лаьмнашна 
тіекхаччалц, діадахара, Муса пайхамара (Делера салам хуьлда 
цунна) Делаца къамеле вийлина хилла болчу. Цигахь ширакаіат 
ламаз дира ас. Цул тіаьхьа Мареман кіант іийса пайхамар (Де
лера салам хуьлда цунна) дуьнен чу ваьллачу метте кхечира. 
Цигахь ширакаіат суннат ламаз дира ас»

Эххар Делан пайхам ар (Делера салам-марш алла хуьлда 
цунна) аль-Акса маьждиге діакхечира. Цигахь цуьнга хьоьжуш 
іаш вара і24 эзар Делан пайхамар. Оцу берриге пайхамарашна 
хьалха ваьлла, Мухьаммад пайхамара (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) ламаз дира.

Дала Шен пайхамар (Делера салам-маршалла хуьлда цунна), хьа- 
лавигна Шена дуьхьал. Некъаца баккхийберца иза тіеэцна маликаша 
а, діабаханчу пайхамарша а. Уьш и варе хьуьсуш іаш хилла.

Хала ду тіекхиа, хіун ойла хилла-те Делан Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна), шен вежаршца-пайхамаршца и 
цхьана кхетачу хенахь, царах хіора а бала хьегна вара Шен заманхой 
бахьана долуш. Цара чіогіа боккхачу ларамца тіеийцира Мухьам
мад пайхамар (Делера салам-маршалла хуьлда цунна),къурайшаша 
ца бина болчу. пайхамарша маршалла хоьттура : «Маршалла ду 
хьоьга беркате, ціена пайхамар, беркате, ціена Ваша!». Адам пай 
хамара (Делера салам хуьлда цунна), маршалла хаьттира: «Марша 
вогіийла хьо, беркате, ціена кіант!».

Делан Элчанна (Делера салам-маршалла хуьлда цунна), ялсамани 
а, жоьжагіати а гайтина, цул тіаьхьа цо сих-сиха шен асхьабашна 
юьйцуш хилла йолу. Тіаьхьара пайхамарна Делаца къамеле вала 
сийлалла кхаьчна. Мел лекхара сий-ларам бина пайхамаран, мел 
эсала, тийна хилла И!

Оцу буьйсанна Дала тіедиллина хилла бусалба нахана парза 
ламаз. Бусалба стаг ламазна тіехь Делаца къамеле волуш а, цунна 
герга хуьлуш а ву.

Сатоссучу хенахь Делан Элча Макки чу юха веана. Невкъаца 
маккахойн къепалш гина хилла цунна, цул тіаьхьа пайхамар сти
гал хьалаваккхаран тоьшалла хилла долу. Цо ма-хиллара Байтал- 
Мукъаддис йийцина царна. Цигахь сих-сиха къепалшца хуьлуш 
болчу совдегарша иштта и хилар къобалдина а хилла. Хіетте а 
боьха меттанаша іиттарш еш хилла Мухьаммадана (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна).

Оцу хиламо дагадоуьйту вайна хіора а халонна тіаьхьа атто юй. 
Къаьсттина хазахеташ ду, вайн умматана хьалхаваьллачу элчанан 
иштта сий-ларам бар.

И тамашина хилам хууш а, гуттар дагахь латтош хила безаш бу.
Арзуев Алхаст
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ТІАРИКЪАТ ТІАРИКЪАТ ДОВЗИЙТАР

01 И с л а м а н  ш а й х а  
Iалауддинах (дала 

к ъ и н х е т а м  б о й л а  ц у н ах ) 
лаьцна дуьйцуш , цо элира: 
«Цуьнан заманан тіаьххьара 
ш ераш  -  ш ена чохь массо 
тайпана вуон белхаш, хьарам 
долу къаьркъа, Іосалла, зу- 
лам, шовкъе ловзарш, зинаш, 
и санна мел дерш лахдаларца 
къаьстина дара. Уьш наггахь 
бен хьахош дацара. Даккхий 
къинош летор -  керсталла дар 
санна кхераме хетара нахана. 
Г уш риба(процент)яккхарца 
белхаш  бан, закат ца луш 
даьхни къайладаккха эхьхета 
буьйлабелира нах. Базарахь 
пуьташ боттар, хіума юстар-

гіеллур дара, дегацІеналла, 
шен дегіан хьесап дар діадер 
дара, къайлаха йолу цамгарш 
яьржар яра, дегнаш, синош 
телхар дара, царна дарба дан 
лор карор вацара.

Н а х , б і а ь р з е  х и л л а ,  
д іад ер д о л ч у  дуьн ен ан  ба - 
хам аш  л о ьх у ш  хир  б ара, 
Іилманан дай сийлалла, даь- 
хн и , д арж  къ у ьй су ш  хир 
бара, царна тіехь дуьне, до- 
залла дезаро толам боккхур 
бара. Ш ена тіе пайхамаралла 
доьгіна долчу дакъойх,- дег
наш ц іандар , нах ихьсане, 
къайлаха долу фикъхі довзаре 
кхойкхуш долу мехала дакъа 
діадер дара».

на, терза озарна тіехь ямартло 
яр, нах Іехабар лахделира».

Цул тіаьхьа цо элира: «Бак- 
къал а, хіара суфийш, шайхаш 
кхиор, цаьрца цхьаьна охьа- 
хийшар -  нахана пайда баре 
адамийн безам бохуьйтуш , 
церан гіуллакхе хьаж арна, 
царна гіо дарна тіехь сутара 
веш дара».

Ш айх Абу аль-Хьасан ан- 
Надавис (Дала къинхетам бой
ла цунах) шен «Роббаниййа 
ла рохІбаниййа» ціе йолчу 
жайнин17-18-чуй агіонашна 
т іехь хьахийна: «Ш еко яц, 
и х ь сан ан  д арж е, къ ай л ах  
долу фикъхі довзаре кхаьчна 
болу хіара ціена синош долу 
нах (суфийш) ца хиллехьара, 
бусалба нехан ю къараллин 
дегатешам боьхна хир бара, 
нийса боцчу, зуламечу ма- 
т е р и ал и сти й н  кхай кхам а- 
ша умматан дисина ийман, 
динца йолу уьйр діайоккхур 
яра. Т Іаккха -  бусалба не- 
хан Аллахіаца йолу дегнийн 
уьйр, шен дегіаца, юкъарал- 
лица гіиллакх лардеш вахар

Устаз волчу ан-Надавис 
(Дала къинхетам бойла цу- 
нах) цул тіаьхьа билгалдина, 
хіокху хьехамаша беш болчу 
Іаткъамо, нах дине бахкаро, 
уьш шаріана муьтіахь хиларо 
Калькуттехь къаьркъа, и дух- 
куш йолу базар діаяьккхина 
хилар. И за Индийн йоккха 
шахьар, Ингалс-пачхьалкхан 
м арказ (центр) ю. И базар 
сацар бахьанехь церан хьеша 
ціенош (гостиницы) къедели- 
ра; къаьркъа доккхуш берш 
пачхьалкхан куьйгалхош на 
хьалха бехказбевлира -  базар 
діакъовлар, духкучуьра къаьр
къа сацар бахьанехь налог яла 
шайн ницкъ ца кхочу аьлла.

Ц ул  т іа ь х ь а  цо эл и р а: 
« Б аккъ ал  а, ш аьш  б ах ьа  - 
нехь х іокху  яккхийчу ш а - 
хьарш кахь дукха нах нис - 
б а л а р ц а , ц а р а  Іо с а л л е х , 
ш ар іо  д и х к и н ч у х , д е г іа н  
лаамашна тіаьхьабазарх тоба 
дарца хіоьттина долу хіара 
хьал х іо кх у  дикачу  нехан 
гіи лл акхо , хьехам аш  бечу 
суфийн Іеламнаха, шайхаша

бинчу белхан жамі ду».
О цу б ел х ан  тал л ам  б а - 

ран чаккхенгахь, устаза ан- 
Н адавис (Д ала къинхетам  
бойла цунах) аьлла: «Баккъал 
а, х іокху суфийн ш айхаш а 
къахьегар бахьанехь Индийн 
біеннаш  ш ахьарш кахь дак
кхий Іиндагіаш долу дуккха а 
дитташ ду, новкъа лелачу къе- 
палша, кіадбеллачу некъахо- 
ша шайн Іиндагіехь садоІуш, 
оцу садаіаро гіора даларца 
цара кхидіа шайн некъ беш».

Ш айх Абу аль-Хьасан ан- 
Н адавис (Д ала къинхетам  
б ой ла  цунах) «Р и ж алуль- 
ф икри  в а д -д а ів а т и  ф иль- 
Ислам» ціе йолу жайна яз- 
дина. Суфийх, дин дарж а- 
дарехь цара йитинчу лорах 
лаьцна дуьйцуш , шен къа- 
мелан юьххьехь гіараваьлла 
суфи, воккха муршид волу 
шайх Іабдул-Къодир Гилани 
(Дала къайле ціинйойла цуь
нан) хьахош, аьлла: «Цуьнан 
мажлисе 70 эзар гергга стаг 
в о г іу р а , ц уьн ан  кар ах у л а  
5эзар сов жуьгтичо, эрмалойн 
динехь волчу бусалба дин 
т іеи й ц и р а . И ш тта цуьнан  
карахула 100 эзар сов обарго 
тоба дира, цуьнан гіап тоба 
дечарна, чіагіо ечарна даима 
йиллина яра, оцу гіопехула 
АллахІ воцучуьнга багарба- 
лур боцуш  дукха нах чак- 
хбевлира, церан хьелаш, дин 
тоделира. Уьш кхиош, церан 
доладеш, царна хьалхаваьлла 
куьйгалла деша вара шайх. 
Ш аьш  цуьнга ч іа г іо  йина, 
тоба а дина, ийман карладаь- 
ккхинчул тіаьхьа, цуьнан му- 
ридаш шайна тіехь долу жоь- 
палла девзаш хилира. Царах 
дукхах болчарна, -  шена гер- 
гахь ира кхетам, динехь нис- 
валар, муридаш кхио ницкъ 
болуш ву аьлла билгалваьлла- 
чунна, шайхо муридаш кхио 
пурба делира. Цул т іаьхьа  
уьш  дуьненан  массо агіор  
діасабахара, халкъ Аллахіан 
дине кхойкхуш, синош кхи- 
ош, Аллахіаца накъост лацар- 
на, динехь керла юкъабевлла- 
чу белхаш на, жехІлаллина, 
мунепакъаллина дуьхьал тіом 
латтош. Исламан мехкашкахь 
динан кхайкхамаш баьржира, 
ийманан хіусамаш, ихьсанан 
хьуьжарш, вежараллин кхета- 
шонаш денъелира».

Ш айх Абу аль-Хьасан ан- 
Н адавис (Д ала къинхетам  
бойла цунах) шен «Раваиіу

икъбал» ціе йолчу жайнахь 
аьлла: «Баккъал а, ас даима 
олу: «У ьш  (суф и й ш ), це - 
ран къахьегар ца хиллехьа- 
ра, И н ди й н  ц и ви ли зац и с , 
ц уьн ан  ф илософ ис И слам  
діахуьйдина хир дара».

Оцу хьокъехь,иштта, устаз, 
шайх, Исламан вевзаш волу 
яздархо, сийдолчу Азхіарехь 
хьехархо волчу Ахьмад аш- 
Ш и р б ах ьи с  ш ен «Н у р у т- 
тахькъикъ» ціе йолчу жайни 
юьххьехь аьлла: «Шена чохь 
хьесапдалур доцу дуккха а 
даьхни, дегіана иэшам бийр 
боцу дарба, деган доврдоцу 
нур долуш , йоккха, там а  - 
шийна а хазна ю. Ахь суна 
дийцахьа, и хазна муьлхачу 
меттехь ю, цунна тіебоьду 
некъ, цунна тіекхача ахь хье- 
га деза къа, бан беза болх а 
хьайна цхьамма бийцича, ахь 
хіун дийр дара? Хьайн ницкъ 
ма-кхоччу діагіоьртар ваца- 
ра хьо, шена чохь дуьненан 
сийлалла, эхартан дозалла а 
долчу оцу хазнина тіекхача?! 
Тасаввуф ан болх иш тта бу 
хьуна, хіай сан доттагі. Бак
къал а, иза гуш доцу дарба, 
хьулй и н а хазна, Іилм анан  
къайле ю. Иза хьан дегІана, 
кхетамна, гіиллакхаш на оь- 
шуш долу дарба ду, бакъду, 
хьо цунна тіекхачалур вац 
я ахь цунах пайдаоьцур бац, 
хьайн ойланаш ца хьо цун - 
на дуьхьал ваххалц, хьайн 
б іаьргаш ца, хьекъалца хьо 
ц ун н а  т іе в е р з за л ц , ц уьн  - 
га кхача, цу тіехь саца хьо 
кечвеш  долу хьайн карахь, 
дегіехь мел дерг, хьайн мел 
йолу хан ахь цунна т1ехьов- 
заяллалц. Оцунах хіум м а а 
кхочушдиний ахь, баккъал а, 
хьуна оцу ниімате боьду некъ 
бовза ма бевзина?!

Суна лаьа, хьо хьайн балха 
тіехь хьекъал долуш , хьан 
дино, хьекъало довзаре кхойк
хуш долу сийдолу хіуманаш 
девзаш  хуьлийла. Цундела, 
тасаввуф  ца Іам и й ч а  йиш 
яц хьан, -  хьайна хета ойла 
цунах кхоллаяла, и довза, цу- 
нах кхета, тіаккха и ма-дарра 
хьайна девзинчул тіаьхьа иза 
къобал дан я дита. Билгалда- 
рехь ас кхин соввоккху хьо, 
ас хьоьга олу: «Баккъал а, та- 
саввуфехь, цуьнан исторехь, 
цуьнан Іеламнехан дахарехь 
а, тасаввуфах ду бохуш, хар- 
цо кхуллучара юкъатийсина 
хіуманаш нисло. И бахьанехь

бакъдерг харцоно хьулдо, 
цундела бакъдерг хьулдина 
йолу харцонан дуьхьало діа 
а яьккхина бакъонан серлоне 
вала аьлла омра до хьоьга 
хьан дино. Ткъа иза тоьаш 
дац тасаввуф Іаморна тіехь 
хьо сутара ван?!

ХІай бусалба вежарий! Бак
къал а, тасаввуфо шун даха- 
рехь, исторехь доккха дакъа 
діалоцу, аш иза зен дайира 
дуккха а заманахь, тоьаш ма 
ду шуна шайгахь хилла долу 
хьал, шу тіедерза тасаввуфна, 
цуьнгахь ма бу кхача, дарба. 
Баккъал а, АллахІ ву Шен леш 
нийсачу новкъа нисбеш верг».

Х Іара вешан таллам бер- 
зош , тасаввуф  -  ш а Іам о, 
ш еца догім аш  кхио ч іо г іа  
оьшуш Іилма хилар карадо 
в ай н а , к ъ аь ст ти н а  д е г іа н  
лаамаш, нах бусалба динах, 
ц у ьн ан  р у к н ех , и й м ан ах , 
цуьнан баххех, гІиллакхех, 
Аллахіана тіевуьгучу некъах, 
цуьнан Іилманах генабохуш 
долу х іум анаш  ш ена чохь 
даьржинчу хіокху заманахь.

Кхидолчу хіуманал вайна 
гіоле ма ду, Іилма девзаш , 
н ах  к х ето ш -к х и о ш  болчу  
Іел ам н ах е  д ер зар , цаьрц а  
цхьаьна охьахийшар, цаьрца 
кхиар , ц аьргара  гІиллакх , 
Іилма Іамор а, церан новкъа 
довлар -  дуьненахь, эхартахь 
декъалхилархьама.

Цул тіаьхьа, вай цаьргара 
Іамийнарг діадахьа, иза нахе 
діакхайкхо деза вай, ерриге 
а шахьаршкахь и даржийта, 
А ллахіан  леш на дика болх 
хилийта, вайна безарш тоьлла 
хилийта, АллахІ вайна реза а 
волуш ваьш Цунна дуьхьалк- 
х е тт ал ц . В е за -С и й л а х ь ч у  
А ллахіа боху: «АллахІ реза 
х и л л а  ц а р н а  (уьш  Ш ен а 
м у ьтіах ь  х и л ар н а), уьш  а 
реза хилла Цунна (Цо шайна 
би н чу  б ек х ам н а)»  («А ль- 
Маидат», 119).

т а с а в в у ф а н  н е к ъ

Тасаввуфан некъ -  иза Ис
ламан некъ бу. Къуръанна, 
суннатна а, хьалха баханчу 
дикачу нахана тіаьхьавазаран 
некъ бу -  адам ийн  синош  
кхиош, уьш сакхтех цІандеш, 
адамаш дог ціандаре, ихьса
не, А ллахІ а, Ц уьнан Элча 
а (Д елера салам -м арш алла 
х у ь  л д а  ц у н н а )  ве з а р е  , 
А л л а х іа х  к х ер ар е , Ц унна

хьастадаларе, кхечунна тіе 
ца буьллуш, Цунна тіе болх 
билларе,кхиверг шел гіоле 
хетаре, вовш аш на гіо даре, 
дегаціеналле, бакълере, соба- 
ре хиларе, динехь нисдаларе 
кхачош болу.

Цо адамийн синошна дарба 
до, куралла, бІаьрмецигалла, 
ш а-ш ех там аш  бар, хьагІ, 
моттаргіанаш, цабезам, аьшпаш 
боттар, оьгіазло, мостагІалла, 
дуьнене сатийсар, сутаралла, 
дозалла, нахах цавашар, ямарт
ло, мекарло, Іехавар, зулам 
дар, къизалла, уьш санна йолу 
цамгарш діа а йоху.

И дарба дарехь тасаввуф 
хіокху белхашна тіетевжаш 
ду: тоба дарна, гечдар дехар- 
на, ша мел дечу хіуманехь 
Аллахіана ша гуш вуй хаар- 
на, Аллахіах, Цуьнан Іазапах 
а кхерарн а , А ллахІ дукха 
х ь ех о р н а , Ц ун н а  тасб и хь  
дарна, парзаш лардарна, буса 
деш долу тахіаж ж уд ламаз 
санна йолу суннат Іамалш  
дукха ярна, кхийолу дегіана 
гіиллакх Іаморан, са кхиоран 
Іам алш  ярна. Т асаввуф ан  
низамехь долу хіара дерриге 
Іамалан дакъош , хіорш  до- 
цурш -  уьш дерриге а -  бу- 
салба динан мехала дакъа ду, 
ша сица доьзнарг, къайлаха 
долу фикъхі, ийман чІагІдар, 
динан рукнех цхьа рукна йолу 
ихьсан а чулоцуш долу.

Ш айх М ухьам м ад-А м ин 
аль-Курдис (Дала къинхетам 
б ойла ц ун ах), тасаввуф ан  
низам хьоьхуш, аьлла: «Та
саввуф -  иза дегіан сийлахь, 
сийсаза долу хьелаш довзуьй- 
ту Іилма ду, -  иза сийсазчух 
ціандаран, сийдолчуьнца ду- 
заран, цунна Аллахіана герга 
вуьгу некъ а хьоьхуш долу».

Тасаввуфан Іилма девзар 
доцуш Іилма ду,

Хьекъал долуш, бакъо ев- 
заш волчу стагана а бен,

И Іилм а ца девза цуьнга 
хьаьжна воцчунна,

Маьлхан зіаьнарш муха гур 
ю ша біаьрзе волчунна.

Цуьнан Іалашо -  дегнийн, 
д огім и й н  Іам алш  цІаньяр, 
тояр а ду.

Цуьнан стом (пайда) -  дег- 
наш кхиор, ерриге къайле хууш 
волу АллахІ вовзар, эхартан 
Іазапах хьалхавалар, АллахІ 
шена реза хиларца декъалхи- 
лар, даима долчу ирсе кхачар, 
сийлахь белхаш, тамашийна 
хьелаш, кхечунна ца гуш дерг

гайтарца дог нуьре дар ду.
Ц у ь н а н д о з а л л а , 

Іилманашна юьккъехь уггаре 
дезаниг -  АллахІ вовзар, везар 
а дуьйцу Іилма ду иза, ткъа та
саввуфан Іилма оцу Іилманех 
уггаре сийлахь дерг ду.

К х и д о л ч у  Іи л м а н а ш к а  
х ь а ь ж ч а ,  т а с а в в у ф  оц у  
Іи л м а н и й н  б у х , б е х к а м  
а бу, х Іу н д а  аьлча цхьа а 
Іилма, Іамал кхочуш ца хуь- 
лу, А ллахІана тІеверзаран  
ниййат шегахь дацахь. Ткъа 
кхечу Іилманашна тасаввуф 
хьаш т хилар, -  д егІан а  са 
дезарх терра ду. Баккъал а, 
цуьнан низамна тІаьхьабозуш 
б а р а  с и й д о л у  а с х ь а б а ш , 
т а б и Іи н а ш , та б и Іи н а ш н а  
т І а ь х ь а б а ь з н а р ш , х ь а л  - 
х а  д Іа б а х а н а  д и к а  н а х , 
ш айн  Іи л м а н ц а  Іам ал  еш 
болу Іелам нах а. Х ан-зама 
д Іа я х а р ц а  ц у н н а  и нкарло  
ма ца йина, жехІил волчо я 
хьагІ лаьцначо, я цабезам, я 
мунепакъ волчо, я шен дегІан 
лаамашна, я дуьненан баха- 
машна тІаьхьаваьллачо а бен.

Вайна гІоле ма дара тасав- 
вуфан некъана тІаьхьадазар, 
иза Іамор, лардар, иза вешан 
дахарехь лелор, цуьнга нах 
кхайкхар а. Ма чІогІа оьшуш 
ду-кх вайна иза, къаьсттина, 
хІокху заманахь.

ХІокху некъана тІаьхьаваза 
тасаввуфан некъ юьхьарлаь- 
цна, цуьнан маьІна девзина, 
ц у ьн гах ь  б ак ъ л и й н а , нах  
нисбеш, кхиош, АллахІана тІе 
нисбеш, Іилма хьоьхуш а вол- 
чу шайхана тІаьхьа ца ваьзча 
йиш яц, хІара некъ схьалаца 
лууш верг цуьнан ма-дарра 
долчу м аьІнех  кхето, цуь - 
нан Іалашоне кхачо а ницкъ 
болуш. Иза -  вовза ма-везза 
АллахІ вовзар, Иза резаван 
Іам ал  яр, Ц унна м уьтІахь 
хиларна тІехь къахьегар, Цуь- 
нан низамехь дІавахар а ду, 
Иза реза а волуш ша Цунна 
д у ьх ьал кх еттал ц  (ш а вал- 
лалц), оцу балхаца дуьненан, 
эхартан а ирсе кхочуш. Ишт- 
та, хІокху низамехь дІаваха 
тасаввуфан охІланца гергарло 
лелор, цаьрца дерг даггара 
хилар а оьшу, цаьргара Іилма 
Іамо, пайдаэца а.

(ТІаьхье хир ю)...

ХІоттийнарг -  доктор
Мухьаммад Хойр ФатІимахІ 

Гочдархо -  
Магамедов Сулиман

КХЕТОШ-КХИОР

ТЕРАЧУЬНГА ТЕРРА ЛЕЛАШ ЦА ХУЬЛУ
Терачуьнга терра лелча, -  изза 

хуьлу хьо а. «ГІалх» деш жІаьла
хилча, цунна дуьхьал «гІалх» 
ма ца дой ахь, и ша долччохь

Іад д уьти й , д Іавоьд у  хьо. 
Иштта, гІиллакх доцчуьнга 

терра ца лела оьзда стаг. 
О ьзда стаг даи м а адам  
хилла виса лууш хуьлу, 
жІаьлех тарвала лууш ца 
хуьлу. Цунна ша адам дуй 
а, адам муха хила деза а 
хаьа. Ш егахь ад ам алл а  
йоцучунна, ахь шена дуь- 
хьал хІум м а а ца аьлча, 
хьан  ала х Іум м а дац , я 
хьо шех озавелла моьтту. 
Ткъа хьо и тайпа нах ай- 
хьа церан терго ян а, уьш 
бахьана долуш  ши дош 
вовш ахтаса а уьш ледара 
нах буй хууш ІадІа.

МОТТ А, ЦУЬНЦА ДОЬЗНАРГ А
Мотт -  иза къоман са ду. Лаа 

аьлла дац:«Мотт бу -  къам ду, 
мотт бац -  къам дац». Иза ишт
та дан а ду. Маттаца доьзна ду 
оцу къоман гІиллакх, гІуллакх, 
амал... Мотт лахь, цуьнца цу 
къоман хІума дІадер ду бохург 
ду, лакхахь вай хьахийна долу 
«Мотт бу-къам ду, мотт бац- 
къам дац»,-бохург. Уьш мух- 
мухха а аьлла дешнаш дац, оцу 
дешнашкахь Іаламатйоккха 
кІорге ю. М асала, ВогІуш  
вуй хьо? Араваьлла хьо?-олу 
вай. И дешнаш кхечу маттахь 
ахь аьлча, дуьххьал дІадолчу 
маьІница кхетар ву кхечу къо- 
мах волу стаг. Нийсса аьлча, 
ахь и хІунда боху кхетар вац

иза. Амма, вайн халкъах волу 
стаг хьох кхетар ву, ахь шеца 
гІиллакх хІоттадой а хуур ду 
цунна. Х Іунда аьлча, вайн 
маттаца бу и тайпана кхета- 
маш. Вайн цу деш наш кара 
долуш долу маьІна-оцу стагаца 
гІиллакх хІоттор ду. И тайпа
на кхетамаш болуш аламаш 
кІезиг бац вайн маттаца.

Вайн мотт -  гІиллакх ду. 
Гуттар цуо яьккхина хьалхе 
и ю. И ш тта кхи дІа  забар, 
хьехар, масане ду уьш вайн 
маттаца гуттар цхьана догІуш 
дерш. Вайн мотт цхьанненчул 
оьшуш бац. Олуш ма хилла- 
ра, муьлхха а шен синхаам 
дІакхачалуш бу вайн мотт и

хаа ма-безза хуучуьнга.
Н охчийн мотт -  бІов ю, и 

йохахь, вайн къоман амална 
доккха зен хир долуш. Зен 
а ьл л а  Іи й ч а  н и й с а  а хир

дац иза. И ш тта дайн и дита 
шеко а ца юьту цо. Х Іунда 
аьл ч а , къ ом ан  ку л ьту р и н  
бух-мотт бу. Бух галбаьлча, 
цІа а хаьрца.

Банж аев А  ьрзу

С те ган  о ь зд а н г а л л а  ц у ьн ан  
гІиллакхаш ца гучуйолу, цо шен 
гайна дола дан дезаш йолчу мет- 
тигаш кахь м уххале а: и нахана 
ю къахь лелаш , нехан диканехь 
вонехь. ЧІогІа товш ца хуьлу стаг 
нахана юккъехь шен гай хьалха- 
яккха гІерташ хилча. Тахана вайн 
заманахь дукха го нехан диканехь, 
вонехь я хьошалгІахь шена хьал- 
хайиллинчух тоам ца беш, чорпа 
яхьа,бананаш юй, дерстина жижиг 
ма диллахь суна, цергаш юкъаІотта 
хІума юй, салфеткаш яхьа бохуш, 
цхьа болчу нахана лела ца хууш. 
Ш ен елахь йохьур ма ю цо хьуна 
ахь йоьхург. Ткъа нагахь санна, 
ахь схьая бохуш ерг цуьнан яцахь 
я цуьнан и хила аьтто бацахь, и 
стаг юьхьІаьржа хІоттош ма ву хьо. 
Оьздангалла цахилар, нахана юкъ-

о ь зд а н г а л л а
ахь лела цахаар ду иза. Нехан шуь- 
нехь къонахчо хІун гІиллакх лелон 
деза гойтуш, бІешераш хьалхалера 
цхьа дийцар ду нохчийн халкъан 
барта кхоллараллехь вайн замане 
схьакхаьчна. Таркхойн Ш овхала 
ша волчу хьош алгІа  кхайкхина 
хилла вайн махкахь цІе яххана 
болу кІентий. Іуьйранна туьха та- 
саза, теза яахІума хьалха йиллина 
хилла цо царна. Ткъа хьеший цхьа 
а инкарло йоцуш, хьешо юъучу ба- 
рамехь хІума а йиъна, юхабевлла. 
Д елкъанна туьха сов даьккхина 
кхача хьалха биллина цо царна. 
Іуьйранна санна, хІума йиира цара 
я цхьаммо а хІара дуьра ю а ца эли
ра. Суьйранна чам то а бина, мерза 
кхача биллина цо царна хьалха. 
Іуьйранна а, делкъанна йиъначу 
барам ехь й и ъ н а  цара. Т Іаккха

п р о  в а ж н о с т ь  з е м л е д е л и я
БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ

церан оьздангаллех тамаш  бина 
Шовхала. «Деллахь, ма тамашийна 
хІума ду-кха хІара дан-м». -  Дуь- 
раниг, тезаниг, мерзаниг цхьатерра 
йии-кха аш» -  цо аьлча, Эвтархойн 
Ахьмада аьлла: «Тхо хьо волчу че- 
маш хержа даьхкина дац, Шовхал. 
Нехан шуьнехь къонах а верстар 
вац, хьеш ан хьаьвди  тІехь дин 
а берстар бац» -  аьлла боху цо. 
ГІиллакхе хила стаганна оьздан- 
галла оьшу, ткъа оьздангаллина 
доьналла оьш у, доьналла оьшу 
шен дегІан дола дан, шен дегІан 
лаам нахана юкъахь оьздангаллин 
гурашкахь латтон. ТІаккха хуьлу 
хьох дика стаг, нахана гергахь а, 
Далла гергахь а.

П оьрдалара  
Тумчин Ш а ^ а н а н  Адам

Земледелие -  благодатная сфера 
деятельности. Пророк (да благо
словит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Ищите пропитание в том, 
что под землёй скрывается», то 
есть, человек, который занимает
ся земледелием, получает немало

вознаграж дений. Помимо при
были, которую человек получает 
за собранный урожай, есть ещё 
и скрытая польза -  это то, что 
остаётся в земле после сбора уро
жая: корни, стебли, листва и т.д., 
всем этим питаются различные 

животные и насеко
мые, и всё это нельзя 
сосчитать, поэтому, 
соблюдая сунну Про
рока (да благословит 
его Аллах и привет
ствует), эта  работа 
является благодатной.

Человеку рекомен
дуется удобрять и уха
живать за землей. И 
тот, кто собирает уро
жай, пусть не вырыва
ет растение с корнями,

так как корни также могут принести 
пользу земле, животным и насеко
мым, и это будет милостыней.

У сподвижников Пророка (да 
благословит его А ллах и при
ветствует) также были поля, на 
которых они пахали землю и по
лученным урожаем кормили себя 
и свою семью.

С реди  м н о ги х  п р о ф е с с и й , 
также рекомендуемой, является 
работа пастуха, так как эта была 
р аб о то й  п р о р о ко в  (м ир им ). 
Все пророки были пастухами, 
начиная с пророка Мусы (мир 
ему) вплоть до нашего Пророка 
М ухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) , который 
пас овец до того, как был послан 
с пророчеством к умме.

Бакар Зелимханов
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(Юьхь 2021 шеран 
4-чу номерехь)

Ламаз
Ламазах Іарбийн маттахь 

солат олу. Солат бохучу де- 
шан маьіна доіадар ду.Ткъа 
шариіатан Іилманехь, ламаз 
-  иза Делан дуьхьа долчу ний- 
йатца, Аллохіу Акбар аларца 
долалуш, салам даларца чек- 
хдолуш, шатайпана бехкамаш 
болу дешнаш алар, меженаш 
меттахъхьеяр ду. Цунах солат 
аларан бахьана -  шена чохь 
доіанаш дукха хилар ду. Ла
маз дар важиб (дича мела хир 
болуш, дитича къа хир долу 
Делан омра ду) ду хіора бу- 
салба стагана, зудчунна тіехь. 
Делан Элчано (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) аьлла: 
«Аш шайн берашка ламаз де 
ала, церан ворхі шо кхаьчча; 
церан итт шо кхаьчча, аш и ла- 
маз бахьана долуш царна тоха, 
діабуьйшучу меттехь діаса а 
къастабе уьш» (Абу Давуд).

Л ам аз важ иб хи л ар ан  
бехкамаш

Ламаз важиб ду хіара бех- 
камаш шеца болчунна:

-  Бусалба хилар;
Керста волчо бусалба дин 

тіеэцахь, дине валале хьалха 
шен дисина ламазаш доькхуш 
дан ца деза.

-  Пхийттара валар(ялар);
Делахь, итт шаре бевллачул

тіаьхьа берашка ламаз дайта 
деза,ца дахь, човхийна я яйн 
муьшка йина.

-  Хьекъалехь (иэсехь) хи
лар;

хьераваьллачунна, иэсах 
ваьллачунна тіехь важиб дац 
ламаз дар. Ш ена гіоли хилча, 
дисина ламазаш доькхуш дар 
дац цунна тіехь.

-  БІаьрса, хазар долуш хи
лар;

БІаьрзе, къора волуш дуь- 
ненчу ваьллачунна тіехь ва- 
жиб дац ламаз дар, иза вист- 
хуьлуш велахь а. Нагахь сан- 
на пхийттара ваьлча цуьнан 
біаьрса, хазар дайнехь, ламаз 
дар важиб дац цунна тіехь. Ша 
товелча, шен дисина ламазаш 
доькхуш дан ца деза цо.

-  Бусалба дин девзаш хи
лар;

Динах хезна хіумма а до- 
цуш волчунна (бусалба дин 
кхачазчу меттехь вехачунна) 
важиб дац ламаз дар. Ш ена 
дин довзале хьалха діаяханчу 
хенахь ца дина ламазаш доьк- 
хуш дар а дац цунна важиб.

-  З у д а  х іо р а  б а т т а х ь  
д о г і у ч у  ц і и й х ,  б е р а х

п а р г іа т ъ я ь л л а , (ц іан л у ш ) 
догіучу ц іийх ц іена хилар.

Оцу хьолехь йолчу зуд - 
чунна важиб дац ламаз дар, 
я ціанъеллачул тіаьхьа -  и 
дисина ламазаш доькхуш дар.

ламаз дитаран хьукма
Л аам аза (вицвелла, наб- 

кхетта висина) ламаз дис- 
инчунна къа дац, шен дисина 
ламаз доькхуш дичхьана во- 
луш ву иза. Амма ламаз важиб 
дац, аьлла,и ца деш дуьхьал 
ваьлларг керсталли чу вужу.

ламаз нийса хиларан бех- 
камаш

Ламаз къобал хир дац, хіара 
бехкамаш кхочуш хилча бен:

-  Ламазан хан тіекхачар;
-  Ламаз эцна хилар;
-  ДегІ, бедар, ламаз до мет- 

тиг ціена хилар;
Д егіан а  я бедарна тіехь 

боьхалла хилар ца хууш (я и 
діаяккха вицвелла) дина ла
маз къобал хир дац. Юхадан 
деза цо и ламаз. Нагахь санна 
боьхалла хьакхаелла меттиг 
билгал яцахь, ерриг бедар я 
дегі дила деза.

-  Іаврат (хьажа хьарам йолу 
меттиг) діахьулдар;

Стеган Іаврат -  голашна, 
ціонгина юккъера меттиг ю. 
Зудчун Іаврат -  юьхь, куьйгаш 
доцург, дерриге дегі ду. Дер- 
риг Іаврат я цунах цхьа дакъа 
гуш дина ламаз къобал хир 
дац. Амма махо я кхечу бахьа- 
но Іаврат гучудаккхахь, сихха 
шен Іаврат діахьулдина, ламаз 
кхочушдан мегар ду.Ткъа и ца 
хьулдеш хьелахь, ламаз духуш 
ду цуьнан.

-  К ъ и лбехьа  (М аккарчу 
Каібатехьа) верзар.

Фарз ламазаш
ХІора бусалба стагана тіехь 

ду, цхьана дийнахь-буса пхи 
фарз ламаз дар. И хіора ламаз 
шен-шен хенахь деш ду.

1) Хьалхарниг -  2 ракаіатехь 
долу Іуьйра лам аз ду (ши 
Бисмилла, цхьа Этхьиг). Оцу 
ламазан хан Іуьйрана малх 
кхетале йолу хан ю. Іуьйра ла- 
мазехь ший а Бисмилла чіогіа 
доьшур ду.

2) Ш олгіа  ламаз -  иза 4 
ракаіатехь деш долу делкъа 
ламаз ду (диъ Бисмиллий, ши 
Этхьиггий).

Цуьнан хан малх делкъенга 
баьллачул тіаьхьа хуьлуш ю. 
Цунна ниййат иштта дийр ду: 
«Ас ниййат ди, сайн фарз диъ 
ракаіат делкъа ламаз Далла 
дан», -  аьлла. Іуьйра ламаз 
деш  санна, ши Б исм илла,

Этхьиг дешна ваьлча, салам 
ца луш, юха а ши Бисмилла, 
цхьа Этхьиг деш на лур ду 
салам. Ламазехь мел доьшуш 
дерг ш ена хезачу барамехь 
доьшур ду.

3) К х о а л г іа  л ам аз  -  4 
ракаіатехь деш долу малхбуза 
ламаз ду (диъ Бисмилла, ши 
Этхьиг). Цуьнан хан -  малх 
делкъал тіаьхьенга лестина, 
мажбала болабелча хуьлуш ю. 
Малхбуза ламаз, делкъа ламаз 
санна, деш ду. Ц аьрш инна 
юккъехь йолу башхалла -  иза 
ниййат дар ю. Малхбуза ла- 
мазна ниййат иштта дийр ду: 
«Ас ниййат ди, сайн фарз диъ 
ракаіат малхбуза ламаз Далла 
дан», -  аьлла.

4) Д о ь а л г іа  л ам аз  -  3 
ракаіатехь деш долу маьркіажа 
ламаз ду (кхо Бисмилла, ши 
Этхьиг). Цуьнан хан малх чу 
ма-буьззи хуьлуш ю.

Цунна ниййат иштта дийр 
ду: «Ас ниййат ди, сайн фарз 
кхо ракаіат маьркіажа ламаз 
Далла дан», -  аьлла. Іуьйра 
л ам азех ь  сан н а , ш и Б ис- 
милла, цхьа Этхьиг дешна, 
хьалагіаьттина цхьа Бисмилла 
дешна, рукуі, сужданаш дина, 
шолгіа Этхьиг дешна, аьтту 
агіор салам лур ду, юха аьрру 
агіор салам лур ду. ХІокху ла- 
мазан хьалхара ши Бисмилла 
хозуьйтуш, юккъерчу озехь

ца хуьлу. Л амазан кхойтта 
рукна ю:

1. ниййат дар;
ниййат дагахь дийр ду, мат- 

таца алар суннат а ду.
2. Ламаз дехкаран Аллохіу 

Акбар (такбиратуль-ихьрам);
А л л о х іу  А к б а р  ш е н а  

хезачу(къаьстачу)озаца, мас- 
со элп доккхуш ала дезаш ду 
ламаз ша деш велахь, я има- 
мана тіаьхьа доьхкуш велахь. 
Иштта, ламаз доьхкуш ирахь 
лаьтташ хила а веза.

3. Ламазан Бисмилла ирахь 
волуш дешар;

И рахь латталуш  вацахь, 
хиъна Іаччохь дан мегар ду 
ламаз; хиъна ца Іалахь, тевжи- 
на волуш а. Адам кхетамчохь 
мел ду, ламазах хьалхадуьтуш 
дац иза.

4. Ламазан Бисмилла (Фа- 
тихьат) дешар;

Фатихьат дагахь ца хаахь, 
Къуръанна тіера деша мегар 
ду, я цхьанна тіаьхьара олуш 
деша мегар ду.

Ф атихьат нийса деш аран 
бехкамаш:

ХІара бехкамаш (условия) 
кхочушбеш ца дешахь, лама- 
зан Бисмилла къобал хир дац, 
цуьнца цхьаьна ламаз ца хуьлу 
къобал:

а)шена хезаш дешар;
б)аятийн рогіалла ца хуьй- 

цуш дешар;

доьшур ду, ткъа дисина цхьа 
Бисмилла шена хезачу бара
мехь доьшур ду.

5) П х о ь а л г іа  лам аз -  4 
ракаіатехь деш долу пхьуьй- 
ра ламаз ду (диъ Бисмилла, 
ши Этхьиг). Цуьнан хан, малх 
д іа  а буьзна, цуьнан ціелла 
д іаяьллачул  т іаьх ьа  (гер г- 
гарчу хьесапехь, цхьа сахьт 
ах сахьт даьлча) хуьлуш ю. 
ХІара ламаз, делкъа, малхбуза 
ламазаш санна, деш ду.

Цунна ниййат иштта дийр 
ду: «Ас ниййат ди, сайн фарз 
диъ ракаіат пхьуьйра ламаз 
Д алла дан», -  аьлла. Ц уь- 
нан башхалла -  хьалхара ши 
Бисмилла, маьркіажа, Іуьйра 
лам азаш кахь санна, ч іо г іа  
доьшур ду, ткъа дисина ши 
Бисмилла шена хезачу бара
мехь доьшур ду.

ламаз даран кеп
1. Л а м а з а н  а р к а н а ш  

(біогіамаш)
Рукна (дукхаллин терахьехь 

-  арканаш ) х іум а латтаран 
біогіам, хіуманна тіетовжар, 
гіортор бохург ду (Іарбийн 
маттера гочдича). Рукна кхо- 
чуш ца хилча, Іибадат къобал

в) аяташна юкъа дукха хан 
(паузы) цо юлуьйтуш дешар;

г)элпаш нийса дахар, шалха 
элпашна тіехь терго яр;

д) аятан м аьіна хуьйцуш 
долу гіалат ца даккхар;

е) аятан дош я элп ца хий- 
цар;

ж) Іаьрбийн маттахь дешар;
з) кхоччуш (дерриге) д е 

шар, я (ца хаахь) цуьнан метта 
шена хууш долу къуръанан 
кхин аяташ  деш ар. А яташ  
деша ца хаахь, Фатихьатан до- 
халлин барамехь Дела хьахор 
ву. Иза а ца далахь, Фатихьат 
дешна волучу ханна вист ца 
хуьлуш ирахь лаьттар ву.

5. Рукуіе вахар (куьйгийн 
піелгашца когийн голаш ло- 
цуш, букъ (ціенкъица) пурх- 
нехьа нисбеш, охьатаіар);

Рукуіан бехкамаша юкъа- 
лоцу:

а) рукуіехь тем бар(пауза);
б) рукуіе вахар бен дагахь 

цахилар;
в) ирахь волуш рукуіе ва

хар.
6. Рукуіера хьаланисвалар;
Рукуіера хьаланисваларан

шен бехкамаш бу. Багарбийр 
бу вай уьш:

а) рукуіера хьаланисвалар 
бен дагахь ца хилар. Нагахь 
санна кхеравелла хьаланис- 
веллехь, къобал хир дац цуь
нан хьаланисвалар;

б) х ь а л а н и с в е л л а ч о х ь  
тем  бар , д е г іа н  м еж енаш  
рукуіе вахале йолчу кепара 
діанисъяллалц.

7. Ши сужда дар;
Ш и сужда даран бехкамаш 

багарбийр бу вай:
а) корта, ворта тіеязъеш , 

хьаж лаьтта диллар;
б) тем бар;
в) хьаьжа тіехь хіума цахи

лар (хьаж дерзина хилар);
г) сужда дар доцург кхин 

хіума дагахь цахилар;
д) сужданехь вархі меженна 

тіевазвалар (хьаж-мара; ши 
куьг; когийн ши гола; шина 
коган піелгийн геш);

е) шена тіерачу бедарна тіе 
сужда ца дар, нагахь санна и 
бедар цуьнца цхьаьна мет- 
тахъхьийр йолуш елахь.

8. Ш ина сужданна юккъехь 
охьахаар;

Ш ина сужданна юккъехь 
охьахааран бехкамаш буьйцур 
бу вай:

а)тем бар;
б) охьахаар бен кхин ний- 

йат цахилар.
9. Тіаьххьара Этхьиг деша 

охьахаар;
10. ТІаьххьара охьахиъча 

Этхьиг (ташаххіуд) дешар;
Этхьиг дешарца боьзначу 

бехкамашна тіе тидам боху- 
ьйтур бу вай:

а) шена хезаш дешар;
б) еха соцунгіаш ца яр;
в) хиъна волуш дешар (хиъ

на Іалуш вацахь, бехказа ву);
г) Іаьрбийн маттахь дешар 

(ца хаахь, кхечу маттахь деша 
мегар ду, делахь а Іарбийн 
маттахь деша Іамо деза);

д) хіора элп нийса доккхуш 
дешар.

11. ТІаьххьара охьахиъна- 
чохь Этхьиг дешначул тіаьхьа 
пайхам арна (Делера салам- 
марш алла хуьлийла цунна) 
салават диллар;

12. Л ам аз дерзош  салам 
далар;

Ламаз дерзош салам дала- 
ран бехкамаш буьйцур бу вай:

а) дегі къилбехьа долуш 
салам далар; корта хьовзош 
алар суннат ду;

б) шена хезаш алар;
в) Іаьрбийн маттахь алар;
Ца алалахь, кхечу маттахь

ала мегаш ду.
г) массо дош нийса алар;
д )  о ц у  ш и н а  д а ш  на  

(Ассаламу Іалайкум) юккъе 
хан ца йолийтар.

13. Рогіалла ларъяр.
Масала, хаа а хууш рукуіел

хьалха суждане водахь, я Бис- 
милла ца доьшуш рукуіе во- 
дахь, ламаз духуш ду. Иштта 
ламаз духу, дала дезачул хьал- 
ха ламаз дерзоран салам делча.

Х Іокху  к х о й тта  рукн ах  
цхьаъ я масех кхочуш ца яхь, 
ламаз къобал хир дац. Масала, 
ниййат ца деш, я сужда ца 
деш, я Бисмилла ца доьшуш 
дина ламаз къобал хир дац.

ХІоттийнарг -  
Илесов Іелин Іарби

ДУЬНЕНАН ІИПМА б у с а л б а  н а х а  д у ъ н е н а н  ш л м а н е х ъ  и и т и н а  л а р
БОТАНИКА А,

ф а р м а ц е в т и к а  а

Боккхачу лерамца ботаник а, 
фармацевт а санна вевзаш хилла 
Ибн Байтер (1190-1248). Шен 
книги тіехь 1400 дарбанан ора- 
маташ, бецаш билгалъяхна цо. 
Цу хьаьрмахь и 1илманан болх 
уггар коьртачех лоруш хилла.

и н ж е н е р и

о п т и к и н  б ухбиллархо- 
чо Ибн Хейсама (965-1051) 
шен «Сурт хіотторан книга» 
(книга изображений) ціе йол
чу книгица тіеіаткъам бина 
Іилманчашна Роджерна Бэкон- 
на а (1214-1294), Кеплерна а 
(1571-1630), иштта Леонардо

Да Винчина а (1452-1519). 
Ялх біе шарахь Іилманехь 
коьрта лоруш хилла и книга. 
Куьзганин горга (сферически) 
серло юхатохаран механизм 
цуьнан ціарца ю «Аль-Хазинин 
проблема» (проблема Аль- 
Хазина). (И ціе йоккхуш хилла 
Европехь Ибн Хейсаман).

Ибн Фирнанас ціе йолчу 
іилманчас 880 шарахь дуьххьа- 
ра тіома йолуш йолчу аппарат 
санна болу гіирс вовшахтесна. 
Цунна коьчаллина цо чорда 
(плотный) кіади, олхазарийн 
месаш лелийна. И аппарат 
дуккха хіаваэхь іаш а, лаьт- 
та яйн охьаюьссуш а хилла. 
Малхбузехь дуьххьара аппарат 
тіомаяккхар 1903 шарахь хилла.

Дуьххьара кехат деш йолу 
фабрика Багдадехь 794 шарахь

Ибн Фазлос йина. И тайпа 
фабрика йина 800 шарахь 
Египтехь, 950 шарахь Анда- 
лусехь (Испанин къилбехь). 
Европехь и тайпа фабрикаш 
тіаьхьо юьйлаелла: Визан- 
техь-1100, Сицилехь -1102, 
Г ерм анехь-1228, А нглехь 
-1309 шерашкахь.

з о о л о г и
Ахкаройн дуьненна билл- 

гал долу хаарш  делла Да- 
мири (1349-1405) ціе йолчу 
іи лм ан час  ш ен «Х аятул- 
Хаван» аьлла болчу балхаца. 
Цу балхаца зоологи іилма 
санна дуккха а кхиийна цо.

Х. Агаев

ХАТТАРШ А, ЖОЬПАШ А -  ШАРИІАТЦА
Доьзалхо кхиош долчу дена-нанна, доккха хилча, и бер 

муьтіахь доьзалхо хилийта, ийманехь, махкана пайдехь 
хилийта хіун  дан деза?

Ш айн доьзалхо дуьнен тіе ваьлча, дас-нанас шайн дахар 
хийца деза. И доьзалхо церан гергарлонна бина шад бу. И 
доьзалхо кхиа воьлча, дас а, нанас а вовшашца болу барт 
гайта беза, царна масал хилийта. Дас-нанас вовшийн сий 
деш ца хилча, беро цу шиннан амал схьаоьцур ю.

Бер доккха хуьлуш нахана юкъадала доладелча, цо хіун 
леладо-те, самукъа муха доккху-те, шайн бераца чувогіург 
мила ву-те олуш, къайлах-къулах іуналла деш, терго латто еза.

Къинхетаме волчу Дала, оцу кеппара тидам а беш, доьзал 
кхиор лойла вайна, ийманехь, махкана а пайдехь болуш!

Щ ийнда вала а велла, бай кхобуш іаш  ю ша. Оьшу- 
чу хьажош оцу берашна луш долу пенси ду шен, кхин 
тіедогіуш  рицкъ ца хиларе терра. И ахча иштта дайа 
мегар дуй?

Делан Элча (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) волчу 
хенахь тіемашкахь гіазот доккхуш дуккха а нах бойуш хил
ла. Церан доьзал зудчо, дедас, девашас кхаба безаш хьелаш 
хіоьттича, Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
церан къаьсттина яахіума хила еза аьлла сацам бина хилла 
бусалба динехь.

Иза халчу даьлча, гергарнаш, ша-ша волуш, иза тіеэцарна 
дуьхьал хилла. Элча (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
Делан лаамца бен вистхилла вац. Дала цуьнга юха а омра 
даийтина, доьзалан хьашташна эшам ца беш, царна догіуш 
долу рицкъ эдийна лело мегар ду аьлла. Цул тіаьхьа паргіато 
яьлла бай лелорехь долчу гіуллакхна.

Шен ціийндена муьтіахь хила гіерташ  ю ша. Амма 
иза де-буьйса доккхуш балхахь хуьлу. Цуьнгара пурба 
доцуш, ша араяла мегар дуй?

Чуьра араяларна ціийнден пурба хила деза бохург-иза оцу 
ціийнден лаамашна кіел и зуда саца еза бохург ду. Мегар ду, 
ціийнден шеко йолчу новкъа ца лелчахьана, оцу ціийндас, 
ша ціахь а воцуш, хьо араялахь мегар дац аьлла, бехкам 
бина хьал дацахь.

Иссазза ціе а тесна йитина хьо аьлла, ша шен зуда йити- 
нера. Цул тіаьхьа масийтта шо даьлча, иза юхаялийна ша, 
бакъду, кхечанхьа кхин маре яхана яц иза. Цунах лаций 
алахьара боху.

Ш ариіатехь бакъо йоцург ду цо динарг. Иза юхаялаяле 
хьалха хатта дезара. Ш а оьхазваханчохь исс а, масийтта 
а ціе тосий юьту зуда, зудчунна кхоъ бен ціе таса йиш яц. 
Оцу кхааннах кхоъ а цхьана меттехь теснехь, кхоъ а южур 
ю. тіаккха юхаяло мегар ду аьлла, ціа ялийна волчо ша лур 
ду цунах жоп. Ма дийла эвхьаза! Зуда йита ма йита, дов 
даьллехь, вовшех къастий садаіа, ойлае, дохкодовлий хьовса. 
Ша иза юхаялийначул тіаьхьа хетта ца дезара цо иза. Хіинца 
хіунда хоьтту? Иза юхаялаяле хьалха хууш волчу іелимстагах 
дагавала везара.

Беран да велла, нана кхечанхьа маре яхана. И бер кха- 
бар денанна тіехь ду я ненанна тіехь ду?

іаьрбийн къоман санна вайн тайпанаш дегахула ду. Доь- 
залш ненан тайпана ма ца хуьлу, ден тайпана хуьлу. Нагахь 
санна ненанас, хіара доьзал шега кхабийтахьара аш аьлла 
дехча, и магош жоп луш гіиллакх хилла вайн, хіунда аьлча, 
ненанана алсамо къинхетаме ю.

Бакъду, доьзал ненанас кхабахь а, царна напха хилийтар 
дехошна тіехь ду-бераш церан ду.

Нагахь санна, царна юкъахь муьлхачо кхаба деза бераш 
аьлла къовсам баьллехь, ден агіо толор ю. И къовсам ца 
балийтар, берех къинхетам бар, царна там хилийтар ду-кха 
вайн,баккхийчеран декхар.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Іелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас
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КХЕТОШ-КХИОР

к у ь г  х ь а к х а х ь а  б у о б е р а н  к о ь р т а х
РагІу а, божал а вовшах- 

хотталучу сонехь, дуьненна а 
букъ тоьхна, къаьхьа доьлху 
бер, юхадерза ца туьгуш, са 
уьйзуш.

-  Ма елхахьа, вашин йоІ. Ма 
елхахьа. Хьо хІунда йоьлху 
сил чІогІа? Хьуна хІун хил
ла?... ЙоьІан коьртах дайн куьг 
хьокху ас. Шозза, кхузза. Иза 
пенахьа дІатаьІа. Ас юха а куьг 
хьаькхча, доккха «ахІи» а дой, 
елхар жим-жима лахдан хІутту 
йоІ, амма са юха ца доьрзу.

-  Мамас дов дина хьуна? -  
хоьтту ас.

-  Сан мама яц.
-  Стенга яхана?
-  Яц-кх.
-  Папас дов дина хьуна, 

тІаккха?
-  Папа а вац, цхьа а в а ц .
Х Іи н ц а  сан  б Іаьргаш  а

тІунло, логе шад х Іу т т у .
Меллаша дайн юха а йоьІан 

коьртах куьг а хьокхий, иза

сайгахьа схьаерзайо ас, эгІаза 
белшаш яйн схьа а лоцуш. 
Къаьрззина соьга схьахьоьжу 
иза, елхаран къурдаш а деш. 
Вовшашка хьаьжжинчохь Іа 
тхойш иъ цхьана ю къанна, 
дист ца хуьлуш. Оцу мино-

техь суна ца хаьара йоьІан 
са ас хІун аьлла тедан деза. 
Голаш  тІе а лахвелла, иза 
маракъевлира ас. ЙоІа дуь- 
хьало ца йира, иза дІа а ца 
гІоьртира. Корта сан некха 
тІе а таІийна, дІатийра иза, 
доккха са а доккхуш. Къора 
тийналла хІоьттира.

М а се х  м и н о те х ь  иш т- 
та Іийра тхойш иъ. Таккха, 
хьалагІаьттина, йоІ марахь а 
йолуш, церан уьйтІа вахара со.

-  Мичахь бара хІара моьл- 
къа? ХІара кара а эцна, хьо 
стенна веана хІокху керта? Хьо 
мила ву, ван мукъане а?... -  ши 
бІаьрг къарзийна, тІейирзира 
шовзткъа шаре йирзина хир 
йолу зуда.

«Ш -ш», - аьлла хичаш йира 
ас, гІовгІа ма яхьара ахь, -  
аьлла.

-  Х Іу м м а  а хир  яц а р а  
цунна-м. Ирс долуш хиллехь-м 
шен нанна т Іаьх х ье .

-  Кхин гІар ма елахь суна!

-  лохха тІечевхира со цунна, 
цуьнан дош хадош.

- Хьо мила ву? Хьо ма чІогІа 
верас хилла дІахІоьтти. Хьо 
вала мичара вели? -  элира, 
хаьнтІе ши куьг хІоттийна 
дуьхьал йогІаеллачо.

ЙоІана наб озийнера. Иза 
сан карахь паргІатъяьллера. 
Цунна, стенна делахь а, хьацар 
тоьхнера, дегІ малделлера.

-  Делан дуьхьа, хІара йоІ 
метта охьайиллийтахьа соьга, 
сама а ца йоккхуш. Таккха ас 
дуьйцур ду хьуна со мила ву а, 
со мичара ваьлла а, сайна хІун 
оьшу а, дийхира ас.

-  Вало суна тІаьххье, -  юха 
а тІечевхира иза. Тхо чудаха- 
ра. Чохь цхьа а къепе яцара. 
Дивана тІера цхьацца хІума 
дІаяьккхира цо, йоІ охьайилла 
меттиг паргІатйоккхуш. Иза, 
эссала, набарха яларх ларъеш, 
охьайиллира ас. Юха, цу чуьра 
аравелира, неІ тІе а тоттуш.

.  С ан  с о б ар х , л ел ар х  
цецъяьллачух тера дара зуда. 
Оьхазло а лахъеллера. Хьа- 
ж а юккъе хІоттийна шад а 
шарбеллера. Делахь а, цхьа 
сингаттам , бала, резаяцар  
хаалора цуьнгахь. Сан хат- 
тарна жоп а луш, цо дийцира 
йоьІан нана тІеман муьрехь 
кхеттачу  л азарх  кхелхина 
хиларх а, балха воьду аьлла 
араваьллачу цуьнан дех хил- 
ларг хууш  цахиларх а, ша 
оцу йоьІан дешича хиларх а, 
дуккха а кхечунах а лаьцна.

-  ХІара йоІ бахьанехь айса 
дечух а, лелочух а яьлла со. 
Цхьана а минотана сацам бац. 
И за ца кхочуш  м еттиг яц. 
Дегабааме ю. Іуьйранна дов 
динера ас ц у н н а . Хьажахь, 
моханаш лело яьл л а-кх .

-  Хьаста, Іехо, хьаьжний 
хьо, -  Іа а ца велла, цуьнан 
къамела юкъа иккхира со. -  Бе- 
рана ден-ненан марзо ма оьшу.

-  И хьоьстуш лела йиш-м 
яцара сан. Тоьар хьаха дара 
ас цунна яа, мала, тІеюха лат- 
тийча.

-  Тоьар дац хьуна, дукхая-

харг. Тоьар дац. Буо ма ду иза, 
да-нана, йиш-ваша доцуш. Хьо 
йоцург тІетовжа, къахета стаг 
воцуш, верас воцуш. Бусал- 
ба динехь мел деза дийцина 
хаьий хьуна буобере хьажар, 
иза кхиор. Жимма сатохахь, 
хьайна ялсамане йоккхур ю-кх 
ахь. Сатохахьа. Собаре хи- 
лахьа. Мухьаммад Пайхама- 
ра (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна), ши пІелг а 
лаьцна, баьхна-кх: «Буоберан 
дола динарг къематдийнахь 
ялсаманехь, иштта хІара ши 
пІелг вовшашна юххехь сан- 
на, суна юххехь хир ву». Мел 
доккха хІума ду иза. Мел бок- 
кха къинхетам бу иза. Нагахь 
санна, вайн Элчанна ( Делера 
салам-маршалла хуьлда цун- 
на), юххехь ялсаманехь хила 
лууш делахь, буобер хьаста, 
цуьнан догъэца деза вай. Цуь
нан нана яцахь -  нана хилахь, 
да вацахь -  Да хилахь, боху 
вайга Мухьаммад Пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуьл- 
да цунна).

Х ь а й г а р а  къ  и н х е т а м  
дІабаьлла, дог чІагІделла хьал 
делахь, бер хьастахьа, цунан 
бІаьрхи дІадаккхахьа, караэ- 
цахьа -  дог дешар ду хьан, 
къинхетам буссур бу хьан даг 
чу, берана оццул оьшуш болу. 
Цхьана асхьаба вайн Пайха- 
маре (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла хилла: 
«Шен дог ма чІогІа чІагІделла- 
кх, къинхетам дІабаьлла-кх 
шегара, ша хІун дан деза-те?». 
«Буоберана коьртах куьг а 
хьакха , къехочунна сагІийна 
яа хІума а луо», -  аьлла, жоп 
делла цунна Делера салам- 
маршалла хиларо. И хьадис 
Хурайрас дийцинчарах ду.

Цунна боху ас, хьастахьа и 
йоІ, догъэцахьа цуьнан. Гур

ду-кх хьуна хьайн дахар хий- 
цалуш. Тахана кхоьлина ю хьо. 
Сингаттамо хьаьшна ю хьан 
дог-ойла. Сингаттаме ю хьан 
хІусам, ков-керт. Самукъа а, 
ирс а, беркат а деддачух тер ду 
кхузара. ДІабаккхахьа хьайн 
даг чуьра бала, - дийцира ас, 
цуьнан бІаьргаш чохь къин- 
хетамца суй лоьхуш. Иза суна 
хаа а белира.

-  Бер ша самдаьлча, дела а 
доьлуш, шен нанна тІехьоду 
хьуна. Иза чохь ца хилча дена 
тІехьоду  хьуна. И шиъ ду 
хьуна оцу беран дуьне. И шиъ 
доцург цунна кхин хІумма а ца 
го хьуна, и шиъ доцург цунна 
кхин хІумма а эша а ца оьшу 
хьуна. Гиний хьуна буоберан 
бІаьргаш? Балий, сингаттамий 
боцург царна чохь кхин хІумма 
а ца хуьлу хьуна. Х ьаж лахь .

Х етарехь , х Іи н ц а  соьга  
ладугІуш а яцара и зуда. Суна 
ца евзачу ойланаша йийсаре 
лаьцнера иза. Цуьнан бІаьргаш 
соьга хьуьйсуш дацара. Цхьан- 
хьа есалле догІаделлачохь 
с е в ц н е р а  уьш . Б Іа ьр га ш  
тІунделлера. Беснеш тІехула 
о х ь а л е ш а  д у ь й л а д е л л е р а  
бІаьрхиш. Со суо волччохь 
латта а вуьтуш, сихха суна 
букъ берзийна, цхьана док- 
кхачу дикане сатесча санна, 
йоІ йижина йолчу чу хьаьдира. 
Къайлаелира.

Цо ден дерг даго хьоьхуш 
хиллехь а, ган лиира. Цунна 
тІаьххье вахана неІарх  чу 
хьаьжира со. Елха а йоьлхуш, 
йоьІан коьртах эссала куьг 
хьоькхуш яра иза. Ткъа йоІ-м, 
маликаша гІенаха хьоьстуш, 
йоьлуш Іара.

Арахь а цІеххьана маьлхан 
догІа доладелира. ЭхІ! Ма хаза 
хуьлу-кх дуьне-Іалам маьлхан 
догІа догІуш.

д е ц а  ц х ь а ь н а  ш у ь н е  х а а р
Р агІу  к Іел ар ч у  к Іедач у  

гІантахь, аьхкенан бовхачу 
мохехь, набаран тар туьйсуш, 
хиъна Іа Воккха-Дада. Даима 
санна, хьийзош суьлхьанаш 
ду цуьнан карахь. Царах бІаьрг 
кехтча, Кунта-Хьаьжас(Дала 
къайле тойойла цуьнан) аьлле- 
ра бохуш, дуьйцуш хилла цхьа 
хабар дагадеара суна: «Даима 
карахь суьлхьанаш леладелаш, 
уьш карахь хилча, буьртиг 
дІакарчоза а Іийр дац шу, иза 
дІакарчийча, АллакхІан цІе ца 
йоккхуш а Іийр дац шу». Ишт- 
та, наггахь суьлхьанан буьртиг 
а карчош, дагахь А ллахІан 
сийлахь цІе а йоккхуш, Іаш 
волчу Воккха-Дадаин бІаьрг 
серлабелира со а, соьца цхьаьна 
тхан лулара ши кхиазхо а керта 
ваьлча.

Къоначарех самукъадолуш 
вара иза. Царна воккха стаг а 
везара, чІогІа. Цо дуккха а хаза, 
хьекъале, пайдехь хІуманаш 
дуьйцура царна. Цкъа а дов 
ца дора. «Воккха стаг дов деш 
товш вац. Цуьнан Іаь хаза, 
кІеда хила еза»,-олура цо. Ша 
а вара иза иштта кІеда-мерза. 
Ц ундела бераш , кхиазхой, 
кегийрхой цунна тІегІертара. 
Цуьнга хаттарш дора, ийза а 
ца луш. Тахана соьца веана 
шиъ а вара цхьа хІума хаа 
лууш. Хьал-де хьаьттинчул 
тІаьхьа, нохчийн гІиллакхаш 
дукхадезаш  кхуьуш  волчу 
Хьасана(шина кІантах воккхах 
волчо) хаьттира.

- Дада, деца цхьаьна хІума

яа кІант цхьана шуьне хаар 
муха ду?

- Дела реза хуьлда хьуна, 
Хьасан. Ц унах дерг-м хьан 
дас-нанас дийцина а, шаьш 
лелочу гІиллакхашца гайтина 
а дера хир дара хьуна. Делахь а 
соьгара цхьа керланиг хаа, хаза 
лууш хоьтту хир ду-кх ахь.

Вайн дайша чІогІа лардеш 
лелийна доьзалш шуьне хавшо- 
ран гІиллакхаш, цара дахарехь 
лелош долу маьІна а хууш. Ма- 
сала, нанас цкъа а шен бераш 
деца цхьана шуьне ховшош ца 
хилла. Тхан бераллин хенахь 
дага а ца догІура деца цхьаьна 
охьа а хиъна,цхьана шуьнера 
хІума яа мегар ду бохург. Дена 
шенна хІотто беза кхача. Бера
на, доьзална-шенна. МаьІне 
хІума ду иза. Уггаре а хьалха 
цуьнца ларъеш ерг дена, беран 
(доьзалан) юкъаметтиг ю. Да, 
даима а хьаша санна хила ве- 
заш ву, цуьнга боллу сий-ларам 
а болуш.

Нанас уьш цхьана шуьне хов- 
шо болийча хІун хуьлу цунах? 
Воккхалла-жималла дІадолу. 
Бер дена хьалха кхийда дола- 
делча, багара яккха а гІертар 
ду. Иза юкъара марзо, эхь-бехк, 
гІиллакх дІадаккхаран юьхь 
хуьлу. Ден лерам дІабоккху 
цо. Цхьаболчу доьзалшкахь 
дена хьалха кхача луш гІиллакх 
хилла. Цунна хьалха ца баларх 
хІумма а дац кхача, коьртаниг 
шенна биллар ду.

Нахана юкъахь маггане а 
мегар дац да а, нана а, доьзал

а цхьана шуьне ховшар. Вайн 
халкъан эхь-бехкаца догІуш 
дац иза. вайн гІи лл акхц а  
догІуш ма дац нахана юкъахь, 
ур-атталла, шен доьзалхочун 
цІе яккхар а, хьастар-м хьеха 
а ма де. Ткъа цхьана шуьне 
ховша буьйлабелча и дерриге 
хила герга ду.

Вайн дайша лелийна оьзда 
гІиллакх ду шуьне да а, доьзал 
а къастийна хаар. Доьзалехь 
ден меттиг ларъяр ду иза. Ден 
меттиг баьрччехь ю. И чохь а 
волуш доьзалехь цхьаьннан 
бакъо яц баьрче ваьлла охьа- 
хаа. Охьаххаарх дерг аьлча, 
ден бакъо йоцуш охьахаа ца 
деза цхьа а бер. Иза а ду хаза 
гІиллакх.

Гой хьуна, Хьасан, дуккха 
а хІуманаш ду хІусамехь шун 
хІотторца доьзна. Уьш дерриге 
а дийцина а вер вац. Коьрт- 
коьртаниг ас хьахий. Бакъду, 
тахана уьш лардеш боцурш а 
хаало вайна. Халахеташ делахь 
а, тІаьхь-тІаьхьа алсамбовлуш а 
бу и саннарш. Шун хІотторехь, 
шуьне ховшорехь тІеоьцуш 
керла гІиллакхаш ду, хьенан 
ду а, мичара ду а хууш доцу. 
Цо дика болх бийр бац.

Вай, хьалха хилла долу нох- 
чий а долуш, даха лууш делахь, 
цара лелийна гІиллакхаш лелон 
деза. Вайн эзарнаш гІиллакхех 
цхьа а дац дІатаса мегар долу, 
шен маьІна дан йиш йолуш. 
Вай дуьйцуш  долуш  ш ун 
хІотторан а, шуьне хааран а 
гІиллакх а ду царах.

—  Д адаев Сайд-Хьасан  —

ХІара къамел деш цхьа хІума 
дагадеа суна. Хьалхуо, вайна 
юкъахь хилла ду иза. Цхьа къо- 
нах волчу хьаша воьссина хил
ла. ХІусамнанас кхача а кечби- 
на, хьешана хьалха хІоттийча, 
церан жима бер, шуьнна тІе а 
деана, цу чохь йолчу хІуманна 
тІекхевдина (шена Іеминарг 
а, могуьйтуш хиллрг а дина- 
кх цо). Хьешо тІара тоьхна, 
дІачовхийна кІант. Важа шен 
дега а хьаьжна, мохь тоьхнна 
велха волавелла. ТІаккха, хье- 
шаца цхьаьна хиъна Іаш волчу 
хІусамдас аьлла боху: «Хьенех, 
ма вуон туьйхи ахь цунна. Вайн 
хІара цхьаъ бен ван а ма ваца- 
ра»,- аьлла. «Цхьаъ бен а ца 
хилча, иза а мегаш а ца хилча 
къа дац хьан?», аьлла хиллера 
хьешо. Иза бакълуьйш а хил
ла. Кхин цул тІаьхьа хьешана 
хьалха хІоттийначу шун чу-м 
ца кхевдина кІант. И-м стенна 
дуьйцура, цуьнан тІаьхьенах 
долу бер а-м ца кхевдина. Вай- 
на бевзаш бу и доьзал а, церан 
тІаьхьенаш а.

Оьшучохь иштта а кхето 
мегар ду бер. Амма иза нийса 
ду ала ца гІерта со. Хьеше а ца 
кхетадойтуш, нанас ша кхето 
деза бер. И ду нийсаниг. Ний- 
саниг лелор вайна тІехь д у .

-  Дада, деца цхьана шуьне 
хаа цкъа а мегаш дац цуьнан 
йоІана а, кІантана а?-хаьттира 
Хьасанца цхьана волчу Ахь- 
мада.

- Ду. Дера ду. Дас ша ло шен 
доьзалхочунна и бакъо, иза

кхиъна ваьлча, шен рицкъа а 
доккхуш, шен доьзал а болуш 
дІаволавелча. Бакъду, оцу хене 
ваьллачу доьзалхочо а, дас вита 
а ца витина, ша цуьнца цхьана 
шуьне хиъча, тоьллачех кхача 
шен дена хьалха татта беза. Иза 
хьалха тІекховддалц, цо «Бис- 
милла» даккхалц, юучунна 
тІекховда ца веза. Цунна хьалха 
кхийда, цунна хьалхара кхача 
схьаэца мегар дац. Цунна хьал
ха ваьржина охьахаа ца веза. 
Дукха къамел дан а ца деза.

Шуьнца ю марзо олу вай. Де- 
ний, кІантаний юккъера марзо 
яц вай юьйцург, доттагІашний, 
бевза-безачарний  ю ккъера 
марзо ю. Дений, кІантаний 
юкъахь, шуьно чІагІъян а ца 
оьшуш марзо хуьлуш ю. И 
марзо ларъян хаа деза шуьнехь 
а. Бакъду, деца цхьана шуьне 
охьахиъначу кІантана цкъа а 
ша воккха-м ца хета. Болчарна 
Дала латтабойла дай а, наной а. 
Цаьрца оьзда гІиллакхаш лело 
кІентий а, йоьІрий а латтабой- 
л а .  - дерзийра воккхачу-Дадас 
шега динчу хаттаршна жоьпаш 
луш дина къамел. Цул тІаьхьа 
а цхьацца дуьйцуш Іийра тхо. 
Тхуна товш дерг дийца цуьнан 
шортта дан а ду. Цунна кІорда 
ца дойтуш, Вокхачу-Дадин 
Іодика йина дІадахара тхо, юха 
а и волчу дахка болчу сатий- 
самца. Иштта хуьлу хІоразза 
а. ГІиллакхийн шатайпа хазна 
ю-кх иза, адамаш даима а шена 
тІеийзош.

ХААИСЫ

и з р е ч е н и я  п р о р о к а
(Делера салам хуьлда цунна)

«Д овольство А ллаха -  в довольстве родителей, гнев 
А ллаха -  в гневе родителей» (Байхаки).

Один человек спросил у Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует): «К кому мне надлежит проявлять наибольшее 
почтение, о, Посланник Аллаха?». Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) ответил: «К твоей матери». Чело
век спросил: «А затем к кому?». Он снова ответил: «К твоей 
матери». Человек вновь спросил: «А затем к кому?». Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) снова ответил ему: 
«К твоей матери». После этого человек спросил ещё раз: «А 
затем к кому?». И Посланник Аллаха (да благословит его Ал
лах и приветствует) ответил: «Затем к твоему отцу, а затем к 
родственникам по мере близости» (Муслим).

Сообщается, что Асма бинт Абу Бакр ас-Сиддик ( да будет 
доволен Аллах ими обоими) сказала: «(В свое время) ко мне 
приехала моя мать, которая при жизни Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) была много- 
божницей, и я обратилась за советом к Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказав: «Ко мне 
приехала моя мать, которая чего-то хочет, так следует ли 
мне поддерживать отношения с ней?». Он ответил: «Да, тебе 
следует делать это» (Аль-Бухари, Муслим). (Одни) говорят, 
что это была ее родная мать, а другие — что молочная, но 
правильно первое.

П осланник А ллаха (да благословит его А ллах и при
ветствует) сказал: «А ллах запретил вам непослуш ание, 
непочтение и черствость по отношению к вашим матерям» 
(Аль-Бухари, Муслим).

«Проклят тот, кто ругает своих родителей» (Муслим).

«Позор тому, кто оставит родителей в старости. Он не 
войдет в рай» (Аль-Бухари).

Однажды М у’авия ибн Д ж ахима ас-Сулями (да будет 
доволен им Аллах) пришел к Пророку (да благословит его 
А ллах и приветствует) и сказал: «О, П осланник Аллаха, 
я желаю соверш ить военный поход и приш ел посовето
ваться с тобой!». П ророк (да благословит его А ллах и 
приветствует) спросил: «У тебя есть мать?». Он ответил: 
«Да». Тогда П осланник А ллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Заботься о ней, поистине рай под 
ее ногами!» (Ан-Насаи). А в версии, которую приводит Ибн 
М аджа (2781), сказано, что М у’авия ибн Джахима трижды 
приходил к Пророку (да благословит его Аллах и привет
ствует) и говорил: «О, Посланник Аллаха, я хочу совершать 
джихад, стремясь к Лику А ллаха и желая жизни вечной!». 
На что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
отвечал: «Горе тебе! Ж ива твоя мать?! Иди и проявляй по 
отнош ению к ней благочестие!». Когда же М у’авия ибн 
Джахима вернулся в третий раз и сказал то, что говорил, 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 
«Горе тебе! Держись ее ног, там рай!».

С. Успанов

Продолжается подписка на газету «Исламан зХаьнарш»!
Тридцать лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «Исламан зХаьнарш».

На ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии Ислам, о жизни святых авлийа, о наших прекрасных обычаях и традициях... Также читатель может узнать о достойных, 
благородных поступках и жестах наших соотечественников. У каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем... 

Пишите в газету «Исламан зХаьнарш», подписывайтесь на газету «Исламан зіаьнарш»! Цена на подписку: на полугодие -  360 рублей, на год -  720 рублей.
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