
25 март 2021 год №6 (478)

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

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

В
 га

зете и
м

ею
тс

я
 п

ереВ
о

д
ы

 с
В

я
щ

ен
н

ы
х

 п
и

с
а

н
и

й
, п

о
п

а
д

а
н

и
е к

о
то

ры
х

 В
 н

ечи
с

то
е м

ес
то

 п
о

 ш
а

ри
а

ту
 н

е д
о

п
у

с
к

а
етс

я
!

главное

поздраВление глаВы чр, героя россии 
рамзана кадыроВа с днем конституции 

чеченской республики

АХьмАД-ХьАьжА – мАшАРАН ВекАл 

Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
шаIбан бутт марханаш дукха 
кхабарца къастош хилла.

Iайшата (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина: «шаIбан 
баттахь санна дукха марха-
наш ца кхаьбна Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) цхьана а баттахь, цхьа 
кIеззиг денош доцург, берриг 
кхобуш хилла цо шаIбан» 
(бухари, муслим).

– шаIбан беттан марханаш 
ма дукха кхобу ахь, хIай, 
делан Элча? – аьлла, шега 
хаьттича, делера салам-
маршалла хиларо, аьлла: «ра-
жабна а, рамаданна а юкъахь 
наха тидам боцуш буьтуш 
болу бутт бу иза. шена чохь 
Iамалш, Iаламийн да волчу 
аллахIана тIе дIаойу бутт бу. 

сайн Iамал д1ахьучу хенахь, 
суо марха долуш хила лаьа 
суна» (ан-насаи).

бараат-буьйса олу еза бу-
ьйса а ю хIокху шаIбан бат-
тахь. пхуьйтталгIаниг ю иза. 

цхьаболчу Iеламнаха дий-
царехь, лайлатуль-къадри 
буьйсанал тIаьхьа шаIбан 
беттан юккъера буьйса дер-
риг шарахь а уггар езаниг ю.

Муртазаев С.

шАIБАН БеТТАН мАРХАНАш

дорогие соотечественники!
Восемнадцать лет назад, 23 

марта 2003 года, чеченский 
народ раз и навсегда поста-
вил точку в череде трагиче-
ских событий в современной 
истории. В ходе открытого 
и прозрачного всенародного 
референдума абсолютное 
большинство жителей ре-
спублики высказалось за 
принятие конституции чр, 
инициатором которой высту-
пил первый президент чр, 
герой россии ахмат-хаджи 
кадыров. Этот день положил 
начало мирной и созидатель-
ной жизни чеченского народа 
в составе нашей великой ро-
дины – россии.

разрозненное, обожжен-
ное многолетними война-
ми и разрухой чеченское 
общество сплотилось вокруг 
первого президента чр, ге-
роя россии ахмата-хаджи 
кадырова. народ искренне 
поверил его политической 
мудрости,  высокому па-
триотизму и желанию всеми 
силами противостоять не-
справедливости и террору. 
наблюдая за позитивными 

изменениями, происходя-
щими сегодня в нашей ре-
спублике, поступательным 
и планомерным развитием 
промышленности, эконо-
мики, образования, чечен-
ский народ с каждым днем 
убеждается в правильности 
своего выбора. мы навсегда 
покончили с терроризмом и 
сепаратизмом, обеспечили 
устойчивое функциониро-
вание всех государственных 
органов власти, установили 
закон, мир и порядок в на-
шей республике. 

победа далась нам с боль-
шим трудом. тысячи до-
стойных сыновей чеченского 
народа пожертвовали своими 
жизнями для достижения 
этого результата. проявляя 
пример невиданного му-
жества, отваги и героизма, 
встав вместе с нашим первым 
президентом, героем россии 
ахматом-хаджи кадыровым, 
они обеспечили мир на че-
ченской земле и дали народу 
возможность сделать свой 
судьбоносный выбор. В эту 
трудную минуту ахмата-
хаджи поддержал президент 

рФ Владимир путин. мы 
всегда будем благодарны ему 
за это.

я искренне поздравляю 
всех жителей республики с 
днем конституции! безу-
словно, 23 марта является для 
нас одним из самых важных 
и значимых дней в современ-
ной истории. именно с него 
начался отсчет благополучия 
и благосостояния нашего на-
рода. именно референдум 
положил конец произволу, 
хаосу и кровопролитию на 
чеченской земле. 

я выражаю искренние сло-
ва благодарности всем, кто 
в решающую минуту на-
шел в себе смелость сделать 
правильный выбор и про-
голосовал за конституцию 
чр. Время показало, что это 
было единственно верное ре-
шение, которое обеспечивает 
сохранность наших прав в 
настоящем и будущем. 

Желаю всем жителям ре-
спублики семейного благо-
получия, мирного неба над 
головой и долгих лет счастли-
вой жизни! с праздником вас, 
дорогие соотечественники!

суна хала ду ахьмад-
хьаьжех лаьцна дийца а, иза 
вайна юкъахь цахилар тIелаца 
а. Вайн халкъан кхане ирсе 
хилийтаран дуьхьа шен дахар 
дIаделла цо. иза вайца вацара 
аьлла ца Iаш, вай дагалоьцу 
цо дина гIуллакхаш а, цо дий-
цинарг а. Вайн халкъ халчу 
киртигах чекхдаьлла. 

Вайн дуккха а вежарий 
бакъдуьнена дIакхелхина. 
Вайн халкъан, даймехкан, 
динан сий дайа гIиртинчу 
муьрах чекхдевлла вай. цхьа-
долу адамаш вайна шаьш 
лелош долу дин цIена ду бо-
хуш чIагIдан гIертара. динан 
кхайкхамашца иблисан лаам 
кхочушбан гIертара уьш. 
оцу адамаша, динна тIехьа а 
лечкъаш, вайн халкъ тIеман 
цIерга кхоьссира. 

оцу заманчохь вайн хал-
къа юккъехь гучубевлле-
ра цхьа къонахий. уьш вай 
кIелхьарадаха гIиртира. де-
лахь а, лекхаволчу далла гуш 
ду-кх хIора стеган дог, нийят. 
Вайн пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла-кх бусалба стеган 
нийят цуьнан гIуллакхал а 
тоьлаш ду. ахьмад-хьаьжин 
нийят дара нохчийн халкъ 
оцу балех хьалхадаккха. 
халкъ Iазап хьоьгучу не-
къа тIера дIадаккха цуьнан 
лаам хилар бахьана долуш, 
лекхаволчу дала цунна гIо 
дира, ахьмад-хьаьжа хал-
къана коьрте а хIоьттира. цо 
оцу новкъа вала сацам бича, 
оха, цуьнан уггаре а гергар-
чу наха, цу юккъехь цуьнан 
дас а, бийцаре бира цо бина 
сацам. дийцира цо хаьржи-
нарг вуно хала, чолхе, кхе-
рамах буьззина, некъ хиларх 
лаьцна. оха цуьнга элира 
мостагIаша хаддаза кIелонаш 
йийр ю, тешнабехк бийр бу, 
ямартлонаш, питанаш лелор 
ду, аьлла. амма ахьмад-
хьаьжас шена тIелаьцнера 
вахабизман букъ кагбар. 

«иза харц болам бу, цо 
адамашна юккъехь цабезам 
баржабо, вай оцу некъа тIера 
дIадовла деза, вай вайн дайша 
лелийна долу, мухьаммад 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна), 
хьехна долу, вайн эвлаяаша 
вайга схьакховдийна долу дин 
лелон деза», – олура ахьмад-
хьаьжас . оцу Iалашонца 
дIаболийра шен хала некъ 
ахьмад-хьаьжас. цо вайн 
халкъана гайтира и некъ, хал-
къо иза къобал а бира. и некъ 
къобалбеш боцурш а бара. 
цунах ца кхеташ берш а бара. 

юьхьанца кIезиг адамаш 
дара, герз кара а эцна, иза 
ларван кийча. кIезиг бара ин-
теллигенцин векалш, поэташ, 
профессорш, яздархой. ада-
маш кхеташ дацара цунах. 
хIетте а, цуьнан нийят а, 
ойла а цIена хилар бахьана 
долуш Везаволчо цуьнан гIо 
дира цо дIадолийначу массо 
а хIуманна тIехь. ахьмад-
хьаьжех политик хилира. 
политик а, Iеламстаг а во-
луш ца веанера иза дуьнен 
чу. бусалба динан Iилма 
Iамийна хиларна республи-
кин муфти хаьржира. цо 
вайн халкъ хIаллакьхиларх 
кIелхьарадаьккхира. иштта 
висина иза вайн иэсехь. 

дуккха а бIешерийн йохал-
лехь тхан доьзал бевзаш бара 
бусалба дин лерина лелорца, 

шен Iалимашца. тахана а 
хаьдда дац и гIуллакх, ла-
маст. ахьмад-хьаьжас шен 
дегара а, ненера а схьаийцира 
дин. иза диканна, бакъон-
на тIекхийдаш вара, цкъа а 
ца дуьйцура бакъдерг бен, 
иза хьанна а ца дезалахь а. 
и бахьанехь халкъ цунна 
тIедирзира. цхьадолу адамаш 
ца кхетара цунах, амма цо 
хаьржина некъ цIена хиларх 
кхетча, цуьнан бIанакъостий 
хуьлий дIахIуьттура, цунна 
гIо дора. цунна дуьхьал хил-
ларш къера хуьлура шаьш 
галдевлла хиларна, билгал-
доккхура ахьмад-хьаьжа 
генна хьалха хьажа хууш хи-
лар. ахьмад-хьаьжас олура, 
оцу агIор леш берш а, вукха 
агIор леш берш а нохчий бу, 
вай вовшийн хIаллакдеш ду. 
кхидолу халкъаш санна даха 
хьовсий вай?! хIора дийнахь 
бохург санна дуьйцура цо 
иза. шен сийлахь, деза декхар 
кхочушдина валлалц лекха-
волчо ларвира иза кIелонех, 
тешнабехках, бохамех. 

ахьмад-хьаьжас  дика 
кIант кхиийна, шен некъ 
дIакхехьа, ша дагалаьцнарг 
чекхдаккха хьуьнар а, доь-
налла а долуш волу. тахана 
дерриге а дуьне цецдаьлла 
ду нохчийчохь хуьлучу хий-
цамех. Iилманчаша, экономи-
сташа чIагIдора нохчийчоь 
меттахIотто мел лаххара а 50 
шо дезар ду, бохуш. амма 
ахьмад-хьаьжин кIанта ма-
сех шарахь меттахIоттийра 
нохчийчоь. берлин а, сталин-
град а санна йохийна хилла 
йолу нохчийн республика 
кхо-диъ шо далале цIинъелла 
дIахIоьттира. йохийна хилла 
цхьа а юрт, гIала, урам, шко-
ла, больница ца йисира метта 
ца хIоттош. болх бан юьй-
лаелира больницаш, школаш, 
институташ, университеташ, 
маьждигаш, хьуьжарш. шен 
неIарш схьайиллира европехь 
уггаре а доккха долчу маьж-
диго. меттахIиттийра, то а 
дира республикера дерриге 
а зераташ, царна тIедоьлхуш 
долу некъаш. газ йигира иза 
цкъа а хилла йоцчу ярташка 

а тIехь. и берриге а дика 
белхаш байтинарг ахьмад-
хьаьжин кIант рамзан ву. и 
берриге а аллахIан къинхе-
там бу. иза ден нийят цIена 
хилла хиларна тоьшалла ду, 
дала цуьнан нийят къобал-
дина хилла хиларна тоьшалла 
ду. лаьтта тIехь волчу цхьам-
ма диначунна ша резахил-
ча, Везачу аллахIа и волчу 
Жабраил-малик хьажадо, 
безамца цуьнга хьажийта, иза 
ларвайта. Жабраил цуьнга 
безамца хьажа а хьожу, и стаг 
далла везна хиларна. тIаккха 
Жабраил-малико кхечу мали-
кашка олу и стаг далла везна 
ву, цунна везарна шена а 
везна олий. юха цаьрга а олу 
шуна а везийла иза. тIаккха 
аллахIа оцу стеган юьхь нуь-
ре йо, и бахьанехь адамашна 
а везало иза. суна хетарехь, 
лекхачу аллахIана иштта вез-
на вара вайн ахьмад-хьаьжа. 
цундела цунах халкъ тийши-
ра, цунна тIаьхьа а хIоьттира. 

ткъа вайна хIун пайда 
хилира цунах? Вайн ницкъ 
кхечира тIом сацо, вешан ди-
нах ца доха, вешан устазаш-
ца, эвлаяашца хилла зIенаш 
Iалашъян. Вешан даймахкахь 
дай хилла дIа а хIиттира вай. 
ахьмад-хьаьжа вайна юк-
къехь вацахь а, делан къин-
хетамца, цуьнан дика лаамаш 
кхочушбеш схьавогIу цуьнан 
кIант. шен гIуллакхашца ш е 
н а  с и й л а л л и н  х I о л л а м 
хIоттийна ахьмад-хьаьжас. 
Везачу аллахIа тIейогIучу 
хенахь а, вайн пайхамареху-
ла (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) даийтинчу 
бусалба динехь хилар лойла 
вайна, дала ийманехь со-
вдохийла вай, дала дахар 
тодойла вайн. дала шен, 
барх кхачор боцу, къинхетам 
бойла вайх!

хасавюьртахь, дакъало-
цуш лебедь а волуш, маша-
ран хьокъехь барт бинчул 
тIаьхьа президентан харжа-
маш дIабахьа сацам а бина, 
масхадов аслан хьалхатет-
тича, пачхьалкхан идеологи 
къасто езаш хьал хIоьттира. 
ган дезаш дара вахабизмо 

шеца дохьуш долу зулам. 
иза халкъе дIакхайкхо дезаш 
а дара. тIаккха, соьлжа-
гIаларчу бугIан-юьртахь 
(черноречехь) долчу куль-
турин цIийнехь ахьмад-
хьаьжин куьйгаллица съезд 
дIаяьхьира. дагестанера 72 
стаг веара цига, царах 50 стаг 
воккха Iалим вара. делегаци-
на коьртехь вара дагестанан 
муфти абубакаров сайд-
мохьмад. гIалгIайчоьнан 
делегаци юккъехь 4-5 стаг 
вара. съездехь дакъалеци-
ра нохчийчоьнан берриге а 
бохург санна Iалимаша. оха 
дийцира, нагахь санна пач-
хьалкхан тIегIанехь вайга ва-
хабизмана дуьхьало ца ялахь, 
оцу боламо вайн юкъаралла, 
халкъаш доькъург хиларх, зу-
лам, бала, сингаттам, бохьург 
хиларх лаьцна. тхо халкъе, 
бахархошка дIакхайкхо лууш 
дара ламасталлин исламах 
дIахьовзахь, вай харц новкъа 
девр ду, аьлла. оха иза дIа а 
кхайкхийра. цу хенахь басаев 
республикин правительствон 
председатель вара. цо масха-
довга дехар дира нохчийчохь 
къепе хIотто шена 3 баттана 
бакъо лахьара аьлла. цунна 
ах шо хан елира. 

тхо съезд дIайоло кечлуш 
дара. делегаташ схьагул-
беллера. оцу миноташкахь 
ахьмад-хьаьжас со шена 
тIекхайкхира. цо элира ба-
саев шемал тхан дIадолорна 
дуьхьал ву аьлла. тхо ваха-
бизмана некъ бехка лууш 
дара. басаевс ша иза дойтур 
дац элира. цхьа а жамI а 
доцуш, эрна багаеттар хир 
ду цунах, цундела съездера 
дIавахар гIолехь ду, элира 
ахьмад-хьажас. ас дIа ма 
гIахьара хьо, хIара адамаш 
басаевс кхайкхина даьхкина 
дац, ахьмад-хьаьжин дехар-
ца даьхкина ду, элира. бак-
къал а, ерриге а къилбаседа 
кавказера Iеламнах баьхки-
нера нохчийчу цуьнан де-
харца. нагахь санна тхайчух 
гIуллакх ца хилахь а, тхо хIун 
лууш ду мукъа а дIахаийта 
деза оха, аьлла хеташ вара со. 
со воккха хиларна, ас боху-
чуьнга ла а доьгIна, со бакъ 
хиларх кхетта, дIа ца воьдуш, 
съездехь сецира иза. 

съездехь дукха къаме-
лаш дира вахабизмах до-
лучу зуламах, зенах лаьцна. 
хIокху съездехь къамел дина 
дIавахначул тIаьхьа, маьжди-
га чу воьдуш эккхийтира да-
гестанан муфти. Вахабиташа 
вайн дуккха а Iеламнах байъи-
ра. изза хилира гIалгIайчохь 
а. кIелонаш еш байа болийра 
яртийн маьждигийн имамаш, 
Iалимаш. Вахабиташ халкъа 
юккъера дIадаха гIертара 
хьекъал, кхетам, хьикмат, 
долу адамаш. оцу дийнахь, 
оха тIеэца лерина болу сацам 
тIе ца эцийтира тхоьга. хIетте 
а ахьмад-хьаьжин таро хи-
лира вахабизман хьокъехь 
йолу вайн ойла къилбасе-
да кавказерчу халкъашна 
дIайовзийта. адамаш цунах 
кхета а кхийтира. тахана ца-
рах (вахабитех) маьрша йолчу 
юкъараллехь дехаш ду вай. 
дала и маршо ларъян, исла-
ман цIеначу новкъа дIадаха 
пурба лойла вайна! 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжа, 
Къилбаседа Кавказан Iеламнехан 
кхеташонан куьйгалхо
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ТIАРИкъАТ ДОВзИйТАРтIарикъат

баккъал а, хастам Веза-
сийлахьчу далла бу. оцу 
далла хастам бо вай, цуьнгара 
гIо а лоху вай, цуьнга гечдар 
а доьху вай. Веза-сийлахьчу 
делаца ларло вай вешан 
дегIаца долчу вуочу хIуманех, 
вуочу Iамалех. дала нисви-
нарг галваккха а цхьа а вац, 
цуо галваьккхинарг нисван 
а цхьа а вац. ас тоьшалла до, 
аллахI воцург кхин дела вац 
аьлла. ша цхьаъ ву иза, шеца 
накъост воцуш. ас юха а тоь-
шалла до, баккъал а, мухьам-
мад (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) – делан лай а, 
цуьнан Элча а ву аьлла. дала 
пайхамар (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) ва-
ийтина нийсонца, бакъдолчу 
динца, и бусалба дин кхечу 
массо динел толош – керста 
нахана иза ца дезахь а. 

шен сийлахьчу къуръана 
чохь дала ялсаманин куц 
хIоттийна. Веза-сийлахьчо 
боху: «баккъал а, делах кхий-
ринарш бошмашкахь, шовда-
нашкахь хир бу, (цаьрга эр 
ду): «оцу (ялсамани) чу гIо 
шу маьрша а долуш (я салам а 
луш), тешаме а долуш (массо а 
кхерамха); церан дегнашкахь 
йолу хьагI дIаяьккхина оха. 
Вежарий хилла, маьнгеш тIехь 
вовшашна дуьхь-дуьхьал бир-
зина хир бу уьш. царна оцу 
чохь кIадбалар хаалур дац, 
уьш цу чуьра арабохур бац 
цкъа а» («аль-хьижр», 45-48).

баккъал а, ялсаманин ба-
рам бан а бац, ялсаманин нур 
лепаш ду, цуьнан хаза хьожа 

йогIу бецаш даима лесташ ю, 
цуьнан гIишлош, гIаланаш 
хьалайоьгIна ю. ялсаманин 
татолаш (ца совцуш) лелаш 
ду, стоьмаш даима мадбелла 
бу; исбаьхьа-хазчу суьртахь 
бу ялсаманин зударий. ялса-
манехь дуккха а хаза духарш 
ду. даима,гуттаренна а юьсур 
йолу хIусам ю ялсамани. 

ялсамани детин а, дешин 
а кибарчигех йоьгIна ю, и 
кибарчигаш миск-IатIарца 
хьаьхна ю,цуьнан латта зе-
загийн куз бу, цуьнан жагIа 
жовхIарех (алмаз),жовхIарех 
тера болчу тIулгех(корунта) 
бу. ялсамани ваханарг даима 
дийна хир ву, лийр вац, даи-
ма хьалдолуш хир ву, цкъа а 
къанлур вац, цуьнан бедарш 
тишлур яц, цуьнан жималла 
цкъа а дIаер яц.

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «Веза-сийлахьчу 
дала ша ялсамани, жоьжахати 
кхоьллинчу хенахь, Жабраил-
малик дахийтира ялсамане. цо 
цуьнга элира: «хьо хьажа оцу 
ялсаманига, оцу чу гIур болчу 
нахана ас кечдиначуьнга». 
Жабраил-малик дахара цига, 
иза хьаьжира ялсаманига а, 
оцу чу гIур болчу нахана кеч-
диначуьнга а. тIаккха юха а 
деана, цо элира: «хьан Вазал-
лора, хьан сийлаллора, шена 
иза юьйцуш хезнарг оцу чу ца 
воьдуш Iийр ма вац». тIаккха 
дала омра а дина, оцу ялсама-
нина го бира дегIана ца дезачу 

хIуманашца. цул тIаьхьа дала 
Жабраиле элира: «юха а гIо 
цига, хьо хьажа ас ялсаманин 
охIланашна кечдинчуьнга». 
Жабраил дахара цига, цунна 
иза го бина карийра дегIана ца 
дезачу хIуманашца. тIаккха 
юха а деана, цо элира: «хьан 
Вазаллора, бакъал а, оцу чу 
цхьа а ца вахарна кхоьруш 
ду-кх со». цул тIаьхьа дала 
жоьжахате хьажийра иза, цо 
цуьнга элира: «хьо хьажа 
оцу жоьжахатига, оцу чу гIур 
болчу нахана ас кечдина-
чуьнга а». оцу чу хьаьжира 
иза, цунна карийра цу чохь 
тIекIельюьйлуш цIе. тIаккха 
юха а деана, цо элира: «хьан 
Вазаллора, шена иза юьйцуш 
хезнарг оцу чу гIур ма вац». 
тIаккха дала омра а дина, оцу 
жоьжахатина го бира дегIан 
лаамашца. цул тIаьхьа дала 
Жабраиле элира: «юха а гIой 
хьажа цуьнга». Жабраил да-
хара цига, цунна иза го бина 
карийра дегIан лаамашца. 
тIаккха юха а деана, цо элира: 
«хьан Вазаллора, баккъал а, 
оцу чу ца воьдуш цхьа а ца 
висарна кхоьруш ду-кх со» 
(абу давуд,тирмизи).

Вайна ялсаманих, цуьнан 
ниIматех куц хIоттийначех 
(шортта долчух) кIезиг дерг 
ду хIара.Веза-сийлахьчу дала 
цуьнан охIланех дойла вай!

ЯлСАмАНИН 
НИIмАТАш

абу хIурайрата (дела 
реза хуьлда цунна) дийци-

на, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «баккъал а, 
ялсамани чохь бIе дарж ду, 
делан новкъахь къахьоьгуш 
болчарна аллахIа кечдина. 
хIора шина даржана юкъахь - 
стигалний, лаьттаний юккъехь 
йолччул юкъ ю» (бухари).

 
ЯлСАмАНИН ОХIлА, 

ЯлСАмАНИ чу БАХА-
РАН СуРТ

саIдан кIанта сахIла (дела 
реза хуьлда цунна) дийци-
на, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «сан ум-
матах ялсамани чу гIур ма 
бу кхузткъе итт эзар я ворхI 
бIе эзар,цхьаьний, вовшийн 
куьйгаш лаьцна. царах хьал-
харнаш, тIаьхьарчаьрца (цхьа 
могIа бина) цхьаьний ялсама-
ничу бевр бу. церан яххьаш, 
къегинчу буьйсанна схьакхет-
та бутт санна, хир ю» (бухари, 
муслим).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «ялсаманин 
охIланаш - дегIа тIехь, юьхьа 
тIехь чо боцуш, бIаьргаш 
басарца хазбина хир бу; це-
ран жималла цкъа а дIаер яц, 
церан бедарш тишлур яц» 
(тирмизи).

абу хiурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина,делан 
Э л ч а н о  ( д е л е р а  с а л а м -
маршалла хуьлда цунна) 

элира, аьлла: «ялсаманин 
охIланаш ялсамане гIур бу, 
дегIа тIехь, юьхьа тIехь чо 
боцуш, кIайн болуш, хьий-
зина месаш йолуш, бIаьргаш 
басарца хазбина болуш, ткъе 
кхойтта шо долуш; уьш адам-
пайхамар (делера салам хуьл-
да цунна)санна, кхузткъа дол 
лекха, ворхI дол шуьйра а хир 
бу» (ахьмад).

ма́ликан кIанта анаса 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) олуш хезира шена, аьлла: 
«ялсаманин уггаре лахарчу 
даржехь волчун итт эзар 
ялхо хир ву, царах хIораннан 
карахь шишша кад болуш: 
цхьа кад – деших, важа кад 
– детих, царах хIораннан 
вовшех тера боцуш бос хир 
бу. тiаьххьара йиъна волучу 
хенахь а – дуьххьара, яа во-
лалуш санна, хир ву иза; яа 
волалуш а, чекхволуш а цхьа-
терра чомехь хетар ю яахIума, 
шех хаза хьожа йогIу миск а 
хилла, дегIах дIакъаьстар ю 
иза; хьаштагIан гIуллакх хир 
дац церан; вежарий а хилла, 
маьнгеш тIехь вовшашна 
дуьхь-дуьхьал бирзина хир 
бу уьш» (тiабарани).

ЯлСАмАНИН ДАРжАш, 
цуьНАН чОьНАш

абу хIурайрата (дела 
реза хуьлда цунна) дийци-
на, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «баккъал а, 

ялсамани чохь бIе дарж ду, 
делан новкъахь къахьоьгуш 
болчарна аллахIа кечдина. 
хIора шина даржана юкъахь 
стигалний, лаьттаний юккъехь 
йолччул юкъ ю» (бухари).

абу саIи́да аль-худрис 
(дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «баккъала, 
ялсаманин охIланашна гур 
ма бу чоьнаш чохь берш 
тIехулара чухьаьжча, малх-
бален, малхбузен анайистера 
къегина седа гарх терра (цар-
на юккъехь даржашкахь йол-
чу башхаллина)». асхьабаша 
(дела реза хуьлда царна) 
хаьттира: «хIай делан Элча, 
и даржаш пайхамаршна хир 
ду, уьш боцурш оцу дар-
жашка кхочур бац?» цо жоп 
делира: «бу. сайн са долахь 
долчух (делах) дуй буу ас, 
аллахIе ийман диллинарш, 
пайхамарш бакъбинарш кхо-
чур бу оцу даржашка» (буха-
ри, муслим).

ЯлСАмАНИН 
ГIИшлОш, цуьНАН 

лАТТА А, жАГIА А

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина:«оха 
элира:«хIай делан Элча, 
ялсаманих лаьцна дийца-
хьа тхуна, стенах йоьгIна ю 
иза?» цо элира:«ялсамани 
детин а, дешин а кибарчи-
гех йоьгIна ю, и кибарчи-
гаш миск-IатIарца хьаьхна 
ю,цуьнан латта заIфаранах ду, 

цуьнан жагIа алмаз, корунт 
олучу жовхIарех бу. ялсамане 
ваханарг даима зовкх хьоьгуш 
хир ву, цкъа а дIадер доцуш, 
дийна хир ву,цкъа а лийр во-
цуш, цуьнан бедарш тишлур 
яц, цуьнан жималла цкъа а 
дIаер яц» (ахьмад, тирмизи).

Iумаран кIанта IабдуллахIа 
(дела реза хуьлда цаьр-
шинна) дийцина: пайхама-
ре (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) хаьттира ял-
саманих лаьцна, тIаккха цо 
элира:«ялсамане ваханарг да-
има дийна хир ву,цкъа а лийр 
вац, даима зовкх хьоьгуш 
хир ву, цкъа а дIадер дац иза, 
цуьнан бедарш тишлур яц, 
цуьнан жималла цкъа а дIаер 
яц».хоттучо хаьттира:«хIай 
делан Элча,стенах йоьгIна 
ю иза?»цо элира: «ялсамани 
- дешин а, детин а кибарчи-
гех йоьгIна ю, и кибарчи-
гаш миск-IатIарца хьаьхна 
ю, цуьнан латта заIфаранах 
ду, цуьнан жагIа  - алмаз, 
корунт олучу жовхIарех бу» 
(тiабарани).

абу саIи́да (дела реза хуьл-
да цунна) дийцина, делан Эл-
чано (делера салам-маршалла 
хуьлийла цунна) элира, аьлла: 
«баккъала, дала ялсаманина 
гуо байтира дешин а, детин 
а кибирчигех, цул тIаьхьа 
татолаш декъийтира, дитташ 
дIадейтира;шайна ялсама-
нин хазалла гинчу хенахь, 
маликаша элира:«ма декъа-
лалла ю-кха хьуна,хIай пачча-
хьийн меттигаш» 
(байхIакъи).

(Юьхь 2021 шеран 
5-чу номерехь) 

ТАСАВВуфАН 
БАккХИй IелАмНАХ

тасаввуфан, багарбалур 
боцуш, дуккха а баккхий 
Iеламнах бу, уьш Iилманан, 
Iеламнехан байракхаш, до-
заллин, дикадаран, аллахIах 
кхераран, тешаран, аллахI 
дукха хьехоран, вовзаран 
масал а ду, дикачу нехан 
тхьамданаш, аллахIан герга-
ра нах а бу, массо заманахь, 
массо меттигашкахь шаьш 
хилла болу. царах цхьаберш 
хьахор бу вай. 

1. Хьасан аль-Басри 
(Дала къинхетам бойла цунах)

иза абу саIи́д хьасан бин 
абу аль-хьасан яссар аль-
басри ву, табиIи́нийн тхьам-
да, царах воккханиг, дар-
жехь лекханиг волу. Iумар 
асхьабан (дела реза хуьлда 
цунна) паччахьаллин ши 
шо диссинчу хенахь дуьнен 
чу ваьлла иза, пайхамаран 
(делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) асхьабех 120 
стаг гина цунна. иза кхелхи-
на хIижратан 110-чу шеран 
ражаб баттахь, шен 89 шо 
долуш. 

историн Iеламнаха аьлла: 
«хьасан аль-басри (дала 
къинхетам бойла цунах) 
баккхийчу табиIи́нех вара, 
пайхамаран (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
дуккха а асхьабаш бевзина 
цунна. цуьнан къамел пай-
хамарийн къамелах тера 
хилла, даима гIайгIане волуш 
стаг хилла иза. цуьнан да – 
аль-ансари волчу са́битан 
кIентан зайдан (дела реза 
хуьлда цунна) гIуллакххо 
хилла, цуьнан нана хойрат 
– пайхамаран (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
хIусамненан умму салама-
тан (дела реза хуьлда цунна) 
гIуллакххо хилла. шен нана 
цIахь йоцуш хIара вилхича, 
умму саламата (дела реза 
хуьлда цунна) и цIа яллалц 
вакхош хилла иза, цунде-
ла вакхоран агIонгахьара 
пайхамаран (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
цIийнан охIланах лоруш ву 
иза.

т а с а в в у ф а н  о х I л а н о 

шайн силсилан(зIе схьая-
ран) коьртехь лоруш ву иза, 
цара олу:«баккъал а, хьа-
сана хIара тIарикъат абу 
тIа́либан кIантера Iелера 
(дела реза хуьлда цунна) 
схьаэцна (тIарикъатан бакъо 
схьаоьцуш цуьнца цхьаьна 
луш йолу оба а тIеюйхира), 
ткъа Iелас – делан Элчане-
ра (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) схьаэцна иза».

Iубайдан кIанта  юну-
са аьлла: «хьасанал чIогIа 
гIайгIане стаг гина вац суна 
цкъа а. ша цхьанна дуьхьалк-
хетачу хенахь,  шен нана 
дIайоьллина вогIуш санна; 
ша охьахиъча, вен кечвина 
йийсархо санна; ша къамел 
дечу хенахь жоьжахати шена 
цхьанна бен кхоьллина йо-
цуш санна хуьлура иза». 

хьасана аль-басрий (дала 
къинхетам бойла цунах) аь-
ллачух:

– хьо ма вела, баккъал а, 
хьуна ца хаьа, вайн цхьай-
олчу Iамалшка а хьаьжна, 
аллахIа аьлла хила тарло: 
«шуьгара цхьа а Iамал къо-
балйийр яц ас».

– са дуьненчуьра дIадер 
ма дац, кхаа хIуманна иза 
гIайгIане долуш бен: ша гул-
динчух ца дузарна; хьанал 
дерг ца лахарна; шена тIе дан 
дезачунна (эхартана) дика 
кхача ца кечбарна;

– ма вуон ши накъост 
ву-кх дуьне а, ахча а, цаьр-
шимма хьуна пайда бийр бац, 
шаьшшиъ хьох дIакъастталц;

– хьайн вежаршна хьоме 
волчуьра дIавер вац хьо, 
цаьргара цхьана хIумане хьо 
хьашт хиллалц. хьо цаьр-
гарчу хIумане хьашт хилча, 
царна хьан къамел дазло, хьо 
атта а хета;

– нахана хьехам бе ахь 
хьайн леларца, – хьайн деш-
нашца доцуш;

– дуьненан бахаман хьокъ-
ехь стаг къийсалуш гича, 
цуьнца эхартан хьокъехь 
къовсало хьо.

2. АдхIаман кIант ИбрахIим 
(Дала къинхетам бойла цунах)

иза абу исхьакъ ибрахIим 
бин адхIам бин мансур ву, 
паччахьийн тIаьхьенах хил-
ла волу. цхьана дийнахь 
талла вахча, цхьогалан я 
пхьагалан лорах вахара иза, 
тIаккха цуьнга кхайкхар деа-

ра: «хIай ибрахIим, хIокху 
балхана кхоьллина ву хьо 
я хIара болх бе аьлла омра 
дина хьоьга?» цул тIаьхьа 
юха а кхайкхар деара цуьнга: 
«хIокху балхана кхоьлли-
на вац хьо я хIара болх бе 
аьлла омра дина дац хьоь-
га». шен говра тIера охьа а 
воьссина, шен ден жаIуьнна 
тIевахара иза, цуьнгара схьа 
а эцна цуьнан тIергIан оба 
шена тIеюьйхира цо, шен 
говр, шегахь мел долу хIума 
цунна дIаделира цо. цул 
тIаьхьа аренга дIавахара иза, 
цул тIаьхьа сийдолчу макка 
вахара иза. цигахь суфъян 
ас-саврина,  Фудайл бин 
Iиядна тIаьхьавезира иза. 
цул тIаьхьа, хьанал дерг лоь-
хуш, шема вахара иза, цигахь 
хIижратана 161-чу шарахь 
ша дIакхалххалц,аллахIан 
новкъахь къахьоьгуш вехира 
иза. 

хьузайфата аль-марIашис 
аьлла: «шакъи́къ аль-балхи 
макка веара, адхIаман кIант 
ибрахIим маккахь а волуш; 
наха и шиъ цхьанатоха веза 
элира. цара и шиъ хьараман 
маьждигехь цхьанатуьйхира, 
адхIаман кIанта ибрахIима 
шакъи́къе хаьттира: «хIай 
шакъи́къ, шайн баххаш мича 
хIуманна тIебоьгIна бу аш?» 
шакъи́къа жоп делира: «оха 
тхайн баххаш тIебоьгIнарг: 
тхайна елча юу оха, тхайна 
ца елча собаре хуьлу тхо». 
адхIаман кIанта ибрахIима 
элира: «балхера жIаьлеш 
ду-кх иштта, шайна елча 
юуш, ца елча собаре хуь-
луш». шакъи́къа хаьтти-
ра: «аш шайн баххаш мича 
хIуманна тIебоьгIна бу, хIай 
абу исхьакъ?» цо жоп де-
лира: «оха тхайн баххаш 
тIебоьгIнарг:тхайна елча кхе-
чуьнца йоькъу оха(сагIина 
ло оха);  тхайна ца елча, 
аллахIана хастам, шукра 
до оха». шакъи́къ, хьала 
а гIаьттина, цунна хьалха 
охьахиира, цо элира: «хIай 
абу исхьакъ, хьо ву-кх тхан 
устаз».

адхIаман кIант ибрахIим 
(дала къинхетам бойла цу-
нах) кемсаш ларъеш вара.
тIехволучу тIемалочо цуьнга 
элира: «хIокхарех кемсаш 
лохьа тхуна».  цо элира: 
«хIара кемсаш йолчо ло 
аьлла омра дина дац соь-
га». и тIемало цунна шед 

етта вуьйлира. шен корта 
охьа а таIийна, ибрахIима 
элира: «тоха ахь, хийлаз-
за аллахIана Iеса хиллачу 
коьртана». тIаккха и тIемало 
цунна етта ницкъ ца кхаьчна, 
дIавахара.

а д х I а м а н  к I а н т а 
ибрахIима (Дала къинхетам 
бойла цунах) аьллачух:

– ша лоьхуш дерг девзин-
чунна ша дIалуш дерг кIезиг 
хета; шен бIаьргийн дола ца 
динчун дохковалар дукха 
хуьлу; шен догдахар дукха 
долчун Iамал вуон хуьлу; 
шен меттан дола ца динчо 
шен дегI дийна;

– нах битий,аллахI на-
къост лаца хьайна;

– садаIа лууш волчо шен 
дагчуьра дуьне дIадоккхийла, 
ша садаIархьама;

– доьхна долчуьнга дукха 
хьежаро дагчуьра бакъдерг 
довзар дIадоккху;

– гIаравалар дезаш волу 
лай кхоччуш аллахIах тешна 
вац. 

3. мухьаммадан кIант 
Джунайд (Дала къинхетам 
бойла цунах)

иза абу аль-къа́сим джу-
найд бин мухьаммад бин 
джунайд аль-хазза́р ву, цу-
нах аль-къава́ри́ри олуш хил-
ла, цуьнан да ангали духкуш 
волу дела. иза нахIа́вандера 
схьаваьлла, багIдадехь кхиъ-
на ву.

иза вара тIарикъатан бал-
хахь йоккхачу тобано чIогIа 
къобалвеш, церан тхьамда, 
имам. абу совран мазхIабан 
фикъхIан Iеламстаг вара, 
шен 20 шо долчу хенахь 
дуьйна муфти́ а волуш. гуч-
чохь, къайлаха долу Iилма 
довзарна, цунах Iеламнехан 
тIаус олуш хилла. цундела 
тасаввуфан Iеламнахах нехан 
дегнаша, хьекъалша масса-
рел чIогIа къобалвеш стаг 
хилла иза. 

шариIатан гуччохь дол-
чунна тIаьхьаваза везаш 
хилар чIагIдора цо, ша олуш: 
«хIара вайн мазхIаб къуръа-
нах, суннатах доьзна ду». 
цуьнан говза, кIорге чула-
цам болу дешнаш дуккха 
а ду, абу нуIайма (дала 
къинхетам бойла цунах) шен 
«хьильятуль-авлия́и» боху-
чу жайнахь дийцина царах 
лаьцна. 

джунайд аль-багIдади 
(дала къинхетам бойла цу-
нах) хIижратан 297-чу (910-
гIа) шарахь дIакхелхина, 
багIдадера аш-шу́ни́зиййа 
бохучу кешнашкахь шен не-
навешина уллехь дIавоьллина 
иза. 

цуьнан хьекъалечу деш-
нех цхьадерш хьахор ду вай: 

– тасаввуф (тIарикъат) 
– аьллера-бохура бохучух 
схьаэцна дац вай,  бакъ-
ду ,  мацалла  ларца ,  дуь-
не дитарца, дегIан лаамех 
дIахадарца, дуьненан хазал-
лех дIаверзарца схьаэцна ду 
хIара;

– дерриге некъаш бусал-
ба нахана дихкина ду, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
бина некъ боцург;

– баккъала волу бусалба 
стаг эзарза эзар (милли-
он) шарахь Iибадат дарца 
аллахIана тIевирзича, цул 
тIаьхьа бIаьрган негIар туху-
чу хенахь цунах дIавирзича, 
цунах дIатилларг цуьнга 
кхаьчначул доккха хир ма 
дара;

– сийдолу къуръан, хьа-
дис Iамийна воцург хIокху 
вайн (тIарикъатан) балхана 
тIаьхьавозур вац, хIунда аьл-
ча хIара вайн болх къуръа-
нах, суннатах боьзна болу 
дела. 

– джунайде (дала къин-
хетам бойла цунах) хаьт-
тинера: «хIара Iилма муха 
кхаьчна хьоьга?» цо жоп 
делира: «Веза-сийлахьчу 
аллахIана тIевирзина 30 
шарахь дIо лами бухахь со 
Iар бахьанехь». цо ишар 
йира шен кертара ламина 
тIе. цуьнан карахь суьлхьа-
наш гича, цуьнга хаьттира: 
«хьо сий долуш волушшехь, 
хьайн карахь суьлхьанаш 
леладо ахь?» цо жоп делира: 
«хIара – со шеца аллахIана 
тIекхаьчна болу некъ бу, со 
цунах къаьстар воцуш».

– аллахIан эвлаяэх цхьана 
велига хьаьжна, иза къобал 
а вина, цуьнан сий диначун 
аллахIа сийдийр ду, массар-
на гойтуш.

 – цхьана стага джунайде 
(дала къинхетам бойла цу-
нах) хаьттира:«аллахI дук-
хавезаш волчунна дIаяханчу 
хенах дагахьбаллам буьсург 
хIун ду?» джунайда (дала 
къинхетам бойла цунах) эли-

ра: «кIезиг бен пайда ца оь-
цуш дуккха а яьккхина хан я 
дикачу нахаца уьйр лацар до-
цуш цхьалха яьккхина хан», 
тIаккха цо байташ йийшира:

баккъал а, молу хи дара 
сан, шу гарца цIанлуш,

хан дIаяхаро даржийра 
иза, ша цIанделла даьлча.

4. мухьаммад аль-ГIаза́ли́ 
(Дала къинхетам бойла цунах)

иза абу хьамид мухьам-
мад бин мухьаммад аль-
гIазали ат-тIу́ си ву,  цу-
нах иштта абу хьамид олу. 
хiижратан 450-чу (1058-чу) 
шарахь ат-тIус олучу мет-
техь дуьненчу ваьлла иза. 
баккъал а, бераллехь цуьнан 
хиллачу гоно, иза кхетош-
кхиоро кхидIа иза кхиарна 
тIеIаткъам бира. иза дин 
долчу къечу доьзалера вара. 
цуьнан дас ша вала герга ву 
аьлла шена хетча,суфех вол-
чу шен доттагIчуьнга весет 
дира шен шина кIентан – абу 
хьамидан, цуьнан жимах 
волчу вешин ахьмадан до-
ладе, аьлла.

и стаг хIара шиъ кхиорехь, 
цаьршинна Iилма Iаморехь 
шена тIедиллинарг кхочуш-
дан волавелира. цул тIаьхьа 
цо цаьршинна хьехар дира, 
найсабуре гIо, аьлла, – ци-
гахь Iелин цIарах йолчу хьуь-
жарехь деша;  хене вала, 
Iилма Iамо цаьршиннан аьтто 
хилийтархьама. цигахь шина 
хьараман имам волчу абу 
аль-маIа́ли аль-джувайни 
в е в з и р а  ц у н н а .  Ж и м а л -
лехь дуьйна гIазали (дала 
къинхетам бойла цунах) 
чIогIа хьекъал долуш хилар 
билгалдаьллера. шафиIин 
мазхIабан фикъхIчIогIа дев-
заш, ашIарийн хьуьжарехь 
болчу Iеламнехан декъашхо, 
цул совнаха – философи, 
логика, динан баххаш бов-
зарехь кIорге кхаьчна воккха 
Iеламстаг хилира цунах.

ша Iамийначу Iилманах 
синан паргIато ца хилира 
цунна, – тасаввуфан охIланах 
волуш, дуьне дIатесна волчу 
абу Iали аль-Фадл бин Iали 
аль-Фа́румди ат-тIуси боху-
чу имамаца ша цхьаьнакхет-
талц. цо иза къобал вира, 
цуьнгара тасаввуфан Iилма 
а Iамийра. суфийн жайнаш 
Iамо вуьйлира иза, церан 
коьрта Iалашонаш евзира 

цунна.тIаккха царна юкъа-
вахана, цаьргахь долчу хьоле 
ваьлла, церан тIарикъатах 
хилира иза. 

баккъал а, имам гIазалис 
(дала къинхетам бойла цу-
нах) ша тасаввуфан новкъа 
ваьлчахьана бусалба динан 
ойла ярехь дуккха а пайда 
бира, царах цхьаберш хьахор 
бу вай: 

–  Iибадат дарехь хила 
еза дагца йоьзна йолу агIо 
(аллахIана хьаставалар, цу-
нах кхерар) карлаяьккхира 
цо, цхьаболчу Iеламнаха и 
Iибадат деккъа дегIан ме-
женаша лелош долчунна 
тIедоьгIна дитинчул тIаьхьа.

 – нахана тасаввуф деза-
далийтира цо, цуьнца догIуш 
доцу юкъатийсина хIуманаш 
дIадохуш, аллахIа еллачу 
къайленца хьекъалца кхочур 
воцчу метте кхочург хилар 
чIагIдеш.

–  т а с а в в у ф а н  о х I л а 
аллахI везаран марзонца 
паргIатбевлла Iаш бара, оцу 
балхо уьш Iибадат дарехь 
ледарло яре товжийра, ткъа 
имам гIазалис (дала къинхе-
там бойла цунах) тасаввуфан 
охIланна аллахIах кхерар 
юхадерзийра, хьасан аль-
басрин (дела реза хуьлда 
цунна)  тIарикъатехь ма-
хиллара.

– Iибадат тIедилларан пай-
данаш гучубехира цо, тIаккха 
фикъхI дешарехь йолу марзо 
Iеламнаха иза дуьйцучул ал-
сам хилира.

– малхбузехьарчу фило-
софина тIетийжаш,шарIаца 
д о г I у ш  д о ц у ,  д и н е х ь 
тIехбуьйлучара юкъатий-
синчу хIуманашна инкар-
лойира цо, цул совнаха – 
цунна юкъатийсина хьа-
рам хIуманаш, пайдабоцу 
хIуманаш дIадехира цо.

 –  с и н о ш ,  д е г н а ш 
цIандарна, гуччохь долчух 
Iеха ца валарна тIе тидам 
бахийтира цо, хIунда аьлча, 
оцу балхо моттаргIанаш ле-
лорах юхатуху дела. 

тIаьххьарлера вайн кхайк-
хам – Iаламаш кхобуш, кхи-
ош волчу аллахIана хастам-
бар ду!

ХIоттийнарг – доктор 
Мухьаммад Хойр 

ФатIимахI 
Гочдархо – 

Магамедов Сулиман

ЯлСАмАНИН НИIмАТАш
исламан бакъонаш
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суннаташ а, парзаш а

эвлаяэх дийцарш

(Юьхь 2021 шеран 
5-чу номерехь) 

лАмАзАН СуННАТАш
ламазан суннаташ шина 

кепара ду:
– абIад-суннат;
и ду,ша чIагIдина хилар 

бахьанехь, ламаз дечо иза 
дитача, вицваларан сужда 
деш долу суннат;

– хIайат-суннат;
хIокху суннатал тIаьхьа 

вицваларан сужда деш дац;
абIад-суннат диъ ду:
1– дуьххьарлера Этхьиг 

дешар;

2 – оцу Этхьигехь пай-
хамарна  (делера  салам-
маршалла хуьлда цунна) са-
лават диллар: алло́хIумма 
солли Iала́ мухьаммад;

3 – тIаьххьарчу Этхьигехь 
пайхамаран(делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
охIланна салават диллар;

доца салават хIара ду: 
алл о́ х Iумма  солли  I ал а́  
мухьаммадив-ва Iала́  а́ли 
мухьаммад.

ткъа кхоччуш долу цуьнан 
дешар хIара 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.

4  –  I у ь й р а  л а м а з е х ь 
шолгIачу рукуIера хьала-
нисвелча махIдин (къунут) 
дешар.

мАХIДИН
ша хIоьттина дечу ла-

мазехь махIдин иштта доь-
шур ду:

алло́хIуммахIдини́ фи́ман 

хIадайта, ва Iа́фини́ фи́ман 
Iа́файта, ва таваллани́ фи́ман 
таваллайта, ва ба́рик ли́ фи́ма́ 
аIтIойта, ва къини́ бирохьма-
тика шарро ма́ къодойта, фа 
иннака такъды́ вала́ юкъдо́ 
Iалайка, ва иннахIу ла́ йазиллу 
мав-ва́лайта, вала́ йаIиззу ман 
Iа́дайта, таба́рокта роббана́ ва 
таIа́лайта, фа лакаль-хьамду 
Iала́ ма́ къодойта, ва лакаш-
шукру Iала́  ма́  хIадайта, 
астагIфирука ва ату́бу илай-
ка. алло́хIумма ахрижни́ 
минад-дунйа́ маIаль-и́ма́ни, 
ва соллалло́хIу таIа́ла́ ва сал-
лама Iала́ хойри холкъихIи́ 

мухьаммадив-ва Iала́ а́лихIи 
ва асхьа́бихIи́ ажмаIи́на. амин!

имаман хьолехь иштта 
деша деза махIдин:

алло́хIуммахIдина́ фи́ман 
хIадайта, ва Iа́фина́ фи́ман 
Iа́файта, ва таваллана́ фи́ман 
таваллайта, ва ба́рик лана́ 
фи́ма́ аIтIойта, ва къина́ шар-
ро ма́ къодойта, фа иннака 
такъды́ вала́ юкъдо́ Iалайка, 
ва иннахIу ла́ йазиллу мав-
ва́лайта, вала́ йаIиззу ман 
Iа́дайта, таба́рокта роббана́ ва 
таIа́лайта, фа лакаль-хьамду 
Iала́ ма́ къодойта, ва лакаш-
шукру Iала́  ма́  хIадайта, 
настагIфирука ва нату́бу 
илайка. алло́хIумма ахрижна́ 
минад-дунйа́ маIаль-и́ма́ни, 
ва соллалло́хIу таIа́ла́ ва сал-
лама Iала́ хойри холкъихIи́ 
мухьаммадив-ва Iала́ а́лихIи 
ва асхьа́бихIи́  ажмаIи́на. 
а́ми́н!

мАХIДИН ДешАРАН 
СуННАТАш

– кхечу доIанехь санна 
куьйгаш лацар, амма махIдин 
дешна ваьлча юьхьах куьй-
гаш хьакхар суннат дац - ца-
хьакхар гIоли ду;

– имаман хьолехь хьалха-
ваьлла велахь, чIогIа дешар, 

цунна тIаьхьахIиттина ламаз 
деш болчара (махIдин ца доь-
шуш) амин алар;

– чаккхенгахь пайхамар-
на (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) салават диллар.

ламазан хIайъат-суннат 
шаьш кхочуш ца деш ди-
тича, вицваларан сужда ца 
деш дерш ду:

1. ламаз дехкаран алло́хIу 
акбар алале, маттаца ламаз 
дан ниййат дар;

2. ши куьг хьалаайдар;ши 
куьг хьалаайдар суннат ду еа 
меттехь:

– ламаз дехкаран алло́хIу 
акбар олуш;

– рукуIе воьдуш;
– рукуIера хьаланисвелча;
– дуьххьарлера Этхьиг 

дешначул тIаьхьа хьаланис-
луш.

куьйгаш белшел лакха 
ойбуш, нана пIелгаш лерган 
тIилдиган барамехь, дисина 
пIелгаш лергийн баххьийн 
барамехь (кераяккъаш яьсти-
на йолуш) къилбехьа дерзий-
на хьалаойбур ду.

3. ламазе дIахIуттуш когаш 
(цхьа ше хиллал) хербар;

4.аьтту куьг аьрру куьйгана 
тIедиллар;аьтту куьйга аьрру 
куьйган хуттург, цул лакхара 
дакъа схьалоцур ду.

5. ша суждане гIур вол-
чу меттиге хьоьжуш ламаз 
дар, амма Этхьиг доьшуш 
иллалло́хIу олуш, шена аьтту 
куьйган хьажочу пIелге хье-
жар суннат ду.

6.  ламазехь таважжухI 
доIа дар.цуьнан бехкамаш 
хIорш бу:

а) ламазан алло́хIу акбар 
(такби́ратуль-ихьра́м) ма-
аьлла дешар;

б) докъан ламазехь ца де-
шар;

в) жамIат ламазехь бис-
милла деша хан тоьар яц 
аьлла хетахь, и доIа ца дешар.

таважжухI доIа: 
ВажжахIту важхIи́ лиллази́ 
фатIорос-сама́в а́ ти валь-
ардо хьани́фан муслиман ва 
ма́ ана миналь-мушрики́на. 
инна сола́ти́ ва нусуки́ ва 
махьйа́йа ва мама́ти́ лилла́хIи 
роббиль-Iа́лами́на, ла́ шари́ка 
лахIу ва биза́лика умирту ва 
ана миналь-муслими́на (аса 
сайн юьхь ерзий стигланаш-
ший, латтий кхоьллинчуьн-
га, даггара бусалба динна 
тIетевжина волуш, цунна 
муьтIахь волуш. баккъал а, 
сан ламаззий, сан лоллдар-
рий, сан дийна хиларрий, сан 

валаррий - Iаламийн дела 
волчу аллахIана ду. цуьн-
ца накъост вац, иштта хила 
аьлла омра дина соьга, со 
бусалба нахах цхьаъ ву).

7. хIора бисмилла деша-
рехь хьалха аIу́зу билла́хIи 
м и н а ш ш а й т I о́ н и р р о ж и́ м 
(истиIазат) алар (лахарчу 
озаца);

8. такби́ратуль-ихьра́мна 
т а в а ж ж у х I н а  ю к к ъ е х ь , 
таважжухIна истиIазана юк-
къехь, истиIазана бисмил-
лина юккъехь, бисмиллина, 
аминна юккъехь, аминна, 
цул тIаьхьа доьшучу суратана 
юккъехь, суратана рукуIе воь-
душ олучу алло́хIу акбарна 
юккъехь соцунгIа хилар (не-
мая пауза); (субхьаналло́хI 
аллал йолчу ханна);

9. бисмилла чIогIа доь-
шучу ламазехь имама я ша 
ламаз деш волчо бисмилла 
чIогIа дешар, алло́хIу акбар 
(такби́ратуль-ихьра́м), салам 
далар чIогIачу озаца хилий-
тар. амма имамана тIаьхьа 
хIоьттинчо чIогIа деша мегар 
дац, цунна новкъарло ца хи-
лийтархьама. ткъа зудчо ша 
и тайпа ламаз деш,хийрачу 
стагана хазарх ларлуш, тIех 
чIогIа ца доьшуш дан деза ла-
маз. хийрачу божаршна хезар 
долуш делахь, шен ламаз шена 
бен ца хезачу озаца дан деза 
цуо.бисмилла чIогIа доьшу: 
Iуьйра ламазехь(ший а бис-
милла, маьркIажа а, пхьуьйра 
ламазашкахь хьалхара ши 
бисмилла).дисина ламазаш 
шена бен ца хезачу озаца доь-
шуш дийр ду. суннат ламазаш 
лахарчу озаца дийр ду.чIогIа 
дан дезаш долу ламаз меллаша 
доьшуш даро ламаз дохош 
дац, делахь а дика лоруш дац 
и хийцам бар.

10. ламазан бисмилла деш-
начул тIаьхьа а́ми́н алар;

11. Iуьйра ламазна, дисин-
чу фарз ламазийн хьалхарчу 
шина бисмиллина а тIаьхьа 
къуръанан муьлхха а (шена 
хуу) сурат я аяташ дешар;

12. ламазан арканаш хий-
цалучу заманахь алло́хIу 
акбар алар, масала, рукуIе 
воьдуш, суждане воьдуш, 
хьаланислуш…

алло́хIу акбар хийцалучу 
рукнера ала волалуш ша кхо-
чучу рукнехь чекхдоккхуш 
ала дезаш ду. масала, сужда-
не волалуш лаьтташ,алло́хIу 
акбар ала волалуш, охьак-
хаьчча дерзор ду и алар;

13. букъ, ворта, корта лаьт-
таца (пурхнехьа) нисбеш, 
охьатаIар;

14. рукуIера хьаланис-
луш, «самиIалло́хIу лиман 
хьамидахI» олуш, ши куьг 
хьалаайбар суннат ду;

15. суждане воьдуш – хьал-
ха голаш, тIаккха куьйгаш, 
цул тIаьхьа хьаж-мара лаьтта 
диллар суннат ду;

16. шина сужданна юк-
къехь лаьтта дIабижинчу аь-
рру коган кIажа тIехаар. ткъа 
аьтту ког лаьттах гIортийна 
буьтур бу. (ифтирашан кепа-
ра охьахаар);

17. шолгIачу сужданера 
хьалагIоттуш, жимма охьа-
хиъна сацар суннатехь ду;

18 .  иштта  суннат  ду , 
хьалагIоттуш, ши куьг лаьт-
тах гIортош, хьалагIаттар;

19. тIаьххьарчу Этхьигехь 
аьрру ха лаьтта дуьллуш, 
лаьттах гIортийначу аьтту 
когана бухахула аьрру ког 
дIахоьцуш охьахаар суннат 
ду. (таваррук кепара охьаха-
ар); иштта, аьтту куьг (буй 
бина) аьтту варана тIе дуь-
ллур ду, хьажон пIелг хецна 
а буьтуш, нанапIелг шена 
бухахь болуш. Этхьигехь «ла́ 
ила́хIа иллалло́хIу» бохучу 
дашехь, «иллалло́хI» олуш 
хьалаойбур бу хьажон пIелг. 

Этхьиг: аттахьиййа́тул-
муб а́рок а́ тус - солав а́ тут -
тIоййиба́ту лилла́хIи. ассала́му 
Iалайка аййюхIаннабиййю ва 
рохьматулло́хIи ва барока́тухI. 
ассала́му Iалайна́ ва Iала́ 
Iибадилла́хIис-со́лихьи́н. 
а ш х I а д у  а л - л а́  и л а́ х I а 
иллалло́хIу ва ашхIаду анна 
мухьаммадар-росулулло́хI. 
алл о́х Iумма  солли  I ал а́  
мухьаммадив-ва Iала́ а́ли му-
хьаммад.

20. ламаз дерзош,салам 
луш, «ассала́му Iалайкум ва 
рохьматулло́хI» алар. шина 
саламна юккъе жимма хан 
йолийтар;

21. ламаз деш далла тIе 
ойла яхийтар, меттах ца хьер.

лАмАзА ТIеХь 
кАРАХIАТ ДеРш 

карахIат бохург – хIора 
ламаз деш волчунна и дитар-
ца мел хир болуш, цо и дахь 
цунна таIзар хир доцуш дерг 
ду. ламаз дарехь карахIат 
дерш дуьйцур ду вай: 

1. лакхахь хьахийначу ла-
маз даран суннатех суннат 
дитар; 

2. ламаза тIехь шен цхьа 
а хьашт доцуш дIасахьежар; 

3. шен бIаьргаш стигала 
хьалахьежабар(махIдин доь-

шуш велахь а); 
4. ламаза тIехь шен бедарш 

нисъяр, месаш сецаяр; 
5. ша чIогIа меца волуш ла-

маз дар(ламаз туьлуш дацахь); 
6. шен араваха гIуллакх 

долуш ламаз дар; 
7. ша чIогIа наб йогIуш 

волуш ламаз дар; 
8. цхьана когатIе хIоьттина 

ламаз дар (бехказло йоцуш); 
9. бедаран пхьуьйшаш хьа-

лакерчор, месаш дIахьерчор; 
10 .  цхьайолчу  метти-

гашкахь (луьйчучохь, не-
къа юккъехь, базарахь, кеш-
нашкахь, килса чохь, нехаш 
дIакхуьссучу меттигашкахь, 
эмкалш хи мала гуллучохь) 
ламаз дар; 

11. готта, дегIана тIелетта 
бедар юьйхина, ламаз дар; 

12.  божарий болчу цIа 
чохь, масала, царна хьалха а 
хIоьттина, зудчо ламаз дар; 

13. стага, йоца коч юьйхи-
на, ламаз дар; 

14. еха, лаьттах текхаш, 
бедар юхар; 

1 5 .  л а м а з е х ь  ю ь х ь 
д I а к ъ о в л а р ,  б е д а р 
тIекхоьллина ламаз дар; 

16. кучан пхьуьйшаш хьа-
лакарчор; 

17. ши белш иэхьар; 
18. сурт гуш долчу цIа 

чохь я шена тIехь сурт долчу 
бедарца ламаз дар; 

19. стага, коьртахь хIума 
йоцуш, ламаз дар; 

20. ламаз сов тIех кечбин-
чу, къагийнчу, я лекхачу метте 
охьатесначу куза тIехь дар; 

21. ламаз даима маьжди-
гехь цхьана меттехь дар; 

22. нахана новкъарло еш, 
ламазехь доьшуш дерш чIогIа 
дешар; 

23. рукуIе воьдуш, хьа-
ланислуш, ши куьг хьала ца 
айбар; 

24. цхьана ракаIатехь «бис-
милла» шозза я сов дешар; 

25.  бIаьргаш хьаббина 
ламаз дар; бIаьргаш бил-
лича новкъарло хир елахь, 
бIаьргаш хьаббина дан мегар 
ду ламаз. 

26. бахьана доцуш, меже-
наш меттахъхьеяр; меженаш 
меттахъхьеяро далла тIе ойла 
ца йохуьйту. иштта, ламазан 
низам дохош, тIаьхье-хьалхе 
меженаш меттахъхьеяро ла-
маз дохадо. 

27. рукуIе (суждане) охьа а 
таьIна, алло́хIу акбар алар, 
рукуIера (сужданера) хьала 
а нисвелла, алло́хIу акбар 
алар; делан Элчано (деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна), ша рукуIе (суждане) 

воьдуш лаьтташ, алло́хIу 
акбар олуш хилла, сужданера 
корта хьалаойбуш лаьтташ, 
алло́хIу акбар олуш хилла 
(бухари). 

28. шина сужданал тIаьхьа, 
охьа ца хууш, хьалагIаттар; 

29.сужданехь хьаж лаьттах 
хьакхадала дезаш ду, амма 
цуьнца цхьаьна мара лаьттах 
ца хьакхабалийтар карахIат ду; 

30. сужданехь гай голашна 
тIетаьIна хилар; куьйгаш, 
пIелгаш цхьаьна долуш, бел-
шийн я лергийн барамехь 
дехкина хила деза. пхьаьр-
сийн голаш варех хьакхалуш 
йоцуш, лаьттара жимма хьа-
лаайбина хила еза.  

31. махIдин дешначул тIаьхьа 
юьхьах куьйгаш хьакхар. 

лАмАз ДОХОш ДОлу 
ХIумАНАш 

ламаз духур ду хIокху 
тIаьхьа догIучарах цхьаъ ла-
маз дечуьнгара даьлча: 

1. лаамана вистхилча я 
шина элпах лаьттарг даьлла а 
дош далахь.амма, вицвелла, 
дош аьллехь я лаамза велар 
иккхина я, багагIаьттина, дош 
аьллехь, ламаз духуш дац; 

2. шен лаамца дуккха а 
меттахъхьийча я рукнийн 
кеп хийцича. амма, цахууш, 
цуьнгара и даьллехь, ламаз ца 
духу цуьнан. цхьана рукнехь 
тIеттIа кхузза меже меттахъ-
хьайича, ламаз духуш ду. 
масала, бисмилла доьшуш 
корта, куьг меттахъхьадина, 
ког баккхахь, ламаз духуш ду. 
амма коьртара пес нисъяро, 
я шега салам делча куьйган 
эшарца и схьаэцаро ламаз ца 
дохадо; 

3. цуьнан дегIа тIе я бедар 
тIе нажас (боьхалла) хьакха-
елча; 

4. Iавратах цхьа хIума гу-
чуяьлча; 

5. цхьа хIума кхаьллича я 
мелча (хууш я вицвелла); 

6. дуьххьарлера салам да-
лале хьалха цуьнан ламаз 
карара даьлча; 

7. «ахьан-ахьан» аларца и 
велавелча я вилхича; 

8. динах араваьлча; 
9. хуъушехь, рукна хадий-

ча (кхочуш ца йича). масала, 
рукуIе охьакхаьчна валале 
хьаланисвалар; 

10. ламазан рукна йитича; 
11. хуъушехь, рукнийн 

рогIалла хийцича. 
(ТIаьхье хир ю)

ХIоттийнарг – 
Илесов Iелин Iарби

«советан Ιедална дика накъост хир 
вара цунах, и тΙевирзича, олий, иза 
Владикавказе веача, леррина кечам а 
бина къамел дан со вахча, ас мел дина 
къамел дΙа а дойий, сан ерриге ойланца 
со шех теша а вой бен, чуьра ара ца во-
луьйтура цо». 

«билггал, бакъдолуш, делера цхьа 
ницкъ болуш стаг вара иза». 

(коренев дмитрий степанович, тер-
ски областан «народная власть» цΙе 
йолуш революцин шерашкахь хиллачу 
газетан редактор. (Владикавказ). исто-
рик волчу натаев сайпуддица цуьнан 
хиллачу къамелан кийсак).

гΙеметта хΙоьттинчу хенахь цо до-
лийна даккхий мехала гΙуллакхаш 
юкъах а дохуш, Ιедало дΙавигира и 
башха стаг митаев Iела. амма бисина 
цуьнан хьехамаш, цуьнан весеташ вай 

дехачу деношка кхаьчна. цо лехнарг, 
цо сатийсинарг цхьаалла яра хΙусамехь, 
юьртахь, кΙоштΙахь, махкахь. цо 
кхойкхура далла гΙуллакх даре, къоман 
гΙиллакхашна тешаме хиларе. цо вай 
лардира мунепакъаша дуьйцучарах те-
шарх, царна вешан дегнаш дΙаделларх, 
синош дохкарх.

ишттачу хьолехь Ιелин таро яра 
кΙелхьаравала некъ лаха: хЬалхара 
– долуш долчу Ιедална тΙеверзар, иза 
шех теша а деш; шолгIа – махкара 
дΙавахар, цхьамогΙа политикаша иза 
дина ма-хиллара; кхоалгIа – Ιедална 
дуьхьал гΙаттам айар, гΙазот кхайкхош, 
нохчий герзаца арабахар.

амма царах цхьа а некъ къобал ца 
бира шайха. хΙунда? большевикийн 
Ιедалан сийдацар дукха дика девзине-
ра митаевна, цунна тΙеверзар бусалба 
динах дΙакъастар санна дара, ткъа 
моттаргΙанаш лелор Ιелица догΙуш да-
цара; махкара дΙаваха а, ша резавоций 
хьалххе дΙахаийтинера цо, нохчийн 
халкъ доцчохь шен дахар ца гора цун-
на. амма оцу боьхачу Iедало вала а, 
вола а ца вуьтура иза…

1924-чу шеран март бутт болалуш, 
шен халкъ ша бахьанехь хьийза ца 
дойтуш, Iедалан кара вахара иза… 
оцу тIе кхачале дукха некъаш а дира 
цо…,  делахь а хIинца вай ала гIертарг 
кхин ду…

…цкъа эвтархо солтханан халад а, 
Жимачу атагIара юнус а (халкъалахь 
вевзаш хилла муо болу юнус олуш)  
набахте ростов шахьара Iелина тIаьхьа 
вахана волуш, халада хаьттинера 
цуьнга:

– Ιела, хьуна ма-хаъара, меца 
хΙуманаш ю хΙара большевикаш, алс-

сам ахча делча, хьо дΙахоьцур вацара-
те хΙокхара? нохчаша иза гулдийр ма 
дара, хьаьнга мичахь, хIун дийца деза 
ахь тхоьга хаийтичхьана.

– къахьега а ца оьшу, халад, – жоп 
делира Ιелас, – шаьш мел меца белахь 
а, шайна мел дукха даьхни делча а, 
хоьцур вацара со кхара хIинца дIа. 
аш-м и боху, – кхидIа а элира Iелас, 
–  хIинца вай тIехь лаьттачу дуьненан 
бухахь (вукха агIор – м.з.) Ιамарк 
пачхьалкх ю-кха, оцу пачхьалкхан 
дерриге а деши-дети шайна делча а, 
араволуьйтур вацара со хIокхара. ца 
вевзачийн карара вели со, вевзачийн 
кара ваха со, эрна ду, халад, эрна 
ду, – аьлла жоп делира Iелас. – амма, 
бакъду, – тIетуьйхира юха, жимма 
соцунгIа а хилла, – со парте ваьлча 
(компарти – м.з.), донал сехьара мохк 
(юго-Восточни округ – иштта олуш 
хилла хIетахь вайнаха – м.з.)  схьа а 
луш, паччахь  хIоттавора со хIокхара. 
юнуса сихха хаьттинера: 

– Ва Iела, мегар дацара и тIаккха?
– мегар дац, юнус, мегар дац, вай-

на мегар дац, – элира Iелас, – багахь 
дIааьлла даьлча, дагтIе тухуш мухIар 
ду…

тхан дас джунайда сих-сиха дуьй-
цура халадан, юнусан хIетахь Iелица 
хилла и къамел. Эххар ас хаьттира сайн 
дагахь къийлинарг: 

– хIунда аьлла-те Iелас оццул 
тIечIагIдеш и мегар дац? цул а гIоле 
дацара цунна оцу аьттонех пайда а 
эцна, шен дахар а, цул тIаьхьа дуккха 
а нехан дахар а лардинехь?

джунайда иштта элира соьга: 
– Вели а (Iела), цуьнан да Iовда а 

эвлаяаш ма хилла, шайна тIаьхьа бозуш 

эзарнаш муридаш а болуш.  нагахь цо и 
динехь, муьлххачу хенахь а тIехтохам 
хир бара хIума ала гIертачеран, шайх 
муха хуьлу коммунист а волуш, шен 
халкъ хIаллакдечу Iедална коьртехь а 
волуш, аьлла. оцу делан мостагIашца 
цхьаьна  дIавахалур вацара и, я и 
цуьнан некъ а бацара, халкъах катоха 
кечделла дара хIетахь Iедал. ткъа Iелин 
шен дуьхьа цхьа а хIума дацара,  шен 
халкъан дуьхьа, делан некъа тIехь и 
нисдан араваьлла лелаш вара иза, – аь-
лла…  суна и нийса а хийтира.

Ιелин дешнаша дика гойту, ша бок-
кхуш берг хΙун ког бу юьхьанца ду-
ьйна цунна хууш хилла хилар. амма, 
тΙаккха а, шен халкъан цхьа тΙадам 
цΙий ца Ιанош, мунепакъийн керавахара 
иза. цуьнан векал ву ша бохуш, халкъ 
дуучех вацара митаев Iела, цуьнан 
векал ша вуй а хууш, делан дуьхьа, 
шен халкъан  дуьхьа вала резаверг вара 
иза, шен халкъ хьеха а хΙунда до, кхечу 
къаьмнийн векалийн цΙийн цхьа тΙадам 
Ιанор бу цо аьлла, бохуш хезна меттиг 
яц цкъа а, цхьана а меттехь а. масала, 
теркайистехь нохчийн ярташна ха деш 
болчу хенахь кхойкхий балабора цо 
гΙалагΙазкхийн эпсарш, шен чΙагΙонаш, 
герз гойтура царна. уьш кхерор дацара 
иза, мелхо а ларбар дара. хΙумма а сонта 
боцу гΙалагΙазкхий дика кхеташ а хилла 
хир бу оцу тактиках. 

«мостагIчуьнца а мегар дац теш-
набехкаца тIом бан», – олура Iелас. 
дахаран оцу халчу муьрехь дукха мет-
тигаш яьхкинера, оцу кепара тIелатар 
дан кечбелла болчу тIемалошна Iелас 
дуьхьало еш, царна и бакъо ца луш, 
мел чIогIа и аьтто болуш нисделлехь а.

Заурбеков МасIуд

лАмАз IАмАДАР

къОмАН ДуьХьА АРАВАьллА ВАРА ИзА…
Дас-нанас аьлларг ца дича, инзаре доккха къа ду бохуш 

хезнера шена, цунах лаций дийцахьара боху.
 
мел яккхий Iамалш вай ярх, дела вайн оцу диканна дуь-

хьал вайна дикаллица мел лур болуш вац, да-нана вай реза 
ца дича. амма мел вуон къинош вайгара эгнехь а, да-нана 
вай резадинехь, церан беркатана дела вайна къинтIера вала 
герга ду. и, къуръана чохь, сийлахь долуш, билгалдина, 
сецна ду, Элчанан (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
хьадисехь сецна ду. шена ялсаманечу нисвала лууш волчо 
(стаг хуьлийла иза, зуда хуьлийла иза), шайн да-нана долуш 
уьш белахь, цара некъ лаха беза и да-нана шайна реза дан. 
шайн яьIна оцу ден-ненан когаш кIелахь латтош волчун 
яьIна ялсамани чохь соцур ю.

Дас-нанас шайн доьзалхо, тхайна хуург оха хьехна, кхин 
тIехь дерг хьехахьара аьлла, Iелимстагана тIевигча, само 
хир ярий-те динца доьзна дерг нийса лелорна тIехь?

ден-ненан декхар ду шайна хуург хьехар. ткъа, 
Iелимстагана тIе а дигна, цуьнга кхидIа а Iамадайтахь, и 
да-нана шайн беран бехках кIелхьара долу, кхана догIур 
долчу къемат дийнахь цIена бу уьш, шайн ницкъ кхочург 
шаьш дина хиларна.

Дукхахьолахь, доьзал динехь нисбеш, доьзална ламаз-
марха Iамош да-нана хуьлу. Делахь а, дукха хIусмаш ю 
доьзал ламаз-марха а долуш, дай-наний динна пебетташ 
а долуш. цунах лаций алахьа.

къуръанан аятатца ала лаьа суна оцу меттехь. дала боху 
вайга : «аш лардойла шайн догIмаш, шайн цIийнан охIла а 
жоьжахатех. Жоьжахати ю адамех а, тIулгех а хир йолуш». 
и бохург хIун ду аьлча, цу жоьжахатин цIе шайх латон берш 
далла Iамал ца еш, къинош летош лелла нах бу бохург ду. 
царна юкъабогIу доьзал ийманехь нисбала а гIерташ, кер-
станалла лелош долу дай-наной. хьекъало тIецалаццал ирча 
хIума ду иза. дала ийман лойла царна, дала шайн доьзалан 
беркатца нисбалар лойла царна.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хаттарш а, жоьпаш а – шариIатца
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АллАХI ДелА! 
ХьекъАл лОХьА…

аллахь дела! хьекъал лохьа
къоначарна хьехар дан,
баккхийчарах пайдаэца,
церан лаамийн ларам бан.

аллахI дела! ахь гIо дехьа
суна собар эшначохь,
ца долуьйтуш ирча гIалат,
латта нийсачу некъа тIехь.

хIай сан дела! со ларъехьа
оьгIазаллех, харцонех,
цIарматчу, дегабаамечу,
ямартачу адамех!

аллахI дела! со ларъехьа
боьхачу дегнийн къизаллех.
мекарло сох йоккхуш гена,
дог дузахьа доьналлех.

сихъеллачохь кIоршаме дош
аларна со ларъелахь.
хьарамалла дагах хьакхлахь,
къинхетам бай, цIанделахь!
 

Джабраилова Азман

ДелАН ЭлчАНе
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна!)

Назма-салават

хьан дуьхьа кхоьллир-кха дала
дуьне а, моссо а Iалам.
хьо вазван, хьан сийдан, лара,
шечух хьан цIе хоьттира дала.

хьан куьцехь кечдир-кха дала
массо ша кхоьллина Iалам.
дуьненахь, дуьненал арахь
хьан серло яржийра дала.

хьо везнарг лийрина дала
Эхартахь ца гойтуш бала.
алхьамдулиллахIи!-ала
лаьа хьо валарна дала.

солли Iала саййидина 
набиййина мухьаммад!
делан салам хьуна хуьлда,
делан Элча мухьаммад!
хьан шафаIат тхуна хуьлда,
делан Элча мухьаммад! 

Асхабов Iабдул-Iазиз

АДАмАшкА

адамаш, хIай гIийла адамаш,
ма чехадейша аш хIара дуьне,
ма гIерта Iадо малх, беттаса,
ма гIерта седарчий цецдаха,
ма гIерта латтанаш бух даха,
ма дицде вай делан лайш хилар!

адамаш, хIай гIийла адамаш,
латтанаш ийзадеш, дегочохь,
цаьргара баланаш диц а лой, 
шайн синойх къинхетам 
  боьхуш дерш,
ларлолаш лаамех шайтIанан,
ма дицде вай делан лайш хилар!

адамаш, хIай гIийла адамаш,
оьгIазе чухьовду вайна хиш,
цIе йолу ярташна тIеуьдуш,
мох болу, массанхьа ка етташ,
уьш сацон ницкъ боцу мисканаш,
ма дицде вай делан лайш хилар!

адамаш, хIай гIийла адамаш, 
Вай вовшен хиларан бейша хам,
бусулба кхолларна хастам беш…
хIара дуьне къийсарах даккхалац,
Эхарт ду вай даккха бокъо йерг,
ма дицде вай делан лайш хилар!!!
адамаш, хIай гIийла адамаш,
Iамийша вайн аллахI реза ван!

Резванова Айза

IИлмА ДОцу СТАГ ГIИллАкХ  мАССАьРцА  А  ХИлА  ДезАш  Ду
Iилма доцу стаг – бодане цIа чохь яа, 

мала, тIеюха, когаюха ца гуш, тIехула 
догIа а кхетта, чохь висина стаг санна 
ву. нисса аьлча, тутмакх ву иза. цунна 
арахь дерг ца хаьа. я ур-атталла  чохь 
дерг а ца го цунна. цунна шен цIийнах 
цIетосуш хуур дац я и тесча хьан тесна 
а, хIунда тесна а. цу чохь вогур ву иза. 
ма-дарра аьлча, цунна де доьлча де дуй 
а, буьйса йоьлча буйса юй а ца хаьа. 
цуьнан дуьненца юкъметтиг яц. и  тайпа 
стаг цу чуьра араваккха хьийзийча а, ара 

ца волуш хуьлу. дерриге а  цу кхачамба-
царшца, и иштта хила дезаш ду моьттуш, 
цу чохь Iа и. ахь арахь дерг дийцича, 
и бакъ ца до цо, цецвуьйлу и. шегахь 
Iилма, кхетам бацарна, мелхо хьо Iовдал 
ву, хьо галваьлла ву моьтту цунна. куь-
гаэшарехь бен цу чохь дерг довза ма ца 
девзий цунна. шеца бода бен хIумма а  
доцу дела я кIайн а, я Iаьржа а ца къа-
стало цуьнга. массо хIума шена гуччу 
тайпана ду моьтту цунна, ткъа цунна 
хIумма гуш ма даций, и бода боцург!

гIиллакх–адамашна юккъера ларам бу. 
гIиллакх массаьрца а хила дезаш ду: жи-
мачуьнца а, воккхачуьнца а, мискачуьнца 
а, хьалдолчуьнца а. Воккхучуьнца долуш, 
жимачуьнца доцуш; хьалдолчуьнца долуш, 
мискачуьнца доцуш хуьлуш дац гIиллакх. 
цхьанна хьалха цхьаъ волуш, кхечунна 
хьалха кхин волуш, хьан гIиллакх массаьр-
ца а цхьатерра дацахь, хьайниг гIиллакх 
дац – иза моттаргIа ю. 

хьайца гIиллакх доцчуьнца а хила деза 
хьан гIиллакх. хIунда аьлча, хьо и санна 

вац, хьо–хьо ву, и–и ву. ишттачуьнца а ахь 
гIиллакх леладар – хьан оьздангалла сица 
хилар ду. оьздачу стагана хаьнц-хьаьнцца 
а юкъметтиг ца езахь а, цо гIиллакх доцчу 
стагаца гIиллакх леладарх, гергарло леладар 
тIедужуш дац. Вайна хаьа, гIиллакхо гергар-
ло кхуллий, амма хьоьгахь гIиллакх хиларх, 
цуьнгахь и ца хилча, шуьшиннан гергарло 
кхоллалур дац. хIунда аьлча, де–де хиларх, 
буьйса–буьйса ю, серло, бода вовшах уьйш 
бац. цундела ишттачу стагаца гергарло 
кхолладаларна кхера оьшуш дац. 

кхетош-кхиор

Банжаев Аьрзу

ЯлСАмАНИН чеТАРш, 
цуьНАН чОьНАш

абу мусас (дела 
реза хуьлда цунна) 

дийцина, пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «баккъала, бусал-
ба стагана ялсаманехь цхьана 
жовхIарх четар ду, шена чохь 
хIусам йолуш; цуьнан йохалла 
кхузткъа мил ю (цхьа мил – 1609 
метр), бусалба стагана цу чохь 
охIла хир бу, цуо царна гото-
сур бу, цхьаберш вукхарна гур 
бац (новкъа хир бац)» (бухари, 
муслим).

Iамран кIанта IабдуллахIа 
(дела реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «баккъала, ялсама-
ни чохь ю чоьнаш, церан тIехуле 
чуьра дIа а гуш, церан чухуле 
– арара гуш». абу маликааль-
ашIарис хаьттира: «хьанна хир 
ю и чоьнаш, хIай делан Элча?» 
цо жоп делира: «къамел хаза 
диначунна, нахана яахIума ел-
лачунна, нах бийшина болуш 
Iибадатца буьйса денйиначун-
на» (тIабарани).

ЯлСАмАНИН ТАТОлАш

Iумаран кIанта IабдуллахIа 
(дела реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «кавсар боху татол 
ду ялсамани чохь, цуьнан йистош 
деших ю, цуьнан лела меттиг 
жемчуг, корунт аолучу жовхIарех 
ю, цуьнан латта мискал хаза ду, 
цуьнан хи мазал мерза,лайл кIайн 
ду».тирмизи.

ма́ликан кIанта анаса (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
цхьана стага делан Элчане (деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна) 
кавсар хIун ю аьлла, хаьттича, 
цо жоп делира, аьлла: «иза татол 
ду, дала суна ялсаманехь делла, 
шурел кIайн долуш, мазал мерза 
долуш, шена чохь, эмкалийн 
санна, вортанаш йолу олхазарш 
долуш». хаттIабан кIанта Iумара 
(дела реза хуьлда цунна) элира: 
«баккъала, ма зовкх хьоьгуш ду 
уьш, хIай делан Элча». делан 
Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «уьш (ол-
хазарш) дуур берш кхин а доккха 
зовкх хьоьгуш хир бу» (тирмизи).

ма́ликан кIанта анаса (дела 

реза хуьлда цунна) дийцина, пай-
хамара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «со 
ялсамани чухула дIавоьдучу 
хенахь, татолна тIекхечира со; 
цуьнан йистош, шайн чоь йо-
луш, жовхIарийн четарх яра. ас 
хаьттира: «хIара хIун ду, хIай 
Жабраил-малик?» цо элира: 
«хIара хьан дала хьуна делла 
кавсар боху татол ду». Жабраил-
малико куьг туьйхира оцу та-
толах, тIаккха татолна  бухарчу 
сазах (ил) хаза хьожа йогIу миск-
IатIар гучуделира» (бухари).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, делан 
Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «ял-
саманин татолаш миск-IатIарийн 
лаьмнашкара бухдуьйлуш ду 
(ибн хьиббан).

муIавията (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) олуш хезира шена, 
аьлла: «ялсаманехь хин хIорд 
бу, шурин хIорд бу, мезан хIорд 
бу, ялсаманин маларх хIорд бу» 
(байхIакъи).

ма́ликан кIанта анаса (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина: 

«шуна моьтту хир ду, ялсама-
нин татолаш лаьттах даьхна 
хершнаш ду. аллахIах дуй буу 
ас, дац. баккъала, ялсаманин 
татолаш лаьттан букъа тIехула 
охьадогIуш ду (апари чухула а 
доцуш), цуьнан цхьа агIо алмаз 
олучу жовхIарех бу, важа агIо ко-
рунт олучу жовхIарех бу, цуьнан 
саз (ил)- хаза хьожа йогIу миск 
ду» (ибн аби дунь)я.

ЯлСАмАНИН ДИТТАш, 
цАРНА ТIеРА СТОьмАш

абу саIи́да аль-худрис (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, пай-
хамара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «бак-
къал а, ялсамани чохь дитт ду, 
чехкачу говрахь бIешарахь вахча 
а дошлочо цуьнан IиндагI хадор 
доцуш. шайна лаахь, къуръанан 
аят деша: «дахдина IиндагI» 
(«аль-ВакъиIат», 30. бухари).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, делан 
Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Веза-сийлахьчу дала боху: 
«ас кечдина сайн дикачу лешна 
бIаьргана ца гинарг, лергана ца 

хезнарг, адамна дагаиккхина 
доцург, аш деша шайна лаахь: 
«адамашна хууш дац шайна 
дIадиллина долу хазахетар, цара 
йина Iамал бахьана долуш бекхам 
бина царна» («ас-саждат», 17. 
бухари, муслим).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла:«ялсамани чохь цхьа а дитт 
ма дац, шен гIад деших долуш 
бен» (тирмизи).

абу саIи́да аль-худрис (дела 
реза хуьлийла цунна) дийци-
на, пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «тIуба олуш дитт ду ял-
саманехь, бIешарахь бийр болчу 
некъан барамехь долуш; ялсама-
нин охIланийн бедарш оцу дит-
тан ке́далгаш (чашечки) чухула 
араевр ю» (ибн хьиббан).

(ТIаьхье хир ю)

ХIоттийнарг – 
Юсуф Хьаж Ахьмад

Гочдинарг – Тазабаев 
Джамалдинан Мохьмад

ЯлСАмАНИН НИIмАТАш
исламан бакъонаш

дуьненан Iилма БуСАлБА НАХА ДуьНеНАН IИлмАНеХь йИТИНА лАР

ХИмИ
абу бакр мухьаммад ибн 

закария ар-рази-гIажарийн 
Iилманча-энциклопедист, 
лор, алхимик, философ ву. 
цо «къайленийн книга» 
(книга тайн») цIе йол-
чу шен Iилманан балхехь 
химически практика кхаа 
декъе екъна. дуьнен тIехь 

уггаре а хьалха эчиг даттар 
(калькаци) цо кхочушдина, 
иштта, цу ханахь дерриге а 
евзаш йолчу веществошна 
классификаци а йина цо.

меДИцИНА 
х-чу бIешарахь ваьхна 

волу андалусин медик 
абу къасым захрави ву 

хирургин гIирсаш би-
нарг. цу хенахь цо бина 
хилла болу и гIирсаш, 
хIинцалерчу гIирсашца 
буьстича,  кхин башха 
хийцам болуш а ца хил-
ла.  захрави «китаб ат-
тасриф» цIе йолчу итт 
томах лаьтташ йолчу кни-
гин автор ву. медицинин 
Iилманехь боккха кхиам 
хилла и книга.

АлГеБРА 
(мАТемАТИкА)

алгебран бухбиллар-
хо лоруш ву Iилманча 
мухьаммад ибн муса 
аль-хорезми. иссалгIачу 
бIешарахь хорезме (та-
хана узбекистан а, тур-
кменистан а йолу меттиг 
ю иза) олучу меттехь дуь-
нен чу ваьлла и. дуьх-
хьара алгебрехь таллам 

бина цо, «аль–китабуль 
мухтасар фи хисабуль-
джабр уаль-мукабаль» 
( « м е т т а х I о т т о р а н  а , 
дуьхь-дуьхьал хIотторан 
а йоца книга») («крат-

кая книга восполнения и 
противопоставления»). 
цу балха тIехь уравне-

неш яран принцип бил-
галяьккхина Iилманчас. 
цуьнан цIарах,  нисса 
аьлча, «аль-джабр» бо-
хучу дашах кхолладел-
ла «алгебра» боху дош, 

ткъа аль-хорезми цIарах 
кхоллабелла «алгоритм» 
боху кхетам. цул сов, 

дуьххьара 0 («ноль») цо 
юкъаяьккхина, Iаьрбийн 
маттахь «сыфр» боху дош 
ду иза. цуьнах кхолладел-
ла «цифра» боху дош. 

ИНжеНеРИ
исмаил аль-джазири  

юккъерчу бIешарашкахь 
хилла Iилманча ву. месо-
потамехь дуьнен чу ваьлла 
и. шен да санна, пачча-
хьан кертахь инженеран 
болх беш хилла исмаил 
аль-джазари. цо дуьххьара 
гола-вал (коленчатый вал) 
бина . доккхачу декъана 
хи хьаладоккхуш лелош 
хилла и цу заманахь. 

 «инженерин хIилланийн 
хаарийн книга» («книга 
знаний инженерных хитро-
стей») цIе йолчу книгин ав-
тор ву исмаил аль-джазири.

Х. Агаев 

джунайд заурбеков, житель села но-
вые атаги, был авторитетным мюридом 
шейхов из автуров – бамат-гирея-хаджи 
и али митаевых, являлся главой их после-
дователей  из новых атагов.  также был 
родственником потомков шейхов: внучка 
шейха али митаева (дочь хусейна – асет 
сулейманова) была замужем за сыном 
(юсупом) джунайда заурбекова. 

являясь непререкаемым авторитетом 
как среди мюридов автуринских шейхов, 
так и в своем родном селе среди мюридов-
исполнителей религиозного зикра кади-

рийского тариката, он постоянно был под 
бдительным надзором у сотрудников кгб в 
советский период. а такие авторитеты часто 
вызывали на допросы под разным предлогом 
в кгб. джунайду деваться было некуда, тем 
более имеющего родственные узы с семьей 
репрессированного советской властью шейха 
али митаева.  Все это не давало ему покоя, на 
допросах затрагивался вопрос  родственных 
отношений с потомками шейха, сыном шейха 
али митаева – хусейном сулеймановым. 
хусейн, само собой разумеется, тоже был 
под бдительным «оком» чекистов со дня 
рождения. хусейн родился спустя 2 месяца 
после ареста шейха (1924 год).

как-то в шалинском районе пошла волна 

очередных допросов главарей мюридских 
групп кадирийкого тариката  - исполнителей 
зикра. джунайду стало известно, что скоро 
его тоже заберут (вызовут) в грозный, в 
кгб. с целью, чтобы заблаговременно за-
страховаться от нежелательных допросов 
со стороны чекистов, джунайд обратился 
к своему односельчанину, известному жур-
налисту, публицисту и писателю халиду 
исмаилову, одновременно занимавшему 
должность государственного служащего. 

джунайд поделился с халидом о воз-
можной «встрече» с сотрудниками органов 
государственной безопасности, спросив 
«чем бы он мог ему помочь?». Выслушав 
внимательно, халид ответил:

– джунайд, если тебя заберут, ты узнаешь 
куда тебя забрали? 

– наверное, узнаю, – был ответ джунайда.
– запомнишь дом, куда тебя привезли?
– ну да.
– можешь показать мне кабинет, куда 

тебя завели?
– Вопросов нет, – ответил джунайд.
– занимайся своим делом. твое дело 

– богоугодное дело, исполняй свой зикр, 
хорони покойников, читай молитвы. 
можешь не переживать. ты нам нужен. 
кстати, не забудь: и я тоже стою в очереди 
к встрече с богом… сделай все, как поло-
жено, – был ответ партийного чиновника.

Масхут Заурбеков

ХАлИД БЫл НАСТОЯщИм чечеНцем И ИСТИННЫм  муСульмАНИНОм
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