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КАДЫРОВ АХьмАД-ХьАьжА ДАГАлОцуш… кадыроВ рамзан ахьмад-юьртахь 
динан туш (комплекс) ечохь хилира

Веданан кIоштахь 
чIир тIехь ерш хьалхабитира

мел дукха цунах лаьцна 
дийцарх, дийца дуьсуш дерг 
кхин а алсам хуьлу. Цунах 
лаьцна олуш долу дош цкъа 
а кхачалур дац, хIунда аьлча, 
цуьнан хIора дашна тIехьа 
лаьтташ даккхий а, сийлахь 
а гIуллакхаш хиларна… по-
литика ницкъаца а, герзаца а 
дIакхехьалуш яц. политика 
дIакхехьа хьекъал, кхетам, 

Iилма оьшу. далла бу ха-
стам, и кхо хIума шеца до-
луш вара ахьмад-хьаьжа. 
хьалха дуьйна политикина 
юкъахь ца хиллехь а, Iедалан 
балхахь ца хиллехь а, куьй-
галлин белхан зеделларг ца 
хиллехь а, ахьмад-хьаьжа 
сиха тIаьхьакхуьура мел 
чолхечу хIуманна. Цунна 
хаьара хьалха хIун хIотто 

деза, тIаьхьа хIун теттича, 
бакъахьа хир ду. Цуьнан 
къайле стенах йоллура аьлла, 
сайга хаьттича, ас жоп лур 
дара: «Цунна дика хаьара 
халкъана, мискачу нахана 
хIун оьшу, цара сатуьйсург 
хIун ду, цара лардеш дерг 
хIун ду». Цуьнга хьаьжжина, 
дан дезачун цIетухура цо. 
ахьмад-хьаьжа республи-
кин куьйгалхо хIоьттича, 
к е с т т а  д а х а р о  г а й т и р а 
ахьмад-хьаьжа оцу деза-
доккхачу даржана хьакъ 
хилар. хIинц-хIинца кхол-
лалуш долчу Iедална юккъе 
нах озарехь, оцу Iедална 
хьалха декхарш хIитторехь, 
и декхарш кхочушдан некъ 
гайтарехь ахьмад-хьаьжас 
гучуяьккхира йоккха гов-
залла а, ша озабезамаш беш 
цахилар а, гIуллакхах дог 
лозуш хилар а.  уггаре а 
коьртаниг: нах бекъа ца боь-
къура цо, хIорш кIайн буй, 
хIорш Iаьржа буй бохуш. 
юккъера дIадаьккхира «оп-
позици», «позици» бохург, 
«дудаевец», «масхадовец» 
бохург.  Цо мохь туххуш 
дIакхайкхира: «Вай нохчий 
ду – дехьарнаш а, сехьарнаш 
а!». Цо шена хьалха хIоттийра 
шера Iалашо: «Цхьа халкъ, 
цхьа дин, цхьа мохк!». гай-
тира цунна тIевуьгу некъ: 
машар, маслаIат. ахьмад-
хьаьжас олура: «сан уггаре 
а луьра мостагI – тIом бу». 
оцу шен мостагIна дуьхьал 
а велира иза, хан, ницкъаш, 
шен дахар ца кхоош. рефе-
рендум дIаяхьар, нохчийн 
республикин конституци 

тIеэцар, президентан хар-
жамаш вовшахтохар –  и 
дерриг йоццачу хенахь кхо-
ч у ш д а н  н и ц к ъ  к х е ч и р а 
кадыров ахьмад-хьаьжин. 
и болх дIабахьа кIорггера 
хьекъал, ира кхетам, доккха 
Iилма оьшура. Цуьнца цхьа-
на ахьмад-хьаьжина хиира 
россица, цуьнан куьйгаллица 
цхьатерра бакъонаш йолу 
юкъаметтигаш лело, лулар-
чу халкъашца доттагIаллин 
уьйраш таса, кхечу пачхьалк-
хаца хила ма-еззара зIенаш 
чIагIъян, кхио. Цо цхьам-
ма дира, цул хьалха хилла-
чу нохчийн тхьамданашка 
бIешарийн йохаллехь дан ца-
делларг. ахьмад-хьаьжина 
ша халкъах схьаваьлла вуй 
хаьара. Цундела иза оцу хал-
къана гена ца велира (цхьа-
берш санна). «ас деш мел 
долу хIума, ас сайна хьалха 
мел хIоттош долу декхар, ас 
даима гIайгIа беш дерг цхьа 
хIума ду: халкъан хьашт 
кхочушдар», – иштта олура 
кадыров ахьмад-хьаьжас. 
«баккъал а, халкъан дуьхьа, 
мискачу нехан дуьхьа веха-
ра иза. муьлхха а къамел 
юкъадаларх, хIуъу а дийца-
ре дарх, ахьмад-хьаьжас 
цкъа а шена хIума ца доь-
хура. Цо мел бохург, цо мел 
лоьхург цхьана хIуманна 
тIехьажийна хуьлура – нох-
чийн мехкан а, нохчийн а 
хьашт-дезаршна», – иштта 
тоьшалла до В.В. путина.

«нах бацахьара, со прези-
дент а хир вацара», – билгал-
доккхура ша ахьмад-хьаьжас. 
Цуьнан неI (балхахь а, цIахь а) 

даима йиллина яра, цуьнга-
ра гIо-накъосталла эшна тIе 
мел вогIучу стагана. мехкан 
а, халкъан а, дуьхьа бол-
чу къийсамехь цо терзанан 
цхьана агIор диллира уггаре 
а дезаниг – шен дахар. шениг 
диллина ца Iаш – доьзалниг а. 
муьлх-муьлххачо а дийр до-
луш хIума дацара иза. бусал-
ба динан, нохчийн халкъан 
сирлачу кханенан дуьхьа, юкъ 
а йихкина, заманан дорцехула 
чекхвелира кадыров ахьмад-
хьаьжа. шена аьттонаш ца 
лийхира цо. дийнна халкъан, 
хIора нохчичун лазам шена 
тIеийцира. шен дагах чек-
хбалийтира махкана тIебеана 
бала. дала ницкъ белира цун-
на (цIеначу нияте хьаьжжина) 
и беза мохь дIабахьа. къонах 
боху еза цIе шен хьацарца а, 
цIийца а яьккхира цо. мах 
хадо йиш йоцу, кхин цхьа 
дика а дира ахьмад-хьаьжас: 
вайна юккъера ша дIавоьдуш, 
шен меттана кIант рамзан 
витира цо… шен Iожаллица 
дахаран толам баьккхира 
ахьмад-хьаьжас.

… шарна тIаьхьа шо до-
луш, болар сихдина дIаоьхур 
ю зама. дукха хIуманаш хий-
цалур ду вайн лаьттан букъа 
тIехь. Ца хийцалуш дуьсур 
ду цхьа хIума: къонахчун еза 
цIе а, цу къонахчо динарг а. 
иза гуттаренна а ду. сулей-
манов ахьмада ма-аллара, 
хIара дуьне-м къонахийн 
белшаш тIехь лаьтташ дай!

Лорсанукаев Увайс

х I о р а  х а л к ъ а н  ш е н 
гIиллакхаш ду, иштта шен 
гIиллакхаш ду вайн хал-
къах а. динехь а бакъо елла 
халкъана шен гIиллакхаш, 
Iадаташ лелон, и гIиллакхаш, 
Iадаташ динна дуьхьал ца 
хилчахьана. Iелам наха аь-
лла боху: «динна дуьхьал ца 
хилчахьана шайн гIиллакхаш, 
Iадаташ лелон мегар ду, – аь-
лла. Цо гойту дино уьш доьх-
куш цахилар. Вай лакхахь ма-
аллара, динна дуьхьал хила 
йиш яц хаза долу гIиллакхаш 
я Iадаташ. масала, билгал-
доккхур вай зуда ядоран 
Iадат. тахханалц и Iадат 
вайн халкъана юкъахь лелла 
ду. Цу тайпа Iадаташ динехь 
магош дац. хIунда аьлча, 
хийрачу зудчух куьг тохар 
хьарам ду. Цхьа а гIалат 
доцуш хIума атта хуьлуш 
дац. наггахь иштта гIалат 
дерг нислахь а, Iаламат хаза 

Iадаташ, гIиллакхаш долуш 
ду нохчийн халкъ.

 къаьсттина, вайн халкъан 
гIиллакхийн мехалла бил-
галъяккха лаьа кху статья 
тIехь, иштта адамийн юкъа-
раллехь гIиллакхо дIалоцу 
меттиг хьахон а. «гIиллакх» 
аьлла, вай и схьакъастор хIун 
ду хьуна аьлча, вай лакхахь 
дIадуьйлалуш, гIиллакхца 
цхьана Iадат хьахийна дела, 
цуьнах и «гIиллакх» боху дош 
схьакъастор ду иза. Цхьа-
долу гIиллакхаш Iадаташна 
чохь нислахь а, гуттар тайп-
тайпана кхетамаш болуш ши 
дош ду и шиъ. 

 Вай хIинца хьаха ма-дарра, 
дино магадо гIиллакхаш (ма-
гадо аьлча а, динехь долуш 
ду-кх и хаза гIиллакхаш): вок-
кханиг тIевеача хьалагIаттар, 
воккхачунна некъ битар, 
цуьнгахь цхьа ларча елахь, 
цунна и дIахьош гIо дар… 

масане ду уьш. и гIиллакхаш 
бусулба дин тIеэцале вайн 
халкъана юкъахь хилла ду. 
историкаша билгалдаккха-
рехь,  вайн гIиллакхашца 
догIуш ду аьлла тIеэцна 
вай бусалба дин.  и дин 
тIеоьцуш, цхьаммо ницкъаца 
тIеэцийтина дац: бина тIом, 
кхоьссина топ, тоьхна тур 
дац. дукхахьолахь, нийсонца 
тIом ца бо, тIом харцонца 
бо. Цо гойту вайн халкъан 
гIиллакхаш, нийса, хаза хи-
лар. хIунда ду уьш нийса а, 
хаза а гIиллакхаш? дера ду 
уьш далла а дезна хIумнаш 
долу дела. « гIиллакх ялса-
мани чуьра схьадеъна а ду, 
юха ялсамани чу даха дезаш 
а ду»,-бохуш дуьйцу дешначу 
наха. Цо гойту гIиллакхан 
мах мел лекхара бу. 

 ткъа гIиллакх вайн хал-
къан цIийца хилла ду даима 
а. Вайн дайша гуттар лардина 
гIиллакх. Царна хууш хилла 
цуьнан мах. ма-дарра аьлча, 
гIиллакхо, адамашна юккъехь 
уьйраш кхуллий, и уьйраш 
хазйой хууш хилла царна. 
Цундела церан юкъаметтигаш 
хаза хилла, гергарлонаш чIогIа 
хилла. Церан гIиллакхаша 
кхоьллинчу гергарлонаша зIе 
хуттуш хилла тIаьхьа богIучу 
церан доьзалийн а. бусалба 
динехь чIогIа лерина ду гер-
гарло лелор. дайша лелийнна 
гергало дIалелор а ду чIогIа 
даздина хьахийна. ткъа гер-
гарло хадош волу стаг чIогIа 
вуон вийцина, цунна кхерам 
хилар а билгалдаьккхина. 

дешначу наха шайн хьеха-
машкахь кест-кеста иштта 
билгалдоккху и. 

 гIиллакхаша гергарло 
хуттуш хилча, уьш ца ле-
лийча гергарло хедарг хилар 
билгалдолу. ткъа гергало 
хадор стагана дуьненахь, 
эхартахь чIогIа эшам болуш, 
кхерам болуш хIума ду. Цу 
дерригенна а юкъахь лаьт-
таш дерг гIиллакх хилча, 
ма чIогIа оьшуш хIума ю и 
гIиллакх! Вайн халкъо цун-
дела ма лелийна и, цуьнан 
буьззина мах хууш. тахана 
вайн дайша, дедайша, на-
ноша, ненананоша хьоьхуш 
лаьтташ ду уьш. уьш хIунда 
хьоьху цара? дера хьоьху 
вайна юкъахь ларам, мар-
зо хилийта. юкъахь ларам, 
гергало кхуллуш санна, ада-
машна юкъахь марзо а кхуллу 
гIиллакхаша. ма-дарра аьлча, 
«гергарло, марзо» боху ши 
дош маьIне диллича, синоним 
делахь а, дикка ойла йича, 
тайп-тайпана кхетамаш бовлу 
цу дешнашкара. кхетамаш 
бохург хIун ду аьлча, кхин а 
жимма тIе шекар, я кхийолу 
хIума тIетесна, кхачанан чам 
кхин а тобеш нисло-кх вайн? 
иштта гергарлонаш кхин а 
тодо оцу «марзонаш» бохучу 
дашо. гергарло еккъа чукаре-
тIекаре я хьо-со делахь, ткъа 
марзо–уьйрашца болу син-
хаамаш бу адмашна юккъера.

 дагера, синера дерг мерза 
а, цIена а ду. и мерзаниг а, 
цIенаниг а ду вайна баккхий-
чара схьахьоьхург а, вай схьа-

лаца дезарг а. даима санна, 
баккхийчара вайна схьахьоь-
хучуьнца гIиллакх ду, ткъа 
нохчалла гIиллакхашца ю. 
Вайн дайша санна, гIиллакхаш 
вай леладахь, дуьззина нох-
чий хилла дуьсур ду вай. ткъа 
и гIиллакхаш вай ца леладахь, 
вайн нохчаллина эшам хир бу, 
боккха эшам, дегIа тIера цхьа 
агIо дIаяьккхича адамана мел 
эшам хир бара и? иштта эшам 
хир бу-кх! хIунда аьлча, вайн 
халкъан цхьа агIо бу гIиллакх. 
Вайн фольклорехь а гучадолу 
и иштта хилар. дукха метти-
гаш ю вайн фольклорехь вайн 
халкъан дахарехь гIиллакхо 
мел йоккху меттиг дIалоцуш 
хилла гойтуш. ишттачарех 
ду джамбеков шаIранис 
хIоттийначу «нохчийн фоль-
клор» цIе йолчу книги тIехь 
долу «гIиллакх» цIе йолу 
дийцар: «исмайлин дуда 
хиллера шен некъа воьдуш. 
дуьхьалкхетта цунна жима 
зуда, керахь бер а долуш. и 
шена дуьхьалвогIу гича, нана, 
и бер охьа а диллина, юьстах 
яьлла.

 чехкка тIекхиъначу ду-
дас, и кIант вуйла шена ма-
хиънехь, цунна юххе шен 
юкъара схьа а яьккхина, тапча 
охьайиллина. 

 Цу кIантана зуда ялийча, 
верта а, герз а, кхин долу 
совгIат а дохьуш, воккха хил-
лачу дудина тIееанера оцу 
кIентан нана».

 мел хаза гIиллакх гойту 
оцу дийцаро. и тайпа метти-
гаш вайн халкъан дахарехь 

Iаламат дукха хилла. хилла 
аьлла дита а ца лаь суна иза. 
и тайпа гIиллакхаш жимма 
хийцаделлехь а, хIинца а 
хаза гIиллаккхаш долуш, оцу 
гIиллакхашна дукха нацкъара 
а ца долуш схьадеана вайн 
халкъ.

 иштта гIиллакх долуш 
хилла вайн дай-наной. оцу 
гIиллакхех туьлуш ду вай 
бохуш, мохь-орца дохурш а 
хуьлу. Вай лакхахь ма-аллара 
дукха нацкъара ца девллехь 
а, кIез-кIеззиг хера довлуш-м 
го вай. делахь а, долчуьнгахь 
тахана а ду гIиллакх. оцу 
гIиллакхо хаздина адамаш го 
дуккха а. Цара дог а дохдо, 
кханенах тешам а кхуллу. 
Вайн дайша лелийна хаза 
гIиллакхаш кхидIа а дехар 
ду аьлла хета иштта нах гича. 
ишттачу дайн-нанойн тIаьхье 
а хир ю иштта гIиллакхе. 
«Iожана Iаж гена ца бужу», 
– олуш ду. иза чIогIа ний-
са аьлла ду. дукхахьолахь, 
шайн чохь кхетош-кхиоре 
хьаьжжина кхуьу бераш. 
ма-дарра аьлча, воккха-жима 
башхалла а яц, оцу адаман ле-
ларе хьаьжча, цуьнан доьзал 
хIун доьзал бу гуш хуьлу. и 
гIиллакх долуш велахь, цуь-
нан хIусамехь берш гIиллакх 
долуш, гIиллакх-гIуллакх 
девзаш буй хаьа хьуна, и стаг 
гIиллакх доцуш велахь, цуь-
нан хIусамехь берш гIиллакх 
доцуш, гIиллакх-гIуллакх 
ца девзаш буй хаьа хьуна. 
массо хIусамехь а иштта ду 
аьлча а вай нийса хир дац. 

куьйга тIера пхи пIелг а бац 
цхьатерра. оьрсийн олуш 
цхьа хIума ду: цхьаъ телха-
наг воцуш доьзал ца хуьлу ( 
в семье не без урода). массо 
цхьатерра дика а ца нисло, 
иштта массо цхьатерра вуон 
а ца нисло. Вай буьйцурш: 
гIиллакх, гIуллакх доцуш 
нислуш болу доьзалш, оцу 
доьзалера гIиллакх, гIуллакх 
доцуш бовлуш болу доьзал-
хой бу. уьш вайна юккъехь 
кIеззиг бен бац. Вай ала хьий-
зориг: ша хьала кхуьуш долчу 
юкъаралле хьаьжжина адам 
хьалакхуьу бохург ду. иза 
психологаша, социологаша 
иштта билгалдоккхуш а ду. 
бер, ахь африке дигна, цар-
на юкъахь дитахь, цуьнах 
африкахо я индейхо хир ду, 
Iамарке дигахь – Iамаркахо 
а, Франце дигахь – франкахо 
а. Церан амал, церан лелар, 
церан Iадаташ, кхетам хир 
бу оцу берехь. юкъаралло 
шех дIатардо адам. Цундела 
боху вай и Iаш волчу доь-
зале хьаьжжина хуьлу стаг. 
иза дика велахь а, иза вуон 
велахь а, цуьнгахь гIиллакх-
оьздингалла елахь а, я и яцахь 
а, дукхахьолахь бехке ерг-
юкъаралла ю. даима а цунна 
юкъаралла бехке ю аьлча, иза 
чIогIа нийса хир дац. юха 
а, тIаккха а вай оцу юкъахь 
къастам беш бу «дукхахьо-
лахь» аьлла. Вай хьеха ма-
дарра, оцу тIехь вайн юкъа-
ралла Iаламат дика ю. адам 
гIиллакхца а ду, 
гIуллакхца а ду. 

ахьмад-юьртахь хазчу меттехь еш ю и туш.
нохчийн республикан куьйгалхо кадыров рамзан ахьмад-

юьртахь динан туш «хьаьжин беш» ечохь хилира.
шина бIе стагана лерина маьждиг а хир ду цу юкъахь. ткъе 

итт божаберана а, зудберана а лерина, ши класс а йолуш, хьуь-
жар а хир ю. социальни сетерчу шен агIонехь, кадыров рамзана 
дийцира, иштта туш (объект) динан а, юкъараллин а даккхий 
цхьанакхетарш дIадахьаран майда хирг хиларх лаьцна.

«ларамаза дацара, кху меттехь и туш ян йолор. кхуза, сан ден 
деда бенойн илес волчу вогIуш хилла кишин кунта-хьаьжа. 
Цу заман чохь илесан хIусам кху меттехь хилла. иза кунта-
хьаьжина чIогIа тешаме хилла. шен гергара нах битина, цуьнца 
махках ваьлла иза. Цигахь дIакхалхар а хилла цуьнан. бусалба 
динехь волла ма-веззара кишин кунта-хьаьжас дIаваьллина 
бенойн илес», – дагадаийтира кадыров рамзана.

Цо билгалдаьккхира нохчийн халкъан чIогIа йоккха истори 
хилар.

«берриге и бохамаш хиллашехь, халкъана даха, кхиа ницкъ 
карийна. хьалха девлла гIалаташ юха ца довлийтархьама, вайн 
дайн истори Iамон а, тIекхуьучу чкъуоре дIаяла а еза. шайн 
бераш хьакъ ма-дду Iамон декхарийлахь болчу дай-наношка 
кхайкхам бу сан: кегий болуш дуьйна уьш динца кхиор, царга 
дика дешийтар, уьш вайн къоман хазчу гIиллакхашца, Iадаташца 
кхиор. интернета чуьра вочу хьехамчийн тIеIаткъамах ларбе 
уьш. дукхахьолахь, интернето берашна дика хIума ца Iамадо, 
ахь цара хаамаш(информации) схьа стенгара оьцу терго ца 
яхь. дай-наной декхарийлахь бу шайн берийн хиндолчунна. 
Цакхоьрруш, нохчийн халкъан кхоллам шайх тешон хьакъйолу 
тоьлла тIаьхье оьшу вайна», – тIетуьйхира нохчийн республи-
кан куьйгалхочо.

нах а леш, некъаца бохам(аварии) хилар бахьана долуш, 
куьг бехкенаш тIебитира Веданан кIоштарчу махкатIехь .

хьалхуо, некъан бохам хилар бахьана долуш, махкатIера 
ши вахархо кхелхира: дени а, мехIди а. хиллачунна куьг 
бехке тевзанара вахархо и. зулпухаров вара.

«динан урхалло бина боккха болх бахьана долуш, и дов 
дIадерзор нисделира. Веллачун верасаша гечдина зулпухаров  
доьзална», – билгалдаьккхира нохчийн республикан динан 
урхаллехь.

дагадаийта лаьа, нохчийн республикин муфтиятехь чIираш 
дIаерзош масех шо хьалха кхоьллина комисси хилар. Цуьнан 
гIоьнца, нохчийчохь цхьа эзар сов доьзал, вовшашна гечдина, 
барте баьхкина.     Арзуев Алхаст

ГIИллАКХАН меХАллА



2 10 июнь 2021 год № 11 (483)

В
 г

а
зе

те
 и

м
ею

тс
я

 п
ер

еВ
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
еч

и
с

то
е 

м
ес

то
 п

о
 ш

а
ри

а
ту

 н
е 

д
о

п
у

с
к

а
ет

с
я

!

кана-шейх является млад-
шим братом шейха усмана-
хаджи хантиева из лаха-
невре. он родился в 1848 году. 
матерью каны была Жовхар из 
тайпа курчалой – вторая жена 
ханти ахметханова. В детстве 
усман-хаджи отдал его на уче-
бу в арабскую школу-хьуьжар 
абу аксайского. после смерти 
абу-шейха наставником каны 
стал кумык хож-ахмед из ак-
сая. В достижении каной ранга 
шейха ему поспособствовали 
совместно шейхи хож-ахмед 
аксайский и усман-хаджи. 
после смерти старшего брата 
в 1896 году, его арабская школа 
перешла в ведение кана-шейха. 
у него некоторые муталимы 
завершили курс обучения, 
начатый при жизни усмана-
хаджи. кроме того, кана-шейх 
в 1900 году был главным ини-
циатором, ходатайствовавшим 
у начальника терской области 
об открытии в селе лаха-невре 
русской школы. Этот вопрос по 
настоянию уважаемого в крае 
шейха был решен положитель-
но, и школа начала функциони-
ровать с 1901 года.

В октябре 1911 года «за 
п о с о б н и ч е с т в о  а б р е к у 

зелимхану» кана-шейх вме-
сте с другими шейхами бамат-
гирей-хаджи (Iавда) митае-
вым, сугаипом-муллой гай-
сумовым, чиммирзой (дукка) 
хамирзаевым, батал-хаджи 
белхароевым, абдул-азизом 
(докку) шаптукаевым, ма-
гомедом (мани) назировым, 
умар-хаджи андийским был 
сослан в город калугу. В 
апреле 1912 года его осво-
бодили как невиновного и 
разрешили вернуться домой.

В 1918-1920 годах кана-
шейх во главе отряда, состоя-
щего из его мюридов, участвует 
в борьбе против белогвардей-
цев. 2 января 1918 года они 
участвуют в бою за старый-
юрт. несмотря на его боевые 
заслуги против деникинской 
добровольческой армии, с уста-
новлением советской власти 
кана подвергается репрессиям 
и гонениям. В последний раз 
он был арестован 17 марта 1933 
года в возрасте 85 лет, и 9 апре-
ля того же года приговорен к 
высшей мере наказания. приго-
вор был исполнен 10 мая 1933 
года. В 1990 году кана-шейх 
хантиев был реабилитирован.

Адам Духаев

КАНА-шеЙХ ХАНТИеВ
наши праведники

03

жИмАчу АТАГIАХь ХьуьжАР СХьАеллАР 

пятница является священ-
ным днем для мусульман. пят-
ница – это хадж для бедных и 
праздник для всех мусульман. 
пятница начинается с захо-
дом солнца в четверг и про-
должается до захода солнца в 
пятничный день. многократно 
увеличивая воздания за богос-
лужение и добрые деяния в 
пятницу, Всевышний аллах 
по своей милости дает своим 
рабам возможность перевесить 
чашу весов в судный день в 
сторону добра. совершение 
грехов в пятницу считает-
ся пренебрежением к этому 
священному дню, к милости 
Всемогущего аллаха. В этот 
день многократно увеличива-
ется не только воздаяние за 
добрые деяния, но и наказание 
за грехи. необходимо обращать 
внимание на этот благословен-
ный день и соблюдать правила 
почтения и уважения к этому 

дню. правилом почтения и ува-
жения пятничного дня является 
подготовка к нему с четверга, 
очищая свою одежду, проводя 
больше времени в молитвах, 
в чтении священного кора-
на, прося аллаха прощения 
грехов. одобряемым в этот 
день считается подаяние ми-
лостыни и совершение благих 
деяний. В пятницу желательно 
искупаться. предпочтительно 
одеваться  в самую красивую 
и чистую одежду. В пятничный 
день желательно идти в мечеть 
пешком, смиренно, выражая 
покорность и намереваясь на-
ходиться  в упоминании аллаха 
до наступления времени молит-
вы, надеясь получить прощения 
за грехи и довольство аллаха.

Входить в мечеть надо с 
правой ноги. после этого же-
лательно прославлять пророка 
(да благословит его аллах и 
приветствует). 

после этого каждому из нас, 
прежде чем сесть или попри-
ветствовать кого-либо, жела-
тельно совершить двухракаат-
ную приветственную молитву 
– «тахийятуль-масжид», т.е. 
суннат-намаз при вхождении 
в мечеть. почему же предпи-
сан двухракаатный намаз при 
входе в мечеть? потому что 
мечеть – это место, предназна-
ченное для совершения намаза, 
и сунной для каждого является 
совершение намаза прежде, 
чем приступить к чему-либо. 

находясь в мечети, человек 
получает внутреннее очище-
ние, его покидают порочные 
мысли, плохие намерения.

мечеть – это место, где 
совершают поклонение и по-
минание Всевышнего аллаха. 
здесь всегда присутствует бла-
годать, которой наполняется 
сердце мусульманина.

аллах уготовил великое 

воздаяние занимающемуся 
уборкой мечети, а если он де-
лает это бескорыстно, и того 
больше. посещающему мечеть 
нужно следить за тем, чтобы от 
него не исходил неприятный 
запах. также запрещено повы-
шать голос в мечети, особенно 
говоря о мирских делах.

нежелательно садиться в 

мечети спиною к каабе. на-
ходясь в мечети, нежелательно 
скрещивать пальцы рук. ока-
зывается, при таком положе-
нии человека клонит ко сну.

если мы будем знать и со-
блюдать эти правила, мы ока-
жемся в выигрыше, ибо можем 
получить воздаяние.

Рамзан Мустаев

мажлисехь (дела хьехош 
цхьанакхетарехь) шаьш во-
шахкхетта Iаш, шайна  хьуь-
жар оьшуш хилар хьахаделча, 
циггахь ният хилира Жима-
чу атIагIарчу маьждиган 
имаман ахмадов турпалан 
и хьуьжар ян. Цул тIаьхьа 
юьртарчу нахе шен Iалашо 
хаийтира цо. наха дукха хаза-
хетарца тIеийцира цо арабаь-
ккхина некъ. Цу юьртахойн 
гIо-накъосталлица гIанташ, 
партанаш, у, жайнаш ийцира, 
иштта, кхо хьехархо а лаьцна, 
царна алапаш а хIиттийра. 
юьртахоша ахчанаш вовшах-
тохар бахьана долуш, маьж-
диг чохь и болх дIаболийра 
турпала. шовзткъе ялхийтта 
бер дара цу чохь Iамош. 2009-
чу шеран декабрь (гIуран) 
беттан I2-чу дийнахь хилира 
церан цу маьждигехь дуьх-
хьарлера дарс. хьехархоша 
сацам а бина, вархI шарна во-
вшахтоьхна программа а яра 
церан. муфтиято тIе а эцна и 
программа.

маьждигехь а доцуш, цу 
дешарна шенна цхьа меттиг 

хилча дика хир дар-кха аьлла, 
хьуьжарна меттиг лаха ара-
велира вайн турпалхо. Цхьа 
кIира а дIадаьллера эвлаюк-
къехьа, дикачохь эца меттиг 
ца карош хьуьжарна. турпал 
хьуьжарна меттиг лоьхуш 
вуй а хиъна, юсупов ахь-
мада хабар даийтинера: сан 
гIуллакх дара, вистхила везаш 
вара со, со волчу кхетахьара 
аьлла. иштта, турпал дIа а 
кхайкхина, шена хьалхха йолу 
меттиг лур яра ша, шен ницкъ 
ма-кхоччу цу тIехь и хьуьжар 
ян а гIоьртар вара ша, шега яй-
тахьара и аьлла, шена мелана 
тIелаьцнера ахьмада и болх. 
Цу балхана оьшуш долу ахча 
юьртан маьждиган имам волчу 
ахмадов турпале дIалуш дара. 
схьайохьучунна, дIахьочунна, 
массо дан дезачунна турпална 
улле ваьлла гIо-накъосталла 
деш вара Жимачу атIагIарчу 
доккхачу маьждигехь завхоз 
волу исаев изновр. даима 
санна, юьртахь деш долчу 
хIуманна юкъйихкина лаьт-
таш волчу цо дийнахь, буса 
хьегна къа билгалдоккху тур-

пала, цунна баркалла аларца. 
иштта хилча, иштта хир ду 
бохуш, цаьршимма вовшашца 
дага а вуьйлуш йина и делан 
Iилма Iамон хIусам, юсупов 
ахьмадан комаьршалла бахьа-
на долуш.

дIадаханчу 2020-чу шарахь, 
болийра цу хьуьжарна бухбот-
та. карантин хилар бахьана 
долуш, масех баттана юкъах 
баккха дийзира болх. амма и 
болх тесна ца битира. шайна 
цу цамгарехьара маршо ма-
елланехь, кхидIа а дIа бира 
и беркате болх. дукхах йолу 
харж, ма-дарра аьлча, масех 
милион соьмана йолу харж 
ахьмада шен четах йира. Цхьа 
бакъду, юьртара нах а ца Iийра 
шайга лаццалучул дакъа ца 
лоцуш. тхов туьллуш хуьлий-
ла и, лами беш хуьлийла и, 
цIенкъа хьохуш хуьлийла и, 
шайгахь йолчу говзалле хьаьж-
жина гIо-накъастолла дира 
цара а. Церан ният цIена дара. 
делан дуьхьа бохуш, и юьрта-
на оьшуш юьй а хууш, шайна 
цуьнах ял хир юй а хууш, 
доггах баьхкира уьш. иштта, 

массеран а къинхьегамца оха-
нан (апрель) беттан хьалхарчу 
дийнахь хьуьжар схьайиллина. 
хьужар Iаламат хаза, дешар-
хошна дерриге хьелаш долуш 
ю: йоккха библиотека , хьехар-
хойн чоь (учительская), кхача 
буу чоь (сталовая), божаршна 
а, зударшна а ламаз оьцийла. 
кхо класс хир ю цу чохь, ткъе 
итт дешархо цхьана классехь 
а волуш. ма-дарра аьлча, 90 
дешархо хуьлу цхьана меттехь 
цу чохь деша йиш ерг. Цу 
чохь деша дIаязвелларг вериг 
265 мутаIелам ву, царех I80 
зудабер ду. мутаIеламашна оь-
шуш долу жайна цкъа а цаьрга 
эцийтина а дац. Цу тIехь царна 
оьшучунна юьртахошка олуш 
хуьлу турпал.

Царна хьеха кхечу ярташка-
ра а хьехархой бу кхайкхина. 
уьш бу вайн махкара а, махкал 
арахьара а лаккхара дешаран 
хьукматаш чекхъяьхна дешна 
нах. карарчу хенахь универси-
теташкахь, иштта хьуьжараш-
кахь хьоьхуш а бу уьш.

Цу чохь дуьххьара элпашна 
тIера дIа, къуръан деша а, 

цуьнан маьIна дан а Iамор ду. 
ма-дарра аьлча, муьлххачу 
лаккхарчу дешаран хьукматехь 
санна, цу хьуьжарехь дешнарг  
Iеламстаг волуш араверволуш 
хIоттийна программа ю. иза 
дерриге муфтиятца дийцаре 
дина, цо къобалдина ду. 

и хьуьжар схьайоьллуш, ци-
гахь дакъалоцуш вара нохчий-
чоьнан муфти межиев салахь-
хьаьжа, шеца дуккха а дешна 
нах а болуш. шен къамелехь 
межиев салахь-хьаьжас бил-
галдаьккхира, тIекхуьу чкъор 
ийманехь кхетош-кхиорехь и 
тайпана дешаран хьукматаш 
схьаеллар мехала гIуллакх хи-
лар. «хIора шарахь алсамдуьй-
луш ду маьждигаш, хьуьжарш. 
тайп-тайпанчу хенашкара нах 
бу исламан баххаш Iамош, 
иштта къуръан Iамош, хьафи-
заш бу кхуьуш. и дерриге а 
нохчийн республикан куьй-
галхочун кадыров рамзанан 
бусулба дин кхиорна тIехь 
терго латтош хилар ду», – эли-
ра межидов салахь -хьаьжас. 

Х. Агаев

дика гIуллакх

кхетош-кхиор ГIИллАКХАН меХАллА

Фард и Сунна

 дуьххьара сан-
на ца хуьлу хIума. 

хан мел йолу хIума эшам 
хуьлуш дIадоьду. юха а бил-
галдаккха лаьа, хенан йохалла, 
мел белахь, эшам ца хуьлуш 
ца дисина вайн халкъ шен 
гIиллакхашна а, гIуллакхашна 
а. амма, дуккха а къаьмнийн а 
гIиллакхашна, гIуллакхна хил-
лачу эшамашка хьаьжча, вайн 
халкъах воккхавево. Цхьана 
хенахь шайн гIиллакхаш, 
гIуллакхаш долуш хилла долу 
цхьадолу халкъаш, оцу шайн 
гIиллакхех, гIуллакхех хаьдда, 
дисина. дукха хан а яц оцу 
юкъа йоьлларг, цхьа бIе, цхьа 
бIе ах бIе, ши бIе шо бен. 
оццул йолу хан-зама тоьъна 
къаьмнийн культурашна оц-
цул бакхий хийцамаш бан. 
дено-дено глобализаци ю 
дуьненахь хуьлуш. Цо хал-
къан кхин долчу хIуманашна 
тIеIаткъам бина ца Iаш, куль-
турина а тIеIаткъам бо. и ду 
оцу халкъашна хилларг а. 
(Церан, хIокхеран культури-
на тIеIаткъам хилла, эшам 
хилла, бохуш, церан цIераш 
яха ца лаьа дела, и халкъаш 
ца хьахадо вай). глобализаци 
ца хуьлуш хир дац тахана-
лерчу заманахь муххале а. 
хIунда аьлча, халкъийн уьй-
раш хоттаяла атта ду. хаамаш 
дIасакхачон миноташ ца оьшу, 
ваха-ван а ду атта. иштта 
цу бахьанашца мелла а во-
вшашкара тIеIаткъам хуьлу. 
Цхьангара цхьа ламаст, Iадат, 
гIиллакх схьаоьцу, шегара 
цхьа ламаст, Iадат, гIиллакх 
дIало. иштта вовшех дIаоь и 
культураш. дIаэр (интеграци) 
хуьлу-кх иштта. Цхьаволчо-м 
ала тарло интеграци муха 
хуьлу шен махкахь а волуш, 
цхьаннах дIаэн цхьана кхечу 
халкъана юкъахь хила ца 

веза хьо? тахана лерачу за-
манахь, хьо цхьана халкъана 
юкъа дIавахана, цу халкъана 
юкъахь хила оьшуш а дац. 
«Виртуальни дуьне» («Вирту-
альный мир») олуш дуьне ду. 
Цо, карахь телефон, компью-
тер йолуш волу стаг вериге 
а юкъаозийна. хьо тахана 
массо а халкъана юкъахь ву. 
муьлххачу халкъаца а инте-
граци ярна кхерам болуш ду, 
и телефон, компьютер бахьана 
долуш.

йиш юй вайн, вайн гIиллакх 
дIадала? яц. иза гайта йиш-м 
ю вайн. ма-дарра аьлча, оьцу-
чуьнга цуьнах масал эцийта 
йиш ю. гIиллакх дIадаьлча, 
адам, адамаллех духуш ду. 
Вайн адамаллех доха йиш яц. 

 ткъа глобализацех дерг 
аьлча, оцу «глобализаци» 
бохучу дешан кхетамах, тайп-
тайпанчу наха, тайп-тайпана 
шайна хетарг а дуьйцу. Цхьа-
болчара глобализаци хилийта 
ца еза, шайн халкъан хIума 
лардан деза боху. Вукхара 
глобализаци хилийта еза, 
дерриге халкъаш цхьана 
хIуманна тIехь хила деза 
боху. глобализаци хилийта 
ца еза бохурш, шайн къоман 
культура езаш, цуьнан мах 
лакхара хетарш бу, ткъа и 
глобализаци хила еза бохурш, 
шайн къоман культурех хаьд-
дарш, оцу шайн культурин 
мах ца хетарш бу дукхахберш. 
соьга хьаьттича, глобализаци 
Iилманехь, искусствехь хила 
еза. глобализаци хила еза 
аьлла, гIиллакхах, гIуллакхах 
вала ца веза. гIиллакх хаза 
хIума ю. адам хаза хIума 
дезаш, хазчу хIуманан мах 
хадон хууш хила деза. 

 Цхьана  нохчийн поэ-
тан цхьа дешнаш дара-кх: 
«мел лелийлча а тишцалург 

гIиллакх ду», – аьлла. иштта 
дан а ду иза, ахь мел лелий-
ча а тиш ца ло гIиллакх, я 
цуьнан мах охьа а ца болу. 
мелхо а, ахь лела мел до 
гIиллакхан мах хьала болу. 
нахана хазло и, нахана тов 
и. гIиллакх долуш волу стаг 
нахана веза. нах болчу наха 
цуьнца гIиллакх леладо, и 
лара а лору. хIунда аьлча, 
цаьрна гIиллакхан мах хаьа. 
шайгахь гIиллакх доцчу наха 
цуьнца гIиллакх ца леладо, 
цуьнца ларам а ца хуьлу це-
ран. Цара муха леладо цуьнца 
гIиллакх, цаьргахь гIиллакх 
ца хилча. шегахь оьшуш 
йолу хIума ца хилча, и хIума 
дан ма ца ло! Цундела царна 
цуьнан мах ца хаьа. Цхьавол-
чо ала мега: «мелхо а, ша оцу 
хIуманехь къеллица хилча, 
оцу адамна оцу хIуманан мах 
хьаьа», – аьлла. иштта а ду 
иза. хIуманан шен-шен агIо 
хуьлу. Цу хаттарна иштта 
жоп дала лаьа: «хIинццалц 
хIара хIума йоцуш я хIара 
хIума доцуш вай муха Iийна 
хилла-те», – олу вай. и хIума 
ца хиларе терра цуьнан хьаш-
талла ца хууш Iийна. иштта, 
гIиллакх доцчу стагана а оцу 
гIиллакхан мехалла ца хаьа, и 
шегахь доцу дела. амма цкъа 
и шегахь хила а хилла, оцу 
шен гIиллакхца юкъараллех 
воьлча, хIара доцуш со мух 
Iийна хилла-те, аьлла хетар 
дара. и иштта хеташ берш 
хийлазза нис а ло. Цхьана хе-
нахь муьлх-муьлххачу пхьоь-
ханах дIа а бетталой, кхано 
гIиллакх, гIуллакх, яхь йолчу 
нахах шаьш кхетча, ма Iовдал 
хилла со, ма эрна дIаяхийтина 
ас хан, бохуш Iа. оцу нахах 
кхетта, гIиллакх, гIуллакх, 
яхь йолуш дIаволавелча, шега 
болу ларам го цунна. оцо мах 

хадабойту цуьнга.
 олуш цхьа хIума ду-кх 

вайн: «гIиллакх доцчу стага-
на ахь гIиллакх лелийча, ахь 
хIун леладо ма ца хаьа, иза 
Iадвита, цуьнца гIиллакх ца 
лелош»,- олий. иза а нийса ду. 
иза кхеташ ца хилча, ахь кхин 
хIун дийр ду! гIиллакх лелон 
атта ма даций, ахь хIун лела-
до хууш я ахь лелочун мах 
хууш ца хилча-м муххале а! 
юха, цуьнца гIиллакх лелор 
дац ас,- аьлла,- хьо цуьнца 
гIиллакх ца лелон ваьлча, 
цуьнах тарлой-те хьо?- аьлла 
хаттар а кхоллало. Верриге 
хьо цуьнах тарло аьлча-м 
нийса хир дац иза. хIунда 
аьлча, хьо цуьнца бен вац 
гIиллакх ца лелош. делахь а, 
цуьнан амал дехьа волу хьо, 
меллалц валахь а. ахь дика 
ойла йича, оцу хатттарш-
на луш долу жоьпаш масех 
агIо йолуш ду. Цундела цу 
хаттаршна жоьпаш юкъара 
Iаддитча нийса хета. 

 тIехь мел беркъа велахь 
а, стагехь гIиллакх делахь, 
и стаг хазво оцу гIилликххо, 
амма цу стагехь гIиллакх да-
цахь, мел кечвелла и хиларх, 
маьттаза волу. ткъа хаза хил-
ча, хаза ду, маьттазниг наха 
тIе ца оьцу. 

 гIиллакх дIаьдаллчул 
тIаьхьа кху дуьнен чохь ваь-
хна а хIун до? хIун маьIна ду 
вахаран? гIиллакх цахилар-
ларам ца хилар ду. Вовшийн 
ларам ца хилча, мел ирча 
хир дара дуьне. дуьне юкъа-
меттигаша хаздеш ма ду. 
ткъа юкъаметтигаш, вай ма-
аллара, гIиллакхаша хуьттуш 
ма ю! Цундела, «гIиллакх 
дIадаьллачул тIаьхьа кху дуь-
нен чохь ваьхна а хIун до?», – 
аьлла сайн хIоьттинчу хатта-
ро, цкъа маццах оццу ойланца 

айса язйина «гIиллакх» аьлла 
йолу байт дагаяийти суна: 

кура байракх йина,
гIиллакх, хьо дуогIа лаьа.
хьоьл исбаьхьа синан 
кхин хIун хир ду ца хаьа.

и хьан хазалла гина,
Вахаран чам ца хьаьа.
ма дожа сан къина,
хьоьл тIаьхьа Iа ца лаьа.

бакъ а долуш, гIиллакх 
и с б а ь х ь а  х I ума  ю .  о ц у 
г I и л л а к х а н  х а з а л л а 
дIаяьллачул тIаьхьа вахаран 
маьIна ца го. юх-юха а и 
билгалдаккхарх дукха а ца 
хета. оцу гIиллакхца цхьа-
на богIуш ма буй ларам а. 
хьайн нахаца а, нехан хьай-
ца а гIиллакх, ларам боцуш 
хьо муха вехар ву?! Ваха лур 
вара аьлла а ца хета. Цунде-
ла ю гIиллакх мехала хIума. 
берашна цуьнан мехалла 
гайта еза дукха жима долуш 
дуьйна. Цунна догIуш цхьа 
дийцар ду вайн халкъалахь 
лелаш: «Цхьана стага цхьа-
на хьекъалче хаьттина хил-
ла «бер маца дуьйна Iамон 
деза», – аьлла. бере хьажна, 
«мел хан ю кху беран»?-
хаьттина хилла стага . «ялх 
бутт бу», – аьлла дас. «нийс-
са ялх бутт тIаьхьависина 
хьо»,-аьлла хьекъалчас. бер 
дуьненчу даьллачу дийнахь 
дуьйна Iамон деза бохург ду 
цу дийцарехь гойтург. лаа 
олуш ма дац, «серах хIоз 
балур бу, хьокханах хIоз ба-
лур бац, хьокха саттабахь, 
каглур бу». Цу берана етта 
езаш яц, цуьнга баха дезаш 
дац. Цунна и дерриге хьайн 
леларехь гайта дезаш ду. 
ахь дийриг схьаоьцур ду цо. 
ингалсан пачхьалкхан лите-

ратурни критика, лексикогра-
фа, поэта сэмюэл джонсона 
аьлла: «масало хьехамочул 
а дукха чIогIа тIеIаткъамбо» 
(«пример всегда воздейству-
ет сильнее, чем проповедь»). 
и ду вай дуьйцург. ахь оцу 
хIуманан лелоре хьаьжжина 
гуш хуьлу цуьнан мехалла. 
беро и хIума мехала дацахь а 
схьаоьцу, хIунда аьлча, хьекъ-
ал кхиъна даьлла дац цуьнан 
дика-вуон къасто а, хIуманан 
къорггера ойлян а. иза хIинца 
а цкъа лехамехь ду. Цундела 
цунна диканиг дика дуй а, 
вуониг вуон дуй а хоуьйтуш 
хила веза, олуш а, хьайгара 
масал гойтуш а. ткъа вок-
кханиг ахь дуьйцучух, ахь 
шена гойтучу масалх кхета 
йиш йолуш ву, и беран хенара 
ваьлла. иза дуьйцучух кхета 
йиш йолуш велахь а, цунна 
хьеха ца оьшу, амма хьайн ле-
ларца масал гайта деза цунна, 
иза ца кхеташ лаьтташ вац, и 
масал оьшуш лаьтташ ву (Вай 
вуьйцург лела ца хууш волу 
воккханиг ву, ма-дарра аьлча, 
гIиллакх доцуш волу воккха-
ниг. хIунда аьлча, гIиллакх 
доцург ву лела ца хууш верг). 
гIиллакх санна долу хIума 
цадевзарг хIуманан мехалла 
ца евзаш ву. Цхьацца долу 
адам оцу хIуманах кхеташ 
а, оцу хIуманан мах хууш а 
хиларх, ша волчу юкъаралло 
и хIума лелош ца хилча, оцу 
хIуманна тIекхийдаш ца хуь-
лу. берриге а бехк харцахьа-
лелачун а ца хуьлу даим а. и 
иштта хIунда ву? Цо и хIунда 
леладо? – аьлла, хаттар хIотто 
деза уггаре хьалха. суна 
схьахетарехь, цунна хир долу 
жоп оцу хIуманехь цуьнгахь 
къелла хилар ду аьлла хир ду. 
ма-дарра аьлча, вай йолийна-
чу темехь и къелла масаллин 

къелла бохучунна тIедогIур 
ду. Цо гойту массаллин мел 
мехалла ю. 

 гиллакх шена дагадеача 
лелош, шена дага ца деа-
ча Iаддуьтуш дац. гIиллакх 
массо хенахь лелон дезаш 
ду. ма-дарра аьлча, шен сица 
хила дезаш ду. сица долу 
хIума гуттаренна хьоьца хуь-
лу, хьоьх даккха а ца ло. 
масала, гIиллакх долу стаг 
массаьрца а гIиллакхе хуьлу, 
бер дара аьлла ца Iаш, бераца 
а. и тIечIагдеш кхузахь дага-
даьхки суна резванова ай-
зин цхьа дешнаш: «гIиллакх 
долчу стеган бераца а хуьлу 
гIиллакх» аьлла долу. уьш 
бакъ дешнаш ду. иштта дан 
а ду иза. иштта, хьал-бахам 
бара, дарж дара аьлла, цхьан-
ца гIиллакх лелош, къен-
миска вара, дарж дацара аь-
лла, цхьаьнца и гIиллакх ца 
лелош ца хуьлу гIиллакх долу 
стаг. Вай лакхахь ма-аллара, 
цуьнан сица и делахь, цуьнга 
и къестамаш балур а бац, и 
массаьрца а цхьанаэшшарахь 
хир ву. ткъа и иштта да-
цахь, цо лелориг моттаргIа ю. 
Цо лелориг моттаргIа елахь 
а, гIиллакх-м ду иза, амма 
моттаргIех дина гIиллакх 
ду-кх. ткъа моттаргIанехь 
дина хIума билггал ца хуь-
лу. ткъа лелон хала долу 
хIума моттаргIаца хуьлуш 
нисло. халонца бен ца кхо-
чу хIуманан лакхалле. ткъа 
лакхахь верг массарна а гуш 
хуьлу. иштта, адамаллин 
лакхане а кхочу гиллакхца, 
и оцу шен гIиллакхца гуш 
а хуьлу гIиллакхна бIаьрзе 
боцчу нахана. гIиллакх лелон 
хала делахь а, оцу гIиллакхо 
адамах дуьззина адам до. 

Банжаев Аьрзу
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ПОДВИГ ЗелИмХАНА мАцуеВА
ВО ИмЯ И БлАГО НАРОДА

зелимхан мацуев родился 27 ноября 1976 году в селе 
ахмат-юрт (Центарой) курчалоевского района чр, здесь 
прошла его юность.

В 1983 году в возрасте 7-ми лет он пошёл в Центаро-
евскую сош №1, ныне названную именем первого пре-
зидента чр, героя россии ахмат-хаджи кадырова (дала 
г1азот къобалдойла цуьнан!). зелимхан учился в одном 
классе с главой чеченской республики, героем россии 
рамзаном ахматовичем кадыровым. В школе он демон-
стрировал тягу к знаниям и примерное поведение, за что 
его любили учителя. одновременно он прикладывал усилия 
по изучению священного корана. учителем зелимхана в 
медресе был нынешний председатель совета алимов се-
верного кавказа хож-ахмед-хаджи кадыров.

В 1996 году зелимхан женился.
глава чеченской республики, герой россии рамзан ахмато-

вич кадыров, рассказывая о зелимхане, неоднократно отмечал 
его самые лучшие человеческие и профессиональные качества 
и вклад в установление мира и правопорядка на территории 
чеченской республики.

«В борьбе с международным терроризмом и преступностью 
погибли тысячи достойных сыновей чеченского народа, в том 
числе и зелимхан мацуев, который был не просто моим со-
ратником, но и близким другом.

он был очень мужественным, смелым, самоотверженным 
человеком, преданным другом. он участвовал во многих 
спецоперациях по ликвидации членов бандформирований, 
всегда собой прикрывал боевых товарищей. он, как и все по-
следователи пути первого президента чеченской республики, 
героя россии ахмат-хаджи кадырова, жил и умер во имя 
будущего народа», - отметил р.а. кадыров.

с 2001 года зелимхан работал в службе безопасности перво-
го президента чр, героя россии ахмат-хаджи кадырова. 9 мая 
2004 года, в момент покушения на ахмат-хаджи, находился 
рядом с ним, где взрывной волной отбросило его и получил 
лицевые ожоги. после выздоровления зелимхан, по поручению 
р.а. кадырова, был назначен в личную охрану сергея борисо-
вича абрамова. с 2007 года работал личным телохранителем 
рамзана кадырова.

старший сын зелимхана хорошо помнит отца. 
«сколько бы я с ним не общался, мне всегда этого было 

мало. я черпал у него доброту, мудрость, мужество и знания. 
старался во всем подражать ему. он был предан службе, от-
ветственно относился к обязанностям. честно сказать, мне не 
хотелось, чтобы он уходил на работу, но я знал, что он не просто 
работает, а защищает нас, как и всех жителей республики, от 
бандитов, что он там нужнее. я понимал, что он должен идти. 
я проводил целый день в ожиданиях, когда отец снова появится 
на пороге нашего дома.

мы с братьями каждый раз смотрели, как он снимает обувь, 
снимает с себя оружие, разгрузку, каждый задавал ему свои 
вопросы, он с удовольствием отвечал на них. отец мог по не-
скольку дней оставаться на работе, поэтому выезжать с ним 
куда-нибудь на природу отдохнуть у нас не было возможности. 
обычно он уезжал на службу утром и возвращался поздним 
вечером» – рассказывает сын.

на вопрос последнего его ухода на службу сын отвечает, 
что они вместе были в грозном на матче «терек» (ныне Фк 
«ахмат») - «спартак».

«наша команда одержала победу со счетом 2:0. мы с отцом 
были рады победе. после матча мы поехали домой и пробыли 
весь вечер вместе».

29 августа 2010 года в священный месяц рамадан зелимхан 
со своей семьёй встал на сухур. шайтаны проникли в село Цен-
тарой, начались взрывы, шум автоматных очередей. услышав 
звуки автоматов, зелимхан быстро одел свою форму, взял ору-
жие и устремился к выходу. на пороге стояла мать зелимхана 
тамара. словами наставления матери, несмотря на пережива-
ния, стали: «не вздумай отступать. ты на правильном пути!».

обняв мать, зелимхан направился на место боестолкнове-
ния. он был первым, кто прибыл туда.

зелимхан потребовал сложить оружие и сдаться, на что 
бандиты открыли по нему огонь из автоматов и гранатометов. 
зелимхан, рискуя собственной жизнью, под шквальным огнем 
приблизился непосредственно к месту укрытия противника и 
метнул внутрь две гранаты, при этом сам зелимхан получил 
тяжёлое осколочное ранение в голову, но продолжал оставаться 
в строю до окончательной ликвидации бандгруппы. зелимхана 
оперативно доставили в институт им.склифосовского в мо-
скве. опытные врачи клиники боролись за его жизнь больше 
месяца, но по воле Всевышнего жизненному пути зелимхана 
суждено было прерваться. он умер 26 сентября 2010 года. у 
зелимхана осталось пятеро сыновей, супруга и родители.

за мужество, героизм и самоотверженные действия, про-
явленные при исполнении служебного долга в условиях, со-
пряжённых с риском для жизни, за значимый вклад в борьбу с 
преступностью, терроризмом и экстремизмом на территории 
северо-кавказского региона российской Федерации, капитан 
милиции мацуев зелимхан султанович указом президента 
российской Федерации от 04.11.2011 №1465 награждён ор-
деном мужества (посмертно).

именем зелимхана названа одна из центральных улиц и 
мечеть в селе ахмат-юрт .

подвиг зелимхана во имя и благо народа и память о нем 
никогда не будут преданы забвению.

Республиканский проект «Турпалхой»

турпалхойКОшАН IАЗАПАш А, НИIмАТАш А

Юьхь еша 10-чу номерехь

СА ДIАэцНАчул 
ТIАьХьА Хуьлуш ДеРГ

1 – бусалба стеган са атта 
арадолу, керста стагана (и са 
хала арадаларца) Iазап ло.

2 – бусалба стеган са ара-
долу, шех уггар хазачу миск-
IатIаран хьожа йогIуш; керста 
стеган са арадолу, уггар боь-
хачу хIуманан хьожа йогIуш.

3 – бусалба стеган са ара-
долу, иза далла хастам беш а 
волуш. делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «баккъал а, бусалба 
стеган са шен дегIера арадо-
лу, иза далла хастам беш а 
волуш» (байхIакъи).

4 – са дIаоьцуш, бIаьргаш 
тIаьхьахьовсу. делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «баккъал 
а, са дIаэцча, бIаьргаш цунна 
тIаьхьахьовсу» (муслим).

5 – маликаша бусалба 
стеган са хьалахьош, массо а 
стигланашкахь пурба доьху, 
цхьана стиглара вукхунна 
тIе мосазза кхочу, цунна уьш 
ерриге а дIа а йоьллу.

6 – керста стагана стигла-
нийн неIарш дIайоьллур яц.

7 – Веза-сийлахьчу дала 
омра до, бусалба стеган са 
латта тIе юхадерзаде, олий, 
цуьнан Iамалийн тептар 
Iиллийюн (декъалхилла си-
нош яздо меттиг) олучу мет-
техь дIаяздинчул тIаьхьа.

8 – керста стеган са сти-
глара, ласттадой, цуьнан 
дегIа чу охьакхуссу, сижжин 
(дакъазадевлла синош яздо 
меттиг) олучу меттехь цуьнан 
Iамалийн тептар дIаяздинчул 
тIаьхьа.

9 – Велла стаг дIавуллучу 
хенахь цуьнан коша уллехь 
дика нах охьаховшу (велларг 
цхьалха ца витаран дуьхьа) 
– эмкална урс а хьаькхна, 
цуьнан жижиг декъа оьшучу 
хенан барамехь. Iасан кIантах 
Iамрах (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, цо элира, 
аьлла: «аш со дIавоьллича, 
сан коша уллехь совцалаш –
эмкална урс хьаькхна, цуьнан 
жижиг декъа оьшучу хенан 
барамехь –шу бахьанехь ас 
сайн са а тедеш, сайн дала 
бахкийтинчу геланчийн хат-
таршна ас жоьпаш муха ло 
со хьажархьама» (муслим).

10 – кошахь тIеттIаIовдарх 
хьалхавер вац цхьа а. ибн 
Iаббаса (дела реза хуьлда цаьр-
шинна) дийцина, делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«кошахь тIеттIаIовдарх хьал-
хавер волуш цхьа стаг хил-
ча, цунах хьалхавер ма вара 
муIазан кIант саIд. баккъал 
а, иза тIеттIаIаьвдира, цул 
тIаьхьа паргIат а ваьккхира» 
(тiабарани).

11 – беллачарна шайн кеш-
нашчохь кхетамаш юхало. 
Iумаран кIанта IабдуллахIа 
(дела реза хуьлда цаьршинна) 
дийцина, делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) хьахийра кошахь зерах 
лаьцна, аьлла. Iумара (дела 
реза хуьлда цунна) хаьттира 
тIаккха: «хIай делан Элча, 
тхуна юхалур бу ткъа тхешан 
кхетам?» делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира: «хIаъ, лур бу, 
тахана хьоьгахь ма-хиллара» 
(ахьмад).

12 – ша витина боьлхуш 
болчу шен накъостийн ма-
чийн тата хеза веллачунна.

13 – Веллачуьнга барт хот-
ту, иза дIа ма-воьлли. пайха-
мара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) шаьш стаг 
дIавоьллина девлча, цунна тIе 
а хIуттий, олура: «аш гечдар 
деха шайн вешина, цунна ний-
са жоп даларехь сацар деха, 
баккъал а, цуьнга хIинца барт 
хоттуш бу» (абу давуд).

14 – бартхатта ши малик 
догIу. абу хIурайрата (дела 
реза хуьлда цунна) дийци-
на, делан Элчано (деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Велла 
стаг дIавоьллича, цунна тIе 

ши малик догIу, Iаьржа а, 
сийна а долуш. Цаьршиннах 
цхьаъ - шех мункар олуш ду, 
важа - накир олуш ду. Цаьр-
шимма олу: «ахь хIун олу 
хIокху стагах (пайхамарх) 
лаьцна?» Веллачо эр ду, ша 
дуьненчохь олуш хилларг: 
«иза делан лай ву, Цуьнан 
Элча а ву. ас тоьшалла до, 
аллахI воцург кхин дела вац 
аьлла, мухьаммад - Цуьнан 
лай а, Цуьнан Элча а ву аь-
лла». Цаьршимма эр ду: «бак-
къал а, тхуна хаьара, ахьа эр 
дерг…» (тирмизи).

15 – Веза-сийлахьчу дала 
бусалба нах кошахь нийса 
дош аларехь чIагIбо. буха-
рис далийначу хьадисехь 
деана, делан Элчано (деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира,аьлла: «бусалба 
стаг шен кошахь охьахаийча, 
ши малик догIу. Цул тIаьхьа 
цо тоьшалла до, аллахI во-
цург кхин дела вац аьлла, 
мухьаммад аллахIан Элча 
ву аьлла а. иза ду-кх делан 
дош: «ийман диллинарш 
дала чIагIбо нийса дош ала-
рехь дуьненан дахарехь а, 
эхартахь а» («ибрахIим», 27).

16 – бусалба стага жоп ло, 
керста стаг халчухIутту.

17 – дика стаг шега барт 
хаттале шен кошахь хиъна Iа, 
кхера а ца кхоьруш, амма вуон 
стаг шен кошахь Iа, догъэтIаш, 
кхера а кхоьруш. Iаишата 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина: «Жуьгтийн цхьа зуда 
еара сан неIаре, яахIума йоь-
хуш. Цо элира:«суна хIума 
яаяйша. дала лардойла шу 
дажалца зерах а, кошан Iазап 
даларца зерах а». ас иза дIа ма 
ца яхийтира, делан Элча (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) схьаваллалц, тIаккха 
ас элира: «хIай делан Элча, 
хIокху жуьгтийн зудчо хIун 
боху?» делан Элчано (деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира:«хIун боху цо?» 
ас элира: «Цо боху: «дала 
лардойла шу дажалца зерах 
а, кошан Iазап даларца зе-
рах а». делан Элча (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) хьалагIаьттира, цо шен ши 
куьг айбира, даржош, деле ша 
дажалца зерах а, кошан Iазап 
даларца зерах а ларвар доь-
хуш, юха делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира: «амма дажалца 
зер… цхьа а пайхамар ма ца 
хилла шен умматна цуьнца 
кхерам луш а бен, ас шуьга ду-
ьйцу цхьана а пайхамара шен 
уммате цунах лаьцна ца дий-
цинарг; дажал ву, цхьа бIаьрг 
болуш, баккъал а, аллахI цхьа 
бIаьрг болуш Вац. оцу дажа-
лан хьаьжа тIехь яздина хир 
ду кафир (керсталла динарг) 
аьлла, хIора бусалба стага 
деша а доьшуш. 

амма кошахь зер… со ба-
хьанехь зуьйр бу, сох лаьцна 
хаттарш дийр ду. нагахь 
иза дика стаг велахь, и шен 
кошахь охьахаор ву, кхерам 
а боцуш, я сагатдар а до-
цуш. тIаккха цуьнга хоттур 
ду: «бусалба динах лаьцна 
хIун олу ахь?» юха цуьнга 
хоттур ду: «шуьга ваийтина 
стаг мила вара?» Цо жоп лур 
ду: «мухьаммад вара, делан 
Элча волу, делера билгало-
нашца веана вара иза, оха иза 
бакъ вира», – аьлла. тIаккха 
цунна гойтур ю жоьжахатех 
цхьа кIеззиг херо, и хьожур 
ву цуьнга, цхьайолчу цIаро 
важа юуш а йолчу. тIаккха 
цуьнга эр ду: «хьажал хьо, 
дала хьо хьалхаваьккхинчу 
хIумане». тIаккха цунна гой-
тур ю ялсаманех цхьа кIеззиг 
херо, и хьожур ву цуьнан 
хазалле а, оцу чохь долчу 
хIумане а. тIаккха цуьнга эр 
ду: «хIара ю-кх ялсаманехь 
хьан йолу меттиг. бакъонна 
тIехь хилла хьо, бакъонна 
тIехь волуш вала а велла хьо, 
бакъонна тIехь волуш гIаттор 
а ву хьо, дала мукъ лахь».

нагахь иза вуон стаг хил-
лехь, иза охьахаор ву шен 
кошахь, кхеравелла а волуш. 
тIаккха цуьнга эр ду: «ахь 

хIун олу шайга ваийтинчу 
стагах лаьцна?» Цо жоп лур ду: 
«наха цунах лаьцна олуш сай-
на хезнарг олу ас а». тIаккха 
цунна гойтур ю ялсаманех 
цхьа кIеззиг херо, и хьожур ву 
цуьнан хазалле а, оцу чохь дол-
чу хIумане а. тIаккха цуьнга эр 
ду: «хьажал хьо, дала хьайх 
дIахьовзийна долчу хIумане». 
тIаккха цунна гойтур ю жоь-
жахатех цхьа кIеззиг херо, и 
хьожур ву цуьнга, цхьайол-
чу цIаро важа юуш а йолчу. 
тIаккха цуьнга эр ду: «хIара 
ю-кх жоьжахатехь хьан йолу 
меттиг. шеконна тIехь вара 
хьо, шеконна тIехь волуш вала 
а велира хьо, шеконна тIехь 
а волуш гIаттор ву хьо, дала 
мукъ лахь, цул тIаьхьа Iазап а 
лур ду хьуна» (ахьмад).

18 – бусалба стагана ялса-
манин неI йоьллур ю, цуьнан 
кошахь дуьйна.

19 – керста стагана жоьжа-
хатин неI йоьллур ю, цуьнан 
кошахь дуьйна.

20 – бусалба лена шен ял-
саманехь йолу меттиг гойту, 
керста стагана шена кечйина 
жоьжахатехь йолу меттиг 
гойту.

21 – бусалба стеган лахьта 
шордо, цуьнан бIаьрго ма-
лоццу; керста стеган лахьта 
гатдо.

22 – дикачу стеган Iамал 
хIутту стеган куьцахь – шен 
хаза юьхь йолуш, шена тIехь 
хаза бедарш йолуш, и стаг 
шех чIогIа хаза хьожа йогIуш 
а волуш, ша кхаъ боккхуш а 
волуш. амма вуочу стеган 
Iамал хIутту, шен юьхь ирча 
а йолуш, бедарш боьха а йо-
луш, шех чIогIа вуон хьожа а 
йогIуш, вуочу хIуманца кхаъ 
боккхуш волчу стеган куьцахь.

23 – керста стагана коьртах 
жIов еттар ю (цунах латта 
хиллалц). Iазибан кIанта бар-
раа (дела реза хуьлда цунна) 
дийцина: «тхо пайхамар-
ца (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) цхьаьна ара-
девллера ансарех волу стаг 
дIаволла. тхо коша тIе кхе-
чира, амма лахьта даккха-
за дара. делан Элча (деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) къилбехьа вирзина 
охьахиира, тхо цунна гуонах 
охьахевшира. тхайн кортош 
тIехь олхазарш долуш санна 
хетара тхуна. делан Элча-
нан (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) карахь Iудах 
(дечиган тайпа) йолу гIаж 
яра, цо иза лаьттах а Iуьттуш. 
стигала хьалахьожуш, юха 
лаьтта охьахьожуш Iаш вара 
иза, юха шен бIаьргаш кхуз-
за хьала а, охьа а хьажийра 
цо, тIаккха элира: «аллахIе 
кошан Iазапах шаьш лардар 
дехийша». шозза я кхузза 
элира цо иза. Цул тIаьхьа цо 
элира: «баккъал а, бусалба 
лай дуьненах дIа а хедаш, 
эхартана тIевоьрзучу хенахь 
стиглара маликаш тIедуьссу 
цунна, кIайн яххьаш йолуш, 
шайн яххьаш малх санна 
къегина а йолуш, шайн ка-
рахь ялсаманерчу марчонех 
марчо а долуш, ялсаманерчу 
IатIарх IатIар а долуш. уьш 
охьаховшу, цуьнан бIаьргаша 
лоцучу меттиган барамехь. 
тIаккха саоьцу малик догIу, 
цуьнан коьрте охьа а хиъна, 
цо олу: «хIай цIена долу са, 
хьо арадала делера гечдаре, 
иза реза хиларе». 

Цуьнан са арадолу, хи чу-
дуттучу хIуманчуьра хи охьа-
дарах терра, саоьцучу малико 
и схьа а оьцуш. кхечу ривая-
техь деана: «Цуьнан са ара-
даьлча, стигланна а,лаьттанна 
а юккъехь мел долчу малико 
а, стиглахь мел долчу малико 
а докъан ламаз дийр ду цунна; 
стигланан неIарш дIайоьллур 
ю цунна; оцу неIаршкахь мел 
долчу маликаша деле доьхур 
ду, цуьнан са шега-шега хьа-
ладаийта бохуш. саоьцуш 
долчу малико цуьнан са схьа-
эцча, бIаьрг негIар тоххалц 
а цуьнан карахь ца дуьтуш, 
оцу маликаша схьаоьцу иза. 
шаьш деанчу марчонна юкъа 
хьарчадо цара иза, шаьш деа-

на IатIар туху цара цунна. и 
ду-кх Веза-сийлахьчу делан 
дош: «тхан геланчаша саоьцу 
цуьнан, цара ледарло а ца йо» 
(«аль-анIам», 61).

Цул тIаьхьа цунах лаьтта 
тIехь уггар хаза хьожа йол-
чу мискан хьожа йогIу. и 
маликаш, цуьнан са а оьций, 
хьаладоьлху, уьш маликийн 
цхьана а тобанна тIех ца до-
влу, цара хоттуш а бен: «хIара 
хаза са хьенан ду?» Цара жоп 
ло: «хьенехан кIентан мине-
хан ду (дуьнен чохь цуьнан 
йоккхуш йолчу цIерех уггар 
хазчу цIарца)». дуьненан 
стигала кхаччалц хьаладуьгу 
цара иза, тIаккха стигалан 
неIарш дIаеллар доьху цара, 
царна уьш дIа а йоьллу. Цара 
хабар даржадо шайна уллехь 
йолчу хIора стиглахь, уьш 
ворхIалгIачу стигала хьа-
лакхаччалц. Веза-сийлахьчу 
дала олу: «сан лен Iамалийн 
тептар дIаязде аш Iиллийюн 
олучу меттехь: «хьуна хаьий, 
Iиллийюн хIун меттиг ю? 
мухIар тоьхна тептар ду иза, 
цунна тоьшалла деш ду далла 
гергахь долу маликаш» («аль-
мутIоффифин», 19-21).

тIаккха цуьнан тептар 
дIаяздийр ду Iиллийюна чохь. 
Цул тIаьхьа эр ду: «лаьттан 
кийра юхаверзаве иза, бак-
къал а, ас царна чIагIо йина, 
цунах ас уьш кхоьллина, 
цуьнга ас уьш берзор бу, 
цунах юха а ас уьш гIовттор 
бу», – аьлла. лаьттан кийра 
юхаверзор ву иза, цуьнан са а 
юхадерзор ду цуьнан дегIа чу. 

баккъал а, цунна шен на-
къостийн мачийн татанаш 
хеза, ша витина уьш юхабир-
зича. Цунна тIе ши малик 
догIу, мохь хьакхар чIогIа 
а долуш; цуьнга мохьтуху 
цаьршимма, иза охьа а хаа-
во цаьршимма. Цаьршимма 
цуьнга хоттур ду: «хьан 
дела мила ву?» Цо жоп лур 
ду: «сан дела аллахI ву», 
– аьлла. Цаьршимма цуьнга 
хоттур ду: «хьан дин муьл-
ха дин ду?» Цо жоп лур ду: 
«сан дин ислам ду», – аьлла. 
Цаьршимма цуьнга хоттур 
ду: «шуьга ваийтина стаг 
мила вара?» Цо жоп лур ду: 
«иза делан Элча (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) вара». Цаьршимма цуьнга 
хоттур ду: «ахь йина Iамал 
муьлха ю?»Цо жоп лур ду: 
«ас делан жайна (къуръан) 
дешна, цуьнца ийман а дил-
лина, иза бакъдина ас». Цул 
тIаьхьа цуьнга мохьтухур бу: 
«хьан дела мила ву? хьан 
дин муьлха ду? хьан пайха-
мар мила ву?» – аьлла. иза 
ду бусалба стаг кошахь зерах 
тIаьххьара дерг. и хуьлуш ду 
Веза-сийлахьчу дала олучу 
хенахь: «ийман диллинарш 
бакъдолчу дашехь (ла́ ила́хIа 
иллалло́хIу) совцабо аллахIа 
дуьненан дахарехь а, эхар-
тахь а» («ибрахIим», 27).

хаттаршна жоп лур ду: 
«сан дела аллахI ву, сан 
дин ислам ду, сан пайхамар 
мухьаммад ву (делера салам-
маршалла хуьлда цунна)». 
кхойкхуш верг кхойкхур ву 
стиглахь: «бакълий-кх сан 
лай, ялсаманера мотт билла 
цунна, ялсаманера духар духа 
цунна, ялсаманин неI елла 
цунна». тIаккха ялсаманин 
хаза хьожа кхетар ю цунна, 
цуьнан бIаьрго лоцучу бара-
мехь каш шордийр ду цуьнан. 
Цунна тIе вогIур ву, шен юьхь 
хаза йолуш, бедарш хаза йо-
луш, шех хаза хьожа йогIуш 
волу стаг, цо эр ду: «кхаъ бу 
хьоьга, хьуна хазахетар дол-
чуьнца; кхаъ бу хьоьга, хьуна 
дела реза ву аьлла а, ялсама-
нин бошмаш хьуна ю аьлла 
а, шена чохь лаьтташ делан 
ниIматаш а долуш. хIара ду 
хьуна чIагIо йина де». 

Цо жоп лур ду: «дала ди-
канца кхаъ боккхийла хьоьга, 
хьо мила ву? хьан юьхь ю-кх 
дика дохьуш йогIу юьхь». 
Цунна жоп лур ду: «со хьан 
дика Iамал ю. ас делах дуй 
ма буу, суна хьо ма ца вевзи-
на, далла муьтIахь хиларехь 

сихо еш а, далла Iеса хиларх 
юхакхеташ а бен, цундела 
дала диканца бекхам бина 
хьуна». Цул тIаьхьа цунна 
дIайоьллур ю ялсаманин а, 
жоьжахатин а неIарш, юха 
цуьнга эр ду: «хIара хьан 
хIусам яра, хьо далла Iеса 
хиллехьара. амма дала цуь-
нан метта хIара елла хьуна». 
ялсаманехь дерг шена гича, 
цо эр ду: «хIай Везан дела, 
сихдехьа къематде хIоттор, 
со сайн доьзале, даьхнига 
верзийтархьама». Цуьнга эр 
ду: «паргIат хила». 

амма керста стаг дуьненах 
дIахедаш, эхартана герга ва-
хана хилча, цунна тIедуьссур 
ду стиглара маликаш,чIогIа а, 
шога а долуш, шайн яххьаш 
Iаьржа а йолуш; цаьргахь 
хир ду жоьжахатичуьрчу 
шогачу кIадин духар. уьш 
охьаховшу, цуьнан бIаьргаша 
лоцучу меттиган барамехь. 
тIаккха саоьцу малик догIу; 
цуьнан коьрте охьа а хууш, 
цо олу: «хIай боьха са, хьо 
арадала делера хьайна йол-
чу оьгIазлоне».Цуьнан дегI 
этIор ду, тIаккха цуьнан са 
(озийна) схьадоккхур ду, 
тIедачу кхакхина тIера (озош) 
тIаргIа баккхарх терра. Цун-
на неIалт эр ду стигланна 
а, лаьттанна а юкъахь мел 
долчу маликаша, стиглахь 
мел долчу маликаша. Цунна 
дIакъовлур ю стигланийн 
неIарш. оцу неIарийн охIла 
цхьа а хир ма дац, деле и са 
шайга хьала ца даккхийтар 
доьхуш бен. Цо и са схьаоь-
цур ду, цул тIаьхьа цо и са 
шен карахь дуьтур ма дац, 
бIаьрг негIар тухучу заманахь 
а цунна жоьжахатин бедар 
тIе ца юхуш. Цунах йогIур 
ю лаьтта тIехь йолу уггар 
боьха хьожа; тIаккха цара и 
хьалахьур ду. уьш цуьнца 
маликийн цхьана а тобанна 
уллехула тIехдевр ма дац, 
цара хоттуш а бен: «хIара 
хIун боьха са ду?» Цара эр ду: 
«хIара хьенехан кIант минех 
ву (дуьнен чохь цуьнан йок-
кхуш хиллачу уггар боьхачу 
цIарца)». тIаккха уьш кхочур 
ду дуьненан стигла, цара, 
цунна неI елла, эр ду, амма 
цунна неI йоьллур яц. 

делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) дийшира: «стигланан 
неIарш дIайоьллур ма яц цар-
на, ялсамани чу гIур ма бац 
уьш, механ Iуьргахула эмкал 
чекхъяллалц» («аль-аIраф», 
40). тIаккха Веза-сийлахьчу 
дала олу: «Цуьнан Iамалийн 
тептар дIаязде аш сижжин 
олучу меттехь, уггар лахарчу 
лаьтта тIехь». юха цаьрга эр 
ду: «аш охьавига иза лаьтта 
тIе, баккъал, ас чIагIо йина, 
айса уьш лаьттах кхоьлли-
на, цуьнга берзор болуш, 
цунах юха гIовттор болуш 
бу», – аьлла.тIаккха цуьнан 
са, стиглара ласттадой, цуь-
нан дегIа чу охьакхуссу. юха 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дий-
шира: «ткъа делаца накъост 
лоцург тера ву стиглара воь-
жначух, цул тIаьхьа олхазар-
ша схьалоцуш я мохо генарчу 
меттиге дIавуьгуш волчух» 
(«аль-хьаж», 31).

Цул тIаьхьа цуьнан са юха-
дерзадо цуьнан дегIачу. юха 
цунна ши малик догIу, мохь 
хьакхар чIогIа а долуш. Цуьн-
га мохьтуху цаьршимма, иза 
охьа а хааво цаьршимма. 
шина малико цуьнга хоттур 
ду: «хьан дела мила ву?» 
Цо жоп лур ду: «хIан-хIа, 
суна ца хаьа». Цаьршимма 
цуьнга хоттур ду: «хьан дин 
муьлха дин ду?» Цо жоп лур 
ду: «хIан-хIа, суна ца хаьа». 
маликаша цуьнга хоттур ду: 
«шуьга ваийтина стаг мила 
вара?» иза нислур вац цуьнан 
нийса цIе яккхаре а. Цуьнга эр 
ду: «мухьаммад ву», – аьлла. 
тIаккха цо эр ду: «хIан-хIа, 
суна ца хаьа, амма наха и 
олуш хезнера суна». Цуьнга эр 
ду: «хаа ма хаийла хьуна иза, 
деша ма доьшийла 
ахь иза». 04
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Ненан кийрахь доьзалхо дIакхалхар нислахь, 
хьакъикъат дан дезий цунна тIера?

шафиIин мазхIабехь хьакъикъат дан деза эр дац цунна тIера, 
хьанифин мазхIабехь хьакъикъат дан деза эр ду. Цундела, 
чохь са долуш дуьненчу даьлла ца хилча, хьакъикъат дан деза 
олийла дац. амма шен таро-аьтто а болуш, дика хIума дан 
лууш велахь, дарх новкъарло а хир яц. сагIа хир ду иза, далла 
муьтIахь хилар а хир ду.

ша веллачун кошан тIе воьдуш, я уьш тодан воьдуш, 
боьршачу стага а, зудчо а лардан дезарг а, цара тIе тидам 
бахийта безарг а хIун ду?

каш тIе вахар зерат ду аьлла вайн Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна). Цига ваханчо хIун дан деза а билгал-
дина цо. дийна волуш, ша цунна гергахуьлучу барамехь хилла 
лерам, велла волуш а, хила беза цуьнца. дийна волуш, шен 
цуьнца хиллачу лерамел соввийла а ца веза и, цунна хьурмат 
дан гIертарехь. и муха ду? кошан барзана тIеветтавалар а, 
чуьртах хьерчаш велхар а. уьш лело оьшуш дац.

кешнашка воьдуш, ламаз а эцна, хьурмате а волуш, оцу 
веллачунна, хьуна и ца гахь а, хьо цунна гой а хууш, хьайн 
къамел цунна хезаш хиларх тешна а волуш, иштта цуьнца 
лараме хила веза. Цига дIакхаьчча, кошан барзана гергахь 
саца а сецна, деша хаахь, къуръан а дешна, ца хаахь, салават 
а диллина, я къулхIа дешна, я зуькар дина, шен ойла тайина, 
шен веллачунна гечдар доьхуш, доIа дер цо. къаьсттина, 
лардан дезарг шен дегIа тIехь тамбоцу духар ду.

Веллачунна тIевахарца хIун лаха дезаш ду аьлча, валар дага-
даийтар ду. ша валар дагадоуьйтуш волчу стага шен некъана 
терза хIоттор ду, хIара дика дерг ду-те соьца я хIара вуон дерг 
ду-те соьца, аьлла. Вуониг дIадаккха деза. и велларг санна, ша 
а лийр ма ву аьлла, и валар цунна дагадаийта, вайна суннат 
дина кешнашка дахар. къаьсттина зударийн духарх аьлча, шен 
бусалба динехь долчу духарца, хила ма-еззара, оцу кешнашка 
йоьдучу заманахь Iатар доцуш, шен Iоврат дIа а хьулдина, зудчо 
шен веллачун коша тIехь къуръан деша а, доIа дан а мегар ду.

кошан барза тIера буц дIаяха мегар дац. оцу бецо тасбихь 
до, оцу веллачунна пайдехь ду и. кир тоха а, цу тIе поппар 
хьаха а бакъо йолуш дац шариIатехь. оцу веллачун доIа дар 
ду вайна тIехь, делан къинхетаме са а туьйсуш. Везачу далла 
хьакъдоллу хьурмат дар лойла вайна вайн гергарчеран дийна 
болуш а, беллачул тIаьхьа а.

Дарба до шаьш бохуш, бозбуанчаллаш лелош нах бу, оьр-
саша «черная магия» олу цуьнах. Къемат-дийнахь цаьрга 
хIун барт хоттур бу боху?

дела шайна оьхазваханчул тIаьхьа бен и бозбуанчаллаш ле-
лор дац наха. хIунда аьлча, дала шен къуръана чохь: « декъал 
хир бац бозбуанчалла лелийнарш, хIуъа бахьана долуш цара 
и лелийнехь а», – цIеначу аятехь схьааьлла ду. хьарам ду иза.

Нехан  хIуманна тIекховдар, церан хIума лачкъор бу-
салба динехь муха лоруш ду? цунах лаций алахьара, боху.

даккхийчу къинойх къа ду нехан хIуманна тIе куьг кховди-
на и шен долаяккхар, «лачкъор» олу вай цунах. ламазехь вайн 
хиллачу ледарлонна, марха кхабарехь хиллачу ледарлонна, 
закатехь хиллачу ледарлонна, хьаьж дарехь хиллачу эшамана, 
«шена луъучунна гечдийр ду ша, шена лиъначунна Iазап 
лур ду ша» аьлла, и шен лаамехь дитина дала. амма нехан 
хьакъ дууш волу стаг, цо и хьакъ диъна волу стаг къинтера 
ца ваьлча, цо геч ца дича, я цуьнан хьакъ юха ца дерзийча, 
дела оцу нехан хокъана гечдийр долуш вац. нехан хьакъ 
нехан ду. Цуьнан къа ас цхьана масалца гойту шуна. стеган 
мах хадийна шариIато бIе эмакал, и мах хадийна волчу оцу 
стеган къолана кховдош долу и куьг, цу цхьана куьган мах 
шовзткъе итт эмкал мах бу вайн. девнехь дIадаьккхича, цунна 
такхам беш хилча, нисса ах дегIан мехах хуьлуш долу и куьг, 
къолана кховдийна, цхьана динаран доьалгIа декъе кхаччалц 
долу и даьхни лачкъийча (вайн ахчанца кIеззиг хIума ю иза, 
бIе туьма), оццул деза долу и куьг даккха боху шариIато. 
оццул охьабаьккхина къолано оццул сийлахь долчу куьйган 
мах. къа мел хир ду, и хоьттуш волчо ша ойла йийр ю. оццул 
сий дайина-кх къолано оццул дала сий дина йолчу меженан. 
дала лардалар лойла вайна хьарамах а, нехан даьхнех а.

ХIума юхкуш волчо, терза шена деза, нахана дай лелош, 
шен пайдехьа, оьцучунна эшам а беш лело  бусалба динехь 
муха дуьйцу?

терза дай лелийначу стагна кхана догIур долчу къемат-
дийнахь Iазапца кхерам а тосуш, къуръанан аяташкахь бил-
галдина ду. тахана нахана дайдина терза къемат-дийнахь, ахь  
и токхуш, хьуна даздийр долуш ву дела. ахь нахана даздинарг 
къемат-дийнахь хьуна хьесапца атта, дайдийр долуш ву-кх 
дела. Цундела, узуш я юстуш йолу хIума и оьцуш верг резавол-
лучу агIор ахь йохкахь, дала беркатехь соввоккхур ву-кх хьо.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хаттарш а, жоьпаш а – шариIатца

кхойкхуш верг 
кхойкхур ву сти-

глахь: «харц лий-кх иза, жоь-
жахатин мотт билла цунна, 
жоьжахатин неI елла цунна». 
Цунна йогIур ю жоьжахатин 
йовхо а, цуьнан мох а. шен 
кошахь гатто йийр ю цунна, 
цуьнан пIендарш морзахдов-
ллалц. Цунна тIевогIур ву, 
шен юьхь ирча йолуш, бедарш 
боьха йолуш, шех чIогIа боьха 
хьожа йогIуш волу стаг, цо 
эр ду: «кхаъ бу хьоьга, хьуна 
халахетар долчуьнца. хIара ду 
хьуна чIагIо йина де». Цо эр ду: 
«дала вуонца кхаъ баккхийла 
хьоьга, хьо мила ву? хьан юьхь 
ю-кх, вуон дохьуш йогIу юьхь». 
Цо эр ду: «со хьан вуон Iамал 
ю, ас делах дуй ма буу, суна хьо 
ма ца вевзина, далла муьтIахь 
хиларх дIахьаьвзаш бен, далла 
Iеса хиларехь сихоеш бен. дала 
вуонца бекхам бойла хьуна».

Цул тIаьхьа цунна тIетосур 
ву бIаьрзе а, къора а, толкха а 
верг, шен карахь жIов а йолуш. 
Цо и жIов ломах тоьхча, цунах 
латта хир ма дара. Цо цунна 
жIов еттар ю, цунах латта хил-
лалц. тIаккха дала шен хьал-
халеррачу хьоле верзор ву иза. 
Цо цунна юх-юха а жIов еттар 
ю, тIаккха цо мохь хьокхур бу, 
адам а, жин а доцчарна массар-
на а хезар болуш. Цул тIаьхьа 
цунна жоьжахатин неI йоьллур 
ю, жоьжахатех мотт а буьллур 
бу цунна,ткъа цо эр ду: «хIай 
сан дела, къематде хIотта ма 
дехьа» (абу давуд).

24 – стигларчу охIланаша 
дикачу сине маршалла хоттур 
ду, цуьнга дика кхаъ боккхур бу.

25 – стигларчу охIланаша 
вуочу сине маршалла хоттур 
дац, цуьнга вуон кхаъ боккхур 
бу.

26– дала бусалба стагана 
шех хьалхаваьккхина жоьжа-
хатин цIе гойтур ю.

27 – Вуочу стагана ялсама-
нех цхьа херо гойтур ю (ша сте-
нах ваьккхина цунна хаийтар-
хьама).делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
аьлла: «Вала герга ваханчунна 
маликаша гуо бо; нагахь санна 
и дика стаг хиллехь, цуьнга 
олу: «хьо арадала, хIай дика са, 
дикачу дегIа чохь хилла долу; 
хьо арадала,декъала а хилла, 
кхаъ бу хьуна паргIатонца, 
рицкъанца, хьан дела хьуна 
оьгIазвахана воцуш хиларца». 
иза цуьнга юх-юха ма олу, и 
са шен дегIачуьра арадаллалц. 
юха и са стигала хьалахьо, 
цунна неI дIаелла олий,пурба 
а доьху, тIаккха хотту: «хIара 
мила ву?» Цо олу: «хьенех 
ву». Цуьнга олу: «хьо чудола, 
хIай дика са, дикачу дегIа чохь 
хилла долу; хьо чудола,декъала 
а хилла, кхаъ бу хьуна паргIато 
хиларца, рицкъа хиларца, хьан 
дела хьуна оьгIазвахана воцуш 
хиларца». иза цуьнга юх-юха 
ма олу, иза уггаре лакхарчу 
стигала кхаччалц. 

амма и валарчу вахана стаг 
вуон хиллехь, олу: «арадала, 
хIай боьха са, боьхачу дегIа чохь 
хилла долу; арадала,сийсаза а 
хилла, кхаъ бу хьуна хьамим-
ца (жоьжахатин тIех довха 
хи), гIассакъца а (жоьжахатин 
охIланийн соьла), цунах тер-
ра долчу Iазапашца а». иза 
цуьнга юх-юха ма олу, и шен 
дегIачуьра арадаллалц. юха и 
са стигала хьалахьо, цунна неI 
дIаелла олий,пурба а доьху, 
тIаккха хотту: «хIара мила ву?» 
Цо олу: «хьенех ву». Цуьнга 
олу: «марша ма догIийла хьо, 
хIай боьхачу дегIа чохь хилла 

долу боьха са; юхадерза, сийсаза 
долуш, стигланийн неIарш хьу-
на йоьллур ма яц». иза стиглара 
охьахьажадо, тIаккха шен коша 
дерзадо. 

дика стаг охьахаор ву шен 
кошахь, кхоьруш а, сагатдеш 
а воцуш. Цуьнга хоттур ду: 
«муьлхачу динехь вара хьо?» 
Цо жоп лур ду: «со бусалба 
динехь вара». Цуьнга хоттур 
ду: «шуьга ваийтина стаг мила 
вара?» Цо жоп лур ду: «му-
хьаммад вара, делан Элча ша 
волу, и тхоьга веара делера 
билгалонашца, оха иза бакъви-
ра». Цуьнга хоттур ду: «хьуна 
дела гиний?» Цо жоп лур ду: 
«Цхьанна а тарлуш ма дац дела 
ган». тIаккха цунна гойтур ю 
жоьжахатех цхьа кIеззиг херо, 
и хьожур ву цуьнга, цхьайолчу 
цIаро важа юуш йолчу. Цуьнга 
эр ду: «хьажал хьо, дала хьо 
хьалхаваьккхинчу хIумане». 
Цунна гойтур ю ялсаманех 
цхьа кIеззиг херо, и хьожур 
ву цуьнан хазалле а, оцу чохь 
долчу хIумане а; цуьнга эр ду: 
«хIара ю-кх, ялсаманехь хьан 
йолу меттиг. бакъонна тIехь 
хилла хьо, бакъонна тIехь во-
луш вала а велла хьо, бакъонна 
тIехь волуш гIаттор а ву хьо, 
дала мукъ лахь».

нагахь иза вуон стаг хил-
лехь, иза охьахаор ву шен 
кошахь, кхеравелла а волуш; 
цуьнга хоттур ду: «муьлхачу 
динехь вара хьо?» Цо жоп лур 
ду: «суна ца хаьа», – аьлла. 
Цуьнга кхин а хоттур ду: «ахь 
хIун олу шайга ваийтинчу ста-
гах лаьцна?» Цо жоп лур ду: 
«наха цунах лаьцна олуш сайна 
хезнарг олу ас а». Цунна гойтур 
ю ялсаманех цхьа кIеззиг херо, 
и хьожур ву цуьнан хазалле а, 
оцу чохь долчу хIумане а, ткъа 
цуьнга эр ду: «хьажал хьо, 
дала хьайх дIахьовзийначу 
хIумане». Цунна гойтур ю 
жоьжахатех цхьа кIеззиг херо, 
и хьожур ву цуьнга, цхьайолчу 
цIаро важа юуш йолчу. Цуьнга 
эр ду: «хIара ю-кх, жоьжаха-
техь хьан йолу меттиг. ше-
конна тIехь вара хьо, шеконна 
тIехь волуш вала а велира хьо, 
шеконна тIехь волуш гIаттор 
ву хьо, дала мукъ лахь» (ибн 
мажахI).

28 – маликашна бусалба 
стеган сих хаза хьожа йогIур ю.

29 – шайна керла бусалба са 
дуьхьалкхетча, бусалба нехан 
синошна хазахетар ду, генара 
доьзалхо цIавеача доьзална 
хазахетарал чIогIа.

30 – бусалба нехан синош 
долчохь са паргIатдолу дуь-
ненан балех. абу хIурайрата 
(дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «баккъал 
а, бусалба стаг шен садала 
гергавахча, цунна къинхетаме 
маликаш догIу, кIайн дари до-
хьуш. Цара олу: «хьо арадала 
делерчу паргIатоне». иза ара-
долу, шех уггар хазачу мискан 
хьожа а йогIуш. юха иза царах 
хIораммо а шен кар-кара ма 
оьцу, шаьш стигала кхаччалц 
цунах хьожа а йохуш.стигла-
нан охIлано олу: «хIара хIун 
дика са ду лаьттара деанарг?!» 
уьш цхьана а стигала ма ца кхо-
чу, цаьрга иза олуш а бен, шаьш 
бусалба синошна тIекхаччалц, 
баккъал а, бусалба синошна 
чIогIа хазахета и са деача, гена-
ра доьзалхо цIа веача доьзална 
хазахетарал сов. Цара хотту 
оцу сине: «хьенеха хIун дира-
те?»ткъа вовшашка олу цара: 
«садаIа дитийша иза, баккъал 

а, дуьненан балехь дара иза». 
оцу сино олу: «иза вала ма вел-
ла, шу долчу ца кхаьчна иза?» 
ткъа цара олу: «и вигна дегIан 
лаамийн нана шен цIе йолчу 
меттиге (жоьжахате)».

амма керста стагана Iазап 
луш долу маликаш догIу, шай-
гахь жоьжахатин духар а до-
луш. Цара олу: «арадала, хIай 
са, делан оьгIазлоне». Цул 
тIаьхьа и са арадолу, шех уггар 
боьха хьожа а йогIуш, тIаккха 
иза лаьттан неIаре дуьгу» (ибн 
хьиббан).

31 – кошахь волчу стага-
на ялсаманехь я жоьжахатехь 
шена кечйина меттиг даима 
гойтуш хуьлу. Веза-сийлахьчу 
дала боху: «ЦIергахь багор 
бу уьш (кошан дахарехь бо-
луш) Iуьйранна а‚ суьйранна 
а;къематде хIуттучу дийнахь 
кхайкхар хир ду цаьрга: «чу-
бохка пирIун а, цуьнан къам а 
уггар чIогIачу Iазапна» («аль-
гIофир», 46).

ибн Iумара (дела реза хуьл-
да цаьршинна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «шух цхьаъ велча, цунна 
гойтур ю шен меттиг Iуьйранна 
а, суьйранна а. нагахь иза ялса-
манин охIланах велахь, ялсама-
ни гойтур ю цунна; нагахь иза 
жоьжахатин охIланах велахь, 
жоьжахати гойтур ю цунна. 
Цуьнга эр ду: «хIара ю-кх хьан 
меттиг, къематдийнахь дала 
хьо гIаттаваллац» (бухари, 
муслим). 

32 – кешнаш чохь шай-
на Iазап луш болчеран аь-
знаш хьайбанашна хеза.ибн 
масIуда(дела реза хуьлийла 
цунна) дийцина, пайхама-
ра (делера салам-маршалла 
хуьлийла цунна)элира, аьлла: 
«беллачарна шайн кешнашчохь 
Iазап луш хуьлу, хьайбанашна 
церан аьзнаш хаза а хезаш».
тIабарани.

33 – каш – эхартан хIусамех уг-
гар хьалхара хIусам ю. Iаффанан 
кIентан Iусманан (дела реза 
хуьлда цунна) лай хилла волчу 
хIаниа аьлла: «Iусман (дела реза 
хуьлда цунна) вара, ша коша ул-
лехь сецча, шен маж яша яллалц 
воьлхуш. Цуьнга элира: «Жоь-
жахати, ялсамани хьахийча ца 
воьлху хьо, амма каш хьахийча 
воьлху хьо». Iусмана (дела реза 
хуьлда цунна) элира: «баккъал а, 
суна хезна делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
олуш: «каш – эхартан хIусамех 
уггар хьалхара хIусам ю, цунах 
хьалхаваьллачунна цул тIаьхьа 
дерг атта а хир долуш, амма 
цунах хьалха ца ваьллачунна, 
цул тIаьхьа дерг кхин а хала а 
хир долуш». 

Цо кхин а элира: «суна хези-
ра делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) олуш: 
«суна цхьа а меттиг гина ма яц 
цкъа а, каш цул кхераме долуш 
а бен» (ахьмад, тирмизи).

34 – Iесалла лелийначеран 
кешнаш боданах дуьзна хир 
ду. делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «хIара кешнаш шен 
охIланашна боданах дуьзна 
ду, баккъал а, аллахIа царна 
уьш нуьре до – ас царна гечдар 
дехарца» (муслим).

35 – кошан Iазап хазар ловр 
дацара дийначара. делан Эл-
чано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна)аьлла: «баккъал 
а, хIара уммат зуьйш ду шайн 
кешнаш чохь. аш вовшийн 
велларг дIавуллуш вацахьара, 
ас деле доьхур ма дара – кошан 
Iазапах сайна хезаш дерг шуна 

а хазийта, аьлла».муслим.
36 – къематде кхачале ялса-

манин стоьмаш буур бу ялса-
мане баханчара. делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьлла: «баккъал а, шен 
дегIачу юхадерзадаллац,бусалба 
стеган сих олхазар хуьлу, ялса-
манерчу дитташ тIера стоьмаш 
бууш» (ахьмад).

37 – бусалба стеган са шена 
тIехь долчу декхарх доьзна ду. 
делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) аьлла: 
«бусалба стеган са шена тIехь 
долчу декхарх доьзна ду, цунна 
тIера и дIадаллалц» (тирмизи).

38 – бусалба лена стигланан 
охIланаша доIа до. делан Эл-
чано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «бусалба 
лен са арадаьлча, шина малико 
схьаоьцу иза, тIаккха иза хьа-
ладуьгу цаьршимма. (тIаккха 
цо хьахийра цунах хаза хьожа 
яр). стигланийн охIланаша 
олу: «ма цIена са ду, лаьттара 
хьаладеана, дала къинхетам 
бойла хьох, хьо шена чохь даь-
хначу дегIах а». и дуьгу дала 
омра динчу метте; цул тIаьхьа 
олу: «дIадига иза, шена кошахь 
тоьхна хан чекхъяллалц». 

керста стеган са арадаьлча (цо 
хьахийра цуьнан вуон хьожа), 
стигланан охIланаша олу: «ма 
боьха са ду-кх лаьттара хьала-
деана». Цаьрга эр ду: «дIадига 
иза, шена кошахь тоьхна хан 
чакхъяллалц» (муслим).

39 – бусалба стагана кошахь 
нур до.

40 – бусалба стага шен ко-
шахь наб йо.

41 – Велла стаг шен доь-
зална кхаъ баккхарна тIехь 
шовкъе хуьлу. делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «Велла 
стаг дIавоьллича, ши малик 
тIедогIу цунна, Iаьржа а, сийна 
а беснаш болуш; цаьршиннах 
цхьаъ - мункар, важа – накир 
олуш ду. Цаьршимма хотту: 
«ахь хIун эр дара хIокху стагах 
(пайхамарх) лаьцна?» Цо эр ду, 
ша дуьнен чохь олуш хилларг: 
«иза делан лай а, Цуьнан Элча 
а ву, ас тоьшалла до, аллахI 
воцург, кхин дела вац аьлла, 
мухьаммад - Цуьнан лай а, 
Цуьнан Элча а ву аьлла». 

Цаьршимма олу: «ахь эр дерг 
хууш дара тхо». тIаккха цуьнан 
каш шордийр ду кхузткъе итт 
дол (кхузткъе уьттазза), цул 
тIаьхьа нуьре дийр ду иза. Цуьн-
га эр ду: «набъе». Цо эр ду: «со 
сайн доьзална тIе гIур вуй, ас 
царна и дуьйцуш?» Цаьршимма 
эр ду: «набъе ахь». керла зуда 
ялийначу жима стага набъярх 
терра, цунна уггар дукхавезачо 
бен и сама ца воккхуш, дала оцу 
шен кошара юха и гIаттаваллац, 
набъеш хир ву иза.

нагахь и мунепакъ хиллехь, 
цо эр ду: «суна хезира наха 
олуш хилларг, цара оллург 
элира ас а; суна хаац, и мила 
ву». Цаьршимма эр ду: «тхуна 
хаьара, ахь и эр дуй». тIаккха 
лаьтте эр ду: «тIеттIаIовда 
иза».Цо и тIеттIаIовдур ву, 
цуьнан пIендарш морзахдевр 
ду. оцу кошахь шена Iазап 
луш лаьттар ву иза, дала ша 
гIаттаваллац» (тирмизи).

42 – бусалба стеган каш 
баьццара хуьлу, гIовтточу дий-
не кхаччалц. делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьлла: «баккъал а, лай 
коша чу а виллина, цуьнан на-
къосташа цунна букъ тоьхча, 
цунна церан мачийн тата а 
хеза. Цунна тIедогIу ши малик; 
цаьршимма иза охьа а хаавой, 

олу: «шайга ваийтинчу стагах 
–мухьаммадах (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) – лаь-
цна хIун олу ахь?!» бусалба 
стага эр ду: «ас тоьшалла до, 
иза делан лай а, Цуьнан Элча 
а ву аьлла». 

тIаккха цуьнга олу: «хьажал 
хьо жоьжахатехь хьан йолчу 
меттиге, дала хьуна и хийцина 
ялсаманехь йолчу меттигца». 
Цунна и шиъ ший а го, тIаккха 
цуьнан каш шордо кхузткъе 
итт дол барамехь, баьццарал-
лех дуза а дузу цуьнан каш 
гIовтточу дийне кхаччалц. 

амма керста я мунепакъ 
стаге хотту: «шайга ваийтинчу 
стагах лаьцна хIун олу ахь?» Цо 
жоп ло: «суна-м ца хаьа, наха 
олуш хезнарг олура ас». Цуьн-
га олу: «хаа ма хаийла хьуна, 
деша ма доьшийла ахь иза». 
юха цунна шен хье тIе жIов 
тухур ю, тIаккха цо мохь хьок-
хур бу, адам а, жин а доцчарна 
массарна а хезар болуш. Цул 
тIаьхьа цуьнан каш гатдийр ду, 
цуьнан пIендарш морзахдов-
ллалц» (бухари, муслим).

43 – бусалба стага кошахь 
луш долу жоп дала иза нис-
варна ду.

44 – лега кошахь Iибадатах а, 
динах а лаьцна бен хоттур дац. 
делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) аьлла: 
«баккъал а, бусалба стаг шен 
коша виллича, цунна малик 
догIу, цо цуьнга хотту: «хьанна 
Iибадат деш вара хьо?» баккъал 
а, дала ша нисварна, цо эр ду: 
«со аллахIана Iибадат деш 
вара». Цуьнга хотту: «шайга 
ваийтинчу стагах лаьцна хIун 
олу ахь?» Цо эр ду: «ас тоьшал-
ла до, иза делан лай а, Цуьнан 
Элча а ву аьлла». Цуьнга хоттур 
ма дац, и доцург хIумма а. иза 
вуьгур ву жоьжахатерчу шен 
хIусаме, цуьнга эр ду: «хIара 
яра жоьжахатехь йолу хьан 
хIусам, амма аллахIа хьо лар-
вина цунах, хьох къинхетам 
а бина, дала хьуна и хийцина 
ялсаманехь йолчу меттигца». 
Цо эр ду:«сайн доьзале кхаъ 
баккхийтийша соьга. Цуьнга эр 
ду: «паргIат хила». 

амма керста стаг шен коша 
виллича, цунна малик догIу, 
цо цуьнга (мохь хьокхуш) олу: 
«хьанна Iибадат деш вара 
хьо?» Цо жоп ло: «суна-м ца 
хаьа». Цуьнга олу: «хаа ма ха-
ийла хьуна, деша ма доьшийла 
ахь иза». Цуьнга олу: «шайга 
ваийтинчу стагах лаьцна хIун 
олу ахь?» Цо жоп ло: «суна-м 
ца хаьа, наха олуш хезнарг олу-
ра ас». юха цунна шен хье тIе 
жIов тухур ю, тIаккха цо мохь 
хьокхур бу, адам а, жин а доц-
чарна массарна а хезар болуш» 
(абу давуд).

45 – къалиб олучу гIуна чуь-
ра беллачу нахана пайхамаран 
(делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) къамел хезира,амма 
церан жоп дала ницкъ ца кхе-
чира. пайхамар (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) къа-
либ олучу гIу чу хьаьжира, 
оцу чохь болчу беллачу нахе 
цо элира: «дала, чIагIо еш, 
шайна хир ду аьлларг бакъ-
хилла карийн шуна?» Цуьнга 
элира:«беллачаьрга къамел деш 
ву хьо?!» пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира: «шу ма дац царал дика 
хезаш, бакъду, жоп дала ницкъ 
ца кхочу церан» (бухари).

ТIаьхье хир ю...
Жайна хIоттийнарг – 
Хьусайн Аль-Iавайиса

Гочдинарг – 
Алиев Бексолтин Ахьмад
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