
№ 2 (213)
1-февраль 2017-йис.
Жумадуль-Авваль 1438-йис. 
Лезги чIалал вацра садра 
акъатзава. 

МЕРГЬЯМАТЛУ РЕГЬИМЛУ АЛЛАГЬДИН ТIВАРЦIЕЛДИ

“АС-САЛАМ” ГАЗЕТДА ДИНДИН ПАК КХЬИНАР АВА, АМ ЧИРКИН ЧКАЙРАЛ ГАДАРУН ШАРИАТДИ КЪАДАГЪА ИЙИЗВА

www.assalam.ru

www.islamdag.ru

lezgiassalam@gmail.com

 

Руьгьдинни ахлакьдин 
газет
 

12+

 

-

-

Межлисда гзаф инсанри иштиракна. Гьелбетда, иниз багьа 
мугьманарни хтана. 
Мярекат калукви Заур Салигьова кьиле тухвана. Сифте гаф 
Кьиблепатан Дагъустанда РД-дин Муфтийдин векил Магьди-
гьажи Абидоваз гана. Ада мискIинар эцигзавай ва ана ибада-
тар ийизвайбуруз жезвай зурба сувабдикай ахъайна. 
Гуьгъуьнлай Ахцегь райондин имам Абдулгьашим-гьажиди ви-
чин вяз гана.
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Марф пуд дережада ара-
дал къвезва: сифте нубатда 
марф «ибарат тир асул шей-
эр» гару цавуз хкажзава. 
Адан гуьгъуьналлаз марфа-
дин булутар арадал къвез-
ва ва эхирни марфадин 
стIалар бегьем жезва.
Эгер дикъетдалди Къуръан-
дин аятриз фикир гайитIа, 
ана марф арадал атунин 
къайда ва дережаяр дуьм-
дуьз къалурнавайди малум 
жезва. 

Марф арадал атун - Къуръандин 
зурба аламат
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1 Дербент шегьердин са мискIиндин имам 
Къурбан Рамазанова мусурманрин алакъай-

рикай ихтилат авуна.
Адалай кьулухъ Кьурагь райондин имам Шамиль 
Омарова кьейи кас эхиратдиз рекье тунин карда 
иширак ийизвайбуруз жезвай зурба сувабдикай ла-
гьана. 
Ахпа лезги «Ас-Салам» газетдин редактор, СтIал-
Сулейманан райондин имам Гьасан Амаханов раха-
на. Ада веледдин вилик диде-бубадин хиве авай ве-
зифайрикай насигьат авуна. 
Эхирдайни мискIин хъсанарунин, хуьруьз тIебии 
газ гъунин, гьакIни межлис тешкилуни карда еке 
алахъунар авур калукви Абдусаламов Абдусаламаз 
калукрин жемятдин патай Заур Салигьова чухсагъул 
лагьана. 
Межлис вирида санал авур дуьадалди акьалтIарна. 
Къуй Аллагьди кьабулрай ва вири хуьрера ихьтин 
хъсанвилер ва межлисар хьурай! Амин.

Калука шукурдин межлис

Исламдиз дяведихъ галаз авай 
алакъа

-

-

-

-

Мусурманрин юристрин зегьметрин 
бинеда, дяве малумарунин ва ам кьиле 
тухунин патахъай тайин тир къайдаяр 
ва асул фикирар ава. Абур исламдин 
гьукуматдиз амай гьукуматрихъ галаз 
авай тайин тир алакъаяр бинеда кьуна 
кхьенвайбур тир.  
Алатай йисара «жигьад» лугьудай тер-
мин, гзаф вахтара дяведин къуват иш-
лемишун къалурзавай гаф тир. Къуръ-
андин бязи аятра «жигьад», «дяве» 
лугьудай гафунин манада аваз къейд-
нава, амма адаз генани гегьенш мана 
гузва. «Жигьад» лугьудай терминди-
кай «меккадин» аятра раханва (мана): 
«Вуж чалишмиш жезватIа, ам вич па-
тал чалишмиш жезва. Гьакъикъатда, 
Аллагь дуьньяйрихъ муьгьтеж туш» 
(«Аль-Анкабут» сура, 6-аят) ва (мана): 
«Чун патал чалишмиш хьайибур – Чна 
Чи рекьерай тухуда. Гьакъикъатда, Ал-
лагь, гьелбетда, хъсанвал ийизвайбу-
рун даях я» («Аль-Анкабут» сура, 69-аят) 

ва генани (мана): «Динсузриз муьтIуьгъ 
жемир (абурун динрал гьалтайла) ва 
абурухъ галаз адалди (Къуръандин 
куьмекдалди чIехи женг твах» («Аль-
Фуркъан» сура, 52-аят). 
И аятар, мусурманриз женг тухудай 
ихтияр гудалди, фадамаз ракъурнавай-
бур тир. «Меккадин» вахтунда «жигьад» 
лугьудай термин, Аллагьдин рекьел 
ислягьвилелди женг тухуниз ишле-
мишнай. Ни «жигьад» авуртIани, ада 
ам вичин руьгь къутармишун патал 
ийидай. И аятри мусурманриз сабурлу 
хьун патал ва Исламдин гьакъикъат вя-
зералди ва инанмишарунин такьатар 
ишлемишуналди чукIурун патал эвер 
гузва. Жигьаддин методологиядик зу-
лумкарвилиз ва азабар гуниз ислягь-
вилелди акси акъвазун акатзава, эгер 
умуми шартIари гьа и къайда мусур-
манрин жемят макьсаддив агакьзавай 
хъсан рехъ яз къалурзаватIа. 
Ислягьвилихъ ва дяведихъ галаз алакъ-
алу юкьван асиррин доктрина, са бязи 
гъвечIи дегишвилер аваз виш йисара 
ишлемишна. Гьайиф хьи, адахъ чIехи 
кимивилер ва бине яз акъвазнавай ис-
ламдин дибриз аксивилер авайтIани, 
а доктринадин асул лишанриз мад ки-
лиг хъувунач. 
Сифте нубатда ам, доктрина туькIуьрай 
девирда авай сиясатдин гьаларихъ 
галаз ва адалай кьулухъ, Исламдин та-
рихда  хьайи рекьерихъ галаз алакъа-
лу я.
Къейднавай доктринада дяведин ва 
ислягьвилин асул фикирар  пуд аят-
дал ва са гьадисдал бинеламиш хьан-
ва (мана): «Абурухъ галаз женг твах, 
та темягь фин алатдалди, амма (вири) 
дин Аллагьдинди я. Эгер абур акъваз 
хьайитIа, гьахъсузбурулай гъейри 
амайбурухъ галаз мидявал авач» («Аль-
Бакъара» сура, 193-аят).
Мана: «Къадагъа алай варцар акьалтI 
хьайидалай кьулухъ, мажусияр гьина 
жагъайтIани терг ая, абур есирвиле 

элкъуьрна яхъ, гьар са чинебан чкада 
абурун рехъ атIутI! Эгер абур Ислам-
дихъ элкъвенватIа, капI авунватIа…
абуруз рехъ азад ая: бес Аллагь – гъил 
къачудай, мергьяматлуди я эхир!» («Ат-
Тауба» сура, 5-аят). 
Мана: «Аллагьдихъ ва Къияматдин 
йикъахъ инанмиш тушир, Аллагьди 
ва Адан расулди къадагъа эцигнавай-
дал къадагъа эциг тийизвай ва гьакъ-
икъи диндиз муьтIуьгъ тушир Кхьинар 
атанвайбурухъ галаз женг чIугу, та абур 
алчах хьана ,чпин гъилералди харж гу-
далди» («Ат-Тауба» сура, 29-аят).  
Пайгъамбардин (салам ва салават хьуй 
адал) гьадисда лугьузва: «Заз инсан-
рихъ галаз женг тухун къалурна, та 
абуру «Сад Аллагьдилай гъейри маса 
худа авач лугьудалди». АкI лагьайдалай 
кьулухъ, абуру чпин чанар ва эменни 
закай хуьда, эгер абуру чIехи гунагь 
тавуртIа (а вахтунда абур ихтиярдалди 
абурукай магьрумарда) ва а вахтунда 
абуру, анжах Аллагьдин вилик жаваб 
гуда». 
Сифте аят Мединада ракъурнавай ва са 
бязи факъигьри ва Къуръандин баян-

чийри ам, гуя мусурман туширбурухъ 
галаз, та абуру Ислам кьабулдалди, 
амма «Кхьинар рекье тунвайбуру» «жи-
зью» (лувак хуьнай харж гун) гудалди, 
абурухъ галаз дяве тухун чарасуз тир-
ди субутзава. И аят умуми къайда хьиз 
кьабулнавай ва «Ат-Тауба» сурадин 
5 ва 29-аятра къалурнавай къайдай-
рихъ галаз кьадайвал кьилиз акъудна 
кIанзава. Нетижада аятдиз ахьтин баян 
ганвай хьи, Ислам кьабулун патал му-
сурман туширбур басмишна кIанзавай, 
я туштIа исламдин гьукуматдин лувак 
экечIна кIанзава. Им гьарфба-гьарф ва 
дикъетсуздаказ ганвай баян я. Гьакъ-
икъатда, аятдин мана ам я хьи, мусур-
манри агрессордихъ галаз дяве акьван 
чIавалди тухвана кIанзава хьи, та абуру 
чпин гьужумар ва геле къекъуьнар акъ-
вазардалди. Гьа ихьтин мана неинки 
дуьзди ва гъавурда акьадайди ва эгер, 
агъадихъ галай аятриз фикир гайитIа, 
мумкин тир тек сад я (мана): «Квез акси 
яз дяве тухузвайбурухъ галаз куьнени 
Аллагьдин рекьел абурухъ галаз дяве 
твах, анжах гьалалдин сергьятрилай 
элячIмир. 

Мусурманриз ислягьвилихъ ва дяведихъ 
галаз авай алакъа
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1 Абуль-Къасим аль-Багъавиди 
вичин «Муъжам» тIвар алай 

ктабда Абдуррагьман ибн аль-
Муракъкъагьалай атанвай гьадис 
агакьарна: «Аллагьдин Расулди  
Хайбар къачур вахтунда, ам къацу-
вили ва емишри безетмишнавай. 
Инсанри гьерекатна емишар тIуьна 
ва абур къиздирмадик начагъ хьана. 
Абуру Пайгъамбардиз  арза авуна 
ва Пайгъамбарди  лагьана: «Къиз-
дирма – им кьиникьин къуллугъчи 
я ва чилел алай Аллагьдин дустагъ-
хана ва им ЦIун пай я. Эгер квез ада 
тади гузватIа, целера авай яд къайи 
авуна, ам кьве кпIунин (рагъдан ва 
месин) арада квел илич». Абдуррагь-
мана ахъайна: «Абуру гьакI авуна 
ва къиздирма алатна, ва Аллагьдин 
Расулди  лагьана: «Аллагьди хук 
хьтин ацIурдай (эгер ам михьида-
каз ацIурайтIа) пис чка халкьнавач. 
Гьавиляй, эгер чарасуз (ам ацIуриз)  
хьайитIа, къуй адан руфунин са пай 
тIуьниз, са пай – хъуниз ва са пай – 
нефес чIугваз регьят хьун патал буш 
яз турай». И гьадис медицинадин 
вири бинеяр сад ийизвай диб я. 
И гьадис кIелай духтур Ибн Аби 
Масавейха лагьана: «Эгер инсан-
ри а гафар ишлемишнайтIа, абур 
азаррикай къутармиш жедай, азар-
ханаяр ва аптекаяр кIвалах амачиз 
амукьдай». Ада акI лагьана, вучиз 
лагьайтIа, вири азаррин бине – 
хуквадин кIвалах чIур хьун я. Ара-
брин духтур аль-Харис ибн Къаляда 
лагьана: «ТIимил тIуьн – им вири 
дарманрин кьил я, амма руфуниз 
къуллугъун – им вири азаррин кьил 
я». Аль-Хариса генани лагьана: «Ин-
санар кьиникьин ва тIебиатда нич-
хирар телеф хьунин себеб, са тIуьн 
цIурурдалди адан винел маса тIуьн 
ракъур хъувун я».

РикIиз авай хийирлу таъсир

РикIиз авай хийирлу таъсирдикай 
рахайтIа, тIимил тIуьникди рикI 
юмшагъ жезва, дериндай гъавурда 
акьазва, муьтIуьгълу ийизва, ашкъи 
ва хъел явашарзава. Гзаф тIуьн иш-
лемишайла терсинин нетижа жезва. 
Аль-Марвазиди лагьана: «Абу Аб-
дуллагьа (яни имам Агьмада) кесиб-
вилиз ва каш гуниз кьетIен фикир 
гудай, ва за адавай жузуна: «Эгер ин-
сан вичин ашкъийрикай (тIуьникай 
ва хъуникай) азад хьайитIа, адаз су-
ваб жедани? Ада жаваб гана: «Адаз 
а кардай суваб тахьана гьикI хьуй, 
гьеле Ибн Умара лагьанай: «Ингье 
за тух жедалди тIуьн тинез кьуд варз 
я». За Абдуллагьан бубадиз лагьа-
на: «Эгер инсанди тух жедалди нез 
хьайитIа, ада рикIин юмшагъвал 
гьиссдани?» Ада жаваб гана: «За акI 
фикирзавач».

Аль-Марвазиди имам Агьмадалай 
атанвай Ибн Умаран гафар агакьар-
на. Генани ада Ибн Сириналай ага-
кьарна, гуя са инсанди Ибн Умараз 
«Ваз жавариш гъидани?» лагьана 
теклифнай. Ибн Умара жузуна: «Ам 
вуч я?» Инсанди жаваб гана: «Ам 
вуна тIуьнвай шей цIуруриз куь-
мекдай затI я». Ибн Умара жаваб 
гана: «Ингье за тухдалди тIуьн таву-
на кьуд варз я, ам завай нез алакь 
тийизвайвиляй туш, анжах тух 
чIавалай гзаф, гишила авай инсанар 
дуьшуьш хьанвайвиляй я». Амр ибн 
аль-Асвад аль-Ансиди агакьарна-

вайвал, яни ада такабурлувиликай 
кичIела тухдалди тек-бир недай. 
Ибн Аби-Дуньяди «аль-Жуъ» («Каш») 
ктабда Ибн Умаран гафар гъана: «За 
Ислам кьабулайдалай кьулухъ, тух 
жедалди тIуьнач». Генани ада Васи-
ъан хва Мугьаммадан гафар гъана: 
«Ни тIимил незватIа, ада кьатIузва 
ва гъавурда твазва, михьи жезва ва 
амайбурни михьзава. Бес гзаф кьа-
дардин тIуьни инсан заланарзава 
эхир ва адаз кIани шейэрикай гзаф-
бур ийиз тазвач». 

Абу Убайда аль-Хавваса лагьанай: 
«Ви кьиникь – тух хьуникди я, амма 
бахтлувал – ви гишинвиле ава. Вун 
тух хьайила залан хьана ахвариз 
фида ва душманди вун бейхабардиз 
кьада. Эгер вун каш кваз хьайитIа, 
вун гьамиша гьазур яз жеда».
Ибн Арабиди лагьана: «Арабри лу-
гьудай, гуя гьа са вахтунда, инсан 
яцIуди ва жуьрэтлуди жедач». 

Малик ибн Динара лагьана: «Руфу-
нин къайгъу кьилинди хьун ва адан 
винел вичин ашкъиди гъалибвал 
кьун, гьич инанмишдаз кутугнавач». 
Абдуррагьманан хва аль-Гьасана ва 
масабуру лагьана: «Вичин ата-буба 
Адаман сифте ахтармишун тIуьн тир 
ва Дувандин йикъалди вичин ахтар-
мишунни гьам я». Ада лагьана: «Ни 
вичин руфунин аявал авуртIа, ада 
вири хъсан кIвалахрин аявална ва 
ацIанвай хуквада чIехи акьул жедач».  

Абдуллагь ибн Марзука лагьана: «Та-
кабурлувилиз акси яз яргъал фейи 
каш хьтин шей авач». Абу Абдуррагь-
ман аль-Умари аз-Загьида жузуна: 
«Адан яргъалвал ви чирвиляй гьикь-
ван я?» Ада жаваб гана: «Инсанди са 
чIавузни тухдалди тIуьн тавун». Ада 
жузуна: «Бес и дуьньяда яшамиш 
жезвайда а кар гьикI авурай?» Аб-
дуллагь ибн Марзука жаваб гана: «Я 
Абу Абдуррагьман, авлиянриз (Ал-
лагьдин рикI алайбуруз) ва Аллагьди 
дуьз рекьел мягькемарнавайбуруз 
адалай регьят са шейни авач. Ахьтин 
инсанди незва, анжах тух тежедал-
ди, ва им яргъал фейи каш я». 

Усман ибн Заида лагьана: «Суфян ас-
Сауриди заз кхьена: «Эгер ваз беден 
сагълам ва ахвар тIимил вахтунин-
ди хьана кIанзаватIа, тIимил неъ».  
Абдуллагь ибн аль-Фаража лагьана: 
«За Абу Саид ат-Тамимидиз лагьана: 
«Аллагьдихъай кичIе инсандивай 

тухдалди нез жедани?», - ва ада жа-
ваб гана: «Ваъ». За жузуна: «Аллагь-
дихъ чалишмиш жезвайда тухдалди 
недани?». Ада генани жаваб гана: 
«Ваъ».

Бишр ибн аль-Хариса лагьана: «За 
яхцIурни цIуд йисуз тух жедалди 
тIуьнач». Ада генани лагьанай: «Къе-
нин юкъуз инсанди гьалал тIуьн 
тухдалди руфуна туна кIандач, ву-
чиз лагьайтIа ам тух хьайила, адан 
руьгьди адаз са гьарам кIвалах ийиз 
эверда. Бес ада а нагьакьанди гьикI 
тIуьрай?!» 

Ибрагьим ибн Адгьама лагьана: «Ни 
вичин хуквадин аявалзаватIа, ада 
вичин динни къайдада хуьда. Ни ви-
чин гишинвилел гуьзчивалзаватIа, 
адан хесетар хъсанбур я. Аллагьдиз 
акси хьун гишинвиликай яргъа я 
ва тух жедалди незвайдаз мукьва я. 
АцIай хуквади рикI рекьизва, ва ам 

себеб яз кьадардилай артух шадвал 
ва хъуьруьнар жезва».
Абу Сулейман ад-Дараниди лагьана: 
«Руьгь гишила ва цихъ гьарарат вах-
тунда, рикI михьи ва юмшагъ жез-
ва. Амма ада тухдалди нез ва хъваз 
хьайитIа, рикI буьркьуь жезва». Ада 
генани лагьана: «И дуьньядин куь-
лег –тухдалди тIуьн я, анжах муь-
куь дуьньядин – каш. И дуьньядани 
ва гьакI муькуь дуьньядани гьар са 
хъсан кардин бине – им Аллагьдихъ-
ай кичIе хьун я. Аллагьди и дуьнья 
Вичиз кIанибурузни гузва ва Вичиз 
такIанбурузни. Гишинвал – им Адан 
чуьнуьхарнавай хазинайрикай сад я, 
ва ам Ада Вичиз кIанибуруз гузва…».

Имам аш-Шафииди лагьана: «За 
цIуругуд йисуз тух жедалди тIуьнач, 
анжах са мус ятIани квачиз, ва гьа 
вахтундани за экъуьчнай, вучиз 
лагьайтIа тухвили беден заланарза-
ва, фагьумлувал къакъудзава, ахвар 
гъизва ва ибадатрал гьалтайла ин-
сандиз кагьуларзава».
Кьве «Сагьигьдани» агакьарнавай-
вал Пайгъамбарди  лагьаналда: 
«Инанмишда садан паталай незва, 
динсузда – иридан паталай». Им 
инанмишда Шариатда авайвал, яни 
садан паталай незва, амма динсузда 
вичин къизмишвилерин ва кьадар 
тийижир гьиссерин гуьгъуьна аваз 
иридан паталай незва лагьай чIал я. 
Пайгъамбар  ва адан асгьабар гзаф 
вахтара гишила жедай ва чпиз кIани 

шейэрикай тIимил недай. Эгер а 
гьал тIуьн авачирвиляй тиртIани, 
гьар гьикI хьайитIани Аллагьди Ви-
чин Расулдиз  тамам ва хъсан гьа-
лар хкязава. Гьавиляй Ибн Умара и 
карда абурулай чешне къачузвай, 
гьатта тIуьн авайтlани. Гьа и жуьре 
адан бубадини (Умар аль-Хаттабани) 
ийизвай. 
Кьве «Сагьигьдани» гъанва, гуя Ай-
ишади лагьаналда: «Мугьаммад 
пайгъамбар  Мединадиз куьч 
хьайидалай кьулухъ и дуьньядай 
фидалди, адан хизанриз къуьлуькай 
авунвай фу, галаз-галаз пуд юкъуз 
садрани тухдалди нез хьанач».
Аль-Бухариди Абу Гьурайрадилай 
агакьарнавай гьадисда лагьанва: 
«Аллагьдин Расулди  вич  и  дуь-
ньядай  фидалди пуд юкъуз тух же-
далди тIуьнач».   
Муслиман «Сагьигьда» гъанвайвал, 
са сеферда Умара вяз кIелдайла, ада 
инсанрал гьалтнавай и дуьньядин 
хъсванвилер рикIел гъана. Ада ла-
гьана: «Заз Аллагьдин Расул  (гиши-
ла) сагъ са юкъуз юкь агъузиз акуна, 
ва адаз тIуьн патал, гьатта вирида-
лайни усал хурмаяр жагъидачир».  
Ат-Тирмизиди ва Ибн Маджади 
Анасалай атанвай Пайгъамбардин 

 гьадис агакьарна ва ада лагьана: 
«За Аллагь патал гзаф нагьакьанви-
лер эхна, амма садани а вахтунда 
абур дадмишнач. Аллагь себеб яз 
заз кичIерар ганай, амма амайбуруз 
кичIезвачир. Анжах Биляла вичин 
хъуьчIуьк чуьнуьхарнавай тIуьнлай 
гъейри, мад заз тIуьн авачир, ва за 
пуд юкъузни ва пуд йифиз гьа икI 
эхна».

Ибн Маджади Абу Гьурайрадилай 
гьадис агакьарна: «Аллагьдин Ра-
сулдиз  чими тIуьн гъанай ва ада 
ам тIуьна. Ада тIуьна куьтягьайда-
лай кьулухъ лагьана: «Шукур хьуй 
Аллагьдиз, зи хуквадиз чими тIуьн 
тефена гзаф вахт тир». 
Аллагьди ва Адан Расулди  чпин 
ашкъийрин ва мурадрин гуьгъуьна 
гьатнавайбур айибарна. Аллагьди 
лагьана (мана): «Абурулай кьулухъ 
капI акъвазарнавай ва чпин мура-
дриз рехъ гузвай несилар атана. 
Анжах пашман хьайибурулай гъей-
ри, амайбуруз виридаз пис жеда…» 
(«Марям» сура, 59-60-аятар).
Пайгъамбарди  лагьана: «Хъсан де-
вир – им зи девир я, ахпа - адалай 
кьулухъ ва адалай кьулухъ – гуь-
гъуьна авайди. Абурулай кьулухъ 
шагьидвал гъизвай инсанар пай-
да жеда, анжах абурун шагьидвал 
кьабулдач, абуру незуьр гуда, амма 
кьилиз акъуддач. Абурун арада куьк 
хьун гегьенш жеда». 

Абу Барзадин «Муснадда» кхьенвай-
вал, Пайгъамбарди  лагьаналда: 
«Куьн вичин хукварин ва гьаяйрин 
алчах мурадри ягъалмишариз заз 
гзаф кичIезва».  

Ат-Тирмизиди ва Ибн Маджади Ибн 
Умаралай атанвай гьадис гъана: «Са 
инсанди Пайгъамбар  алай чка-
дал экъуьчдай жуьреда вичин сивяй 
«уьъ» ван акъудна. Пайгъамбарди 

 адаз лагьана: «Жуван хъпIарикай 
вуна чун азад. Гьакъикъатда, и дуь-
ньяда виридалайни тухбур, Дуван-
дин юкъуз яргъал давам хьайи каша 
жеда».                                                                  

ТАРЖУМА: А. ЭМИРСУЛТАНОВ
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“АС-САЛАМ” ГАЗЕТДА ДИНДИН ПАК КХЬИНАР АВА, АМ ЧИРКИН ЧКАЙРАЛ ГАДАРУН ШАРИАТДИ КЪАДАГЪА ИЙИЗВА

1 Архитектура

МискIин ирид галереядикай иба-
рат я – сад юкьванди, рагъакIидай ва 
рагъэкъечIдай патарихъай гьарнихъ-
ай пуд. Юкьван галерея гьяркьуь я, 
ва адан чил са тIимил виниз хкаж 
хьанва. МискIиндин юкьвал къавун 
паталай къубба эцигнава. Адан къе-
непад нехишралди безетмишнава. 
МискIиндин къене мармардин гзаф де-
стекар, къванцин гулар ва тагъар ава. 
Аль-Акъса мискIиндиз кефер патахъай 
ирид ракIарай гьахьиз жеда, абурукай 
гьар сада инсан са галереядиз тухузва. 
Кьибле, рагъ акIидай ва экъечIдай па-
тарихъай генани са шумуд ракIар ава.
МискIиндин кIаник чIехи кIвал ква, 
чпин гъиле авай чIавуз, ам хашаскер-
ри (крестоносцы) балкIанрин тевле 
хьиз ишлемишзавай.
МискIиндин цларин са пай лацу мар-
мардалди кIевнава, адалай винихъ – 
къешенг нехишри. 

Исламда авай метлеблувал

Исламдин тарихда ва мусурманрин 
рикIера Аль-Акъса мискIинди кьетIен 
чка кьазва. Ам Исламдин кьилин пак 
чкайрикай пуд лагьайди я. Адахъ га-
лаз Меккадай Иерусалимдиз кьван 
авур, Мугьаммад Пайгъамбардин  
йифен сиягьат (исраъ) ва ам цава-
рал хкаж хьун (миъраж) алакъалу я. 
МискIин гьар гьикьван машгьур чка 
ятIани, агъадихъ галай делилар ан-
жах тIимилбуруз хабар ава: Аль-Акъса 
– им са мискIин туш. Эхь, чаз чизва, 
Аль-Акъса – им мискIинрин комплекс 
я, амма Аль-Акъса вич, чна комплек-
сдин кьибле пата эцигнавай дарамат 
хьиз гьисаба кьазва. Амма и мискIин 
Кьибле я, адаз ахьтин тIвар гунин сбеб 
ам я хьи, ам виридалайни Кьибле-
диз мукьвал я. Вири дагъ Аль-Акъса 
мискIин я. Аль-Акъсадин чилел гзаф 
кьадар пайгъамбарар ва асгьабар ку-
чуднава. Месела, гиман ийизвайвал, 
Сулейман пайгъамбар  гьа ина кучуд-
нава. Чувудриз шегьерда яшамиш хьу-
нал къадагъа алай вахтунда, Римдин 
агьалийри исятда Аль-Акъса алай чка 
зирзибилдин кIунтI хьиз ишлемишза-
вай. Халиф Умара шегьер азадай вах-
тунда, ада мискIин эцигдай чка вичин 
гъилералди михьна. Ада генани, чуву-
дар гзаф асирра авунвай суьргуьндал 

эхир эцигна ва чувудрин 70 хизандиз 
Иерусалимда яшамиш жедай ихти-
яр гана. Имам аль-Гъазали Аль-Акъса 
мискIинда яшамиш хьана. Ислам-
дин дуьньяда виридалайни машгьур 
ктабрикай сад, «Игьйа Улюм ад-Дин» 
(«Диндин илимрал чан хкун»), чIехи 
алим имам Абу Гьамид аль-Гъазалиди 
Аль-Акъса мискIинда кхьена. Вичин 
уьмуьрдин са кьадар вахтунда ам, Аль-
Акъса мискIинда яшамиш хьанвайди 
анжах тIимилбуруз чизва.

Хашпарайри къачун

1099-йисуз хашпарайри Иерусалим 
кьур вахтунда, абуру саки 70 агъзур 
ислягьвал гвай мусурман яна кьена, 
МискIин къеледиз элкъуьрна, Къуб-
ба – гъвечIи килисадиз, амма кIаник 
квай кIвалер – балкIанрин тевлейриз. 
Чан алаз амукьай мусурманар, гуьгъуь-
нлай мискIиндин юкьвал алай чIехи 
хашунал гъилеризни кIвачериз михер 
яна алкIурна тарагъажнай. Гьа чкадал 
къенин юкъузни абурукай са хашунин 
бине алама. Амма Салагьуддин Аюби-
ди (Аллагь вичелай рази хьурай) Ие-
русалим дяведалди вахчур вахтунда, 
ада Исламдин мергьяматлувал къалу-
руналди, ислягьвал гвай са агьалидиз-
ни кьиникьин жаза ганач. Нетижада 
хашпарайри дестейралди Ислам дин 
кьабулна, вучиз лагьайтIа чпи мусур-
манриз Иерусалим кьур вахтунда авур 
хьтин крар, мусурманри чпизни ийи-
да лагьана абуру фикирнай эхир.

Кьисайрик квай хьтин минбар

1146-йисуз Гьалебдин селжукви жа-
наби ва Дамаскдин амир Нуруддин 
Занкидиз, Аль-Акъса мискIин хашпа-
райривай дяведалди вахчурла (Занки 
а кардихъ инанмиш тир) ана эцигдай, 
виликамаз гьазурнавай минбар (вичел 
имам хкаж хьана вяз гузвай затI) авай. 
А минбар гзаф гуьзелди тир ва са мих-
ни ва клейни галачиз туькIуьрнавай. 
Гьайиф хьи, хашпарайрин винел гъа-
либвал къачудалди Занки яшамиш 
хьанач, амма адан сухта Салагьуддина 
вичин муаллимдин мурад кьилиз акъ-
удна ва Иерусалим азадай вахтунда 
а минбар мискIинда эцигна. Гьайиф 
хьи, минбар чи йикъаралди амукьнач. 
Виликдай и мискIиндин Къубба маса 

ухшардинди тир. Ам Исламдин тарих-
да сад лагьай къубба я – ам халиф Аб-
дул Малик ибн Марванан буйругъдал-
ди эцигнава. Адан кIукI хъенчIин вич 
кIарасдинди тир, анжах саки агъзур 
йис алатайла, Османви халиф ЧIехи 
Сулеймана идара ийидайла, вилик 
цлаз ва сахсидиз къизилдин къат ала-
ва хъувуна. 

Халиф Умаран чIехи акьул ва 
гележегдин фагьумлувал

Мусурманри Къудс дяведалди вахчур 
вахтунда, халиф Умара шегьердиз ки-
лигун кьетIна. Ада Гьяддин килисадал 
кьил чIугуна ва а килиса виликдай 
хьиз хашпарайринди яз амукьун па-
тал къарар кьабулна. Гьа килисадин 
кешишрихъ галаз суьгьбетар фидай 
вахтунда, капI ийидай вахт алукьна. 
Умар ибн аль-ХатIтIаба вичиз капI 
ийиз кIанзавайди малумарна. Адаз 
чилел экIягъун патал кешишри рух 
гъана ва лагьана: «Эй, вири инанмиш-
бурун халиф! КапI гьа и клисада ая, ам 
Аллагьдин ибадатхана я эхир!» Абуруз 
халифди жаваб гана: «Эгер за капI гьа 
и килисада авуртIа, заз гележегда му-
сурманри, им халифди капI авур чка я 
лагьана, хашпарайривай и ибадатхана 
къакъудиз кичIе я. Гьавиляй ина капI 
авун, за метлеблуди яз гьисабзавач». 
Адалай кьулухъ ам ибадатханадай 
экъечIна ва адавай къерехдиз хьана 
капI авуна. Гуьгъуьнлай мусурманри 
гьа и чкадал са мискIин эцигна ва ам 
халифдин тIварцIихъ яна.

Куьлегрихъ галаз алакъалу агь-
валат

Къенин йикъалди Гьяддин килисадин 
куьлегар, гьеле вичин вахтунда ха-
лиф Умара вугай мусурманрин тухум-
дин несилдив гума. Къенин юкъузни 
а хизандин векилри, гьар экуьнахъ а 
ибадатханадин ракIарар ачухзава ва 
нянихъ агал хъийизва. Къудс инглис-
ри дяведалди вахчур вахтунда, «куьле-
грин» месэла къарагъарнавай. Са бязи 
къалмакъалчийри, гуя хашпарайрин 
клисадин куьлегар са арабрин хизан-
див хьун, им гьикI жедай кар я лугьуз 
къал кутазвай. Куьлегар вахчуна, амма 
абур нив хьун лазим ятIа абур са мес-
лятдал атанач. Хашпарайрин гьар жуь-

ре хилерин векилри, куьлегар гьар 
сада вичив хьун патал кIевивал ийиз-
вай. ИкI хьайила, виликан сагьибрив 
куьлегар вахгунилай гъейри, мад чара 
амукьнач. Къенин йикъалди ибадат-
ханадик хкIун тавур Умар ибн аль-
Хаттабан къарар, килисада игьтиятлу-
даказ хуьзва.

МискIиндикай са шумуд гьакъ-
икъат

Аль-Акъса язва: 1 – мусурманрин сифте 
кьибле; 2 – Мугьамад Пайгъамбар  ца-
варал хкаж хьун патал (ми’раж), сефер 
хьайи чка (исраъ); 3 – чилел эцигнавай 
Аллагьдин кIвалерикай кьвед лагьай-
ди; 4 – Вишералди Аллагьдин илчияр 
кучуднавай чка; 5 – Мугьаммад Пайгъ-
амбардин  гзаф асгьабар кучуднавай 
чка; 6 – Аллагьдин эмирдалди алама-
тар хьайи чка; 7 – Аллагьди Вичи «бе-
рекатлуди» я лагьай чка; 8 – ачухдиз, я 
туштIа кирсеба 70 сеферда Къуръанда 
тIвар кьунвай чка; 9 – Аллагьдин па-
тай кагъазар гваз малаикар атай чка; 
10 – Пак тир Къуръанда тIвар кьунвай 
мискIин (мана): «Чи лукIраз аламатар 
къалурун патал, гьарам мискIиндай 
Вичин лукI берекатлу яргъал тир 
мискIиндиз (Аль-Акъсадиз) йифиз Тух-
ванвайдаз шукур хьурай. Гьакъикъат-
да, Ам – виридан ван къвезвай, вири 
аквазвайди я!» («17» сура, 1-аят).

Къаюмвал

Алай аямда Иерусалимдин Куьгьне 
шегьер, Израилдин Иерусалимдин па-
юникай я. Анжах Иорданиядинни Из-
раилдин арада хьайи 1994-йисан икь-
рардал асаслу яз, Иерусалимда авай 
мискIин ва мусурманрин вири паклу 
чкаяр, Иорданиядин къаюмвилик ва 
гуьзчивилик ква. 

Акадарун

Гзаф вахтара туристрин малуматра 
Къуббадин (Къуббат ас-Сахрадин) 
чIехи къизилдин къубба, Аль-Акъса 
мискIиндин гъвечIи къуббадихъ галаз 
какадарзава. Анжах Аль-Акъса Ислам-
дин пуд лагьай пак мискIин я, Къубба 
туш, гьакI ятIани, ада комплексдин 
юкьван чка кьазва.

ТАРЖУМА АВУРДИ: А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Аль-Акъса - Исламдин пуд лагьай мискIин
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1 
Ингье са аятда марф арадал 

атунин къайдадикай вуч лагьанватIа 
(мана): «Аллагьди гарар ракъурзава ва 
гьа икI булут цавуз акъудзава ва Вичиз 
кIанивал ам кIусариз пайзава. Ахпа ваз 
аквада хьи, гьикI адан гуьтIуь арайрай 
марф къвазватIа. 
Ада Вичин лукIарикай анжах Вичиз 
кIанибуруз булут ракъурайла, абуру 
шадвалзава» («Ар-Рум» сура, 48-аят). 

-
ралди яракьламиш хьана,  аятда ла-
гьанвай марф арадал атунин пуд дере-
жадиз килигда. 

1-дережа: «Аллагьди гарар ракъурза-
ва…»
 
Гьуьлерин кфади гьамиша сан-гьисаб 
авачир кьван гзаф гьавадин куркурар 
арадал гъизва ва кьел квай цин стIалар 
гьавадиз гадарзава, абур лагьайтIа ат-
мосферадиз хкаж жезва. Гьа и «аэро-
зольдин» гъвечIи кIусари «цин ракьар» 
механизмдин куьмекдалди, гьуьле-
рин винелай бугъ хьана хкаж хьанвай 
лап куьлуь стIалар элкъуьрна чпел 
кIватIзава ва гьа икI булутдин стIалар 
арадал гъизва. 
  
2-дережа: «…ва гьа икI булут цавуз акъ-
удзава ва Вичиз кIанивал ам кIусариз 
пайзава...» 

Кьелен кристаллрал, я туштIа гьавадик 
квай руквадин гъвечIи кIусарал циз 
элкъвенвай цин бугъадикай булутар 
арадал къвезва. Булутрин къене авай 
стIалар гъвечIизвайвиляй (диаметр 
0,01-0,02 мм), абур гьавада куьрс хьана 
цав тирвал экIя жезва. Гьа и жуьреда 
цав булутри кьазва.  
ГьикI гьуьлерин кфадикай куьлуь 
цин стIалар арадал атана цавуз гадар 

жезватIа, шикилдай аквазва. 

Им марф арадал атунин сад лагьай де-
режа я. Булутра арадал къвезвай цин 
стIалар гьавада куьрс хьана ва циз 
элкъвейдалай  кьулухъ, абур Чилел 
марф хьиз экъичзава. И дережаяр вири 
дуьм-дуьз Къуръандин аятра къалурна-
ва.  

3-дережа: «…Ахпа ваз аквада хьи, гьикI 
адан гуьтIуь арайрай марф къвазватIа».

Кьелен кристаллрал ва руквадин 
гъвечIи кIусарал цин гъвечIи паяр 
кlватl хьуникди, абур целди тух жезва 
ва марфадин стIалар арадал къвез баш-
ламишзава. Гьа и жуьреда, къвез-къвез 
гьавадилай залан жез башламишай 
стIалар, булутрин умуми кьадардихъай 
къакъатна, Чилел марф хьиз къвазва.
Чаз аквазвайвал, Къуръанда марф ара-
дал атунин гьар са дережадикай кхьен-
ва. Вични а дережаяр, гьакъикъатдин 
къайдада аваз къалурнава.
Са шумуд асир идалай вилик, гьеле 
инсаниятдивай а сирерай илимдин 
къарар акъудиз алакьдалди, Аллагьди 
инсанриз алемдин ажайиб тIебиатдин 
гьаларикай хьиз, марфадикайни на-
дир чирвилер гана. 
Марф арадал атуникай Къуръандин 
маса аятдани лагьанва (мана): «Бес ваз 
аквазвачни, гьикI Аллагьди булутар 
чукурзаватIа, ахпа абур галкIурзаватIа, 
адалай кьулухъ абур сад-садан винел 
хкажна цифедиз элкъуьрзаватIа, ваз 
аквазва хьи, гьикI адан гуьтIуь арайрай 
марф къвазватIа. Цавай Ада хар къене 
авай булутрин дагълар агъуз вегьез-
ва ва адалди вуж кIан хьайитIа язава, 
ва нелай кIан хьайитIа алудзава. Адан 
цIайлапандин цIарцIардивай вилерин 
ишигъ тухуз ва буьркьуь ийиз жезва» 
(«Ан-Нур» сура, 43-аят). 

Булутар кIватI жезвай ва марф 
къвазвай къайда

Метеорологри булутрин жуьреяр ах-
тармишай вахтунда, абур тажуб жедай 
къарардал атана. Марфадин булутар 
ачух къайдада аваз арадал къвезва. 
Кумулонимбус тIвар алай марфадин 
булутрин са жуьре, илимдалди мягь-
кемарна дережайра аваз арадал атун, 
чешне яз гъин:   

1-дережа: сирнавун (дрейф)

Булутар арадал атай чкадилай гару 

абур масаниз тухузва ва цавун кIаняй 
булутар сирнав ийиз башламишзава.  
(А) Пайи-паяр хьанвай куьлуь булутар 
(кумулонимбус).
(Б) Куьлуь булутар сад-садахъ галаз 
галкIай вахтунда, чIехи булутдин юкь-
ва авайди эцяна акъуддай къуват чIехи 
жезва, гьа и жуьреда булутар сад-садан 
винел эциг хьана цавуз хкаж жезва.   

2-дережа: какахьун

Гару тухузвай гъвечIи булутри (куму-
лонимбусри) цавун тагъда сирнавзава, 
какахьзава ва цIийи чIехи булутар ара-
дал гъизва.
3-дережа: булутар кIватI хьун 

 ГъвечIи булутар кIватI хьунин не-
тижада, чIехи булутдин арада авай 
вичелди чIугвадай къуват, булутдин 

вини патахъ чIехи жезва. Булутдин 
юкьва авай вини патахъ вичелди 
чIугвазвай къуват, адан къерехрилай 

гужлу я. Гьа и винелди таъсирзавай 
вичелди чIугвазвай къуват себеб яз, 
булут тикдиз чIехи жезва. Гьа и жуь-
реда булутар тикдиз чIехи хьуникди, 
абур сад-садан винел къаткизва. Не-
тижада булутдин беден тикдиз ат-
мосферадин къайи къатариз акъаж 
жезва; гьа и жуьреда чIехи жез баш-
ламишай булутда, стIалрин къайдада 
аваз яд кIватI жезва.
Эхиримжи дережада дакIунвай цин 
стIалар акьван залан жезва хьи, булут-
дин вичелди чIугвадай къуватдивай 
абур мад хуьз алакьзавач ва абур булут-
дай марф, хар ва жив хьиз къвазва. 
Марфадин булутар арадал атунин 
къайда, абурун къурулуш ва вези-
фаяр, алай аямдин технологийрин 
(самолетрин, спутникрин, компью-
террин ва мсб.) куьмекдалди метео-
рологриз анжах гьа и мукьвара чир 
хьанвайди къейдун лазим я. Амма и 
гьалдин тIебиатдикай инсаниятдиз 
гьеле сифте яшайишдин чирвилер 
авачир девирда, Аллагьди чаз а чир-
вилер 1400 йис идалай вилик рекье 
тунвайди ачух делил я. ГьакI хьайила, 
ида генани Къуръан - Аллагьдин Ктаб 
тирди тестикьарзава. 
И илимдин гьакъикъат 14 асир ида-
лай вилик инсанриз, «Ан-Нур» сурадин 
43-аятда Аллагьди хабар ганва (мана): 
«…ахпа абур галкIурзаватIа, адалай 
кьулухъ абур сад-садан винел хкажна 
цифедиз элкъуьрзаватIа, ваз аквазва 
хьи, гьикI адан гуьтIуь арайрай юргъ 
къвазватIа».  

ТАРЖУМА: А. ЭМИРСУЛТАНОВ      

Марф арадал атун - Къуръандин зурба аламат

 эвел алатай нумрада

1. Аль-лядуд - им куьлуь авунвай къуст, я туштIа 
адан настой сивин са пипIез вегьеда. Ам Пайгъ-
амбарди  лагьайвал плевритдиз ва маса азарриз 
акси яз ишлемишзава.

2. Ас-СаутI - им куьлуь авунвай къустдикай не-
рай нефес чIугвазва. И жуьре гьадисда лагьанвай-
вал жигеррин азарар: астма, верем азар авайла, 
цIумаруфар дакIурла, мекьи хьайила, къиздирма 
ва фарингит хьайила, туьд тIадайла ва уьгьуьяр га-
лайла ишлемишда. 

3. Кремар. Аль-Къуст крем хьиз тIехвериз  ва хамун 
азарриз яда.
Аль-Къуст аль-багьри кремдиз икI элкъуьрда: аль-
къуст аль-багьридин кьве дувул куьлуьдаказ куьт-
куьнда, ахпа зейтундин гъерида 15 юкъуз твада. 
Адалай кьулухъ анай дувулар акъуд хъувуна, чуькь-
вена абурук квай гъери хкуд хъийида. Дувулрикай 

хкатнавай шире какахьнавай гъери дарман хьиз 
ишлемишда. 

4. Гум гун. Ам вацран кьилерилай ва аял хьайида-
лай кьулухъ эхъвезвай дишегьлидиз хийирлу я. 
Аль-Бухариди ва Муслима чпин «Сагьигьра» къа-
лурнавай гьадисда, дишегьлидиз пуд йикъалай 
гзаф яс кьадай ихтияр авачирди хабар гузва. Ан-
жах гъуьл рагьметдиз фейитIа, 4 варзни 10 юкъуз 
яс кьун лазим я. Вичин яс (идда) вилив хуьзвай ди-
шегьлидикай Пайгъамбарди  лагьана: «Ада ати-
рар ишлемишна кIандач, рангуда тунвай гъалари-
кай хранвай парталар квачиз, амай экуь парталар 
алукIна кIандач».
Умм Атияди лагьана: «Ада вацран кьилерилай кьу-
лухъ чакай сад эхъведайла къустдин гъвечIи кIус 
ва азфар чаз ишлемишдай ихтияр гана».  
Имам ан-Нававиди лагьана: «Аль-Къуст ва аль-
азфар – ибур бухурдин машгьур тир кьве жуьре я. 
Абур Пайгъамбарди  вацран кьилерилай кьулухъ 
эхъвезвай дишегьлийриз атирар хьиз ваъ, амма 

ивидин гелер ва нагьакьан ни алатдайвал ишле-
мишдай шей хьиз ихтияр ганва». 
Аль-къустдин бухурдихъ бедендихъ ни агалзавай 
ва ам михьзавай са тIимил хуш ни гала. Ам итимри 
ва аялри ишлемишайтIани жеда, вучиз лагьайтIа 
адахъ хуш ни гала ва ам хийирлу я. 

5. Ат-Такмид – чими мелгьем. Аль-Къуст регъвена 
ам са тIимил цик, я туштIа виртIедик какадарна 
лемкье хьтинди гьазурна ва хирериз, тварариз, 
кайи чкайриз, чIехи буьвелриз ва маса хирериз 
яда. Абур Аллагьдин куьмекдалди алатда.

6. Ат-ТантIиль. Ат-тантIиль «ан-натIль» гафуни-
кай ибарат я. Ам беден целди чуьхуьн лагьай 
чIал я. Эгер эхъведай цик аль-къуст аль-багьри 
какадарайтIа, ам инсандин бедендал алай, иллаки 
ятуррин, кьуьчIерин ва кьилин чIарарин арада ми-
кробар ва грибокар тергдай хъсан стерилизатор я.  

ТАРЖУМА АВУРДИ: А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Аль-Къуст ишлемишдай къайда  
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КапI ийидай къайда
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КапI ва адан ракатар
Сифтедай чна кьве ракатдин 
капI ийидай къайда къалурда, 
вучиз лагьайтIа 3 ва 4 ракатдин 
кпIарин сифте кьве ракат гьа и 
кьве ракатдин капI хьиз ийиз-
ва, адалай кьулухъ сад ва я кьве 
ракат алава хъувуналди. 
Кьве ракатдин капI ийидай 
къайда:
КпIунив эгечIдалди чин Кьи-
бледихъ элкъуьрна акъвазун 
лазим я , кIвачер къуьнерихъ 
галаз сад хьиз (абурун арада 
тахминан са чIиб), къадамар 
сад-садаз къушаба эцигда, гъи-
лер агъузда, вилер пел эцигза-
вай чилиз килигзава (жувавай 
са метрдин яргъа авай чкадиз; 
кпIунин халичадин яргъивал 
тахминан 3 кьуьнт, яни 1,4-1,5 
метр). Пел эцигзавай чкадиз 
вири кпIунин арада килигун 
сунна я, са арадилай гъейри, 
«ат-тагьият» кIелдайла, тIуб 
хкажай вахтунилай гъейри 
(идакай агъадихъ кIела). 
Дишегьлийри кпIунин арада 
чпин беденрин са паяр маса-
бурув агудун лазим я: кIвачер 
санал (амма кIевиз агудун ге-
рек къведач), гъилерни кьуьн-
тер бедендив агуднава. 
КпIуниз талукь тушир вири 
фикиррикай азад яз ибадат-
дал машгъул хьун лазим я. Ал-
лагьдиз  вири аквазвайди ва 
виридан ван къвезвайди, Адаз 
инсанрин фикирар ва ниятар 
чизвайди рикIелай алудна 
кIандач.
Жуван фикирар кIватIайдалай 
кьулухъ рикIелди (фикирда) ва 
мецелди кпIунин ният ая. 
Месела: «За Аллагь патал экуь-
нин кьве ракатдин ферз капI 
ада авун ният ийизва». РикIяй 
ният авун ферз я, рикIяй ният 
ийидалди виликамаз ам ме-
целди лугьун сунна я (рикIяй 
ният ийидайла фикирар 
кIватIиз регьят жедайвал ме-
целди ният ийизва). 
Ниятдин ферзер: 1) капI ийиз 
кIанзавайди лугьун; 2) капI 
тайинарун (квез гьи капI ийиз 
кIанзаватIа, тIвар кьун, месе-
ла, экуьнин, нисинин, рагъ-
дандин…); 3) ферз капI ийиз 
кIанзавайди лугьун; 4) ният 
«Аллагьу акбар» гафарихъ га-
лаз галкIун, яни мецелди «Ал-
лагьу акбар» лугьудай арада 
рикIяй ният авун лазим я.
Эгер капI жемятдихъ галаз 

имамдин гуьгъуьна аваз 
ийизватIа, винидихъ гъайи 
ниятдал «жемятдихъ галаз» ва 
я «имамдин гуьгъуьна аваз» га-
фар чарасуз алава хъийида. 
Ниятдин суннатар: 1) рака-
трин кьадар лугьун; 2) «Аллагь 
патал» лугьун; 3) капI вахтунда 
(ада) ийизвани ва я эвеззавани 
тайинарун.
Гьа икI, Кьибледихъ элкъвена 
сифте ният мецелди лугьуда, 
ахпа тади квачиз «Аллагьу ак-
бар» (Аллагь чIехи я) лугьуда ва 
адахъ галаз санал кьве гъилни 
виниз хкажда. Хкажай гъилер 
кьилин кьве патахъайни же-
дайвал ийида ва абурун капа-
шар вилик, яни Кьибледихъ 
элкъуьрда (1-шик.) 

гъилерин тупIар азаддиз кьада, 
чIехи тупIар япарин хъуьтуьл 
чкайрихъ ва амай тупIарин 
кIвенкIвер япарин вини кьи-
лихъ галаз санал жеда ва ви-
лик, яни Кьибледихъ элкъуьр-
да. Дишегьлийри гъилер анжах 
хурув кьван хкажда, кьуьнтер 
къваларив агудда, капашарни 
тупIар Кьибледихъ элкъуьрда 
(2-шик.) 

Ахпа гъилер агъузда ва хурун 
кIаник хьиз, пицIинилай са 
тIимил виняй ва руфунин чап-
ла патахъ хьиз (3-шик) эцигда. 

И арада чIехи ва гъвечIи ва 
адан патав гвай тупIаралди 
чапла гъилин билег кьада, 

эрчIи гъилин юкьван ва къа-
лурдай тупIар дуьзарна чапла 
гъилин кфилдал эцигда (4-
шик.)   

Чапла гъилин гъвечIи тIуб 
пицIинилай вине жеда, акI 
хьи, эгер ам михьиз ачухайтIа, 
пицIинал акъатда. 
«Аллагьу акбар» лагьайдалай 
кьулухъ куьн кпIуниз гьахьзава. 
КпIуниз гьахьдайла лугьузвай 
«Аллагьу акбар» гафар гъилер 
хкажна хурун кIаник эцигдал-
ди ялун лазим я, гьа и арада 
(«Аллагьу акбар» лугьудайла) 
рикIяй ният авун чарасуз я. 
КпIунив эгечIдайла кIелзавай 
«Аллагьу акбар» гафариз 
такбирату-ль-игьрам лугьуда. 
Хурун кIаник гъилер эцигна 
акъвазайдалай кьулухъ «Фати-
гьа» («Аль-Фатигьа» - Къуръан-
дин сад лагьай сура) кIелда. 
Сифте кьве ракатда «Фатигьа-
дин» гуьгъуьнай Къуръандай 
са шей (сура ва я аятар) кIелун 
сунна я.

Къейд: 
КпIунал гъилер кьуд гьерекат 
ийидайла хкажун сунна я:
- кпIуниз гьахьдайла;
- руку’диз фидалди;
- руку’дай хкаж жедайла;
- сад лагьай ат-тагьиятдилай 
кьулухъ кIвачел къарагъдайла. 

«Аль-Фатигьа» сура

Къуръандин гафар гьа жерге-
дай яз «Аль-Фатигьани» анжах 
араб чIалалди кхьидай ихтияр 
ава, маса чIаларин гьарфарал-
ди кхьин гьарам я. Гьавиляй 
ДУМД-дин ахтармишунин от-
делдин истемишуниз жаваб 
гана, чна «Фатигьа» лезги гьар-
фаралди кхьидач. «Фатигьа» 
анжах дуьз кIелиз чизвай (яни 

вичин нубатда муаллимдивай 
чирнавай) муаллимдин меце-
лай чирун лазим я.  

Къейд:
КпIунал кIелзавай вири дуьа-
яр а къайда кIелна кIанда хьи, 
кIелзавайдаз вичин ван къве-

дайвал. 
«Фатигьа» (ва алава яз са сура) 
кIелайдалай кьулухъ кпIуниз 
гьахьдайла хкажай къайда 

гъилер япарив кьван хкажда 
(5-шик.) 
ахпа гъилер ва абурухъ га-
лаз юкьни агъузда, гъилер 
метIерал эцигда, идаз руку’ лу-
гьуда (6-шик.) 
МетIера акIурай гъилер кьуьн-
терай патахъ тежедайвал жез-
май кьван юкь агъузда.
Руку’диз фидайлани гъилер 
хкажна метIерал эцигдалди 
«Аллагьу акбар» лугьуда. 

Къейд: 
«Аллагьу акбар» кпIунал ийиз-
вай вири гьерекатрин эвелди-
лай эхирдалди ялун сунна я. 
Руку’да инсан акъвазда и къай-
да: жендекдин винел пад вилик 

авунва, дуьзарнавай гъилер 
метIерин кIвалакIра акIурна, 
гъилерин тупIар кIанихъ эл-

къуьрна ва абур азаддиз эцигна-
ва. Далу, гардан ва кьил сад хьиз 
дуьзарна кIанда (7-шик) 

Гьа ихьтин гьалда кьве легь-
зеда кьванни, яни «субгьа-
наллагь» лугьудай вахтунда 
акъвазна кIанда (и вахтунда 
акъвазуниз тIумаънинат лугьу-
да), и арада сунна я пуд сефер-
да лугьун: 
«СубхIана Раббия-ль-ГIазим(и) 
ва бихIамдигь(и)».
- Тариф ва шукур хьуй зи ЧIехи 
Раббидиз.
Ахпа дуьз акъваз хъийида 
(и’тидаль). 
Хкаж жедайла япарив кьван 
гъилер хкажда (виликдай чи-
райвал) ва лугьуда:
«СамигIаллагьу лиман 
хIамидагь» (и гафар хкаж хьу-
нин гьерекат куьтягьдалди 
ялда), абурун мана: «Аллагьди 

 Вичиз шукурзавайдан шу-
кур кьабулна». Ахпа гъилер 
агъузда (8-шик.) ва лугьуда:
«Раббана ляка-ль-хIамд» - Я Раб-
би, вири шукур Ваз хьуй.
Гьа и къайдада (гъилер агъуз-
на кIвачел акъвазна) гьакIни 
кьве легьзеда кьванни 
(тIумаънинагь) - яни «Субгьа-

наллагь» лугьудай вахтунда 
акъвазна кIанда.
Ахпа «Аллагьу акбар» лагьана 
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КапI ийидай къайда
пел чилел эцигда (саж-
да). Ам ийидайвал сиф-

те метIерал ацукьда (9-шик.), 

ахпа вилик агъуз жеда, гъи-
лер чиле акIурда ва пел чилел 
эцигда (10-шик.) 
И гьалдиз сажда лугьузва. Саж-
дада авайла (11-шик.) 
чилихъ бедендин ирид пай 
галукьзава: кьве кIвачинни 
тупIар Кьибледихъ элкъуьр-
навай, тупIарин кIанер (яни 
тупIар Кьибледихъ элкъвен-
ва ва абурун кIанер чилихъ 
галукьзава), кьве метни кьве 
гъил капашарни тупIар кIаник 
кваз, сад-садав тIимил агуд-
на Кьибледихъ элкъуьрнаваз, 
гьакIни кьилин заланвили 
илиссзавай пел (нерни чилихъ 
галукьарун сунна я). Вилер и 
арада ахъаз тун хъсан я. Гъи-
лер къуьнерин къаншарда 
эцигда (метIеривай са кьуьн-
туьнин яргъа), итимрин къал-
чахдин кIараб (юкьв) хкажда, 
руфун ятурривай къакъудда, 
кьуьнтер чиливай хкажда ва 
са тIимил патарихъ ачухда (ди-
шегьлийри къалчахдин кIараб 
хкаждач, амма къуьнерилай 
ам гьикI хьайитIани вине хьа-
на кIанда, руфун ятуррихъ ва 
кьуьнтер къваларихъ галукь-
зава).
Пелел ам чилихъ галукьуниз 
манийвал ийидай гьич са 
шейни хьана кIандач (чIарар, 
бапIах ва я шал), пелен са пай 
кьванни чилихъ галукьун ча-
расуз я. 
Гьа и гьалдани кьве легь-
зеда кьванни, яни «Субгьа-
наллагь» лугьудай вахтун-
да (тIумаънинагь) акъвазна 
кIанда ва пуд сеферда лугьуда: 
«СубхIана Раббия-ль-АгIля ва 
бихIамдигь (и)» - ЧIехи Рабби-

диз тариф ва шукур хьуй.
Ахпа «Аллагьу акбар» лугьуз-
лугьуз кьил хкажна метIерал 
ацукьда (12-шик.) 
Далу и арада дуьзарна кIанда, 
гъилер метIерал эцигда, ка-

пашар кIаник кваз (тупIарин 
кIвенкIвер метIерин къерех-
рал жеда). Чилеллай тупIар 
эрчIи патахъ элкъуьрнавай 
чапла кIвачин къадамдал 

ацукьда, эрчIи кIвач са тIимил 
къерехдихъай хкатда, адан 
тупIарни чиле акIурна Кьибле-
дихъ элкъуьрда (13-шик.) 
И къайдада метIерал ацу-
кьуниз ифтираш лугьуда. И 
гьалдани кьве легьзеда, яни 
«Субгьан-Аллагь» лугьудай вах-
тунда (тIумаънинагь) 
акъвазна кIанда. 
Идалай кьулухъ гьа сад лагьай 
сажда авурвал кьвед лагьайди-
ни ийида. 
Агъуз ва хкаж жедайла «Аллагьу 
акбар» лугьуда. Кьвед лагьай 
саждадани сад лагьайда кIелай 
дуьа кIелун меслят къалурзава.  
И гьалдани  кьве легьзеда, яни 
«Субгьан-Аллагь» лугьудай вах-
тунда (тIумаънинагь) акъвазна 
кIанда.
Кьвед лагьай сажда куьтягь 
хьайила, са ракат тамам жезва. 
Кьвед лагьай саждадилай капI 
давамар хъувун, яни кьвед ла-
гьай ракат авун патал кIвачел 
къарагъда. Сифте кьилни 
жендек хкажда ва метIерал 
ацукьда (кьве саждайрин ара-
да ацукьай тегьерда. И гьалда 
са тIимил акъвазайтIа хъсан 
я, амма акъваз тавуна къа-
рагъна давамарайтIани жеда), 
ахпа михьиз къарагъда (къа-
рагъдайла, гъилерин капашар 
чиле акIурдай ихтияр ава) ва 
сад лагьай ракатдин сифте 
кьиляй хьиз акъвазда. 
Ахпа, сад лагьай ракат авурвал 
«Фатигьа» кIелунилай эгечIна 
кьвед лагьай ракатни ийида.
Гьа икI, кьвед лагьай ракат-
дин сажда авурдалай кьулухъ 
кьил хкажна метIерал ацукь-
да. Амма и ацукьун кьве саж-
дадин арада ийизвайдалай 
тафаватлу я: ятурдал эциг-
навай эрчIи гъилин юкьван, 

тIвар алачир ва гъвечIи тупIар 
са тIимил чуькьведа, къалур-
дай  тIуб яргъи ийида ва адав 
чIехи тIуб агудда (14-шик.). 
Идалайни гъейри, кпIунин эхи-
римжи «ат-тагьият» кIелдайла 
чапла кIвачин къадам Кьибле-

дихъ элкъуьрнавай тупIарал 
акъвазарнавай эрчIи кIвачинни 
чилин арадай акъудун меслят 
къалурзава (15-шик.). 
И арада чапла патахъай къал-
чахдин кIараб чилел жеда. 
И къайдада метIерал ацукьу-
низ таваррук лугьуда.
И къайда ацукьна сифте «ат-
тагьият» (адан маса тIвар «Ат-
ташагьгьуд» я) ва адалай кьу-
лухъ салават кIелда. 

«Ат-ташагьгьуд» («ат-
тагьият»):

«Ат-тагьиййату-ль-мубаракату-
с-салявату-тI-тIаййибату ли-
ллягь - Вири тебрикар, хийир-
дуьаяр, салаватар, хъсан крар 
– Аллагьдиз.
Ас-саляму гIаляйка аййюгьа-
ннабиййю ва рахIмату-ллагьи 
ва баракатугь - Я Пайгъамбар , 
ваз салам ва Аллагьдин мергья-
матлувал ва Адан берекатар.
Ас-саляму гIаляйна ва гIаля 
гIибади-ллягьи-с-солигьин - 
Салам чаз ва Аллагьдин савад-
лу лукIариз.
Ашгьаду алля илягьа илля-лла-
гьу - За шагьидвал ийизва хьи, 
сад Аллагьдилай гъейри мад 
ибадатдиз лайихлу илягьар 
авач,
ва ашгьаду анна МухIаммада-
ррасулу-ллагь - ва мад за ша-
гьидвал ийизва хьи, Мугьам-
мад Аллагьдин расул (илчи) я.

Салават дуьа
(«ат-тагьиятдин» гуьгъуьнай 
кIелда)                                             
Аллагьумма солли гIаля 
МухIаммадин ва гIаля али 
МухIаммад – Я Аллагь, Мугьам-

мадаз  ва адан хизандиз сала-
ват (хийир-дуьа ая, разивал) це.
Ат-тагьиятдин «Ашгьаду алля 
илягьа илля ллагь» гафарикай 
«…илля ллягь» лугьудай чIавуз 
рикIяй Аллагь сад тирвили-
кай фикирна ва къалурзавай 
тIуб са тIимил хкажуналди (ам 
са тIимил патахъарун хъсан 
я) Аллагь сад тирди тести-
кьарда, и арада сажда ийиз-
вай чкадиз килигзавай вилер 
и хкажнавай тупIуз килигда 
(гьатта мичIи чкада хьун ва я 
парталри кIевун себеб яз къа-
лурдай тIуб аквазвачтIани, 
адаз килигда). Гьа и къайдада 
(юзур тавуна) хкажнавай тIуб 
«ат-тагьият» ва салават кIелна 
куьтягьдалди тада.
Салават кIелна куьтягьайла, 
кьил (жендек ваъ) эрчIи патахъ 

элкъуьрда, а къайда хьи, кьу-
лухъ галайбуруз адан хъвехъ 
аквадайвал 
ва салам гуда (16-шик.)
«Ас-саляму гIаляйкум ва 
рахIматуллагь)и(» - Квез Ал-
лагьдин патай ислягьвални 
регьим хьуй.
Салам гудайвал кьил эрчIи па-
тахъ элкъуьрдайла рикIяй капI 
куьтягьзава ва эрчIи пата авай 
кьван муъминриз (инсанриз, 
малаикриз ва жинерриз) салам 
гузва лагьана ният ийида. 
Ахпа гьа къайда кьил чапла па-
тахъни элкъуьрна салам гуда. 
И арада чапла патахъ галай 
кьван муъминриз салам гузва 
лагьана ният ийида. 
Кьил элкъуьриз башламишай-
ла салам гунив эгечIда ва кьил 
элкъуьрун куьтягь хьайила, са-
ламни гана куьтягьда. 
Сад лагьай сеферда салам гун 
ферз я, кьвед лагьайди – сунна. 
ЭрчIи ва чапла патарихъ кьил 
элкъуьрунни сунна я. 

3 ва 4 ракатдин кпIар ийи-
дай къайда
3 ва 4 ракатдин кпIарин сифте 
кьве ракат кьве ракатдин капI 
ийизвайвал ийида, анжах «ат-
тагьият» ва салават кIелун па-
тал кьвед лагьай ракатдилай 
кьулухъ кьве саждадин арада 
хьиз метIерал ацукьда (1-шик.) 
яни ифтираш (чапла кIвачин 
къадамдал ацукьда, эхиримжи 
«ат-тагьият» кIелдайла хьиз ам 
чапла кIвачинни чилин ара-
дай акъуддач). Идалайни гъей-

ри ихьтин салаватни кIелда: 
«Аллагьумма салли гIаля 
МухIаммад». 
И къайдада «ат-тагьиятни» 
салават кIелайдалай кьулухъ 
(капI давамарун патал) кIвачел 
къарагъ хъийида. Къарагъдай 
арада «Аллагьу акбар» лугьуда 
ва гъилер япарив кьван хкаж-
да. (Михьиз къарагъайдалай 
кьулухъ ва я къарагъдай ара-
да, гьакIни гьеле метIерал 
аламаз гъилер япарив кьван 
хкажайтIа жеда). 
Ахпа пуд лагьай ракат сифте 
кьвед хьиз ийида, амма и ра-
катда «Фатигьадин» гуьгъуь-
най Къуръандин маса сура 
кIелдач. 
Пуд лагьай ракатдин кьвед ла-
гьай сажда авурдалай кьулухъ:
1) эгер капI 3 ракатдинди ятIа, 
2 ракатдин кпIунин эхирдай 
хьиз метIерал ацукьда (тавар-
рук) ва «ат-тагьиятни» тамам са-
лават кIелда: «Аллагьумма сал-
ли гIаля МухIаммадин ва гIаля 
али МухIаммад».
Ахпа кьве патахъни (эрчIи ва 
чапла) салам гуда ва идалди 
капI акьалтIар жезва. 
2) эгер капI 4 ракатдинди ятIа, 
къарагъ хъийида ва пуд лагьай 
ракат авурвал кьуд лагьайдини 
ийида. 
Кьуд лагьай ракатдин кьвед ла-
гьай сажда авурдалай кьулухъ 
метIерал ацукьда (таваррук), 
«ат-тагьиятни» салават (2 ва 3 
ракатдин кIпарин гуьгъуьнай 
кIелай тегьерда) кIелда, кьве 
патазни салам гуда ва идалди 
капI акьалтIарда. 
Фикир це: эгер «ат-тагьият» 
кпIуна эхиримжиди туштIа, 
ам ифтирашда ацукьна кIелда 
ва салаватда Пайгъамбардин 

 хизандин тIвар кьадач. Эгер 
«ат-тагьият» кпIуна эхиримжи-
ди ятIа, ам таваррукда ацукьна 
кIелда ва салаватда Пайгъам-
бардин  гуьгъуьнай адан хи-
зандизни хийир-дуьа ийида. 

Азарлуда капI ийидай 
къайда

Сагълам касди хьиз азарлуда-
ни йикъа вад ферз капI авун 
мажбур я. Амни капI чIурзавай 
шейэрикай вичивай жезмай 
кьван яргъа хьана кIанда. 
Эгер азарлудавай акъвазна 
капI ийиз жезвачтIа, ацукь-
на ийидай ихтияр ава, икIни 
четин ятIа, къаткана ийида, 
къатканани четин ятIа, виле-
рин рацIамрин ишарайралди 
капI ийида. ИкIни четин ятIа, 
кпIунин важиблу паяр (арка-
нар) фикирдалди (рикIяй) ий-
ида. 
Чна арканарни бязи суннатар 
квай капI ийидай тегьердиз 
баян гана. Баян гайи шейэри-
кай гьибур арканар ва гьибур 
суннатар ятIа, гьакIни мад 
гьихьтин суннатар капI тамам 
хьун патал авуна кIандатIа, чна, 
инша-Аллагь, агъадихъ гуда. 

«КапI – Женнетдин куьлег » 
ктабдай.
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Гьа вахтунин машгьур аскердиз инсанрин сиверай, 
мукьвал-мукьвал шейхиникай ийизвай гьейранар-
дай тарифрин ванер къведай ва адан зегьле фена. 
«Инсандиз садрани хъел татана хьун, жедай кар туш, 
- къейдна ада. – Амай инсанриз хьиз, а пак бубадиз-
ни хъел къвезвайди, за квез субутда».
Кьушундин кьили вич къужадин ухшардиз гъана, 
мугьманар шаддаказ кьабулзавай ва абуруз вичин 
чирвилер гузвай, чIехи акьулдин сагьибдин патав 
рекье гьатна. 
Къагьриман адан патав къунши яз са вацра акъваз-
на ва вичин къаст кьилиз акъудиз башламишна. Ам 
гьар жуьреда шейхиниз хъел къведай ва бейкефар-
дай амалариз чалишмиш хьана, амма ада са сефер-
дани вичин адетдин дуствилин рафтарвал квадар-
нач ва вичин цIийи къуншидихъ галаз гьамиша хьиз 
хъсан алакъада авай. 
Эхирни кьуд гьафте акьалтIайдалай кьулухъ, кьу-
шундин кьил шейхинин патав сагърай лугьуз атана. 
«Мугьман яз кьабулунай ва гайи акьулдай сагърай, - ла-
гьана машгьур кьушундин кьили шейхиниз. – Зун ина 
варз яшамиш хьана ва жувак дериндай ваз гьуьрметун 
акатна. Анжах са шей за насигьат гуда: жувак кягъиз та-
гудайвал вуна чирна кIанда. Акьван рикIин тIарвилер 
эхна виже къведач. Садаз вун бейкефариз кIан хьайи-
ла, адаз лайихлудаказ жаваб тагун, им кар хьанач». 

«Ацукь,  - телифна адаз къужади. – Ваз гзаф шейэр 
чир хьанвайдал зун шад я. За жуван секинвилин хе-
сетдин жигьетдай, гьар жуьреда гъавурда твада. Вун 
патал виридалайни гзаф гьихьтин баян кьадатIа, 
жува фикир ая. Вуна заз пишкеш гуда лагьана, фи-
кир ая . Вуна ам гъана заз гуз гьавалат хьана. Амма 
за ви багъиш кьабулнач. Савкьватдин сагьиб вуж я?»
«Эгер вуна ам къачун тавуртIа, гьелбетда, ам гьеле зиди 
яз амукьзава! – лагьана аскерди. – Ам гьелбетда гьакI я».

«Хъсан я, - давамарна шейхини. Гила фикириз 
гьавалат жен, ваз зун бейкефариз кIан хьана, 
амма за ам кьабулнач. Вуж я бейкефдин сагьиб?
Им сад я, гила кьилинди, вучиз за рикIин 
тIарвилериз жаваб гузвачтIа. Хва, и дуьнья даим 
эхиратдихъ галаз гекъигайтIа, гьакI са легьзе я, 
ва ам чаз ахтармишун патал ганва. Аллагьди чаз 
садалай ракъурай ахтармишун чна гьикI эхайтIа, 
эбеди дуьньяда адалай чи гележегдин уьмуьр 
аслу я. И дуьньяда хьайи гьар са легьзедай, чаз 
агъзурралди йисара савкьват, я туштIа жаза гуда. 
Чун ахьтин чIехи вакъиайри ва гьалари вилив 
хуьзва хьи, эгер фикир гайитIа, акьулдивай хьун 
мумкин я, ва адахъ галаз дуьньядин пашманви-
лер ва бейкефвилер гекъигайтIа – абур са шей-
ни туш. Месела, эгер вал асланди гьужумайтIа, 
ветIре кIасай чкадал машгъул хьун гьакI акьул-
сузвал я.
Ва эхиримжиди. Кьиле физвай кьван кIвалахар 
заз Аллагьдин ихтияр хьиз аквазва, ва Адан их-
тиярдиз акси хьун, им жувалай чlугунвай къам-
чидикай хатур амукьзава лагьай чIал я. 
Жегьил вахтунда зунни гьа вун хьтинди тир, 
гьич садан патайни бейкефвилер кьабулдачир. 

Зи кефи хазвайбуруз акси яз, юкьвакай зи гапур 
куьрснавай. Амма вахт фирдавай зи муаллим себеб 
хьана, фад акъатдай и дуьнья са куьнизни тушир-
ди ва гележегда фикирдиз гъиз тежер хьтин, чIехи 
ва кичIе жедай вакъиайри чун вилив хуьзватIа за 
кьатIана. Нетижада зун гьа ихьтинди хьана.     
  

ТАРЖУМА: А. ЭМИРСУЛТАНОВ 

Секинвилин устадвал

-

-

Гьар са зарарлу шейиникай ва чирке-
рикай чун хуьн патал, Аллагьди му-
сурманриз нагьакьан шейэр тIуьниз 
ишлемишун къадагъа авуна. Халикь-
дин патай ктабар атанвай инсанрикай 
(чувудрикай) рахайтIа, абур Аллагьдиз 
муьтIуьгъ тахьайла, Ада абуруз жаза 
яз, гьатта са бязи михьи шейэрни къа-
дагъа авуна. Чувудриз девейрин як нез 
къадагъа авунай. Аллагьдин ва Адан 
лукIарин вилик чувудри, чпин хиве 
авай везифаяр чIуруниз килигна  Ал-
лагьди абуруз а къадагъаяр жаза хьиз 
тайинарна. 
Аллагьди чувудриз винидихъ тIвар 
кьунвай гьайванрин пи тIуьнал, жаза 
яз къадагъа эцигна. 
Гьайвандин пи инсандин беден патал 
гьикьван важиблу ятIа? Аллагьди Ви-
чиз муьтIуьгъ тахьанвай чувудриз жаза 
яз, ам тIуьн къадагъа авунва кьван, 
яраб пидикай гьихьтин хийир аватIа? 
Инсандин бедендик квай холестерин-
дин кьадар ва ам хкаж хьунин себеб, 
гьайвандин пидилай аслу я жал? Яраб 
дуьз малумат ятIа?
Саудан Аравиядин Королевствода 
«Амир Султан» медицинадин центрди 

кардиологиядай тешкилнавай, ви-
ридуьньядин конференциядал къа-
рагъарнавай кьилин месэла, рикIин 
азаррин себебрикай тир. США-дай тир 
Вашингтонда авай нервийрин кIвалах 
ахтармишзавай Америкадин инсти-
тутдин кьиле акъвазнавай профессор 
Пол Рошанан гафари кIватI хьанвайбур 
гзаф гьейранарна. Ада вичин докладда 
къейд авурвал, холестериндихъ галаз 
алакъалу тема – им чувудри эхиримжи 
йисара макьсаддалди ийизвай, чпин 
виридалайни чIехи таб я. 
Гьакъикъат ихьтинди я: пи квай тIуьн, 
дуьм-дуьз лагьайтIа маларин, хипе-
рин ва девейрин пияр, чIулав лекь па-
тал туькIуьр жедай материал я, абуру 
бедендай агъуяр ва зегьерламиш шей-
эр акъудзава, дамарриз ва хамуниз 
хъуьтуьлвал ва тентесвал гъизва, рату-
нин ва бедендин амай паярин кIвалах 
хъсанарзава. Пидик холестерин квач 
ва ада рикIинни дамаррин система-
дин азаррик начагъ хьунин хатавал 
гъизвач. 
Ахьтин азарар арадал атунин гьакъ-
икъи себебар, гидрогенизированный 
набататрин вири гъерияр я, месела, 
гьажибугъдадин, семечкайрин, марга-
рин ва масабур.
Профессор Пол Роша лагьана: «Ал-
чах, амма галай-галайвал къвезвай 
и кIвалах, рагъакIидай патан ва чу-
вудрин карханайрин ахлакьсуз ва 
ягъалмишвиле твазвай пропаганда-
дал бинеламиш хьанва. Ихьтин вири 
кIвалахрин нетижадин сагъ са цIиргъ 
туькIуьр жезва. Инсанрин азаррин 
кьадар артух хьун патал, диривилин 
къуватар серф хьун патал, рикIин ва 
ивидин системадин азаррин кьадар 
хкаж хьун патал, чIехибур ва аялар 

къирмишун патал, маса гудай гидроге-
низированный гъерияр гьазурдай кар-
ханайрилай башламишзава. Азарар 
хкаж хьунин нетижада, азарханайрин 
машгьурвал хкаж жезва ва фармацев-
тикадин компанийриз регьят къазан-
жи жезва. Адалай кьулухъ, тIимил кьа-
дарда пи квай продуктар акъудзавай 
тIуьнин санайидин карханаяр вилик 
физва, гьич тахьай хьтин еришра аваз 
спортивный тIуьнар гьасилдай ком-
панийри виликди еримишзава, саки 
виридаз бегенмиш хьанвай яхунардай 
центрар ва диетадал ацукьдай башкъа 
программаяр машгьур тахьана амач. 
Вири а компанийрин кIвалахдин себе-
бар ва макьсад ашкара я: миллионрал-
ди инсанрин чанариз зарар гана, чпин 
къазанжи хкажун я». 
  Къуръанда чуьнуьхарнавай хазинаяр 

гьикьван аватIа, фикир це! МуьтIуьгъ 
тушир чувудриз жаза гун патал, Ал-
лагьди абуруз маларин, хиперин ва 
девейрин пи тIуьниз ишлемишунал 
къадагъа эцигна. Тикрар хъийин, жаза 
авун патал! Лугьун лазим я, гьа хъсан 
шейиникай магьрум авуналди, жаза 
гузва. Чун адан гъавурда акьадай вахт 
хьанва. 
«Чи Аллагьди чаз жаза гун кьетIна, 
амма чна куьнни гьа жазадик кутада» 
лугьудай жуьреда, гьа и программа 56 
мусурман гьукуматда мягькемдиз тваз-
ва. Гьа са вахтунда США-да ва Евросо-
юзда, чпикай чандиз авай зарарлувал 
себеб яз, гидрироватнавай гъерияр иш-
лемишун сад лагьана тIимиларнава. 

АВТОР: Г. ОМАРГАДЖИЕВ
ТАРЖУМА: А. ЭМИРСУЛТАНОВ 

Гьайвандин пи – сагъвал яни, тахьайтIа хата-
вал? Чакай вуч чуьнуьхзава?
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Гьар са мусурман дишегьлидиз 
вичин гъуьл Женнет тирди чиз-
ва, анжах жуван гъуьлуьз гьикI 
гьуьрметда, адахъ галаз лайих-
лу араяр гьикI хуьда? Чун чи 
гъуьлерилай нарази вахтунда, 
бес чна делилар гьикI гъин? 
Са сеферда Пайгъамбардин  
патав са дишегьли атана ва ла-
гьана: «Салам ваз, я Аллагьдин 
Расул ! Зун ви патав дишегь-
лийри рекье тунва. Аллагь 
итимрин Агъа я ва гьакI ди-

шегьлийрин Агъа, Адам итим-
рин буба я ва дишегьлийрин 
буба, вунни Аллагьди итимриз 
ва гьакI дишегьлийриз рекье 
тунва. ГьакI хьайила, итимар … 
женгиниз экъечIдайла, абуруз 
чпиз гьазурнавай пишкешди-

кай хабар ава. Чакай рахайтIа 
– дишегьлийрикай, чна гъуьле-
риз къуллугъзава ва кIвале ава, 
бес акI хьайила чи пишкеш 
гьихьтинди я?» Адаз Пайгъам-
барди  жаваб гана: «Зи патай 
дишегьлийриз салам це ва абу-

руз лагь хьи, чпин гъуьлериз 
муьтIуьгъ хьун адаз (жигьад 
авуниз) барабар я, анжах кве-
кай тIимилбуру а кар ийизва, 
ам (муьтIуьгъ хьун) вичин па-
пан вилик гъуьлуьн ихтияр я». 
Аллагьди дишегьлидиз ахьтин 
пай ганвач ва ам пишкешди-
кай магьрум авуналди усалар-
навач. Аллагьди Вичин регьим-
далди ва илимдалди дишегьли 
хвенва ва адаз кIвалин къе-
не  вичин гъуьлуьз муьтIуьгъ 
хьуналди бахт ва пишкеш 
ганва. Гьадисдал асаслу яз, 
эгер дишегьлиди йикъа вад 
капI ийизватIа, Рамазан вац-
ра сив хуьзватIа, вичин намус 
хуьзватIа ва гъуьлуьз муьтIуьгъ 
ятIа, ам Женнетдиз гьахьда. 
Аллагь рази жедай, ибур ди-
шегьлидин виридалайни ре-
гьят буржияр я. Дишегьлидиз 
инсанрикай виридалайни 
чIехиди гъуьл я, адалай гъейри 
садни авач. Гьадисда лугьузва: 
«Эгер Аллагьдилай гъейри ма-
садан вилик сужда ийидай их-
тияр авайтIа, за дишегьлидиз 
вичин гъуьлуьн вилик ам авун 
эмирдай. За зи Халикьдал кьин 

кьазва, дишегьлиди Аллагьдин 
вилик квай вичин буржияр 
кьилиз акъуддач, та ада вичин 
гъуьлуьн вилик квай буржияр 
кьилиз акъуддалди…». Виче-
лай гъуьл нарази дишегьлидин 
капI ва амай хъсан кIвалахар 
кьабулзавач. Гьадисда лагьанва: 
«Вичин гъуьлуьз хъел гъанвай 
дишегьлидин капI, я туштIа 
маса хъсан амал кьабулзавач, 
та гъуьл адалай рази жедалди». 
Гьадисдай аквазвайвал, вич 
гъуьлелай аслу ятIани, адалай 
шикаятар ийизвай дишегьли 
галай патахъни Аллагь килиг-
дач (регьимдалди). Дишегьли-
яр Жегьеннемдиз гьахьунин 
себебрикай кьилинди, чпин 
гъуьлерин къадир чир тахьун, 
шукур тавун я. «Ви гъуьл вун 
патал – Женнет ва Жегьеннем 
я», лугьузва гьадисда. Чпин 
гъуьлерихъ галаз жедай араяр 
хкягъуналди, дишегьлийри 
гьамишалугъ уьмуьрда жедай 
чпин эхир хкязава.

ТАРЖУМА АВУРДИ: 
А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Зи гъуьл – зи Женнет, я туштIа Жегьеннем я

Гьакъикъатда Аллагьдиз тахсиркарар кIан 
туш» («Аль-Бакъара» сура, 190-аят).

Мана: «Гьинал гьалтайтIани абур терг ая, куьн абуру 
гьинай чукурнаватIа, куьнени абур гьанай чукура:  
темягь фин – кьиникьлайни бетер я! Абурухъ галаз 
къадагъа алай мискIиндин патав женг тухумир, та 
абуру анал квехъ галаз женг тухудалди. Эгер абуру 
квехъ галаз женг тухуз хьайитIа, абур терг ая: дин-
сузрив агакьзавайди гьа им я!» («Аль-Бакъара» сура, 
191-аят).  
Мана: «Эгер абуру чеб хвейитIа, акI хьайила … бес 
Аллагь – гъил къачудай, мергьяматлуди я эхир!» 
(«Аль-Бакъара» сура, 192-аят).  
Делилсуз агрессиядин манада, къайдасуздаказ ин-
сандин ихтиярриз кIур гуналди гуж гун авайди, 
рикIел хуьн герек я. Амма гьукуматдин правоохрани-
тельный органри тахсиркарар кьадай ва тахсиррин 
вилик пад атIудай къайдадив кьур амалар, гьахъсуз-
бур хьиз кьабулун дуьз туш. Терсина хьайитIа, кьа-
сухдай «мусурманриз гужар гузва лагьана» тапарар 
чукIурна, гьар са тахсиркар жавабдарвиликай кьил 
баштаниз гьавалат жеда.
Мусурманриз чпихъ галаз дяве ийизвайбурухъ галаз 
аксидаказ дяве тухун патал, аятар, буйругъ гуналди 
башламишзава ва абур (мусурманар) агрессорар та-
хьун патал къейдзава. Са бязи факъигьри лугьузва, 
гуя «вахъ галаз женг тухузвайбурухъ галаз аксидаказ 
Аллагьдин рекьел женг твах» аят, «ат-Тауба» сурадин 
аятралди дегишарнава («мансух»).Ибн Аббаса, Умар 
ибн Абд аль-Азиза, Мужагьида ва гзаф маса алимри 
инкар авуналди, ам къуватда авай ва ачухди тирди 
(«мугькам») къейдзава. 
 «Аль-Бакъара» сурадин 191-аятда, мажуси арабрихъ 
галаз женг тухун патал мусурманриз ганвай буй-
ругъдин себеб, абуруз виликдай ганвай азабрай 
– кIвалерай суьргуьн авунай, Ислам дин кьиле ту-
хуниз килигна, абурун геле къекъуьнай кьисас къах-
чун тир.  
 «Аль-Бакъара» сурадин 193-аятди а дяведин макьсад 
къалурзава – им инсанриз чпин дин кьиле тухуниз ма-
нийвалзавай душманвилин къуват тергун я. И аятдай 
малум жезвайвал, дяве, инсанрин геле къекъвезвай 
ва агрессия къалурзавайбурухъ галаз авуна кIанзава, 
амма гужуналди Ислам кьабулиз тунин макьсаддалди 

ваъ. Гьа и аятди агрессия алатайдалай кьулухъ, мусур-
манриз ягъунар акъвазарун эмирнава. Маса гафарал-
ди, вилик алатай кьуд аятди, анжах инсанриз чпин 
дин азаддаказ кьиле тухуниз манийвалзавай агрессо-
рихъ галаз акси женг тухун эмирнава. 
Гьа са вахтунда рикIел хвена кIанда, агрессия вири 
инсанриз хас лишан я, гьакI мусурманризни. Адалай 
гъейри, Исламдин тарихда гьамиша агрессия алу-
дун, чпиз тапан тIварар ганвай, дяведикай бегьем ха-
бар авачир регьберрин, «амиррин» ваъ, анжах гьуку-
матдин низамлу, тешкиллу кьушундин везифа тир. 
Эхиримжи дуьшуьшда жигьаддикай ваъ, амма ягь-
суздаказ Исламдикай далда кьунвай, яракьламиш 
хьанвай кIеретIдин кIвалахдикай ихтилат физва. 
 «Ат-Тауба» сурадин аятри малумарзавайвал, мусур-
манар мажусийрихъ галаз дяве тухуниз мажбури 
я, та абуру Ислам кьабулдалди. Амма алатай аятда  
ачухдаказ къейднавайвал, а гафар арабрикай тир ма-
жусийрихъ элкъвена лагьанвайбур тир.
Мажуси арабрихъ галаз дяве авуниз эвер гунин се-
беб, мусурманар Меккадай суьргуьн авур жуьреда 
Мединадайни чукурун патал, мусурманриз акси, 
акъваз тежер чIуру къастар, мидявал ва абуру мусур-
манрихъ галаз икьрар бегьемар тавун тир (мана): 

«Чпи кьур кьинер чIурнавай ва Пайгъамбар  суьр-
гуьн авуникай фикирнавай инсанрихъ галаз, мегер 
куьне женг тухудачни? Абуру квехъ галаз сифте баш-
ламишна. Мегер квез абурухъай кичIезвани? Эгер 
куьн инанмишбур ятIа, Аллагьдихъай гзаф кичIе 
хьун лазим я» («Ат-Тауба» сура, 13-аят).
Гьа и жуьреда, «ат-Тауба» сурадин 1-14-аятар, анжах 
Мугьаммад Пайгъамбар  яшамиш хьайи девирдин 
мажуси арабрин аксина ишлемишиз жеда. Абурув 
Ислам кьабулиз тунин себеб ам тир хьи, мажусий-
ри мусурманрихъ галаз душманвалзавай, хаинвал-
завай, хиве кьур крарал гьалтайла мягькем тушир 
ва Мединадин мусурманрин жемятдиз акси пис 
къастар ийизвай. Агъадихъ галай аятда абурукай, 
чпи кьур кьинериз вафалу яз амайбурукай къейд-
нава (мана): «…куьне икьрар кутIуннавай, вичин 
вилик абуру ам чIур тавунвай ва квез акси яз садаз-
ни куьмек таганвай мажусийрилай гъейри. Икьрар 
вичин вахтуналди кьиле твах: Аллагьдиз Вичихъай 
кичIебур кIанзава эхир!» («Ат-Тауба» сура, 4-аят).

Гьа и жуьреда, «инсанрихъ» галаз тухузвай дяве, им 

арабрикай тир мажусийрихъ галаз тухузвай дяве ла-

гьай чIал я. И фикир Абдуллагь ибн Умаралай атан-

вай гьадисди тестикьарзава, Пайгъамбарди  лагьа-

налда: «Заз инсанрихъ галаз женг тухун къалурна, та 

абуру «Сад Аллагьдилай гъейри маса худа авач ва Му-

гьаммад – Аллагьдин Расул  я лугьудалди, капI ий-

идалди ва закят гудалди». АкI лагьайдалай кьулухъ, 

абуру чпин чанар ва эменни закай хуьда, эгер абуру 

чIехи гунагь тавуртIа (а вахтунда абур ихтиярдалди 

абурукай магьрумарда) ва а вахтунда абуру, анжах 

Аллагьдин вилик жаваб гуда». 
Аквадай гьалда, «инсанар» лугьудай гафуна ина 
анжах мажуси арабрикай ихтилат физва, вучиз 
лагьайтIа «ат-Тауба» сурадиз килигайла, абур къу-
ватдалди Исламдиз гъана кIанзавай. А гаф вири ин-
санрихъ элкъвена ишлемишиз жедач, гьикI хьи ада 
«Ктабар атанвай инсанриз» чпин динар кьиле туху-
низ ихтияр гузвай рехъ къалурзавай Къуръандиз ва 
Пайгъамбардин  чешнейриз аксивалзава. 

КьатI ама
ГЬАЗУРАЙДИ: А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Мусурманриз ислягьвилихъ ва дяведихъ 
галаз авай алакъа
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Агъадихъ галай шиир Етим Эмина вичиз Алкьвадрин 
медреседа тарсар гайи муаллим рагьметдиз фейила, 
кхьейди я.

АЛКЬВАДАР ГЬАЖИ АБДУЛЛАГЬ-ЭФЕНДИДИЗ

Фагьумна за, дуьнья, ви гьал, гила ви эхир хьана.
Гьажи Абдулла-Эфендидин тилмизар тахсир хьана.
На и дуьнья терг авуна, гъайиб хьана фанадай,
Диванар вилик акатна, шариат таъхир хьана.

Ви гьуьжредин рак акьална, багълу хьана къапуяр,
КIани рекьиз гьалдайдазни гила чун нехир хьана.
Ваз Аллагьди рагьметар гуй, чан играми, чан азиз,
На и дуьнья терг авуна, халикьдин эмир хьана.

Вун Аллагьди гайи лукI я, чи асивал пара я,
Чи амалдиз вил вегьейла, чи эхир пехир хьана.

Гьина алим, гьина абид, гьина загьид? Гьинава?
Эхир-заман мукьвал хьайди гила чаз загьир хьана.

Етим Эмин рикI ишер кьван чанди кьарай кьаз амач.
Чаз течир кар нел алукьда? Чи ийир-тийир хьана.

НЕФСИНИЗ

Я нефс, вун заз хьана душман, иблисдив дуствал ава ви,
Акваз-акваз алдатмишдай душмандив хуш гьал ава ви;
На рикIел гъваш, чIулав чилик ca дар мичIи кIвал ава ви,
Гьа дар кIвализ гьазур авур вуч хъсан амал ава ви?
Нa хиялда, и дуьньяда ажалдиз мажал ава ви.

Нефес тамам хьайила, гьич ca гьиллени ваз амукьдач.
Гьа вахтунда гьич ca касди я гъил, я пел кьаз амукьдач.
Мез сивин къава акIана, гьич ca чIал рахаз амукьдач.
Руьгь акъатна, кьейилахъди гьич садаз акваз амукьдач.
На рикIел гъваш: рекьидайла вилелай фир сел ава ви.

Вуч мецел атайтIа рахаз, им види вуч къал-макъал я?
Шикет, гъибет пеше кьуна, рахадайди чIуру чIал я,
Гьа мичIи сура ви юлдаш дуьньядал авур амал я.
Bи амалар пис хьайитIа, дар лакьанда вид вуч гьал я?
Инкир-минкир ваз атайла, вуч жаваб, суал ава ви?

Гьарам, гьалал хкуд тийиз дуьнья гъиле гьатуй лугьуз,
Ийидайди гьа фикир я - маса затI туш - йифиз-юкъуз.
Фикир ая валай вилик дуьньядилай фейибуруз;
Дуьнья кIевиз кьуна гъиле,эхират рикIелай ракъуз,
Дуьнья гъиляй акъатайла, ахпа вуч хиял ава ви?

Гьар ca бенде стха кьуна, рикIелди дуствал ая на,
Я кесиб хьуй, я девлетлу-виридахъ хуш гьал ая на,
Хъсан крар вилик кутур-эхиратдиз мал ая на,
Гьар ca пис кар терг авуна, хъсан кардиз ял ая на.
На хиялди, и дуьньяда я девлет, я мал ава ви.

Дуьньядилай вун хьтинбур нече шумуд фена, юлдаш,
Гьич ca касдиз куьмек хьанач диде-буба, я дуст, къардаш
Хиялар яргъал тухумир, рекьидайди на рикIел гъваш:
Гъилевайди тIимил акваз, масадан затI мийир тараш.
И дуьньядин мал паталай чIехи къал-макъал ава ви.

Дуьнья лугьуз вуч бала я? Вил вегьейла, ca затI туш вун.
Bи кар чидай акьуллуда мусибат я вун кIевиз кьун.
Bи дарман я ви ширинвал агъудилай туькьуьл акун:
Эхиратдиз килигайла, тIветIрен лувайни вун такун
Кепекдайни вун такьадай хъсан касдив къал ава ви.

Дуьньядал магьрур хьайи кас эхиратда жеда пашман,
МичIи сурай къарагъайла, акьул фена, жеда гьейран;
Гунагьдин пар далудаллаз акурла ваз терез-мизан,
Ви Халикьди ваз лугьуда, гунагь-суваб чIугур инсан,
Гунагьар залан хьайитIа, хупI кIеви шел-хвал ава ви.

ГЬИНАВА

Фагьумна за дуьньядин гьал: гила чи эхир хьана.
Гила гьикIда, эй мусурман, Куьредин хан гьинава?

Эхир-заман мукьвал хьайди гила чаз загьир хьана:
Эй, адалат шэр ийидай Мирзе-Гьасан гьинава?

Вaз Аллагьди рагьметар гуй, Умалат бег кьена хьи!
Мегьти бегдин эрчIи метIяй къара гуьлле фена хьи!
Аслан бегни есир хьана Урусатдиз гена хьи.
Гила гьикIда, эй мусурман, бес ca дуван гьинава?

Ибур кьушунар я лугьуз, хупI чIехи бунтар хьана хьи?
Яз Аллагьдин кьадарар я, чанариз къастар хьана хьи!
Гьажишагьлар заманада хьайи хьтин крар хьана хьи.
Гила гьикIда, эй мусурман, эгьли инсан гьинава?

Ваз Аллагьди рагьметар гуй, Гьамид-Эфенди кьена хьи!
ПIирерин Гьажи-Шихбуба, вун рагьметдиз фена хьи?
Эй, КьепIирлви Гьажимурад, кемендиз вегьена хьи?
Гила гьикIда, эй мусурман, Гьаким Лукьман гьинава?

Шумудан мал, шумудан кIвал, тулкI авуна, гана хьи?
Шумудни ca эгьли, аял етим-есир хьана хьи?
Гьина загьид, гьина абид аватIани кана хьи?
Бес Сугъраклу, а куь имам, Абдурагьман гьинава?

Етим Эмин ажуз хьана югъди-йифди рахаз ава.
Фагьумайла, дуьньядин гьал мегьти-загьир яз ава.
Гьам Куьреда, гьам Къубада буьтуьн есир кьаз ава.
Гила чна низ гьарайин: гьахълу султан гьинава?

1878-йис.

ГЬИКIДА

Рабби, дуьньядикай хьанач заз вафа,
Эхир къияматда тахьайтIа гьикIда?
Чaн къачудай бере-гьам я хьи жафа -
Ажугъ кваз малайик атайтIа, гьикIда?

Дуьньяда зун хьая, гьал зи сефил яз,
Балаламиш хьана чан зи, зелил яз,
Бала гана заз, сабур зи тIимил яз,
Рагьметдикай зи пай атIайтIа,гьикIда?

Кьиникь ca шей туш хьи, иллагьи, пара:
Дуьньядикай эхир жедач хьи чара.
Агъадин къаншарда, кьейила, сура,
Вахъ вуч жаваб ава?-лагьайтIа, гьикIда?

Гьикьван хифет ийин мидаим датIана,
Хажалатди кана, зи рикI атIана.

Ирид хуьруьн къази хьайи Етим Эминан 
шиирар

Шагьадат келима мецел татана,
Ажал пияладай ацIайтIа, гьикIда?

Етим Эмин, тIимил хажалатдани?
Дуьньядин гъам тIимил гьавалатдани?
Дуьнья заз ганач гьа къияматдани
Гунагьар зи залан къалайтIа, гьикIда?

ГЬАЯ АВАЧИР ПАБ

Гьая авачир паб ca касдиз хьайитIа,
Геже-гуьндуьз адан зигьин кур жеди.
Акьул гуз жеч, я яна ам кьейитIа,
Кьве дуьньяда кьве кIвални ви чIур жеди.

Нагагь ваз гуз кlaн хьайитIа насигьат,
Гумукьич вав шариат, я тарикъат.
Килиг, белки, вазни чир жен гьакъикъат:
Гьая фена элдиз вун машгьур жеди.

Гаф лагьайла, синеба ваз килигда,
Ви гафунал къанни ca гаф эцигда.
Гьич ван тахьай туьгьметар вахъ гилигда.
Къагьбедилай вун чаз беябур жеди.

Кифлет куьмек яхъ на садни тутуна,
Рахадай сив кьаз жеч вавай кутIунна.
Нече шумуд дакIанбур а вахтуна-
Хъуьредайбур вални сад-агъзур жеди.

Нагагь ca гаф хьайтIа вавай хатади,
Эцигна ви вилик аял гатади.
Гьая фена чина акъвазна рахади.
КIвалени ви дяве гургьагур жеди.

Бязибуруз вун наши яз аквади,
Бязибуруз вун биши яз аквади,
Бязибуруз вун хвеши яз аквади,
Бязибуруз и крар агъур жеди.

Етим Эмин кар чидайди хьайила...
Дишегьли на гьуьрмет ийиз хвейила,
Эдеб-гьаяни рикIелай фейила,
Вич вичелай фена, ам къудур жеди.

БАХТСУЗВАЛ

Гьич са касни бахтикъара тахьуй, гьей!
ХьайитIа, жуван мезни жував дуьз жедач.
Хилаф ятIа, ни кIантIани лугьуй, гьей!
РикIин сидкьи мецивай лугьуз жедач.

ЛагьайтIани, агъур жед на лагьайди,
Гьахъ паталди лугьурди хьуй авайди,
Гьикьван дугъри жаваб хьуй вун рахайди,
Гьахьняй жувавайни сабур хуьз жедач.

Хизанни ви гьарма са хиял жеди,
Гьарма садан, гьарма санихъ ял жеди,
Ширин кьве гаф рахун къалмакъал жеди,
Аялни гьич вавай рекьиз гъиз жедач.

Маса касдал ви кар гьалтай береди,
Шихин ери кьадач атIлас, дереди.
РикI ваз аквач, - винелай ваз хъуьреди:
Дустни душман гьим ятIани чир жедач.

Ви мукьвади валай хаин рахади.
Ширин шуьрбет, гьам агъу хьиз аквади,
Хийир тир карни хьел хьиз ва акьади;
Къизиларни къарапулдай гуз жедач.

Пехъни, чIагъни, керекулни вал къведи;
Ви миресни акьраб хьана вал къведи,
Ви веледни ви шийирда къекъведи,
Хъсанвилин къадри фагьумиз жедач.

Факъир Эмин дерт авачиз рахачир,
Ачух дуьнья икьван дардиз аквачир;
Уьмуьр са затIни туш хьи бахт авачир!
Кесибдивай вич гьакI бахтлу из жедач.
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Алатай нумрада чна гайи суал ихьтинди тир: Руьгь-
дин (рикIин) начагъвилерикай (пехилвал, такабурлу-
вал ва мсб.) инсанди вич гьи къайда сагъарун лазим 

я?»

8 928 595 09 ..
Дуьа ва капI авуналди.

8 960 264 44 ..
Виридалайни хъсанди зикир авун, салават кIелун я. 

8 928 059 50 ..
РикI Аллагьдин патахъай авай муьгьуьббатдалди ацIурна 
кIанда, гьакI авуртIа, ана маса шейэриз чка амукьдач.

8 989 652 96 ..
Руьгьдин начагъливерикай сагъардай устаздин куьмекдалди, 
Пайгъамбарди  вичин асгьабриз чирай къайда. Гьар са карда 
вичин муаллим ава.

8 988 291 24 ..
Заз чидайди са дарман я – тIарикьат (тасаввуф, суфизм). 

Куьне гайи 
жавабар

И нумрадин суал: «Чи 
халкьдин арада чи 
бубайри тухвай Ислам 
дин раиж хъхьун патал, 
гъвечIи-чIехиди, гьуь-
рмет-хатур инсанрин 
рикIел хтун патал вуч 
авуна кIанда?»

Гьуьрметлу газет кIелзавайбур, 
куь жавабар агъадихъ галай 
нумрадиз ракъура: 8988 771 
59 55

Лугьунриз килигна, Етим Эминан кьилив атай мугьманриз шаирдин 
кIвалин рак агалнаваз жагъида. Мугьманрин арада цналви Хъсен 

жеда, ада «За вун рекьида, вучиз вун, чун атайла, кIвале авайди туш?» кхьена, 
ракIарин хъиткьерда твада. Паталай хтай шаирдиз Хъсенан зарафат залан жеда, 
ада и чIал атIуда.

ХЪСЕНАЗ

Я дуст, вуна вуч лагьана: ихьтинбур гафар жедани?
КIвале гьазур хьанач лугьуз, рекьидай дустар жедани?
И чIур хьайи заманадихъ икьван пис гьалар жедани?
Муъминрихъ бес ихьтин еке ,чIуру тир къастар жедани?

Я дуст, ахьтин гаф жедани, арада гьуьрмет хьайила?
Вав такьуна акъатнавай рекьери зегьмет гайила,
Кьиникьиз вуч айиб ава, куь хуьре адет хьайила?
Чиз-чиз мегер заз ви гьалар, зун акI бейхабар жедани?

За авайвал дуьз лагьайтIа, зи гафунихъ ягъачни вун?
Шумудра бес зун атана, жегъин тийиз хьаначни вун?
Ca итимни рекьиз тежез, Апас кьванни амачни вун?
Къастар кIеви хьайитIа, валай алакь тийир кар жедани?

Зи дуст Малла Мегьамедни, ваз юлдаш, галаз хьайила,
Бес ада гьикI кьабулна хьи, вич ви патав гваз хьайила?
Зинни адан арада лап гьуьрметар аваз хьайила?..
Фитнедиз куьмек ийидай и гьалдин дустар жедани?

Аман, эллер, зун гьиниз фин, гила вуч чара ийида?
Жуваз кIани дустунини атана икI жув рекьида.

Къе тахьана, бес мус, Етим Эмин, вуна чIал кхьида?
ТахьайтIа зал - мумкин амаз - шаирвилин тIвар жедани?

ДУХТУРХАНАДАЙ ЧАР

Фана дуьнья, вавди я зун, вун икI буьтуьн гъам жедани?
Агъади халкь авуна, бес гуьгьуьл ачух (йи) къар гьинава?
Зи хифетрин сан гуналди, кхьена тамам жедани?
Жумла алем эфенди хьуй, муракабни чар гьинава?

Кьиникь важиб я, кьейибур чалай вилик шумуд я хьи.
Мусурмандин хийир такIан гьа мусурман чIуруд я хьи.
Акур ксар аватIа, лагь, аси лукIран умуд я хьи:
Дармандикай дава хьайи и тегьер азар гьинава?

Шукур хьуй ваз, я сад Аллагь,зун чандикай хьанва бизар.
Бязибуру мерез лугьуз, бязибуру-жузам азар,
Бендедин кьил акъат тийир им вуч ятIа, и бедназар?
Зи дердиниз дарман ийир, я рабби, устIар гьинава?

Хифетрилай бул затI авач, шадвилер чаз масан я хьи.
Дустари чаз хийир-дуьа авуртIа, гьам игьсан я хьи.
Зи рикIе ca метлеб ава, аси лукI я, инсан я хьи.
Ви хиялар яргъал алай,гила ви къастар гьинава?

Дуьньяда инсан жедани ажал, завал, агъри авачир?
Шумудни ca бенде ава мескен, ватан, ери авачир.
Гьар ca касдин югъ aм я хьи, рикIел къвери багъри авачир.
Мелик стха гьана амукьрай, Эмин, ви дустар гьинава?

Ирид хуьруьн къази хьайи Етим Эминан 
шиирар

МискIиндиз фидай рекье 
кIелдай дуьа

-

-

8 982 573 93 ..
Дагъустандин Муфтий, шейх Агьмад-гьажиди вичин «Адалатлубурун къилих» ктабдин 12-чина кхьизва: 1. Нефс адан къизмиш 
гьевесрикай магьрумарун; 2.Нефсинин хиве ибадатдин залан везифаяр тун; 3. Аллагьдивай гьа и карда куьмек тIалабун. Инал 
за куьрелди кхьена, гегьеншдиз чириз кIанзавайбуру инал тIвар кьур ктаб кIелрай. 

89 88 633 00 ..
Гьамиша Аллагь-Тааладиз шукур авун. Ваз ганвай няметар сад лагьана Ада вахчун мумкин тирди рикIелай алуд тавун. 

8 963 405 32 ..
Руьгьдин устаздин муьрид хьуналди. Гьакъикъи устаздин!
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