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ЧIиж - Къуръандин аламат

«Ругьуль баян» тафсирда кхьен-
ва: «Рекье тунва – им чIижрез 
кIвалер ва вирт ийидай къайда 
чирна, кьиле тунва лагьай чIал 
я». Аллагьди гьар са гьайван-
диз вич патал, вуч хийир ятIа 
ва вуч зарар ятIа адан кьиле 
твазва. ИкI, месела, къаргъадиз 
чил чалдайвал Халикьди чир-
на, кьиле туна, ам акур Адаман 
хва Къабила вичин стха Гьабил 
гьа и жуьреда кучудна. 
Араб чIала «ан-нагьль» - «чIиж» 
лугьудай гаф,  «нагьала» - «багъ-
ишун» лагьай чIал я. ЧIижре 
инсанриз вирт гузвайвиляй, 
адаз ахьтин тIвар ганва. 

Къуръандихъ ва Суннадихъ галаз 
алакъалу яз, гъуьл-пабвилин алакъ-
айриз ихтияр гузвай анжах тек са 
къайда ава - некягь. Аллагьди лагьана 
(мана): «Адан лишанрикай  - ам я хьи, 
Ада куь арадай квез папар халкьна-
ва, абурукай квез секинвал жедайвал 
ва куь арада муьгьуьббат, мергьямат 

тайинарна. Гьакъикъатда, и карда – 
фикирзавай инсанриз лишанар ава» 
(«Аль-Анкабут» сура, 21-аят). И аятда ма-
гьабба – кIанивал мергьяматдин вилик 
ква, вучиз лагьайтIа некягьдин араяр 
давам хъхьун патал, кIанивиле гзаф 
игьтияжвал ава. Некягь кIанивилелай 
ва рикIик зурзун кутадай ашукьал-ма-
шукьвилин (романтика) кьетIен алакъ-
айрилай башламишзава. Вахтар ала-
тунивди ашукьал-машукьвилин араяр 
ва кIанивал мергьяматдиз элкъвезва. 
Некягьда авай кIанивал квахь тавун ва 
ам генани артух хьун патал, агъадихъ 
къалурнавай меслятрал амал авуна 
кIанда:

  

Мугьаммад Пайгъамбар   
сифте вахтарилай дустви-
лелди ва эдеблудаказ Ислам 
кьабулун патал теклифиз 
гьазур тир (мана): «Аллагьдин 
рекьел чIехи акьулдалди ва 
хъсан насигьатралди эвер 
це ва абурухъ галаз иердаказ 
гьуьжетар ая! Гьакъикъатда, 
ви Халикьдиз – Вичин рекье-
лай вуж алатнаватIа, ва вуж 
дуьз рекьел алатIа лап хъсан 
чизва!» («Нагьл» сура, 126-аят).

Тарих
1994-йисуз хуьруьн агьа-
лийри Ашар хуьруьн 2500 
йис тамам хьуниз талу-
кьарнавай сувар -  «Хуь-
руьн югъ» къейд авунай. 
Агъсакъалрин эхтилатрал-
ди, XVII-асирда хуьре 400 
кьван куьче ва 700-елай 
пара майишатар авай. 
Араб чIалал «ашар» цIуд ла-
гьай чIал я. Вучиз лагьайтIа 
виликдай Ашар хуьр цIуд 
гъвечIи хуьруькай ибарат 
тир ва гуьгъуьнлай абур 
сад-садахъ гилигна. Гьар 
са гъвечIи хуьруьз вичин 
тIвар авай: 



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

Уч ре ди тель
 Благотворительный фонд "Путь".
 Газета печатается по согласованию и   
одобрению Духовного управления
 мусульман Дагестана

Редакционный Совет
  Ахмад-хаджи АБДУЛАЕВ
  Cулейман-хаджи ТАГИБЕКОВ

Главный редактор
                             Азиз Мичигишев

Редактор
  Гасан-хаджи АМАХАНОВ

Канонический редактор
  Шамиль-хаджи ОМАРОВ

Дизайн, вёр ст ка
  Мухаммад МУХИДИНОВ
Корректор 
                Казимагомед ДЖЕНЕТОВ

Газета зарегистрирована Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС 77-42079  
от 24 сентября 2010 г.

Индекс 51395
При пе ре пе чат ке ссыл ка обя за тель на

Га зе та на бра на и свер ста на 
на ком пью тер ной ба зе «Ас-Са лам»

От пе ча та на в ООО «Дом пе ча ти» 
пр. Акушинского, 20. За каз № _______

Сдано в печать: 

(график) 28 февраля 2016 г. в 18:00 

     (факт) 28 февраля 2016 г. в 18:00  
  
Ти раж 3650 экз.

Ад рес ре дак ции:
367027 РД, г. Ма хач ка ла,
ул. Акушинского, 5-я линия, 19

Телефон: 8-928-530-59-70
            8-988-771-59-55
E-mail: assalamweb@gmail.com
web: www.assalam.ru

По вопросам подписки и доставки 
обращаться по телефонам: 
914-222, 8-988-291-42-22.

«КапI Женнетдин 
куьлег я»

Ихьтин ктабдихъ чи лезги-му-
сурман халкь муьгьтеж яз гзаф 
вахт тир, амма гила, шукур 
Аллагьдиз, ам чапдай акъатна 
ва кIандайбурувай Исламдин 
туьквенрай маса къачуз жезва. 
Ктабдин автор Сулейман-Сталь-

ский райондин имам, лезги «Ас-
Салам» газетдин редактор Гьа-
сан Амаханов я. «Ктаб акъудиз 
куьмек гайи инсанриз чухсагъ-
ул. Къуй дидед чIалал кхьенвай 
Исламдин ктабар чи халкьдихъ 
гзаф хьурай ва абурукай лезгий-
ри менфят хкудрай!», - къейдна 
Гьасан-гьажиди.

Шейх Мугьаммад аль-
Ярагъи рикIел хкана

ЦIийи-Филерин мискIинда кьиле фейи кон-
курсдин кIвалах тешкилнавайбур Муфтийдин 
векил Магьди-гьажи Абидов, диндин тешкила-
трихъ галаз алакъа хуьз-
вай Комитетдин векил 
Абдуллагь Рагьимханов 
ва ДШУ-дин (Дагъустан-
дин школа управления) 
директор Абдулгьаким 
Маллаев тир. Инал 
Магьди-гьажиди Му-
гьаммад аль-Ярагъиди 
(Аллагь вичелай рази 
хьурай) тухвай рекьи-
кай – суфизмдикай 
(тIарикьатдикай) ахъай-
на. 
Конкурсда гъалиб хьайи 
аялриз савкьватар пай-
на. 

Каракуьреда жуьмя капI

Инсанар кпIунал атайла, алимди вяз гуз башламиш-
на. «Алемрин Халикьди регьим авуна Ислам динди-
кай пай ганвай инсандин уьмуьрдин кьилин везифа 
– Аллагьдин разивал къазанмишун я. Ихьтин касди 
вичин нефсинихъ галаз женг чIугун лазим я…», - 
къейдна М. Абидова. 

 ЧИ МУХБИР

Халикьдиз ибадат авун чи буржи я

Дуьньядин уьмуьр ахтармишун, интигьан хьиз я. Гьа-
виляй чун жезмай кьван гзаф хъсан амалар, ибадат 
ийиз ва писбурувай яргъа жез алахъна кIанда. 
Са сеферда Пайгъамбарди  Муаз бин Жабалаз икI 
лагьана: «За ваз хийирдин ракIарар гьибур ятIа лу-
гьудани?» «Эхь, гьелбетда!», - тIалабна ада. «Сив хуьн 
къалхан (щит) я, садакьа делил я, йифен кьулариз 

къарагъна ийизвай ибадатди инсан вири гунагьри-
кай михьзава» (Агьмад). 
Умар асгьабди  лагьана: «Жува-жуваз гьисаб-суал я, 
ви гьисаб-суал Аллагьди ийидалди, ви амалар ада-
латлувилин терездал алцума, абур Аллагьди алцум-
далди, зурба Дувандин юкъуз ви амаларин патахъай 
жаваб гуз гьазур хьухь. Аятда лугьузва (мана): 
«А Юкъуз вири дуьздал акъатда, гьич са шейни чуь-
нуьхиз жедач» («Аль-Гьакъкъагь» сурадин 18-аят). 

АХЦЕГЬ Р-ДА РД-ДИН МУФТИЯТДИН ВЕКИЛ 
БАЙРАМОВ СУЛЕЙМАНА ЦУРУГЪРИН 
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Идалайни гъейри, Халикьди инсанриз 
Вичивай тIалабун, дуьаяр авун эмирна. 
Пак Къуръанда лагьанва (мана): «Эй, 
иман гъанвайбур, куьне Завай тIалаб, 
За квез жаваб гуда» («Гъафир» сура-
дин 60-аят). И аятдай чаз аквазвайвал, 
тIалабзавайбурун дуьайриз жаваб гун 
Аллагьди Вичин хиве къачунва. 
Амма инсанрик тади ква, абуруз чпи 
авур тIалабунриз Халикьди  гьасятда, 
чпиз кIандайвал жаваб гана кIанзава. 
Идан патахъай чи играми Пайгъамбар-
ди  лагьанва: «ЛукI (мусурман) хъсан 
гьалда жеда, эгер ада тади тавурт!а». 
Асгьабри хабар кьуна: «Ада гьикI тади 
авун мумкин я кьван?» Аллагьдин ил-
чиди жаваб гана: «Ада икI лугьуда: «За 
тIалабна Аллагьдивай, тIалабна, амма 
Ада жаваб ганач» (Бухари, Муслим). 
Лугьузва хьи, Муса пайгъамбарди  
Аллагьдивай фиръаваназ жаза гун 

тIалабайла ва адан стха Гьарун пайгъ-
амбарди  амин лагьай чIавуз Аллагь-
ди абуруз  икI лагьана: «Куь дуьадиз За 
жаваб гана». И гафарилай кьулухъ ан-
жах 40 йисалай фиръаваназ жаза гана, 
яни фиръаван ва адан кьушунар гьуьле 
батмишарна ва Мусадин  халкь къу-
тармиш хьана. Куьне фикир це гьуь-
рметлубур, зурба дережа авай Муса 
пайгъамбардиз  40 йисалай жаваб 
ганва, бес чак вучиз тади акатзава?!
Къуръандин аятда дуьайриз жаваб гуда 
лагьанва, бес вучиз чи гзаф пай дуьаяр 
жаваб авачиз амукьзава? Жаваб: эгер чна 
тIалабай кIвалах кьилиз акъатначтIа, ам 
дуьадиз жаваб ганвач лагьай чIал туш. 
Идан патахъай чи играми Пайгъамбар-
ди  лагьана: «Мусурманди Аллагьди-
вай са затI тIалабайла, Халикьди адаз 
жаваб гузва: я и дуьньяда, я эхиратда, я 
тахьайтIа, дуьайрин кьадардиз килигна 
адан гунагьрилай гъил къачузва» (Са-
гьигь Тирмизи). 
 Язид ар-Ракъашиди лагьана хьи, Къи-
яматдин югъ алукьайла, Аллагь-Таала-
ди лукIран вилик ада дуьньяда авайла  
авур, амма жаваб тагай дуьаяр эцигда 
ва Халикьди лугьуда: «Я зи лукI, вуна За-
вай флан юкъуз са шей тIалабай тир ва 
За адаз жаваб ганач. Ингье гила къачу а 

дуьадин суваб. Гьа икI гьар са дуьадай 
суваб гуз жеда ва а лукIра лугьуда: «Я 
Аллагь, дуьньяда Вуна зи са дуьадизни 
жаваб таганайтIа, хъсан тир».  
Гьелбетда, дуьа кьабулун патал инсанди 
адан шартIар хвена кIанда, абурукайни 
виридалайни важиблуди анжах гьалал 
тIуьн ишлемишун я. РикIин сидкьидай 
йифен кьулариз, инсанар ксанвай ара-
да, тагьажуд кпIунилай кьулухъ авур 
дуьа кьилиз акъатда лагьана еке умуд 

ава. Мусурманди вичин стхадиз са 
хъсанвал тIалабайтIа, малаикри «амин, 
гьам вазни гурай Аллагьди» лугьузва. 
Гьуьрметлу мусурманар, чи хуьрер ава-
дан хьун патал, кIвалер берекатлу ва 
хизанар ислягь хьун патал ша чна сада-
садаз хийир-дуьаяр ийин!

СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ Р-ДИН ИМАМ 
ГЬАСАН АМАХАНОВА АГЪА-СТIАЛРИН 

МИСКIИНДА АВУР ВЯЗДИН ЧIУКАР

ТIалабзавайдаз Аллагьди  жаваб гуда

Сифте нубатда гражданвилин гьукумат 
атеиствилиндакай (Аллагь инкарзавай 
гьукумат) тафаватлу авун лазим я. Со-
ветрин девирда гьукумди советрин 
инсан туькIуьрунин карда, атеизм-
дин агрессиядин гъамлу нетижаяр чи 
халкьди вири кьадарда вичел гьиссна. 
Гьукуматдин гражданвилин манадин 
четин гъавурда гьатзавай муькуь пад 
ам я хьи, гьа и тарихдин феномен 
РагъакIидай пата гьукум патал мо-
нархийрин ва католикрин килиса-
дин арада хьайи дявейрин нетижада 
арадал атана ва адалай кьулухъ амай 
вири дуьньядиз чкIана. Гьа и жуьреда 
гражданвилин жуьредиз, метлебдив 
кьурдаз хьиз килигун дуьз я. Граждан-
вилин гьукумат – им метлебдихъ галаз 
кьур къайдайрин бинедаллаз идара 
ийизвай гьукумат я. Гьукумат граждан-
вилинди а чIавуз жезва хьи, эгер ада 
вичин кьабулзавай къарарар диндал 
амал тийиз, анжах метлеб авай фи-
киррин къайдайралди ийиз хьайитIа. 
Амма им гьукум инанмиш инсанрин 
везифайрикай ва динрикай яргъа хьа-
на кIанда лагьай чIал туш. Динрихъ 
галаз адан алакъади фикирар сад хьу-
нал ваъ, амма гьа ихьтин алакъа себеб 
хьайила, ада гьукумат патал ва адан 
агьалияр патал метлеблу нетижа ара-
дал гъида.    

Ислам ва гражданвал
Исламдиз сад тир къайдайрин диб 
ава (Къуръан, Сунна, ижма ва къияс). А 
къайдайрин дибри кьетIен Исламдин 
сиясатдин доктрина туькIуьрдай ихтияр 
гузвач. Гьавиляй Исламда гьа сифте вах-
тарилай, дин ва гьукумат къакъат тежер 
жуьреда сад-садахъ галаз алакъалу тир 
лугьун, инкар тежер делил я.  
ГьакI хьайила, мусурманривай граждан-
вилин гьукуматда яшамиш жезвайди, 
илимди субутарун герек къвезвач. Идан 
гьакъиндай неинки РагъакIидай пата, 
Америкада ва Австралияда авай муср-
манрин дестейрин тежрибади ва гьакI 
гзаф пай мусурманар авай гьукуматрин 
тежрибадини лугьузва. ИкI, месела, 
Индонезияда 185 миллион мусурман 
яшамиш жезва, им дуьньядин вири гьу-
куматрилай гзаф кьадар я. ГьакI ятIани 
Индонезия, кьетIен мусурман гьукумат 
туш. Гьукуматдин бинеда «Панча шила» 
лугьудай вад диб ава. Абурукай сад Ис-
лам дин ва мусурманвилин къанун ваъ, 
анжах Аллагьдихъ инанмиш хьун я. 115 
миллион мусурман яшамиш жезвай Ин-
дия, гражданвилин демократиядин гьу-
кумат я. Гзаф асирар вилик Ислам дин 
кIевиз гьатнавай гьукуматра, къенин 
юкъузни адаз акьалтI тийир уьмуьрдин 
къуват ава. Вичин агьалияр 98% мусур-

манар тир Турциядин Республикада, 
ингье 75 йисалайни гзаф яз гражданви-
лин гьукуматдин бинейрал амалзава, 
амма и карди уьлкведин гражданрин 
диндарвал квадарнач. Адалай алава яз, 
Европадин, Кефер патан ва Кьибле па-
тан Америкадин гражданвилин гьуку-
матра са шумуд миллиондикай ибарат 
мусурманрин дестеяр яшамиш жезва. 
Гьа са вахтунда я гьукуматдин агьали-
яр, я абур элкъуьрна кьунвай чIехи пай 
мусурман тушир гражданар, я амай 
мусурман гьукуматрай тир са диндал 
алайбур, абур мусурманар тирдал ша-
клу туш. Чпин конституцийра Ислам 
гьукуматдин дин хьиз гилигнавай уь-
лквейра, мусурманри чпин дин ачухда-
каз кьиле тухузва.
Гьа и жуьреда мусурман тушир гьукума-
тра мусурманар чпин диндиз вафалу яз 
амукьунин гьакъикъат, алай аямда  теж-
рибади тестикьарзава. 

Мусурман тушир гьукуматдай 
куьч жедани?
Мусурман туширбуру гьукум ийизвай 
ва шариатдин къанунар кардик ква-
чир чкайра мусурмандивай яшамиш 
хьайитIа жедани, тахьайтIа диндин ис-
темишунрихъ галаз кьадайвал ам му-
сурманрин гьукум авай уьлкведиз куьч 

жедани (гьижра), хашарин дявейра ва 
Реконкиста – Исламдин Андалусия хаш-
парайрин гьукумдик вахкай икьван 
гагьда хьайи тарихда веревирд авуна. 
Гьанафитрин мазгьабда кьилин фикир, 
им гьа ихьтин вакъиайра куьч хьун ча-
расуз туш, вучиз лагьайтIа мусурман гьи-
на хьайитIани гьа мусурман яз амукьза-
ва. Эгер мусурман тушир гьукуматда 
яшамиш жезвай мусурмандивай вичин 
хиве авай диндин шартIар ачухдаказ 
кьилиз акъудиз жезватIа ва адаз са куь-
нини манийвалзавачтIа, Шафиитрин 
мазгьабдин фикирни гьа ихьтинди я. 
Гьа и жуьреда, нуфузлу са кьадар мусур-
манрин алимри гьисаба кьурвал, Ис-
ламдин къанунар кардик квачир гьуку-
матда яшамиш хьуниз, мусурманриз са 
манийвални авач.
Алай аямдин мусурманриз граждан-
вилин гьукуматда чпин диндин къа-
нунрихъ галаз алакъалу яз яшамиш 
хьуниз са манийвални авач. Са шумуд 
асир идалай вилик авай гьалдихъ га-
лаз гекъигайла, алай вахтунин гьал лап 
гужлудаказ тафаватлу жезва. Гьа са вах-
тунда Къуръан ва Сунна та Дувандин 
йикъалди важиблу яз амукьдай, алатай 
йисара ва гьакI алай вахтундани мил-
лиарддилайни гзаф мусурманар гьевес-
ламиш ийизвай акьалтI тийир чешмеяр 
я. Аллагьди динда четинвилер тунвач ва 
диндин къанунар  гьялиз тежедай хьтин 
карни авач (мана): «Аллагьди, инсанди-
лай алакь тийидай шейэр, адан хиве 
твазвач» («Аль-Бакъара» сура, 286-аят).
Маса аятда лугьузва (мана): «Динда маж-
бурвал авач» («Аль-Бакъара» сура, 256-аят), 
яни Къуръанда къалурнавай гьакъикъат 
инсанри  гуьгьуьллудаказ кьабулун па-
тал, мусурманар алахъна кIанда. Къанун-
рихъ галаз кьадайвал гужуналди дин кьа-
булиз тун ва инанмиш тушиз адахъ галаз 
кьадай винел патан амалар авун ваъ, ан-
жах рикIин сидкьидай инанмиш хьана, 
шариатдин къанунар гуьгьуьллудаказ 
кьилиз акъудун лазим я. 
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Мугьаммад Пайгъамбарди  лагьай, 
амма чаз чин тийизвай ва чна фикир 
тагузвай, анжах чун патал ва чи сагъ-
ламвал патал хийир авай гзаф шейэр 
ава. Иллаки азарар ва зарарлу продук-
тар гзаф хьанвай чи девирда. Пайгъам-
барди  чаз тунвай хазинайрикай сад 
– тальбина я. 

Ибн Мажагьа ахъайнавай гьадисда ла-
гьанва: «Куьн тальбина ишлемишиз 
чалишмиш хьухь, гьатта ам такIан 
къведайди ятIани, амма адакай чIехи 
хийир ава. За Аллагьдал кьин кьазва, 
квекай сада вичин чинал алай кьар 
михьзавай жуьреда, ада куь беденар 
михьзава». 
Маса гьадисда лагьанва: «Квекай 
сада вичин чинлай кьар целди гьикI 
михьзаватIа, тальбинади беден къеняй 
гьакI михьда». 
РикI алай Пайгъамбарди  чаз лагьай-
вал, адак берекат ква. 
Генани са гьадис ава: «Эгер кьиникьи-
кай хуьдай са шей авайтIа, ам тальби-
на жедай». 
Пайгъамбардин  хизандай сад на-
чагъ хьайи вахтунда, ада тальбина гьа-
зурун патал къулал къажгъан эцигун 
эмирдай ва азарлудав ам нез тадай, та 
сагълам жедалди, я туштIа рекьидалди 

(«Мухтасар фи тIибби», 53-чин).  
Бухариди ва Муслима агакьарна-
вай гьадисда лагьанва: «Тальби-
нади начагъдан рикI секинарза-
ва, пашманвиликай азадзава». 
Айшади, вичелай Аллагь рази 
хьурай, мукьвабурукай сад 
рагьметдиз фидайла, амайбур 
пашманвиликай азадун патал, 
винидихъ галай гьадис ахъай-
дай ва кIвале тальбина гьазурун 
тIалабдай (Имам аль-Бухари, 
9/479; Имам Муслим, 2216). 
Мугьаммад Пайгъамбардин  га-
фар гьакъикъат я. Гъам, хажалат 
гзаф хьанвай чи асирда, мукьвал-
мукьвал ишлемишай тальбинади, чаз 
гьар жуьредин рикIин азабрикай азад 
хьуниз ва Аллагьдиз ибадатар авунал 
гьалтайла, тупламиш жез куьмекда.
Винидихъ галай гьадисдай чаз малум 
хьайивал, Айшади, вичелай Аллагь 
рази хьуй, мейит кучудайдалай кьу-
лухъ дишегьлийриз, тальбина тIуьн 
меслят гъанвай, ада лагьайтIа, абу-
рун рикIер секинарзава. Чи вахтунда 
гьикI мукьва инсандикай магьрум 
хьайи дишегьлидивай вичин гъам 
эхиз жезвачтIа, чаз аквазва. Ахьтин 
гьалда Айшадин, вичелай Аллагь рази 
хьуй, меслятдиз яб гайитIа хъсан я ва 

Аллагьди гайитIа, абуру чпин хажалат 
регьятдиз алудда. 
  
Тальбина вуч шей я? 

Ам мухан гъуьредикай, цикай, 
некIедикай ва чIижрен виртIедикай 
гьазурнавай жими хешил я. Ам дарман 
хьиз, недай тIуьнни я.
Ам гьазурдай къайда: са истикан циз 
сад ва я кьве тIур мухан гъуьр, кьве 
истиканда авай нек алава ийида ва 
5-15 декьикьада яваш цIал ргада, гьа 
са вахтунда кьве тIур вирт (шекердал 
эвезайтIа жеда) алава хъувуна ргадал-
ди явашдаказ хуькуьрда. Ам ргаз баш-

ламишайла, къажгъан цIалай вахчуда. 
XI-асирда Али ибн Синади (Авиценна-
ди) «Аль-Къанун» («Духтурвилин илим-
дин къанун») тIвар алай вичин ктабда 
кхьенвайвал, мухан хешилдиз къиз-
дирма сагъардай къуват ава. 
Тальбинади гьар жуьре азарар сагъа-
риз куьмекзава, иллаки рикIин аза-
рар авайла, дамарар гуьтIуь хьайила, 
шекердин азар, еке давление, рата-
рин азарар авайла ишлемишда. Рату-
нин онкологиядин азардикай хуьзва 
ва адак начагъбуруз куьмекзава, хук 
михьзава, чIулав лекь мягькемарзава, 
дуркIунрин ва цварадин кIвалин аза-
рар авайлани куьмекзава, холестерин 
агъузарзава, иммунитет мягькемарза-
ва, аялар фад акьалтзава. Алай аямдин 
медицинади мухак гьар жуьредин ми-
кроэлементар ва витаминар, иллаки 
В витаминдин десте, антиоксидантар 
квайди тестикьарнава.  
Эгер чна Пайгъамбардин  Суннадал 
инанмишвилелди амал авуртIа, таль-
бина нетижалу жеда ва чаз Сунна кьи-
ле тухунайни суваб кхьида. 
И къиметлу хуьрек гьар са мусурман-
дин суфрадал жедайвал, къуй Аллагь-
ди виридаз къуват гурай!

АЛИ-ГЬАЖИ ЭМИРСУЛТАНОВ

Тальбина: тIуьн хьиз, дарманни я 

Пачагьни хазиначи

Хьана кьван са пачагьдихъ хазиначи. Гзаф йисара 
къуллугъна ада пачагьдиз, тIимил-шимил гунагьар-
ни квачиз тушир. И къуллугъда вил авай са маса-
да шикаятарна, алудда пачагьди вичин хазиначи 
кIвалахдилай. Буйругъна, тама са тарцел кутIуниз 
тада. Йикъар къвез алатна. Эхирни рикIе акъатда 
адан тама кутIуннавай факъирдал са кьил чIугун. 
Сифте яз акунвай адаз ахьтин аламат: юзаз тежезвай 
кесибдин иви, бувунарни ветIер алтIушна, хъвана 
куьтягьзавай. Язух атана пачагьдиз вичин виликан 
хазиначи – гзаф йисара са шадвилерни, са пашван-
вилер пайнавай эхир абуру. Къалин пешер алай са 
хел атIана, адал алтIушнавай бувунар чукуриз баш-
ламишна пачагьди. 
-Минет хьуй, кямир, и жазани хгумир вуна заз,- суза 
авуна кутIуннавайда.
Пачагь пагь атIана амукьна. «Белки кими хьанватIа?»- 
хиялар физвай адан рикIяй.
-Бес зун ваз регьятвал гуз алахънавачни?- хъел кваз 
рахана пачагь.
-Ваъ, пачагь, вун сагъ хьуй, и зал алай бувунар иви 
хъвана тух хьанвайбур я. Абур чукурна, хуькведай-
бур гишинбур тушни, ахпа за вучда?
Гъавурда гьатна пачагь хазиначидин ихтилатдин. 
КутIуннавай епер ахъайна, хутахна вичихъ галаз 
хазиначи. КIвалахдални тайинар хъувуна. Хазина-
чивиле.

Фитедин пуд кIунтI

Са пачагьлугъда хьана кьван са кас. Ам, ким алай 
чкадал фитедин пуд кIунтI кьуна, абурун кьилихъ 
ацукьда. Са югъ, кьве югъ. Вири хъуьрезвай адал, 
акьул квахьнава лугьуз. Са няниз пачагьдин суьруь 
гваз хуьквезвай чубанди гьакI гаф патал адаз суал 
гана:
-Вуна абур низ кIватIнавайбур я?
-ЧIехи кIунтI пачагьдиз гзаф къуллугъ авурдаз, юкь-
ванди – кесибдикай хьайи девлетлудивай бурж кьур-
даз, гъвечIидини – папаз сир гайидаз! Аламатдин 
гафарна фитедин кIунтIарин иесиди. «Я Аллагь,- фи-
кирна чубанди,- къедалди им виридаз камаллу кас 
яз чидай. Садлагьана ахмакь хьанани ам? Тадач хьи 
чир тавуна.

Пачагьдин суьруьдик квай виридалай чIехи гьер 
вичин цуриз хъияна, адаз ухшар авай вичин гьер 
тукIвада чубанди. Папаз ван къведайвал,- Буба вак 
хьуй пачагьдин, гьикьван гьада тIуьрай,- гафарни 
гьалч хъувуна. Эхирдай, са къапуна иви кицIиз кьу-
нач лугьуз, папазни са себ хгана хьиз.
Дили хьана паб. Хамни алаждалди фена вири па-
чагьдиз ачухна. Эверзава лагьайла, чубан гъавурда 
гьатна. Къуншидал кесибдикай хьанвай са девлетлу 
алай. Суд-дувандикай хкечIун патал ришвет гун ге-
рек хьайитIа лагьана, къачуна адавай са виш манат-
ни. 
Дуьз пачагьдин патав фена чубан. Пачагьдин ажугъ-
дин и кьил, а кьил авачир. «Пака вири махлукьат 
кIватIна, кьил атIутI угъридин»- кIеви тир адан 
къарар. Алукьна пакадин югъни. Вири жемят май-
дандал кIватI хьанвай. Пачагьдин къарар кIелайла, 
бурж вугай къунши, цавай атанатIани чидач, чиляй 
атанатIани, ккIана чубандин туьтуьник, «зи пул вах-
це» лугьуз. Факъирдиз ганвай кIеви жазадизни фи-
кир тагуз.
Вичиз эхиримжи гаф гайила, чубанди вири хьайи-
вал лагьана.
-Ви гьер зи цура ава, пачагь, ви пулни вахчу, къун-
ши,- вахкана ада.
Амалдар чубан гьасятда азад хъувуна. 
Фитедин кIунтIар кIватIайдакай пачагьди гьа йикъа-
лай вичин чIехи везир авуна…

Кьисмет

Са дагъвиди къванер акъудиз хуьз хьана вичин хи-
зан. Гьар юкъуз экуьнлай няналди чразвай адан чан 
ракъиник, кIута гьалчдай кьван кIарасар хьанвай 
гъилер.
Садра гуж-баладивди хайи чIехи къаябдин юкьва 
адаз къацу пеш нез ацукьнавай пепе акуна. «Я первер-
дигар, и фер авачир битав къванцин къене пепедиз 
вичин ем Вуна гайила, зун вучиз и азаб-зиллетдик 
кутунва», лагьана, вичин алатарни вахчуна, кIвализ 
хтана ам. Мад къванер акъудиз хъфенач. КIвалин агь-
вал агъуз хьунивай гзаф рахазвай папаз са жаваб гуз-
вай: «Кьисмет авай затI заз кIвалени жагъида». Амма 
жагъизвай затI авачир. Дагъви вичин алатар маса 
гудай йикъал атана. Са-сад куьтягь хьана гьабурни. 
Лам савдадиз акъуддайвал хьана. Фена ламни гваз 

Дербентдин базардиз. Муьштерияр авачир. Нянихъ-
ай хьиз кьвед атана. Дагъвиди лагьай къимет гана, 
лам вахчуна хъфена. Хуькведай рекье дагъвиди ви-
чи-вичин кьил гатазвай, къимет са тIимил гзаф эциг-
нач лугьуз. 
Хабар нивай, лам къачур кьве касдивай. Абуруз хази-
на жагъанваз хьана кьван. Къизиларни ламраз яна, 
сада виликай кьуна, муькуьда кьулухъай гьалзавай. 
«Бес и вилик квайди кьейитIа, къизилар вири заз 
жедачни?»-къвез-къвез къузгъун жезвай лам гьалза-
вайди. Эхир ада, яхадай акъудна, вилик квайдаз га-
пур сухна. Иви акуна дили хьайи ламра муькуьдан 
кIепер кIуру яна. Кьведни накь кьейибур хьиз кьена. 
Са геренда акъвазна, лам вич атайвал дуьз базардиз 
хтана. Са кьведра гьарайна – иеси акъатнач. Ламра 
хуьр галай патахъ еримишна. Далудал къизилрай 
ацIай гьебеярни аламаз.
Экуьнахъ къарагъай папаз гьаятда чпин маса гайи 
лам акуна. «Катна хтанвай тахсара я»,-тестикьарна 
ада ахварай авудна итимдиз. Фена, кIулавай гьебей-
риз килигай итим гьейран хьана амукьна – кьве хел-
ни къизилрай ацIанва! Дагъвидин рикIел гьасятда 
къаябда акур пепе хтана. «Гьебеяр вахчуна кIвализ 
хутах, лам динжра»,- уьтквемдаказ буйругъна ада па-
паз…
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1 Регьимдин Сив хуьнин суварин 
юкъуз, Аллагьди чIижрез вирт 

кIватIдайвал чирна ва кьиле туна.   

Ругуд пипIен кIалуб
«Дагълара, тарара ва куьнуьйра чпин 
кIвалер» авун, им дагълара ва дагьар-
ра чIижери ажайиб жуьреда виртIедин 
рекъер авун я: са инженердивайни 
туькIуьриз тежедай ругуд пIипI алай 
дуьм-дуьз рекъер, абуру алатар гва-
чиз ийизва. Ругуд пIипI алай рекъер 
– им гзаф кьадарда вирт хуьз жедай ва 
тIимил кьадарда мум харждай вирида-
лайни хъсан ва къулай кIалуб я. 
Математикар жавабдихъ къекъвез-
вай: вучиз ругуд пIипI алайбур? Гзаф 
гьисабар авурдалай кьулухъ, ихьтин 
нетижа малумарна: материал тIимил 
харжна, амма гзаф гьакьдай вирида-
лайни хъсан склад – им цлар ругуд 
пIипI алайбур авун я. Абур генани ва-
жиблу са месэладин гъавурда акьуна: 
вири кIалубрикай куьруь цлар авай-
ди, ругуд пIипI алай кIалуб я. Гьа им 
себеб яз, гьатта сад хьтин чка кьазвай 
пуд пипIенди, я туштIа кьуд пипIенди 
туькIуьрайтIани, ругуд пIипI алайдаз 
абурулай материал тIимил герек жезва. 

Санал кIвалахун
ЧIижерин генани са ажайиб сифет – 
им виртIедин рекъер туькIуьрдайла 
сад-садахъ галаз алакъа хуьн я. Сагъда-
каз эцигнавай рекъер акурла, абур сад 
тир къуватди туькIуьрнавайди фикир-
диз къвезва. Гьакъикъатда, виртIедин 
рекъер гьар патарихъай гьа са вахтун-
да туькIуьриз башламишзава. Више-
ралди чIижери пуд ва я кьуд патахъай 
виртIедин рекъер туькIуьриз башламиш-
зава. Абуру чпин кIвалах, юкьвал агакь-
на сад-садал туьш жедалди,давамарзава. 
Юкьвал, галкIун хъувур чкадал, гьич са 
гъалатI ва я хата аквадач. Абуру рекъер 
а жуьреда туькIуьрзава хьи, абурай вирт 
авахьзавач.

Рекьер чир хьун
Аллагьди лугьузва (мана): «Ахпа вуна 
вири емишар дадмиша, неъ ва Аллагь-
ди вун патал регьятарнавай Адан рекье-
рай алад…» («Ан-Нагьль» сура, 69-аят).
«Вири емишар», яни ваз кIани вири 
емишар: ширинбур, цурубур, туь-
кьуьлбур ва масабур, генани, вун шире 
кIватIиз жуван кIваливай яргъаз лув 
гана фейила, ваз Аллагьди чирнавай 
ва рикIел хуьз тунвай рекьерай элкъ-
вена жуван куьнуьдиз хъша. Куьнуьдиз 
мукьва чкайра кьурагьвал себеб яз цуьк 
тахьайла, чIиж, девлетлу чIурарихъ 
къекъвез, яргъал чкайриз лув гана физ-
ва ва адалай кьулухъ элкъвена, рехъ 
алат тавуна, вичин куьнуьдиз хквезва.

«Ви Халикьдин рекьерай алад» лугьу-
дай гафари, Аллагьди чIижрез ахьтин 
чирвилер, Вичин регьим себеб яз ган-
вайди къалурзава. 
Аятдин мана ихьтинди хьунни мум-
кин я: «Куьн сагьибди гьи чIурариз 
тухвайтIа, гьаниз алад ва муьтIуьгъ 
хьухь». Эгер ихьтин манадиз 
килигайтIа, чаз аквазва хьи, гьикI 
чIижерхъанри са чкадилай маса чка-
дал чIижер тухузватIа, абур лагьайтIа 
чпин иесийриз муьтIуьгъ жезва. Ам 
Аллагьди тайинарнавай къайда я.
Мадни Аллагьди лугьузва (мана): 
«ЧIижерин къеняй гьар жуьре ранга-
рин жими (хъвадай) затI акъатзава» 
(«Ан-Нагьль» сура, 69-аят).
Адан къеняй вирт гьикI акъатзава?
ЧIижре тарарилай ва набататрилай 
шире кIватIзава, ахпа сивяй акъуд 
хъийизва ва Аллагьдин эмирдалди 
шире виртIедиз элкъвезва.
Аллагьди инанмишдан рикIе вичин Ха-
ликьдин регьимдихъ умуд ва кичIевал 
гьикI сад авунватIа, гьа жуьреда 
чIижрен къене вирт ва агъу сад авунва. 

Ширин вирт
ЧIижре вири набататрилай шире 
кIватIзава: туькьуьл, ширин ва цуру, 
анжах адан къеняй ширинди акъат-
зава. ВиртIедиз са шумуд тIвар ава. 
Абурукай сад – «ихтибарвал хуьзвай-
ди». ВиртIедиз ахьтин тIвар гунин се-
беб ам я хьи, адак какахьай гьар вуч 
хьайитIани ада хуьзва. Вирт мейитар 
бальзамламишдайла ишлемишзава; 
виртIеда тунвай як 3 вацра чIур тахьа-
на амукьзава, емишар – 6 вацра. Фад 
чIур жезвай гьар вуч хьайитIани, эгер 
виртIеда туртIа, геждалди амукьда. 
Мугьаммад Пайгъамбардиз  вирт ва 
ширинлухар кIандай. Инай аквазвай-
вал, зугьдиз – дуьньядивай яргъа хьу-
низ акси тушир, Аллагьди чаз ганвай 
хъсанвилерикай, ширинлухар ва маса 
дадлу тIуьнар недай ихтияр ава.
Вирт гьар жуьре рангаринди жеда: 
лацу, чIулав, хъипи, шуьтруь ва маса-
бур, ам чIижери гьихьтин набататди-
лай шире кIватIзаватIа, гьадалай аслу я. 

Муъмин чIижрез ухшар я
Ибн Умара (вичелай Аллагь рази хьу-
рай) лагьана: «Инанмишди чIижрез 
ухшар я, ада анжах хъсанди незва ва 
анжах хъсанди вичикай хкудзава», яни 
чIиж гзаф акьуллуди я, ада зиянар гуз-
вач, анжах хийир гъизва, чиркеривай 
яргъа жезва, анжах вичин зегьметдив 
къазанмишайди незва. Гьа и жуьреда 
инанмишда вич тухузва.
Грекрин са акьуллу касди вичин сух-
тайриз (ученикриз) лагьана: 
- ЧIижер чпин куьнуьйра гьикI аватIа, 
куьнни гьакI хьухь.

- Абур гьикI ава? – жузуна ученикри.
- Абуру куьнуьда явакьан (кIвалах тий-
извайди) тазвач, ам чукурзава, вучиз 
лагьайтIа ада куьнуьда чка кьазва ва 
вирт незва.

Дарман
Адалай кьулухъ Аллагьди лугьузва 
(мана): «А жими затIуна, яни виртIеда 
инсанар патал сагъвал ава». АкI хьайи-
ла, вирт гьар жуьре азаррин дарман я.
Вирт вири азаррин дарман яни, 
тахьайтIа ада са бязи азарар сагъар-
завани? Ибн Масуда (вичелай Аллагь 
рази хьурай) лагьана: «Вирт – вири 
азаррин дарман я, Къуръан лагьайтIа, 
такабурлувал, пехилвал, гъибет, муна-
фикьвал ва ибуруз ухшар рикIин аза-
рар сагъардай дарман я». Генани Ибн 
Масуда (вичелай Аллагь рази хьурай) 
агакьарна: «Кьве дарман ишлемиша: 
Къуръан ва вирт».
Нафиа лагьана, Ибн Умара (чпелай Ал-
лагь рази хьурай) хамунин са гьихьтин 
ятIани азарар пайда хьайила, хер хьан-
вай чкадив вирт гуьцIдай ва Къуръан-
дин аятар кIелдай. 
Винидихъ кхьенвай цIарарай малум 
жезвайвал, Ибн Умара ва Ибн Масуда 
(чпелай Аллагь рази хьурай) вирт вири 
азаррин дарман яз гьисабзавай.
Мадни Аллагьди лугьузва (мана): 
«Гьакъикъатда, фикирзавай инсанриз 
чIижера, Аллагьдин чIехивал ва къу-
дратлувал къалурзавай аламатар ава». 
ГъвечIи ва куьлуь чIижревай амай гьа-
шаратрикай хкатна, вич-вичиз вирт 
арадал гъиз тежедайди, акьуллу ин-
сан гъавурда ава. ЧIижрез и кIвалахар 
вири чирнавай тек сад тир Аллагь 
авайди ида къалурзава. Гьа и аятди те-
стикьарзавайвал, гьайванриз Аллагь-
ди вуч чирнаватIа, абурувай гьа кар 
ийиз алакьда, адалай артух абурувай 
са шейни жедач.
Пайгъамбардин  гьадисрани 
чIижерикай гзаф лагьанва. Са бязибур 
мисал яз гъин.
Мугьаммад Пайгъамбарди  лагьана: 
«ЧIиж квачиз, амай вири «тIветIер» 
Жегьеннемда авай инсанриз жаза 
яз жеда». Маса гьадисда лугьузва: 
«ТIветIер 40 юкъуз яшамиш жезва, абур 
вири Жегьеннемда жеда, амма чIиж 
ваъ».
Ибн Аббаса  агакьарна, Пайгъамбар-
ди  цегв, чIиж, куткутI ва сорокопут 
(манияр ядай къуш) яна кьин къадагъа 
авуна. Маса гьадисда Билял асгьабди-
лай (вичелай Аллагь рази хьуй) тари-
фар авуналди, Пайгъамбарди   ла-
гьана: «Билял пакамахъ шириндини 
туькьуьлди тIуьна ва ам вири ширин-
даз элкъуьрзавай чIижрез тешпигь я». 

Винидихъ галай гьадисрай чаз акваз-
вайвал, ч!ижерикай анжах хъсанвал 
хкатзава. Гьатта чIижре туькьуьлди 
незватIани, ада ширинди вичяй акъ-
удзава. Гьа и жуьреда инанмиш мусур-
мандайни анжах хъсан амалар акъатна 
кIанда. 
Лугьузва хьи, Аллагьди чIиж виниз 
акъудунин себеб ам я хьи, адаз Ха-
ликьди вири набататрин шире кIватI 
лагьай вахтунда, ада набататдин шире 
туькьуьлди яни, тахьайтIа ширинди 
яни талагьна, кIватIиз башламишна. 
ГьакI хьайила Аллагьди чIиж виниз 
акъудна ва ада акъудзавай вирт дар-
мандиз элкъуьрна. 
Вучиз Аллагьди вири гьайванрикай 
анжах чIижрез вагью (кьиле тун) авун-
ва? Вучиз лагьайтIа вири гьайванри-
кай чIиж инсандиз гзаф ухшар я, ил-
лаки агьлу тIарикьатдиз – муьридриз. 
Ибадатар авун патал гьикI абур ин-
санривай чара жезватIа, гьа жуьреда 
чIижерни тарариз ва дагълариз чара 
жезва. Инанмишда хьиз чIижрени, бе-
дендин михьивал, яшамиш жезвай чка 
ва незвай шейэр михьидаказ хуьзва. 
ЧIиж чиркин чкайрал ва гьайванрин 
мейитрал ацукьзавач. 
Аллагьди чIижрехъ элкъвена лагьа-
на (мана): «Вуна вири набатарикай ва 
емишрикай неъ».
Аллагьди инанмишбурузни лагьана 
(мана): «Ихтияр ганвайдакай ва михьи-
дакай неъ ва хъсан амалар ая» («Аль-
Бакъара» сура, 172-аят). 

ЧIижерин уьмуьр
Куьнуьйрин къене чIижерин уьмуьр 
ажайиб жуьреда кьиле физва: вири са 
дидедиз муьтIуьгъ я ва гьар са чIиж 
вичин кIвалахдал машгъул я. Садбу-
ру вирт гьасилзава, муькуьбуру мум 
ийизва, пуд лагьайбуру яд гъизва, 
кьуд лагьайбуру виртIедин рекъер 
туькIуьрзава. Кьейи чIиж абуру куьнуь-
дай акъудзава ва гьич садрани куьнуь-
диз маса хизандай тир чIиж ахъайза-
вач. Пакамахъ лув гана дердидал фейи 
чIиж, гьа вичин куьнуьдиз, масадахъ 
галаз акадар тавуна, элкъвена хквез-
ва. Эгер чIижериз дидедилай вичин 
кIвалах ийиз алакь тийиз акуртIа, абу-
ру чпиз маса диде кьазва.  
Аллагьди чIижрез йисан вахтар ва 
гьавадин дегишвилер кьатIудайвал 
чирвилер ганва. ЧIижрез ахьтин къай-
да ни чирна, ада са гьихьтин ятIани 
медресайра кIелнани? Гьелбетда, ваъ. 
Абур вири адаз Къудратдин кьадар ава-
чир Халикь – Аллагьди чирна.   
«ЧIижерин куьнуьйрай дарманар» 
ктабдай.

ТАРЖУМА: А. ЭМИРСУЛТАНОВ
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Къурайшитри гужар 
гузвайт!ани, Пайгъамбарди  

Исламдин рекьел инсанриз ислягьви-
лин къайдайралди эверун давамар-
завай ва мусурманри гужуниз жаваб 
хгана кIанзавачир. Меккадин вахтун-
да мусурманриз ислягьвал кIан хьун, 
арабрин уьмуьрда дегишвилериз рехъ 
ачухдай ва мусурманар гзаф кьадарда 
терг авуникай хуьдай чара тирди, агъа-
дихъ малум жеда. 
Мединадиз куьч хьайидалай кьулухъ, 
мусурманриз чпел гьужумайбурухъ 
галаз акси дяве тухудай ихтияр ганвай 
(мана): «Чеб бейкефарнавай ва чпихъ 
галаз женг тухузвайбурухъ галаз акси 
женг тухудай ихтияр ава… Гьакъикъ-
атда, Аллагьдивай абуруз куьмекиз 
жеда – абур, анжах «Чи Рабби – Аллагь 
я» лугьуниз килигна, ихтиярсуздаказ 
чпин кIвалерай чукурнавайбур я. Эгер 
Аллагьди са инсанар муькуьбурукай 
хвенвачиртIа, Аллагьдин тIвар гзаф 
рикIел гъизвай мискIинар, килисаяр, 
синагогаяр ва скитар чукIурнавай…» 
(«Аль-Гьаж» сура, 39-40-аятар).
Нетижа яз, мусурманри къурайши-
трихъ галаз, гьа жергедай яз Угьудда ва 
Бадрда са шумуд женг тухвана. Меди-
нада авай Исламдин шегьер-гьукумат-
дихъ галаз ийизвай акси дяведи, ара-
брин маса тайифаяр къурайшитрихъ 
галаз жегьил мусурманрин жемят тер-
гунин макьсаддалди са къуват хьайи-
далай кьулухъ, чIехи уьлчмеяр кьуна. 
ХандакIдин патав мусурманрихъ га-
лаз хьайи дяведа, къурайшитрин ва 
абурун дустарин кьадар 10 агъзурдав 
агакьнавай. Худайбийда ислягьви-
лин икьрар кутIуникди, мусурманри 
са шумуд сеферда душмандикай азад 
хьунин алахъунар авуна. Гьайиф хьи, 
дявейралди кьил хуьзвай ва адалди 
бинеламиш хьанвай меденият теш-

килнавай къурайшитрикай ва абурун 
дустарикай тир арабри, икьрарриз 
гьуьрметзавачир ва абурун шартIар 
чIурзавай. Гьавиляй малум хьайивал, а 
инсанри зиян тагун патал тек са рехъ 
авай - абурун патай къвезвай зарардин 
эхир эцигун. 
Мединада авай чувудрин жемятдихъ 
галаз, гьа сифте вахтарилай мусурман-
риз авай фикирдин бинеда, ислягьда-
каз санал яшамиш хьун тир. Медина-
диз куьч хьайи са кьадар варцарилай 
Пайгъамбарди , са патахъай мугьа-
жиррин ва ансаррин арада дуствал 
кутIунна, муькуь патахъай -  чувудрихъ 
галаз. Икьрарди чувудар патал неинки 
диндал азадвал ва хатасузвал таъми-
нарун кьабулзавай, гьакI абур патал 
тайин тир везифайрихъ галаз алакъ-
алу, кьве патани кутIунзавай тамам 
къиметлу гьукумат тешкилзавай. Ин-
гье вичел «Мединадин конституция» 
тIвар атанвай шагьадатнамадай са кIус: 
«Чувудри мусурманрин патал женг ту-
хузвайвиляй, абуру мусурманрихъ 
галаз барабар яз гьакъи гун лазим я. 
Чувудриз чпин дин ава, мусурманриз 
– чпин. Анжах кьве патайни тир ада-
латсуз ва тахсиркарар квачиз, кьве же-
мятни чпин агьалияр хатасуз хьунал 
рази я. Адалатсузбуру ва тахсиркрари 
анжах чеб ва чпин хизанар чIурзава».
Ингье, дяведин макьсад – им Ислам-
дин гъилик квай чилер артухарун 
ваъ, анжах адалатлувал тайинарун ва 
заминарун я, гьа жергедай яз зулум-
карвал акъвазарун. Гьелбетда, Ислам 
гегьеншарун Умматдин буржи я. Амма 
а буржияр ва макьсадар ислягьвилин 
къайдайра аваз ва дуствилин тегьерда 
кьилиз акъудун лазим я. 
Мусурманриз анжах инсафсуз дяве ту-
хузвайбуруз акси яз женг чIугун эмир-
нава (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: «Я Аллагь! Чун и зулумкар агьа-
лияр авай хуьряй акъуд ва Ви патай ар-
хавалзавайди це ва Ви патай куьмекчи 
це!» лугьузвай зайиф итимриз, папариз 
ва аялриз килигна, Аллагьдин рекьел 
куьне вучиз женг тухузвач?» («Ан-Ниса» 
сура, 75-аят).
Марифатдин ислягьвилин къайдаяр ва 
эдебдин дегишвилер ишлемишуникди, 
дуствилин тегьерда инсаниятдиз Ислам 
диндал эверун патал, мусурманриз буй-
ругъ ганва. Анжах делилсуз зулумдикай 
мусурманриз чеб хуьдай ихтияр ава 
(мана): «… Эгер квез сада къаст авуртIа, 
куьнени гьа жуьреда адаз къаст хъия. 
Аллагьдихъай кичIе хьухь ва чир хьухь, 
Аллагь -  Вичихъай кичIедайбурухъ 
гала» («Аль-Бакъара» сура, 194-аят).
Инсандин чан хуьн, Ислам кьиле туху-
нин азадвал хуьн патал ва Исламдин 
къайдайрал амал авун, мусурман Ум-
матдин макьсад я. Жигьаддин мурад 
– мусурманрал и макьсадар агакьун 

ва тестикьарун я. Меккадин вахтунда 
мусурманри, гьатта къурайшитри абу-
руз азабар ганайтIани, чпин душман-
рихъ галаз абуру, чеб ислягь къайдада 
тухвана. Гьа и жуьреда, мусурманрин 
макьсадрив агакьун патал, ислягьвал 
виридалайни хъсан къайда яз хьа-
на. Мусурманриз Меккадин вахтунда 
женг тухудай ихтияр ганач лагьана, са 
бязибур рази тахьун мумкин я. Амма 
и делил бушди я, вучиз лагьайтIа Мек-
кадин вахтунда жува-жув хуьн тавун 
(женг тавун) анжах вахтуналди ам иш-
лемиш тавуна акъвазарнавайди тир. 
Жува-жув хуьнин къайда, вичин би-
неда инсаниятдин хиве авай инкар 
тежедай гьакъикъат тирди Къуръанди 
са манадалди къейдзава (мана): «… 
Эгер Аллагьди инсанар сад-садакай 
хвенвачиртIа, чил чIур жедай…» («Аль-
Бакъара» сура, 251-аят). 
Мана: «… Эгер Аллагьди са инсанар 
муькуьбурукай хвенвачиртIа, Ал-
лагьдин тIвар гзаф рикIел гъизвай 
мискIинар… чукIурнавай…» («Аль-
Гьаж» сура, 39-40-аятар).

ГЬАЗУРАЙДИ: А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Ислам ва ислягьвал

Атай, Агьахуьр, Сгак, Хемхе, Ратак, Гъвечер, 
Гъвеер, Кьерегь, Къелегьан, Ашагъул.

Кьибле Дагъустандин амай лезги хуьреризни хьиз, 
Ашар хуьруьзни чара уьлквейрай атанвай регьимсуз 
тарашчийрин кьушунрин паталай чIехи чукIурунар, 
хажалатар ва телефвилер галукьнавай. Малум тирвал 
и хуьр душманри са шумудра чукIурнавай ва гьар 
гъилер сувавийри ам чпин къуватралди гуьнгуьна 
хутазвай. МуьтIуьгъ тахьанвай виляй, Тамерланан 
эмирдалди адан кьушунри хуьр-къеле чукIурнавай ва 
хуьруьн агьалияр техил гатадай йигарра чан аламаз 
регъвенвай. 1735-йисан зулуз Надир шагьан кьушу-
нар Кьурагь дугундив агакьайла, Ашар хуьруьн кье-
гьяларни къерехда амукьначир. Хуьруьн агьалийри 
залумрихъ галаз кьегьялвиледи женг чIугвазвайтIани, 
къуватар сад туширвиляй, шагьан кьушунри хуьр диб-
дал кьван барбатIнавай. Надир шагьан кьушунрин 
инсафсузвилиз сергьятар авачир, ферсри хурук аялар 
квай папарни кьуьзуь инсанар майдандиз акъудна, 
кIвачерни гъилер кутIунна абуруз балкIанралди кIур 
гана рекьизвай. И залум вакъиаяр кьиле физвай «шагь 
харман» (шагьдин йигарар) тIвар алай чкаяр кьуьзуь 
инсанрин рикIера къенин йикъалди ама. Хуьруьн 
агьалияр ферсрин кьушунрин аксиниз итимвилелди 
экъечIзавай. Ягъунра гьатта папарини иштирак ийиз-
вай. Ферсриз чIехи телефвилер хьанвай. Кьурагь хуьре, 
ферсрихъ галаз ягъунра кьенвай, викIегь аскердин сур 
- Ибрагьиман пIир ава. Зурба телефвилерилай кьулухъ 
сувавийри Надир шагьан кьушунар кукIварна кьу-
лухъ ракъурнавай. Ферсриз ихьтин мисални авайди 
я: «Шагь кIамай ятIа, ам дяведалди лезгийрин винел 
фирай». ГьакI хуьруьн бинедин агьалияр тамамдаказ 
телеф авунай. Эхиримжи сеферда, тахминан 600-700 
йис идалай вилик, цIийи хуьруьн бине Кьибле Лезги-

стандай, Армениядай ва Дагъустандин жуьреба-жуь-
ре пипIерай атайбуру кутунвай ва адаз цIийи «Ашар» 
тIвар ганвай. Атайбурун арада чпин чIаларал рахазвай 
жуьреба-жуьре миллетрин векилар авай. И кар тести-
кьарзавайди, хуьруьн сурун къванерайл алай «Ашота», 
«Аткай», «Ратак» хьтин кхьинар ва чилин белгенрин 
тIварар ва муькуь затIар я. Амма тарихдин къене абур 
чкадин агьалийрихъ галаз акахьна лезги чIални адетар 
къачуна лезгийриз элкъвенвай.
Фад заманайра хьиз, Ашар хуьр гилани гегьенш 
никIер ва тамар, пара кьадарда саларни багълар авай 
Лезгистандин мублагъ хуьрерикай сад я. Ашарвияр 
зегьметдал пара рикI алайбур я. Абур лежбервилел, 

малдарвилел ва бахчахъанвилел алахънава. Вилик 
хуьре 18 агъзурдилай пара лапагар ва карч алай 
чIехи малар авай.

Диндин малуматар
Советрин гьукумат арадал къведалди хуьре кьве 
мискIин авай. А чIавуз акьуллу шейхери агьалийриз 
гузвай таъсир зурба тир. Гила абурун сурар, инсанар зия-
рат ийиз физвай пак чкаяр — пIирер я: пIир Абдуллагь, 
пIир Ибрагьим, пIир Сулейман, пIир Салман, пIир Зе-
кери, пIир Гъизран, пIир Бакьир, пIир Биркь Адал, пIир 
Абдуллагь. ГьакIни, Советрин девирда пак тир Мекке 
ва Медина шегьерриз Дагъустандавай гьич садавайни 
физ жезвачир, гьукуматди ихтияр гузвачир. ГьакI ятIани 
Ашар хуьряй ругуд кьегьялди гьаж кьиле тухванвай: Аб-
дуллагь, Жамал, Аттай, Мукаил, Шериф, ТIежиб.

Агьалияр
2002-йисан агьалияр сиягьдиз къачунин малуматрив 
кьурвал хуьре 542 касди уьмуьр кечирмишзавай. 
2008-йисуз агьалийрин кьадар 570 кас тир. Агьалияр 
вири лезгияр, сунни - мусурманар я. 1886-йисан Уру-
сат Империядин агьалияр сиягьдиз къачунин малу-
матрив кьурвал, Ашар хуьруьн агьалияр 669 кас тир. 

ТIвар — ван авай ксар
Исмаил эфенди — имам Шамилан муьруьдрикай 
сад тир, адан хва Рамазан зари ва алим тир. Рамазана 
имам Шамилаз талукь тир поэма кхьенвай, гьа поэ-
мада ада имамдин ягъунар, халкь ада вафалу тирвал 
ва кичIе туширвал хъсандаказ къалурнава.

LEZ.WIKIPEDIA.ORG

Игитрин ва пIирерин хуьр

Ашарин мискIин
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Са шумуд асирдин вахтунда Женне ше-
гьер, базардин юкь ва къизил маса гу-
нин транссахарадин важиблу пай тир. 
ХV-XVI-асирра Африкадин къене Ислам 
гьа и шегьердай кьуд патахъ чкIана. 
Сифте мискIин XIII-асирда эцигнавай, 
амма XIX-асирда Женне шегьер дя-
ведалди кьур фульба халкьдин регь-

бер Сек Амада чкадин вичиз такIан 
мискIинар чукIуриз туна ва абурун 
еринда цIийибур эциг хъувуна.
1893-йисуз шегьер френгри (фран-
цузри) дяведалди кьуна ва са шумуд 
йисалай френгрин администрацияди 
мискIин туькIуьр хъувун кьетIна. Алай 
аямдин мискIин, 1907-йисуз гьа куьгь-
не мискIиндин кIалубар ишлемиш 
хъувуникди, гьа чкадал эциг хъувунва. 
МискIин ва гьакI Женне шегьердин 
амай инсанар яшамиш жезвай дара-
матар эцигнавай материал «банко» 
я. Ам векьин, чепедин, къумадин ва 
дуьгуьдин хъуьруьшрин къаришма я. 
И чкайра виридалайни регьят гьат-
дай ва геждалди амукьдай материал 
я. Марфарин вахт алатайла, агьалий-
рин кIвалер ва гьакI мискIин гьуьлуьн 
къерехдал алай къумадин имаратар 
ци тухудай жуьреда чIур жезва. Гьа-
виляй, а вахт куьтягь хьайила, чка-

дин агьалийри мискIин ва кIвалер 
цIийи хъувунин макьсад аваз, гьар 
йисан мел тешкилзава. Сифте нубат-
да шегьердин итимрикай тир агьа-
лийри, мискIин туькIуьр хъийизва, 
адалай кьулухъ анжах хизан патал 
чпин кIвалерив эгечIзава. МискIин, 
шегьердин руьгьдин юкь, Женне ше-
гьердин вири агьалийри ва гьакI Аф-
рикадин маса шегьеррай инсанри 
кьил чIугвазвай пак тир дарамат я. 
МискIиндин зарар хьанвай ва ци тух-
ванвай цларал «банко» лугьудай къа-
ришма алкIур хъийизва. КIвалахар 
кьиле фидай вахтунда, цларай хкаж 
жез регьят хьун патал, цлариз сух-
навай кIарасрин са патар хкатна ца-
цар хьиз тунва. КIвалахзавайбуру а 
кIарасар, мискIиндин чIур хьанвай 
чкаяр, туькIуьр хъувун патал акьахиз 
куьмекдай кIарар хьиз ишлемишзава.

Женне шегьердин алишверишдин 
майдандал чка кьунвай мискIиндин 
гьяркьуьвал ва яргъивал сад я – 
75 метр, адахъ гьар садаз 16 метр 
кьакьанвал авай пуд минара ава. 
МискIиндин чIехи пай капI ийидай 
чкади кьунва. Ам яргъивилел 50 
метр ва гьяркьуьвилел 26 метр алай, 
ачух цавук квай чка я. МискIиндин 
минараяр и чкайра михьивилин ва 
мублагьвилин лишан яз гьисабзавай 
деве-къушран (страусдин) какайрал-
ди безетмишнава. КапI ийидай цал 
Кьибледихъ элкъуьрнава. 
Женне мискIин Африкадин тамашу-
низ лайихлу тир виридалайни маш-
гьур чка я. Ам 1988-йисуз ЮНЕСКО-
дин Виридуьньядин ирсдин сиягьдик 
кутунва.  

ТАРЖУМА: АЛИ ЭМИРСУЛТАНОВ

Дуьньяда виридалайни чIехи чепедин дарамат

ЦипицI: витаминрин 
гьамбархана

 «…Гьа и жуьреда Чна квез хурмайрин 
тарарикай ва ципицIрикай багълар 
цана, анра – куьн патал емишар бул 
я, куьне абурулай (шаддаказ) незва» 
(«Аль-Муъминун» сура, 19-аят) – лугьуз-
ва Къуръанда. 
ЦипицI витаминринни минерал-
рин тIебиатдин гьамбархана хьиз, 
къиметлу емишрикай сад яз гьисаба 
кьазва. Адак 20-25% ивиди фад вичик 
фтIинзавай глюкоза ква, гьавиляй 
зегьметдин ва акьулдин кIвалахар гзаф 
гьалтзавай инсанриз ам гзаф хийирлу 
я. Вичик гзаф кьадарда глюкоза ва ракь 
квайвиляй, ципицIди беденда иви 

арадал атуниз куьмек гузва, гьелбет-
да, анемиядикай сагъарзава. Адалай 
алава яз, чIулав лекьинин, дуркIунрин 
азарар авайла ва тIуьн цIурурдай систе-
ма чIур хьайила, сагъардай тIебиатдин 
шейэр ква. ДуркIунрин кIвалах хъса-
нар авуникди, ципицIди беденда 
кIватI хьанвай токсинар акъудуниз 
куьмек гузва. Ахтармишунри къалур-
навайвал, ципицIдик квай са бязи хи-
миядин шейэри, онкологиядин азарар 
арадал атунин хаталувал агъузарзава.  

Инжил: минералрин багьа 
чешме

 «Кьин кьазва инжилдал ва зейтунд 

тарцел» («Ат-Тин» сура, 1-аят) - лугьузва 
Аллагьди Пак тир Къуръанда. 
  Инжилдик гзаф кьадарда клетчатка, 
фосфор, кальций, ракь, калий магний 
ва генани А, В1, В2, В3, В6 ва С витами-
нар ква. Гьа и минералар, витаминар 
ва гзаф кьадарда ивидик фад какахь-
дай глюкоза квайвиляй, инжилди 
зегьметдин ва акьулдин кIвалахрилай 
кьулухъ, инсандиз фад къуват хкизва. 
Вичиз энергия гзаф авайвиляй, ин-
жилди мускулрин ва нервийрин систе-
майриз сагъарунин къуват гузва.  
Емишрин арада виридалайни гзаф 
минералар инжилдик ква. Инжилдин 
клетчаткадик квай шейери ивидик 
квай холестериндин кьадар агъузар-
зава. Малум тирвал, чпин тIуьна гзаф 
клетчатка ишлемишзавай инсанар, 
саки садрахъни рикIинни дамаррин 
азаррик начагъ жезвач.

Хурма: вичикай кьетIендаказ 
раханвай емиш 

Пак тир Къуръанда лагьанва (мана): 
«Чилел къунши чилер, ципицI багълар, 
къацар, пальмаяр ала, абур са дувулди-
лай экъечIзавайбур ва са дувулдилай 
экъечI тийизвайбурни ава, абуруз гьа 
са яд гузва. Амма муькуьбурухъ галаз 
гекъигайла, Чна садбуруз гзаф бегьер 
ва тIям гузва. Гьакъикъатда, ида – фи-

кирдай инсанриз лишанар ава» («Ар 
Ра’ад» сура, 4-аят). 
Хурмаяр 50% глюкозадикай ибарат 
я. Абур инсандин беденда регьятда-
каз фад цIурур жезва. Хурмаяр кьи-
лин мефтIедиз лап хийирлу я, вучиз 
лагьайтIа абурук 2,2% белокар ва А, В1, 
В2 витаминар ква. Белокри азарриз ва 
инфекцийриз акси яз бедендин имму-
нитет мягькемарзава. Вилерин муску-
лар, кIарабар ва сухвар А витаминди 
мягькемарзава. Нервный системадиз 
В1 витаминди хъсан таъсирзава. Бе-
локар, углеводар ва гъерияр цIурурун 
патал В2 витаминди куьмекзава ва не-
тижада бедендиз герек энергия винел 
акьалтзава.

Къуръанда тIвар кьунвай емишар
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Вичин нектардин ва маядин руквадин (пыльцадин) 
еридин аслувилиз килигна, виртIедик В1, В2, С, В6, В5 
ва В3 витаминар, мадни са тIимил цур, йод ва цинк ква.
Абурулайни гъейри виртIедик са бязи гормонар 
ква. Аллагьди Къуръанда лугьузвайвал, вирт – им 
инсанар патал дарман я. И гьакъикъат Китайда, 
1993-йисан 20-26-сентябрдиз чIижерхъанрин Вири-
дуьньядин Конференциядал кIватI хьайи алимри 
тестикьарна.
Американви алимри къейд авурвал, виртIеди, мая-
дин руквади, прополисди ва маточный некIеди гзаф 
азарар сагъарзава. 
Румынви духтурди къейд авурвал, катаракта (вилин 
азар) авай 2094 начагъдакай 2002-даз виртIедикай 
куьмек хьана, тамамвилелди дири хъхьана.
Конференциядал генани Польшадин алимри хабар 
гайивал, чIижрен мумади бубасил (геморрой), хамун 
азарар, гинекологиядин азарар ва маса азарар сагъа-

риз куьмекзава.
Илимдин рекьяй вилик фенвай 
гьукуматра чIижерхъанвили ва 
виртIедин продуктри ахтармишу-
нин цIийи рехъ ачухнава. 
ВиртIедин амай хийирлу ерийри-
кай агъадихъ лагьанва: беденда 
фад цIразва, дуркIунрин ва ратарин 
кIвалах хъсанарзава, вичик калори-
яр тIимил кватIани, энергия гзаф 
гузва ва бедендал кьадардилай ар-
тух як гъизвач, ивидин клеткаяр 
арадал гъуниз ва ам михьуниз куь-
мек гузва, иви дамаррай къекъуьн  
къайдада туниз хъсан таъсирзава. 
- Дамаррин азаррикай ва атероскле-
роздикай хуьзва;
- Бактерийриз акси къуват ава; 
- ВиртIедихъ галаз тухвай ахтарми-
шунри къалурайвал, цихъ галаз ка-
кадарайла, бактерияр тергдай адан 
къуват кьве сеферда артух жезва.      
ЦIийиз хайи чIижериз колонияда, абурухъ гелкъуь-
нин жавабдарвал хиве авай чIижери, яд какадарна-
вай вирт гузвай вакъиа гуьзетун гзаф итижлу я, на-
лугьуди абуруз виртIедин а гьалдикай хабар ава.

- ЧIижрен нек – им куьнуьдин къене кIвалахзавай 
чIижре арадал гъизвай шей я. Адак углеводар, про-
теинар, гъерияр ва гзаф витаминар ква. Ам бедендик 
квай шейэр бес тахьайла ва къуватсуз хьайила ишле-
мишзава. 

ТАРЖУМА: А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Вирт – тIебии дарман

Кьве «Сагьигьдани» Абу Саид аль-
Худриди агакьарай Пайгъамбардин  
гьадис гъанва: «Эй, дишегьлияр, сада-
кьаяр це, вучиз лагьайтIа Жегьеннем-

да авайбурукай чIехи пай куьн тир» 
Адавай жузуна: «Вучиз, я Аллагьдин 
Расул?» Ада лагьана: «Куьне мукьвал-
мукьвал гъуьл лянетламишзава ва квез 
гъуьлерин къадир авач».  
Генани кьве «Сагьигьда» Усама ибн За-
йда агакьарай Пайгъамбардин  гьа-
дис ава: «Зун Жегьеннемдин къапуди-
кай садан патав акъвазна ва аниз чIехи 
пай гьахьайбур дишегьлияр тир».
Муслиман «Сагьигьда» Имран ибн Гьуь-
сейна агакьарай гьикаяда Пайгъамбар-
ди  лагьаналда: «Гьакъикъатда, Жен-
нетдин агьалийрин анжах тIимил пай 
дишегьлияр жеда».
Винидихъ лагьай гафари, Женнетда 
гьар итимдиз са папалай гзаф жеда лу-

гьудай ихтилатдиз аксивалзавач, вучиз 
лагьайтIа жегьеннемдиз фидай чIехи 
пай дишегьлияр – Адаман несилдикай 
я, амма женнетэгьлийрин чIехи пай 
папар, вилер чIулав Женнетдин гьуь-
руьяр я.   
Аль-КъуртIубиди кхьизва: «Дишегьли-
яр Женнетдин гъвечIи пай жеда, вучиз 
лагьайтIа абур фад рекьяй акъатзава 
(чпин гъуьлерни рекьяй акъудзава, 
абуруз чIехивал ийиз алахъзава) ва 
пуч жедай дуьньядин гуьрчегвилериз 
майилвалзава. Адан себеб ам я хьи, 
гележегдин уьмуьрдиз дуьз вилералди 
килигдай абуруз фагьумлувал бес жез-
вач. Гележегдин уьмуьр патал абуруз 
зегьмет чIугвадай къуват бес жезвач, 

абуру и дуьньядин уьмуьрдихъ ва адан 
гуьрчегвилерихъ майилвалзава. Ада-
лай гъейри, абур - итимар эхиримжи 
уьмуьрдилай алудзавай виридалайни 
гужлу къуват я: итимриз абур кIанзава» 
(КъуртIуби, «Тазкира» 369-чин).   
Адахъ галаз санал яз дишегьлийрин 
арада, Аллагьдин рекьелай элячI 
тийизвай, шариатдин къанунриз 
муьтIуьгъ, Аллагьдиз ва Адан Расулдиз 

 муьтIуьгъ гзаф пак тирбурни ава. 
Абурун гзаф пай Женнетдиз гьахьда ва 
абурун арада чпин имандиз ва хъсан 
амалриз килигна, итимрилай вилик 
акатдайбурни тIимил жедач.   

ТАРЖУМА: А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Жегьеннемдикай жув хуьх!

1 1. Сабурлувал – им араяр мягь-
кемарзавай, некягьдин сифте 

пипIен къван я.
2. Пишкешар гун. 
Мугьаммад Пайгъамбарди  мусур-
манриз сада-садаз пишкешар це ла-
гьанва, вучиз лагьайтIа абуру  инсан-
рин арада кIанивал артухарзава.
3. Сада-садаз вахт жагъура, сад-садахъ 
галаз рахух, куь гьиссерикай ва рикIин 
гьаларикай сада-садаз малумара.
4. Суннадал асаслу яз, сада-садаз хушви-
лелди «ас-саляму аляйкум» гафаралди 
салам це. Идал алава яз, гъуьлни паб 
патал генани хъсан салам къужахлами-
шун я.
5. Сада-садалай тарифар авун. Месела, 
«Зун акьван шад я хьи, вун хьтин паб 
заз кьисмет хьуналди», «вун зи гъуьл 
тирвиляй, зун гзаф шад я».
6. Жуван гъуьл (паб) масадахъ галаз 
гекъиг тавун (пис тегьерда). Гекъигуни, 
жуван гъуьлуьв (папав) вич амайбуру-
лай усал я лагьана фикириз тун мум-
кин я.  
7. Сада-сад хуьх, чан-рикI ая, зериф хьухь. 
8. КIвалин кIвалахар санал авун. 

КIвалин кIвалахар – дишегьлидин 
хиве ава, анжах гъуьлуь вичин папаз 
куьмек гуз хьайитIа, ада вичин гъуь-
луьз чIехи къимет гуда.
9. Сада-садаз садакьа гун. Гьатта хъсан 
гаф ва хъуьруьн, садакьа я.
10. Хушвилелди хизандин юкьва  ая-
лар ва жуван уьмуьрдин юлдаш галаз 

йифер акъудун.  
11. Гьар юкъуз сада-садаз куьмек гун ва 
къайгъударвал къалурун.
12. Куьгьне гьалдай экъечIун. Ара 
датIана адет тушир, куьгьне гьалдай 
экъечIдай бейхабар агьвалатар тешкил 
ая. Гьяддин йикъара кьведни са патахъ 
алад, ашукьал-машукьвилин нянин 

тIуьн тешкилайтIани жеда.
13. АкьалтIай жуьреда адалатлу хьун, 
жуван гьиссер чуьнуьхар тавун. Жуван 
рикIин гьиссерикай лагь, анжах аялар 
алачир чкадал. 
14. Сада-садаз виридалайни иер 
тIвараралди эвер це.
15. Ксуз мукьва хьайила дердийрикай 
рахамир. Иллаки а месэла дишегьлий-
риз хас я, куь гъуьлерив ял ягъиз тур.
16. Гьар сада кIвал патал зегьмет 
чIугвазвайди малум яз, къимет гунал-
ди сада-садаз чухсагъул лугьун.
17. ГъалатIар хиве кьаз хьун ва багъиш-
ламишун тIалабиз алакьун.
18. Некягьдин кьилин месэлайрикай 
сад – сада-садаз гьуьрметун я, ам гала-
чиз некягь кьиле фидач. 
19. Терсди тахьун, терсвал – им некягь 
патал пис гьал я. Гъуьлуьн чIалаз ки-
лиг, ада вуна къалурай меслятризни 
фикир гуда.
20. Гъуьлуьз папан ва папаз гъуьлуьн 
мукьвабур кIан хьун. А кIанивили куь 
арада авай кIанивал артухарда.

ТАРЖУМА: А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Хизан патал 20 меслят
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Алимдин жаваб: 

Сад лагьайди, Пайгъамбардин  гьа-
дисда лагьанва: «ЧIехидаз гьуьрмет 
тийизвайди ва гъвечIидаз регьим тий-
извайди чакай туш». Иниз килигна, 
куь папа куь дидедиз гьуьрмет авуна 
ва дидеди вичин сусаз регьим авуна 
кIанда. 
Кьвед лагьайди, аялар хьана кIанзавай, 
анжах тежезвай хизанди вуч авун ла-
зим я?! Сифте нубатда, Аллагьдик умуд 
кутуна кIанда, Адавай куьмек тIалабун 
герек я, къал акъуд тавуна вири Аллагь-
дин патай тирди фикирда аваз, сабур-
на кIанда. Адалай кьулухъ, медицина-
дин ахтармишунар тухвана кIанда, бес 
медицина Аллагьди ганачни кьван?! 
Аллагьдин Расулди  лагьана: «Аллагь-
ди азар рекье тур вахтунда, ам сагъар-
дай дарманни рекье твазва» (Имам аль-
Бухари). АкI хьайила инсанди, яргъал 
вегьин тавуна Исламдихъ галаз кьадай 
чарасуз, гьар гьи дарман хьайитIани 
авун лазим я. Эгер Аллагьдин эмир-
далди хизан сагълам ятIа, амма аялар 
авачтIа, акI хьайила Аллагьдин эмир-
далди квез аялар жеда, эгер куьне Ис-
ламда авай тайин тир дуьаяр кIелиз 

хьайитIа. Закария пайгъамбар, салам 
хьуй адаз, агьил тир. Вичиз несил ава-
чирвиляй Аллагьдихъ элкъвена ада  
дуьа авуна. Идан гьакъиндай Къуръан-
да лагьанва (мана): 

«Закарияди Аллагьдихъ элкъвена дуьа 
авуна: «Я Аллагь! Заз хъсан несил це, 
гьакъикъатда, Вун – дуьайрин Ван 
къвезвайди я» («Алю Имран» сура, 38-
аят). 
Генани маса дуьа (мана):

«Закариядал атай Аллагьдин регьим 
рикIел гъун я, ада вичин Халикьдивай 
чинеба тIалабна: «Я зи Аллагь! Гьакъ-
икъатда, зун кьуьзуь ва зайиф я ва зи 
кьил рехи хьанва, за Ви дуьадикай 
умуд атIанвач ва заз жувалай кьулухъ 
несил амукь тийиз кичIезва, зи папаз 
аялар жезвач, акI хьайила заз куьмек-
чи (хва) це» («Марьям» сура, 2-5-аятар). 
Аллагьдивай Закария пайгъамбарди 

 тIалабай жуьреда куьнени тIалаб 
(иллаки йифен кьулариз, тагьажуд 
кпIунилай кьулухъ ва маса хъсан вахта-
ра) ва Аллагьдиз кIан хьайитIа, Вичин 
пайгъамбардиз  аял гайи жуьреда 
квезни гуда. Ахьтин дуьа Аллагьдихъ 
умуд аваз араб чIалал кIелайтIа хъсан 
я. Эгер квез а дуьа чизвачтIа, я туштIа 
араб чIалал кIелиз жезвачтIа, квевай 
рикIин сидкьидай жуваз чидай чIалал 
кIелайтIани жеда ва Аллагьди ам кьа-
булда, ин ша Аллагь.

Мусурман психологдин жаваб:

Аквадай гьаларай вилик квай четин 
месэладин манийвал ам я хьи, кве-
вай папахъ галаз аялар арадал гъиз 
тахьун, амма диде-бубади хтулар гуь-
зетзава. Гьа и манийвили гзаф хизанар 

чукIурнава. Гзаф вакъиайра аялар та-
хьунин месэладал гьалтайла, гъуьлуьн 
диде-бубади сусак тахсир кутазва, ан-
жах гьа са вахтунда, и кIвалах гъуьлуьн 
сагъламвилел гьалтайла хьун мумкин 
тирдини фикирда кьун лазим я.
Куь месэла гьялиз жеда, анжах ам ре-
гьят туш. Сифте нубатда куьне куь 
паб куьмек галачиз тан тийидайди ам 
инанмишара, къуй адаз квекай даях 
хьурай, акI хьайила ам са кьадар вич-
вичихъ инанмиш жеда. Куь дидедихъ 
галаз къалмакъал галачир рафтарвиле-
ра паб вердишарун важиблу я. И карда 
ачухдаказ гьуьжетриз экъечIиз, диде-
дин патай жезвай туьгьметрикай жува-
жув хуьз тади къачун герек туш. Къуй 
куь папа вичин рахунрин къайда деги-
шаррай. Месела, эгер куь дидеди папаз 
са гьихьтин ятIани туьгьметар ийиз 
хьайитIа, къуй ада вичи-вич гьахъариз 
ва я адал гьужумиз тади къачун таву-
рай. Акси яз, къуй ада вичи-вичиз ге-
нани гзаф туьгьметар авурай, вичиз ве-
ледар жезвач лагьана гьайиф чIугурай. 
ИкI авуртIа, куь дедеди а зайиф сусал 
гьужумдач. Ам гьамиша кIвалахзавай 
психологиядин амал я, кьилинди – 
дуьз къайдада ам ишлемишун я. За куь 
папаз ва гьакI квез Дейл Карнегидин 
«ГьикI дустар къазанмишдатIа» тIвар 
алай ктабдихъ галаз таниш хьун мес-
лят гъизва. А ктабда рафтарвилерин 
кьилин къанунар ачухдаказ кхьенва, 
эгер абурал амал авуртIа, инсан саки 

гьамиша вилик эцигнавай макьсаддив 
агакьда. Куь вилик квай макьсад – им 
куь папан ва дидедин араяр хъсана-
рун я. Элкъвена сифтегьан ихтилатдал 
хквезва, куь вилик квай сифте месэла 
- куь дерин гьиссерикай, куьне адан 
даях кьадайдакай ва ам гадар тийидай-
дакай паб инанмишарун я. Исятда ви-
чин папаз, садрани тахьай хьтин куь-
мек герекзава. 
Абурал алава яз, квез папахъ галаз 
чара жез кIан тийизвайди, дидедал 
куь мецелай агакьна кIанда. Куь гьис-
серин гъавурда акьун тавуна куь диде 
амукьич. Куьне дидедин ва папан 
арада хкягъунар тийизвайди ва абур 
кьведни квез багьа тирдини малу-
мар ая. Эхь, дидедин гъавурда акьуна 
кIанда, адаз хтулар акваз кIанзава ва 
вахт физва, амма им Аллагьдин патай 
ахтармишун тирди, квез диде гъавур-
да твадай къуват ава. Бес хизанди аял 
гуьзетай пуд, вад, цIуд ва адалайни 
гзаф йисарин мисалар гзаф ава. Ахтар-
мишунар медицинадин маса идарада 
тикрар хъия, куь бедендик са начагъ-
вал хьун мумкин я ва я куь ва куь па-
пан ивидин резус фактор кьун тавун. 
Эгер гзаф кьадарда сабур ва кIевивал 
авуртIа, гьамиша рехъ жагъида. 
Алай гьалдай саламатдиз экъечIдай 
рехъ квез жагъидайдан патахъай зун 
рикIивай инанмиш я.       
 

ТАРЖУМА: АЛИ ЭМИРСУЛТАНОВ

Папаз аялар тежезвайвиляй кIвале къал ава

Некягьда хьун – им гьар юкъуз давамлу зегьмет 
чIугун тирди, аквадай гьалда садазни сир туш. Гьар 
са некягьди вичин четинвал  гьиссзава, абур алудун 
патал эвленмиш хьанвай итимдини папа, вирида-
лайни кьилин ва регьят чпин игьтияжар кьатIана 
кIанда:   
1. Папан виридалайни чIехи игьтияж – им кIанивал 
я, гъуьлуьн виридалайни чIехи игьтияжвал – гьуь-
рмет. Дишегьли рахун алачир кIанивилиз муьгьтеж 
я, итим рахун алачир - гьуьрмет авуниз. Ам гьакI га-
фара, гьакI крарани дуьздал акъатзава. Дишегьлидиз 
кIанивал гьиссун ва ам къалурун, кIанивилин гафа-

рин ван хьун гзаф важиблу я, итим патал дишегьли-
ди  ам гьихьтинди ятIа адаз къимет гун ва гьуьрмет 
авун, адан гафарихъ яб акалун, адан чIалаз килигун 
важиблу я.
2. Дишегьлидиз алакъаяр хуьникди авай игьтияж - 
мукьвал-мукьвал я, итимдин игьтияж – кIвалах я. Ди-

шегьлидиз авай алакъаяр хуьнин игьтияжвал, итим-
дилай садни зур сеферда артух тирди тайинарнава. 
Дишегьлийриз алакъа хуьн кьилдин машгъулат я. 
Гьа са вахтунда дишегьлидиз алакъаяр важиблу я, 
итим патал – нетижа.  
3. Дишегьлидиз кIвале авай чIехи игьтияжвал – ха-
тасузвал я, итимдиз – секинвал. Дишегьлидиз ви-
чин кIвал виридалайни хатасуз чка хьана кIанзава, 
адан гъуьлуь адаз пулунин ва къуватдин (бедендин) 
куьмекар гун лазим я. Итим патал кIвал, ам вири 
къайгъуйрикай секинвал къачуниз чуьнуьх жедай 
чка хьун лазим я. 
4. Дишегьлидин алакъайра кьилин игьтияж - им 
вафалувал я, итимдин – кьабулун. ГьикI дишегьли-
диз итимдин вафалувиле игьтияжвал аватIа, гьакI 
итимдизни адан гьейранвиле игьтияжвал ава. Итим 
патал адан паб гьейран хьун, ам патал вич кьабулун 
ва даях кьун я. АкI хьайила итим вичихъ инанмиш 
жезва, вичиз къимет гузвай ва тарифарзавай папаз, 
вич вафалудаказ бахшзава.    

ТАРЖУМА: А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Гъуьлуьнни папан кьилин кьуд игьтияж
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Абдулкъадир эфенди жуьмя мискIинда 
имам тир. Ам рагьметдиз фейила, чир-
вилериз ва имандиз килигна жемятди 
адан хва ТIагьир эфендидал имамдин 
везифа ихтибарна. 
ТIагьир эфенди къекъведайла, даим 
Аллагьдин тIвар зикир ийиз-ийиз 
къекъвезвай. Ам гзаф милаим, чарадан 
хатур хан тийидай, гуьрчег къилихрин 
итим тир. Имандин кIевивилел гьал-
тайла, ам хьтин михьи муъмин мукь-
вал вилаятра бажагьат авай. Лугьузва 
хьи, ТIагьир эфенди жуьмя юкъуз Шал-
буз дагъдиз фидай. Ана капI авурдалай 
кьулухъ, экв жедалди ,Кьурагьа жуьмя 
мискIинда имам яз капI ийидай. 
Са сеферда гатун юкъуз адан кайвани-
диз ТIагьир эфендидин чекмейра жив 
аваз акунай.
Эхиримжи сеферда гьаждал фейи 
чIавуз, ада Кябедин пак чилел Аллагь-
дивай  вичин сур Кьурагьа хьурай ла-
гьана тIалабна. Гьаждилай хтана ирид 
лагьай юкъуз ам рагьметдиз фена. 
Къуй Аллагь-Таалади адан сурал нур 
къуррай! Амин.
Ада хизанриз вичин сурал пIир ийи-
мир лагьана веси тунвай. Адан сурун 
кьилихъ галай къванцелни адакай 
пIир тавурай лагьана кхьенва. ТIагьир 
эфенди суфий (тIарикьат эгьли) кас 
тир. 

ТIагьир эфендидихъ пара аламатар 
хьана.
ТIагьир эфенди аяндар кас (жедай крар 
виликамаз чир жедайди) ятIа ахтарми-
шун патал са кьурагьвиди Хвережрин 
хуьряй атай пуд жегьилдиз ТIагьир 
эфендидин гьаятдин вар къалурна ла-
гьана: «Гьа инай квевай са яц (бугъа) 
тухуз жеда». 
Яц чуьнуьхиз кIанзавай жегьилар, 
ТIагьир эфендидин цуриз гьахьда. Йи-
фен вахт хьуниз килигна, кIвалин иеси 
ва хизан ахвара авай. И арада кIвалин 
иесидиз аян жезва. Угърияр яцран 
крчара еб туна хъфиз гьазур хьанвай, 
амма абурувай цурай экъечIиз жезва-
чир. Садлагьана цуриз ТIагьир эфенди 

гьахьна. «Куьне яц вучиз чуьнуьхза-
ва?»,  - жузуна ада къачагъривай. Амма 
абурун чIал кьунвай, жаваб гуз жезва-
чир. ТIагьир эфендиди рахух лагьайла, 
абурун чIал ахъа хьана. «Чан буба, чи 
са яц азардикди гиликьна. Яц маса къа-
чудай такьатар чахъ авач. Муькуь яцраз 
тай авачиз гатфарин цанар цаз жезвач. 
Чун гьа ихьтин дерди аваз атайди я», 
- жаваб гана къуьнер чуькIвена, кьил 
агъузна акъвазнавай угърийри. Абур 
авай гьал акур ТIагьир эфендиди икI 
лагьана: «Яц твах, цанар куьтягь хьай-
ила, хкваш!» Абуруни, чпи хкида ла-
гьана, гаф гана.  Са кьадар йикъарилай 
абуру яц са гьерни галаз хкана. 
Са сеферда ТIагьир эфендидиз чIуру за-
пабар авун патал маллакуткутI (цIару 
цIакулар, регъ хьтин бубух алай, па-
тахъ кIуф квай къуш) ягъиз физвай 
Шагьсеназ ада Къурбалийрин булах-
дилай гьарайна: «Ша бес хьуй ваз, эл-
къуьгъ кьулухъ! Ваз инсаф авачни? Ваз 
Аллагьдихъай кичIе хьухь!» 
Адан гафарин ван хьайи Шагьсен акъ-
ваз хьана ва ахпа кьулухъ элкъвена 
вич атайвал хъфена. И арада ада вичи 
мад запабар хъийидач лагьана, туба-
ни авуна.
ТIагьир эфендидихъай жинерриз 
кичIедай. Ада жинерар акатнавай ин-
санрикай абур хкуддай тир. 
ТIагьир эфендидин зурба дережадикай 
адан хва Гьасаназни пай хьана. 

Кьиса
Са сеферда варз алай йифиз Юсуфни 
Къурбан малла Гьасанан хебни кIел 
авай гьаятдиз гьахьда. КIел хъуьчIуьк 
кутуна гьаятдай хъфиз кIан хьайи-
ла, абуруз ракIар жагъин тийиз хьа-
на. Амма кIел чилел эцигайла, абуруз 
ракIар аквазвай. Гьа икI, абур са шумуд 
сят хьана. Эхирни экв малум хьайила, 
абур кIел гвачиз хъфена. 
Маса сеферда Агьмед лугьудай кас са 
йифиз малла Гьасанан гьаятдиз гьахь-
на, анай са куьнуь къачуна варцяй 
экъечIиз гьазур хьана, амма алакьнач.  
Ам а куьни гваз гьаятда пакамдалди 
амукьна. Малла Гьасана адав куьни 
чкадал эхцигиз ва туба ийиз туна. 

Абдулкъадиран сурун кьилихъ 
галай къванцел алай кхьинар:
Гьакъикъатда и дуьньядай хъфена ви-
чин эхиратдин кIвализ алим Абдул-
къадир Къурбанан хва, Исмаилан хтул 

кафиррихъ галаз гъазаватда шагьид яз 
кьейи. Аллагьди адаз Женнет кьисме-
трай!
 
ТIагьир эфендидин сурун кьилихъ 
галай къванцел ихьтин кхьинар ала:
И дуньядай эбеди эхиратдин кIвализ 
куьч хьана алим, абид, гьафиз ТIагьир 
эфенди Абдулкъадиран хва, Къурбанан 
хтул, Исмаилан птул. Аллагьди адан, 
вири муъминрин ва муъминатрин гу-
нагьрилай гъил къачурай!
Аллагь-Таалади эхиратдин юкъуз адаз 
регьим авурай!

ТIагьир буба

ТIебиатдин жедай гьалар,
Табир гудай акур ахвар,
Жинерарни ваз мусахар,
Чан играми ТIагьир буба.

Жаза гана шейтIанриз,
На дилибур хъийидай дуьз,
Гьайиф тир вун дуьньядай физ,
Чан играми ТIагьир буба.

Угъридилай къачудай гъил,
Фалчийрин квадардай кьил,
Вун Меккеда хьана загьир,
Чан играми ТIагьир буба

Ярагъидин кьуна этег,
Имамриз гана куьмек,
На душманар идай гьелек,
Чан играми ТIагьир буба.

Шейх Жамалдин я ви устад,
Зикир ийиз, тежер галат,
Фирдавусда хьуй саламат,
Чан играми ТIагьир буба.

Аллагьдин лукI я вун кIани,
Дережаяр гьуьндуьр хьайи,
Асибуруз насигьат гайи,
Чан играми ТIагьир буба.

Кьурагь
Гияр шегьердикай хъхьай,
Сурараллай хуьр я Кьурагь,
Ви ажугъдик кутамир чун,
Первердигар, я сад Аллагь.

Чун халкь авур, я Илягьи,
Чаз кIанзава вакай панагь,
Гьикьван аси ятIани чун,
На гъил къачу, я сад Аллагь.

Суфи Ражаб, Назар халиф,
Ибрагьимни Иседуллагь,
Ви авлияйрин хатурдай,
Регьим ая, я сад Аллагь.

Абдурашид тавгьид иман,
Сесни галаз на рикIяй лагь,
СиратIдилай мягькемара,
Чи гьар къадам, я сад Аллагь.

Чилер, цавар яратмишай,
Вун я кьве дуьньядин пачагь,
Кьисмет ая чаз шафаат,
Ви лукIариз, я сад Аллагь.

АБДУРАШИД  АБДУРАГЬМАНОВ,
КЬУРАГЬ

Аллагьдин вали ТIагьир эфенди

эвел алатай нумрайра

*****
ЧIурукIа рахазвайди мез ятIани, гъуд 
галукьзавайди кIуф я

*****
Къе дишегьлидал хъуьрезвайди пака 
вичихъ шехьда

*****
Ви дишегьли вуж ятIа лагь, за ви эхир 
гьихьтинди жедатIа лугьуда

*****
Чна вирида бахтунихъ калтугзава, 
бахтсузвили – чахъ

*****
Жуван аялар вири инсанриз кIан 

жеда, чарадан аялар – халис инсанриз

*****
Виридан мурадар цавар я –
Виридан кьисметар накьвар я…

****
Ам атана дуьньядиз,
Ада дуьнья дегишарнач.
Адан гьунар ам я хьи,
Дегиш хьанач ам вични…

*****
Виридалай залан къван жувал алу-
кьайди я, виридалай залан тIал – жу-
вахъ галукьайди

*****
Инсандин жегьилвал диде кьейи 
юкъуз рекьизва

*****
ЧIулав сура чун лацу кафандик кваз 
твазва

*****
Фитнеди чарадан кIвал чIурда, жуван 
- рикI

*****
Ватан кIан хьун вири кIанивилерин 
нетижа я

*****
Вири итимар акьуллу папарихъ 
къекъвезва, амма вирида гуьрчегбур 
гъизва…
*****
Инсанни хали сад я – къене патай 
китIида

*****
Чиг нисинин береда садрани аквадач

*****
Кьеб кьисмет хьайидаз сурни кьисмет 
жеда

*****
Аялрин перемар гзаф кьацIуда, 
чIехибурун – намус

*****
Инсанарни вацIар хьиз хьанва – ан-
жах агъадалди физва…

*****
«Гъилелай твар гайи кIекре иесидин 
вил акъудда»

LEZGIKIM.NAROD.RU
МАЙРУДИН БАБАХАНОВ

Менфятлу афоризмаяр
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Алатай нумрада чна гайи суал ихьтинди тир: «Чи халкьдин арада чи 
бубайри тухвай Ислам дин раиж хъхьун патал, гъвечIи-чIехиди, гьуь-
рмет-хатур инсанрин рикIел хтун патал вуч авуна кIанда?»

8918 735 96 ..
Дана епинамаз, аял кьепIинамаз вердишарна кIанда. Диде-бубайри чпин аялар 
диндин гъавурда тун патал абур чеб адан гъавурда хьун лазим я.

8988 220 00 ..
Гьар са мусурманди Ислам раиж авунин кардик вичин пай кутуна кIанда, илла-
ки капI-тIеат ийизвайбуру. 

8989 674 05 ..
Чи халкьдиз Мугьаммад Пайгъамбардин  уьмуьрдикай ахъайна кIанда. 

8922 425 63 ..
Жегьилрихъ галаз кIвалахна кIанда, чирвилерин дережа хкажун лазим я.

8982 573 93 ..
Медресайриз аялар ракъурна кIанда. Телевиденидай ва радиодай Исламдин 
передачаяр къалурун чарасуз герек я. Аялриз гъвечIи чIавалай Ислам дин 

кIан жедайвал авун лазим я. Исятда лагьайтIа, акси яз телевидениди инсанар 
чIурзава, къалур тийизвай кьуд аламат авач.

8963 405 32 ..
Исламдин гуьрчегвал къалурна кIанда.

8928 541 40 ..
Ислам раиж авун патал хъуьтуьл ва арифдар мез кIанда. Инсанриз Исламдин 
гуьзелвал аквадайвал. Анжах акьуллу гафаралди ва насигьатралди диндин гъа-
вурда тваз жеда. Ахпа диндал алай касди чIехидаз гьуьрмет ийида ва гъвечIидаз 
– регьим. 

8982 523 40 ..
Гьар са хуьре диндин межлисар, мавлидар кьиле тухвана кIанда. 

8928 574 44 ..
Алай аямдин вири тадаракар: телевидение, радио, газетар ва интернет 
ишлемишна кIанда. Чна вирида санал и кIвалах гъиле кьуна Ислам патал 
кIвалахзавай имамриз ва алимриз куьмек гайитIа, чи халкьдин арада Ислам 
раиж жеда. 

8960 264 44 ..
Чи халкьдин арада Ислам раиж авун патал акьалтзавай несилдихъ югъди-йиф-
ди кIвалахна кIанда. 

Суалар чи патай, жавабар - куь

И нумрадин суал:  «Куьне капI вучиз ийизва(ч)? КапI ийиз башламишайдалай кьулухъ куь уьмуьрда дегишвилер хьанани?»

Гьуьрметлу газет кIелзавайбур, куь жавабар агъадихъ галай нумрадиз ракъура: 8988 2000 427

АБДУРАШИД  АБДУРАГЬМАНОВ,
КЬУРАГЬ

Женнетда макан жеда ви!

Къаст аватIа эгер ваз,
Халкь авур Сагьибдив рахаз,
Ният ая, Кьибледал къваз,
Раббидиз аян жеда ви!

ЧIехи тир Аллагь рикIел гъиз,
Келима-шагьадат кIелиз,
Йифиз-юкъуз ибадатиз,
Дережа кьакьан жеда ви.

Мугьаммада  кутур бине,
Бубайрилай кьуна чешне,
Къияматдин юкъуз гуьлге,
КIелзавай Къуръан жеда ви.

И дуьньядиз вил вегь иер,
Авлияйрин авай пIирер,
Кьилиз акъуд сунна, ферзер,
Женнетда макан жеда ви.

РикIел гъана Илагьи сад,
КпIар ая йикъа на вад.
Сувабрив ацIай эрчIи пад,
Терездал залан жеда ви.

Фагьум, фикир ая хъсан,
И дуьньяда я чун мугьман.
Азраилди къачурла чан,
Арачи иман жеда ви.

Абдурашида лагьай и чIал,
Пашман хьайи фейи къарал,
Аррагьман, Аррагьим, Зулжалал,
Тубадиз гъуфран жеда ви. 

ЗАГЬИДАТ РАДЖАБОВА,
МЕГЬАРАМДХУЬР

Шад я зун

РикIин дуьа Сад Аллагьди кьабулна,
Вагъуф бубад зияратдал чун авудна,
Пайгъамбардал  гъайила салават,
Нур чкIана, тушни бес им аламат?

Кьезил шагьвар чи рикIера къекъвена,
Дуьа ийиз чун кьибледихъ элкъвена,
Вагъуф буба, ваз мугьман зун атанва,
Вун гьамиша чи рикIера авазва.

За кьунвай мавлидни садакьа,
Сад тир Аллагь, Вуна кьабула.
Вак ква гьамиша чи умуд,
Гьар са бала чалай алуд.

Эхир нефес рекъидалди,
Руьгь вахчуна, рекьидалди,
Мецел жеда Аллагь шукур,
Мугьаммадни  дуьньядин нур.

За Меккеда кьур садакьа,
Сад Аллагь, акъудна кьилиз,
Йифди- югъди салаватар гъиз,
Гьар гьамиша шад я зун.

Сад тир Аллагь рикIел гъана,
Пак тир Къуръан гъиле кьуна,
Расулуллагь  мецел хьана,
РикIяй мецяй куьне лагь,
Ля илягьа илля ллагь,
Мугьаммадун расулуллагь.

И мавлиддиз атайбуруз,
РикIел Аллагь алайбуруз,
Салаватар гъайибуруз,
Ширин шербет хъвайибуруз,
И межлисрал разибуруз,
Мубаракиз шад я зун.

САИДОВА ЗЕЛИХА, ГЬАЖИ ШЕРИФАЛИ 
БУБАДИН РУШ. 
МЕГЬАРАМДХУЬРУЬН РАЙОН, 
БУТ-КЪАЗМАЙРИН ХУЬР.

Вун амачир кар хьана заз

Гегьенш дуьнья дар хьана заз,
Хажалатдин пар хьана заз,
ЧIехи стха амач лагьай,
Са туькьуьл хабар хьана заз.

Экьу югъни хьана мичIи,
Йифен ахвар къакъатна зи,
Стха кумач межлисрик чи,
Мусибатдин кар хьана заз.

Шегьре рехъ зи кIвачин кIаник,
ГуьтIуь я, кам текъвез вилик,
ЦIай кутуна рикIин кьилик,
Мад чIулав ясар хьана заз.

Хайи буба амачтIани чахъ,
ЧIехи стха тир чаз даях,
Гьадал чна ийиз дамах,
Дамахар кьей кар хьана заз.

Я сад Аллагь, Первердигар,
Ибур хьана гьихьтин йикъар?
Стха кьейила бахтсуз вахар,
Кьилел хар къвай кар хьана чаз.

Гьалтайла ви ярар дустар,
Гьарда кьадай вакай хабар.
ЦIразва хьи кьилин мефт!ер,
Вун амачир кар хьана заз.

Вун дустарихъ галамачиз,
Вун кимерал аламачиз,
КIвалин кьиле ви тахт ичIиз,
Акур югъ душман хьана заз.

Рушан кьилни гьатна хура,
Къужахдаваз гъвечIи бала,
Амач мад чахъ ширин буба,
Лугьуз шедай ван хьана заз.

Хьанач  хьи ваз пара яшар,
Бегьем рехи хьанач чIарар,
За ваз кхьей ширин чIалар,
Баят хьайи кар хьана заз. 

Залум дуьнья фана я вун,
Гьар  патахъай кана на чун,
Къалин хьана дердер, гъамар,
Сабурсуз йикъар хьана заз.

Накъварив ацIузва вилер,
Кана хьи рикIни жигер,
Виняй агъуз кватай кьилер,
Багърийрин рикI тIар хьана чи.

Буба рагьметдиз фейила

Диде-буба, вахни стха,
Арха на багьаз кьуна,

Садакайни хьанач чара,
Эхиратдиз фена вун.

Хуьрни шегьер сад хьана,
Жумла алем кIватI хьана,
Ви рикIин дам кьатI хьана,
Эхиратдиз фена вун.

Ярар-дустарни авай вахъ,
Багъ-бустанни авай вахъ,
Гьабурни ваз ахкунач,
Эхиратдиз фена вун.

Рухвайрин кьил хураваз,
«Ясиндин» сес япаваз,
Балайрихъ ви галамаз,
Эхиратдиз фена вун.

Алукьна чаз, балайриз,
Зулуматдин зулун югъ,
Амукьна чун «гьарайиз»,
Эхиратдиз фена вун.

Аллагь, иман рикIеваз,
Исламдин пак рекьеваз,
Жемятдин къуьнеллаз,
Эхиратдиз фена вун.

Азиз буба, рагьмет хьуй ваз,
Женнет макан кьисмет хьуй ваз,
Чаз сабур гуз мезни рахаз,
Эхиратдиз фин хьана вун.

Редакциядин патай: Кьейи мусур-
манриз Аллагьдин  рагьмет хьурай! 
Гьуьрметлу газет кIелзавайбур, вичин 
мукьва кас кечмиш хьайила, эгер му-
сурманди сабур авуртIа, адаз суваб 
жеда, Аллагьдиз  аси жедай амалар, 
гафар, гьатта фикирар авуртIа, еке гу-
нагь жеда. Мугьаммад Пайгъамбарди 

 чал Аллагь-Тааладин гафар агакьар-
на (гьадис аль-къудсий): «Зурба Аллагь-
ди лагьана: «За са мусурмандин рикI 
алай касдин чан вахчурла ва ада сабур 
гайила (аси тахьана «Аллагьди гайиди 
Аллагьди вахчуна» лагьайла), адан су-
ваб Женнет я» (Муслим). 
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