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Сифте зенгинин шадвилер

1-сентябрдин юкъуз Докъуз
пара район дин  вири ш колайра 
чирвилерин Йикъаз талукьарна-вай 
шад мярекатар кьиле фена. Яргъал 
ч1угур каникулрилай кьулухъ, абуру 
вирида аялриз чпин рак1арар ачухна. 
Коронавирус азардин хаталувал 
хьуниз килигна, алай  йисуз 
школьникар патал чирвилерин Югъ 
адетдин тушир жуьреда кьиле фена. 
Роспотребнад-зордин меслятрал 
амал авуналди, линейкаяр анжах сад 
лагьай классдиз кам вегьенвай аялар 
патал хьана. Аялар диде-бубайривай 
кьве м етрдин  яргъаз авунвай. 
Школадиз гьахьдай рак1арив вири 
аялрин ва муаллимрин температу- 
раяр  алц ум завай  ва гъилериз 
антисептик язавай. Школьникриз 
медицинадин маскаяр алук1 тийидай

ихтияр ганвай, амма абурун диде- 
бубайри чарасуз алук1ун лазим тир.

С ифте зенгин ин шад 
м ярекатра район дин  адм инис- 
трациядин, образованидин управ- 
ленидин ва хуьрерин администра- 
цийрин векилри иштиракна.

М угьманри муаллимриз ва 
аялриз метлеблу ю гъ тебрикна, 
сифте нубатда чандин сагъвал, 
сабур, к1елунин ва гьак1 зегьметдин 
рекье ц1ийи агалкьунар  хьун 
т1алабна.

А лава хъийин, алай йисуз 
м уни цип али тетди н  ш колайрин 
партайрихъ 1923 ученик ацукьда, 220 
аял патал сад лагьай сеферда яз 
школайрин рак1арар ачух жезва.

А лай йи сан  къенин ю гъ 
школьникар патал лап важиблуди я,

гьик1 хьи, ара хуьнин к1елун 
акьалт1арайдалай кьулухъ, абур 
мадни чпихъ галаз са классда к1елай 
юлдашрихъ галаз туьш жеда, к1ани 
школадиз къведа ва партайрихъ 
ацукьда. Къейд ийин, школайриз 
гьахьун  патал  алава  рак1арар 
ачухнава ва вири классриз зенгерин 
гьар  ж уьредин расписан ие 
тешкилнава.

Алай вахтунда райондин вири 
школаяр "Вини дережадин гьазур- 
вал" режимда аваз к1валахдайвал 
гьазур  хьанва. С анэпиддин 
истемишунар кьилиз акъуддайвал, 
коронавирусдин инфекциядикай 
хуьн патал, школаяр герек тир вири 
тадаракралди таъминарнава.

Вири школайра ван авур сад 
лагьай  зенгини, к1елунин йис 
башламишнавайди лишанламишна. 
Адет хьанвайвал, гьар са школада ам 
сад лагьай классдин ученикди ц1усад 
лагьай классдин ученикдихъ галаз 
гана.

А. ЭМИРСУЛТАНОВ
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COVID - 19

Оперштабдин заседание хьана

В К С -дин реж и м да аваз 
Д агъустандин  К ьил В ладим ир 
Васильеван регьбервилик кваз чи 
реги он ди н  сергьятри з ц1ийи 
коронавирусдин инфекция гъунин 
ва ам чук1урунин хаталувилиз 
талукь тир Оперативный штабдин 
заседание хьана.

Адет хьанвайвал, анал доклад 
гваз Дагъустан Республикада кардик 
квай Р о сп отребн адзорди н  
У правленидин руководитель 
Николай Павлов экъеч1на рахана. 
Ада РД-дин сергьятра авай ц1ийи 
корон авирусны й инф екцидин 
с а н и т а р н о -э п и д е м и о л о г и д и н  
гьаларикай ва ам чук1ун тавуниз 
талукь яз кьабулзавай алава 
серенжемрикай хабар гана:

- 25 - августдалди  чи
республикада коронавирусны й

ин ф екциядин 10 агъзурни  586 
дуьшуьш регистрация авунвай. 65 
дуьшуьш  эхиримжи суткада. Са 
гьафтедин кьулара т1вар кьунвай 
инф екцидин таъ си рди к  начагъ 
хьайибурун кьадар 430 кас ава. 
Уьзуьрди, вич гьа виликан дережада 
аваз хуьзва, гекъигайла, 13 кьилдин 
сергьятра, 19 районрин чкайра 
коронавирусдин инфекция чук1ун 
тавунин гьалар къайдадик кваз 
амукьзава. Абурун жергейра Ахвах, 
Ахцегь, Бежтинский, Буйнакский, 
Г ум бетовски й , Гунибский,
Дахадаевский ва маса районар ава. 
Э пидем ия чук1унин рекьяй  
гуьзчивал ва гел тухузвайбурун 
нетижайралди къейд ийиз жеда, 
COVID - 19 азар чук1унин гегьеншвал 
инсанар са чкадай масаниз финихъ 
галаз алакъалу яз, гзаф инсанри

санал иш тиракзавай  м ярекатар 
себеб яз, яшайишдин айрувал техуьн 
себеб яз арадал  къвезва.
Инфекцидин чешмеяр - жемиятдин 
т1уьнар теш ки лзавай  чкаяр , 
алиш вериш дин объектар , гзаф  
инсанар саналди к1ват1 жезвай чкаяр 
к1вачелай авун я. Гъвеч1и дережада 
аваз саналди к1валахзавай чкайрин 
хаталувални ава", - къейд авуна 
кьилин санитарный врачди.

Николай Павлова мадни вичин 
рахунра важиблу са кар къейднавай. 
Докладчикдин гафаралди, алатай 
гьаф теда 26 агъзур тест  кьиле 
тухванвай. Им лагьай ч1ал я: суткада 
3700 ахтармишун тешкилзава. И 
кардин нетиж ада инф екция 
квайбурун къат винел акьалтуниз 
ачух куьмекдар жезва. РД-да кардик 
квай Роспотребнадзордин управле- 
нидин руководителди мадни гзаф 
инсанар саналди к1ват1ал жезвай 
гьерекатар кьиле физвай мярекатар 
агалунин рекьяй меслятар гана. Адан 
докладдихъ  яб акалайдалай  
гуьгъуьниз, Владимир Васильева 
къейднавай гьаларин жигьетдиз 
талукь яз, вучиз са чкайра гьалар 
къайдадик кват1а, масанра ц1ийи 
дуьш уьш ар арадал  атунин 
хаталувал  амат1а чирунин ва 
гуьзчивал тухунин рекьяй вичин 
теклифарни гана.

Шагьбала ШАГЪБАЛАЕВ

(Эвел 29-35-нумрайра) А. ФИРДОУСИ

Рустам ва Зугьраб
(“Шагь-намэ”ктабдай дастан)

А ф расьяба Б арм ан ва Х ум ан Зугьрабан  патав р ак ъ урзава

Хабар хьана Афрасьябаз - пачагьдиз, 
Зугьраба кьил хкажнава уяхдиз,

Килигайла, вич аял хьиз, аквазвай, 
Вик1егьдаказ касди женгер ч1угвазва.

Адан гъиле авай кьец1ил туруни 
Кей-Кавусак фул кутунва зурунин.

Пагьливанди зурба кьушун к1ват1зава,

Регьбервал гуз, аскеррин къаст садзава.

Тахьай хьтин алатнавай йисара 
Гъетре рапрап гузва гила цавара.

Тестикьзавай бязибуру дат1ана: 
Ам Рустаман хва я, адал атанва.

Афрасьяб, вич и хабарди шадарна, 
Хъуьрена ам, рик1евай шак гадарна.
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Ахпа ада эверна кьве инсандиз, 
Дяведин кар чизвай чпиз хъсандиз -

Аскеррин гьуьл адан вилик хк1уна, 
Кьиле карван аваз къвезвай, чуьл кьуна.

Кьве къучагъдиз: Барманаз ва Хуманаз; 
Абуруз кьушун гана, шагьди лагьана:

Сифте сефер яз Хуманаз акуна 
Зугьрабан буй, гардан, къуьнер-рагунар.

"Куьн Зугьрабан патав физ я к1вачинбур, 
Гьар са касдал ала кьет1ен-вичин бурж:

Гьейран хьана амукьна ам гьасятда, 
Ахпа адав салам гана, агатна.

Хвена к1анда са сир куьне кьегьат тир! - 
Рустамаз хва чир тахьурай регьятдиз.

К1елна дуьа, адетдалди Хумана 
Шагьди кхьей чар Зугьрабав вугана:

Къуй абуру гьисс тавурай хайивал 
Куь кьушунар сад-садал туьш хьайила.

"Буюр, аслан! К1ела и чар, - лагьана, - 
Чун ви жаваб гуьзет ийиз атанва".

Белки, яшдиз акъатнавай пагьливан 
Рекьиз жеда хва - Зугьрабан гъиливай.

Зугьраба и чарчиз жаваб хгана, 
Разивилин икьрардал ам атана.

А вахтунда Иран чна къачуда,
Кас амукьдач шагь Кавусан далуда.

Ик1, Кьушундин кьиле авай регьберри 
Гьуьлуьн юзун кутуна мад аскеррик.

Ахпа чна герек са зат1 жагъурна 
Тада Зугьраб, лал ахварал ракъурна.

Къачуна чил-цав авазрин алатри. 
Акъвазариз тежедай сел къуватрин

Я кьейит1а Рустама хва авамдиз, 
Дердини руьгь куда адан тамамдиз".

Кьиле Зугьраб аваз гьахьна Ирандиз, 
Ц1аяр ягъиз вири адан майданриз.

Къучияр шад яз балк1анрал акьахна, 
Абуру Туран кьулухъ туна, уях яз,

Зугьраб Лацу къеледал тепилмиш жезва

Самангандиз гьална карван девлетлу , 
Ядигарар авай ана къиметлу:

Хкаж хьанвай Ирандин тик сергьятдал 
Лацу къеле-хуьзвай халкьдин азадвал

Къизилдин таж, тахт къашунин ст1алдин, 
Гьазурнавай Зугьрабаз гун паталди.

Гьажир язвай ч1ехиди а къеледин,
Ам кьушундин кьиле авай уьлкведин.

Девейри и пар ялна, гуж уртахна, 
Шагьдин гафар пагьливандив агакьна:

Адаз гузвай гьар патахъай теклифар 
Гуждагьама. Регьбер тир ам арифдар.

"Игит аслан! Къачу Иран гьуьжетдин 
Чешме хьанвай. Ислягьвал я девлет чи!

Авай адахъ са руш гуьзел, гъед хьтин, 
Къилих лагьайт1а, лап туьнт тир вичин.

Саманганни Иран, Туран лап фадлай 
Са сих уьлкве хьун зи рик1ин мурад я.

Ислягьвилин икьрар ч1урна атанвай 
Зугьраб, сифте яз гьажира кьат1ана.

За гузва ваз кьушун - тамир, кьулухъна, 
Ацукь ая тахтуна таж алук1на.

Геж тавуна акьахна ам балк1андал, 
Жида кьуна гъиле, фена майдандал.

Куьмек гуда ваз Барбана, Хумана - 
Чи Турандин пагьливанри, атана.

Ц1арц1ар гузвай адан хци яракьди, 
Элкъвена ам кьушун галай патахъди,

Герек ч1авуз фида абур женгиниз, 
Яб гуналди ви эмирдиз, зенгиниз!

Рахана ик1: " Ават1а куь арада 
Балк1андаллаз женг тухунин барадай

Гила абур за куь патав ракъурда, 
Кьабул ая, аваз кардин гъавурда".

Жуьрэтлу тир вик1егь аскер жергедин 
Къуй экъеч1рай ам захъ галаз дяведиз!"

И хабарди уяхнавай Зугьраба 
Гуьзлемишна кьушун, галаз шагь-буба.

Экъеч1 авур пуд пагьливан нубатдин, 
Пудни ада ярхарна туьнт къуватдив.
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Гьажиран гуж акур ч1авуз женгина 
Зугьрабавай акъваз хьанач гуьгъуьна.

Ам хурудиз экъеч1на туьнт душмандин, 
К1вачерикай руг хкатиз балк1андин.

Шад яз ада Гьажираз ик1 гьарайна: 
"Рекьида вун ви ажугъдик кьурана.

Ша, экъеч1а, гила вахт я майдандал 
Ваз леке гъиз к1ан тушт1а ви виждандал.

Вуж-вуж ят1а, чун кьушунриз аквада,

Са вун яни авай игит дуьньяда?"

Ваз чизвачт1а, зун акурла усалдиз 
Аслан закай кат ийизва, чакъал хьиз.

Хьанвач зи тай пагьливанрин арада, 
Акьван на кьил кьамир, жегьил, гьавада.

Чир хьухь, за ам бедендихъай галудна 
Кей-Кавусаз, ядигар яз, ракъурда".

(Кьат1 ама) 

Таржума авурди: Ш. ШАГЬБАЛАЕВ

Хизандин саламатвал
Хизан сагъ саламатдиз гьик1 

хуьда? И  суал гзафбуру чпи-чпиз 
гузва. Ам ахьтин дуьш уьш рани 
арадал  къ везва  хьи, гъуьлуьни 
п а п а  ч п и н  р а ф т а р в и л е р а  са  
гьи х ьти н  ят1ани п и свал , ви чи  
хизандин битав тирвилиз къурху 
гузвай  зат1 м у к ь в а л  ж езвайди 
гьиссайла.

Идахъ галаз алакъалу яз къейд 
авун лазим я хьи, хизанар чук1унин 
кьадар эхиримжи ц1уд йисуз чир 
жезвай тегьерда артух хьанва. Ша 
чна санал и месэладай кьил акъудиз 
ва хизандин къене ж езвай  
виридалайни четин месэлайрай 
экъеч1дай рекьер жагъуриз алахъин.

Кьилинди - дикъет гун я

К ъейд авун лазим  я хьи, 
гьикьван  фад гъуьлуьни  папа 
хизанда авай сагъсуз гьалдиз дикъет 
гайит1а, гьакьван  хизан  сагъ- 
салам атди з хуьнин гзаф  
мумкинвилер ава. Амма тежрибади 
къалурзавайвал гзаф пай хизанри 
сада-садаз чпивай жезвай кьван 
нагьакьан гафар лагьана ва месэла 
гьялун патал дустарни мукьва- 
кьилияр желбна, ахпа психологривай 
куьмек жагъурзава. Ибур бинедиз 
къачуна, гьасятда сад лагьай ва 
кьилин къайда лугьун:

М а с а  к с а р  ж ел б н а  
гьуьж етрин  сер гьятар  гегьенш  
тавун.

Гъуьлуьни папа сада-садалай 
мукьва-кьилийриз ва я дустариз арза 
авун герек туш. Им а себебдалди 
важиблу я хьи, абуру дуьз себеб

авачиз кьведакай садан пад кьада ва 
муькуь патак тахсирар кутада. 
Нетижада гъуьлуьз ва я папаз вич 
гьахъ тирвилин ягъалмиш фикир 
арадал  къвезва. М аса гьалара 
гъуьлни паб, вири сифте кьилелай 
баш лам иш  хъувуна, чебни 
разивилел атун мумкин тир, амма и 
кар гьялун патал мукьва-кьилийри 
адаз манийвал авун мумкин я.

Г ь а к ъ и к ъ а т  р ахазвай дан  
мецел ваъ, яб гузвайдан япара ава.

Х изанда хъсан араяр хуьн 
патал гьамиша чир хьун лазим я хьи, 
хизан дай  сада  лагьай  гаф ариз 
муькуьда ч1урук1а баян гун мумкин 
я. Лап важиблу я гъавурда хьун а 
кардин хьи, гьар са касди вичиз ван 
жезвай хабарар жуван тежрибадиз 
килигна кьабулзава. Психологияда 
идаз апп ерц епци я лугьуда. 
А пперцепциядин акьалт1ай
ажайибвал гьак1ан са мисалдал ачух

жезва. Чна фикир ийин хьи, тамун 
юкьва авай ачух майдандиз пуд кас 
килигзава: художник, агроном ва 
военный. Абур пудни гьа са чкадиз 
килигзавайди ашкара я, ама гьа са 
вахтунда абуруз гьар жуьредин 
зат1ар аквада. Х удожникдиз са 
пейзаж ва жуьреба-жуьре хъенер ва 
ран гар  аквада, военны йдиз 
аквадайди дяведа ишлемишиз жедай 
чилин чинин кьет1енвилерин я, 
агрономди лагьайт1а, накьвадиз ва 
набататриз фикир гуда. Нагагь чна 
абуруз низ дуьз аквазва гьана суал 
гайит1а, жаваб жагъидач, гьик1 хьи 
гьардаз аквазвайди - адаз вуч акваз 
вердиш ят1а, гьам я. Гьа ик1 я 
инсандиз ван къвезвай хабарарни: 
ада вичи фикир ийидай жуьредихъ 
галаз кьурвал абур ч1урувилихъди 
дегишарда. Кьат1унин гъалат1ар 
т1имиларун патал, лазим  я, са 
патахъай, жуван гафарал ва абур 
лугьунин жуьредал (яни 
интонациядал) гуьзчивал
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авун, м уькуь патахъай  - 
рахазвайдавай, куьн адан гъавурда 
дуьз акьунани лагьана, хабар кьун. 
Г заф вахтара хизанда ихьтин шикил 
акун м ум кин я: и ва я м аса 
вакъи ай ри кай  сада-сад аз чпин 
фикирар лугьудайла, чпизни хабар 
авачиз гьуьжетриз акъатзава. Бязи 
хизанра гъуьлуьнни папан арада 
адетдин рахун-луьк1уьн гьич авач. 
Абурун арада авайбур сада-садаз 
туьгьм етар  авун, н арази вилер  
къалурун я. Карни ина туьгьметра 
авач, кар ана ава хьи, абуру чпи вири 
теклиф ар ва я т1алабунар гьак1 
кьабулзава. М есэла, гзаф агьвал 
авачир ва гъуьлуь идан патахъай 
хажалат ийизвай хизанда, папа, ял 
ягъиз фенайт1а гьикьван хъсан 
жедай, лагьай гафар гъуьлуь хъел 
кваз кьабулда ва папаз адаз такьат 
авачи рвал  къалури з к1анзава 
лагьана, тахсирлу ийида. Ихьтин 
мисалар гзаф гъиз жеда ва вирина

авайди гьа сад я: сада са гафар 
лугьузва, муькуьдаз маса гафар ван 
къвезва. Гьа идаз сад садан гъавурда 
акьун тавун лугьуда. Ам хьун патал 
гъуьлуьни папа сада-садаз яб гуз 
чирун лазим я. Идахъ галаз алакъалу 
яз кьет1ен фикир гун лазим я масадан 
паталай  (яни адаз вуч лугьуз 
к1анзавайт1а) фикир хъувуниз. 
Аквадай гьалда, гъуьлуьнни папан 
рафтарвилера масадан патахъай 
бинесуз фикирар авунилай хаталу са 
зат1ни авач. Ахьтин дуьшуьшарни 
жезва хьи, гъуьлуькайни папакай сад 
м уькуьдан  п атахъай  бинесуз 
фикиррихъ агъаз гат1умзава ва адахъ 
галаз вич тухунин тегьер  
туьк1уьрзава.

Ихтибар ийиз чир хьухь

Х изанда гьамиш а мягькем 
алакъаяр  хьун патал, м асадаз 
ихтибар ийиз чир хьун ва жуваз

ихтибар ийидайвал алахъна к1анда. 
Эгер, месэла, папа вичиз михьиз 
ихтибар ийизвайди гъуьл инанмиш 
яз хьайит1а, адаз масабурухъ галаз 
алакъалу тир раф тарви лери н  
м есэлаяр  вичин папахъ галаз 
веревирд ийиз регьят жеда, амма ина 
са важиблу кар ава. Гзаф инсанар 
вучиз ят1а чпи масабуруз ихтибарвал 
ийиз хьунихъ чалишмиш  жезва, 
амма дуьз жедай, эгер масабурувай 
ваз ихтибар ийиз жезвайт1а, кар ана 
ава хьи, эгер инсанар вахъ инанмиш 
ят1а, вуна абурун далудихъ чинеба 
са вуч ят1ани ийида лагьана, абурун 
фикирдиз къведач.

Винидихъ лагьайдан нетижа 
кьадайла къейд ийин хьи, хизанда 
саламатвал хуьн патал, жув хъсан жез 
алахъна к1анда, масад хъсан хьунал 
вил алаз акъвазна к1андач. Им 
хизанда саламатвал хуьнин бине я.

Алиасгьаб МУРЗАЕВ

ИСЛАМДИН УЬМУЬРДАЙ

Харижитрихъ галаз хьайи рахунар
И бн К асира, А ллагьдин 

регьимдик хьурай вич, кхьизвайвал, 
Сиффинда хьайи вакъиайрилай 
кьулухъ, мусурманрин ивияр экъич 
жезвай жуьре акурла, женг тухузвай 
кьве патани - Алидини ва Муавияди, 
А ллагь р а зи  хьурай  чпелай , 
и кьрарн ам адал  атун кьет1на. 
Ягъунар акъвазарун патал ва вири 
м усурм анриз хъсан  хьунин 
мураддалди, къарар акъуддайвал 
гьар са патай са кас хкягъун кьет1най. 
М уавиядин, Аллагь рази  хьурай 
вичелай, патай Амр бин 'Ас, Аллагь 
рази хьурай вичелай, хкягъна, амма 
А лидин, А ллагь рази  хьурай 
вичелай, патай - Абу М уса аль- 
А ш 'ари, А ллагь рази  хьурай 
вичелай. Н етижада, и судьяйри 
акъудай къарардал кьве падни рази 
хьана к1анзавай. Къалмакъалрикай 
яргъ а  хьун патал  кхьинралди  
тестикьардайди кьет1най.

Икьрарнама ихьтин гафаралди 
баш лам иш навай: " И икьрар 
инанмиш бурун гьаким Али ибн 
Абу Т1алиба тестикьарнава".

М уавиядин, А ллагь рази  
хьурай вичелай, терефдар Амр бин 
'Асаз, Аллагь рази хьурай вичелай, 
и ц1арар акурла, ада лагьана: " Гьак1 
адан ва адан бубадин т1варар кхьихь.

Ам куь гьаким я, чиди - ваъ". Адан 
гафар ван хьайила, Али, Аллагь рази 
хьурай вичелай, рази хьана, ада 
"инанмишбурун гьаким" лугьудай 
гафар ч1уриз туна ва вичин ва 
бубадин т1варар кхьиз вугана. 
Адалай кьулухъ Али, Аллагь рази 
хьурай  вичелай , вичин 
терефдаррихъ галаз Куфадиз рекье 
гьатна. Куфадин патав третей суддал 
рази тушир саки 12 агъзур кас гвай. 
Абур адакай чара хьана, Харура 
лугьудай чкада акъваз хьанвай ("аль- 
Бидая ва аль-нигьая", 7-том, 265-267- 
чинар, " Даруль кутубиль 'ильмияти" 
чапхана).

Алидивай, Аллагь рази хьурай 
вичелай, абуру гьайиф ч1угун ва 
тр етей  суддикай къ ерех  хьун 
т1алабзавай. Алиди, Аллагь рази 
хьурай вичелай, кьабулай къарардал, 
яни инсанриз къарар кьабулдай 
ихтияр хьун, абуру кваз кьазвачир, 
гуя К ъуръанда вири  къарарар  
малумарнава. Чпин гафариз къуват 
яз, абуру "Юсуф" сурадин 40-аят 
гъизвай (мана): " Къарар анжах 
Аллагьди кьабулзава".

Абурун арада
Пайгъамбардин, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, 
гьич са асгьабни авачир. Абурун

кьадар къумлухдин бедевияр себеб 
яз артух жезвай ва чкадин т1варц1из 
ки лигна абуруз "харуритар" 
лугьузвай, амма абурун кьилин 
т1вар " хаварижар" тир.

Э гер абур пайда хьунин 
себебдикай лагьайт1а, им пак тир 
кхьинрин винел патан манадин 
гъавурда акьун  ва къумлухдин 
бедевийрин савадсузвал тир. Чпин 
фикиррин нетижадалди абуру гзаф 
бедбахтвилер гъана ва гзаф ивияр 
экъична.

И бн А ббаса, А ллагь р а зи  
хьурай  вичелай , ахъайна: 
"Х аруритар  дяве гваз А лидал, 
А ллагь рази  хьурай  вичелай , 
экъеч1из гьазур хьанвайди чир 
хьайила, инсанри къвез адаз хабар 
гуз хьана. Алиди, Аллагь рази хьурай 
вичелай, абуруз лугьузвай: "Тур 
абур, атурай, за абурухъ галаз женг 
тухудач, та абуру сифте тухудалди, 
абуру гьак1 ийида".

Садра за Алидиз, Аллагь рази 
хьурай вичелай, лагьана:

- Я  инанмишбурун гьаким, 
зун а инсанрин патав фена, абурухъ 
галаз рахада!

- Заз ви чандиз къурху жез 
кич1езва, - жаваб гана Алиди,
Аллагь рази хьурай вичелай.
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- Зи патахъай кич1е жемир, 
Аллагьди гайит1а, вири хъсан жеда, 
зун абурухъ галаз гьуьрметдивди 
рахада ва садазни зарар гудач, - 
лагьана за ва йемендин парчадикай 
цванвай жуван парталрикай лап 
хъсанди алук1на, абурун патав рекье 
гьатна. Нисинин вахт алукьайла зун 
абурун  патав агакьн а ва заз 
ибадатрал гьалтайла абурулай гзаф 
чалиш миш вал аквазвай иснанар 
акурди туш: гзаф ибадатар ийидай 
кьван  абурун  гъилер деведин  
мет1ериз ухш ар хьанвай , гзаф  
саж даяр  ийидай кьван  абурун 
пелерал  гелер алай. А бурал 
михьидаказ чуьхвенвай перемар 
алай, йифер уяхдаказ акъудуниз 
килигна, абурун  чинар  аман 
ат1анвайбуруз ухш ар тир. Зун 
акурла, абуру лагьана:

- Салам хьуй ваз, я Ибн Аббас, 
вун чи патав атунин себеб вуч я? 
Вал алай иер партал вучтинди я? 
(Парталрикай рахуналди, гуя зун 
дуьньяди н  д евлетри н  эсерди к  
акатнава лугьуз, абуруз заз туьгьмет 
ийиз к1ан хьана).

- Зун куь патав атунин себеб 
ам я хьи, куьне Алидин, Аллагь рази 
хьурай вичелай, адресдиз наразивал 
къалурзава ва адаз туьгьм етар  
ийизва. Зи парталдикай рахайт1а, за 
квез лугьуда, заз Аллагьдин Расул, 
салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, гьа идалайни иер 
партал  алаз акуна. А ллагьди 
Пайгъамбардиз, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, 
вагью рекье тунвай (мана): "Лагь, 
А л л агьди  В ичин лук1ариз  
халкьнавай иервал ни къадагъа 
ийизват1а..." ("аль-А'раф" сура, 32- 
аят).

Ибн Аббасан, Аллагь рази 
хьурай вичелай, инкариз теж ер 
жаваб ван хьайила, абуру мадни 
жузуна:

- Вун вучиз атанва?
- Зун куь патав Пайгъамбар- 

дин, салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, асгьабрин патай 
ва Аллагьдин Расулдин, салам ва 
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин 
патай, езнедин (А лидин) патай 
атанва. Абур алай  чкадал  чи 
Пайгъамбардиз, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, 
А ллагь Т ааладин  патай вагью  
къвезвай ва гьавиляй асгьабриз 
абурун мана лап хъсан чизва. Амма 
куь арада абурукай садни авач", - 
лагьана Ибн Аббаса, Аллагь рази 
хьурай вичелай.

А нал алайбурукай  сада 
лагьана:

- Адахъ галаз рахамир, вучиз 
лагьайт1а ам къурайшитрикай я, 
абурукай Аллагь Таалади лагьанва 
(мана): "Абур гьуьж етар ийиз 
к1андай халкь я” ("аз-Зухруф" сура, 
58-аят).

(Д угъриданни, и аят гьи 
ж уьреда чпиз субут авурт1ани, 
гьакъикъат кьабул тийиз, анжах 
гьуьж етар  и й извай  м екканви  
м аж усий рин  ж и гьетдай  рекье 
тунвайди тир).

Абурукай кьведа, я тушт1а 
пуда лагьана:

- Къуй рахурай!
За и ч1авуз жузуна:
- Пайгъамбардин, салам ва 

хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин 
патай, амледин хцин, адан езнедин, 
адахъ сиф те инанм иш  хьайи 
инсандин ва адан  ж ергей ра 
Пайгъамбардин, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, 
асгьабар авайдан адресдиз квез 
гьихьтин туьгьмет ава?

Абуру жаваб гана:
- Чна адак пуд тахсир кутазва.
- Абур вучтин тахсирар я? - 

жузуна за.
- Ада къарар кьабулун патал 

инсанрин ф икиррикай - третей  
суддикай куьмек къачузва, бес 
Аллагьди лагьаначни кьван (мана): 
" К ъарар анж ах А ллагьди 
кьабулзава" ("Юсуф" сура, 40-аят). 
Аллагьдин и гафарилай кьулухъ, мад 
инсанрин къарардиз ина чка авани? 
- лагьана абуру.

- Генани вуч? - жузуна за.
- Ада инсанрихъ галаз женг 

тухвана, анжах есирар ва трофеяр 
къачунач. Бес адахъ галаз дяве 
тухвайбур  им ансузар  хьайила, 
абурун эменни адаз гьалал я кьван. 
А м м а эгер  абур инанм иш бур 
тирт1а, абурун иви экъичдай ихтияр 
авачир кьван?! - лагьана абуру.

- Мадни вуч? - жузуна за.
- Ада гьакимвилин лиш ан 

къалурдай гафар "Инанмишбурун 
гьаким" ч1урна (Ада а гафар вучиз 
ч1урнайт1а, винидихъ кхьенва). Бес 
ам инанмишбурун гьаким тахьайла, 
имансузрин гьаким жезва хьи! - 
лагьана абуру.

- Маса наразивилер авани? - 
жузуна за.

- Чаз гьа и наразивилер бес 
жезва, - жаваб гана абуру.

- Эгер за Къуръандин аятрал 
ва Аллагьдин Расулдин, салам ва 
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин

патай, С уннадал куь бат1улвал 
субутайт1а, куьн наразивилерикай 
инкар жедани? - жузуна за.

- Эхь, инкар жеда, - жаваб гана 
абуру.

- Алиди гуя къарар акъудун 
патал, инсанривай куьмек т1алабнава 
лугьудай куь тахсирдин жигьетдай, 
за квез Аллагьдин гафаралди жаваб 
гуда (мана): "Я инанм иш бур , 
игьрамда авай вахтунда куьне 
гъуьрч мийир. Эгер квекай сада 
къастуналди гъуьрч авурт1а, гьа 
яна кьейи хьтин ничхирдин чкадал 
гьай ван  эвез хъийида. А дан  
жигьетдай квекай тир адалатлу 
кьве итимди къарар акъудзава..." 
("аль-Маида" сура, 95-аят).

Гьак1ни папан ва итимдин 
раф тарви лери кай  А ллагьди  
Къуръанда лагьанва (мана): "Эгер 
квез абурун арада чуьруьк жез 
кич1езват1а, гьуьжет гьялдайвал 
папан хизандай са судья ва итимдин 
хизандай са судья рекье тур..." ("ан- 
Ниса" сура, 35-аят).

За квевай Аллагьдин хатурдай 
т1алабзава, лагь заз, чанар хуьн патал 
ва ивияр экъичун акъвазарун патал 
эверзавай  ин сан рин  къарар 
важ иблу яни, тахьайт1а, вичин 
къимет диргьемдин кьудакай са пай 
тир къуьрен жигьетдай кьабулнавай 
къарар , я тушт1а, хизан рин  
такьурвилер гьялзавай инсанрин 
къарар? А ллагь Т ааладивай  
инсанрал вегьин тавуна Вичивайни 
къарар акъуд жезвайди, квез чизва! - 
лагьана за.

- Аллагьдал кьин кьазва, чан 
хуьн ва инсанрин араяр туьк1уьр 
хъувун виридалайни важиблу я, - 
лагьана абуру.

- Ак1 хьайила куьн сифтегьан 
тахсир инкар ийизвани? - хабар кьуна 
за.

- Эхь, инкарзава! - жаваб гана 
абуру.

- М уавиядихъ  галаз ж енг 
тухвана, анжах Алиди есирар кьун 
тавуниз килигна ва троф еяр  
к1ват1навач лугьуз, куьне адак 
тахси рар  кутазва, ам м а идан 
жигьетдай заз квевай хабар кьаз 
к1анзава: "Квез инанмишбурун диде 
А йш адин, А ллагь рази  хьурай 
вичелай , нам ус агъузариз 
к1анзавани (Айша Муавиядин патал 
алай)? Тахьайт1а, квез амни, гьа амай 
диш егьлияр хьиз, аш на яз кьаз 
к1анзавайни? Эгер куь фикирар гьа 
ихьтинбур ят1а, куьн динсузар 
хьанва! Эгер куьне адаз у  
инанм иш бурун диде
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лугьуникай  инкар хьайит1а, и 
ч1авузни куьн диндай акъатзава, 
вучиз лагьайт1а Аллагьди Къуръанда 
лагьанва (мана): " Инанмишбурун 
къайгъуда абурулай чпелайни гзаф 
Пайгъамбар ава ва адан папар 
инанмишбурун дидеяр я" ("аль- 
Агьзаб" сура, 6-аят).

Куьн кьве ягъалмиш вилин 
арада кьве рик1ин хьанва. Ибурукай 
кьведакай куьне гьим хкягъзава? 
В инидихъ лагьай А лидин хиве 
тунвай  тахсир гила куьне 
инкарзавани? - лагьана за абуруз.

Абуру сада-садаз килигна ва 
лагьана:

- Эхь, инкарзава, - лагьана 
абуру.

- Алиди, Аллагь рази хьурай 
вичелай, вичин т1варц1ин вилик квай 
"Инанмишбурун гьаким" лугьудай 
гаф ар ч1урнава лугьуз, куьне

И вакъи адай  гьар ж уьре 
нетижаяр ва тарсар хкудиз жеда. 
Вири делилар акъудиз алакьдач, къуй 
к1елзавайда вичи фикиррай ва вич 
патал  чарасузбур акъудрай, за 
абурукай анжах са бязибур къейдда.

Сад лагьайди: Пак кхьинрин 
гъавурда дуьз акьун тавун. Ибн 
А ббасахъ, А ллагь рази  хьурай 
вичелай, галаз рахайбурун фикир 
гьикьван дарди тирт1а, чаз винидихъ 
галай суьгьбетдай аквазва. Халиф 
Али, Аллагь рази хьурай вичелай, 
хаварижри динсузвиле тахсирлу 
авунин себебдиз фикир це куьне! 
А дан себеб, халиф ди третей  
суддикай куьмек акун тир. Абуру 
лагьана: " Ада къарар кьабулун патал 
инсанрин ф икиррикай - третей 
суддикай куьмек къачузва, бес 
Аллагьди лагьаначни кьван (мана): 
" К ъарар анж ах А ллагьди  
кьабулзава" ("Юсуф" сура, 40-аят). 
Аллагьдин и гафарилай кьулухъ, мад 
инсанрин къарардиз ина чка авани?" 
- лагьана абуру Ибн Аббасаз, Аллагь 
рази  хьурай  вичелай . А мма 
гьакъикъатда, Алиди, Аллагь рази 
хьурай вичелай, третей  суддин 
разивал гудайла, хаварижриз хабар 
авачир, бинеда кьунвай  м аса 
аятарни авай кьван.

Чи аямда гьа хаварижри хьиз 
са бязи ягъалмиш хьанвай дестейри, 
гьа и къ ай да иш лем иш зава. 
Исламдин къанунрин гъавурда чпин 
дар кьат1унралди гъавурда 
гьатуналди, абуру Къуръандин са 
бязи аятар, я тушт1а са бязи гьадисар, 
чпин гафар гьахълу ийидай делилар

къалурзавай наразивилиз за квез 
ахьтин гафар лугьуда хьи, квевай ам 
инкариз жедач. Д угъриданни, 
Аллагьдин Расулди, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, 
къурайшитриз кхьинрин икьрардал 
къул ч1угваз эверайла, ада Алидихъ, 
А ллагь рази  хьурай  вичелай , 
элкъвена лагьана: "Кхьихь: "И 
икьрар А ллагьдин Расул 
Мугьаммадан, салам ва хийир-дуьа 
хьурай адаз Аллагьдин патай, я". 
Къурайшитрин векилри лагьана: 
"Эгер чаз вун А ллагьдин Расул 
тирди чизвайт1а, чна вахъ галаз женг 
тухудачир, гьавиляй  кхьихь: 
"Абдуллагьдин хва Мугьаммадан, 
салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, икьрар". И ч1авуз 
Пайгъамбарди, салам ва хийир-дуьа 
хьурай  адаз А ллагьдин патай, 
лагьана: " Аллагьдал кьин хьуй, гьатта
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хьиз гъуналди, са гьихьтин ят1ани 
къарар кьабулзава. Гьа са вахтунда, 
гьа  хавариж ри хьиз абуру 
амайбуруз (аятриз ва гьадисриз) 
килигни  ийизвач, м ум кин я 
абурукай  абуруз гьич  хабарни 
тахьун.

СССР чк1айдалай кьулухъ, адан 
тер р и то р и яда  яш ам иш  ж езвай  
м усурм анар, чеб  п атал  ц1ийи 
вакъиадихъ - диндин месэлайрал 
гьалтайла кьве патахъ чара хьунихъ 
галаз туьш хьана. Тапан диндин 
фикирралди ум м ат кьве чкадал 
пайзавайбуру, чпихъ галаз рази 
туширбур вири динсузвиле тахсирлу 
авуналди, инанм иш бур
гьейранарн а. Абур ихьтин 
дегишвилериз гьазур тушир.

Абурун ягъалм и ш ви лери н 
кьилин кьве себеб: пак кхьинрин 
винел патан мана къачун, контекст 
галачиз гъавурда акьун (Аллагьди са 
бязи къ арарар  кьабулунин 
м етлебди кай  фикир тавун); 
амайбуруз килиг тавуна, са бязи 
делил къачун. Гьа и м есэладин 
гъавурда твадай  м аса  аятарн и 
авайди, абуру чи рвал  авачиз 
Къуръандин са делил бинеда кьуна, 
чпин хсуси фикирралди къарар 
акъудна. Гьа и кар себеб яз Ибн 
Аббаса, Аллагь рази хьурай вичелай, 
К ъуръандин ам ай  дели лралди  
хавариж ри н  сивер агалн а ва 
абурувай адаз акси са гафни лугьуз 
жезвачир.

Имам Шат1ибиди, Аллагьдин 
регьимдик хьурай вич, вичин ктабда 
кхьизва: "Т айин тир къарар

куьне а кар хиве кьазвачт1ани, зун 
Аллагьдин Расул, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, 
я. Я Али, кхьихь: "И икьрар 
Абдуллагьдин хва Мугьаммадан, 
салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, я". Аллагьдин 
Расул, салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз Аллагьдин патай, Алидилай, 
А ллагь рази  хьурай  вичелай , 
хъсанни тир, артухни. Амма ада 
" Аллагьдин Расул" лугьудай гафар 
кхьиз вуганач лугьуз, ам 
пай гъам барри н  ж ергедай  
акъатнавач  кьван . Куь 
ягъалмишвиликай гила куьн къерех 
жезвани? - хабар кьуна за.

- Эхь, инкарзава, - лагьана 
абуру ва и ю къуз чпин 
разисузвилерикай кьве агъзур инсан 
къерех хьана.

кьабулдайла Ш ариатди кьунвай 
м акьсадди кай  чирвал  тахьуна, 
ягъалмишвилин бине ава" ("аль- 
Иътисам", 2-том, 182-чин).

Кьвед лагьайди: мусурманар 
сад хьунин чалишмишвал. Гьа и 
делил чавай Алидин, Аллагь рази 
хьурай вичелай, гафарай акъудиз 
жеда: "Тур абур, атурай, за абурухъ 
галаз женг тухудач, та абуру сифте 
тухудалди". Алидиз, Аллагь рази 
хьурай вичелай, мусурманар пай 
хьана ва абурун къуват зайиф жез 
кич1езвай, гьавиляй ада дяведин 
гьерекатар башламишдай ихтияр 
ганач.

Б ай гьакъиди , А ллагьдин 
регьимдик хьурай вич, "Сунануль 
Кубра" ктабдин 8-томдин 179-чина 
хавариж ри хъ  галаз хьайи  И бн 
А ббасан, А ллагь рази  хьурай  
вичелай, рахунар къалурнава. Гьа и 
рахунар Ибн Гьажар Гьайтамиди, 
Аллагьдин регьимдик хьурай вич, 
"Муджмау Заваид" лугьудай вичин 
ктабда Т1абаранидин ва имам 
Агьмадан, Аллагьдин регьимдик 
хьурай  чеб , "М уснад" ктабда 
къ алурн авай  гаф ар  я лугьуз 
къ ей дзава  ва и кьиса 
агакьарнавайбур якъинбур тирди 
лугьузва.

ГьакТни и кьиса Гьафиз Ибн 
К асира, А ллагьдин регьим дик 
хьурай вич, вичин " аль-Бидая ва аль- 
нигьая" ктабда къалурнава.

И рахунрай жув патал гзаф 
тарсар хкудиз жеда, ада 
чун, м усурм анар, къе 
туьш жезвай вакъиайрин г  
=™=РЯ ту ар регьятарз
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И рахунар веревирд авурла, чаз 
аквазвайвал, чи аямда тарих тикрар 
ж езва, дегиш  хьанвайди анж ах 
игитар, вахт ва чка я.

Садвал хьунин чалишмишвал 
Ибн Аббасан, Аллагь рази хьурай 
вичелай , ам алрани аквазва. Ам 
хаварижрин патав абурун вилер 
ахъаю н патал  ва абурун  рик1е 
гьатнавай шаклувилер алудун патал 
вич фенай. Садвал хьун патал къенин 
м усурм анри гьа ихьтин  кам ар 
къачуна к1анзава. Амма адав гьик1 
агакьда? Къенин ю къуз гьар са 
мусурмандин сиве авай гафар: " Чун 
стхаяр я, чун сад хьана к1анзава, чун 
пай хьана к1анзавач". Амма и гафар 
уьмуьрда гьик1 баж армиш да? А 
гафар гьак1 сивера амукь тийидайвал, 
вуч авуна к1анда? М усурманрин 
садвал - им Шариатдин истемишун 
я. Гьавиляй, садвал хьун патал, чна 
къайдаяр  Ш ари атдай  ж агъурна 
к1анда. Яни чун Къуръандин ва 
Пайгъамбардин, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, 
Суннадин гъавурда дуьз акьун лазим 
я. Гьа ида чун садвилел гъида, бес 
Къуръан чахъ сад ва Сунна чахъ сад 
я кьван авайди. Садвилел гъидай рехъ 
гьа им я. Гьа идал Ибн Аббасани, 
А ллагь рази  хьурай  вичелай , 
эвернай. Ада хаварижар дуьз рекье 
тун патал ва мусурманар сад хьун 
патал, лагьана: " Эгер за Къуръандин 
аятрал ва Аллагьдин Расулдин, салам 
ва хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин 
патай, С уннадал куь бат1улвал 
субутайт1а, куьне наразивилер инкар 
ийидани?" Г ьавиляй, садви лел  
атунин рехъ - им Къуръан ва Сунна

я. И гафарилай вилик Ибн Аббаса, 
Аллагь рази хьурай вичелай, дерин 
мана авай маса гафар лагьанай: "Зун 
куь патав Пайгъамбардин, салам ва 
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин 
патай, асгьабрин патай ва Аллагьдин 
Расулдин, салам  ва хийир-дуьа 
хьурай  адаз А ллагьдин  патай, 
езнедин патай атанва. Абур алай 
чкадал чи Пайгъамбардиз, салам ва 
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин 
патай, Аллагь Тааладин патай вагью 
къвезвай ва гьавиляй асгьабриз 
абурун мана лап хъсан чизва. Амма 
куь арада абурукай садни авач".

Аллагь Ч1ехи я! Ибн Аббаса, 
Аллагь рази хьурай вичелай, ина лап 
важиблу чка къалурна: Къуръандин 
ва С уннадин гъавурда ж уван 
фикирдин нетижайралди ваъ, ва са 
нин ят1ани таржумайрай ваъ, анжах 
асгьабрин ва абурун гуьгъуьна авай 
несилдин фикирралди акьуна к1анда.

Аллагь Таалади Къуръанда 
лугьузва (мана): "Куьне Аллагьдин 
рехъ яхъ ва пай жемир..." ("аль- 
Имран" сура, 103-аят).

Имам Шат1ибиди и аятдин 
гъавурда туналди кхьизва: "И аятди 
гъавурда твазвайвал, садвал анжах са 
рехъ кьурла жеда. Эгер гьар са 
дестеди вичин рехъ кьурт1а, пай 
хьуникай  катиз жедач. И дан 
жигьетдай Аллагьди "аль-Ан'ам" 
сурадин, 153-аятда лугьузва (мана): 
"Гьакъикъатда, ам Зи ачух рехъ я. 
Куьне гьа рехъ яхъ ва маса рекьерай 
фимир, тахьайт1а куьн пай ж ед а ."  
("аль-Иътисам", 2-том, 92-чин).
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