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Дешхьалхе 

 

Къинхетамечу а, Къинхетамбечу а АллахIан цIарца дIадоладо ас хIара жайна! 

Хастам бу Iаламийн Дела волчу АллахIана. Делера къинхетам а, маршо а 

хуьйла элчанийн элана Мухьаммадна. 

Цул тIаьхьа, тарихан дийцаршкахь дуккха а пайданаш ду, царах уггаре коьрта 

дерш: 

1. Муъмин-нехан дегнаш чIагIдар. 

Сийлахьчу АллахIа аьлла: «Элчанийн дийцарех массо дийцар хьуна дуьйцу 

Оха, (иштта дийцарш ду уьш) шайца Оха хьан дог чIагIдеш…».1 

Жунайд ал-БагIдадис (Дала къинхетам бойла цунах) аьлла: «Дийцарш 

АллахIан эскарех цхьа эскар ду, цу дийцаршца АллахIа шен лайнийн 

дегнаш чIагIдо». 

2. Дийцарш - дикачу нехан дахар довза а, цаьргара масал эца а некъ бу. 

Сийлахьчу АллахIа дуккха а пайхамарш багарбиначул тIаьхьа аьлла: «Уьш бу 

хьуна АллахIа нисбинарш, церан нийсонан (некъана) тIаьхьаваза хьо».2 

Абу Хьанифата (Дала къинхетам бойла цунах) аьлла: «Iеламнехан дийцарш, 

церан хаза гIиллакхаш дийцар дуккха а фикъхI Iилма Iаморал а алсам деза 

суна, хIунда аьлча (и дийцарш) цу нехан некъ гойтуш ду». 

3. Дийцарш - вайл хьалха баьхначаьргара масал эца а, хьехам хила а некъ бу. 

Сийлахьчу АллахIа аьлла: «Баккъал а, церан дийцаршкахь масал ма ду 

хьекъалийн дайшна».3 

АллахIа Къуръан чохь дуккха а дийцарш дийцина вайна, Ибну Касира (Дала 

къинхетам бойла цунах) ма-аллара: «АллахIа Шен Пайхамарна (Делера 

къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) дийцина кхолламаш Ша кхолларх 

лаьцна а, хиллачу умматех (къаьмнех) лаьцна а, Ша Шен гергарчу нахана 

хIун (дика) дина а, Шен мостагIашна хIун тIекхаьчна а, ткъа иза (и дийцарш) 

                                                           
1 «ХIуд», 120 
2 «Ал-АнIам», 90 
3 «Юсуф», 111 



АллахIан Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) кхоччуш 

билгал а дина». 

Дийцарш дийцарехь вай хьахийна долу пайданаш а, дуккха а хьехамаш а 

хиларна, кху жайнахь доцца дийцарш гулдина ас, шайх хIора а доккхачу 

маьIница а долуш. Амма цу дийцаршкахь хьикмат вайх хIораммо а лаха 

дезаш ду, ойла ярца а, шен дахарца дустарца а. Нагахь дийцарехь дика болх 

а, хаза амал а карийнехь – вайн дахаран некъахь и лело хьовсур ду вай, ткъа 

вон болх а, ирча амал а карийнехь – шегахь и амал ерг цунах дIакъаста а, 

цунах ларвала а хьожур ву. Иштта дог-ойла йолуш вай хIора дийцар дешча, 

царах пайда а, хьехам а, масал а хир ду вайна.   

Вайл хьалха хиллачеран дийцаршка ма хьежа «уьш-м хила а хилла, дIадевлла 

белхаш дара» бохачу кхетамца. Мелхо а, шу хьовса цаьрга Iумар бин ХаттIаба 

(Дела реза хуьйла цунна) аьлларг дага а лоцуш. Дала Къуръан чохь, Ша 

хIаллакдина бохуш, дийцинчу къаьмнийн хьокъехь цо аьлла-кх: «И нах 

дIабевлла, ткъа церан дийцарш вайна дийцарца лиънарш вай бен дац». 

Кху жайнин байракх хир ю Сийлахьчу АллахIан дош: «Баккъал а, церан 

дийцаршкахь масал ма ду хьекъалийн дайшна»4. 

АллахIе доьху ас, Цуьнан хазачу цIерашца а, лаккхарчу куьцашца а, хIара 

жима болх Цо Шен дуьхьа хилийтар а, кху юккъехь Ша воцучуьнан дуьхьа Цо 

хIумма а ца хилийтар а, хIара жима жайна тарих а, дийцарш а мел дезачу 

вежаршна а, йижаршна а пайде Цо дар а. Амин. 

 

Хьамзатан кIант Ахьмад. 
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1. Абу Бакр ас-Сиддийкъ 

(Дела реза хуьйла цунна) 

Iумаран кIанта IабдуллахIа (Дела реза хуьйла цаьршинна) дуьйцу: «Абу Бакр 

(Дела реза хуьйла цунна) Мадинатна йистехь вехаш вара Пайхамар (Делера 

къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) дийна волчу хенахь. Шен гезарий оза 

араваьлча, лулахойн гезарий а узура цо. Хан-зама дIаелира, Абу Бакр шен 

лулахошца иштта хаза гIиллакх лелош а волуш. АллахIан Элча (Делера 

къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) дIакхелхира. Цул тIаьхьа Абу Бакр халиф 

хаьржича, цуьнан лулахойн жимачу йоIа аьллера: «ХIинца-м вайн гезарий 

узур а яц хьуна цо». Абу Бакр даржо хийцарна, цунна шаьш дицдаларна 

кхераеллера и жима йоI, ткъа и дешнаш дIахезначу Абу Бакра элира: «ХIан-

хIа, ас дуй ма буу, и гезарий оззане а узур ма ю ас шуна, айса тIелаьцначо 

(даржо) сайн хиллачу гIиллакхех со воха ца варе сатуьйсуш а ма ву со». Цу 

шен лулахойн гезарий узуш вехира Абу Бакр, ша халиф хIоьттина ялх бутт 

баьлча Мадийнате ша дIаваххалц». 

Абу Бакр (Дела реза хуьйла цунна) шен заманахь уггаре сийлахь, дика къонах 

вара, цул а веза, Элча (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) 

дIакхелхиначул тIаьхьа, цхьа а вацара, хIетте а, куралла яцара цуьнца, эсала 

вара иза. Ткъа Шен дуьхьа эсала хиллачуьнан АллахIа сий до, Цо иза ваз а во 

дуьненахь а, эхартахь а.  

Абу Бакр цхьаьна юьртан да а вацара, я цхьаьна шахьаран куьйгалхо а 

вацара, мелхо, дерриг Исламан умматан халиф вара иза, амма цу даржо ца 

хийцира иза.  Даржо воцучух къонах  вийр вац, ткъа ша дарже хIоттале 

къонах хилларг - иштта чекхвер ву. Дарже кхачале осала хилларг, шен 

осалалла гучуяккха кера ницкъ а кхаьчна, нахана бале волу.   

Абу Бакр (Дела реза хуьйла цунна) хууш вара дарж дозалла доций, мелхо, 

декхар дуй!  Элчанан (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) дош ма 

девзура цунна: «Баккъал а, дарж лахарна тIехь сутара хир ма ду шу, амма 

къемат-дийнахь дохкодовлар-м хир ду шуна иза». Бакълийна Элча (Делера 

къинхетам а, маршо а хуьйла цунна), дарже хIиттарехь сутара бу нах, цу 

даржан лами тIехула шайн гIора мадду хьалагIерташ а бу, амма цара дицдо 

кх, дарж лакхара мел хуьлу а - эхартахь жоьпалла доккхох хирг хилар а, 

дохковалар чIогIох хирг хилар а! 



2. Iумар бин ал-ХаттIаб 

(Дела реза хуьйла цунна) 

Iумаран кIанта IабдуллахIа (Дела реза хуьйла цаьршинне а) дуьйцу: «Эмкалш 

а эцна, уьш яжа дIахецнера ас. Ткъа уьш ярста а ерстина дIахIиттича, цаьрца 

базара вахара со, уьш дIа а йоьхкина, царах сайна са яккха. Iумар а (Дела 

реза хуьйла цунна) веара базар юккъе, сан эмкалех бIаьрг а кхетта, цо 

хаьттира: «Хьенан ю хIорш?». «Iумаран кIентан IабдуллахIан ю», - аьлла, жоп 

делира цунна.  

ТIаккха, мохь бетта волавелира иза: «ХIай Iумаран кIант IабдуллахI! ХIай 

муъмин-нехан амиран кIант!», - бохуш. Сихонца цунна тIе а веана, ас 

хаьттира: «ХIун хилла, хIай муъмин-нехан амир?». Цо хаьттира: «ХIорш хIун 

эмкалш ю?». «Ас эцча оза эмкалш яра уьш, сайна бусалба наха санна са 

яккхархьама, яжа дIахецнера ас уьш», - элира ас.5 

ТIаккха Iумара элира: «(Наха бохуш хилла хир ма ду) яжийта, муъмин-нехан 

амиран кIентан эмкалш ю уьш, хи малийта, муъмин-нехан амиран кIентан 

эмкалш ю уьш! ХIай Iумаран кIант IабдуллахI, вало хьайн коьрта даьхни 

(айхьа царах дIабелла мах) схьаэца, ткъа совдаьлларг бусалба нехан байтул-

мал6 чу охьадилла»». 

IабдуллахI, ша паччахьан кIант волушехь, наха санна болх а бина, шена са 

яккха араваьллера.  

Иштта хила дезаш а ма дара иза – Дала бакъо ца елла хьаькамашна а, церан 

гергарчарна а нехан даьхни даа. Амма хан-зама дIаяхарца кхетамаш 

хийцаделла, адам Ислам-динна генадаьлла, хьаькамаш а, церан го а нехан 

даьхнина тIекхийда буьйлабелла.  

Хьанал мах лелош вара IабдуллахI, нахана цуьнгара новкъарло а яцара 

хуьлуш, хIетте а реза вацара-кх цуьнан да Iумар (Дела реза хуьйла цунна). 

Кхерара иза, цуьнан лаамца дацахь а, наха шен кIентан эмкалш 

хьалхатиттина хиларх, амиран кIант ву бохуш. Хаа а хууш иштта дерг 

дожийтар-м хьехо а ца оьшура, ца хууш а шен хIусаме хьарам долу я нахана 

новкъарло еш даьккхина долу даьхни кхачарх ларлора Iумар (Дела реза 

хуьйла цунна). Цуьнан Iалашо АллахI реза а волуш кхалхар ма яра, ткъа нехан 

                                                           
5 Шена са яккха, ша кхаьбна эмкалш ю уьш боху цо. 
6 Байт ал-мал - казна 



даьхнина, бакъо йоцуш, тIекхийдачунна Дела оьгIазвоьдуш ву. АллахIан 

Элчано (Делера къинхетам а, маршо хуьйла цунна) аьлла: «Бакъо йоцуш 

бусалба стеган даьхни схьадаьккхинарг АллахIана дуьхьала гIур ма ву, 

АллахI шена оьгIазвахана а волуш». 

Ткъа, АллахI шена оьгIазвахана а волуш, Цунна дуьхьала вахнарг декъала хир 

вуй те?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Хьажжаж бин Юсуф ас-Сакъафий 

Цхьана дийнахь Хьажжаж бин Юсуф7 волче, куьйгех тоьхна гIоьмаш8 а йолуш 

цхьа къонах валийна хилла. Хьажжажа хаьттина цуьнга: «ХIун даьлла 

хьоьгара?». Цу къонахчо аьлла: «АллахIа нисвойла амир! Цкъа ладогIахьа 

соьга, хьайн бIаьрса охьахьажадехьа (буьрса ма хьежахьа), хьайн тур 

юхаозахьа, нагахь соьгара ледарло я гIалат даьлла хьайна гахь, тIаккха таIзар 

дер ахь суна». 

«(Мегар ду,) схьадийца ахь», - жоп делла Хьажжажа. ТIаккха лаьцна 

валийначо дийцина: «Сан гергарчех цхьаъ Iесаваьлла (пачхьалкхан низам 

дохийна цо), (ткъа иза ведда кIелхьараваьлча, со схьалаьцна хьан Iедало), 

сан цIар тIе сиз хьаьккха9, сан хIусам охьа а тоьхна, байтул-мал чуьра суна 

догIург (пачхьалкхо луш долу ахча) дIа а хадийна». 

Цуьнан гергарчуьнгара даьлларг бахьанехь, куьг-бехке верг шайн кера ца 

кхаьчча, и схьавалийнера Iедало.  

ТIаккха Хьажжажа элира: «ХIай-хIата, хIай-хIата! Бакъ хила ма гена ду-кх ахь 

бохург, байтанчин дош ца хезна хьуна?!  

Бехке верг-м хьуна тIе куьг кховдийнарг ву, делахь а, цхьайолчу хенахь, 

Гирз долу эмкалийн метта хийшинчу, могушчу эмкалшна церан гирз 

тIедолу - 

Хийла къонахчуьнгара, шен гергарчийн къа бахьанехь, жоп дехна а хир ду, 

Куьг-бехке верг, къа латийнарг кIелхьара а ваьлла».  

Гергара стеган гIалатлонах цуьнгара жоп деха шен бакъо ю бохург дара иза, 

гирз долу эмкалийн метта хийшича, могуш йолу эмкалшна а гирз тIедолуш 

ма-хиллара, гергарчаьрца Iийна волу, церан амалехь хир ву иза а аьлла. Ткъа 

шен къамел тIечIагIдеш байтанчин дешнаш а даладо цо, хIора зуламхочунна 

а карош ма-хиллара, шен зулам маго цхьа дош.  

ТIаккха цу къонахчо аьлла: «Дала нисвойла амир! Ткъа суна-м Веза-

Сийлахьчу АллахIа кхечу кепара олуш хезна!». 

                                                           
7 Хьажжаж бин Юсуф (40 - 95 хI), Умавийн заманахь Иракехь хилла куьйгалхо 
8 Наручники 
9 Иза вехачу шахьрара ара ца валайта, цIе билгалйина 



Цецвелира Хьажжаж – зуламе паччахь ша велахь а, Къуръанан лерам бора 

цо, цхьана хенахь берашна и дIахьоьхуш хилла а вара иза. Цо хаьттира: 

«Муха боху ткъа АллахIа?». «Веза-Сийлахьчу АллахIа боху: «(Цара (Юсуфан 

вежарша) элира: «ХIай эла, цуьнан воккха, къена стаг да ву-кх, тхох цхьахверг 

сацавехьа (цуьнан метта), баккъал а, хьо дика дечарех го-кх тхуна». (ТIаккха 

Юсуфа) элира: «АллахIаца ларло тхо, тхайн пхьегIа шегахь карийнарг витина, 

кхиниг сацорах! ТIаккха-м тхо зуламхой хир ма дара»10», - аят дIадийшира 

цунна лаьцна валийначо, Хьажжажа дина къамел дохош, бехк боцучуьнгара 

жоп доьхург зуламхо хилар билгал а деш. «Схьакхайкха Язийд бин Муслим», 

- аьлла, мохь туьйхира Хьажжажа. Дукха сиха схьа а веана, дIахIоьттира иза. 

Паччахьо шен омра дира цуьнга: «Кху къонахчуьнан цIар тIе хьаьккха сиз а 

дIадаккха, цуьнан хIусам хьала а йотта, байтул-мал чуьра цуьнан рицкъ а 

меттахIоттаде. Иштта мохь тухучуьнга а (нахана юккъехь кхайкхам бечуьнга) а 

омра де: «АллахI бакъ ма лийна, байтанча харц ма лийна», - бохуш, мохь 

бетта алий».  

Хьажжаж зуламе паччахь вара, хIетте а, АллахIан дош шена дешча, и дош 

дохо а ца ваьхьна, шен зуламах юхавелира иза. Ткъа АллахIан дешнаш а 

девзуш, уьш тергал а ца деш, букъ тIехьа а кхиссина, бехк боцучу нахана 

зуламаш деш берш цул а баккхий зуламхой ца хуьлу? 

Вайна юккъехь а, дерриг умматехь а чIогIа даьржина доккха зулам ду – куьг-

бехке воцучуьнгара жоп дехар. Къаьсттина чIир оьцуш, бехке воцург вуьш 

вон амал ю вайн, уггар диканиг а хоржуш, цу нехан сингаттам 

совбаккхархьама. Амма бехк боцу стаг вийча чIир эцна ца хуьлу, мелхо, шена 

тIе чIир хьарчийна хуьлу! Доккха зулам а дина цо, Далла гергахь ирча къа а 

латийна цо!  

АллахI зуламе вац, зулам дар могуьйтур долуш а вац. Цо аьлла: «Баккъал а, 

АллахI зуламхой нисбеш ма вац».11 Кхин а аьлла Цо: «Баккъал а, зуламхой 

декъала хир ма бац».12 Иштта а аьлла: «Цу дийнахь (къемата-дийнахь) 

                                                           
10 Сурат «Юсуф», 79 аят. Юсуфан (Делера маршо хуьйла цунна) вежарий Мисре баьхкича, цунна лиъна 

шен нанас вина ваша Бинъямин шеца сацо, цундела цуьнан гали чу кад а кхоьссина, тIаккха кад лачкъийна 

аша аьлла, къепал сацийна, и кад шен гали чохь карийнарг Юсуфа ша сацор ву аьлла кхел йина, иштта шен 

вешин гали чуьра и кад хьала а баьккхина. ТIаккха цуьнан вежарша, иза воцург, шайх муьлхха а сацаве 

аьлла, цу хьокъехь ду хIара аят. 

 
11 “ал МаидахI” 51 
12 “ал АнIам” 135 



зуламхошна церан бехказабийларо пайда бийр ма бац, царна неIалт хир 

ма ду, царна вон хIусам хир ма ю». 13 
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4. Баязийд ал-Аввал (Ткъес) 

Мурадан кIант Баязийд - Iусаманан пачхьалкхан воьалгIа паччахь ву. Тарихехь 

«Ткъес Баязийд» аьлла гIараваьлла иза, шен мостагIчунна тIелатар сиха а, 

буьрса а деш иза хиларна. -Цу заманахь паччахьашна, цара шайн мостагIашна 

дуьхьал бечу кхиамашка хьаьжжина цIерш тохкуш хиллачух  тера ду-. Ткъес 

Баязийд Европхошкара дуккха а латтанаш схьадаьхна паччахь ву, иштта 800 

хI. шарахь Никхубулийс (Битва при Никополе) олучу боккхачу тIамехь толам 

баьккхина цо. Iусманан пачхьалкх Европера араяккхархьама пхийттех керста 

пачхьалкх вовшахкхетта хилла цу тIамехь. Цу керста эскаран куьйгалхочо, 

шайн дукхаллах дозалла деш, аьлла а хилла: «Лакхара стигал охьайоьжча, 

тхайн цамзашца иза сацор ма яра оха». Сел кура эскар, АллахIан пурбанца, 

хIаллакдина охьадиллина Ткъес Баязийда.  

Цкъа кхелъечу хIусаме кхайкхина хилла иза, цуьнгара тоьшалла а эшна. Ткъа 

къеда – цу пачхьалкхехь гIараваьлла волу Iеламстаг Шамсуддин Фанарий 

хилла. Муьлхха а теш санна, кхелъечу хIусам чу а ваьлла, къеданна хьалха 

эсала дIахIоьттина Баязийд, шен ши куьг шена хьалха а лоцуш. Реза воцуш  

цуьнга дIа а хьаьжна, къедано элира: «Хьан тоьшалла къобал ца до. Хьо 

жамаIат-ламазе вогIуш вац, ткъа, шарIо елла бехказло а йоцуш, жамаIате ца 

вогIучуьнан тоьшалла харцдан бакъо ю».  

Мелверг Iадийра цуьнан дешнаша, тапъаьлла, дIатийнера уьш. Шамсуддин 

Фанарийна паччахьера зен хиларна кхера а беллера уьш, амма Баязийд, вист 

а ца хуьлуш, меллаша юха а вирзина, аравелира.  

Цу дийннахь омра дира цо шен хIусам йистехь маьждиг дотта аьлла, цул 

тIаьхьа жамаIехь ламазаш дан а волавелира иза.  

Ткъес Баязийд мостагIашца буьрса вара, ткъа шен куьйга кIелахь болчу 

нахаца кIеда вара, къаьсттина Iеламнехан лерам бора цо, цара олург, наггахь 

шога хилахь а, шена пайде дуй кхетара иза.  

Иза-м муъмин-нехан куц ма ду – бусалбанашца кIеда а волуш, керстанашца 

буьрса хилар. БIостанехьа берг ямартхойн некъ бу – бусалбанашца буьрса а 

хуьлуш, керстанашца кIеда хилар. АллахIан дуьхьа эсала хиллачуьнан, Цо сий 

до. АллахIан Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) аьлла: 

«Цхьа а АллахIан дуьхьа охьатаьIар ма вац, АллахIа иза лакхавоккхуш бен». 



Дала дуьнен чохь - нехан дегнашкахь а, эхартахь – ялсаманин даржашкахь а 

лакхавоккхур ву иза.   

Ткъа Шамсуддин Фанарийна-м бен а ца хилла, шена хьалха верг паччахь 

велахь а, жаIу велахь а, бакъо массарна а цхьаъ юй хаьара цунна, паччахьех 

озавелла, ша нахана магор доцург цунна мага а дина, дакъазвала лууш 

вацара иза. Дала вайна эша ма бойла и санна болу Iеламнах.  

Муьлхха а Iилманча дакъазавоккхуш некъ бу – нах къестор: хьоладайшна а, 

хьаькамашна а дино дихкинарг магош, я дино тIедожийначух уьш 

хьалхабохуш. Дуьненахь наха ца лору иза, цо, эхарт доьхкина, юьйцу харцо 

шайна го дела, цул тIаьхьа эхартахь а дакъазалла ю цуьнга хьоьжуш. АллахIан 

Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) ма аьлла: «Къеда кхоъ 

ву (кхаа тайпана бу уьш). Царех шиъ жоьжахатехь ву, цхьаъ ялсаманехь ву. 

Бакъо йовза а евзаш, цуьнца кхел йинарг ялсаманехь хир ву, шена ца 

хуушехь кхел йинарг жоьжахатехь хир ву, бакъо йовза а евзаш, зуламе кхел 

йинарг жоьжахатехь хир ву».  

Паччахьна там бархьама, шен эхарт галдаккха реза вацара Шамсуддин 

Фанарий. Цул сов, шен паччахьна хьехам бан лууш а вара - иза цуьнан декхар 

ма дара. Шена цуьнах мел цатам хила тарлахь а, нахана юккъехь паччахьан 

тоьшалла къобал ца дира цо. Iоттар еш вацара иза, хIан-хIа, мелхо, цунна 

хьехам хилийта гIерташ вара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Абу Iубайдат бин Жаррахь 

(Дела реза хуьйла цунна) 

АллахIан Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) Iамр бин Iас 

(Дела реза хуьйла цунна) вахийтина хилла, къудаIа тайпана дуьхьал гIазот 

дан. ТIаккха Затус-саласил хи йисте дIакхаьчча, шен мостагI дукха вуй а хиъна, 

Элчане (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) гIо доьхуш кехат 

дахьийтина хилла цо. Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) 

жимачу тобанца Абу Iубайдат (Дела реза хуьйла цунна) вахийтина Iамрана 

гIоьнна. Весет а динера Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) 

цуьнга: «Бертахь а хуьлийла, къийса а ма лойла шуьшиъ», - аьлла.  

Шен тобанца Iамрана (Дела реза хуьйла цаьршинне а) тIе а кхаьчча, ламазан 

хан хилча, Абу Iубайдат хьалхавелира - куьйгалхо имам хила веза дела. Амма 

Iамр цу балхана реза ца хилира, цо элира: «Со ву куьйгалхо, хьо суна гIоьнна 

ваийтина ву». Абу Iубайдата жоп делира: «ХIан-хIа, сайца баьхкиначеран 

куьйгалхо со ву, хьайца хиллачеран - хьо ву». «Хьо суна гIоьнна ваийтина бен 

вац», Iамра, тIаккха, Абу Iубайдата шега дина весет дийцира: «ХIай Iамр! 

ТIаьххьара Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) соьга аьлларг 

хIун дара хьаьий хьуна?! «Бертахь хуьлийла, къийса ма лойла шуьшиъ», - 

аьллера хьуна цо. ВаллахIи, хьо суна Iеса хилахь а, со-м хьуна муьтIахь хир ву 

хьуна», аьлла. Оцу дешнашца хила герга болу къовсам юхатуьйхира цо, 

Iамре, хьалха а ваьлла, ламаз а дайтира. Цул тIаьхьа, бертахь а долуш, 

толамца цIа а дирзира эскар.  

Вайх хIораммо а шен матте дерзо дезара Абу Iубайдатан дешнаш: «ВаллахIи, 

хьо суна Iеса хилахь а, со-м хьуна муьтIахь хир ву хьуна». ХIунда аьлча 

вовшашна хьалха охьатаIа цахааро а, цалааро а дуккха а хIума галдоккху 

вайн. 

Хийла дика болх болабо, ткъа къахьоьгучарна юккъехь къовсам ца бужуш ма 

ца дуьсу, церан ойланаш а, хьекъалш а бес-бесара хиларе терра, тIаккха нах 

дIайсакъаьста, Абу Iубайдата санна къосам дIахадо иман а, доьналла а ца 

тоьий, иштта шаьш лелочух беркат а кIеззиг хуьлу царна. Кхиам а, толам а, 

беркат а дац къовсам болучехь. Сийлахьчу АллахIа аьлла: «Шу муьтIахь 

хуьлийла АллахIана а, Цуьнан Элчанна а, шу къийса а ма лойла, (нагахь шу 



къийсалахь) тIаккха оьшур ду шу, шун ницкъ а дIабер бу. Шу собаре 

хуьлийла, баккъал а, АллахI собаречаьрца ма ву».14 

Муьлхха а дика болх бан арабоьвллачу нехан уггаре воккха мостагI - къовсам 

бу. Вайн ницкъ кхочур бац и къовсам вайна юккъехь ца гIаттийта, амма, Абу 

Iубайдата санна, и къовсам гучуболлушехь лаьттах болла-м йиш ю вайн, 

жимма иман а, доьналла а вайгахь хилчхьанна, Абу Iубайдатан (Дела реза 

хуьйла цунна) дашах вай масал а эцчхьана. 
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6. Сулайм Ал-Аввал 15 

Сулайм ал-Аввал паччахь волчу заманахь, Исламбулехь (Стамбул) ехаш йолу 

керста тобанаш - эрмалойх а, жуьгтех а, румхойх а - Iусманан пачхьалкхана 

дуьхьал мекарлонаш лело юьйлаелла хилла. Ткъа цу балхо дукха чIогIа 

оьгIазвахийтина волу Сулайм ал-Аввал паччахьо омра дина, цу керстанашна 

Ислам-дин тIедожаде, дин тIе ца лоцург я ве, я махкахваккха аьлла.  

Паччахьо дина омра, цу заманахь Iусманан пачхьалкхехь шайх ал-Ислам 

хилла волу, тахана «муфтий» дарж долу, Iалий Афандий аз-Зинбилий цIе 

йолу Iеламстагах дIакхетча, гуттар новкъадеъна цунна иза: Ислам-динехь 

бакъо ма яц нуьцкъала дин тIелацийта. АллахIа Къуръан чохь билгалдина иза, 

цхьана а ден и низам дохо йиш а йоцуш, паччахь велахь а.  

Ткъа мила ву цу буьрсачу паччахьна дуьхьало ян, цуьнан омра динца догIуш 

цахилар билгалдан ваьхьаш?! Дера вац цхьа а, шайх ал-Ислам воцург!  

Iусманан пачхьалкхехь шайх ал-Ислам дарж шен керахь хиларна, цу 

пачхьалкхехь дужуш долу муьлхха а тилар дIадаккхар цуьнан декхар ду. 

Цундела, шен декхар кхочушдеш, паччахьан неIаре вахана, чоьхьавала пурба 

а даьккхина, паччахь волче чувахара иза. ОьгIазе паччахь чухула 

дIайсахьийзара. Шайх ал-Ислама хаьттира цуьнга: «ХIай паччахь, керста 

тобанашна Ислам-дин тIедожо лууш ву аьлла ма хезна суна хьо?». ХIинца а 

ваставелла воцучу паччахьо жоп делира: «Бакъ ду хьуна хезнарг, хIун хилла 

тIаккха?!». Амма шайх ал-Ислам бакъ дош ала озалур волуш вацара, цо 

элира: «ХIай паччахь, иза шарIана дуьхьал ду. Динехь нуьцкъала дин 

тIелацийтар дац, цул сов хьан денда Мухьаммад ал-Фатихь, ша Исламбул 

(Стамбул) схьаяьккхича, цIеначу шарIана тIаьхьавезира, нуьцкъала цхьаьнге а 

дин цо тIе ца лацийтира, мелхо, массарна а шайн дин лело маршо елира. Хьо 

а веза цIеначу шарIана тIаьхьаваза, хьайн денден Мухьаммад ал-Фатихьан 

некъана а». Шен оьгIазлонехь совваьллачу Сулайм паччахьо элира: «ХIай 

Iалий афандий… ХIай Iалий Афандий, пачхьалкхан белхашна юкъагIерта 

волавелла хьо… Хьо маца саца дагахь ву дийцахьа соьга?». ТIаккха шайх ал-

Ислама жоп делира цунна: «ХIай паччахь, диканиг де аларца, вониг ма де 

аларца со сайн болх беш ву, кхин цхьа а Iалашо яц сан, сан хан чекх ца 

яьллехь, сан са цхьаьнге а дIаэцалур дац». Паччахьо элира: «Дитахьа и 

белхаш суна, хIай шайх ал-Ислам». «ХIан-хIа, хIай паччахь… Сан декхар ду 
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хьан эхартан гIуллакх лардар, хьан эхартан дахар талхор долчу балхах хьо 

ларвар, цхьа кхин некъ сан лело безахь а», - жоп делира паччахьна 

Iеламстага. Цунна луучух ца кхеттачу паччахьо хаьттира: «ХIун ду хьо ала 

гIертарг?». ТIаккха Iалий Афандис элира: «ХIай паччахь, нагахь и омра ахь юха 

ца эцахь, фатва дала дезар ду сан, хьо дIаваккха аьлла,  цIеначу шарIана ахь 

дуьхьало ярна». 

Цул тIаьхьа шайх ал-Ислама бохучунна тIевеара паччахь: керста тобанаш 

шайн дин лело маьрша йисира, цхьаммо а церан бакъонаш эша а ца йира. 

Муьлхха а Iеламстеган декхар ду диканиг де алар, вониг ма де алар. 

Къаьсттина, и Iеламстаг нахана хьалхаваьккхина велахь: муфтий хуьйла иза, я 

имам, я къеда… Сийлахьчу АллахIа аьлла: «Шух цхьа тоба хуьлийла, (нах) 

дикане кхойкхуш, диканиг де олуш, вониг ма де олуш, баккъал а, уьш ма 

бу декъала хилларш».16 Iеламстеган декхар дац паччахьо мел бинчу сацамна 

тIе Исламан басар хьакхар, цо мел динарг нахана гергахь маго гIертар, и болх 

лелочу Iеламстага дийриг доккха зулам ду. Сийлахьчу АллахIа аьлла: «Мила 

ву ткъа АллахIана тIехь харцо йийцинчул а зуламе?».17 Иштта аьлла Цо: 

«Ахь ала, хIай Мухьаммад: «Баккъал а, АллахIана тIе харцо юьйцуш берш 

декъала хир ма бац»».18 Iеламстеган декхар шарIан дозанаш лардар, уьш 

лардайтар ду. 

Сел буьрсачу паччахьна дуьхьалволуш, шайх ал-Ислам керста нахах къахеташ 

лелаш ма вацара, я уьш безаш а вацара иза, мелхо а, Ислам-дин дезарна, 

цуьнан дозанаш лардархьама лелаш вара.  

Керстана зулам ма де, цуьнан хIума ма лачкъае аьлча, - «цу керстанех ма 

чIогIа къахета шуна», - олий, тамашина, кхетам боцу дош хозуьйту вайна. 

Делах кхоьручу Iеламнаха а, мутIаIеламаша а цу керстанех къахеташ олуш 

дац иза, Ислам-дин Iалашдеш, цуьнан дозанаш лардеш олуш ду. Вайн Элчано 

а (Делера къинхетам а, маршо хуьйла цунна) ма аьлла: «Зиммийчунна 

(бусалба нехан куьйга кIелахь вехачу керстана) зулам динарг, я цуьнан хьакъ 

эшийнарг, я цуьнан ницкъ цакхочург цунна тIедиллинарг, я, иза реза а 

воцуш, цуьнгара цхьаъ схьаэцнарг - къемата-дийнахь цуьнан довхо со хир 

ма ву». Ма дакъазалла ю-кх Элча шен довхо хир волчунна! Вайн Элчано 

(Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) цу керстанех къахеташ аьлла ма 
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дац иза, мелхо а, Ислам лардеш, Iалашдеш аьлла ду. ХIара дин къонахаша 

лардеш схьадеъна ду, къуйша керстанан лачкъош долчу соьмаца схьадеъна 

дац! Ислам-динна къонахий оьшу, къуй ца оьшу! 

Бусалба наха керстанийн бакъонаш ларйина хилар гойтуш дуккха а дийцарш 

ду, делахь а, баркалле хир болуш бац уьш, мелхо, вайн дин бехдар бен, кхин 

болх бац церан. «Ислам къиза дин ду, цо террористаш кхиабо, маршо ца 

езаш дин ду иза», - бохуш, харцо яржайо цара. Уьш дика хууш ма бу, шаьш 

ма-бохху къиза дин Ислам хиллехь, тахана бусалба махкашкахь бехачу 

керстанийн доь дайна хир дарий. Бусалба нах кху дуьненан элий болчу 

хенахь, шайн махкашкара керстанийн орамаш хедо царна цхьа а новкъарло 

яцара, Ислам-дин доцург. Дин дара царна шайн куьйга кIелара керстанна 

зулам дар а, царна нуьцкъала дин тIедожор а дихкинарг! 

Бусалба нах толамехь болчу заманахь адамийн бакъонаш ларйина, амма 

керста толаме кхаьчча бакъонаш керстанийн бен ца хилла. 

Цхьана байтанчо ма-аллара: 

«Тхо коьртехь долуш, гечдар тхан амал яра, 

Ткъа шу коьрте кхаьчча, тогIенаш цIих юьзира». 

Бусалба наха Делан дуьхьа ларйина церан бакъонаш, цаьргара баркалла хир 

ду аьлла ца ларйина. «Ца оьшу тхуна шуьгара дика бекхам а, баркалла а»!19 
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7. Билу Хьаьжа 

Билу Хьаьжа шен заманахь Нохчийчохь уггаре а гIарабевллачу Iеламнахах 

хилла. 1852 шарахь дуьненчу ваьлла иза, тайпана гендаргно хилла, цIера 

МартантIера а хилла. Жимчохь дуьйна шарIан Iилма Iаморна тIевирзина иза, 

цу заманахь Даймахкахь уггаре а дика лоруш хиллачу хьуьжаршкахь дешна 

цо, тIаьххьаре а шен юьртахь, МартантIехь къеда хIоьттина Билу Хьаьжа, 

паччахьан Iедална дуьхьал дечу тIемашкахь доккха дакъа а лаьцна цо. 

Кавказан амир Узун Хьаьжа (Дала декъалавойла иза) дIакхелхинчул тIаьхьа, 

советан Iедалан агIо лаьцна Билу Хьаьжас а, нохчех дуккха а Iеламнаха а, 

советан Iедало нохчашна маршо лур ю аьлла йиначу чIагIонех тешна хилла 

уьш. ТIаккха, советан Iедал чIагIдала доладелча, ша йина чIагIо йицйина цо, 

бусалба нахана ямарт хилла иза, дуккха а Iеламнах, боцу бехк тIе а биллина, 

дIабигина, Билу Хьаьжа а хилла царех. 

ЧIагIонаш йохор, ямарт хилар керстанан амал ю, иза церан цIийца ехаш ю. 

АллахIа Къуран чохь билгалйина амал а ю иза. Цо аьлла: «Цара (керстанаша) 

лар ма ца до муъмин-стеган хьокъехь гергарло а, барт а». Цу керстано барт 

ларбеш цахиларан, ямартло цуьнан амал хиларан уггаре а дика теш тарих ю. 

Iедало Билу Хьаьже шена болх бар дехна, кхечу агIора аьлча, дуьненан 

борахчу мехах, шен дин а, сий а дохкар дехна. Нагахь реза ца хилахь, вуьйр 

ву аьлла кхерам а тесна. Амма Билу Хьаьжа дуьненах эхарт хуьйцур долу 

къонах ма вацара. Цундела, шен динна а, къомана а ямарт ца хила, валар 

хаьржира цо. Цуьнца дIавигина кхин а цхьа Iеламстаг а вара, цо, Iожаллах 

кхеравелла, Iедална болх бар хаьржинера. 

Цхьана дийнахь набахтин неI схьаяьстира, шен дин а, сий а доьхкинчу 

Iеламстаге мохь туьйхира: «Хьенех! Хьо маьрша ву, аравала», -аьлла. Аравала 

хьала а гIаьттина, неIаре кхаьчча, Билу Хьаьже дIахьаьжира иза. Цунах къа а 

хетта, шена тIера кетар дIа а кховдийна, цо элира: «ХIай Билу, схьаэцахьа 

хIара кетар, шелонах ларвийр ву кхо хьо». Ткъа набахте-м  баккъал а шийла 

ма яра. Иштта а цо хаьржинчу некъана реза воцуш Iачу Билус жоп делира 

цунна: «ХIан-хIа, ца оьшу суна хьан кетар, ва ха воьдург хьо ву, ткъа со, эхарт а 

хаьржина, кхалха соцуш ву».  

 



1925 шарахь Билу Хьаьжа советан Iедало, тоьпаш а тоьхха, вийра, Веза- 

Сийлахьчу АллахIа декъалвойла иза. 

Дала шена тоьхха хан тIе ма-кхаьчча дIавахара иза, амма шен дин а, сий а 

лардира цо, бусалба нахана ямарт ца хилира. Ткъа шен кетар такхийна, дуьне 

хаьржина, шен дин а, сий а набахтехь дитина араваьллачо а кетар дукха ца 

лелийра. Дала шена тоьхха хан тIе ма-кхаьчча иза а велира, массо а лийр 

волуш ма ву, дуьне цхьанне а дуьсур долуш дац. Шена уггаре а дукхавезачу 

Мухьаммаде (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) АллахIа аьлла: 

«Баккъал а, хьо а лийр ма ву, уьш а лийр ма бу». АллахIана уггаре 

дукхадезаш долу адам а Iожалло кху дуьненах къастийна хилча, ша кху 

дуьненна висаре сатуьйсург мила ву те?! 

Билу Хьаьжа велла, амма цуьнан дийцар дехаш ду, шен къомана а, юьртана 

а, тайпана а хаза масал ду иза, муьлххачу  дена шен кIант Билу Хьаьжа санна 

кхиа луур ду. Ткъа шен кетар такхийна, дуьне а хаьржина араваьллачуьнан 

дийцар масална наха дуьйцур дац, и саннарг, дозалла деш, махко хьехор а 

вац, цхьанна а дена шен кIант иштта воьхна хьовза а луур дац. 

Билу Хьаьжас сийлаллица эхартан некъ хаьржира, кетаран дас сийсазлонца 

дахаран некъ лецира, эхартан некъ хаьржинарг масална вуьйцуш, нехан 

дегнаш чохь вехаш ву, ткъа дуьненах тасавелларг замано вицвина, нехан 

дегнаш чохь цунна меттиг яц. 

Шена луучо шен дин а, сий а лардойла, шена луучо шен дин а, сий а дохка а 

духкийла, амма цхьаммо а диц ма дойла, кетар хIораннах а юьсург хилар! 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Iабдуррахьман бин Iумар 

Iумар бин ал-ХаттIаб (Дела реза хуьйла цунна) халиф волчу заманахь, цуьнан 

кIант Iабдуррахьман Мисре20 вахана хилла. Мисрехь куьйгалла деш Iамр бин 

Iас вара (Дела реза хуьйла цунна). Цхьана буса Iабдуррахьмана а, цуьнан 

накъосто Абу СарваIата а (Дела реза хуьйла цаьршинна) набийз21 олуш долу 

малар а мелла, цу маларо и шиъ вахийна. Iуьйранна шаьшшиъ кхетамчу 

веъча, Iамр бин Iасана тIе а вахана, цуьнга шаьшшиъ вахийна хилар дийца а 

дийцина, таIзар дар дехха шайна. ТIаккха Iамра шен уьйтIахь гIажмаш а 

тоьхха, таIзар дина хилла цаьршинна. 

Цхьа хан яьлча Iумар бин ал-ХаттIабана хиъна Iамра Iабдуррахьманна шен 

уьйтIахь гIажмаш тоьхний,  тIаккха, чIогIа  оьгIазвахана иза. ХIунда вахана те 

иза оьгIаза?! Тахана хьаькамаш а, хьоладай а массо низамал лакхахь 

хиларна, лелаш долчу белхаша вайн кхоьллинчу ойланашца-м, вайна дагадан 

тарло Iумар шен кIантана таIзар дарна оьгIазвахана хилла аьлла. Амма и зама 

ша-кепара зама яра, хьаькамаш а ша-кепара хьаькамаш бара. Iумар (Дела 

реза хуьйла цунна) оьгIазвахнера Iамра шен кIантана таIзар шен уьйтIахь 

дарна, нахана юккъехь цхьана майданахь а ца деш. Дукха буьрса бехк 

боккхуш кехат яздира цо Iамре: «…Айса хьо даржера дIавоккхуш ма го суна, 

хьо дIа буьрса а воккхур ма ву ас, Iабдуррахьманна таIзар хьайн хIусамехь 

дина ахь, хьуна хаа ма хаьа иза сан некъана дуьхьал дуйла. Iабдуррахьман 

хьан куьйга кIелахь болчу нахах цхьаъ ву, муьлхха а бусалба стагана 

дийрриг дан дезара ахь цунна а, амма иза муъмин-нехан амиран кIант ву 

аьлла (хьайн уьйтIахь дина ахь цунна таIзар), хьуна хаа ма хаьа нахах 

цхьаьнце а сан озабезам баций, Далла дIадала дезаш хьакъ цунна 

тIедоьжнехь». Иштта, Iабдуррахьман шена тIе схьаваийта аьлла омра а дира 

Iумара. 

ТIаккха Iамра халифана жоп луш дуьхьал кехат яздира, бехказавуьйлуш, 

дуйнаш дууш, массарна а таIзар шен уьйтIахь деш ма ду ша, хьан кIант ву 

аьлла, Iабдуррахьман къастийна а ма вац ша аьлла. Iабдуррахьман шен да 

Iумар волчу дIа а хьажийра цо. 

Iумар бин ал-ХаттIаба (Дела реза хуьйла цунна) шен кIант шена тIекхаьчча, 

цунна кхин а гIажмаш туьйхира, хIунда аьлча хьаькамийн гергарчара низам 
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дохош хилча, бисинчара кхин а атта дохор ма ду иза. Iумар, ша цхьа хIума 

нахана дихкича, шен доьзал вовшах а тухий, олуш вара: «Ас нахана хIара а, 

хIара а дихкина шуна, ткъа уьш шуьга жижиге хьозарчий санна хьоьжуш бу 

шуна, нагахь шу тIекховдахь - тIекхоьвдур бу уьш, шу озалахь – озалур бу 

уьш. Ас АллахIаца дуй ма буу, ас дихкинарг дохийна шух цхьаъ суна 

тIевалавахь, цунна таIзар шозза совдоккхур ма ду ас, иза сан гергара 

хиларна».  

ТаIзар догIучунна дан дезаш ду, иза милла велахь а. АллахIан Элчано (Делера 

къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) аьлла: «Шул а хьалха хилларш 

хIаллакбинарг ду - шайх сийлахьчо хIума лачкъийча, иза цара Iаддавитар, 

ткъа шайх гIийлачо хIума лачкъийча, цунна цара таIзар дар. Ас АллахIаца 

дуй ма буу, Мухьаммадан йоIа ФатIимата хIума лачкъийча, цуьнан куьг 

доккхур ма дара ас». Цхьаболу нах низамал а лакхахь хилар, низам 

гIийлачарна тIехь бен лелаш цахилар, муьлхха къам хIаллакден болх бу, 

шарIана а, низамна а хьалха верриг а цхьаъ хила везаш ву. 

Iабдуррахьмана а, Абу СарваIата а и малар цо корта бахор буй хууш ца 

меллера, тIаккха а, Далла хьалха шаьшшиъ бехке хеташ, шаьшшинна таIзар 

де аьлла Iамрана тIевахнера и шиъ, Деле гечдар деха а, тоба дан а сихвелла. 

Муьлхха а бусалба стеган амал иштта хила езаш а ю: шегара цхьа ледарло, я 

къа, я гIалат даьллехь, тоба дан сихо ян еза цо. Сийлахьчу АллахIа аьлла: 

«ХIай муъмин-нах, аша массара а АллахIе тоба де, шу декъала хир долуш». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Ал-МуIтасим БиллахI 

Iаббасийн халифатан бархIалгIа халиф ал-МуIтасим БиллахI хилла. Цуьнан 

заманахь Тамим бин Жамийл олуш волу цхьана къонахчо, халифана дуьхьал 

гIаьттина, цуьнца гIап къевсина хилла. Амма МуIтасиман эскаро эшийна 

Тамим бин Жамийл, йийсар а вина. 

Цхьана дийнахь МуIтасим паччахь шен вазийрашца а, баккхийчу 

баьччанашца а мажлисехь Iаш волуш, Тамим бин Жамийл цу мажлисе 

схьавалийра. Стаг вуьш бухатосу цIока а, тур а схьадеъча, хIумма а озавелла а 

я шек а воцуш, вахана, цу цIокан тIе дIахIоьттира Тамим бин Жамийл. ЧIогIа 

товш стаг а вара иза, хаза куц-кеп долуш. Паччахьан бIаьрг буьзнера цуьнан 

хазачу куьцах а, майраллах а. Делахь а, стаг куьцаца а, дегI онда хиларца а 

лоруш ма вац, мелхо а, цуьнан маттаца а, хьекъалца а лоруш ву. Цундела 

Тамим бин Жамийлан къамел хаза, цуьнан хьекъал зен лиира МуIтасим 

паччахьна. Цо элира: «ХIай Тамим, тхуна дуьхьалваларна хьайн бехказло 

елахь нагахь, схьайийца иза». Шен цхьа а бехказло цахилар билгалдира 

Тамима, цул тIаьхьа байташ элира цо. Яханчу заманашкахь муьлххачу а 

хьолехь байташ олуш Iедал хилла Iарбийн: синкъерамехь а, сингаттамехь а, 

маршонехь а, тIамехь а. Церан цIийх доьлла хилла иза. Ша вен еанчу цIокан 

тIе охьахиъна Iачу Тамийма иштта байташ элира: 

«ЦIоканний, туьранний юккъе а лечкъина, валар ду суна гуш, 

Со мичча вирзича а, со ларвеш ду иза, соьга хьоьжуш. 

Сан дукхахйолу ойла ахь тахана со вуьйр ву аьлла ю. 

Ткъа АллахIа йиначу кхелах хьалхавер верг мила ву? 

Шен бехказло а, бакъо а йийцалун ерг мила ву, 

Шена хьалха, баттара даьккхина Iожаллин тур а долуш? 

Валарх кхеравелла, воьхна а ма вац со, 

Валар - хан тоьхна болх буйла ма хаьа суна, 

Делахь а, сох дуьсуш ду-кх кегий бераш, 

Шайн дегнаш гIайгIанна доьхна а долуш дитина ас уьш, 

Сайх цаьрга кадам бийцича, церан сурт гуш санна ву со, 



Шайн беснеш мIарашца цистина, мохь бетташ уьш доьлхуш,  

Нагахь, со ваьхча-м, маьрша, диканехь уьш дехар дара, 

Ас уьш лардеш массо а зенах, ткъа со лахь – лийр ду-кх уьш!». 

Дахарца Iодикаеш, шен берашна ша гатден са гучудоккхуш цо аьллачу байтех 

асар хиллера паччахьна, чIогIа ойлане вуьйжира иза. «Баккъал а, Элчано 

(Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) ма-аллара, говзачу къамело 

бозбунчалло санна тIеIаткъам бо», - аьлла, Тамиме вистхилира иза, - «ХIай 

Тамим! ВаллахIи, тур гечдарал хьалхадала герга ма дара! Хьайн жимачу 

берашна дIавели ас хьо, хьан гIалатна геч а ди ас». Цул тIаьхьа цо къевсина 

хилла йолу гIап Тамимана дIа а елира паччахьо, шовзткъе итт эзар динар а 

делира цо цунна совгIатна.  

 

МуIтасим буьрса паччахь хиллехь а, къинтIеравалар а, гечдар а шен амалца 

долуш вара. Къонах гечдеш а, къинтIераволуш а хуьлу, ткъа осала стаг, шен 

къизаллина тIехьа шен осалалла лачкъийна Iаш волу, иза къинтIераволуш ца 

хуьлу, гечдар цуьнан амалехь ца хуьлу. Ша къинтIераваьлча, нахана ша атта 

хетарна кхоьру иза, къизаллах ша дIакъаьстича, шен осалалла ма-ярра 

гучуяларна кхоьруш хуьлу иза. 

Гечдар а, къинтIеравалар а - къонахийн амал хиларал сов, АллахIана гергахь 

еза, сийлахьа амал ю иза, гечдаран бекхам Цунна гергахь боккха бу. 

Сийлахьчу АллахIа аьлла: «Цара гечдойла, уьш къинтIера а бовлийла. Шуна 

ца деза ткъа АллахIа шайна гечдар? АллахI гечдеш ма ву, къинхетаме а ма 

ву». АллахIан Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) аьлла: 

«СагIано даьхни эшор ма дац, гечдарца АллахIа лай сийлаллехь бен 

соввоккхур ма вац…». Гечдеш а, къинтIераволуш а волучуьнан АллахIа сий 

дийр ду, геч а дийр ду цунна.  

Гечдеш, къинтIераволуш хилар санна, мотт говза бийцар а ду къонахчун куц, 

нагахь и мотт диканехь цо лелош белахь. Цхьана байтанчас ма-аллара: 

«Къонахчун ах - цуьнан мотт бу, важа ах - цуьнан дог ду. 

Ткъа дисинарг жижиган а, цIийн а сурт бен дац». 

Шен мотт хаза а, говза а буьйцуш, дог майра а долуш хила веза къонах. Мотт 

говза белахь, иза Дела реза волчу агIора лелон кхетам а хила беза, шен мотт 



харцонна лелош верг шена жоьжахати кечъеш ву, къемата-дийнахь, шайн 

яххьаш тIе охьа а бетташ, нах цу жоьжахатин цIерга текхор берг а мотт ма бу, 

Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) ма-аллара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Багдадан къеда 

ХIижрин кхозлагIчу бIешарахь, Ал-МуIтадид олучу Iаббасийн халифан 

заманахь, Багдад гIалахь къеда хилла ИсмаIил бин Исхьакъ цIе йолу воккха 

Iеламстаг.  

Цхьана дийнахь и къеда халифан хIусаме вахана хилла. ТIаккха МуIтадид 

халифа жайна гайтина цунна, цхьана Iеламстага делла шена аьлла. Цу тIехь 

гулдина хилла цхьацца Iеламнаха, гIалатбевлла, делла жоьпаш: хан тоьхха 

зуда ялор а, корта бахош долу малар а, эшарш а, иштта кхидолу а хьарам 

белхаш магош. 

ИсмаIил бин Исхьакъа, цу жайне бIаьрг а тоьхха, элира: «ХIара жайна 

яздинарг зиндикъ (мунафикъ) ву». Цецваьллачу халифа хаьттира: «ХIунда? Цу 

тIера хьадисаш сецна дац?!». Къедано элира: «Хьадисаш-м, схьа ма-дахккара 

ду, амма корта бахош долу маларш магийначо, хан тоьхха зуда ялор ца 

магийна; хан тоьхха зуда ялор магийначо, зурманаш а, корта бахош долу 

маларш а ца магийна; шен гIалат доцуш цхьа а Iеламстаг вац, ткъа 

Iеламнехан гIалаташ гулдина, царах шена некъ биначуьнан дин дIадер ду». 

Къедано цу кепара шена хьехар дича, МуIтадид халифа и жайна дагаде аьлла 

омра дира. 

АллахIан Элча (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) воцург, гIалатах 

ларвина цхьа а вац. Хийла Iеламстага, гIалатваьлла, делла жоп а хуьлу, 

яздина йоза а хуьлу, шена иза гIалат дуй хиъча, цу тIехь цхьа минот цо 

йоккхур йоцуш, делахь а, цхьаболчу нахана боккха кхаъ хуьлу цу Iеламнехан 

гIалатех, и гIалаташ гулдеш, царах шайна дин до цара. 

Iеламнехан гIалатех шена дин диначуьнгахь массо а вон болх гулбелла! Ойла 

ехьа, сан ваша, сан йиша, масала, хан тоьхха зуда ялош а, корта бахош долу 

маларш муьйлуш а, кемсех даьккхина ца хилчхьана, эшаршка ладугIуш а, 

риба лелош а, сизаьрка узуш а ву цхьаъ, царах хIора хIума магош, цхьацца 

Iеламнехан дешнашна тIетевжина а ву иза, хIинца алахьа соьга, цу стаганний, 

дин дIа а тесна, шен дегIан лаамийн лай хилла лелачунний юккъехь 

башхалла хIун ю?! Ахь ала тарло: «Цхьа а башхалла яц цаьршинна юккъехь». 

ХIан-хIа! Жоп нийса дац! Цаьршинна юккъехь йолу башхалла гуш яцахь а, 

схьагарехь и шиъ цхьатерра велахь а, амма дукха йоккха башхалла ю цигахь: 



шен дегIан лаамийн лай хилла лелачуьнан дагчохь ихлас22 алсам ду, ахь шена 

хьехам бича, эхь хета цунна, бехкала воьду иза. «Хаьа суна айса лелориг 

мегаш доций, амма гIийла ву со, дита ца ло соьга, Дала мукъ лахь, дуьтур-м 

ду хьуна ас хIара», - олуш хеза вайна хийлаза. Амма Iеламнехан гIалатех шена 

дин диначуьнан дог делла ду, цуьнан дагчохь бен бина дехаш мунафикъалла 

ду, шен некъ нийса боций цунна хууш ду, делахь а, бакъволу дегIан лаамийн 

лай иза ву. 

Ткъа дегIан лаамийн лай боккхачу кхерамехь ву, дегIан лаамаша муьлхха а 

лай тилаво. Сийлахьчу АллахIа Давуд-пайхамаре (Делера маршо хуьйла 

цунна) аьлла: «…ДегIан лаамна тIаьхьа хьо ма вазалахь, цо АллахIан 

некъахь тилор ву хьо». Шен дегIан лаамна тIаьхьаваьзначунна жоьжахатин 

кхерам бу, шен дегIан лаамах ларвеллачунна ялсаманица кхаъ бу. Сийлахьчу 

АллахIа аьлла: «Iеса хилларг, дуьненан дахар гIоли хеттарг, цуьнан воьрзу 

меттиг жоьжахати хир ма ю, амма шен Далла хьалха хIоттарх кхоьруш 

хилларг, шен дегI лаамах (марзонах) юхатоьххарг, цуьнан воьрзу меттиг 

ялсамане хир ма ю». 

МуIтадид халифехь масал ду вайна: Iеламнехан гIалаташ гулдина жайна 

хIораммо а шен дахарера дIадаккха деза. Вайн дин атта дин ду, Дала хало ца 

йина вайна, тIаккха а, кхин а сов атто лехар - шен дегIан лаамашна 

тIаьхьавазар ду. 
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11. Ибну Зурайкъ Ал-БагIдадий 

Iаббасийн халифат йолчу заманахь, пхоьалгIачу бIешарчохь, БагIдад гIалахь 

вехаш цхьа къонах хилла - Ибну Зурайкъ. Цуьнан цIе тарихехь йисаран а, иза 

жайнашкахь хьехоран а бахьана - цуьнан байташ ю. «Бо-байташ» олуш, 

гIараевлла цхьа байташ ю цунах йисина, царел хьалха а, тIаьхьа а цо аьлла 

байташ вайга кхаьчна яц, цундела аьлла ду цу байтех «Бо-байташ».  

Цу байтийн дийцар чIогIа тамашена а, ойла ечунна хьехаме а дийцар ду. 

Ибну Зурайкъ дуьненан бахам лахарна тIехь чIогIа сутара стаг хилла, и бахам 

лоьхуш дукха мехкашка кхочуш а хилла иза, цхьана меттехь сацам боцуш, цо-

ша байташкахь, шен хьал дуьйцуш, ма-аллара: 

«Цхьанхьа ваханчера иза юха ма ца воьрзура, 

Юха а новкъавала ойлано иза карзахвоккхуш бен, 

ТIаккха чIогIачу лаамца новкъавала сацам цо бора, 

Новкъаваьлла вахарехь а, юха цIаверзарехь а иза волуш санна, 

АллахIан дуьне дуста аьлла, цхьамма векал вина, 

Новкъаваьлла вахарехь, замано цунна бахам гайтича, 

Синд23 махкахь и бахам белахь а,  

Новкъавала сацам бой Iуьйренга иза волура». 

Иштта бахам лахар тIехь сутара волчу Ибну Зурайкъана цхьана дийнахь 

хезира, Андалус махкахь болчу паччахьаша шаьш хестош байташ аьллачунна 

даккхий совгIаташ а, бахамаш а ло аьлла. ТIаккха Андалус махка ваха сацам 

бира цо, амма цуьнан хIусамнана чIогIа реза яцара цу белхана, оццул гена 

иза валийта хала дара цунна. Делахь а, байтанча сацам бина ваьллера. Ша а 

везаш, шена а езаш йолчу шен хIусамненан Iодика а йина, новкъавелира иза. 

Шен хIусамненах ша къастар дуьйцу цо шен байташкахь: 

«БагIдад шахьрара сайн бутт АллахIан Iуналлехь буьту ас, 

Карх кIоштахь болу, цуьнан схьакхетар седарчийн стиглахь ду, 

Цуьнан Iодика йира ас, сайн Iодика яр дезаш а волуш 
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Дахаран паргIатоно, айса цуьнан Iодика а ца еш, 

Цо мел дехарш дира соьга, шех ма къаста бохуш, 

Делахь а, цаторуьйлан хьело къобал ца дойту цуьнан дехарш, 

Иза мел тасаелира сох, новкъаволучу Iуьйранна, 

Сан бIаьрхиш охьаIенаш а долуш, иштта цуьнан бIаьрхиш а, 

АллахIана хьалха харц ма вац со, суна тIехь собаран духар этIаш ма ду, 

Цунах со къастарна, делахь а, цунна йоманаш летош ву-кх со». 

Ибну Зурайкъ Андалус махка дIакхечира, цу махкара цхьацца куьйгалхой 

хестош байташ а ехира цо, цаьргара даккхийчу совгIаташка сатуьйсуш. Амма 

цунна моьттург ца хилира - даккхий совгIаташ цхьаммо а цунна ца делира, 

дуьненан бахам цуьнга гул ца белира. 

Байтанча чIогIа гIайгIане вахара, оццул некъ а бина, хало а лайна, шена 

безачех а къаьстина лелар эрна хиларна. Шен цIа БагIдад шахьре юхаваха 

новкъавелира иза, амма, цу новкъахь лазаро лаьцна, велира Ибну Зурайкъ 

ал-БагIдадий (Дала гечдойла цунна). И велча, цунна уллехь Iуьллуш цхьа 

тептар карийна нахана, цу тIехь цо язйина хилла байташ ю цунах йисинарш, 

«Бо-байташ» аьлла евзуш йолу. Вай лакхахь хьехийна байташ а царех ю, цул 

сов бахам лахарна тIехь сутара мел волчунна весет деш санна, цу байташ 

юккъехь ишттанаш а аьлла цо: 

«Мел чIогIа къахьегаро  адам рицкъана тIе кхачор ма дац, 

Я адам паргIата хиларо цуьнан рицкъ хадор а ма дац, 

АллахIа халкъана юккъехь церан рицкъаш декъна ма ду, 

Ша тесна дуьтур долу халкъ АллахIа кхоьллина а ма дац, 

Делахь а, сутаралла еза царна, хьуна гур ма вац 

Рицкъ лоьхучех цхьа а, Iалашонаша а бен цунна тоам беш,24 

Рицкъанаш декъна доллушехь, рицкъана тIехь сутара хилар - 

Зулам ма ду, баккъал а, стеган зуламо, иза вожа ма во». 
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Ибну Зурайкъа ма-аллара, рицкъанаш Дала Шен халкъана юккъехь декъна 

ду, хIоранна а шен дакъа кхочур долуш, шен декъал а совнаха иза мел сутара 

хилахь а цуьнга даккха а лур дац, цундела бусалба стаг синтеме хила веза, 

шен доллу дахар рицкъ лахарна дIадала ца деза. Дерриг дахар дуьненна 

дIаделларг везаш вац  Дела. АллахIан Элчано (Делера къинхетам а, маршо а 

хуьйла цунна) аьлла: «Баккъал а, АллахIана ца веза массо а шога а, дукха 

юуш-молуш а, базаршкахь дукха къийсалуш а, буса дакъа а хилла, дийнахь 

вир а хилла, дуьненан гIуллакх девзуш, эхартан гIуллакх ца девзуш волу 

стаг». Кху хьадисехь Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) 

вийцинарг шен йоллу хан дуьненна дIаелларг ву, гуттар юуш-молуш ву иза, 

базаршкахь хIуа дина а са яккха гIерташ, мохь бетташ, къийсалуш ву иза, 

дийнахь вир санна къахьоьгуш, буса дакъа санна Iуьллуш ву иза, дуьненан 

гIуллакх дика доьвзуш, эхартан гIуллакхца бала боцуш ву иза. Таханлера 

дукхахболчу нехан дахар ду цу хьадисехь дуьйцург. АллахIана ца деза дахар а 

ду иза, Цунна ца везаш стаг а ву иштта стаг. 

Бусалба стаг сутара хила мегар дац рицкъана тIехь, амма шен дин лелор а, 

шен дуьненан дахар нисдар а цхьаьна гулдан хаа деза цунна. АллахIан 

Элчано (Делера къинхетам, маршо а хуьйла цунна) аьлла: «ХIай нах, 

АллахIах кхералаш, рицкъ лахар хазделаш, цхьа а дегI лийр дац шуна, цо 

шен рицкъ кхоччуш схьаэццалц, и рицкъ (цуьнга кхача) тIаьхьадисахь а, 

АллахIах кхералаш, рицкъ лахар хазделаш, хьанал дерг схьаэца, хьарам 

дерг Iаддадита». Рицкъ лахар хаздар ду - АллахIан хьакъ дIа а луш, цу 

рицкъана тIехь сутара а воцуш, АллахIа хьанал динчу бахьанашца и рицкъ 

лахар. 

Рицкъ лахар дIатаса а мегар дац бусалба стага, - «Ас бахьана ца дича а, суна 

доьгIнарг схьакхочур ду», - аьлла. Дерриг белхашна АллахIа хIиттийна 

бахьанаш ду, уьш лелор вайна тIехь ду. Шина йистах цхьа йист лацар нийса 

дац, амма юккъера некъ бу хастамениг а, Дела шена реза верг а. АллахIан 

Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) аьлла: «Сайн дегI Шен 

керахь долчуьнца дуй ма буу ас, шух цхьанна гIоли ма ду, шен муш 

схьаэцна цо шен гехь дечиг кхехьар, цхьана стагана тIе а вахана, цуьнгара 

хIума йоьхучул а, цо цунна иза лахь а, ца лахь а». Дино паргIат а довлий Iе 

ца аьлла вайга, мелхо, бахьанаш леладе аьлла, кхин дан хIума дацахь, 

хьуьнхара дечиг кхоьхьуш, цунах са яккхий а. 



Рицкъ лаха а, Iилма лаха а цхьа  бахьана ца лелош, паргIатваьлла Iачуьнан 

хьокъехь аьлла цхьаьна акхачу Iаьрбочо: 

«Яккхийчу халонех чекх ца вийлинарг, 

Дуккха а хьелашкахь шен доьзалх ца къистинарг, 

Шен когаша дуккха а мачаш ца этIийнарг, 

Iилма лоьхуш я рицкъ гулдеш, 

Цуьнга туш а, къолам а ло ахь, 

Цул сов тIело ахь цунна чIагарш а, хаза духарш а, 

Вита ахь иза, шен берашца ваха, 

Вац иза къонахех тера».  

Бусалба стага шен дахар кху дешнашца нисдан деза: «ХIай нах, АллахIах 

кхералаш, рицкъ лахар хазделаш». ТIаккха Дала шена яздина рицкъ карор 

ду цунна, иштта синтеме а, ирсе а хир ву иза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Хаварижийн амал 

ХIижрин рузманца ткъе вуьрхIитталгIачу шарахь, цу заманахь халиф хиллачу 

Iалий бин Абу ТIалибний, МуIавият бин Суфьянний (Дела реза хуьйла 

цаьршинна) юккъехь тIом хилла, Сиффийн олучу меттехь. ГIаьххьа тIом 

биначул тIаьхьа, барт бан сацам хилла цаьршиннан. Амма, цу бартана реза а 

ца хилла, Iалийн эскарх бархI эзар тIемало дIакъаьстина. И тоба, цу эскарх 

дIакъаьстина йолу - умматна юккъехь хаварижийн тоба аьлла йовза 

йолаелла. Iалий (Дела реза хуьйла цунна) цхьацца харцонашца бехке веш 

хилла цара, динах болу кхетам галбаьлла, дукха тилаелла тоба хилла иза. 

ТIаккха Iалийс (Дела реза хуьйла цунна) цу тобанан кхетам нисбан, церан 

шеконаш дIаяха, церан хаттаршна жоп дала кху Исламан умматан уггаре а 

баккхийчех волу Iеламстаг вахийтина царна тIе, иза - Элчанан (Делера 

къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) девешин кIант, Элчано цунна Iилма 

Iамаде аьлла АллахIе дехна волу IабдуллахI бин Iаббас вара. 

IабдуллахI  бин Iаббас Iалийн омранца цу хаварижийн тобанна тIевахара. 

Царна юккъе и кхаьчча, Ибн ал-Кавваъ цIе йолу цхьана стагана гира иза 

вогIуш. Цуьнгара мохь белира: «ХIай Къуръан девзуш болу нах! ХIара 

IабдуллахI бин Iаббас ву, хIара ца вевзуш цхьаъ велахь, ас АллахIан китабо 

ма-вовзийттара вовзуьйтур ву шуна. ХIара а, кхуьнан къам а шайн хьокъехь 

АллахIан дош доьссинарш бу “бакъду, харцонца къийсалуш нах бу-кх уьш”, 

Къуръан юккъе а диллий, цуьнца охьа ма ховшалаш». Цо цу кепара Ибну 

Iаббас харцонца бехке веш мохь тоьхча, царна юккъера цхьаболчара элира: 

«АллахIаца дуй ма буу оха, цуьнца Къуръан юккъе а диллина охьаховшур а 

ма ду тхо, нагахь бакъо йохьуш иза веънехь, цунна тIаьхьа а хIуьттур ма ду 

тхо, ткъа харцо йохьуш иза веънехь - шен харцонца дIасацор а ма ву оха иза». 

Иштта IабдуллахI бин Iаббас (Дела реза хуьйла цунна) тIелецира цара, кхаа 

дийнахь Къуръан юккъе а диллина цаьрца къовсам дIабаьхьира цо, царех, 

тоба а дина, виъ эзар стаг шен тиларх юха а велира, тоба диначех  хилира 

Ибну Iаббасана тIе харцо кхоьллина волу Ибну ал-Кавваъ. 

Тиларан охIла Iеламнахех кхоьруш хуьлу, наха цу Iеламнахе ладогIарх а 

кхоьру уьш, цундела Iеламнах бехбеш, царна тIе харцо кхолларна тIехь 

къахьоьгу цара. Ибну Iаббас кху умматан баккхийчу Iеламнахах воллушехь, 

Элчано (Делара къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) цунна Iилма Iамаде 

аьлла АллахIе дехна къонах и воллушехь, мушрикийн хьокъехь доьссина аят 

цуьнан хьокъехь ду аьлла, харцо йийцира Ибну ал-Кавваа, хIунда аьлча 



хаьара цунна Ибну Iаббас Iилманан хIорд буй а, цуьнга ладогIахь, нах шайн 

тилар тIера юхабевр буй а, цу нехан шеконаш цо, чан йина, дIайохур юй а, 

цундела иза вист а хилале нехан цунах догдоккхуш вара иза, нахана иза 

къахьвеш вара иза, ткъа и къамел дан волавелча, оццул цуьнга ладогIар 

цадезаш хилла волу Ибну ал-Кавваъ цхьаьна нисвелира, ша харцонна тIехь 

хиллий кхийтира иза. 

Iеламнахана лер, вайна ма-гарра, хаварижийн амал хилла, цул тIаьхьа массо 

тилаеллачу тобано схьаэцна и амал, цу тобанийн шена тIехь барт хуьлуш 

хIума ду Iеламнахана лер. ХIунда аьлча царна тIаьхьахIиттанарш, наха 

Iеламнахе ладугIуш хилахь, лахлур бу, уьш шаьш буьсур бу. Иштта шайн тоба 

ларъярхьама цара дIахьуш тIом бу иза. 

Iеламнахана лер хIинццалц царна тIе харцо кхолларца дара, хаварижаш ма-

кхоллара, я уьш цхьацца сакхташца бехке барца дара. Амма тIаьхь-тIаьхьа 

тиларан тобанаш говза Iаьмма. Муха ца Iема, муьлхха а болх, ахь дукха бича, 

кера ма боьрзу! Цу говзачу тиларан тобанаша Iеламнах хаварижаша санна 

бехке ца бо, мелхо, цара олу, масала: «Iеламнах вай санна къонахий бу, 

церан санна хьекъал вайн а ду», - я, - «Iилма Къуръан а, суннат а ду, 

Iеламнахана санна, вайна а и шиъ долуш ду», - я, - «Къуръан чуьра а, 

суннатера а схьаэца деза Iилма, Iеламнахера эца ца деза»… Цара бохург бакъ 

дош ду, амма шена тIехьа дIайиллина йоккха харцо йолуш. ХIора а шена ма-

хетта Къуръанах а, суннатах а кхетаре кхойкху цара, Iеламнехан мах нехан 

бIаьргаш чохь охьабоккхуш бу уьш, вай-вешан кхетамца Къуръан чу а, 

суннате а хьовсар нийса ма дац! Хаварижийн тоба тилаяларан бахьана - уьш 

шайн кхетамца Къуръан чу а, суннате а хьовсар дацара?! Асхьабийн кхетамца 

хила дезаш ма ду вайн Къуръанах а, суннатах а кхетар, ткъа и кхетам вайна 

бовзуьйтуш берш Делах кхоьруш болу Iеламнах бу, Iилма жайнийн кийрахь 

дац, мелхо а, Iеламнехан дегнаш чохь ду. АллахIан Элчано (Делера 

къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) аьлла: «АллахIа Iилма дIаоьцур дац 

Шен лешкара ийзош схьадаккхарца, амма АллахIа Iилма дIаоьцур ду 

Iеламнах дIаэцарца, тIаккха цхьа а Iеламстаг Цо буха ца витича, наха шайна 

коьрте жехIал нах хIиттор бу, цаьрга наха хаттарш дийр ду, ткъа цара Iилма 

цахуушехь жоьпаш лур ду, иштта уьш тилалур бу, цара нах а тилор бу». 

Iеламнах дIаэцарца АллахIа Iилма дIаоьцур ду, нахана юккъехь жайнаш 

делахь а, Iеламнах дIабевлча Iилма хир дац царна юккъехь. Кхечу хьадисехь 

аьлла АллахIан Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна): 

«Iеламнах пайхамарийн верасаш бу». Пайхамарша шайл тIаьхьа дуьненан 



бахам ца битина, Iилма дитина, и Iилма схьаэцнарш, дIахьуш берш Iеламнах 

бу. Iеламстагний, жахIил стагний юккъехь цхьа а башхалла ца хилча-м, 

Iеламнах пайхамарийн верасаш бу аьлла къасторан цхьа а маьIна хир дацара, 

ткъа эрна, маьIна доцу къамел деш вацара АллахIан Элча (Делера къинхетам 

а, маршо а хуьйла цунна). 

Муьлхха а бусалба стеган декхар ду Iеламнах ларар а, цаьрга ладогIар а, 

церан сий тIе кховдарх ларвалар а, цаьргара гIалат даьллехь, царна бехказло 

лахар а. АллахIан Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) аьлла: 

«Вайх ма вац вайн воккхачуьнан лерамбеш воцург а, вайн жимачух 

къахеташ воцург а, вайн Iеламстеган хьакъ девзуш воцург а». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Шайх аш-ШаIравий 25 

Шайх ШаIравийн мутIаIелам хиллачу Шайх Iумар Iабдул-Кафийс дуьйцу, 

цхьана дийнахь Шайх ШаIравий Миср пачхьалкхаца гергарло долучу 

пачхьалкхийн куьйгалхой тIелоцуш гулам бу, цу гуламехь хила веза аьлла, 

дIакхайкхина хилла. Шайх везир вара Мисрехь, «Визарат ал-авкъаф» олучу 

министерствехь. Цуьнга хаам бечара аьллера цу гуламехь пачхьалкхан гимн 

а, цхьацца мегаш долу самукъане белхаш а бен, кхин совнаха цхьа хIума хир 

дац. Реза а хилла, цу гуламе вахара и, шаволу везир цигахь хила везаш 

хиларна. Йоккхачу зал чохь бара кхеран гулам, хIора а шен меттиг дIалаьцна 

ваьлча, неIарш дIакъоьвлира, вистхуьлург сцени тIехь вист а хилира, цул 

тIаьхьа самукъане белхаш дIадуьйладелира: сцени тIе цIармат духар доьхна 

хелхарш деш зуда хьалаелира. Ткъа хьалхарчу магIарехь хиъна Iачу 

ШаIравийс, шен йоцучу могшаллица, хьала а гIаьттина, и деза гIант хьала а 

айдина, меллаша юхадерзийра: сценина букътоьхна, нахана дуьхьалвирзина 

охьахиира иза. Баьхкина болу хьеший а, зал чуьра доллу адам а цецделира. 

ТIаккха цу ханчохь хилла волчу Мисран паччахьо Садата цу белхан тидам 

бира, сихха коьрта везир Мамдухь Салим вахийтира цо ШаIравийга вистхила. 

Мамдухь Салима элира цуьнга: «Бехк ма биллалахь, Шайх, нислохьа». 

ШаIравийс жоп делира цунна: «Со ву-кх, вуй, нисвала везаш верг?!», - аьлла. 

«ЦIармат зуда сцени тIе а яьккхина, хелхарш дойтуш долу шу дац нисдала 

дезарш, мелхо, цу телхинчу белхана букътоьхна волу со ву нисвала везарг?», 

- дара Шайхо аьллачух луург.  

Вайн дахарехь ма дукха нисло-кх иштта букътоха безаш йолу меттигаш, амма 

иман ца тоьу-кх вайна, нахах эхь хетар иманал а совдолу-кх вайн, иштта 

къалаточу нехан декъашхой хуьлу вайх! Мелхо, и къалатош болу нах ма бара 

эхь хета дезаш берш, цу къинах ларлуш верг ма вацара! Делахь а, кхетамаш 

хийцаделла зама ю-кх хIара, къинах ларлург Iовдал волуш, ткъа къинах ца 

къаьхкарг гIиллакхе а волуш! Хийла зудчунна мара кхета вай, цакхетар эхь ду 

олий, хийла зудчо куьг кховдийча, цуьнга куьг ло вай, ца лахь нийса кхетар яц 

олий, масане ду уьш, масане ду… 

Амма ШаIравий (Дала къинхетам бойла цунах) АллахIах эхь хетар нахах эхь 

хетарал а совдаьлла къонах вара, шега ялучу агIора цу белхана инкарло йира 

цо. АллахIан Элчано аьлла (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна): 
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«Шух цхьанна телхина хIума гахь, шен куьйга хуьйцийла цо и, нагахь шен 

ницкъ ца кхачахь, шен маттаца хуьйцийла цо и, нагахь шен ницкъ ца 

кхачахь, шен дагца хуьйцийла цо и, иза уггаре лахара иман а ду-кх». 

Элчано телхина, къа долу хIума хийца билгалдиначу некъех хьайн ницкъ 

кхочу некъ лелор тIехь ду хьуна, нахах эхь хетта, я наха бехк баккхарх 

кхеравелла юхавала мегар дац хьуна, нехан бехках цакхерар - АллахIана 

дукхабезачу лайн куц ма ду. Сийлахьчу АллахIа аьлла: «ХIай иман 

диллинарш! Шух милла а шен динах юхавалахь, АллахIа цхьа кхин нах 

балор ма бу, уьш Шена безаш, царна Ша а везаш, муъмин нахаца кIеда а 

болуш, керстанца шога болуш, АллахIан новкъахь къахьоьгуш болуш, бехк 

боккхучуьнан бехках кхоьруш а боцуш, иза АллахIан къинхетам бу, Шена 

луучунна Цо луш, АллахI къинхетам шуьйра берг ву, массо хIума хууш верг 

ву»26. АллахIана Iеса волчу стага бехк баккхарх кхера ца веза АллахIана 

муьтIахь верг, къа латош волчо бехк баккхарх кхера ца веза къинах ларлуш 

верг, мелхо а, бехках кхера безарш уьш бу! Муьлхха а бусалба стаг шен 

динах, нийсонан некъах, ша АллахIана муьтIахь хиларх дозалла деш хила 

везаш ву. Сийлахьчу АллахIа аьлла: «Шу гIел ма ло / ледара ма хила, я 

сингаттаме а ма хила, шу ду шуна сийлахь дерш / толамехь дерш, нагахь 

муъмин нах шу делахь»27. Муъмин стаг, Далла муьтIахь верг Iесачу стагал а 

лакхара ву, цундела ша лакхара вуй, ша сийлахь вуй, дуьненахь а, эхартахь а 

ша толамехь вуй хууш хила веза иза, Iесачу нахана хьалха эхь хеташ, уьш реза 

бан Дела оьгIазвохуьйтуш хила ца веза. 
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14. Нуруддийн Махьмуд 28 

Мавсил шахьр Нуруддийн Махьмудан куьйга кIела еанчул тIаьхьа, 

Нуруддийна омра дира ша цу шахьран коьрте хIоттийначу баьччане 

Кумуштикийнега, шарIаца догIург бен, цхьа хIума ма леладе аьлла, иштта 

къедане а, массо куьйгалхошка а омра дира цо, Iумар Муллаъ шайхах дага ца 

довлуш хIумма а ма де аьлла, ткъа иза Мавсил шахьрарчу дикачу Iеламнахах 

вара. 

Цхьана дийнахь Мавсил шахьран куьйгалхой баьхкира Iумар Муллаъ 

шайхана тIе, Нуруддийн Махьмуде кехат язде аьлла дехар деш, зуламхошна 

таIзар совдаккха бакъо йоьхуш, шарIехь долу таIзар дарх уьш озалуш бац, 

юхабовлуш бац аьлла. Ткъа Нуруддийн Махьмуда шарIехь долчул а 

совдаьккхина хIумма а ма леладе аьлла омра ма дара дина, цундела 

шайггара Нуруддийне кехат яздан ца хIуттуш, цо шайгара бехк баккхарна 

кхоьруш, Iумар Муллаъ Нуруддийна чIогIа лерам беш шайх  хиларна, цо 

бохург къобалдийр ду аьлла тешна бара уьш. Кехат язде аьлла дехар а 

цундела динера цара. ТIаккха, цара бохучунна тIетайначу Iумар Муллаа, цара 

ма-бохху кехат яздира Нуруддийне: «Баккъал а, нах кхерораш а, некъаш 

хедораш а, бохамаш бийраш а совбевлла, царна къаьсттина (уьш совцор 

болу) таIзар оьшу, ткъа и саннарг (уьш совцор) кхочуш а хир дац байарций, 

ирхъохкарций, еттарций бен. Цхьана эрначу арахь стеган даьхни 

схьадаьккхича, мила вогIур ву цунна теш хIотта?!». 

Цхьа а адам доцучу эрна арахь цхьаьнгара даьхни зуламхоша схьадаьккхича, 

и схьадоккхуш цхьанна а гина ца хилча, цунна теш хIотта цхьа а хир вац, 

тIаккха зуламхо маьрша лелар ву боху Шайх Iумар Муллаа. 

И кехат шега схьакхаьчча, Нуруддийна Iумар Муллаана жоп луш яздира: 

«Баккъал а, Сийлахьчу АллахIа халкъ кхоьллина, царна гIоли дерг уггаре 

дика хууш верг а Иза ву, царна гIоли дерг Цо кхоччуш царна охьадиллинчу 

шарIехь ду, АллахIан  шарIехь долчул а совдийла вайн цхьа а хьашто яц, 

шариIатехь хIума совдаьккхиначо бохург - шариIат кхачамбоцуш хилла, ша 

совдаьккхиначуьнца кхочушдеш ву иза бохург ду, ткъа иза-м АллахIана а, 

Цуьнан шарIана а дуьхьалваларх хуьлу, бодане долу хьекъалш нийсонна 

тIе ца кхуьу, Шеца там мел боцучу хIуманах цIена волчу АллахIа нисдойла 

тхо а, хьо а нийсачу некъа тIе». 
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Нуруддийна жоп Iумар Муллага дIакхаьчча, Мавсил шахьрера адам 

вовшахтуьйхира цо, тIаккха ша яздина хилла кехат  а, Нуруддийна жоп а 

царна хьалха деша а дешна, элира цо: «Хьовсийша, захIид стага (дуьне 

дIатесна, Iибадатна тIевирзина стаг) паччахье яздина кехат муха ду а, 

паччахьо захIид стаге яздина кехат муха ду а!». 

Iадатехь паччахьаш хуьлуш бу шарIа тIера дIатуьйжуш, ткъа Iеламнах уьш цу 

тIехь совцо гIерташ хуьлу, амма Нуруддийн Махьмуд шарIан доза хадош 

вацара, я шен куьйга кIелахь болчаьрга хададойтуш а вацара, хIунда аьлча 

дуьненахь а, эхартахь а ирсе хилар шарIаца доьзна ду, шариIат - иза деккъа 

таIзарш дац, дуккха а нахана ма-моттара, шариIат - иза доллу Ислам дин ду. 

Сийлахьчу АллахIа аьлла: «Цул тIаьхьа хьо (хIай Мухьаммад) хIоттийна Оха 

динан белхах шариIатна тIе, цунна тIаьхьавазалахь, цахууш болчеран 

лаамашна тIаьхьа ма вазалахь»29. Ткъа таIзарш шариIатех цхьа дакъа ду, и 

таIзарш кхочушдар паччахьийн декхар ду, хьамма а кхочашдан бакъо йолуш 

дац уьш, шайн барам билгалбаьккхина таIзарш шарIехь ялх ду, уьш: зина 

даран таIзар – бIе гIаж, нагахь зуда ялийна / марехь хиллехь адам дуьйр ду; 

зина дина аьлла цIе кхолларан таIзар – езткъа гIаж; хIума лачкъоран таIзар – 

куьг даккхар; къаьркъа маларан таIзар – шовзткъа гIаж; некъ хедоран таIзар 

(тIелетарш деш нахера даьхнеш схьадахар) – махкахваккхар, вер, 

вер+ирхъоллар; динах валаран таIзар – вер. 

ХIора таIзаран шен бехкамаш ду, и бехкамаш кхочуш ца хилча цхьа а таIзар 

дан йиш йолуш дац, масала, зина даран таIзар тIедужуш дац шина некъах 

цхьаьнций бен:  

1. Зина диначо ша зина дина аьлла диъ тоьшалла дар, шена таIзар дечу 

хенахь шен тоьшаллина тIера иза цавохар.  

2. Цо зина дина аьлла виъ стаг теш хIоттар. 

Цу тешашкахь хила дезаш бехкамаш ду, уьш:  

1. Виъ стаг хилар.  

2. Пхийттара бевлла, хьекъалехь нах хилар.  

3. Iеса а боцуш, дика божарий хилар.  

4. Зина царна гина хилар.  
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5. Уьш бусалба хилар.  

6. Цхьаьна мажлисехь цара тоьшалла дар.  

Нагахь кху бехкамех цхьа бехкам кхочуш ца хилахь, царех хIоранна а езткъа 

гIаж тухур ю, зина дина аьлла цара цIе кхолларна. 

Иштта, масалла, хIума лачкъоран таIзаран бехкамаш хьахадо вай, уьш:  

1. ХIума къайлаха дIаяьхьна хилар.  

2. Шен лаамца лачкъийна хилар.  

3.Пхийттара ваьлла хилар.  

4. Лачкъор хьарам дуй хууш хилар. 

5. Лераме даьхни хилар лачкъийнарг, къаркъа я зурман гIирсаш, иштта шен 

хьурмат доцу хIума цахилар.  

6. Деши дийнаран доьалгIа декъал а алсам хIума хилар.  

7. И санна йолу хIума Iадатехь дIаюьллучера лачкъийна хилар, масала, божли 

чуьра етт, кертара машен. Ткъа хецна битина етт баьхьнехь, бехкам кхочуш 

бац.  

8. Лачкъийначунна гондахьа цхьа а шеко цахилар, масала, шен ден ахча 

даьхьна цо, я шена декхар волчуьнан хIума яьхьна цо, тIаккха бехкам кхочуш 

бац.  

9. Лачкъийначо ша мукIарло дар, я дикачу шина стага тоьшалла дар.  

10. Даьхни дайначо, шен даьхни лахар, цо иза дIадехар.  

Кху бехкамех цхьа бехкам кхочуш ца хилахь, куьг доккхур дац. ШариIато 

муьлхха а таIзар дарна хIиттийначу бехкамаша гойту вайна шариIат нахана 

таIзарш дан сутара цахилар. Исламан мостагIаша шариIатах нахана бIоба 

тардина, шариIат нехан куьйгаш дахарций, церан баккъаш гIожмашца 

цIедарций бен Iебаш доцучу суьртехь гайтина, ткъа шайн дин цадевзу нах 

царех тешна, цул сов хийла дин девзуш болчу нахана а моьтту шариIат - иза 

деккъа таIзарш ду, амма иза харц кхетам бу, шариIат - иза Ислам-дин ду, 

таIзарш цунах цхьа дакъа ду, шариIат таIзарш дан сихлуш а дац, я уьш 

кхочушдарна тIехь сутара а дац. АллахIан Элчано (Делера къинхетам а, 

маршо а хуьйла цунна) аьлла: «Дозанаш )таIзар догIу къинош)  шайна 



юккъехь гечде, соьга схьакхаьчна долу муьлхха а доза, (цунна таIзар дар) 

тIедужуш ду». Шайна юккъехь гечдай, шена цахоуьйтуш дIадерзаде аьлла 

Элчано муьлхха а таIзар догIу къа, нагахь цунна хаахь, цунна таIзар дар важиб 

хуьлуш ду. Алийша соьга, нахана таIзарш дан сутара волчу стеган къамел дуй 

хIара? Нахана таIзарш дан хьаьгна волчу стеган къамел дуй хIара?  Ма йоккха 

харцо ю-кх Исламан мостагIаша кхуллург! 

Абу ХIурайрата (Дела реза хуьйла цунна) дийцина: «АллахIан Элчанна тIе 

(Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) бусалба нахах цхьа къонах 

веара, Элча маьждиг чохь а волуш. Элчане мохь туьйхира цо: «ХIай 

АллахIан Элча, зина дина ас», - аьлла. Элчано букътуьйхира цу стагана. 

ТIаккха Элчанна дуьхьал хIоьттина элира цо: «ХIай АллахIан Элча, зина 

дина ас». Юха а Элчано букътуьйхира цу стагана. Цу стага доьазза 

карладаьккхира ша аьлларг. ТIаккха цо шена дуьхьал диъ тоьшалла дича, 

Элчано тIекхайкхира иза, цул тIаьхьа хаьттира цуьнга: «Iовдал-м вац хьо?». 

Цо элира: «Вац». Элчано хаьттира: «Зуда ялийна вуй хьо?» Цо элира: «Ву». 

ТIаккха Элчано элира: «Дуьло, дIа а вигий, тIулгаш тоха кхунна». Кхечу 

риваятехь деъна, цу къонахчо ша зина дина аьлча, Элчано цуьнга элира 

аьлла: «Оба яьккхина хила тарло ахь, куьг Iоьттина хила тарло ахь, хьаьжна 

хила тарло хьо». Цунна юхавала меттиг юьтуш, амма цо ша кхоччуш зина 

дина аьлла, шена дуьхьал диъ тоьшалла дича, тIаккха цунна догIу таIзар дира 

АллахIан Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна). 

ТаIзар дан шариIат шовкъе дацахь а, таIзар дархьама нехан къайленашна 

тIаьхьадаьлла дацахь а, амма шена таIзар догIу къа паччахьна тIекхаьчнехь, 

цуьнан бехкамаш кхочуш а хиллехь, шариIатехь ма-дарра таIзар дар важиб 

ду, шариIат дIа а теттина, кхечу низамца таIзар дар, хьукма дар Iесалла а, 

зулам а, керстаналла а ду, Сийлахьчу АллахIа иза билгала ма-дарра, иштта 

таIзар къа диначунна каффарат а ду, цуьнан къинна Дала гечдо, догIуш долу 

таIзар цунна дича. Пайхамара (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) 

аьлла: «Цхьамма шена таIзар догIу къа латийча, тIаккха цунна и таIзар 

дича, и таIзар цуьнан къинна каффарат ду». Цул сов зуламхочунна таIзар 

даро кхиниг цу зулмах юхавоккху, шена таIзар догIу къа латийначунна таIзар 

дарехь доллу адамна дика а ду. Пайхамара (Делера къинхетам а, маршо а 

хуьйла цунна) аьлла: «Лаьтта тIехь дIахIоттош долу цхьа доза (догIучунна 

таIзар дарца) лаьттан охIланна ткъе итт Iуьйранна догIа дарал а гIоли ма 

ду». ДогIа дан хьеделча, йокъалла хIоьттича нехан дахар галдолу, царна 

дуккха а зенаш хуьлу, ткъа догIано церан дахар дендо, царна дагардина 



цаваллал пайданаш ло, цу кепара нахана пайде долчу догIанал пайде ду 

лаьтта тIехь дIахIоттош долу цхьа доза, догIучунна деш долу цхьа таIзар. Дика 

хууш верг АллахI ву. 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. ЦIархазмах кхийрина паччахь 

Iусманан пачхьалкхан иссалгIа паччахь Сулайм ал-Аввал хилла, «Явуз-

буьрсаниг» цIарца гIараваьлла волу, бархI шарахь бен паччахь ца лаьттина 

иза, амма цу хан чохь дуккха а даккхий кхиамаш дина цо.  

Ша паччахь хIоьттинчул тIехьа Исламан Iалам шен куьйга кIелахь вовшахтоха 

араваьлла иза. Сири, Палестина, къилбаседа Ирак, Хьижаз, Миср - и доллу 

мехкаш Iусманан пачхьалкхах схьа а тоьхна, цул сов Исламан умматан халиф 

хIоьттина шина шарахь гергга къахьегначул тIаьхьа, шен пачхьалкхан 

коьртачу шахьре Исламбуле юхавирзина Сулайм ал-Аввал. Ткъа цу кепара 

даккхий толамаш дохьуш, доллу умматан халиф хIоьттина цIа вогIуш волу 

шайн паччахь тIелаца, декъалван, вазван Исламбулан урамаш сийсош адам 

арадаьллера, паччахьна хиира адам ша ларвеш арадаьллий, чIогIа гIайгIане 

вахара иза. Доллу эскаре омра дира цо саца, ша керла омра даллалц 

Исламбул чу а ма гIо аьлла. Везийраш а, баьччанаш а, тIемлой а хьере бара, 

паччахьо цу кепара омра даран бахьана ца хууш. Исламбуле дIакхача 

дисинарг масех сахьт бен ма дац, адамаш шайн хьоме паччахь, толаме эскар 

тIелаца арадаьлла ма ду, эскар шен гергарчарна а, доьзалашна а тIекхача 

шовкъе ма ду, амма паччахье вистхила а, бахьана хатта а хIуттуш цхьа а вац... 

Эскар а, баьччанаш а садетташ бара, паччахьо шен ойла хийцаре сатуьйсуш, 

иштта сахьташ дIаихира, малх чубуза герга бахнера, паччахьо ойла хуьйцур ю 

ала меттиг а яцара. ТIаккха везийраш а, баьччанаш вовшех дага а бевлла, 

паччахьна тIевахийта стаг хаьржира цара. Ибнул Камал олу Iеламстаг вара 

цара хаьржинарг. Паччахь цуьнан лерам чIогIа беш, иза дукхавезаш хиларна, 

цара шега дехар дича Ибнул Камал реза хилира паччахье вистхила, эскарна 

Исламбул чу даха пурба деха. Иштта и декхар шена тIе а лаьцна, Ибнул Камал 

паччахьна тIевахара, цунна хьалха ша нисвелча, кхо элира: «Хьоьга дан 

къамел ду сан, хIай паччахь». 

- Схьадийцал, хIай Ибнул Камал. 

- ХIай сан эла, баккъал а, хьан эскар хьере ду, цара хоьтту: «Паччахь Исламбул 

чу хIунда ца воьду, Исламбулан охIла шовкъе хилла, иза ларвеш боллушехь, 

иза декъалвархьама, иза а, толаме долу цуьнан эскар а схьакхачар 

даздархьама?». 

ТIаккха Сулайм паччахьа жоп делира: «ХIинца а со ца вевзина-кх хьуна, хIай 

Ибнул Камал. ЦIархазманна бина ма бац вай тIом, я нахе со декъалвайта 



бина а ма бац... АллахIан новкъахь, Иза реза варан дуьхьий бен вай тIом бина 

ма бац». 

Суьйре тIееъча, Сулайм паччахьо омра дира эскаре Исламбул чу гIо аьлла, 

ткъа ша, шен хехошца, жимачу хIорд-кеман тIехь хилдехьа а ваьлла, 

Исламбулан охIланах къайллах, паччахьан гIали чу вахара иза. 

Сулайм ал Аввала шен дог рияах, цIархазмах лардина, ша оццул хьегна долу 

къа дан ца дайтархьама, цIархазмо массо Iамал йойуш ма ю, цул сов къемат-

дийнахь уггаре хьалха шайх цIе тосур йолу нах яккхий Iамалш цIархазмана 

йинарш ма бу. АллахIан новкъахь гIазот динарг, Iилма даржийна Iеламстаг, 

сагIанаш луш хилларг, цара йина Iамалш уггаре сийлахьа, еза Iамалш 

йоллушехь, дуьххьара жоьжахати чу кхуьссур бу уьш, цара и Iамалш рияана, 

цIархазмана ярна, йоккха Iовдалалла ма ю Делан дуьхьа йича хьо декъалхир 

волу Iамал нехан дуьхьа а йина, и Iамал бахьана долуш стага ша жоьжахати 

чу кхоссийтар, Дала лардойла вайн нияташ. Нахе хьо хаставайта ахь Iамал яр, 

я айхьа динарг дийцар - иза рияъ ду, жима ширк ду иза. Ткъа нахе хьо 

хаставайта айхьа цадинарг дийцар - иза мунафикъалла ду. Сийлахьчу АллахIа 

аьлла: «Хьуна моттане а ма мотталахь, шаьш диначух баккхийбеш, шаьш 

цадинчуьнца шаьш хесто лууш берш, хьуна ма мотталахь уьш Iазапах 

хьалхабевр бу, царна лазош долу Iазап хир ма ду»30. Нахе ша хаставайта 

стага ша динарг дийцича а дакъазволуш и хилча, нахе ша хаставайта ша 

цадинарг дуьйцучунна ма дакъазалла хир ю! Лазош волу Iазап хир ду цунна, 

цул сов гIийлачу стеган амал ю иза, наха ша хастор волу даккхий кхиамаш 

дан къонахалла ца тоьъна цуьнан, тIаккха харцо йийцина а нахана хьалха 

къонах хила гIерта иза. Сулайм ал-Аввал, шел хьалха Iусманан пачхьалкхан 

куьйгалхойх цхьаммо а ца бина, кхиам а бина цIавирзина вара, Iусманан 

пачхьалкхехь дуьххьарлера халиф вара иза, дозалла дан, куралла ян, шен 

къоме ша хеставайта дуккха а хIума дара цуьнан, амма Сулайм паччахь 

Делехь долчуьнга сатесна вара, нахехь дерг дIадер долуш дуй хууш. Иза 

АллахI реза вар лоьхуш къонах хиларе терра, къомана везара иза, ткъа нах 

реза бар лехнарг, АллахI реза вар юьстах а теттина, цунна АллахI оьгIазвоьду, 

иштта АллахIа нах а оьгIазбохуьйту цунна. Пайхамара (Делера къинхетам, 

маршо а хуьйла цунна) аьлла: «АллахI реза вар лехнарг, нах оьгIазбахийтина 

а, цунна АллахI реза хир ву, АллахIа нах а реза бийр бу цунна, ткъа нах реза 

                                                           
30 “Али Iимран” 188 



бар лехнарг, АллахI оьгIазвохуьйтуш, цунна АллахI оьгIазгIур ву, АллахIа 

нах а оьгIазбохуьйтур бу цунна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Мухьаммад Ал-Фатихь 31 

АллахIан Элчано аьлла (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна): 

«Константинопал яккхане а схьайоккхур ма ю, ма дика баьчча ву-кх и 

схьайоккхун волу баьчча, ма дика эскар ду-кх и эскар».32 

Константинопал шахьар схьаяккха дукха къахьегна бусалба наха, цу шахьарна 

дуккха а тIелатарш а дина, Элчанан (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла 

цунна) къамелехь хьахийнарш шаьш хиларе сатуьйсуш. 

Цу шахьарна дуьххьара тIелатар 49 хI. шарахь дина бусалба наха, МуIавият 

(Дела реза хуьйла цунна) халиф волчу заманахь. Цу гIазотехь Элчанан 

накъост Абу Аййуб Ал-Ансарий (Дела реза хуьйла цунна) дIакхелхина, 

Константинопал шахьран пенаш улле дIа а воьллина иза. 

Юха 54 хI. шарахь го лаьцна бусалба наха цу шахьарна, и го ворхI шарахь 

лаьттина, 60 хI. шо тIедаллалц. 

Цул тIаьхьа, 98 хI. шарахь, Сулайман бин Iабдил-Малик халиф волчу заманахь 

юха а цу шахьарна тIелетта бусалба нах, делахь а, и шахьар схьа ца яккхаелла. 

Цул тIаьхьа ,масех бIе шо дIадаьлла... Iусманан пачхьалкх кхоллаелла. ТIаккха 

793 хI. шарахь Баязийд Ал-Аввал паччахьа го лаьцна Константинопал 

шахьарна, цул тIаьхьа цуьнан кIанта Муса Жилбийс го лаьцна, амма шахьар 

схьа ца яккхаелла. 

Юха 825 хI. шарахь Мурад Ас-Саний паччахьа тIелатар дина Константинопал 

шахьарна, шел хьалхарчеран санна сатийсам кхочуш ца хуьлуш юхавирзина 

иза а. 

ТIаккха 857 хI. шарахь бусалба нехан сатийсам кхочушхилла, Мухьаммад Ал-

Фатихьан керах, византийн эскарш эшна, Константинопал схьа а яьккхина. 

Константинопал схьаяьккхинчул тIаьхьа, Мухьаммад Ал-Фатихь шен кIайчу 

говрахь, шена гондахьа дуккха а Iеламнах а, вазийраш а, баьччанаш а, буьрса 

тIемлой а болуш, цу ширачу шахьар чу вахара. 

Эзаршкахь адам Ая Сафия килсан чу а, гондахьа а схьагулделлера, 

Мухьаммад Фатихьан эскарх кхераделла, керста мозгIарша нахана хьехна 
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дара, бусалба нах Ая Сафия килсана тIекхочур бац, уьш цу килсанна герга 

багIахь, стиглара малик доьссина, цо багор бу уьш аьлла. Ткъа цхьадолу адам 

шайн шахьар схьаяьккхинчу паччахье бIаьргтоха сакIамделла арадаьллера, 

Ая Сафия килсан тIебоьдачу урамна дехьа а, сехьа а дIахIиттинера уьш. 

Мухьаммад Ал-Фатихь цу урамехула Ая Сафия килсана тIевоьдуш а волуш, 

лаьттачу нахана юккъера цхьа дарвийш (Iибадатна чувоьлла стаг) 

сехьавелира, паччахьан говран дуьрста схьа а лаьцна, паччахь а, доллу эскар 

а сацийна, цо элира: «ХIай паччахь, ахь диц ма делахь…Ахь диц ма делахь, 

хIара шахьар тхан доIанаш бахьанехь айхьа схьаяккхина хилар». 

Цуьнгара и дешнаш хезча паччахь велакъежира, тIаккха шен тур аххалц 

баттара а даьккхина, Мухьаммад Фатихьа элира: «Бакълоь хьо, хIай дарвийш! 

Делахь а, ахь а ма дицде кху туьран хьакъ». 

ДоIа дар - Iибадат ду. Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) 

ма-аллара: «ДоIа - иза Iибадат ду». ДоIа дар бусалба нехан декхар ду, доIа 

уггаре доккха герз а ду, Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) 

аьлла: «ТIедоьссиначунна а, тIедоссанза долчунна а пайде ду доIа, доIа 

делаш, хIай АллахIан лай». ДоIа ца дар - АллахIана Iибадат дан куралла яр 

ду, АллахIа ма-аллара: «Шу Дала аьлла соьга деха, аса жоп лур ду шуна, 

баккъала а суна Iибадат дан куралла йеш берш, сийсаза болаш 

жоьжагIатчу гIор ма бу». Цул сов шега ца дехча АллахI реза хуьлуш вац, 

АллахIан Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) аьлла: 

«Баккъал а, АллахI оьгIазвоьду Шега цадехначунна». ДоIа деккъа АллахIан 

хьакъ ду, Цуьнга бен деха мегаш дац, АллахIе а ца доьхуш, кхечуьнга доIанца 

дехар - АллахIаца накъост  вар ду, ткъа иза-м, цу тIехь стаг велча, Дала 

гечдийр доцу доккха къа ма ду. Дала лардойла вай! 

АллахIа доIа де аьлла вайга омра даре терра, ницкъ кечбе аьлла омра а дина 

вайга: доIанан хьакъ дIадаларе терра, туьран хьакъ а дIало аьлла. Сийлахьчу 

АллахIа боху: «Шайн гIора мадду царна (керстанашна) дуьхьал ницкъ кечбе 

аша». Бусалба стеган бакъо яц деккъа доIанна тIетоьвжина Iан, мелхо а, шен 

таро йолччул ницкъ кечбан декхаре ву иза, нагахь итт тур кечдан таро йолуш, 

цо исс тур бен ца кечдахь, бехке хир ву иза, я толам а хир бац цунна. 

АллахIана Элча Бадр гIазотехь Деле доьхуш: «Я АллахI, Айхьа суна йина 

чIагIо кхочушъе Ахь», - бохуш мохь бетташ волуш, цунна тIехьа лаьтташ кхо 

бIе сов тур дара. Иштта Ахьзаб гIазотехь Элча (Делера къинхетам а, маршо а 

хуьйла цунна) доIа дан хIоьттича: «Я АллахI! Китаб доссийнарг, хьесап сиха 



деш верг! Я АллахI, и тобанаш эшае Ахь! Я АллахI, эшабе Ахь уьш, бегабе 

Ахь уьш», - бохуш, керстанан эскар Мадийнат тIе ца кхачийта, Iарбийн 

Iадатехь лелош хилла доцу хIилла лелийна, доккха харш даьккхина Iаш вара 

иза. 

Иштта АллахIа шайн керах кху умматна толам мел белла болу куьйгалхой 

доIанца АллахIана хьасталуш а бара, туьран хьакъ дицдеш а бацара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Шарийк бин IабдиллахI 33 

Шарийк бин IабдиллахI Куфат шахьрехь къеда вара. Цкъа цхьа зуда еънера, 

хIара кхелан мажлисехь а волуш, арз деш: «АллахIера орца доьху ас, цул 

тIаьхьа къеданера гIо доьху ас», - бохуш, мохь бетташ. 

Къедано хаьттира: «Собар! Мила ву хьуна зулам динарг?». 

«Куьйгалхо Iийса бин Муса ву34, Фурат татолан йистехь хурман диттийн беш 

яра сан, сайн дайх суна йисина, сайн вежаршца и беш екънера ас, сайна а, 

царна а юккъе керт а йинера, сайн дакъа лардеш, беш Iалашъеш цхьа персо 

стаг цу тIе охьа а хаийнера ас. Куьйгалхочо Iийсас сан вежаршкара церан 

дакъош ийцира, тIаккха соьга а дакъа дохка аьлла мах бийцира цо, амма ас 

ца доьхкира. Цул тIаьхьа пхи бIе стаг ваийтина буса юккъехь, цаьрга тхуна 

юккъера керт доь доцуш дIаяккхийтина, дакъош эделла, сайн хурман дитташ 

церан хурман диттех къасталуш яц со хIинца», - аьлла, шен бала 

охьабалхийра цу зудчо къедане. Меллаша, шен мухIар таIийна, тептар кера а 

делла, и зуда дIахьажийра къедано, цу куьйгалхочун неIаре гIой, иза а валош 

кхелан мажлисе юха схьайола аьлла.  

Зудчо схьадеъна кехат Iийса бин Мусан хьажиба35 чудаьхьира, цо элира 

куьйгалхочуьнга: «Шарийка зуда дуьхьалъяьккхина хьуна». Iийса бин Мусас 

шуртIат36 куьйгалхо схьа а кхайкхийтина шен хьажибе, цунна тIедиллира: 

«Вало, Шарийкана тIе а гIой, ас боху ала: «Я субхьаналлахI! Ахь лелориг санна 

тамашена хIума дайна дац-кх суна! Зудчо харц арз динера аьлла, иза суна 

дуьхьалйоккхуш ву хьо?!»». Хабар эцна хьажочо дехар дира: «Со ма 

вахийтахьара ахь цунна тIе», - аьлла, амма - «дIавало, дакъаза ма валарг», - 

аьлла, Iийса юха ца велира. Къеданна тIеваха ша араваьлча, шен накъосташка 

омра дира шуртIат куьйгалхочо, набахти чу мотт а, шена оьшур мел ерг хьо 

аьлла. Цо шега хабар схьакхетийча, Шарийка шен гIоьнче элира: «Вало, 

набахти чу кхосса хIара». Араволуш дуьйна шена хин дерг хууш хиллачу 

шуртIат куьйгалхочо элира къедане: «ХIай IабдуллахIан да, валлахIи, ахь 

сайна хIара дийр дуй ма хаьара суна! Цундела набахти чу сайна оьшург 

йиллийтинера ас, хьуна со тIевале». 
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 Iеламстаг, Куфат шахьран къеда (95 хI - 177 хI) 
34 Iийса бин Муса Куфат шахьран куьйгалхо ву, цул сов халифан девешин кIант а ву 
35 Куьйгалхочуьнан накъост 
36 Полици 



Къедано динарг куьйгалхочунна хиира, цо шен хьажиб хьажийра и волче, 

хабар эцна веъначу геланчан хIун бехк бу хатта аьлла. Шега Iийсас ма-аллара 

Шарийке дIаэлира шолгIа ваханчо а. «Набахти чу кхосса хIара а», - аьлла, 

хьажиб а шуртIат куьйгалхочунна тIаьххье чувоьллира къедано. Iийса бин 

Мусас, къар ца луш, Куфат шахьрара баккхийнах схьагулбира, царех 

цхьаберш Шарийк къеданан накъостий а бара. Куьйгалхочо элира цаьрга: 

«Шарийкана тIе гIо, соьгара маршалла а ло цуьнга, дIахаийта цунна ша соьца 

лерам ца биний, иштта со юкъаранах санна ваций а дIахаийта». Шайна 

тIедиллинарг кхочушдан арабевлира баккхийнах, малхбузал тIаьхьа маьждиг 

чохь хииначу Iачу къеданна тIебаьхкира уьш. Шаьш деънарг охьадиллина уьш 

бевлча, Шарийка хаттар дира цаьрга: «Кхечу нехан гIуллакх айбина, сайна шу 

тIедогIуш хIунда ца гина суна?». Цул тIаьхьа мохь туьйхира цо: «Кху куьпара 

къонахий буй кху чохь?», - аьлла. Цунна жоп луш, хьалагIевттира кегийнах. 

Къедано омра дира, хIораммо а цхьацца схьа а лаций, набахте дIабига аьлла 

шена тIебаьхкина баккхийнах. «ВаллахIи, цу чохь бен буьйса йоккхур ма яц 

аша», - тIетуьйхира цо. Гуттар цецбевллера хабар эцна баьхкинарш, цара 

элира: «Дера хир вац-кх баккъал луьш-м». «Дера ву-кх! Юхахула зуламхочун 

хабар эцна шу ца лелийтархьама», - жоп делира царна къедано. Хьалха веъна 

хилла шиъ санна, уьш а чубоьхкира цо. Iийса бин Мусас буьйсанна вахана 

уьш шаберш арабехира. ШолгIачу дийнахь шен кхелан мажлисе охьахиъча 

Шарийк, цунна хиира куьйгалхочо динарг. Шен гIирс тIорказ чу а берзийна, 

шен хIусаме и дIа а дахьийтина, шен гIоьнче элира цо: «Сан мохь бохьуш 

Багдаде тIаьхьавола, валлахIи, хIара дарж цаьргара дехна ма дацара вай, 

мелхо а, нуьцкъала тIедожийна дара, кху даржехь вайн лерам хир бу аьлла 

дош а деллера цара». Цул тIаьхьа Багдад шахьре дIаваха новкъавелира 

Шарийк. 

Куфат шахьран йисте кхаьчча къеда, Iийсана хиира и шен болх Iадда а 

битина, Багдаде дIаваха новкъаваьллий. Дукха сиха цунна тIаьхьавахара 

Куфатан куьйгалхо Iийса, ша тIаьхьакхиъча, дехарш дан волавелира иза: 

«ХIай IабдуллахIан да! Сацахьа, сан вежарий ма бара ахь чубоьхкинарш, 

битахьа сан гIоьнчий». 

«Шаьш лело цадезарг цара лелорна боьхкинера ас уьш набахти чу, уьш цу чу 

юхаберзабаллалц со юхавогIур вац, нагахь уьш юха ца берзабахь, муъмин 

нехан амирана тIекхаьчча, со даржах мукъавитар доьхур ду ас», - жоп делира 

цунна къедано. Дан хIума дацара куьйгалхочун, уьш чубохкийтар бен, кхин 

агIо яцара. Цо омра дира, ша арахецнарш набахти чу юхабига аьлла. Цул 



тIаьхьа шаьшшиъ волччехь лаьттира и шиъ, уьш шаберш чубоьхкина аьлла, 

набахтин куьйгалхо валлалц. Шарийка шен накъосташка элира: «Схьалаца 

цуьнан дуьрста, дIавига иза кхелан хIусаме».  Хьалхаваьккхина валош Куфат 

шахьран куьйгалхо Iийса бин Муса а волуш, Шарийк къеда кхелан хIусаме 

схьакхечира, арз дина йолу зуда а схьакхайкхира. Кхелан мажлис 

дIайолаелира. 

- ХIара ву хьан довхо, схьавеъна хIара кхеле, - элира Шарийка цу зудчуьнга.  

- Кхел дIайолаялале набахти чохь берш арабаха, - дехар дира Iийса бин 

Мусас, къеданна хьалха охьа а хиъна. 

- ХIинца уьш маьрша бита мегар ду!Арабаха уьш, - реза хилира Шарийк къеда 

а.  

- Кху зудчо дечу дIахьедаранхьокъехь хIун олу ахь? - хаьттира цо 

куьйгалхочуьнга.  

- Бакълуьш ю иза. 

- Айхьа схьадаьккхинарг юхадерзаде, айхьа йохийна керт ша ма-хиллара 

хьала а йотта.  

- Мегар ду, кхочушдийр ду ас иза.  

- Кхин цхьана а хIуманехь бехкевеш вуй ахь хIара? - хаьттира къедано 

зудчуьнга.  

- Ву, персо-хехочуьнан хIусам йохийна цо, цуьнан хIуманаш дIа а яьхьна. 

- Персочуьнан хIусам а хьалайотта, цуьнан хIуманаш юха а ерзае, - тIедиллира 

къедано. 

- Мегар ду, - жоп делира цунна куьйгалхочо.  

- Кхин цхьана а хIуманехь бехкевеш вуй ахь хIара? - юха а зудчуьнга 

вистхилира Шарийк.  

- ХIан-хIа, вац, Дала диканца бекхам бойла хьуна.  

- Мегар ду, хьо паргIат ю хIинца. 

Дукха реза а хилла, кхелан хIусамера араелира зуда. Мажлис дIаерзарца, 

шен меттера хьала а иккхина, куьйгалхочун куьг а лаьцна, и шен метте 



охьахаийра къедано. Цо элира: «Ассаламу Iалайка, хIай амир. Стенца омра до 

ахь соьга?». «Ас стенца омра дийр ду хьоьга?!» - аьлла, велавелира 

куьйгалхо. Къедано лелочух цецваьллера и, нуьцкъала вала а вина, кхелан 

мажлисе охьа а хаийна, нахана хьалха «охьа а таIийна», хIинца лерамца, 

гIиллакхца и шега вистхиларх ца кхетара и. Шарийк къедано элира: «ХIай 

амир, иза (кхелъяр) шарIан хьакъ дара, ткъа хIинца дерг гIиллакхан хьакъ ду». 

Цуьнан дешнаша ойлане вахийтинера куьйгалхо, аравала хьалагIаьттира и. 

«АллахIан болх базбечунна хьалха АллахIа Шен хьалкъах уггаре лакхарнаш 

цхьаьна охьатаIабо-кх», - аьлла, Куфат шахьран куьйгалхо Iийса бин Муса 

аравелира. 

Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) шен уммат Iамийна 

бакъонна тIехь латта а, бакъ дош ала а, бехк боккхучеран бехках ца кхера а, 

цо аьлла: «Шух цхьа а нахах озаваларо юха ма воккхийла бакъдерг аларх, 

шена и бакъдерг гинехь, девзинехь». Бусалба стаг бакъдерг олуш, бакъонна 

тIехь лаьтташ хила везаш ву, шена дуьхьала верг даржан да велахь а, хьолада 

велахь а, милла велахь а. 

Бакъонан ша-кепара ницкъ бу, бакъонан да даима сийлахь ву, харцо даима 

гIийла ю, гучехь цуьнгахь ницкъан бахьанаш мел дукха делахь а, цу харцонан 

накъостий мел кура белахь а, шайн сийлалла гойтуш цара мел хIилланаш 

леладахь а, харцо гIийла ю, цуьнан накъостий сийсаза бу. ФирIавнан 

накъосташа доккха бозбуунчалла Муса-пайхамарна (Делера маршо хуьйла 

цунна) хьалха даржийча, Муса цу бозбуунчаллех озавелча, Сийлахьчу АллахIа 

аьлла цуьнга: «Ма кхера, баккъал а, хьо ву хьуна лакхахь верг (толамехь 

верг)».37 Муса бакъонна тIехь ма вара, ткъа бозбуунчалла лелораш харцонна 

тIехь бара, Муса АллахIан лаам кхочушбеш вара, бозбуунчалла лелораш 

шаьш санна долчу адаман ФирIавнан лаам кхочушбеш бара, Мусагахь шен 

некъах тешар дара, бозбуунчалла лелочаьргахь шайна ФирIавна лун йолчу 

йоле сатийсар дара. 

Бакъо толаме ца кхочуш юьсур яц, харцо эшам ца Iовшуш лелар яц, иза 

АллахIан суннат ду. Бакъонца толаме кхача луург цу бакъонца ваха веза, 

АллахIа дуьненахь а, эхартахь шен сийдан луург бакъонан сийдеш, АллахIан 

динан сийдеш хила веза. Хьасан Ал-Басрийс (Дала къинхетам бойла цунах) 

аьлла: «Хьо миччахь велахь а, АллахIан белхан сийде ахь, тIаккха Веза-

Сийлахьчу АллахIа сийдийр ду хьан». 
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Куфатан куьйгалхочо ма-аллара: «АллахIан болх базбеш волчунна хьалха 

АллахIа Шен халкъах уггаре лакхарнаш цхьаьна охьатаIабо-кх». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. IабдуллахI бин Жахьш 

(Дела реза хуьйла цунна) 

ХIижрин шолгIачу шарахь ражаб баттахь АллахIан Элчано (Делера къинхетам 

а, маршо а хуьйла цунна) IабдуллахI бин Жахьш Макка йолчу агIора 

дIахьажийра, мухIажирех волу бархI къонахчуьнан коьрте а хIоттийна. Яздина 

кехат а делира Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) 

IабдуллахIе, шина буса некъ бича схьадаста, тIаккха цу тIехь дерг кхочуш а де 

аьлла. IабдуллахIа Элчано ма-аллара, шина буса некъ а бина, кехат 

схьадаьстира, цу тIехь яздина карийра цунна: «Хьо кху сан кехат тIе хьаьжча, 

Макканий, ТIаифний юккъехь йолчу Нахлат олучу метте дIагIолахь, цигахь 

къурайш тайпане бIаьрг тоха, цара лелориг хаа вайна». Кехат ша дешча: 

«Хаза а хези, муьтIахь а хили», - аьлла, шеца болчу накъосташка хаам бира 

цо: «Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) омра дина соьга, 

Нахлат олучу метте гIой, къурайш тайпанан хьал довза аьлла, шух цхьа а 

нуьцкъала ма вига а аьлла цо соьга, шена шахIадат дезарг (дIакхалха луург) 

тIаьхьахIотта, ткъа цадезарг юхагIо, ткъа со-м Элчанан омра кхочушдан 

дIавоьдуш ву», - аьлла. Цхьа а юха ца воьрзуш, шаберш а цхьаьна дIабахара 

уьш.  

Нахлат олучу метте дIакхаьчча, къурайшийн тайпанан къепал тIенисъелира 

царна. Бусалба тоба гича оза а белла, кхарна гена боццуш севцира уьш. Цул 

тIаьхьа корта баьшна волу Iуккашат бин Михьсанех бIаьрг а кхетта, 

паргIатбевлира къурайшаш, хIорш Iумрате арабевлла нах бу моьттуш. 

Бусалба нах вовше дагабевлира, цу къепална тIелатар даран хьокъехь: ражаб 

беттан тIаьххьара де дара иза, ткъа и бутт шена чохь тIом бар дихкина болу 

хьарам бутт бу. Цара элира: «Кху буса тIелатар ца деш, вай Iахь, и къепал 

хьарам38 чу гIур ю, тIаккха царна тIелата вайн йиш хир яц, нагахь хIинцца вай 

уьш байахь, хьарамчу баттахь уьш байинарш хир ду вай». Ойланаш керчаш 

яра церан, тIаьххьаре а сацам хилира цу къепална тIелата, велург вен а, 

яккхалург схьаяьккха а. Вакхид бин IабдиллахI Ат-Тамимийс (Дела реза 

хуьйла цунна) пха тоьхна Iамр бин Ал-Хьадрамий вийра, ткъа Iусман бин 

IабдуллахI а, Хьакам бин Кайсан а керавеара, иштта IабдуллахI бин Жахьш 

(Дела реза хуьйла цунна) шен накъосташца, къурайшийн тайпанан къепал 

ялош, ши йийсархо валош Мадийнате юхавирзира. 
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Ткъа Мадийнате схьакхаьчча, Элчано (Делера къинхетам  а, маршо а хуьйла 

цунна) элира: «Хьарамчу баттахь тIом бе ца аьллера ас шуьга». И къепал а, 

йийсархой а хье ца беш, битира цо. Цу къепалх цхьа а хIума схьаэца реза ца 

хилира и. Йоьхна хьаьвзира бусалба тоба, шаьш дакъазадевлла моьттура 

царна, бехкаш а дохура цаьргара бусалба вежарша, иштта гIалат даларна. 

Къурайшийн тайпано эладиташ долийра: «Мухьаммада а, цуьнан накъосташа 

а хьарам бутт хьанал бина, цу баттахь цIий Iанийна, даьхнеш схьадаьхна, 

къонахий йийсарбина», - бохуш. Ткъа Маккахь болу бусалба нах 

холчахIиттина бара, шайн вежарий кIелхьарабохуш олура цара: «ШаIбан 

баттахь дина цара шаьш динарг». Цу хьокъехь ден къамелаш совдевлча, 

АллахIа дайдира и гIуллакх бусалба нахана, аяташ а диссийна: «Хьарамчу 

баттахь тIом барх лаьцна хоьтту цара хьоьга, ахь ала: «Цу баттахь тIом бар 

доккха къа ду, амма АллахIан новкъах нах юхабеттар, АллахIаца 

керстаналла дар, хьарамчу маьждигах (хьаьж-цIийнах) нах юхабеттар, цу 

чуьра цуьнан охIла арабахар АллахIана гергахь кхин а доккха ду. Фитнат 

(керстаналла) кхин а доккха ду»39. ХIара аяташ диссича бусалба нах 

паргIатбевлира, царна тIера гIайгIа дIаелира, Элчано и къепал а, ши йийсархо 

а къобалвира. 

Бусалба нах хьарамчу баттахь тIом барца гIалатбевллера, ткъа Элчано 

(Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) инкарло йира царна, церан 

гIалат мага а ца дира цо, керстанна цара зен динехь а. Бусалба нахера иштта 

гIалат даьлча къурайшашна Ислам-динна Iоттар ян меттиг яьллера, шайн 

боллу хаамийн гIирс айбина, Ислам-дин бехдан арабевлира уьш. ХIинццалц 

бусалба нахана шаьш мел дина зулам, гIело йицйина. ТIаккха АллахIа жоп а 

делира-кх царна, цара лелийнарг бусалба нахера даьллачул а доккха дуй 

хоуьйтуш. IабдуллахI бин Жахьш а, цуьнан накъостий а чIогIа гIайгIане 

бахнера Ислам-динна Iоттар ян шаьш керстанашна бахьана даккхарна, амма 

АллахIа церан гIайгIа а, иштта къемат-де кхаччалц хийла гIалатвала 

тарлучуьнан гIайгIа а дIаайъеш аяташ диссийра. 

Бусалба стагера гIалат даьлча, цуьнан гIалат мага а ца деш, цунна инкарло 

йийр ю вай, цуьнгара даьллачуьнан тIаьхьалонаш тIе а лоцур ю вай, амма цу 

вайн вешина дуьхьал керстанийн гIоьнчий хила бакъо яц вайн! Дашца хуьйла 

и, белхаца хуьйла и! Муьлхха а цхьана бусалбанера даьллачу гIалатах 
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бахьана а дина, Ислам-динна Iиттарш мел ечуьнга IабдуллахI бин Жахьша ма-

аллара эр ду вай:  

«Хьарамчу баттахь стаг вер доккха лору аша,  

Нагахь нийсо гуш цхьаъ велахь: цул а доккха ду шуна,  

Мухьаммадан кхайкхамах аша нах юхабеттар,  

Цуьнца аша керстаналла дар, ткъа АллахI теш а ву, гуш а ву, 

АллахIан маьждигера цуьнан охIла аша арабахар а,  

Хьаьж-цIенна уллехь АллахIана сужуд  деш цхьа а ца гайтархьама. 

Иза40 вийна бохуш аша тхуна Iиттарш яхь а,  

Массо хьагI ерг а, зуламхо а Ислам-динна луьш велахь а, 

Нахлатехь гIатточо тIом гIаттийча,  

Хьадрамин кIентан цIийх тхайн цамзанаш м  дуьзира оха».  

Бусалба стаг керстанан хьокъехь мел гIалатваьлча а, цу керстанаша 

бусалбанийн хьокъехь ден гIалаташ кхин а дукха а, даккхий а ду. Цул сов, 

царна гергахь-м уьш гIалаташ а дац, церан амал ю иза, зулам церан цIийца 

ду. Шаьш кхоьллинчу АллахIан хьокъехь а цхьаьна гIалат бу уьш, Цуьнца 

керстаналла дарца, Цуьнан динах нах юхабеттарца а. 
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19. Сумамат бин Усал 41 

Пайхамара (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) Нажд агIора 

дахийтина эскар дара, шен декхар кхочуш а дина, Мадинате юхадогIуш. 

Новкъахь Бану Хьанийфат тайпанах волчу Сумамат бин Усална тIе а нисделла, 

иза йийсар а вина, схьавалийра цара шайца. Маьждиг чохь бIогIамах 

дIавихкинера цара иза, цхьа хан яьлча Элча (Делера къинхетам а, маршо а 

хуьйла цунна) тIехIоьттира цунна. «ХIай Сумамат, хIун олу ахь?», - аьлла 

хаьттира цо йийсархочуьнга. «Дика ду сан ала, хIай Мухьаммад, нагахь ахь со 

вехь, тIехь цIий дерг вуьйра ву ахь, нагахь маьрша ахь со витахь, баркалла эр 

дерг вуьтур ву ахь маьрша, нагахь даьхни дезаш хьо велахь, хьайна дезачул 

деха соьга», - жоп делира Сумамата. Кхин вист а ца хуьлуш, Iаддавитира и 

Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна). ШолгIа дийнахь юха а 

Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) цунна тIе а хIоьттина, 

хаьттира: «ХIай Сумамат, хIун олу ахь?», - аьлла. «Дика ду сан ала, хIай 

Мухьаммад, нагахь ахь со вехь, тIехь цIий дерг вуьйра ву ахь, нагахь маьрша 

ахь со витахь, баркалла эр дерг вуьтур ву ахь маьрша, нагахь даьхни дезаш 

хьо велахь, хьайна дезачул деха соьга», - аьлла, хьалха санна жоп делира 

йийсархочо. 

Юха а Элча дIавахара, кхин вист а ца хуьлуш. КхозлагIчу дийнахь юха а тIе а 

хIоьттина, хаьттира цо: «ХIай Сумамат, хIун олу ахь?», - аьлла. «Хьалха айса 

аьлларг олу ас», - жоп делира Сумамата.  

ТIаккха Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) элира: «ДIахеца 

Сумамат». 

Элчано ша маьрша витича, Сумамат маьждиг уллехь йолчу цхьана беша а 

ваьлла, лийча а лийчина, маьждиг чу юхавеара, цо элира: «АллахI воцург 

кхин Дела цахиларца тоьшалла до ас, Мухьаммад АллахIан Элча хиларца 

тоьшалла а до ас. ХIай Мухьаммад, АллахIаца дуй ма буу ас, хIинццалц хьан 

юьхь санна суна цаезаш юьхь кху лаьтта тIехь ма яцара, хIинца хьан юьхь 

санна суна дукхаезаш юьхь ма яц, хьан дин санна суна цадезаш дин ма 

дацара, хIинца хьан дин санна суна дезаш дин а ма дац, хьан мохк санна суна 

цабезаш мохк ма бацара, хIинца хьан мохк санна суна безаш мохк а ма бац, 

хьан эскаро Iумрате воьдуш новкъахь схьалаьцнера со, хIинца ас хIун дича 
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бакъхьара хета хьуна?». ТIаккха Элчано Iумрат кхочушде аьлла омра дира 

Сумамате.  

Цул тIаьхьа шен Iумрат кхочашдан Макка вахча, цхьамма хаьттира цуьнга: 

«Юхаваьлла хьо?», - аьлла, «хьайн дин дитина ахь?» бохург дара цуьнан иза. 

Сумамата жоп делира: «ХIан-хIа, юха ца ваьлла со, амма Мухьаммадца, 

АллахIан Элчанца, иман диллина ас, АллахIаца дуй ма буу ас, кхул тIаьхьа 

Ямаматера42 цхьа кIана буьртиг кхочур ма бац шуна, Пайхамаран (Делера 

къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) пурба доцуш».  

Шен дош лар а дира цо, Маккин охIланна экономикан блокада хIоттийра цо, 

Ямамат махкара царна хуьлуш долу рицкъ саца а дина. ХолчахIоьттинера 

къурайшаш, рицкъ лахделлера, къелла бахьанехь гIаддайна хьийзаш болу, 

Элчане дехар деш хабар дахьийтира цара: «Гергарлонаш леладе, чIагIде 

бохуш вевзуш вара-кх тхуна хьо, Сумамата тхан рицкъ хадийна, тхуна хало а 

йина, тхан рицкъ тхуна схьакхачийта аьлла яздахьара ахь цуьнга», - аьлла. 

Ткъа Элчано, цаьрца тIеман хьолехь ша волушшехь, царах къа а хетта, 

Сумамате яздира: «Сан къомана церан рицкъ дIадахьийта», - аьлла. Цуьнан 

омранна муьтIахь хилира Сумамат, шен тайпанна пурба делира цо 

къурайшашца йохк-эцар лело.  

Иштта Сумамат бин Усал (Дела реза хуьйла цунна) Исламехь дуьххьара 

керстанашна экономикан блокада хIоттийнарг хилира. 

Элча (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) шайца тIеман хьолехь 

волушшехь, тIом сацабайта ца олуш, экономикан блокада дIаяккха аьлла 

дехар дира къурайшаша цуьнга. Цо гойту, экономикан блокада ша-кепара 

ницкъ болуш герз хилар, мостагIчунна иза йоккхачу тоьпал а кхераме хилар. 

Муьлхха а пачхьалкхана экономикан блокада йича, даккхий зенаш хуьлу 

цунна. Масала, цу пачхьалкхера яккхийчу компанешна зенаш хила дуьйлало, 

шайна зенаш хилча, цара цхьаболу белхалой балхах хадабо, ткъа балхах 

хадийначу белхлочунна дукха дика ма хаьа ша дIаваккхаран бахьана хIун ду, 

шен Iедало лелош йолу политика бахьана долуш шен махкана экономикан 

блокада хIоттийнехь, цо шен балхах ша вохаран шен Iедал бехке до, ткъа 

Iедал бехке деш долу адам махкахь совдалар боккха кхерам бу муьлхха а 

пачхьалкхана. 
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Иштта муьлхха а пачхьалкхехь куьйгалхо хийца а тарло экономикан блокадо, 

муьлхха а пачхьалкхана экономикан блокада хIотторан бахьана - цу 

пачхьалкхан куьйгалхо хилча, цу пачхьалкхехь йолу яккхий компанеш, шайна 

цу экономикан блокадех зенаш хилла йолу, рогIерачу харжамашкахь шайна 

зенаш хиларан бахьана хIоьттинарг дIаваккха хьовсу, шайн даьхнеш цара и 

куьйгалхо хийца комаьрша дIадохуьйту. 

Экономикан блокадица вайга Исламан пачхьалкх кхоллалур яц, амма тахана 

лаьтташ долчу умматан гIийлачу хьолаца, умматан керахь дисина кхераме 

герз ду иза, кху дуьненан бахархойх 24% цакхоччуш ду Исламан уммат, 

цуьнан цхьабарт а хилла, цо экономикан блокада хIоттийначу муьлхха а 

пачхьалкхана даккхий зенаш хир ду. 

Экономикан блокада мел кхераме герз ду шайна хааре терра, керста нах 

цуьнан мах вайна гергахь лахбан гIерта, иза эрна ловзар ду аьлла вайна 

хетийта гIерта, цу керстано шайна тIеIаткъам бина болу цхьаболу бусалба нах 

а хуьлу церан къамелаш даржош, царел а кхераме хуьлу экономикан 

блокада суннатехь яц бохуш мохь беттарш, цара дуьйцург муьлха суннат ду 

те?! Элчанан (Делера къинхетам а, маршо а хуьйла цунна) суннат-м билггал 

дац иза. АллахIан китаб чохь а, Элчанан суннатехь а мостагI Iовжор, массо 

некъаца цунна дуьхьал тIом бар долуш ду. Ткъа мостагI Iовжа мел во а мохь 

хьакха дог догIучу наха шайн иман-ислам карладаккха деза. 

Экономикан блокада мостагI Iовжош яцахьара, и блокада шена хIоттийначу 

Франци пачхьалкхо узарш дийр дацара. И масал вайна генара дац, олуш ма-

хиллара: «Узарш дар лазаре хьаьжжина хуьлу». 

 

 

 

 

 

 



20. Шайх Ал-АзхIар 

Шайх Ал-АзхIар - мисрера уггаре йоккхачу Iилманан хIусаман коьрта шайх ву. 

«Ал-АзхIар» цIе йолчу ширачу, доккхачу маьждиган а, иштта цу цIарца йолчу 

университетан а доладеш, цуьнан Iеламнахана тIехь куьйгалла деш, цуьнан 

низам а, кхерамазалла а ларъеш верг ву иза. 

Шайх Ал-АзхIар - Исламан Iаламехь лоруш, наха шен даше ладугIуш волу 

воккха Iеламстаг ву. 

«Миср мохк схьабоккхур бу ас, артисташ а, массо кепара белхалой а, зударий 

а, актераш а Миср махка чу а балор бу ас». 

Наполеон Бонапарт 

 

Францин эскар схьакхечира Мисре, Александрия олучу шахьре 1798 шарахь 

мятсел (июль) беттан 1-чу дийнахь, шайн паччахь Наполеон Бонапарт 

коьртехь волуш. Эскар дукха доккха дара: 300 хIордкема а долуш, 35 эзар 

тIемало тIехь волуш, и хIордкеманаш лардеш кхин 55 тIеман хIордкема а 

долуш. 

ШолгIачу дийнахь Александрия шахьарна тIелатар дира Наполеона, дукха 

сиха бусалба нах ийшира, шайн шахьар ларъян церан ницкъ ца кхечира, цу 

гIалин куьйгалхо Мухьаммад Карийм йийсар а вира… 

Цул тIаьхьа Наполеон Мисран коьрта шахьар Каир схьаяккха новкъавелира. 

Цу заманахь Мисрехь куьйгалла деш мамлукаш бара, ткъа паччахь Мурадбек 

вара. 

Наполеон Каир шахьарна гергакхечира, «ИмбабахI» олучу меттехь 

мамлукийн эскар дара, тIевеана мостагI юхатоха кечделла, Мурадбек 

коьртехь волуш лаьтташ. Иштта 1798 шарахь мятсел (июль) беттан 21-чу 

дийнахь Наполеон мамлукийн эскарца буьрсачу тIамехь чуччавахара, 

мамлукийн эскар масех бIе шо шен заманал а тIаьхьадисина хиларе терра, 

Наполеонан яккхийчу тоьпаша хIаллакдина, охьадиллира масех сахьтехь… 

Иштта Наполеона Каир шахьар схьаяьккхира, и шен буйна кхаьчначу шолгIачу 

дийнахь Iеламнах схьагулбира цо, царна юккъера уггаре коьрта исс Iеламстаг 

билгал а вина, царах Каир шахьарна куьйгалла дан мажлис кхоьллира цо, цу 



мажлисан керахь цхьа а хIума дацара, амма цхьадолчу хьелашкахь цунах 

дагавала, нах шена дуьхьал ца гIовттийта кхоьллинера цо и.  

Ткъа мажлисан куьйгалхо хаьржинера цу заманчохь Шайх Ал-АзхIар волу 

IабдуллахI Аш-Шаркъавий. 

Иштта Миср пачхьалкхана куьйгалла дан волавелира Наполеон, Iеламнах 

шегахьа баха дуккха а хIилланаш лелийра цо, коьрта тIе чалба а туьллий, кера 

суьлхьанаш оьций, хийла гучуволура иза, амма Iеламнах цу ловзарх кхеташ 

бара, делахь а, хьал хийца ницкъ бацара цаьргахь, Наполеонан керахь 

йийсархой санна бара уьш... 

Ша цу кепара хIилланаш а лелийча, ша «дарж» а делча, Наполеонна 

моьттира ша Iеламнах эцна, церан ойланаш шеца ю. 

Цхьана дийнахь Iеламнах шен мажлисе схьагулбира цо, тIаккха цигара 

хьалагIаьттина дехьа а ваьлла, юха керахь тIайласанаш43 йолуш сехьавелира 

Наполеон, хIора тIайласан кхо бос болуш яра, кIайн, цIен, таьIна-сийна - 

Франци пачхьалкхан байракхан бесаш ду уьш. Царех цхьаъ Шайх 

Шаркъавийн белшаш тIе йиллира цо, тIаккха Шайх оьгIазвахара, цуьнан бос 

хийцабелира, и тIайласан оззийна схьа а яьккхина, Наполеонан когашка 

охьакхоьссира цо. Цу суьртах цецваьллачу Iеламнаханий, Наполеонний 

юккъехь гочдеш лаьттачо элира: «ХIай Iеламнах! Эскаран куьйгалхо 

(Наполеон) шун сийдан лууш ма ву, тIайласан тIе а йиллина, шу кхечарех 

схьакъаьстина хилча эскарна а, нахана а гергахь шу сийлахь хир ма ду, церан 

дегнашчохь шун дарж лакхадер ма ду!». 

ТIаккха Шайх Шаркъавийс а, цуьнан накъосташа жоп делира: «Амма 

АллахIана гергахь а, тхан бусалба вежаршна гергахь а тхан дарж лахлур 

ду». АллахIа къинхетам бойла Шайх Шаркъавих а, цуьнан накъостех а! 

«Амма АллахIана гергахь а, тхан бусалба вежаршна гергахь а тхан дарж 

лахлур ду», - ма бакъ аьлла дешнаш ду-кх уьш! Керстанан билгало шен 

белшаш тIе я некха тIе йиллина муха хир ву бусалба стаг, Iеламстаг муххале а, 

АллахIана гергахь диканиг волуш, иблисана гергахь а диканиг волуш хир ма 

вац цхьа а я цкъа а. Нагахь хьо АллахIана гергахь дика велахь, Исламан 

турпалхо велахь, иблисана гергахь вон хир ву хьо, цуьнан некъан мостагI хир 

ву, ткъа нагахь иблисана гергахь хьо дика велахь, цуьнан некъан турпалхо 

                                                           
43 Cтега  сийдеш, иза вазвеш цунна тIекхуллу доьхка /орден 



велахь, АллахIана гергахь вон хир ву хьо, Исламан умматан мостагI а хир ву 

хьо! АллахIана гергахь а, иблисана гергахь а дика хила йиш яц! 

Ислам - иза АллахIан некъ бу, адам ирсе деш, кхиош, дендеш, декъалдеш 

некъ бу иза! АллахI цхьаъвийриг, Цунна муьтIахь верг, Цуьнан Элчанна 

(Делера къинхетам а, маршо хуьйла цунна) тIаьхьавозург, бусалба нахаца 

кIеда верг, керстанца шога верг АллахIан некъа тIехь ву. Сийлахьчу АллахIа 

аьлла: «ХIара (Ислам) Сан нийса некъ бу, цунна тIаьхьадаза, (тиллачу) 

некъашна тIаьхьа ма даза, цара (АллахIан некъана) генадохур ду шу, 

АллахIа шуьга дина весет ду иза шу (АллахIан Iазапах) ларлур долуш».44 

Керстаналла - иза иблисан некъ бу, тиларан, боданан, зуламан, дакъазаллин 

некъ бу иза. Массо керста цу некъа тIехь къахьоьгуш ву, цу некъа тIехь 

керстанан накъост хилларг - иза шайтIанан накъост хилла, цуьнан некъан 

гIоьнча хилла. Сийлахьчу АллахIа боху: «АллахI а витина шайтIанах шен 

накъост винарг, иза билггал хIаллак ма хилла».45  

И ши некъ нийсса вовше бIостанехьа бу, нагахь Исламан турпалхо хьо велахь 

- керстаналлин мостагI ву хьо, нагахь керстаналлин турпалхо хьо велахь - 

Исламан мостагI ву хьо. Цу белхах дика кхеташ вара Наполеона шен белшаш 

тIе тIайласан йиллина волу Шайх Ал-АзхIар волу Шаркъавий а, иштта цуьнан 

накъостий болу Iеламнах а, цундела шайна тIаьхьабогIучарна масал дуьсур 

долу дош элира цара: «Амма АллахIана гергахь а, тхан бусалба вежаршна 

гергахь а тхан дарж лахлур ду». 

 

 

 

АллахIан къинхетамца жайна кхочушхили. 
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