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ОРАЕН «ЗА ЗАСПУГИ 
ПЕРЕА УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

ИСЛАМАН
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

АПАМИИН СИНХЬАШТАШ КХОЧУШ ПАРАН НОВКЪАХЬ -  32 ШО

а х ь м а д -х ь а ь ж и н  в е с е т
(Дала гіазот  къобалдойла цуьнан)

Цкъа воьдуш ас даьхьира цунна «Исламан 
зіаьнарийн» хьалхара масех номер (1990 шо). 
Дуьххьарлерчу хьуьжаран дахарх йолу масех 
репортаж йара царна тіехь, Ахьмад-хьаьжа (дала 
гIазот къобал дойла цуьнан) гIад а оьхуш, хьоь- 
жура цу тIерачу суьрташка. къамел чекхдолуш, 
хіара газеташ суна дита йиш йуй хьан, хаьттира 
цуо. А с, хьуна деана ду хіорш, элира.

TIаьххьара вахана хиллера со, цуо йазде 
аьлла заявлени а эцна воьдуш. газет йуха 
меттахіотторан хьокъехь йаздинчу зайавленина 
тіе иштта йаздира Ахьмад-Хьаьжас (дала гіазот 
къобал дойла цуьнан) хіетахьлерчу зорбанан ми
нистрана тіедуьллуш: «... ХІара газет хила дезаш 
хиларх тешна ву со. 04.05.2004 г. (подпись)».

Сайн дахаран новкъахь дуккха а шерашкахь 
пачхьалкхан белхаш бина волу со мелла а ойлане 
воккхуш хийтира суна Ахьмад-Хьаьжас йаз- 
динарг. Куьйгалхочо иштта йазйина резолюци 
гина вацара со... Оцу ойланашца ціа кхечира со.

Цул тіаьхьа, пхи де даьлча, 9-чу майхь, вайн 
махка боккха бохам кхечира -  Ахьмад-Хьаьжин 
(Дала гіазот къобал дойла цуьнан) Делан 
мостагіаша йамартло йина дахаран некъ дуь- 
ненчуьра хадийра. ТІаккха со кхийтира сан за- 
явленина тіехь йаздинарг -  иза Ахьмад-Хьаьжин 
весет хиллера. Бакъдолуш, иштта хир дуй цунна 

Ша деш долчу даккхийчу гіуллакхашца цхьаьна, хуууш ца хиллехь а, дахарехь тіаьххьара денош шен дуй хууш 
Ахьмад-Хьаьжина (Дала гіазот къобал дойла цуьнан) соь- хиллера цунна.
ца вистхуьлуш охьахаа хан карайора, «Исламан зіаьнарш» Дала гіазот къобал дойла цуьнан! Дала эхартан даржехь 
йухаметтахіотторан Іалашонца вахана шозза хилира со и сов воккхийла иза!
волчахь, Ахьмад-йуьртахь. Заурбеков Масіуд

ДИНАН ЩЕНАЛЛА, СИИЛАЛЛА ГОИТУ 
«ИСЛАМАН ЗIАЬНАРША»

«Исламан зіаьнарш» аьлла ціе йолчу газетан 
чулацам динан хазалла, ціеналла, лакхалла, оьз- 
данагалла, цуьнца йолу нийсонан бакъо гойтуш 
хилар гуш ду. И болх берриге а шен белша тіе а 
эцна лелош бу Жимачу Атагіарчу Джунидан кіанта 
Заурбеков Масіуда. Долочу заманахь адам кхеташ 
а доцуш, ваххабизман зулам вай долчохь даьр- 
жачу хенахь, цунна дуьхьал болх беш, эвлаяийн 
даржаш дуьйцуш, церан Делаца йолу йукъаметтиг 
йовзуьйтуш, вирдашца беш къастамаш боцуш, 
массо а зератан суьрташ тіетухуш, эвлаэех дерг 
девзачу нехан къамелаш зорбане дохуш, вайн 
телевиденехула діагойтуш, лаккхарчу тіегіанехь 
діабаьхьира Масіуда и болх. Амма эвлайаэх лаьцна 
дийцарш къобал ца деш берш а хиллера хіетахь, 
цара редакце йаздора, шайн ціераш лечкъа а ца 
йора. «Исламан зіаьнарш» газетехула а, меттигер- 
чу телеканалехула а царна дуьхьал болх беш вара 
Масіуд. Дагадогіу, вайна массарна а дика вевзаш 
волу Мадин Махьмуд вайн республикин муфти 
волчу хенахь, Масіуда цуьнгара эцна интервью гай- 
тира хіетахь вайн телеканалехь. И интервью йечу 
хенахь ваххабизман зулам девзарш а, цо бохьучу 
бохамах дерг хууш а Іелимнах кіезиг бара вайн. И 
девзачех вара Жимачу Атагіара Мадин Махьмуд. 
Довзарал сов, и діаала стогалла а йара цуьнгахь. 
Оцу заманчохь дуьйна, вайн къомана тіебогіу бала 
йухатохарехь болх бинарг «Исламан зіаьнарш» 
газет ду, коьрта долчу декъана, цуьнан коьрта ре
дактор Масіуд ву. Оцу белхан тидам беш бара цу

сингаттаман бала шайн дегнех хьерчаш болу вайн 
Іелимнах а. Царах цхьаъ вара вайн республикин 
хьалхара Президент Кадыров Ахьмад-Хьаьжа.

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжа, 
КЪКФО-н ^лимнехан 

кхеташонан куьйгалхо

ХЬЕХАМАШ

ЭЛЧАНАН А, АСХЬАБИЙН А АССАРАШ -  НОХЧИЙЧОХЬ
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

Лекха а, Сийлахь а волчу 
А ллахіера хьайна хуьлучу 
боккхачу Къинхетаман теш 
хили хьо, нохчийн халкъ, 
и къинхетам мел боккха бу 
хьайна хаа а ца хууш. Іаламах 
къинхетам беш, ша тіаьххьара 
ваийтина волчу Э лчанан 
Мухьаммад-Пайхамаран (Де
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) а, цуьнан ціийнан 
охіланан, цуьнан сийлахьчу 
асхьабийн а лараш  кхечи 
вайн махка Делан лаамца, 
Делан къинхетамца. йайрий 
шуна Делан Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун
на) сийлахьчу, хазачу коьрта 
тіехь кхиъна йолу месаш? 
О йла йирий аш, билгало 
йацара иза, Делан Элча (Де
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна), Къуръаначохь Дала 
Шен хаза гіиллакх Ша ха- 
стийна волу Элча нохчийн 
халкъана дагаваийта, цуь- 
нан хаза гіиллакхаш, цуьнан 
догціеналла, цуьнан кіеда- 
мерза хилар, къинхетаме 
хилар вайна дагадаийта, хье- 
хам бара иза, гіиллакхца 
а, оьздангаллица а массо а 
хіуманна тіехь а уггаре а сий
лахь волчуьнгара вай масал 
эца. йайрий шуна Дела Элча
нан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) сийлахьчу 
асхьаба Турпал-Іелас (Дела 
реза хуьлда цунна) коьртахь 
лелийна йолу пес?

Билгало йацара иза нох
чийн халкъан  к іен таш н а 
Турпал-Іелин доьналла, цуь- 
нан ийман, цуьнан къона- 
халла дагайаийта, цуьнгара 
вай масал эца доьналлица а, 
майраллица а, къонахаллица 
а. Дайрий шуна Делан Элча- 
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) шен хьокъехь 
«Хьо вайча, маликашна а эхь 
хеташ гина-кх суна» -  аьлла 
волчу сийлахьчу асхьаба

Іаффанан воіа Іусмана (Дела 
реза хуьлда цунна) піелгахь 
лелийна долу мухіар? Ойла 
йирий цхьаммо? Билгало 
йацара иза Лекха а, Сийлахь 
а волчу Аллахіа хіоттийна, 
нохчийн халкъан кегийрхош- 
на Іаффанан воіан Іусманан 
эхь дагадаийта. Тидам бирий 
аш Делан Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун
на) йоьіан Петіаматан ма- 
чийн айрийн? йоккха билга- 
ло йацара иза, Сийлахь волчу 
Аллахіа хіоттийна, нохчийн 
мехкарш на Шен Элчанан 
Мухьаммад-Пайхамаран йоі 
Петіамат дагайаийта, цуьнга
ра масал цаьрга эцийта?

Делан къинхетамца, Цуь
нан пурбанца хуьлуш долу 
хіума дукха кіоргера маьіна 
долуш, іаламат боккха чула- 
цам болуш, йоккхачу бил- 
галонца хуьлуш ду даима. 
Сийлахьчу Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун- 
на), цуьнан ціийнан охіланан, 
цуьнан безачу асхьабийн ла- 
раш вайн махка кхачар беркат 
хилла ца іа, уьш стенгахь 
севццинера? -  Иза а йара йок- 
кха билгало! Уггаре а йезачу, 
сийлахьчу меттехь бен со - 
вцур йарий уьш? Ойла йирий 
аш уьш севцца меттиган? И 
хіун меттиг йу? Муха меттиг 
йу? Нохчийн Республикин 
Коьрта м аьж диг.

«Н охчийчоьнан Дог». 
Соьлжан йист... Ткъолгіачу 
біешеран ткъе итталгіачу ше
рашкахь нохчийн іеламнехан, 
эвлайаийн, маслаіатан дайн, 
дикачу нехан ціий іанийна 
меттиг йу иза. йуьйцу хез- 
ний шуна и меттиг? Нохчийн 
къоман уггаре а тоьлла чкъор, 
шайх хіора а кху дуьненан 
меха а волуш хилла болу 
нохчийн тоьллачу къона- 
хийн ціий іанийна меттиг 
йу иза, Делан дош Къуръан,

Ц уьнан Э лчанан (Д елера 
салам-маршалла хуьлда цун- 
на) суннат дезар бен, кхин 
цхьана а хіуманна бехке а 
боцуш хилла болу.

Хастам бу Х ьуна, Веза 
Дела, ма эрна ца дайти Ахь, 
Хьайн дика лайш хилла бол- 
чу эвлайаийн, іеламнехан, 
дикачу нехан іаьнна ціий. 
Уьш эгна болу меттиг йазйи- 
кха Ахь, нуьре йи-кха Ахь, 
дийнахь а, буса а хаддаза Хьо 
хьехош, маьждиг хіотторца, 
оцу эвлайаашна, іеламнахана, 
дикачу нахана зератана сан- 
на. Кхин а ч іогіа  сийлахь 
йи-кха Ахьа и меттиг кху 
дуьненна хьалха, цу меттехь 
Хьайн Элчанан а (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун- 
на), цуьнан ціийнан охіланан 
а, цуьнан асхьабийн а лараш 
гучуйахарца. Шеко йоцуш, 
кіелхьарадовла меттиг йо- 
цуш, тіейеанчу іожаллехь 
шайн Аллахіе йирзинчу дог- 
ойланца, ма дукха доіанаш 
дина хир ду цара, ма дехна 
хир ду цара вайн Лекха а, 
Сийлахь а волчу Аллахіе. 
й а  Аллахі, Хіай Веза Дела, 
Хіай Къинхетаме Эла, Хіай 
іа л а м а ш  К х о ь л л и н а р г , 
Кхобуш-Кхиош верг, тхо даи
ма дукха хьашт Ахь гечдаре, 
Хьан къинхетаме, тхо дийна 
долуш а, тхо діакхелхинчул 
тіаьхьа а. Марздехьа тхуна, 
йа Аллахі, хьайн Сийлахьчу 
Элчанан гіиллакхаш, лохьа 
тхуна Хьайх кхерар, Хьайна 
муьтіахь хилар.

Лохьа тхуна, йа Аллахі, 
Хьайн дуьхьа вовшийн дезар, 
Кхана догіур долчу Доккхачу 
Къематан Дийнахь Хьайна 
гергахь а, Хьайн Элчанна 
гергахь а тхо йуьхь-кіайн хир 
долуш.

Тумчаев Адам

«ИСЛАМАН ЗІАЬНАРШ» -  ИЕРРИГЕ СССР ПАЧХЬАЛКХЕХЬ А 
БУСАЛБА ДИНАН ДУЬХХЬАРЛЕРА ГАЗЕТ!

1990-чу шеран июнь беттан 
деношкахь, хіетахь кхолла- 
йеллачу ДУМЧИ-н (Духов
ное управление мусульман 
Ч ечено-И нгуш етии) муф - 
тица къоначу іеламстагаца 
Газабаев Шахіид-Хьаьжица 
цхьаьнакхетар хилира сан. 
Бусалба нахана лерина газет 
арахеца сайн лаам хилар хьа- 
хийра ас цуьнга. Дукха вок- 
кхаверца тіеийцира Шахіид- 
Хьаьжас сан іалашо, амма 
ахчанца шен харжаш  йан 
таро цахилар схьахаийтира 
сихха. Ас элира: «Оцу тіехь 
ахь сагатдан оьшуш дац, и ас 
сайна тіелоцур ду», -  аьлла. 
1987-чу шарахь дуьйна про- 
изводственни кооператив 
схьайиллина, дуккха а наха- 
на белхан меттигаш а хуьлу- 
ьйтуш, Дала аьтто бинера сан 
сайн таро хила а. Ас деанчу 
гіуллакхна чіогіа реза хил- 
лачу Шахіид-Хьаьжас элира: 
«Вайн махкахь гучуйаьлла 
цхьа тоба йу шайх «вахаби- 
сташ» олуш. Иза вайн бер- 
риге а махкана доккха зулам 
дохьуш тоба йу. Чіогіа дика 
хир дара бусалба нехан газет 
хилча, царна дуьхьал идео
логически болх діабаьхьча». 
Хіетахь и тайпа хилам (ва- 
хабистийн тоба) вайн мах- 
кахь хилар суна дуьххьара 
хезира Ш ахіид-Х ьаьж ера, 
дукха нахана хууш а дацара 
и. Тхойшиннан барт хили - 
ра. Амма хіетахь Советски 
іедалан и бакъо луш долу 
«Зорбанан хьокъехь Закон» 
ар ад ал аза  дара. Б акъду , 
іедалан агіорхьара кхерам 
а бара и тайпа газет арадак- 
кха гіортар, Муфтията чохь 
денна а іелам нехан , цига 
хіуьттучийн «доладеш» ре- 
спубликан КГБ-н белхахо 
М адаев Л еча вара. Хууш 
дара, динан хьокъехь долчу 
зорбанна тіехь гуттар чіогіа 
тидам латториг хилар, нагахь 
и тайпа бакъо луш хилахь а. 
Амма сан лааман доза даца-

ра, цхьана а тайпанчу кхера- 
мо со сацор ву а ца моьттура 
суна, нагахь и бакъо хила 
йиш йолуш йелахь а.

Журналистан балхахь со 
воцу дукха зама йаьлла хи- 
ларна, гіар ца волуш, сайна 
тешаме накъост лахаран ойла 
йира ас. Ш ина дагахь во - 
цуш, сан ойла журналистана 
Тимирханов іаднанна тіехь 
сецира. іаднан суна дика 
вевзаш а, ас ч іогіа  лерам 
беш дика а, оьзда а накъост 
вара, хіетахьчул ткъех шо 
хьалха Нажин-йуьртахь сан 
гергарло тасаделла. Оцу за- 
манчохь Соьлжа-гіалахь ара- 
долучу НГі-н Республикин 
«Даймохк» газетан белхахо 
вара иза. Д ехха дийцарш  
динчул тіаьхьа, іаднана сан 
лаам тіеийцира, оцу балхана 
кхин а цхьа белхахо -  Хад- 
жимурадова Санет йукъаозо 
барт а хилира тхойшиннан. 
Хьалхара номер арайаллалц, 
гіар ца довла барт хилира 
тхан: хьанна хаьара мича 
кхерам е, йа новкъарлоне 
ладегіа деза? Оццу хенахь ас 
сайн вукха накъосте -  жур
налисте гапураев Хьасане 
(Хьасан соьца цхьаьна Шелан 
кіоштан газетан редакцехь 
болх бина вара) къамел дира 
суо Калуга ш ахьара, вайн 
махкара арабаьхна дика нах, 
вайн махкахой -  эвлайааш 
іийначу метте ваха іалашо 
йолуш хиларх лаьцна. Хьа- 
сан соьца ван лиъна карзах- 
велира, и лаам болуш ша 
хьалхе дуьйна хилар, амма 
ахчанца таро йоцуш хилар 
хоуьйтуш. Йеш йолу харжаш 
сайн чоьтах йолуш, Хьасан 
сайца вуьгур ву аьлла кхаъ 
баьккхира ас цуьнга. Тхой
шиннан барт хилира, август 
баттахь, цуьнан отпуск йолчу 
хенахь, новкъавала. 1990-чу 
шеран 2-чу августехь сан 
хіусамехь Хьасан а волуш, 
сайн вежарий а, сан хьеший 
-  іовдин а, іелин а муридаш

-  Маьхьта, Гіайрбиг, кхи - 
берш болуш, мовлад а дешна, 
новкъа довла кечам бира оха. 
Хьасана хаийтира, шайн кхин 
цхьа белхахо -  журналист 
Вокуев Тутуш ч іогіа  цига 
ван лууш хилар а, цуьнгахь 
ахча цахилар а. йан йезачу 
харжашна сагатдан оьшуш 
цахилар а хаийтина, тхайца 
вигира оха Тутуш а. Калугехь 
дукха видеосъемкаш йира 
оха, архивера алссам мате- 
риалаш а йеара. «Даймохк» 
газетан агіонаш тіехь дук - 
хах йерш зорба а туьйхира. 
іаднанаца охашимма газетан 
хьалхарчу номерна материа- 
лаш кечйан йолийра. іаднана 
Иорданера хіетта даймахка 
ціавирзина волчу вайн мах- 
кахочун Бено Аминан къамел 
діайаздира, кхийолу материа- 
лаш а вовшахтуьйхира, Сане- 
та Курчалойн-Эвлахь хіетта 
болх бан йолайеллачу хьуь- 
жарера материалаш кечйира. 
Х іинца дуьненахь а дика 
вевзаш волчу Нохчийн Респу- 
бликан хьалхарчу Президен- 
таца, Россин Турпалхочуьнца 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжица 
хиллачу ц хьаьн акхетарх , 
мутаіеламийн дахарх лаьцна 
йаздира, ас гапураев Хьсана- 
ца цхьаьна йазйина «іовдин 
кіант іела» очерк кечйира.

Муфтиятехь масийтта ціе 
йийцаре йира: «Ислам», «Ис
ламан нур», «Нурул Ислам», 
«Динал Ислам», кхин діа а. 
Амма «Исламан зіаьнарш» -  
«Зори Ислама» тилла сацийра 
газетан ціе. Со реза а хилира.

газетана регистраци йан 
Министрийн Совете (Пред- 
седателан заместитель вол- 
чу Эльмурзаев гіайрсолтин 
ціарах) заявлени чу делира ас 
1990-чу шеран октябрь бет
тан деношкахь. Оццу хенахь 
газетан номерна лерина ма- 
териалаш, макет а хіоттийна, 
«Книга» ціе йолчу цхьаь - 
накхетаралле (хіинца «гроз
ненский рабочий» типогра-

фи) зорба тохийта чуйелира. 
Цуьнан директорца Дзейтов 
Хьаьжбекарца дийцира, і000 
сом ахча (хіетахь цунах уггар 
тоьлла бежана йогіура) цуь
нан счета тіе даьккхира ас, 
цунах къайле йина латтадай- 
та, сайна накъосталла дайта 
доккха совгіат а дира, цул 
сов газет зорбанна кечдеш 
болчу цуьнан белхахошна а 
совгіаташ дира.

Х і а ь ж б е к а р а б о л х 
тіелецира, амма регистраци 
йина хиларан хьокъехь кехат 
керахь хир дацахь, газет ти- 
пографи чуьра арадаккхийта 
шен бакъо цахилар а, и дан 
ша ваьхьарг цахилар а хаий- 
тира, цунах со кхеташ а вара 
-  дукха луьра а, чіогіа а дара 
советийн іедал. Хіоттийначу 
макетаца наборйар чекхдаьл- 
ча, газет зорбатоха кечдан 
долийра, амма белхан хан 
чекхйаьлла, белхалой ціа 
баха кечлуш бара. Оьрсийн 
къомах йолчу (цуьнан ціе 
йицйелла суна) меташкане 
ас дехар дира, цунна кхин 
т іе  а с о в г іа т а н а  ах ч а  а 
делла, «тховса т іаьх ьа  а 
сецна и болх чекхбаккха- 
х ьар а  ахь» , аьлла. М уь - 
лххачу хенахь болх чекх 
балахь а, айса машенахь 
ціа діакхеториг хилар а ха- 
ийтира, амма ша типогра- 
фин кевнна гена йоццуш  
іаш хилар, діакхето оьшуш 
цахилар схьахаийтира цо. 
Со кхоьрура газет кханенга 
даьлча, тхан балхана іедало 
ц х ьа  н о в к ъ а р л о  й а р н а . 
Т іаьххьара ас динчу нис- 
даршна правкаш а йина, на
борщица діайахара. Хіинца, 
печатница шен верстки тіехь 
нисдарш чекх а даьхна, газе- 
тан цхьа экземпляр йохьуш 
суна тіе йеара -  со цеха чохь 
цуьнан балхе ладоьгіуш вара, 
хіинца со декхарийлахь вара 
цу тіе «В свет разрешаю» 
аьлла йаз а дина, 
куьг таіо. 02
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АДАМИЙН СИНХЬАШТАШ КХОЧУШ ПАРАН НОВКЪАХЬ -  32 ШО

«ИСЛАМАН ЗІАЬНАРШ» -  йЕРРИГЕ СССР ПАЧХЬАЛКХЕХЬ А БУСАЛБА ДИНАН ДУЬХХЬАРЛЕРА ГАЗЕТ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ
с о ю з а  ж у р н а л и с т о в  ЧРАс газет схьадил- 

лира. Цу тіехь сан 
уггаре гергарчу нехан, сан 
устазийн !овдин а, Велин а сурт 
долуш, «іовдин к!ант іела», 
аьлла ас Гапураев Хьасанца 
цхьаьна йазйина исторически 
очерк йара. Со цхьана ханна 
суьрте хьоьжуш, сацавелира... 
Ас дукха сатийсинера иштта 
газет хиларе, ас дукха сатийси- 
нера сайна дуьненчохь уггаре 
хьоме хеташ болчу эвлайаийн 
сурт тіехь а долуш, церан да- 
харх лаьцна оцу кепара газет 
сайна баьрга гаре, и лаам болуш 
дара ас 1968-69-чуй шерашкахь 
советски эскарехь со гіуллакх 
деш волуш, Іовдех а, Велех 
а лаьцна муридаша йаьхна а, 
діаолуш а йолу назманаш во- 
вшах а йетташ, зорбатухучу 
машинки тіехь айса зорба а ту- 
хуш, къайлах, буьйсанашкахь, 
сайн хьаькамаш діабаханчул 
тіаьхьа, кеч а йеш, ши книга 
вовшахтохар, Іедална гергахь

со ціа вогіуш. Тхан доьзалехь, 
дуккха а шерашкахь лаьтти- 
ра и ши жайна, сан кегийчу 
вежарша а пайдаоьцуш. Ткъа 
хіинца... ХІинца баккъал а йол- 
чу зорбанан машинки кіелхьара 
схьадаьлла, кхана дуккха а 
нахана ган мегаш, официаль- 
ни, бусалба нахана лерина 
долу, «Исламан зіаьнарш» ціе 
а йолуш газет дара сан карахь. 
Уггар со воккхавийриг цу тіехь 
іовдин а, Велин а сурт хилар 
дара, церан дахарера цхьа кий- 
сиг йара, хіинццалц цхьана а 
эвлайаан сурт хилла дацара 
цхьана а заманчохь вайн мах- 
кахь, зорбанехь.

Сан біаьргаш оцу суьрта 
тіехь севцира, сан біаьргашна 
хьалхахула чекхйелира и хьал- 
ха діаихна з а м а . Ас іе а ца 
велла, газет сайн бета тіе а 
деана, суьртана барт баьккхира. 
Оццу хенахь сан біаьргех хи 
делира, велхар а эккхаш... Ас 
куьг йаздаре хьоьжуш лаьтташ

печатнице діаделира.
Зорбатоха дезаш I0 эзар эк

земпляр газет дара. Цхьана ткъех 
минотехь машино зорбатоьхна- 
чул тіаьхьа, тіе а вахана, дагар 
а дина нийсса 20 газет схьа а 
эцна, белхахочуьнга со діавоьду 
аьлла, іодика а йина, аравелира. 
Типографин гіишлочуьра арава- 
лале, вавшахтоьхна, пиджакан 
чухула долчу кисана дехкира 
ас газеташ. Суна билггал моьт- 
тура, арахь машенна уллехь со 
ларвеш, новкъарло йан гіерташ 
іедалан (КГБ-н) белхахо хир ву, 
суна цхьа а ца вайра. Со тешаш 
вацара иштта атта и чекхдер ду 
бохучух, ціа діакхочуш, кетіахь, 
со чу кхачале новкъарло йан 
мега а моьттура суна, амма цхьа 
а новкъарло йацара кетіахь а. 20 
газет а дохьуш чу кхечира со. 
Бакъдолуш, суна хіетахь айса 
дерриге дуьне ціа деана моьтту- 
ра, цхьаболчарна гіеххьа беламе 
хета а тарло и. Мукъа денош діа 
а довлийтина, регистрационни 
кехаташ схьаийцира ас, йерриге 
тираж ара а йаьккхина, муф- 
тияте схьа а йеана, цаьргахула 
нахана діайийкъира. Цул тіаьхьа 
хийламма сайга: «газетана ахь 
йеш йолу харжаш метта мукъа- 
не а хіуьттий хьан?», -  аьлла 
хаттар дича, ас шина дагахь 
воцуш олура: «Газетан дуьх- 
хьарлерчу номеран 20 экземпляр 
айса ціа йаьхьначу буса, хьалха 
айса мел йина харжаш а, цул 
тіаьхьа мел йеш йолу харжаш а, 
хіинцачул тіаьхьа мел йен йолу 
харжаш а меттахіиттина сан», -  
олий. Бакъдолуш, хета а хетара 
суна иштта.

Оцу кепара дара нохчийн а, 
гіалгіайн а исторехь дуьххьар- 
лера бусалба нахана лерина 
газет арадалар.

Цул тіаьхьа, ши-кхо бутт 
баьлча, газетана шенна лерина 
типографи кхоьллира ас, цул 
тіаьхьа тхешан типографехь 
зорба тухура.

Сан дозаллица ціераш йаха 
йиш йу газетехь жигара дакъа- 
лоцуш хиллачу, республикехь 
бевзаш болчу журналистийн. 
Уьш бу: Тимирханов іаднан 
(Г іоьрдаларчу Тимирсол- 
тин кіант), Барзанукаев Ахь- 
мад (Сиржа-Эвларчу Сайд- 
Мохьмадан кіант), Сумбулатов 
Дени (Хошкалда-Йурт), Ти- 
мирсултанов іалис (Белгіатойн- 
Эвла), Хаджимурадова (Мага- 
даева) Санет. Ала деза газетаца 
жигара зіе латтош, цуьнан 
дахарехь дика накъосталла 
деш, цуьнан дика доттагіий 
хилла лаьттира, газетан шта- 
техь шаьш бацахь а цхьамогіа 
жигархой. Уьш бара вайн мах- 
кахь дика бевзаш болу: эт
нограф Саидов Ибраьхіим 
(Белгіатойн-Эвла), йаздархо 
Юсупов іазиз (Девкар-Эвла), 
поэт, вайн халкъан топоними 
вовшахтоьхна волу Сулейма
нов Ахьмад (Олхазар-Кіотар), 
кхиберш. Тхоьгарчу хіумане са 
а ца туьйсуш, редакце схьаэха 
мало а ца йеш, іаламат мехала 
дакъалецира цара, шаьш ціенна 
бусалбанаш хилар дара цара 
динарг, динан газетана шайгара 
хуьлуш долу гіо-накъосталла 
хила лаам болуш шаьш хилар 
а дара. Царна даггара баркалла 
ала а лаьа суна, Дала гечдойла 
ала а лаьа кхелхинчарна.

Редакцин типографехь бел- 
хаш бира: Миназов Вахас, 
цуьнан хіусамнанас Миназова 
Розас, журналиста Зангаев Ба- 
друддис.

1992-чу шарахь дуьйна соьца

цхьаьна болх бан (бизнесехь) 
волавеллачу Сатаев Мусас (тев- 
занхо) соьца цхьатерра ахчанца 
дакъалецира цхьана муьрехь. 
Цунна а даггара баркалла ала 
лаьа суна.

Со уггаре воккхавийриг а, 
оцу балха тіехь сан дог ойбуш, 
со діагіертийнарг а кхин цхьаъ 
дара: газетан редакце бусалба 
наха йаздеш хилла кехаташ, 
церан чот йина девр а дацара 
тхо, дукха дара уьш. Коьрта 
долчу декъана, и газет схьадел- 
ларна баркаллаш бохура, иштта 
баркаллаш бохура газетан то- 
банна, йаздора шайна лаамех. 
Дуккха а болчарна хазахетара 
эвлайаэх йаздина дийцарш, 
шайн устазех йаздар доьхура, 
шайна хууш дерг тхоьга йаздо- 
ра, оха уьш зорбатухура, ницкъ 
кхачаран барамехь церан лаам 
кхочушбан гіертара. Доцца 
аьлча, уллера уьйр-безам хи- 
ларца, гергарло леладора газет 
арахецаран тобанца. Дела реза 
хуьлда царна массарна а! Газет 
арадала доладелла дукха хан 
йалале гучуйелира цхьа тоба, 
уьш бара эвлайааш хесторна, 
церан хьуьнарш дуьйцуш долчу 
дийцаршна инкарлонаш йеш 
берш. Оцу заманчохь и тайпа 
ойланаш йолуш нохчий хиларх 
цецдуьйлура тхо, тіаьхьо-о 
доккха зулам а деара иштта- 
чара вайн махка. Цара мага 
ца дора эвлайааш бийцар, це- 
ран зераташка хіиттар, цигахь 
доіанашца дехарш дар. Бевзаш 
болчу іеламнахаца дагадовлуш, 
жоьпаш лора оха царна.

Заурбеков Масіуд, 
«Исламан зіаьнарш» 
изданин бухбиллархо, 

Нохчийн Республикам 
хьакъволу журналист

В этом году, 6 ноября, испол
нилось 32 года со дня выхода 
в свет первого номера респу
бликанской общ ественно
религиозной газеты «Исламан 
зіаьнарш» («Зори Ислама»). 
Три десятилетия -  немалый 
срок для жизни периодиче
ского издания, сумевшего 
завоевать широкое читатель
ское признание и занявшего 
прочную позицию в системе 
республиканских СМИ. С 
первых дней своего появления 
газета «Исламан зіаьнарш» 
стала ведущей религиозной 
газетой, издаваемой в респу
блике, отличительной чертой 
которой является постоянный 
интерес к проблемам духовно
нравственного возрождения 
нашего общества, что спо
собствовало формированию 
широкой читательской ауди
тории. Наиболее преданная 
аудитория печатного издания 
-  это все те, кто искренне лю
бят и исповедуют исламскую 
религию. Люди, у которых 
возникают вопросы по му
сульманской религии, в этой

газете всегда найдут 
для себя полезные 
ответы. Хочется от
метить особую роль 
многие годы являв
шегося бессменным 
редактором «Зорей 
Ислама» -  Масхута 
Заурбекова, благо
даря самоотвержен
ности, энтузиазму 
и подвижнической 
деятельности которо
го газета зародилась. 
В своей творческой 

профессиональной деятель
ности коллектив газеты «Ис- 
ламан зіаьнарш » руковод
ствуется традиционными для 
чеченцев духовными ценно
стями и канонами Ислама, что 
позволило изданию в трудные 
годы военной смуты не утра
тить нравственные ориентиры. 
Надеюсь, что и в дальнейшем 
она сохранит свои позиции, 
оставаясь эффективным про
водником созидательных идей 
Главы Чеченской Республи
ки, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, на
правленных на укрепление 
духовно-нравственных цен
ностей чеченского народа и 
религиозное просвещение на
селения. Желаю вашему изда
нию больших тиражей и новой 
аудитории, а всем сотрудникам 
газеты стабильности и про
цветания, здоровья, счастья, 
профессиональных успехов и 
творческих удач!

Председатель 
Союза журналистов ЧР 

Ильяс Исмаилов

и іаламат кхераме доллушехь. 
Со хіетахь а вара чіогіа вок- 
кхавеш, и гіуллакх дан сайн 
Дала аьтто баккхарна. (Эска- 
рехь со кадрийн отдел балха 
хіоттийнера). Ас уггаре йеза 
библиотека, деза жайна лоруш, 
ціа йеанера и ши книга, эска- 
рехь йоккху хан чекх а йаьлла,

йолу оьрсийн къомах йолу пе- 
чатница, уллера діайелира, ас 
лелочух кхетта. Тіаккха мелла 
а паргіатваьлла, газетаца сайн 
йуьхь йуьлуш санна, эвлайаийн 
сурт сайн йуьхьа тіе дижийра 
ас, дог паргіат доккхуш. Сайн 
ойла йуха а йерзийна, «В свет 
разрешаю» йаздира, тіаккха

з а н д а к ъ а р ч у  ш а й х а н  гт е за -х ь а ь ж и н  д а х а р а н  а г ю н апі
Шен заманахь Нохчийчохь 

а, Дагестанехь а вевзина ца 
іаш, Дуьненчохь бусулба не
хан туш (кхерч) йолчу Мак- 
кахь вехаш, чіогіа ларам беш 
эвлайаъ хилла Зандакъара 
шайх Гіеза-Хьаьжа. Цуьнан 
ціе йаьккхича, и ца вевзаш 
стаг баккхийчарах кіезиг хир 
ву х іи н ц а  а Н охчийчохь. 
Амма кегийчу нахалахь цу- 
нах дерг цахуурш, ца дев- 
зарш нисло. Цунах цхьана а 
тайпана цецволийла а дац, 
хіунда аьлча вайн нохчийн 
халкъ йеххачу хенахь дохий- 
на, даржийна лелла, вайн 
къоман исторех, синоьздан- 
галлах йазйина йолу архивни 
материалаш гулйаран, зорба- 
не йахаран меттана, тіалам 
боцуш, къиза хіаллакйина. 
Йеххачу хенахь хаьдда лаьт- 
тина баккхийчарна, кегийр- 
хошна йуккъехь хила йеза 
з іе . Къоман кхиарехь беркате 
йолу зіе. Ц ундела къоман 
иэсехь баккхий эшамаш бу 
оцу декъехь. Цул сов, хіара 
статья йазйале сан шеца къа- 
мел хиллачу Акаев Вахіида 
(меттан, литературан, исто- 
рин, экономикан іилманан- 
толламан институтан дирек
тор), философин іилманийн 
доктора а, нохчийн мохкбов- 
заран /краеведчески/ музейн 
директора Мусаева Заремас 
чіогіа халахетарца билгал- 
даьккхира шаьш куьйгалла 
дечу институтехь, музейхь 
Зандакъарчу шайха Г1еза- 
Х ьажех цхьана а тайпана 
хаам аш  биси на цахилар. 
Цундела лиира суна Гіеза- 
Хьаьжех лаьцна йаздан, цуь- 
н ан  х ь о к ъ е х ь  д у к к х а  а 
хіуманаш хууш болчу бак- 
кхийчу нахе, цуьнан шен 
тіаьхьенех бисинчу баккхий- 
чу нахе хаттарш деш, цаьрга 
схьадуьйцуьйтуш. Мила хил
ла Зандакъара Гіеза-Хьаьжа 
бохучу хаттарна цаьргара 
жоп лийхира ас. Газетаде - 
шархой, суна къинтіера бевр 
хир бу, нагахь кху йукъахь 
сан кхачамбацарш нислахь, 
хіунда аьлча, уьш ларамза 
н и с д е л л а .  
Б и с м и л л а х і и р о х ь м а -  
н и р р о х ьи м и . Со х іи н ц а  
діаволало айса лакхахь йаз- 
дан іалаш о х іоттийначух 
дийца. Г іеза-Х ьаьж а вина

Нохчийчоьнан (Нохчмахкар- 
чу) З а н д а к ъ а -й у ь р т а х ь . 
Гіеза-Хьаьжин ден ціе Аьрзу 
(Аьрзо) хилла, иза а вина 
Зандакъахь. Г іеза-Х ьаьж а 
жима волчу хенахь (иза вина 
шо билггал къаста ца ло), 
цуьнан 7-гІа шо доладелча, 
цуьнан дас Аьрзус шен гов- 
рана тіехьа а хаийна, шаьш 
дехаш -іаш  долчу нохчийн 
ширачу йартех цхьаъ йолчу 
Зандакъара діавигна Даге- 
станехь а, Нохчийчохь а дика 
вевзаш хилла волчу шен хе- 
нахь воккха іилманча хилла 
волчу ш айх М ухьам мад- 
Ярагіи коьртехь волчу хьуь- 
ж аре д еш а  д іа в а л а . Цу 
іеламстага, кіант шена тіе а 
лоций, кіорггера динан іилма 
іам очарна йукъа діаоьцу. 
Мухьаммад оцу іеламстеган 
ціе хилла, ткъа Ярагіи цуь- 
нан фамили санна а лелаш, 
иза вина а, ваьхна а волчу 
Яраг лаьзгийн йуьртан ціе 
йу. И Яраг Казмаляр боху 
лаьзгийн йурт Азербайджа- 
нан а, Дагестанан а дозанца 
долчу Самур хинна гена йоц- 
цуш лаьзгийн Магарамкент- 
ски кіоштахь (Дагестан) йу. 
Зандакъарчу шайхан Гіеза- 
Хьаьжин шен ціахь а, йуьр- 
тахь а ціийнан наха а йоккху 
ціе Беза йу. Шен йуьртахь 
йоккху ціе Беза-Хьаьжа йу, 
ткъа йуьртанна арахьа иза 
вевза Зандакъара шайх (Эв- 
лайаъ) Гіеза-Хьаьжа ціарца. 
Ж имачу Безин дуьххьара 
багара діайаьлла «шурин» 
церг Аьрзус Безин ворхіолгіа 
шо долчу хенахь, Мухьаммад 
Ярагіи волчу деша діавала 
вуьгуш новкъахь діаяьлла 
хилла. Амма цуьнан «шу - 
рин» церг цуьнан дас а, нанас 
а діа ца кхуссуш, шаьш дуь- 
ненахь йоккхучу дукха хе
нахь іалаш  а йина. Цул 
тіаьхьа и церг Гіеза-Хьаьжин 
М утаіела ціе йолчу кіанта 
іалашйина. Мутаіела велча, 
цуьнца цхьаьна діайоьллина. 
Цуьнан каш Зандакъа йуьр- 
тана йуккъерчу ширачу кеш- 
н а ш к а х ь  д у .  Ш а й х  
Мухьаммад-Ярагіи коьртехь 
волчу хьуьж арехь Г іеза- 
Хьаьжица цхьаьна доьшуш 
хиллачу цхьайтта мутаіелама 
ш айн  у с т а з  М ухьам м ад  
Ярагіи лоруш хилла. Царна

й укъахь хилла: 1. Гази- 
Мухаммед -  Дагестанан хал- 
къийн дуьххьарлера имам, 
вина 1795-чу шарахь, Унцу- 
кулехь. Иза царалахь уггаре 
а воккха хилла. Велла 1832- 
чу шарахь. 2. Ташу-Хьаьжа
-  (Сесанара Воккха-Хьаьжа). 
Велла 1843-чу шеран 2-чу 
эхехь (хьажа А.Айдамиров 
«Хроника истории Чечено- 
Ингушетии». Изд. Грозный
-  1991 г.). 3. Имам-Шемал -  
вина 1798-чу шарахь, Гимри 
йуьртахь. Велла 1871-чу ше
ран 4-чу февралехь. 4. Абду
рахманов Сухри 5. Г іеза- 
Хьаьжа (Зандакъара Гіеза- 
Хьаьжа -  иза царалахь ханна 
уггаре а жиманиг хилла) и. д. 
кх. Оцу муьрехь уьш вериге 
а 11 стаг хилла. Царах дукхах 
болчарах баккхий іеламнах 
а, эвлайааш а хуьлу. Гіеза- 
Хьаьжа царалахь жима хил- 
лехь а, амма дешарца дика 
ларош а, іилманан кіоргене 
гіерташ а билгалваьлла хил
ла. Зандакъарчу шайхан да 
Аьрзу а хилла Нохчийчохь а, 
Дагестанехь а массарна вев- 
заш, массара а лоруш къона- 
ха. Аьрзун йалх кіант хилла: 
Гіеза (Беза)-Хьаьжа, Орза, 
Алдам (Олдам), Агіамирза, 
Тодакх, Гіожакъ. Йалххе а 
ваш а Н о х чи й ч о х ь  ш айл 
тіаьхьа ала дика дош дуьтуш 
діавахана. Гіеза-Хьажин 3 
кіант а, 4 йоі а хилла. Царех 
у ггар е  а ж и м ачун , 4 -чу  
й о ь іа н  ц іе  Т еи  х и л л а . 
Ц іа л а ц а з а  а х и л л а  иза . 
Т іаьхьо , 1877-чу ш арахь, 
Теис шен ден вешин кіант 
А лдам ов А ли бек-Х ьаьж а 
(іаьлбаг-Х ьаьжа Олдамов) 
Нохчийчохь паччахьан по- 
литикана дуьхьал хиллачу 
гіаттамна коьртехь а волуш, 
имам ваьллачу хенахь Сим- 
сарахь хиллачу буьрсачу 
тіамехь майрра дакъалоцу. 
Гіеза-Х ьаьж агіар тіаьхьуо 
кхелхина діабахана хилла 
Зандакъара Симсара. Гіеза- 
Х ьаьжин зерат ду Симса- 
рахь. Зандакъарчу шайхан 
Гіеза-Хьаьжин ден ціе вай 
лакхахь ма-аллара, Аьрзу 
х и л л а . А ьр зу н  д ен  ц іе  
Г іазбахьм ад (Г іазмахьма) 
хилла, Гіазмахьмадан ден ціе 
Г і а з м а х ь м а х и л л а . 
Гіазмахьмин ден ціе Мамму

(Мамма) хилла, Маммун ден 
ціе Дарта хилла. Оцу Мам
мун 2 кіант хилла: Мицил, 
Гіазмахьмад ціераш йолуш. 
Гіазмахьмин ши кіант хилла. 
Царах цхьаьннан ціе Аьрзу 
хилла, Зандакъахь вехаш іаш 
волчу. Ткъа ш олгіа к іант 
Девкар-Эвлахь вехаш хилла. 
Оцу Девкар-эвлахь вехаш 
хиллачу Аьрзун вешин ціе 
дага ца йогіу  тхуна, Зан- 
дакъара нах Д евкар-Э вла 
кхелхина бахана хилла боху, 
ламанца чіогіа мацалла ик- 
кхинчу шерашкахь. Бакъду, 
тхуна хуург лахарниг ду: 
Байракх ціе йолуш цхьа вок- 
кха стаг хилла Зандакъахь, 
133 шо а долуш. Цуьнга де- 
хар дина хилла йуьртарчу 
наха: «Байракх, айхьа дуь- 
ненчохь йаьккхинчу хенахь 
хьайна уггаре а хало хилла 
хан йийцахьа», - аьлла. Бай- 
ракха жоп делла: «Ворхі шо 
деара хіокху ламанца болчу 
махкахь ца совцуш догіанаш 
доьлхуш, йочанаш хуьлуш, 
йалта ца хуьлуш, дуучуьнца 
гіело йолуш, мацалла иккхи- 
на. И мацалла йеана шераш 
уггаре а хала шераш дара. 
Оцу шерашкахь хіокху ла- 
манца коьллаш тіехь йолу 
чіогімаш кхарза а кхорзий, 
цуьнан «ахьар» а дой, и даа 
гіиртина со а, нах а. Херх 
хьаькхча йолу жир кхарза а 
кхорзий, уьш логехула чу а 
ца йоьдуш, гіело гина суна а, 
нахана а. Тхьамарш ахьа а 
охьий, церан «ахьар» а диъна 
наха хіетахь. Оцу ас дийцин- 
чу «даарехь» уггаре а «чо- 
мехь дерг» бегіийланиг тхьа- 
марийн «ахьар» хилар хиира 
суна а, суна санна кхечу на- 
хана а. Хіунда аьлча, тхьама- 
рийн ахьаран къахьо кіезиг 
йу вукхерачул. Иштта, и дер- 
риге а гина а, лайна а ву со. 
И мацалла йеанчу шераш - 
кахь ламанца болу дукха нах 
аренга кхелхина діабахана, 
шайн догімаш кіелхьарадаха. 
Байракхан ден ціе Ханболат 
хилла. П аччахьан эскарш  
Нохчийчу даьхкинчу хенахь, 
иза біо а гулбина, Орга долчу 
агіор тіам е а вахана, оцу 
т іам ех ь  велла. Х анболат 
т іа  ме в о ь д уш  цу ь н ан  
ціийнанана доьзалхочух хил
ла, цундела тиллина хилла

Ханболатан кіантана цуьнан 
сийнна (хьурматана) Байракх 
аьлла ціе. Оцу заманца йоь- 
зна йу Зандакъарчу шайхан 
Г іе з а -Х ь а ь ж и н  д а х а р а н  
агіонаш . С есанахь зеярат 
долу Ташу-Хьаьжа (Воккха- 
Х ьаьжа), Симсарахь зерат 
д олу  З а н д а к ъ а р а  Г іе за -  
Хьаьжа, Илисхан-Йуьртара 
Кунта-Хьаьжа вовшашна тіе 
а кхочуш, цхьана заманан 
эвлайааш хилла. Оцу кхаан- 
нах цхьаъ  -  Зан д акъ ар а  
Гіеза-Х ьаьжа ханна Ташу- 
Хьаьжел жима хилла, амма 
Кунта (Кишин) Хьаьжел вок- 
кха хилла. Зандакъара Гіеза- 
Хьаьжа Ташу-Хьаьжас кхи- 
ийна ву. Хууш ду, Ташу- 
Хьаьжа Дагестанехь а, Нох- 
чийчохь а дика вевзаш хилла 
волчу іелам стеган Мухьам- 
мад Ярагіин мурид хилар. 
Иштта, Нохчийчохь а, Даге- 
станехь а дика вевзаш хилла 
волчу іеламстеган шайх Му- 
хьаммад Ярагіин тергонехь 
дуьззина дешар дешна чекх 
а ваьлла а, Сесанарчу Ташу- 
Х ьаьжица цхьаьна. Ташу- 
Хьаьжин а, иштта Мухьам- 
мад Ярагіин а мурид ву Зан- 
дакъара Гіеза-Хьаьжа. Шайх 
М ухьаммад-Ярагіис Ташу- 
Хьаьжина тіедиллина хилла 
Г іеза-Х ьаьж а, эвлайаийн 
дарже кхачош кхиор. Гіеза- 
Хьаьжас холбатахь дуккха а 
шераш дохучу хенахь цунна 
тіехь дуьззина іуналла деш, 
те р го  л а т т о ш  х и л  л ач у  
В оккхачу-Х ьаьж ас дукха 
адам гулделлачохь къобал- 
деш, халкъе діакхайкхош , 
эвлайаан дарже ваьлла ву 
Зандакъара Г іеза-Х ьаьж а. 
Цул тіаьхьа, уьш кест-кестта 
вовшашна тіе а кхочуш, во- 
вшех дага а буьйлуш баьхна. 
Йеххачу хенахь Мухьаммад- 
Ярагіис ша іамош болчаьр- 
гара лоьхура йуучуьнца мо- 
лучуьнца оьзда хилар, массо 
хіуманна тіехь тоьхна доза 
долуш дахар хилийтар, вала- 
ран ойланехь волуш ша-шен 
ціанвар, политикин дахарна 
йукъа цагіертар. Амма хено, 
зам ано ш айх М ухьаммад 
Ярагіин динан-философин 
хьежамаш хийцаболуьйту. 
Цул тіаьхьа цуьнан керлачу 
хьеж ам аш ца нисбо ш айн 
хьежамаш  Гази-М агомеда

(Дагестанан хьалхара имам), 
Шемала, Ташу-Хьаьжас, Зан- 
дакъарчу  Г іеза-Х ьаьж ас . 
К ъ аьстти н а  Н охчи йчохь 
іадатийн меттана ш ариіат 
йукъадалош болх діаболабо 
С е с а на р ч у В о к к х ач  у - 
Хьаьжас а, даима а цуьнан 
цхьа агіо а лаьцна лелаш 
волчу Зандакъарчу Г іеза- 
Хьаьжас а. Церан цхьаьнак- 
хетарш хуьлу Нохчийчуьрчу 
іеламнахаца. Йарташкахула 
нах гіазоте кхойкхуш лела 
уьш. Тіеман гіаьпнаш  йо, 
тіелетарш до паччахьан эска- 
рийн ч іагіон аш н а . Г іеза- 
Хьаьжас лелориг паччахьан 
векалшна чіогіа новкъа хил
ла. Ц ундела Гіеза-Х ьаьж а 
бахьана долуш Симсара пач- 
чахьан эскаро йагийна, йо- 
хийна, Симсара берриге а 
нах аренга кхалхийна. И ба- 
хьана долуш Зандакъара нах 
а чіогіа хьийзина оцу шераш- 
кахь. Инарла Орца Зандакъ- 
арчу Гіеза-Хьаьжин мурид 
хилла, хіетахьлерчу паччахьан 
іедалан инарла а волуш, лак- 
харчу даржехь паччахьан 
гіуллакхехь воллушехь. Цун- 
дела инарла Орцас къайлаха 
Гіеза-Хьаьжина гіо деш хил
ла. Гіеза-Хьаьжа паччахьан 
іедало йуьртах ваккха хьийзо- 
чу хенахь, инарла Орцин де- 
харца паччахьан іедалан ве- 
калшна а, Зандакъарчу Хьаь- 
жина а йукъа маслаіатна ве- 
калш боьхкина. Оцу векалшна 
йукъахь хилла Энганара чіогіа 
хьекъале лоруш волу, Келамат 
ціе йолу іедалан тешаме стаг, 
иштта и санна кхиберш а. Ве- 
калша, шайна тіедиллина ма- 
х и л л а р а , Г іе  з а -Х ь а ь ж е  
діааьлла:

«Нагахь ахь хьайн тіамна 
йихкина йукъ діа ца йастахь, 
хьо йуьртах, махках вала веза 
хьайн доьзалца», - боху пач- 
чахьо. Тіаккха Гіеза-Хьаьжас 
жоп делла: «Делаца, Пайха- 
марца чіагіо а йина, бусул- 
ба динна йихкина йукъ йо- 
стур йац ас», - аьлла. Тіаккха 
іедало Гіеза-Хьаьжина а, цуь- 
нан доьзална а ламанца йолчу 
Зандакъахь, Симсарахь, иштта 
кхечу йарташкахь іар а ца ма- 
гош, йуьртара діакхалхийна 
бахийтинчура йуха ціаберза 
ца магош, сацам бина. И са- 
цам хилар хиъначу инарла

Орцас къайлаха Зандакъарчу 
Гіеза-Хьаьже хаам бина: «Ахь 
хьайна уггаре а ваха луучу 
метте (йуьрта) ма вахийта 
ала іедале, тіаккха хьо іедало 
хіуттаренна цига вохуьйтур 
ву, - аьлла. Цул тіаьхьа Гіеза- 
Хьаьжас йукъалелачу векалш- 
ка аьлла: «Ша Девкар-Эвла ма 
вахийтахьара, и йоцчу метте 
вахийтахьара», - аьлла. Хіунда 
аьлча, хіетахь Гіеза-Хьаьжин 
деваша а, цуьнан кхин а гер- 
гара нах Девкар-Эвлахь бехаш 
хилла. Цул тіаьхьа іедало 
Г іеза-Х ьаьж а Зандакъахь, 
Симсарахь, иштта ламанца 
йолчу кхечу йуьртахь іан  
бакъо йоцуш, Девкар-Эвла во- 
хуьйту шен доьзалца. Цуьнан 
ши кіант: Пирмахьма-Хьаьжа, 
М утаіели, церан доьзалш  
хуьлу цуьнца. Гіеза-Хьаьжас 
шайн доьзалшца 13 шо хан 
йаьккхина Девкар-Эвлахь. 
Гіеза-Хьаьжин воккхах волу 
к іант П ирмахьма-Х ьаьжа, 
шен да бахьана долуш пачча- 
хьо иссазза лаьцна, набахте 
воьллина. Амма иза инарла 
Орцин гіоьнца набахтера 
ціа воуьйтуш хилла. Гіеза- 
Хьаьжица йуьртах ваьккхи- 
на, Девкар-Эвла вахийтина 
волчу Пирмахьма-Хьаьжин 
цу эвлахь кіант дуьненчу 
волу. Оцу кіантана Г іеза- 
Хьаьжас Давлетгири ціе туь- 
ллу. Оцу Давлетгерин а, цуь- 
нан вешин Загіаловн а кхиъна 
йоккха тіаьхье йу хіинца а 
йолуш. Гіеза-Хьаьжин пхи 
ваша хилла: Орза, Олдам, 
Агіамирза, Тодакх, Гіожакх. 
Гіеза-Хьаьжин Олдам ціе йол- 
чу вешин йалх кіант хилла: 
Іела-Мохьмад-Хьаьжа, іелим- 
Хьаьжа, іарапха, Султіи, Зе- 
лимха, Іаьлбиг-Хьаьжа. Оцу 
Олдаман йалх кіентах цхьаъ 
ву нохчийн халкъан йаздархо- 
чо Айдамиров Абузара «Лаьм- 
нашкахь ткъес» ціе йолчу 
шен романехь вуьйцуш волу, 
А лдамов А либек-Х ьаьж а. 
Гіеза-Хьаьжа волчу хенахь 
іаьлбаг-Хьаьжа жима кіант 
хилла. іаьлбаг-хьаьжа вина 
Зандакъахь, цул тіаьхьа Сим- 
сара кхелхина бахана уьш. 
Гіеза-Хьаьжа дуьненанчура 
діакхелхина 22 шо даьлча 
(1877-чу шарахь) имам ваьлла 
цигахь (Олдаман 
іаьлбаг-Хьаьжа).
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ВИРДАХ ЛАЬЦНАСоветийн Іедал долчу хе- 
нахь дерриге а маьждигаш 
дохийна, йерриге а хьуьжарш 
йохийна, берриге а Іеламнах 
Сибрех оьхуьйтуш, хіаллакбеш, 
іеламнехан хіу дайа гіиртина, 
эвлайааш, діа а лоьцуш, мах- 
ках бохуш. Царна тіехь лелла 
болу іаткъам берриге а карла а 
баьлла вайна.

хіун дара техьа, хіун ницкъ 
бара техьа оцу йерриге хало- 
нашкахь вайн халкъ, динах ца 
духуш, оьздангаллех ца духуш, 
шен мотт ца бицбеш, вайн 
халкъан шен махке болу без- 
ам діа ца хедаш, хіокху дийне 
кхаччалц схьадар?

ткъа и дерриге а беркат дара 
эвлайааш къобалбарх, цаьрца 
шайн далла тіе боьду некъ 
лаьцна, оцу новкъа хіиттина, 
шаьш къобалвина лаьцначу 
устаза далла гергабоьдучу 
некъах шайна хьехнарг лар- 
дарх. И некъ беш болчу нахах 
суфийунаш олу. Суфийунаш 
бохучу дешнан маьіне хьаьж- 
ча, цхьаболчара цхьа тіергіа 
духар лелош хилла олу цара 
(чоа, кетар, коч), даима цара 
и духар лелон дела. «Тіаргіа» 
іаьрбийн дош дара. Цу тіе 
доьгіна, суфийунаш аьлла 
царах. Иза тіехула къамел ду. 
Ткъа цуьнан маьіна хіун дара 
аьлча, Шариіато мага а дина, 
хіара хьарам ду, хіара хьанал 
ду аьлла, Шариіато дозатохар 
ду цу шинна хіуманна йуккъе 
-  мегарг а, цамегарг а. И мегар 
ду аьлла билгалдина, схьадаь- 
ккхина долуш дерг лелийча, 
Шариіата чохь нисвелла ву. 
Иштта, ша нисвеллехь а, кхин а 
дика хіун дича хир дара-те бо- 
хуш некъ лоьхуш хилла цара.

Масала, ас цхьа кица далор ду 
цу хьокъехь. Ламазна хіуттуш 
волчу боьршачу стагана голаш 
тіера ціонги тіе кхаччалц йолу 
йукъ діахьулйина хилчахьана, 
тіехь коч йацахь, коьртахь куй 
бацахь, Ш ариіато магийна 
ду. Ткъа суфийн тіарикъато: 
«Хіай дукхавахарг, оцу лама- 
зана хіуттуш волу стаг, далла 
кхин герга хила йиш йоцчу 
метте гергахіоьттина, Делаца 
къамел деш волчу хенахь, муха 
хіуттур ву йоца хеча йа ціонга 
гуш, коьрта іуьйра» боху, хьо 
Далла дуьхьал хіуттуш вуй 
хаийта. Хьайн дегі діа а хьул- 
дина, хіоттахьа далла дуьхьал, 
кхоьруш хіоттахьа, хьасталой 
хіоттахьа бохуш болу некъе ла 
а доьгіуш, вайн халкъ оцу тіе 
гіиртина. Тіарикъатан некъо 
хьоьхуш дерг ду и. Цундела 
тіарикъатан некъах бозуш 
болчарах суфийунаш аьлла. 
Вайн нохчийн халкъ дерриге 
а суфийн тіарикъата чохь ду. 
Накъшбандийн тіарикъат а, 
къадарийн тіарикъат а цу чохь 
бух болуш ду. Иштта, цу шина 
а тіарикъатан шен-шен цхьац- 
ца дакъош ду. Уьш дерриге а 
орам-бух цхьаъ болуш ду. Цу 
шиннан а гаьннаш вайн Элча- 
нан шариіатна тіедогіуш ду. 
Тіарикъата йукъахь хиллачу 
эвлайаэх шайхаш аьлла ціе 
йаьккхина. Ткъа «устаз» боху 
дош вайн халкъо мичара схьа- 
лаьцна аьлча, и іаьрбийн дош 
ду. Устаз бохург -  хьехархо 
бохург ду. Цуьнан маьіна -  
синкхача хьуна луш, хьан гал- 
даьлларг меттахіоттош верг ву

бохург ду. Тіаккха устаз мила 
ву-те, мурид мила ву-те? Оцу 
устаза: «Со Дела вовзарехь 
хіокху некъа тіе кхаьчна хьуна, 
хіара некъ ас хьуна а хьоьху 
хьуна. Хіокху некъаца, хьо 
ламаз дина ваьлча, истигіфар 
даладелахь, «астагіфируллахі» 
олуш, хіоккхул зуькар делахь, 
хіоккхул салават йа «къулхіа» 
дешалахь» аьлла, цхьацца 
хіуманаш тіедехкина шен му- 
ридашна. И цара тіедехкина 
долу хіуманаш кхочушдеш 
верг мурид ву (послушник). 
Шега де аьлларг деш верг, кхин 
діа-схьа а ца теіаш. Иштта 
муридаш кхиийна оцу уста- 
заша. Оцу кеппара устазо 
цаьрца къамелдарца, дала 
оцу муридашка хьажар дел
ла эвлайаашна, дуьненчохь 
а, эхартахь а вайна цаьргара 
шапаіат хир долуш. Цундела, 
цара де бохург а деш, церан 
новкъа діавахар -  дела вовзаре 
кхачар ду, и везаре кхачар ду. 
Йерриге а іалашо -  Дела реза 
вар лахар ду.

Вирд даккхар керстаналла 
ду, и доккхучуьнгахь ширкалла 
ду боху и дош а іамийна, вайна 
йуккъехь дин хьоьху шаьш, 
дин ціандо шаьш, устаз лаца 
мегар дац, и лаьцча керстаналла 
тіедогіу бохуш, шаьш динехь 
кхетта а боцуш, маьі-маьііехь 
шайна хезнарг цхьа хіума ду 
моьттуш, хьекъалца ойла йан 
кхин кіоргенехь а боцуш бол- 
чу наха схьа а лаьцна, церан 
идеологи иблисан тіаьхьенца 
кхиийна болчу нехан ингал- 
сан спецслужбаша кечйина йу

ваххабизм. Оцу буха тіера схьа 
ду вирд даккхар ширкалла ду, 
устаз лацар ширкалла ду бо- 
хург. Цкъа а дага а ма ца деана 
цхьана а дена и вирд доккхуш 
волу стаг (Сесанара Хьаьжа, 
йа Иласхан-йуьртара хьаьжа, 
йа Рошни-чуьра, йа кхиверг 
хуьлийла и) Дела ву аьлла. 
Догіур а ма дацара царна иза. 
Тхо Далла тіе боьдучу некъа 
тіехь нисдеш верг ву хьо боху 
ойла ма хилла цаьргахь, вирд 
доккхучаьргахь. Оцу ойланна 
тіера и діа а даьккхина, уьш 
керстанаш бу бохуш болчу наха 
ладугіийла лаьара суна хіокху 
цхьана балхе. Къуръана чохь 
ду цхьа айат. «Шаьш ламаз 
дина, цунах паргіатдевлча, аш 
Дела хьехавойла, Элча хьеха- 
войла. шаьш лелачохь а, шаьш 
діатевжинчохь а». «Ла илахіа 
иллалахі» ала боху-кх цо шен 
муридашка. кхин Дела вац, 
Аллахі воцург боху-кх цо. Ахь 
Дела дукха хьехаварца хьан 
дагна тем бу хьуна. Иштта Де
лан ціе йаккхарехь мичахь ду 
ширкалла йа керстаналла?

Шен бийца бух боцуш долу 
іилма иблисан іилма ду боху 
Элчано. Ша динехь нисвеш, 
хьалхаваьлла устаз воцчу сте
ган устаз шайтіа ду, цо «нис- 
веш» ву и. Оцу шайтіанна 
карабаханчу наха вайна мел 
доккха зулам дина. Оцу зуламах 
хіинцца довла гіерташ дохку 
вай. Тахана, Делан къинхетам- 
ца, эвлайаийн беркатца, массо 
халонех чекхдовла ницкъ а 
кхаьчна, тіарикъатан дайша 
вайна йуккъе диллина долу

ийман марзонан хьуца лардел- 
ла вайга. Церан беркат вайна 
йукъа хьийзаш хилар вайна 
тахана, діасахьаьвсича, гуш ду.

Бусалба нах болчу берри- 
ге а мехкашкахула лелла ду 
вай. Дин лардарехь чіагібелла 
севццарш, эвлайаийн некъаш 
лардеш берш дукха ца карабо 
вайна. Марокко пачхьалкхехь 
вай долуш, конференцина вай 
гулделлачу хенахь, вай оцу чу 
охьаховшале хьалха, вай зейар- 
та дигира цара. Оцу баккхийчу 
эвлайаийн зейарта а боьлхий, 
оцу чохь Дела хьехавора цара. 
Тіаккха, динехь йолу хьан 
марзо меттахйаьккхина шаьш 
бевлча, шайн тіарикъатан болх 
діаболабора.

М ароккохь, дерриге а 
халкъ аьлча санна, къадарийн 
тіарикъатехь дара. Эццахь 
долу хьал кхийолчу метти- 
гашкахь ца дайна вайна, цхьа 
моттаргіанаш лелор бен.

Тахана, Делан къинхетам- 
ца, вайн махкахь массо а мет- 
техь маьждигаш дина, хьуь- 
жарш, жамаіат-маьждигаш, 
динан институт, университет 
йу вайн. кхечу пачхьалкхехь 
вайн мутаіелимашка дешийта 
аьтто хилла вайн. Цхьана а 
хенахь, йа тхан цергахь мол- 
лина алапа хилла дац, хіинций 
бен. И дерриге а беркат вайн 
куьйгаллехь волчу рамзанера 
ду. Шена гонаха болчу нахе 
цхьатерра, муьлххачу а дар- 
жехь и велахь а, ламаз ца деш 
волчунна болх хир бац бохуш, 
ша царна йуххе діа а хіуьттуш, 
ламаз а, рузба а дойту цо.

Цхьана хенахь коьртахь йов- 
лакх а долуш нохчийн зуда болх 
бан йиш йолуш йацара. къоман 
йуьхь, сий, дин діадаккха ле- 
лош хіуманаш дара уьш. Таха
на, мелхо а, и діатилла бохуш, 
йовлакхан дозалла ду дуьйцуш.

Шариіат, тіарикъат бохург, 
уьш ца девзачу нахана уьш ша- 
ша дин ду моьтту. Шариіатах, 
тіарикъатах лаьцна иштта кица 
даладо вайн іеламнаха. Тіема 
даьлла доьду олхазар ши тіам 
лестош доьду. И шариіат а, 
тіарикъат а вайн динан ши 
тіам бу. Со шариіатехь ву, суна 
тіарикъат хьашт дац бохуш 
волу стаг, цхьа тіам а лестош, 
тіома дала гіерташ долчу олха- 
зарх тера ву. Со тіарикъатехь 
ву, суна шариіат хьашт дац 
бохург а изза ву.

И вирд хіун ду хуучохь ца 
хилча йиш йоцуш ду. Массо 
а іаламашкахь Дела хьехор 
йеза іамал лерина йу. Дала 
ламаз дарна а, марха кхабарна 
а, хьаьждарна а, шен-шен, 
билгал а йина, цхьа хенаш 
йехкина. Ткъа зуькар дарна а, 
Дела хьехорна а цхьа а барам ца 
биллина. «Хіай Дела цхьаъ веш 
болу нах, аш Дела хьехавелаш. 
И хьехаварехь дуккха а хьеха- 
велаш аш». И ду-кх вайн вирд. 
Мичахь ду цигахь ширкалла?

«Массо а вуочу хіуманах 
хьо йухаветтарг ламаз ду хьуна. 
Амма Дела хьехор доккха ду 
хьуна». Оцу эвлайааша цунде- 
ла тіедиллина-кх вайна Дела 
хьехор. Дерриге а эвлайаийн 
къамел Делан айатех букъ тев- 
жина ду-кх.

Вайна Дала дина доккха 
дика ду, беркат а ду уьш вайн 
махкахь хилла хилар. Цунде- 
ла ала лаьара суна цхьаболчу 
нахе. Цхьаццанхьа вирдехь 
болу нах, и ша лелош волу итт- 
пхийтта стаг бен йалсамане 
гіур вац моьттуш хуьлу. Шен 
озабезам цуьнга хилар -  и нов
къа дац, амма ша леллош дерг 
ца лелош верг дакъаза ваьлла 
ма моттахьара цу нахана. Дал- 
ла тіе боьдуш кхо біе кхойтта 
некъ бар-кха шариіатехь. Цу 
кхо біе кхойтта некъа чухула 
баьхкина бара и эвлайааш а. И 
схьалаца дезар-кха вайн наха.

Иласхан-Йуьртарчу шай- 
хан цхьа дош дало лаьа суна 
сайн къамелехь. Тахана оцу 
тіехь некъ беш, вайн паччахь 
рамзан, Делан къинхетамца, 
вайх шен накъостий а дина, 
массо а вирдехь болу нах 
цхьанатоха лууш ву. «Дела 
цхьаъ веш, Пайхамар бакъ- 
веш болу нах вовшийн вежа- 
рий бу шуна. Церан йаккъаш 
тойелаш, вовшех къеста ма 
къесталаш, весаш ма йелаш. 
Делах кхералаш, Дала де бо- 
хург деш, Дала дита бохург 
дуьтуш хилалаш . Т іаккха 
Дала Шен къинхетам бийр бу 
шух». Оцу Къуръанан айатах 
серло а йина, и шена хьалха а 
лаьцна, некъ беш схьавогіуш 
ву рам зан . Ц ундела вайн 
халкъ цкъа а ца хиллачу кепа- 
ра, берта а дахана, беркат тіе 
а хьаьвзина дехаш ду. Иштта 
діа мел доьду а, кхин а оцу 
беркатехь сов а дуьйлуш, 
кхуьуш діагіур ду вай.

Кадыров
Хож-Ахьмад-хьаьжа

з а н д а к ъ а р ч у  ш а й х а н  
п е з а -х ь а ь ж и н  д а х а р а н  а г ю н а ш

02 Т е р к а й и с т е р ч у  
Д е в к а р -Э в л а х ь  

13 шарахь іийначул тіаьхьа 
Г і е з а - Х ь а ь ж а  М а к к а , 
діавахана шен йисина хан, 
йаккхархьама. Сийлахьчу 
Маккахь, хьаша хилла, Муса 
шайхана и тіе а воьссина. 
Оцу Маккин охіланца Муса 
шайхаца цхьана дуьззина кхаа 
шарахь хан йаьккхина хилла 
цо, вовшин ч іогіа ларам а 
беш. Цул тіаьхьа, кхо шо хан 
чекхйаьлча, Делан кхиэле 
діавирзина Зандакъара Гіеза- 
Хьаьжа, оцу Муса- шайха шен 
куьйга діа а листтина. Пайха- 
марин, Элчанан асхьабийн, 
эвлайаийн М аккарчу кеш - 
нашка уггаре езачу метте діа 
а воьллина Зандакъара Гіеза- 
хьаьжа. Шен да тіаьххьара 
а М акка іен , цигахь виса 
діаваханчул тіаьхьа, цо ци- 
гахь даьккхинчу кхаа шарахь, 
гіеза-хьаьжин воккхах волу 
к іан т  П ирм ахьм а-Х ьаьж а 
шозза вахана хьаьжціа, цунна 
тіаьхьа, и ган, цуьнгара хьал- 
де хаа. Цкъа вахча цуьнца 
іийна веана, шолгіа вахча шен 
да діакхелхина, М аккарчу 
Муса-шайха и діаверзийна 
ваьллачу кхаьчна. Маккарчу 
Муса-шайхан а Зандакъар
чу Гіеза-Хьаьжин кіентийн 
( П и р м а х ь м а - Х ь а ь ж и н ,  
Мутаіелин) а чіогіа гергар- 
ло тасаделла хилла, Гіеза- 
хьаьжин, Муса-шайхан хьо- 
шалла, доттагіалла бахьана 
долуш. Цул тіаьхьа, цхьа хан 
йаьлча, Маккахь волу Муса- 
шайх кхалхаран хьокъехь 
хабар кхаьчна Зандакъахь 
іаш  волчу Г іеза-Х ьаьж ин 
кіанте М утаіеле. Т іаккха 
Мутаіелас шен ден доттагіа 
діакхалхарна лерина Зандакъа 
йуьртахь доккха сагіа даь
ккхина, кхаа дийнахь тезет 
а латтийна. Хіара дерриге а 
къамел соьга схьадуьйцуш 
болчу Симсарахь бехаш-іаш 
болчу вежаршка Эрсенбиев 
Мажаде а, Эрсенбиев Абдуре- 
шиде а ас хаьттира: «гіеза-
х ьаьж ас лело некъ муьл- 
хачу тіарикъатехь хилла?» 
-  аьлла. Ас динчу хаттарна 
М ажада а, А бдуреш ида а 
жоп ло: «Т іарикъат -  иза 
эвлайаийн къайленийн некъ 
бу. хіокху къилбаседа кав- 
казехь бехаш болчу бусулба- 
нашна йукъахь лелош дерг

ши тіарикъат ду: Накъаш- 
бандин тіарикъат, (накъаш- 
бандин тіарикъат лелочарна 
юкъабогіу Сесанара Воккха- 
Хьаьжа, Зандакъара Гіеза- 
Хьаьжа, Курчалой-Эвлара 
Янгулби-Хьаьжа, Товсолта- 
Хьаьжа и. д. кх.) Шолгіаниг: 
къадарин тіарикъат ду. Оцу 
тіарикъатехь некъ бечарна 
йукъабогіу Иласхан-йуьртара 
К ун та-Х ьаьж а, іа ьн д а р а  
іумар-Х ьаьжа и.д.кх. Къа
дарин тіарикъатехь берш 
хьийзачу зуькарехь хуьлу. 
гіеза-хьаьжин муридаш, цун- 
на вирд доккхурш, (доккха- 
чу декъехь) нохчийчоьнан 
С имс арахь, Те ркайисте рчу 
йарташкахь, Девкар-Эвлахь, 
іалхан-йуртахь, Боргіанехь, 
Чіуьлга-Йуьртахь, и.д.кх. бу. 
Зандакъарчу гіеза-хьаьж ин 
зіе йолу меттигаш дукха йу, цо 
шел тіаьхьа ціе тоьхна битин- 
чу нехан зераташ ду. Масала: 
Чіуьлга-Йуртахь зерат долу 
эвлайаъ іабдул-вахіаб-хьаьжа 
нохчи ву. Цуьнгахь йолу зіе 
Зандакъарчу Гіеза-Хьаьжиниг 
хилла. іалхан-Йуьртара Абу- 
салам Гіеза-Хьаьжас витина 
ву, цунах воккха эвлайаъ хил
ла, цуьнан зерат а ду, тіаьхье а 
йу іалхан-Йуьртахь. Оцу зера- 
техь діавоьллина кхин а цхьа 
нохчи ву, ша воккха іеламстаг 
а волуш, эвлайаъ а волуш, 
цуьнан ціе іабдурешид йу. 
іабдурешид хіетахь Теркайи- 
стерчу Бена-йуьртара іалхан- 
йуьрта къеда хилла веана 
хилла, оцу іалхан-Йуьртарчу 
шен устазана А бусалама - 
на йуххе ша д іаволлийта 
дагахь нийат долуш веана 
хилла, цу йуьрта къеда хил
ла. Оцу іалхан-Й уьртарчу 
Абусалама шел тіаьхьа шен 
некъ діакхехьа Боргіанера 
іабдулмежид витина, иза а 
Зандакъарчу гіеза-хьаьж ин 
зіе йу, іабдул-Межид воккха 
эвлайаъ хилла. Оцу йуьр - 
тахь цуьнан зерат ду, цуьнан 
хіусамнана а, цуьнца оцу зе- 
рата чохь діайоьллина. Оццу 
Боргіанерчу іабдул-Межида 
шел тіаьхьа (шена тіе а кхайк- 
хина) «хіара шега делла ама
нат шун ду», аьлла Зандакъ- 
арчу Гіеза-Хьаьжин кіентан 
кіанте (М утаіелин кіанте 
Ж обега) схьаделла Г іеза- 
Х ьаьжин гіуллакх (некъ). 
О ц ц у З а н д а к ъ а рч у Жо б а с

шел тіаьхьа іалхан-йуьртара 
Абу-Саламан кіентан кіанте 
Ахьмаде діаделла эвлайаийн 
лакхара, коьртера дуьйна схьа 
Накъашбандин тіарикъатан 
кар-кара луш схьаделла шен 
мухіарций цхьаьна. Нажи- 
йуьртан кіоштарчу іаларара 
Умат-Хьаьжа Зандакъарчу 
Г іеза-Х ьаьж ас ціе тоьхна 
витина ву. Ткъа оццу Умат- 
Хьаьжас шел тіаьхьа и ше- 
гара зіе Энганарчу Маде а, 
іаларойн-Э вларчу  Абзат- 
хьаьже а діаелла. Энганарчу 
(шен зерат а долуш волчу 
Мадас) шел тіаьхьа шегара 
гіеза-хьаьжин зіе Симсарар- 
чу Гіеза-Х ьаьжин ціийнах 
волчу Хьаькиман кіанте Аьр- 
зога діайелла, и шена тіе 
а кхайкхина: «Х іара шун 
аманат шега ма-даллара ша 
діало хьоьга», - аьлла. Цу 
Аьрзога йелла зіе Симсарахь 
йисина. Хіара ас Зандакъарчу 
шайх Гіеза-Хьаьжех лаьцна 
а йаздина къамел соьга схьа- 
дийцинарг коьртачу декъана 
Н аж и-Й уьртан кіош тарчу 
Симсарахь іаш волу ши стаг 
ву, вежарий бу уьш. Хіара 
Эрсенбиевгіар гіеза-хьаьжин 
тіаьхьенах бу. Ас хаттар дира 
вежаршка: «Гіеза-Хьаьжех 
лаьцна долу хіара къамел 
шуна муха хиъна, хіара ми- 
чара схьадаьлла?» -  аьлла. 
Цу хаттарна жоп луш, Эр- 
сенбиев іабдурешида элира: 
«хіара ша а, шен вашас Мажа- 
да а дуьйцург гіеза-хьаьжин 
к іа н т е р а  М у т а іе л е р и й , 
М утаіелин кіенташ карий  
схьадаьлла. Мутаіелин виъ 
к іан т  хилла: нурм ахьм а- 
хьаьжа, гіазмахьма-хьаьжа, 
гіазм ахьм а, гіайрм ахьм а, 
Жоба, оцу веаннах кхо кіант 
іилманан нах хилла, эвлайаийн 
декъехь а хилла. Оцу кхааннах 
цхьаъ (Жоба) эвлайаъ ціе а тоь
хна, вирдаш дала витина хилла. 
Иштта, нийсаниг хуучу буха 
тіера схьадаьлла ду хіара къа- 
мел. Ас даггара баркалла боху 
хіара статья кечйеш оьшуш 
болу мехала хаамаш сайга 
бинчу нахана: Симсарарачу 
Эрсенбиев іабдурешидана, 
Эрсенбиев Мажадна, Темир- 
султанов Тіоханна, Бурзуха- 
нов Ибрахіимна, Алтабиев 
Исраилна.

Минбулатов Асраддин

ДУХОВНАЯ ЧИСТОТА И НРАВСТВЕННЫЕ 
КАЧЕСТВА МУСУЛЬМАНКИ

Мусульманка отличается, 
прежде всего, внутренней чи
стотой, благородством и цело
мудрием. Эти качества она вос
питывает в себе и стремится 
быть наилучшей в следовании 
всем предписаниям Аллаха и 
Его Посланника (да благосло
вит его Аллах и приветствует).

Поведению мусульманки 
присуща скромность, досто
инство, благонравие. Она неза
метна на публике, но в укладе 
ее жизни заложен успех здоро
вого общества и процветания. 
Верующую женщину можно 
сравнить с драгоценностью, 
которая обладает такой же 
чистой, лучезарной и совер
шенной природой.

Пророк Мухаммад (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует) сказал: «Стыдливость 
происходит от веры, а вера - в 
раю», в другом изречении го
ворится: «Скромность и вера 
неразрывно связаны между со
бой. Если удалить одно из этих 
свойств, то другое исчезнет 
само по себе».

В следовании предписаниям 
Ислама мусульманка видит за
лог собственной безопасности 
и совершенствования своей 
личности. Воспитывая в себе 
нравственные добродетели, 
она находится в гармонии с 
собой и с окружающим миром 
и идет навстречу Всевышнему 
Аллаху.

Внешний вид мусульманки
Ставшие привычным для 

современного (в больш ей 
части нерелигиозного) обще
ственного сознания пред- 
ставления о женской одежде 
обусловлены влиянием за
падных стандартов в одежде 
и поведении с присущей им 
тенденцией к чрезмерной 
открытости и обнаженности. 
П одобный подход к жен - 
ской одежде противоречит 
морально-этическим идеалам 
не только исламской, но и 
христианской и иудейской ре
лигий. Исламские требования 
скромности и умеренности, 
предъявляемые к женской 
одежде, полностью  соот - 
ветствуют духу морально
нравственных заповедей.

Традиция авраамического 
единобожия уделяет особое 
внимание внешнему виду жен
щин, уверовавших в господа

своего. Сокрытость женского 
тела от посторонних нескром
ных взглядов, «целомудренные 
одеяния» всегда символизи
ровали чистоту и непороч
ность женщины. Покрывало с 
древнейших времен было не
отъемлемой частью женского 
костюма. Ветхозаветная тра
диция продолжается и в новом 
Завете: «Желаю... чтобы также 
и жены, в приличном одеянии, 
со стыдливостью и целому
дрием, украшали себя», пишет 
апостол Павел.

В еврейских и первых хри
стианских общинах женщина 
должна была ходить с по
крытой головой (особенно во 
время молитвы), показывая 
пример благочестия и бого
боязненности не только перед 
людьми, но и перед ангелами: 
«Если жена не хочет покры
ваться, то пусть стрижется; а 
если жене стыдно быть остри
женной или обритой, пусть 
покрывается. Жена . должна 
иметь знак власти над нею, для 
ангелов».

Аллах, Свят Он и Велик, 
говорит в Коране: «О дети 
Адама! Истинно, ниспослали 
Мы вам одежды для при - 
крытия стыда вашего, а также 
пристойный наряд...» (Коран, 
7:26).

Вопреки распространенно
му мнению, именно мусуль
мане считаются с мнением 
женщины и не воспринимают 
как унижение ее правоту, при 
условии, что она одета в хид- 
жаб.

Если женщина хочет, чтобы 
с ней считались, она не должна 
делать того, что может вызвать 
страсть чужого мужчины. А 
значит, обязана одеваться в 
особый наряд, сразу отличаю
щий мусульманку, - хиджаб, 
закрывающий тело от посто
ронних взглядов. Женщина в 
хиджабе не может стать объ
ектом мужской страсти, когда 
весь ее внешний вид говорит о 
скромности, целомудрии, до
стоинстве, а лицо приобретает 
внутренний свет - нур.

Понятие «хиджаб». Основ
ные требования к одежде

Внешним хиджабом назы
вается одежда мусульманки, 
покрывающая все ее тело, за 
исключением лица и кистей 
рук.

В Священном Коране об 
этом сказано: «Скажи истинно 
уверовавшим в Бога мужчи
нам, чтоб опускали они взоры 
свои и сохраняли плоть свою 
(от грешного). (Поступать) так 
- наиболее безгрешно (благо
нравно) для них. Господь же 
Сведущ о том, что совершают 
они. И скажи женщинам, ис
тинно верующим в Бога, чтоб 
опускали они взоры свои и со
храняли плоть свою (от греш
ного). И чтобы не выставляли 
напоказ красоту свою, помимо 
лишь того, что явно. И пусть 
набрасывают шаль на грудь 
(арабское слово «джуюб», упо
требляемое здесь, переводится 
как «разрез одежды на верхней 
части груди»). И пусть не вы
ставляют красоту свою, кроме 
как для мужей своих, отцов 
своих, отцов мужей свои... » 
(Коран, 24:31).

Недопустимо для женщины- 
мусульманки выставлять напо
каз женскую красоту, помимо 
тех мужчин, за которых она не 
имеет права по родственным 
связям выйти замуж.

что касается «и чтобы не 
выставляли напоказ красоту 
свою, помимо лишь того, что 
явно», то здесь подразумева
ется лицо и кисти рук, а также 
та часть тела, которая по слу
чайности оголилась, и контуры 
тела, которые не скрываемы 
даже свободной, не облегаю
щей одеждой.

В последнем Священном 
Писании человечества, Кора
не, а также в высказываниях 
последнего Посланника, Му
хаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) четко 
определены требования к жен
ской одежде, ограниченные 
следующими пунктами.

1. Одежда должна быть 
не прозрачной, не просвечи
вающей. Одежда должна быть 
не облегающей. Облегающая 
одежда подчас бывает даже 
более соблазнительной, чем 
прозрачная.

2. Одеяния должны быть 
из категории женской одежды 
и никак не мужской.

3. Одежда не должна 
пахнуть духами и другими 
ароматическими веществами.

4. О дежда не должна 
быть экстравагантной и вы
зывающей.

5. Одежда, не соответ
ствующая данным пунктам, 
является противоречащ ей 
канонически правильному 
одеянию, и облачение в нее 
наказуемо пред господом в 
День Великого Суда. Если 
бы женщины в одежде своей 
придерживались упомянутых 
норм, они всесторонне облег
чили бы себе жизнь.

Понятие «никаб». Полное 
покрытие женщины

никаб - это тонкая ткань с 
прорезью для глаз, прикры
вающая лицо женщины.

Вопрос о предписании но
сить никаб является предметом 
споров с давних пор. Причи
ной разногласий является то, 
что эта тема не имеет четкой 
формулировки в Коране или 
сунне. Каждая группа ученых 
при иджтихаде (подробном 
и старательном изучении) по 
данному вопросу обращает 
свое внимание на те или иные 
канонические намеки в аятах 
и хадисах, нормы права и 
правила.

Первым делом необходимо 
упомянуть, что, по шариату, 
не является обязательным 
(ваджиб) одевание никаба и 
абсолютно допустимо (джаиз) 
для женщины-мусульманки 
открытие лица и кистей рук 
перед чужими мужчинами. 
Это было сказано подавляю
щим большинством ученых 
со врем ен сподвиж ников 
П ророка (да благословит 
его Аллах и приветствует). 
Взгляните на следующие ав
торитетные мнения.

В учении Абу Ханифа: 
«Запрещается смотреть на 
чужую женщину (имеются в 
виду оголенные части тела), 
кроме как на лицо ее и кисти 
рук. Абу ханифа добавляет 
«Также ступни ног, постоян
ное сокрытие которых крайне 
затруднительно». Основани
ем данных слов является аят 
«. и чтобы не выставляли 
напоказ красоту свою, по
мимо лишь того, что явно» 
(Коран,24:31). Подавляющее 
большинство сподвижников 
Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) про
комментировали последнюю 
часть, как «лицо и кисти рук» 
(информация взята из книги 
«аль-Ихтияр»).
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БЕРАШ, ШУНА ПАМАЗ ПАИ ХАЬИЙ?

ЛАМАЗ - БУСАЛБА ДИНАН БУХ БУ. ЛАМАЗ -ЯЛСАМАНИН ДОГ1А ДУ.
Ламазна хьалагіаьттина, нийсса Къилбехьа 

а вирзина, нийат дийр ду: «Ас нийат ди фард 
ши ракаіат іуьйра-ламаз Далла дан, «Аллахіу 
Акбар» -  аьлла, ши куьг белшел лакха хьала а 
айдеш, доьхкур ду (1-гІа сурт).

Тіаккха ши куьг охьадахийтина, аьтту куьг аьрру 
куьйга тіехь а долуш, некха тіе дуьллур ду (2-гІа 
сурт), тіаккха фатихьат доьшур ду.

«Аіузу биллахіи минаш-шайтіанир-ражийм. 
Б и с м и л л а х і и р - Р а х ь м а н и р - Р а х ь и й м .

АльхьамдуЛлилахІи Раббил-іаламийн. Ар- 
Рахьманир-Рахьийм. Малики йавмиддийн. Ий- 

йака наібуду ва иййака настаіийн.
Ихідинас-сыратіал-мустакъийм. Сиратіа-ллазина 

аніамта іалайхіим гіайрил-магідуби іалайхіим 
валаддаллийн.

Цул тіаьхьа шена хуучо къулхіа доьшур ду.
Тіаккха «Аллахіу Акбар» олуш, рукуіе гіур ву, 

шен ши куьг голашна тіедуьллуш, букъ а нис- 
беш, цигахь кхузза «Субхьана Раббийал іазим» 
эр ду (3-гіа сурт). Тіаккха «Самиіаллахіу лиман 
хьамидахі» олуш хьаланислур ву. (4-гіа сурт).
Цул тіаьхьа «Аллахіу Акбар» олуш сужуде гіур 
ву (5-гіа сурт) Цигахь, тем а беш, кхузза «Суб
хьана Раббийал-аіла» эр ду. Тіаккха «Аллахіу 
Акбар» олуш охьа а хиъна хьалагіоттур ву.

Хіара вай дийцинарг цхьа ракаіат ду, ламаз 
шиъ, кхоъ, диъ ракаіат долуш хуьлу. Деш дерг 
іуьйра-ламаз делахь, лакхахь ма-гайттара, кхин 
а цхьа ракаіат дан деза. Тіаккха ши сужуд дина 
ваьлча-цигахь эттахьийат доьшур ду. (6-гіа сурт) 

А т-тахьий аттул-м убаракатус-салаватут- 
тіаййибату лиллахіи.

А с-саламу іалайка аййухіан-набиййу ва 
рахьматуллахіи ва баракатухіу.

Ас-саламу іалайна ва іала іибадилахіис- 
салахьийн. Ашхіаду ан ла илахіа илл-Аллахіу 
ва ашхіаду анна Мухьаммадан Расулуллахі.

Аллохіумма солли іала Мухьаммадив-ва іала 
а-али Мухьаммадив-васаллим.

Ат-тахьийаттул тіаьхьа салам луш, ламаз чек- 
хдоккхур ду кху кепара -  «Асссаламу іалайкум ва 
рахьматуллахі» -  аьлла, хьалха аьтту агіор, тіаккха 
аьрру агіор воьрзуш (йоьрзуш). (7-гіа сурт)

Цул тіаьхьа доіа дийр ду. (8-гіа сурт)
ДАЛА ЛАМАЗ іАМО А, ДАН А АЬТТО БОЙ

ЛА ШУН!
Мустаев Рамзан
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Продолжается подписка на газету «Исламан зіаьнарш»!
Тридцать один лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «Исламан зіаьнарш».

На ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии Ислам, о жизни святых эвлия, о наших прекрасных обычаях и традициях... Также читатель может узнать о достойных, 
благородных поступках и жестах наших соотечественников. У каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем... 

Пишите в газету «Исламан зіаьнарш», подписывайтесь на газету «Исламан зіаьнарш»! Цена на подписку: на полугодие -  360 рублей, на год -  720 рублей.
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