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нохчийн мотт

НОХчИйН меТТАН ДеНцА ДОьзНА НОХчИйчОьНАН 
КуьйГАлХОчуН КАДЫРОВ РАмзАНАН ДеКъАлДАР

Нохчийн Республикин къоман политикин, 
арахьарчу зIенийн, зорбанан, хаамийн министран 

Дудаев Ахьмадан декъалдар

НОХчИйН мОТТ АзАллеХь СИНОш КХуллуш ДАлА ВАйНА БеллА А Бу, эХАРе ДIАБАХьА БезАш А Бу!
(Заурбеков МасIуд)

нохчийн меттан денца! республи-
кин дезачу деношна юкъахь оцу дийно 
къаьсттина а, сий-лараме а меттиг 
дIалоцу. Цо вайна дагадоуьйту ненан 
мотт Iалашбан, кхион, тIаьхьенаша 
тIаьхьенашка дIакховдон безаш хилар. 
Бакъонца, цунах вайн къоман коьрта 
хьал-бахам бу ала догIу.

ненан маттаца уьйр-марзо хила езар 
даима а коьртачу маьIне хилла вайна. Вай 
дерриге а хьелаш кхолла гIерта хIора а нох-
чичунна шен ненан мотт хаийтарна, оцу 
маттахь говза къамел дан, яздан Iаморна, 
нохчийн меттан грамматика йовзийтарна. 
Вайн къоман башхаллин а, культурин а 
гIортор а, бух а ма бу ненан мотт.

нохчийн республикин хьалхар-
чу президента, россин турпалхо-
чо кадыров ахьмад-хьаьжас ненан 
мотт, нохчийн халкъан культура, ис-
тори Iалашъяр уггаре а мехала, маьIне 
гIуллакхаш лорура. нохчийн яздархо-
ша, журналисташа, лингвисташа деш 
долчух кхеташ а, царна гIо-накъосталла 
деш а вара иза. ур-атталла, республи-
кина уггаре а чолхе беанчу муьрехь а 
ахьмад-хьаьжин ницкъ кхечира нох-
чийн маттахь газеташ, журналаш, кни-
гаш, Iаматаш арахеца, телепередачаш, 
радиопрограммаш ян хьелаш кхолла.

ахьмад-хьаьжин сийлахь-деза весеташ 
кхочуш а деш, тахана вай республикехь 
уггаре а тоьлла хьелаш кхоьллина ненан 
мотт баржо, безабалийта, цуьнга марзо 
кхолла, иза кхин а хьал долуш бан.

Вай долчохь хIора а шарахь нохчийн 
маттахь дIахьош тайп-тайпана конкур-
саш, фестивалаш ю, арахоьцуш книгаш, 
Iаматаш ю.

тахана хIора а нохчи кхеташ ву шен 

даймахке, шен халкъе бакъболу безам 
ненан матте болчу безамехула бен хила 
йиш цахиларх. Вайн сийлахь декхар ду и 
безам Iалашбар, тIекхуьучу тIаьхьенашка 
дIакхачор. и дан таро хир яц вайн мотт 
лекхачу (трибунаш) мимаршна тIера бен 
буьйцуш ца хилахь.

ненан мотт массо цIа чохь, хIора 
хIусамехь бийца безаш бу, хIора доьзалехь 

берана жимачохь дуьйна иза Iамийта. 
тIаккхий бен вайга Iалашбалур бац нох-
чийн мотт, тIаккхий бен Iалашдалур дац 
вайн башха, исбаьхьа, шатайпа халкъ.

хьомсара махкахой! ас кхин цкъа а 
даггара декъалдо шу нохчийн меттан 
денца! Лаьа шу ирсе, могаш хуьлийла, 
шун аьтто хуьлийла! Беза а беза, Iалаш а 
бе ненан мотт!

нохчийн халкъана уггар 
мехалчех а, доккха маьIна 
долчех а цхьа деза де ду нох-
чийн меттан де. хIокху дийно 
кхин а чIагIбо ненан матте 
болу безам, сий-ларам, йов-
зуьйту цуьнан мехалла, гойту 
къоман дахарехь цо лелош 
долу маьIна. муьлххачу къо-
ман санна, нохчийн халкъан 
а коьрта билгало ю цуьнан 
ненан мотт.

нохчийн республикин хьал-
харчу президента,  россин 
турпалхочо кадыров ахьмад-
хьаьжас (дала гIазот къобал-
дойла цуьнан) билгалдаьккхи-
на ма-хиллара, нохчийн халкъ 
шен амалх, шен гIиллакхах, 
эхь-бехках, ийманах ца дуоху-
ьйтуш йолу мокхазан чIагIо ю 
ненан мотт.

ахьмад-хьаьжас  цIена , 
шера, хьекъале буьйцучу не-
нан матто, вайн мохк, халкъ 
дезаро, кху махках цуьнан дог 
лазаро вайн халкъан цхьаалла 
чIагI а йира.

Цуьнан весеташ кхочуш 
а деш, цо хьехначу новкъа 
схьавогIуш волчу нохчийн 
республикин куьйгалхочо, 
россин турпалхочо кадыров 
рамзана тахана дерриге а хье-
лаш кхоьллина, аьттонаш а 
бина нохчийн мотт Iалашбан, 
кхион, марзбан, баржо.

иза дика хаало къоман поли-
тикин, арахьарчу зIенийн, зор-

банан, хаамийн министерствос 
хIора дийнахь беш болчу бал-

хахь, ненан мотт кхиорехь тху-
на хьалхахIитточу мехалчу а, 
жоьпаллечу а декхаршкахь, вай 
кхочушдечу гIуллакхашкахь.

тIаьхьарчу шерашкахь, бак-
къал а, хаалуш бу нохчийн мотт 
Iалашбарехь а, кхиорехь а вайн 
махкахь бохуш болу кхиамаш. 
къаьсттина хазахеташ ду ке-

гийрхойн ойла ненан мотт 
Iаморна тIейоьрзуш хилар, 

царна иза марзлуш хилар.
ас даггара декъалво вайн 

мехкан да, россин турпалхо 
ахьмад-хьаьжин рамзан а, 
вайн дерриг халкъ а нохчийн 
меттан дезачу денца. Лаьа шун 
массеран а дахар ирсе, беркате, 
токхе хуьлийла. Везачу аллахIа 
аьтто бойла массеран а.

НОХчИйН меТТАН ИСТОРИ 
мотт – гIирс бу, кхидол-

чу муьлххачу хIуманна вай 
лелош болу гIирс  санна, 
адамаша вовшийн хаамаш 
дIасалуш болу, олуш Iедал ду 
журналистан Тумчаев Ада-
ман. Суна а цунна тIетан лаьа.

мотт– хаам бу, иштта юкъа-
раллин зIе а ю и. нийсса аьлча, 
мотт – гIирс бу… гIирс бу 
и, и ца хилча адамашна мел 
эшам хир бара ойла а ца ялуш 
болу. маттаца вайн лаамаш 
буьйцу вай: дIаолу вай, схьао-
лу вайга. адамашна юккъера 
хаамийн зIе ю мотт. мотт ца 
хилча, хIинцца вай лакхахь 
ма-хьахадарра, ма-торру шега 
хаам схьакхача а, я шегара 
хаам дIакхачон а аьтто хир 
бацара нехан. нийсса аьлча, и 
аьтто гуттар а къен хир бара: 
и аьтто куьйга ишарца, иеро-
глифца, я петроглифца хила 
там бара вайн. Вайн, цу кепара 
къахьега а ца дезаш аьтто бу 
вовшка хаам дIакхачон. ткъа 
и дерриге меттан беркат ду. 
дукха хан ю нохчийн халкъ цу 
беркатца дехаш долу. масех 
эзар шарера дуьйна схьа, беха 
орам бу нохчийн меттан. и 
орам урарту олучу цивилиза-
цера схьа бу. иза Iилманчаша 
къобал дина ду. нохчийн, 
гIалгIийн меттанашца бен, 
кхин цхьана а маттаца талла ца 
делла цу цивелизацех дисина 
долу йозанаш. Цо гойту вайна 
орамаш мел гена доьлху! Вев-
заш волчу урартолога и. м. 
дъяковс шен белхашкахь боху: 
«хурритийн, урартийн, малх-
балехьарчу кавказан меттанаш 
гергара хилар билгалдаьккхи-
на лара мегар ду» (уггаре а 

хьалха цо буьйцурш вайнах 
бу). иштта боху вевзаш волчу 
Iилманчас-лингависта ю.а 
дешериевс а шен «урартун 
а, нохчийн а лексика, морфо-
логи, синтаксис», аьлла болчу 
Iилманан белхашкахь. и.м. 
дьяковс бохург тIечIагдеш 
санна, оцу дакъошкахь урар-
тийн мотт вайн нехан маттаца 
чIогIа богIуш хилар хоуьйту 
цо. ткъа дуккха а кхечу тай-
пана ойланаш ерш а нисло. 
Вайн орамаш урарту доьлху, я 
уьш урарту ца доьлху аьлла, и 
тIечIагIдан а хIуьттур дац вай 
бохучу маьIнехь ю церан ойла-
наш. хIунда аьлча, иштта ду и 
аьлла, цунна зайл тоьхна, и цу 
тIехь сацон кIорггера бина тал-
ламаш дукха бац Iилманчаша, 
я царна  и талламаш бан цу ци-
вилизацех дисина иштта дукха 
йозанаш а дац, боху цара.

ткъа ша урарту йоккха 
цивилизаци хилла хилар 
билгал ду. шайн дика эскар 
хиларе терра, дуккха а мех-
каш схьалецна а хилла цара. 
Iилманчаша бахарехь, иза 
хIинца Эрмалойчоь йолчу 
меттехь хилла. Лакхахь цIераш 
яьхначу Iиманчаша бахарехь, 
ткъа цо вай цу агIор Iийна хи-
лар билгалдоккху.

урарту цивилизаци Iамор 
чIогIа мехала ду историкашна, 
археологшна тахана. дуккха а 
къайленаш юьсуш, вайн хене 
схьакхаьчна вай. хIетта а вайн 
эрехь дерг а ма-дарра хууш 
дац вайна. маттаца доьзначун 
дуккха а къайленаш йисина 
вайна кху эрица а. БIаьвнашна 
тIехь, чарташна тIехь, цхьацца 
герагашна тIехь, иштта дIа 
кхечанхьа нохчийчохь дук-

хазза а карадо тайп-тайпана 
йозанаш, хьаьркаш, петрогли-
фаш... Цара а билгалдоккху 
нохчийн мотт «селхана» кхол-
лабелла цахилар.  къаьстти-
на билгалбаккха богIу IV-чу 
бIешарахь гуьржаша вайна 
бина тIеIаткъам. мотталлар-
хоша яздо, цу хенахь йина 
хиллачу вайн гIишлошна тIехь 
гуьржийн элпашца яздина йо-
занаш карош хилла хилар. 

кхин а хьахон лаьа, тахана 
а нохчийчохь вайна карош 
лаьтташ ду идеографически 
йозанаш а. къаьсттина уьш 
карадо ширачу бIаьвнашна 
тIехь, чхернашна тIехь, чар-
ташна тIехь. тайп-тайпана и 
идеографаш кIезиг яц… гов-
занчаша билгалдаккхарехь, 
гуонна юкъахь йолчу жIаро 
– дуьненан йиъ агIо, беккъа 
гуоно – абаде, иштта дIа кхин а 
хIуманаш билгалдохуш хилла 
цу идеографаша. Цундела юха 
а цкъа ала йиш ю вайн, вайн 
къам шира хилар а, вайн къо-
ман шен маттана оьшуш йолу 
билгалонаш йозанехь лелош 
хилла хилар а.

пайхамаран (делера салам-
маршала хуьлда цунна) ас-
хьабаш баьхкина дагестане 
дин довзуьйтуш, бусалба дин 
даржадоладелла къилбаседа 
кавказехь. дагестанера схьак-
хаьчна нохчийчу бусалба дин. 
дин довза, Iамон буьйлабел-
ла нохчий. и Iамош, оьшуш 
хиларе терра Iаьрбийн мотт 
Iамон буьйлабелла уьш. Цу 
маттаца мелла а уьйр тасаел-
ла. динца дерг мелла а синна 
гергара хиларе терра, нохчаша 
Iаьрбийн алфавит тIеэцна. 
ткъа Iаьрбийн маттахь элпаш 

мелла а кIеззиг ду, вайн мат-
тахь долчу аьзнашца дуьстича: 
церан ткъе ворхI аз-элп ду, 
ткъа вайн шовзткъе исс. Цун-
дела, дуккха а аьзнашна элпаш 
карон дезаш хилла. и бахьана 
долуш, Iаьрбийн алфавитца 
дерг нисцаделла.

Цул тIаьхьа услара петара 
нохчийн алфавит хIоттийна 
оьрсийн графикин буха тIехь. 
(досов къеда хилла олуш 
берш а хуьлу цуьнцаи болх 
беш. амма, ас хIара статья 
язъян материалаш йоьшучу 
хенахь со цуьнан цIарна тIе 
ца нисвелла). ткъе ворхI элпах 
лаьтташ хилла и алфавит. дис-
инчу аьзнашна элпаш лоьхуш, 
кхечу къаьмнийн алфавитах 
пайдаэцна цаьршимма. уьш 
хилла латийнин а, гуьйржийн 
а элпаш. Цо бинчу балха тIехь 
йоза Iамош «Буьрса» гIалахь 
схьайиллина школа а хилла. 

Цу школехь дешархоша 
сихха лаккхара кхиамаш бо-
хуш а хилла. Цу хенахь а, цул 
тIаьхьа а нохчий шайн амале 
берзон, цаьрна шайн идиологи 
дIакхачон йоза Iамон гIиртина 
хилла олу уьш. иза иштта хирг 
хиларх теша а теша. Церан 
Iалашо нохчашна шайн амал, 
лелар чудилла Iалашонца хил-
лехь, я ца хиллехь, услара а, 
и санначара а бина и болх ба-
хьана долуш, дешарехь мелла 
а кхиадоладелла вайн халкъ. 
Цундела, вайна хаа деза цунах 
вайна баьлларг пайда буй. 

чIогIа мехала хилла цул 
т Iаьхьа  1908-чу  шарахь 
Эльдарханов таьштамира 
хIоттийна абат. оьрсийн гра-
фикин буха тIехь хIоттийна 
хилла иза. Цхьацца хийцамаш 

хиллехь а цу тIехь, коьртачу 
декъана услара петара бинчу 
белхашна тIехь бина хилла 
цо и болх. дуккха а цуьнан 
графика аттачу яьккхина а 
хилла цо. услара гуьржийн 
маттера тIеэцначу элпийн 
билгалонийн меттана цхьац-
ца оьрсийн элпаш а тIеэцна 
хилла цо, цхьаццадолчу эл-
пийн билгалонаш иштта дIа а 
яьхна таьштамира. 36 элпах 
лаьтташ хилла и алфавит. Цул 
тIаьхьа I9II-чу шарахь юха 
араяьккхинехь а таьштамиран 
абат, амма, услара бина болх 
санна тIе ца эцна иза, я иштта 
шуьйра баржа а ца баьржина 
таьштамаран болх. 

юха а Iаьрбийн алфавита 
тIедевлла. 31 элпах лаьтташ 
хилла и ерриге алфавит. Вай 
лакхахь ма-хьахадарра, ткъа 
иза вайн маттахь долчу аь-
знашка хьаьжча, Iаламат кIезиг 
хилла. и бахьана долуш, язъе-
чу хенахь дуккха а хьаьркаш 
яхка езаш хилла. оцо чIогIа 
халчу доккхуш хилла йоза. 
оцу ерриге а халонашца, I9I0-
гIа шо кхаччалц цу алфавита 
тIехь хилла нохчийн йоза. 
оццу I9I0-чу шарахь гайсу-
мов соIипа цу алфавита тIехь 
книга арахецна. Цу книги тIехь 
цхьацца хийцамаш а бина цо. 
Цо бина и болх бахьана до-
луш, цхьацца вайн элпаш до-
цуш долчу аьзнашна элпаш а 
карийна хилла. Цу алфавитан 
а ца хилла беха кхоллам. Цул 
тIаьхьа иттех шаре бен ца яь-
лла и книга а. нийсса аьлча, 
I920-чу шаре кхаччалц хилла 
цуьнан кхоллам. Цул тIаьхьа 
цхьа шо даьлча, 1921-чу ша-
рахь соавтор а.турчаев а во-

луш, Эльдарханов таьштамира 
юха оццу алфавита тIехь абат 
арахецна. юха цхьацца хийца-
маш бина а хилла цо цу абат 
тIехь. и абат а ца яьлла цхьана 
шаре гергга бен. хIуъ а дича а, 
дIанислуш ца хилла алфавитца 
дерг. оццу шарахь сугаипов 
шахIаба хийцамаш бина юха 
а цу тIехь. хIинца хаъал элпаш 
сов девлла а хилла. уьш 39 
хилла. Цу хийцамашна тIехь 
севцца мелла а хан-зама еана. 

советийн Iедал тIедеанчул 
тIаьхьа нахана йоза Iамон 
гIерташ къахьегна Iедало. Цу 
хенахь хьалхадаьккхинарг 
хилла «дуьненаюкъара рево-
люци» а, «малхбузехьарчу 
къаьмнашна пролетариат» 
а бохург. Вай лакхахь ма-
аллара, шайн идеологи чек-
хъяккхархьама хилла церан 
нахана и йоза Iамон гIертар. 
и дерриге латинийн алфави-
та тIехь дан хьийзош а хил-
ла. Цхьайолчу республикаша 
тIеэцна хилла латинийн ал-
фавит. ткъа нохчийчохь цу 
алфавита тIедовларна дуьхьал 
хилла нах. къаьсттина дуьхьал 
хилла динан дай. и бахьана до-
луш, цкъачунна чекх ца долуш 
дисина хилла и гIуллакх.

1925-чу шарахь нохчийн 
областан президиуман Цик-хь 
тIе а чIагIйина, тIеэцна ошаев 
халида, сельмурзаев мохьма-
да кечйина латинийн графикин 
буха тIехь йолу нохчийн алфа-
вит. 1927-гIа шо кхаччалц вайн 
газеташ оьрсийн, Iаьрбийн, 
латинийн графики тIехь ара-
дийлина. амма, 1927-чу ша-
рахь дуьйна йоза дерриге а 
латинийн графики тIехь сецна.

шайн идеологи чекхъяк-

кхархьама, вайна шайн йоза 
Iамон гIерташ хилла уьш аь-
лла, вай билгалдаьккхинехь 
а лакхахь, Iаьрбийн матте-
хула нохчашна хуьлуш болу 
тIеIаткъам юхатоха шолгIа 
Iалашо а хилла церан. Церан 
цу Iалашонехь кадаккха санна, 
латинийн графика Iаьрбийн 
графикел дуккха а атта хилла. 
йоза яздар гуттар атта каре-
доьрзуш хилла. 

   Цул тIаьхьа, мелла а хан 
яьлча, тIаьхьа юха а Iедало 
шайн хьалха хиллачу лаамаш-
на, хьежамашна, тIеберзабо 
шайн лехамаш. хIинца церан 
интернационализм, малхбу-
зехьа йолу пролетаризм боху 
хIума оьрсийн патриотизм бо-
хучу кхетамца хийцало. йозуш 
йолу республикаш кирилли-
цин графикин бух тIехь хила 
еза боху кхетам хуьлу церан 
хьалхабоккхий. иза дерриге а 
кхидолчу кегийчу къаьмнашна 
россех дIаэн атта хилийта а 
хуьлу церан. Цик-ан къаьм-
нашкахула йолчу кхеташоне-
хула низамдоккхий, и дерриге 
халкъера долуш санна, «хал-
къийн дехаршца», бохуш, оьр-
сийн графики тIедоккху цара 
йоза. иштта, 1938-чу шарахь 
тIеэцна ю тахана вай лелош 
йолу алфавит. Цу хенахь ду-
ьйна цу алфавита тIехь ду вай.

 (дагадаийта лаьа, 1990-чу 
шерашкахь юха а латинийн 
графикин тIедовлар дийцаре 
деш хилла хилар. амма, вайна 
ма-хаара цунах а гIуллакх ца 
хилира.

Пайдаэцна 
И. Ю. Алироевн, 

Р. В. Гудаевн книгех.
Банжаев Аьрзу
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САГIА ДАлАРАН 
ХьОКъеХь ДАьХКИНА 

цХьАДОлу АЯТАш 
Веза-сийлахьчу дала аьлла: 

«мила ву деле юхалург хаза 
декхар луш верг (делан дуьхьа, 
шен даьхни сагIина луш верг). 
– Цо цунна масийтта декъехь ал-
самдоккхур ду иза. и дела риц-
къанехь гатто еш верг, шорто еш 
верг Ву, Цуьнга дерзор долуш а 

ду шу» («аль-Бакъарат», 245).
Веза-сийлахьчу дала аьлла: 

«шайн даьхни делан новкъахь 
сагIина луш болчеран масал 
– буьртиган масалх тера ду, 
ша ворхI кан схьабалийтина 
а, хIора кена чохь бIе буьртиг 
а болчу. аллахI-дала совдок-
кхур ду шена луучунна, и 
дела (комаьршонца) шорто еш 
Верг а, хууш Верг а Ву. шайн 
даьхни делан новкъахь сагIина 
луш берш, цул тIаьхьа шайн 
сагIанаш тIехдеттаршций, ха-
лахетарш дарций хьеха а ца 
деш, – царна ял хир ю шайн 
далла гергахь, кхерам а хир бац 
царна, гIайгIане а хир бац уьш. 
хаза дош алар‚ гечдар гIоле ду 
шена тIаьхьа халахетар деш 
долчу сагIанал‚ аллахI хьалдо-
луш а (шен халкъера хIумма а 
ца оьшуш)‚ кIеда-мерза а (Iазап 
дарца сихо ца еш) Ву» («аль-
Бакъарат», 261-263). 

Веза-сийлахьчу дала аьлла: 
«аш сагIанаш (нахана) гуш да-
хахь – дика ду иза (аш беш берг 
дика болх бу). аш уьш къайлах 
даьхна, къечу нахана дIалахь 
а – и ду шуна уггар деза дерг, 
цо дIадохур ду шун вуонаш, 
аллахI аш дийриг хууш ма ву» 
( «аль-Бакъарат», 271). 

Веза-сийлахьчу дала аьлла: 
«шайн даьхни буса а, дийнахь 
а, къайлах а, гуш а сагIина луш 
берш – царна мел хир бу шайн 
далла гергахь, кхерам а хир 
бац царна (къематдийнахь), 
гIайгIане а хир бац уьш (дуь-
ненахь шайх дIатиллачух)» ( 
«аль-Бакъарат», 274).

Веза-сийлахьчу дала аьлла: 
«аш сихое шайна делера геч-
даре а, стигланаш, латта санна 
шуьйрачу ялсаманига а – делах 
кхоьручарна кечйина йолчу. и 
нах бу уьш, шаьш паргIатонехь, 
халонехь (хьалдолуш, къен бо-
луш) сагIа луш, шайн оьгIазло 
хьулъеш (и чекхъяккха шайн 
ницкъ кхоччушехь), нахана 
къинтIера бовлуш болу, аллахI 
дика деш берш дукхабезаш (цар-
на хаза бекхам бийр болуш) Ву» 
(«алу Iимран», 133-134). 

Веза-сийлахьчу дала аьлла: 
«ахь ала: «Баккъал а, сан дала 
шортта рицкъа ло шен лех 
шена луучунна‚ Цо цунна (риц-
къанехь) гатто а йо. аш (дикачу 
новкъахь) сагIина елла хIума 
Цо (дала) меттахIоттайо, иза 
рицкъа лучарах уггаре а диканиг 
ву» («ас-сабаъ», 39).

Веза-сийлахьчу дала аьлла: 
«мила ву деле юхалург хаза 
декхар луш верг (делан дуьхьа, 
шен даьхни сагIина луш верг). 
– Цо цунна масийтта декъехь 
алсамдоккхур ду иза, цунна 
сийлахь йолу ял а (ялсамани) 
хир ю» («аль-хьадид», 11). 

Веза-сийлахьчу дала аьлла: 
«Баккъал а, сагIа луш болу 
божарий а‚ зударий а‚ деле 
юхалург хаза декхар луш берш 
а – (дала) царна масийтта декъ-
ехь алсамдоккхур ду иза, царна 
сийлахь йолу ял а (ялсамани) 

хир ю» («аль-хьадид», 18). 
Веза-сийлахьчу дала аьлла: 

«шу делах кхералаш шайн 
ницкъ ма-кхоччу‚ аш ладогIалаш 
(шайна бечу хьехаме)‚ шу 
муьтIахь хилалаш (дала боху-
чунна)‚ аш сагIа лолаш (делан 
новкъахь) – и дика ду шуна шай-
на. шай синан бIаьрмецигаллех 
дIацIанбелларш – уьш бу-кх 
декъалхилларш. аш юхалург 

деле хаза декхар лахь – Цо 
шуна иза масийтта декъехь ал-
самдоккхур ду‚ шуна гечдийр 
ду. аллахI баркалла олуш ву 
(дика диначунна)‚ кIеда-мерза 
ву (къинош долчу шен лешна 
сихха таIзар ца деш)» («ат-
тагIабун», 16-17).

Веза-сийлахьчу дала аьлла: 
«аш деле юхалург хаза декхар 
ло (делан дуьхьа, сагIа ло). аш 
шайна хьалхадаьккхина диканиг 
– шуна иза карор ду, далла гер-
гахь дика долуш‚ дукха йоккха 
ял йолуш. деле гечдар деха аш, 
баккъал а, дела гечдеш верг, 
къинхетаме верг ву» («аль-
муззаммил», 20).

САГIА ДАлАРАН 
ХьОКъеХь ДАьХКИНА 
цХьАДОлу ХьАДИСАш 

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, пай-
хамар (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) волчу цхьа стаг 
веара, цо цуьнга хаьттира: «хIай 
делан Элча, ял алсам йолу сагIа 
муьлха ду?» – аьлла. Цо жоп 
делира: «ахь сагIа далар ду, хьо 
могаш а, сутара а, къеллах кхоь-
руш, хьал хиларе сатуьйсуш а 
волуш; тIаьхьа а ма тетта ахь, 
са (валарна гергахь) къамкъар-
ге кхаччалц, ахь ала а олуш: 
«хьенехана иза ду, минехана 
иза ду, тIаккха иза хила а хуьлу 
хьенехана» (Бухари, муслим).

ашIарин тайпана волчу абу 
малика (дела реза хуьлда цун-
на) дийцина, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «ЦIано ий-
манан ах дакъа ду, «альхьамду 
лиллахIи» (аллахIана хастам 
бу) аларо мийзан терза хьала-
дузу, ткъа «субхьаналлохIи, 
вальхьамду лиллахIи» (аллахI 
шеца там мел боцчух цIена ву, 
аллахIана хастам бу) бохучо 
хьаладузу стигланашна а, лаьт-
тана а юкъахь дерг, ламаз – нур 
ду, сагIа – ийманан билгало ю, 
собар – гIайгIа, бала дIабоккхуш 
серло ю, къуръан (цо бохучунна 
тIевирзинехь) хьоьгахьа, я (цо 
бохучух дIавирзинехь) хьуна 
дуьхьал тоьшалла ду. хIора стаг 
а Iуьйрре араволу, ткъа царах ву 
шен са духкург, и хьалхадок-
кхург (далла муьтIахь хуьлий) 
я и хIаллакдийриг (далла Iеса а 
хуьлий)» (муслим).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Цхьа хурма бен яцахь 
а, ша гулдинчу цIенчу (хьанал 
долчу) дохнах сагIа делларг 
милла велахь, – ткъа аллахI 
хьанал дерг бен къобалдеш ма 
вац – баккъал а, аллахIа и (сагIа) 
къобалдарца схьаоьцу. тIаккха 
и сагIа деллачунна Цо и кхиадо, 
ламанал доккха ша хиллалц, 
шух цхьамма говран бекъа я 
эмкалан кIорни кхиорах терра» 
(Бухари, муслим).

абу умамата (дела реза хуьл-
да цунна) дийцина, делан Эл-

чано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«хIай адаман кIант, хьайна 
оьшучу барамал совдаьлларг 
ахь сагIина лахь – иза дика ду 
хьуна, ахь и ца луш хьайгахь 
сацадахь – иза вуон ду хьуна, 
хьайна оьшучу барамехь саца-
дарх бехк буьллур бац хьуна. 
айхьа кхобуш болчарна тIера 
дIаволало хьо. Лакхара куьг 
(сагIа луш долу куьг) лахарчу 
куьйгал (сагIа схьаоьцучу куьй-
гал) дика ду» (муслим).
ансарех волчу абу масIуда 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина: «цхьа стаг веара, жулар 
(дуьрста) тесна йолу эмкал 
ялош; цо элира: «ХIара Делан 
новкъахь сагIа ду». Делан эл-
чано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «Хьуна 
и бахьанехь къематдийнахь 
ворхI бIе эмкал хир ю, уьш 
ерриге а жулар тесна а йолуш» 
(муслим). 

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Веза-Сийлахьчу Дала 
аьлла: «ХIай Адаман кIант, 
сагIа ло ахь – Ас хьуна а лур 
ду» (Бухари, муслим).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «лено олу: «Сан даьхни, 
сан даьхни», ткъа цунна шен 
дохнах кхо хIума ду: цо ша 
диъна дIадаьккхинарг, я цо 
тIедуьйхина тишдинарг, я цо 
сагIина дIадаларца эхарта-
на дIадиллинарг. И доцург, 
дIадолуш, цо (ша веллачул 
тIаьхьа) нахана дуьтуш ду» 
(муслим).

хьатиман кIанта Iадиййис 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «шух цхьа а ма 
вац, тIаьхьа (эхартахь) шега 
АллахI вистхир волуш бен, 
цаьршинна юккъехь талмаж 
(къамел барта гочдийриг) а во-
цуш. Аьтту агIор дIахьожур 
ву иза, ша динарг бен гур дац 
цунна; аьрру агIор дIахьожур 
ву иза, ша динарг бен гур 
дац цунна; шена хьалха хьо-
жур ву иза, шен юхьдуьхьал 
жоьжахати бен гур яц цунна. 
Жоьжахатин цIарах кхера-
лаш, ах хурма сагIина лой а» 
(Бухари, муслим).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, пайха-
мара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«ВорхI ву, АллахIа динарг 
бен (IиндагI) доцчу дийнахь 
цуьнан IиндагIа кIелахь хир 
волуш: нийсо еш волу имам; 
шен Далла Iибадат деш кхиъ-
на волу жима стаг; маьждигех 
дог хоттаделла волу стаг; 
АллахIан дуьхьа гергарло ле-
лош, Делан дуьхьа вовшахк-
хеташ, вовшахкъаьсташ, во-
вшашна дукхавезна волу ши 
стаг; хаза а, ехаш а йолчу 
зудчо, зина де аьлла, кхайкхи-
ча, ша АллахIах кхоьруш ву 
аьлла волу стаг; аьтту куьйго 
луш дерг аьрру куьйгана хаа 
а ца хууш (нахана гайта ца 
гойтуш), къайлах сагIа дел-
ла волу стаг; ша висинчохь 
АллахI хьехош шен бIаьргех 
хи даьлла волу къонах» (Бу-
хари, муслим).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, пайха-
мара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«шена чохь леш Iуьйренга 
бовлуш цхьа а де ма дац, 
ши малик охьадуссуш а бен, 
тIаккха цаьршиннах цхьам-
ма олуш: «ХIай АллахI, 
сагIа луш волчунна (даьхни) 
меттахIоттаде Ахь», тIаккха 
вукхо олуш: «ХIай АллахI, се-
цош волчунна (даьхни) иэшаде 
Ахь» (Бухари, муслим).

IабдуллахIа (дела реза хуьл-
да цунна) дийцина, пайхамара 
(делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «шух 
мила ву шен верасан даьхни 
шен даьхнил дукхадезаш?» 
Цара элира: «ХIай Делан элча, 
тхох цхьа а ма вац, шен даьхни 
(верасан даьхнил) дукхадезаш а 
бен». Цо элира: «Баккъал а, 
цуьнан даьхни – цо сагIина 
делларг ду, цуьнан верасан 
даьхни – цо сагIина ца луш 
дитинарг ду» (Бухари). 

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «СагIа даларо даьхни 
эшийна дац, гечдеш волу лай 
АллахIа сийлаллехь бен сов 
ца воккху. Делан дуьхьа цхьа 
а таьIна хир ма вац, Дала иза 
даржехь лакхавоккхуш бен» 
(муслим).

джабалан кIанта муIаза 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «…СагIано къа дIадойу, 
хино цIе дIаяйарх терра» (тир-
мизи, ибн мажахI).

маликан кIанта анаса (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Баккъал а, сагIано 
Делан оьгIазло дIайоккху, 
(хIаллаквеш долу) вуон а юха-
туху» (тирмизи).

Iаишата (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, шаьш уьстагIна 
урс хьаькхнера, тIаккха пайха-
мара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«цунах бухахь йиснарг хIун 
ю?» Iаишата (дела реза хуьлда 
цунна) элира: «цунах йисина 
ма яц, тIа доцург». пайхамара 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира: «цуьнан тIа до-
цург, ерриге а бухахь йисина 
вайна» (тирмизи).

Iамиран кIанта Iукъбата (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) олуш 
хезира шена, аьлла: «ХIора стаг 
къематдийнахь ша деллачу 
сагIин IиндагIехь хир ву, на-
хана юккъехь кхиэл йина 
яллалц» ( ахьмад).

Iубадатан кIанта саIда (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина: 
«Ас элира: «ХIай Делан элча, 
ял алсам йолу сагIа муьлха 
ду?» Цо жоп делира: «мала хи 
далар ду» (ибн мажахI).

саIийда (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, саIда (дела 
реза хуьлда цунна), пайхамар 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) волчу а веана, хаьттира, 
аьлла: «муьлха сагIа деза хета 
хьуна?» Цо жоп делира: «хи» ( 
абу давуд).

абу масIуда аль-Бадрис 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Бусалба стага, шена ял 
хиларх теша а тешаш, Делан 
дуьхьа, шен доьзална напха 
делча, цунна иза сагIа ду» 
(Бухари, муслим).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «СагIанах диканиг – 
шена эшам а боцуш луш дерг 
ду. Айхьа кхобуш болчарна 
тIера дIаволало хьо» (Бухари).

хьизаман кIанта хьаки́ма 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «лакхара куьг лахарчу 
куьйгал дика ду. Айхьа кхо-
буш болчарна тIера дIаволало 
хьо. уггаре а дика сагIа – шен 
хьолана тIера делларг ду. 
ХIума ехарх ларвелларг – 
Дала ларвийр ву; шегахь дол-
чух кхачам биначунна – Дала 
кхачам бийр бу» (Бухари).

абу Ваккъасан кIанта саIда 

(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Делера ял хиларе дог а 
дохуш ахь сагIина напха лур 
ма дац, ахь хьайн хIусамнанна 
луш йолу яахIума цхьаьна, 
и бахьнехь хьуна ял хуьлуш 
бен» (Бухари, муслим).

Iаишата (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, пайхамара 
(делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «зудчо 
шен хIусамехь йолу яахIума 
сагIина елча, (шен хIусамдена, 
доьзална) иэшам ца беш, цунна 
ша сагIа далар бахьанехь ял 
хуьлу; цуьнан хIусамдена, 
болх бина, и яахIума чуярна 
ял хуьлу, и яахIума ларъеш 
волчунна оццул ял хуьлу, ца-
рах цхьамма вукхуьнан йолах 
хIумма а ца эшош» (Бухари, 
муслим). 

асмаа (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина: «Ас элира: 
«ХIай Делан элча, зубайрас 
чу деанарг бен кхин даьхни 
дац сан, ас сагIа дала мегар 
дуй?» делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира: «СагIа ло ахь, хьай-
гахь сеца ма де ахь, тIаккха 
АллахIа хьуна луш дерг сацор 
дац» (Бухари).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Делан новкъахь ахь 
делла долчу динарах а, лай 
хьалхавитарехь ахь делла 
долчу динарах а, мискачу ста-
гана сагIина ахь делла долчу 
динарах а, хьайн доьзална 
ахь делла долчу динарах а 
ял хиларехь деза дерг – ахь 
хьайн доьзална делларг ду» 
(муслим).

Iамиран кIанта сулайма-
на (дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «мискачу стага-
на делла сагIа – цхьа сагIа ду, 
гергарчунна делла сагIа – иза 
ши сагIа ду: сагIа а, гергарло 
хоттар а» (ахьмад, тирмизи, 
насаи, ибн мажахI).

анаса (дела реза хуьлда цун-
на) дийцина, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «цхьана а 
бусалба стага синтар я ялта 
дIадуьйр ма дац, тIаккха оцу 
тIера олхазарша я адамаша, я 
хьайбанаша дууш, цунах цун-
на сагIа хуьлуш бен» (Бухари).

джабира (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «цхьа а 
бусалба стаг синтар дIадуьйш 
ма вац, цунах йиънарг цунна 
тIера сагIа хуьлуш бен, цунах 
лачкъийнарг а цунна тIера 
сагIа хуьлуш бен, акхароша 
цунах йиънарг а цунна тIера 
сагIа хуьлуш бен, олхазарша 
цунах йиънарг а цунна тIера 
сагIа хуьлуш бен. Иза цхьам-
ма хIаллакдийр ма дац, цунах 
цунна тIера сагIа хуьлуш а 
бен» (муслим). 

абу Бурдатан кIанта саIийда 
дийцина, шена шен дас, дедас 
(дела реза хуьлда царна) ду-
ьйцуш хезна, пайхамара (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «ХIора 
бусалба стага сагIа дала дезаш 
ду». Цуьнга цхьамма дийхира: 
«ца хилча дерг дийцахьа?» 
Цо (жоп луш) элира: «шен 
шина куьйгаца болх бийр бу 
цо, шена пайда а беш, сагIа 
а луш». цуьнга дийхира: 
«Ницкъ ца кхаьчча дерг дий-
цахьа?» Цо (жоп луш) элира: 
«чIогIа гIо оьшуш волчунна 
гIо дийр ду цо». Цуьнга юха а 
дийхира: «Ницкъ ца кхаьчча 
дерг дийцахьа?» Цо (жоп луш) 
элира: «Диканиг де аьлла, 
омра дийр ду цо». Цуьнга 
кхин а дийхира: «Иза ца дича 
дерг дийцахьа?» Цо (жоп луш) 

элира: «Вуочух вухакхетар ву 
иза, баккъал а, иза сагIа ду» 
(Бухари, муслим). 

IабдуллахIан кIанта джабира 
(дела реза хуьлийла цаьршинна) 
дийцина, пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «массо а дика 
хIума дар сагIа ду» (Бухари, 
муслим). 

IабдуллахIан кIанта джабира 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «массо а дика 
хIума дар сагIа ду; баккъал а, 
дика хIума дарх ду хьо хьайн 
вешина къежначу юьхьаца 
дуьхьалкхетар, ахь хьайн 
пхьегIи чуьра хьайн вешин 
пхьегIи чу хи доттар» (ахьмад, 
тирмизи).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «шена тIе малх кхе-
таш долчу хIора дийнахь не-
хан массо а хуттургана тIера 
даккха дезаш сагIа ду; шина 
стагана юккъехь нийсо йой 
ахь – сагIа ду хьуна и, стаг шен 
хьайбанна тIехууш, и цу тIе 
хьалаваккхарца гIо дой ахь, 
я цунна цу тIе цуьнан мохь 
хьалакховдабой ахь – сагIа 
ду хьуна, хаза дош – сагIа ду 
хьуна, ахь ламазе воьдуш бок-
кху хIора ког – сагIа ду хьуна, 
иштта ахь новкъара хIума 
дIаяккхар – сагIа ду хьуна» 
(Бухари, муслим).

абу зарра (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элчане 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) цуьнан асхьабаша (дела 
реза хуьлда царна) элира, аьлла: 
«хIай делан Элча, хьоладай 
дIабаха, шортта ял яьккхина; 
оха санна ламаз а до цара, оха 
санна марха а кхобу цара, шайн 
дохнах совдаьлларг сагIина а ло 
цара». делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира: «дала шуна ца делла ткъа 
аш сагIина луш долу хIума? 
Баккъал а, хIора тасбихьца 
(субхьаналлохIи аларца) сагIа 
даларан ял ю шуна, хIора так-
бирца а (аллохIу акбар аларца) 
сагIа даларан ял ю шуна, далла 
хIора хастам барца а (альхьамду 
лиллахIи аларца) сагIа даларан 
ял ю шуна, хIора тахIлилца а (Ла 
илахIа иллаллохIу аларца) сагIа 
даларан ял ю шуна, диканиг де 
аларца сагIа даларан ял ю шуна, 
вуониг ма де аларца сагIа дала-
ран ял ю шуна, хьаналчу агIор 
шен хIусамненаца дегIан лаам 
кхочушбарехь сагIа даларан ял 
ю шуна». Цара хаьттира: «ХIай 
Делан элча, тхох цхьамма 
шен хIусамненаца дегIан лаам 
кхочушбича, мел хир бу цун-
на?» делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
элира: «Аш суна дийцийша, 
цо шен дегIан лаам хьарамчу 
агIор кхочушбича (зина дича), 
къа хир дарий цунна?! цунах 
терра, цо шен дегIан лаам 
хьаналчу агIор кхочушбича, 
мел хуьлу цунна» (муслим).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, пайха-
мара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«цхьана стагана ша яьссачу 
аренгахь волуш мархаш юк-
къера аз хезира: «Хьенехан 
беша догIа даийта», аьлла. 
ТIаккха и марха дIаяхара, 
цо догIа тIеIанийра тIулгех 
ийначу Iаьржачу латтана, и 
дерриге догIа дедира цхьа-
на хорша. И стаг догIа охьа-
хьаьддачу агIор дIавахара, 
цунна цхьа стаг гира, шегахь 
болчу гIирсаца шен бешахь 
и догIанан хи дIасадоькъуш. 
Оцу стага цуьнга хаьттира: 
«ХIай Делан лай, хьан цIе хIун 
ю?» Оцу стага шен цIе яьккхи-
ра, иза яра вукхунна мархаш 
юккъера хезна цIе. Оцу ста-
га некъахочуьнга хаьттира: 

«ХIай Делан лай, соьга сан 
цIе хIунда хаьттира ахь?» цо 
жоп делира: «Суна хIара догIа 
Iанийначу мархашна юккъера 
аз хезира, хьан цIе а йоккхуш, 
ша олуш: «Хьенехан беша 
догIа даийта». цундела суна 
хаа лаьа, хьо хIун болх беш ву 
оцу бешахь?» цо элира: «Хьо 
цунах дерг хаа лууш велахь, 
со бешара ялта кхиаре хьоь-
жу, (и схьалахьийча) цунах 
кхо дакъа а дой, цхьа дакъа 
сагIина ло ас, шолгIа дакъа 
сайна а, сайн доьзална а даа 
дуьту ас, кхоалгIа дакъа юха 
лаьттах дIадоь ас» (муслим). 

Iаишата (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «Бак-
къал а, Адаман доьзалх долу 
массо адам кхо бIе кхузткъа 
хуттург йолуш кхоьллина 
ду. АллахIу Акбар аьлларг, 
Альхьамду лиллахIи аьлларг, 
ла илахIа иллаллохIу аь-
лларг, СубхьаналлохIи аь-
лларг, АстагIфируллохI аь-
лларг, нах лелачу новкъара 
тIулг я кIохцал, я даьIахк 
дIаяьккхинарг, диканиг де 
аьлларг, вуониг ма де аьлларг 
оцу кхо бIе кхузткъа хуттур-
ган барамехь, баккъал а, оцу 
дийнахь суьйренга волу, шен 
дегI жоьжахатах генадаьккхи-
на а волуш» (муслим). 

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, делан 
Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «ма 
дика сагIа ду-кх, Iуьйранна а, 
суьйранна а пхьегIа юьззина 
шура луш йолу эмкал шегара 
шура яккхийта сагIина ялар, 
иштта болу уьстагI шегара 
шура яккхийта сагIина балар» 
(Бухари).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) олуш 
хезира шена, аьлла: «цхьа стаг 
хилла нахе юхалург хIума 
луш. шен кIанте олуш хилла 
цо: «Аьтто боцург хьайна 
каравахь, цунна гечде ахь, 
тIаккха АллахIа вайна а геч-
дан тарло». АллахIана дуь-
хьал кхийтира (велира) иза 
– цо цунна гечдира» (Бухари, 
муслим).

абу къатадатан кIанта 
IабдуллахIа (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, абу къатада-
та шен декхархо лехира, ткъа 
иза цунах дIалечкъира, аьлла. 
Цул тIаьхьа цунна иза карийра, 
амма цо ша хала воллуш ву, 
элира. Цо элира: «АллахIах 
дуй буий ахь?» Цо жоп делира: 
«АллахIах дуй буу ас». тIаккха 
абу къатадата элира, баккъал 
а, делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) олуш 
хезна суна, аьлла: «АллахIа 
къематдийнан халонех ша 
хьалхавитича самукъадер дол-
чо, аьтто боцчунна шен декхар 
тIаьхьатоттийла я иза (декхар) 
цунна гечдойла» (муслим).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Таро йоцчунна (шена 
тIехь декхарш долчунна) аьтто 
биначунна – АллахIа дуьнен 
чохь а, эхартахь а аьтто бийр 
бу» (ибн мажахI). 

САГIА ДАлАРАН 
ХьОКъеХь ДАьХКИНА 

IелАмНеХАН цХьАДОлу 
ДешНАш

имам ибнуль-къаййима 
(дала къинхетам бойла цунах) 
аьлла: «Баккъал а, сагIа дала-
ро тамашийна лар юьту бес-
бесара баланаш юхатохарехь, 
и сагIа делларг Iеса стаг я зу-
ламхо, я керста стаг велахь а. 
Баккъал а, Дала цара деллачу 
сагIанах бахьана а дой, царах 
цхьаболу баланаш 
юхатуху. 

САГIИН ДОзАллАпарзаш а, суннаташ а 
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Хастам бу АллахIана, комаьршо, шукра, хаза хастам а шена болчу, сагIа луш болчарна рицкъа далар дукха долуш а, царна уггаре а дика бекхам бан чIагIо йина а Волчу. Ас хастам бо цунна паргIатонехь, 
халонехь. Делера салам-маршалла хуьлда эвлаяийн тхьамда, Делах кхоьруш болчеран имам, хьокхуш болу мох санна шен комаьрша куьг сагIа даларехь даима кховдийна волчу мухьаммадна, цуьнан 
доьзална, халонехь, аьттонехь сагIа луш хилла болчу цуьнан асхьабашна. Баккъал а, сагIа даларо хаза лар юьту, тIаьхье беркате а хуьлуьйту, и сагIа даьккхинарг цхьаъ велахь я цхьа тоба елахь а, и сагIа даь-
ккхиначунна дагна паргIато я синтем ца хиллехь а, я и схьаэцначу къечу стагана цунах хазахетар ца хиллехь а.  Суна лаьа, сагIин дозаллех лаьцна Iеламнаха аьлла дешнаш хьахо, хьалха заманахь а, хIинца а сагIанаш 
даьхначарех лаьцна мехала дийцарш дийца. Везчу Деле вай доьху церан сагIанаш къобалдар, вай ечу Iамалехь, олучу дашехь цо вайн нийгаташ цIена хилийтар.   Хьуна хуоийла, цхьаболчу нахана сагIин белхаш бовза 
ма-беззара бевзаш цахилар. царна моьтту, сагIа даккхар деккъа дохнаца доьзна ду, амма иза иштта дац. цундела хIокху жайниахь сагIин дозалла, цуьнан дакъош дуьйцуш дукха хьадисаш далийна. ХIокху жайнахь долу 
аяташ, хьадисаш, Iеламнехан дешнаш ахь дешча, хьуна девзар ду сагIин дакъош, цуьнан бехкамаш, и къобал хиларх юхатухуш долу бахьанаш.  Сайн къамел дерзош, Веза-Сийлахьчу Деле доьху ас дика Iамал ярна тIехь, 
цIена нийгат хиларехь аьтто бар, цо сайна гечдар, со маьрша витар. ХIай АллахI, тхо лардехьа гуш, ца гуш долчу питанех, тхан мохк, кхиболчу бусалба нехан мехкаш даима тешаме, маьрша хилийтахьа. ХIай АллахI, Ай-
хьа тхуна тIехIиттийначеран ницкъ кхачийтахь Хьо реза волчу новкъа дIабаха. Делера салам-маршалла хуьлда вайна дукхавезаш волчу мухьаммад-пайхамарна, цуьнан доьзална, асхьабашна, берриге а бусалба нахана а. 

Шун бусалба ваша – Iелин Сулайманан  кIант Халид.
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НОХчИйН КъОмАН СИй ДОлу КIАНТ КАДЫРОВ АБуБАКАР

хIара статья лерина ю 
турпалхочунна, нохчичунна 
тIемалочунна, бакъволчу 
патриотана, нохчийн къоман 
кханенан дуьхьа шен дахар 
дIаделлачунна.

милицин старшина кадыров 
абубакар шайхмагомедович 
вина 1976-чу шеран мангалан 
(июлан) беттан 23-чу дийнахь. 
шаьш динца юкъаметтиг чIогIа 
йолуш хиларе терра, дас-нанас 
динца а, нохчийн гIилллакхашца 
а кхиийра абубакар а, цуьнан 

йижарий а. абубакар во-
цург кхин божабер цхьаъ 
бен дацара доьзалехь, 
цундела цуьнан белшаш 
тIехь доккха жоьпалла 
дара дена-нанна кертахь 
оьшучунна гIодарехь 
а, йижарий кхетош-
кхиорехь а. 

ВорхI шо долуш (хьал-
ха ЦIоьнтара), хIинца 
ахьмад-юьртарчу №1-
чу школе деша вахара 
абубакар. абубакара 
нохчийн республикин 
куьгалхочуьнца, россин 
турпалхочуьнца кадыров 
рамзанаца цхьаьна клас-

сехь дешна.
школехь доьшуш волуш 

даима самукъане вара и кIант. 
Бераллехь дуьйна, кхечарех 
къаста лаам бара цуьнан. иза 
къасталуш вара, вокхачун сан-
на хьежам хиларца, кхетам хи-
ларца. оцу агIонаша гIо дира 
цунна школа дика чекхъяк-
ка. школа чекхъяьккхинчул 
тIаьхьа кIидIа дешарх гIуллакх 
ца хилира цуьнан нохчийчохь 
хилла тIемаш бахьана долуш. 

ша жима вара аьлла ца Iаш, 
кадыров ахьмад-хьаьжина 
(дала гIазот къобал дойла цуь-
нан!) тIаьхьахIоьттина, нох-
чийчохь машар дIахIоттош 
къахьега нийат хилира цуьнан.

 нохчийн республикин ад-
министрацин куьгалхочун кхе-
рамазалла ларъеш вара абуба-
кар. 2000-чу шарахь зуда ялийра 
цо. абубакар вевзаш хиллачара  
майра, къонахалла йолуш, ни-
зам) долуш вара бохуш вуьйцу 
и. Цуьнан белхан накъосташа 
белхан гIуллакхашца лерина 
ца Iара и, иза тешаме, нийсо 
лелош, дог цIена хилар бахьана 
долуш лорура цара.

«иза шен дашна тешаме 
вара. массо хIумана тIехь 
хьалхадаьккхина эхь-бехк, 
нийсо дара цуьнан. тхо дак-
кхийдера цуьнах, дукха а 
везара и. чIогIа самукъане, 
дика ойланаш йолуш адам 
дара абубакар. иза чIогIа 
тешара, вайн кхане ирсе 
хирг хиларх. шен ницкъ ма-
кхоччу иза иштта хилийта 
хьажа а хьаьжира и»,-дуьйцу 
цуьнан бIо-накъосташа.

2001-чу шеран асаран (июнь) 
беттан 8-чу дийнахь масех 
машенахь республикин ку-
ьйгалхочун администрацин 
белхалойн машенийн ковр  яра 
ахьмад-юьртара гуьмсехьа 
йогIуш. Iуьйранна иссалгIачух 
ах ала мегар долуш хан яра и, 
Iаларой-Эвла чуволлучохь ков-
рана тIехьа доккха эккхар хили-
ра. доккхахдолу зен тIаьххьара 
йогIучу абубакар чохь волчу 
«нива» машенна хиллера. хил-
лачу чевнех циггахь декъал 
хилира иза. шен гергара кIант 
дIаваьллий хиъча, кадыров 
ахьмад-хьаьжа ша арадаьккхи-
на гIуллакх дитина цIавеара.

кадыров рамзана дуьйцу 
абубакар чIогIа бакъахьа, 
гIиллакхе, тешам болуш, май-
ра тIемало, нохчийн рес-
публикин хьалхарчу прези-
дентан, россин турпалхочун 
кадыров ахьмад-хьаьжин 
некъана чIогIа тешаме накъост 
хилла хилар.

«хьоме ваша абубакар 
террористашна дуьхьал тIом 
беш дIакхелхина. Цуьнан 25 
шо дара. иза дIакхелхинчул 

тIаьхьа дуьненчу ваьлла цуь-
нан кIант. абубакаран кIанта 
хьакъ ма-ййу дIакхоьхьу шен 
ден цIе. сийлахь къуръан 
дагахь Iамийна, шен I3 шо 
кхочуш хьафиз хилла цуьнах. 
Цул сов, цомгаш волчу шен де-
дега хьожуш а ву, дукха жима 
волуш дуьйна», –  билгалдаь-
ккхира республикин куьгал-
хочо абубакар дагалоцуш.

кхелхинчул тIаьхьа кады-
ров абубакарна кадыровн 
орден елла. абубакаран нанна 
«ненан сий» («материнская 
слава») мидал елла. кадыров 
шайхмохьмадан абубакарн 
цIе лелош урам бу ахьмад-
юьртахь, иштта соьлжа-
гIалийн «нохчийчоьнан дог» 
цIе йолчу маьждиган дуьхьа-
лара майда а.

нохчийн къомо даима а да-
гахь латтор ю, шен мостагIашна 
а, динан мостагIашна а дуь-
хьал дIабаьхьначу къийса-
мехь кхелхинчу  шен сийлахь 
кIентан цIе. дала гIазот къобал 
дойла цуьнан. 

«Турпалхой» 
республикин проект

турпалхой
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ХьеХАРХОчуН САННА, мАТТе уьйР ХИллА цА IАш, 
лИТеРАТуРИцА А ГеРГАРлО Ду цуьНАН

нохчийн маттаца уьйра йо-
луш, нохчий мотт хьоьхуш 
кигийрхой алссам хаало шко-
лашкахь. шен похIмица царна 
юккъехь ву тахана вай вийца 

лерина волу турпалхо. йоцца-
чу хенахь баккхий кхиамаш 
баьхна цо ша хаьржинчу некъа 
тIехь. и ша хаьржина некъ гут-
тар юьхьарлаьцна схьавогIуш 

а ву иза. иштта кхидIа а шен 
дахар гуттар хьехархочун кор-
маталлица доза лаам а бу цуь-
нан. Вай вешан ешархошна 
хьалхахIотториг ву даудов 
гилани. гилани дуьнен чу 
ваьлла I988-чу шеран эсаран 
(октябрь) беттан 30-чу дийнахь 
Веданан кIоштарчу тевзанахь 
даудов хаважин, румин доьза-
лехь. Цигахь, тевзанахь, школе 
вахана. ша винчу юьртахь 11 
класс чекхъяьккхинчул тIаьхьа, 
2006-чу шарахь нохчийн пач-
хьалкхан университетан фило-
логин факультете деша вахана 
иза. 2011-чу шарахь и дешар 
чекхдаьккхина гиланис. оццу 
шарахь ша дешначу тевзанарчу 
юкъерчу школе нохчийн мотт, 
литература хьеха балха вахана 
иза. Цхьана шарахь эха шарахь 
цу школехь болх бина цо. Цул 
тIаьхьа соьлжа-гIала заьIапчу 
берашна нохчийн мотт, литера-
тура хьеха дIакхайкхина, цига 
дехьаваьлла. карарчу хенахь а 
циггахь болх беш ву.

республикин дуккха а кон-
курсашкахь дакъалаьцна ги-
ланис. дуккха а баркаллин 
кехаташ а ду цуьнан, цо бинчу 

белхан лаккхара мах хадош 
делла. 2016-чу шарахь «тоьлла 
хьехархо» аьллачу конкурсехь 
хьалхара меттиг яьккхина цо. 
Цул тIаьхьа 2019-чу шарахь 
«россин Федарацин дешаран 
силахь белхахо» аьлла цIе а 
елла гиланина. нохчийн мет-
тан, литературин ассециацин 
декъашхо хилла, хьехархойх 
дIакхетта иза хIинца.

гиланис юьхьарлаьцна некъ 
доккхачу декъана хIинцале 
а кхочушхилла ала мегар ду. 
Жима волуш дуьйна шен нох-
чийн матте, литературе хилла 
марзо гуттар тIечIагIъелла 
цуьнан. 

«Бераллехь дуьйна суна 
чIогIа тIеIаткъам бинера «Эзар-
нийн зерашкахула» цIе йолчу 
книго», – бохуш дуьйцу вайн 
турпалхочо. матте а, литера-
туре а шен шовкъ гучаялар 
коьртачу декъана цу книгех 
доьзна а хета цунна. мацах 
цкъа жима волуш, цу «Эзар-
нийн зерашкахула» книго шена 
бина тIеIаткъам, шех хьехархо 
хилла гучабаьлла ца Iаш, яздар-
хочуьнгахь санна а гучабаьлла 
цуьнгахь. гилани язъеш а ву. 

нохчийчохь долчу дуккха а а 
газеташкахь, журналашкахь 
араевлла цуьнан: байташ, дий-
царш. гилани жима волуш 
дуьйна а вара литература езаш, 
арсанукаев шайхин, юсупов 
Iилманан, Бисултанов аптин, 
Бексултанов мусан, ахмадов 
мусан, иштта дIа кхечаран а 
говзарш коьртачу декъана йоь-
шуш.тахана ша а ву иза россин 
Федерацин яздархойн союзан 
декъашхо, иштта россин жур-
налистийн союзан декъашхо а.

Билгалдаккха лаьа 2017-
чу шарахь пайхамар (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
хестош, язйинчу цуьнан байто 
республикин конкурсехь хьал-
хара меттиг яьккхина хилар.

юкъараллин белхан долчу 
хIуманна дика жигархо а, дика 
накъост а ву даудов гилани. 
тахана доладелла дац цуьнгахь 
и хIума: ша студент волуш ду-
ьйна а вара иза иштта жигара. 
иштта нохчийн мотт шена а 
Iамош, дешархошна хьоьхуш, 
нохчийн меттан верас хилла, 
лаьттийла лаьа гилани.

Арзуев Алхаст

Фарз-мархин бутт маса шо кхаьччахьана кхаба без-
аш бу?

 
пхийттара ваьллачу стагана тIехь ду мархин бутт кхабар, 

шовзткъара ваьллачунна санна. Цул хьалха хила мега я ца 
мега бохуш хIуманаш а хуьлу дуьйцуш. иза бер кхиаре 
хаьжжина ду. Вайн мехкан хенахIоттаме диллича, пхийт-
та шо кхаьчча, нислуш ду иза. дала и бутт кхаба а, лера а 
паргIато, хьуьнар, синкхетам, ийман лойла вайна.

зуда доьзалхочух хилча, цунна марханаш кхабар тIехь 
дуй?

 
мелан марханаш кхаба доьзалхочух йолчу зудчунна 

бехкам бац, фарз мархин бутт хилча,беа баттал тIехваьлла 
доьзалхо кийрахь велахь, оцу бехкамах хьалха юьту и зуда, 
хIунда аьлча, беа баттал тIехваьллачу доьзалхочунна чу са 
кхуллуш ду, цунна хуьлуш болу кхача нанас биънарг бен 
бац, цундела и эшаме ца хилийта, дала елла бакъо ю иза. 
шо дуьхьал хIоттале, цо доькхуш кхабахь, каффарат хьарчар 
доцуш декхало, шо даьллачул тIаьхьа кхабахь, хIора доьк-
хуш кхобучу мархин цIарах цхьацца кана ялта каффаратна 
а луш кхаба деза.

мелан марха я фарз марха кхобуш йолчу зудчо шен 
бер дузийча, марха духий цуьнан?

муьлхха а марха кхобуш хиларх, доьзалхо вузийча,марха 
духуш дац, цунах хила новкъарло яц. 

марха маьркIажа ламаз дале хьалха даста мегар дуй? 
Цхьаболчара ламаз диний бен ца досту, вукхара марха 

хьалхадастар гIоле ю олий, жимма хIума а кхоллий, ламаз 
дой, тIаккха кхидIа а хIума юу. нийса муьлха ду бохуш, 
хоьтту.

 Элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) аьлла, 
«хуьлийла хьан дегI, хьан са кхача баарехь маьрша долуш, 
ма хуьлийла хьан дегI ламазехь, хьан са кхача баре сату-
ьйсуш а долуш». дукха чулацаме дешнаш ду уьш. марха 
кхобуш волу стаг сарралц хих хьаьгна, юуче сатесна, дегI 
малделла а волуш, «сайн хенна ламаз до ас» аьлла, ламаз 
дан хIуттучул, малахь хи а мелла, кIеззиг хIума а кхаьллина, 
шен дегIана жимма паргIато а йина, ойла далла тIе йоьдучу 
кепара ламаз дан хIоттар мелехь ду.

 Доькхуш марханаш кхобуш, церан низам муха хуьлу?
дала кхаба бакъо ца еллачух ду зударийн ламаз ца деш 

долчу деношкахь дуьсуш долу марханаш.
иштта дисина марханаш а, цамгар бахьана долуш дисина 

марханаш а, шена гIоле хилча, ма-кхуьъу сиха декха дезар 
ду. нагахь санна, шен ницкъ кхачахь, юккъе хан а ца юлу-
ьйтуш, кхобур ду цо шен дисина марханаш. ткъа ницкъ ца 
кхачахь, юккъе де долуш кхаьбча а, новкъарло яц.

 суннат марханех лаьцна а хьахо лаьа суна. декхаза 
дисина марха а долуш, суннат марха кхаьбча, цунах сун-
нат хир дац, хIунда аьлча, делан декхар ду цкъа хьалха 
дIадала дезарг. ткъа цу суннат мархин деношкахь кхаба 
мегар дуй и олий, хаттар хIоттадо. ас ният ди кхана сун-
нат марха кхаба а, дисина парз марха доькхуш кхаба аьлла, 
ши ният цхьана хIоттош дац. шен дисина парз марха ша 
доькхуш велахь, ас ният ди сайн дисина парз марха кхаба 
аьлла, нийат дан деза.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хаттарш а, жоьпаш а – шариIатца

нохчийн мотт

ХIара болх массо 
нахана бевзаш бу, 

латта тIехь мел болу нах 
цуьнца мукIарло деш бу, 
хIунда аьлча и болх шай-
на, шаьш зийн, бевзаш болу 
дела». 
Цо (дала къинхетам бой-
ла цунах) иштта аьлла, дог 
цIандаран бахьанаш ду-
ьйцуш: «СагIа даларна 
юкъадогIу: нахана дика 
дар, ницкъ кхочучу бара-
мехь шен даьхница, куьйган 
говзаллица царна пайда 
бар. Баккъал а, комаьрша 
волу дика стаг догцIена а, 
ирсе а, дог паргIат долуш 
а хуьлу. Амма шегахь дика 
доцу бIаьрмециг волу стаг 
– догьIаьржа, декъаза а, 
кхечарал алсам гIайгIане, 
сингаттаме хуьлу».

Цо (дала къинхетам бойла 
цунах) аьлла: «Делан элча 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) кхиболчу 
нахал алсам шен долахь ерг 
сагIина луш вара. ша, Де-
лан дуьхьа, сагIина елларг 
дукха хеташ я кIезиг хеташ 
вацара иза. цуьнгахь йолу 
хIума ца йоьхура цхьаммо, 
цо цунна и луш а бен, кIезиг 
я дукха елахь а. Къелла 
тIеярна ца кхоьруш волчо 
луш долу сагIа дара цо луш 
дерг. Адамна совгIат дар, 
сагIа далар уггаре цунна а 
дукхадезаш хIума дара. ша 
сагIина хIума лучу хенахь, 
и схьаоьцуш волчул чIогIа 
воккхавеш, самукъадаьлла 
хуьлура иза. Дика хIума 
дарехь кхиболчу нахал ко-
маьрша вара иза, цуьнан 

аьтту куьг хьокхуш болу 
мох санна беркате дара. 
цхьана хIумане хьашто 
ерг шена тIевеъча, цо иза 
цунна оьшург дIаяларца 
шен дегIал хьалхавоккху-
ра; цкъацккъа яахIума, 
цкъацккъа бедарш сагIина 
лора цо. ша совгIатна луш 
йолу хIума, доккхуш долу 
сагIа а тайп-тайпана лела-
дора цо, наггахь, сагIина, 
олий, наггахь, совгIатана, 
олий, наггахь, мах лой цхьа 
хIума оьций, тIаккха ша 
эцна хIума, цуьнан мах 
юхкуш волчунна дIалора 
цо, – Джабирера эцна эмкал 
юха цунна дIаяларх терра. 
Наггахь, юхалург хIума а 
йоккхий, цул алсам, гIоле, 
йоккха ерг дIалора цо, шен 
болчул алсам мах лой хIума 
а оьцура цо. СовгIат схьа-
оьцуш, шена деллачунна 
дуьхьал цул алсам, гIоле 
дерг луш вара иза, шегара 
гIиллакх гойтуш, тарлучу 
агIор сагIа даларан, дика 
даран дакъош билгалдеш. 
цо луш долу сагIа, деш долу 
дика шен хьоле, ша олучу 
даше хьаьжжина хуьлура. 
шегахь ерг сагIина лора 
цо, сагIа ло аьлла омра деш, 
оцу тIехь нах сутара беш, 
сагIа даларе уьш кхойкхуш 
вара иза. шена бIаьрмециг, 
сутара стаг гича, сагIа да-
ларе, комаьрша хиларе 
кхойкхура цо иза. цуьнца 
цхьаьна хан яьккхинарг, 
цунна накъосталла динарг, 
цуьнан нийсо шена гинарг 
шен дегI комаьршаллех, 
догдика хиларх а ца дузуш 

висина вац. Пайхамаран 
(делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) нийсо ю-кх, 
диканиг даре, сагIа даларе, 
шарIаца догIуш дерг лела-
даре кхойкхуш. цундела 
Пайхамар (делера салам-
маршалла хуьлийда цунна) 
кхиболчу нахал комаьрша, 
догцIена, дог дика долуш 
вара. Баккъал а, сагIа да-
ларо, диканиг даро адам ко-
маьрша дарехь тамашийна 
лар юьту». 

хьизаман кIанта хьаки́ма 
(дела реза хуьлда цунна) 
элира: «Сайн неIарехь цхьа 
хIума оьшуш веана стаг во-
цуш Iуьйренга ваьлла вац 
со, иза, оцу тIехь Делера ас 
сайна ял йоьхуш болу, ба-
ланех цхьа бала хилар суна 
хууш бен».

хьасан аль-Басрис (дала 
къинхетам бойла цунах) аь-
лла: «Ахьнафана цхьана 
стеган карахь дирхIам гира, 
тIаккха цо хаьттира: «Хье-
нан ду хIара?» Оцу стага, 
шен ду аьлла, жоп делира. 
Ахьнафа элира: «Иза хьан 
дац, ахь иза ял хиларе сату-
ьйсуш сагIина дIадаллалц. 
Хьо хууш хилалахь, ахь 
даьхни сагIина ца луш хьай-
гахь сацадахь, хьо цуьнан 
ву. Амма ахь иза сагIина 
делча, даьхни хьан ду».

шайх мухьаммад-салима 
(дала къинхетам бойла цунах) 
сагIанах, сагIа даларх лаьцна 
аьлла: «СагIа далар – дек-
къа даьхни я даьхница мах 
хIоттош дерг сагIина далар-
на тIехь хедаш дац, бакъду, 
цо чулоцу ерриге а дика 

Iамал: хаза дош; елакъежна 
юьхь; стагана шен хьайбан-
на тIехууш гIо дар, цуьнан 
партал цуьнга дIакховдор; 
халонехь волчунна декхар 
тIаьхьататтар я цхьадерг 
гечдар. Наггахь АллахIана 
деш долчу Iибадатах а ста-
га шен бусалба вешина 
сагIа далар хуьлу. цуьнан 
масал: цхьа стаг маьждиге 
веана, нах малхбуза ламаз 
дина бевлча, тIаккха Де-
лан элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
аьлла: «мила ву хIокхунна 
сагIа лун дерг, цуьнца ламаз 
а дина?» цуьнан маьIна: 
«цуьнца цхьаьна ламаз юха 
хьан дийр ду?» Абубакара 
(Дела реза хуьлда цунна) 
сагIа делира цунна (ламаз 
дира цуьнца)».

сагIа даларан коьртачу 
хьукманех ду: 

1. сагIина луш ерг цIена, 
хьанал яьккхина хилар. 
хIокху хьукмано адаман да-
харехь уггаре хьалха юьту 
лар – иза адам хьанал дерг 
лаха, даа марздар ду. Билг-
гал хууш долчух ду, цхьана 
а хIумано адам, дела резавар 
лохуш, далла герга ца дуьгу, 
нагахь и хIума далла гергахь 
цIена дерг дацахь. нагахь цо 
дела резавар лоьхуш сагIина 
луш ерг цIена яцахь, цо шена 
делан оьгIазло тIейоуьйту, 
хIунда аьлча аллахI оьшуш 
Вац шен цIарца цо хьарам 
дохнаца харж яр. 

2. Луш долу сагIа шен хьо-
ле хьаьжжина хилар. адамна 
там болуш дац, шена чIогIа 

оьшуш долу хIума сагIина 
далар, тIаккха цо дохко а 
ваьлла ша-шена бехкаш бох-
кур болуш. хьалдолуш хилар 
шина кепара ду:

а) дохнаца хьалдолуш хи-
лар – иза ша сагIа луш верг 
ву, шена, шен доьзална, да-
харехь шена оьшуш долчун-
на иэшам ца беш. хIара хьал 
массо а нахехь дерг ду, наг-
гахь хьайбанашкахь а хуьлу 
иза, хIунда аьлча, хьайбано 
ша дуьзча шен докъар даарх 
кхидолу хьайбанаш юха ца 
туху. амма ша меца долуш, 
цо шен докъар даарх кхи-
дерш юхатуху, шеца чIогIа 
уьйр йолуш хьайбанаш уьш 
делахь а.

б) шегахь долчух тоам 
барца хьалдолуш хилар – иза 
цуьнан са меца ца хилар ду, 
ша мел чIогIа меца велахь а. 
хIара хьал дала хаьржинчу 
нахехь хуьлуш ду, къуръана 
чохь дала ансараш хасторах 
терра, ша олуш: «цара (анса-
раша) даьхни даларехь шайл 
толабора уьш (мухIажарш), 
шаьш цуьнга мел чIогIа 
хьашто йолуш делахь а. шен 
дегIан бIаьргмецигалла 
юхатоьхнарг милла велахь 
а, – и ву-кх декъалхилларг». 
«аль-хьашр», 9.

Веза-сийлахьчу дала вай 
даггара деллачу сагIанах ба-
хьана дина, ша динарг бен 
кхин IиндагI доцчу дийнахь 
шен IиндагIехь гулдойла вай.

ХIоттийнарг – Халид бин 
Сулайман бин Али (Iалий)

Гочдинарг – 
Магамедов Сулиман
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ТХАН ИэСеХь ВуьСу ХьО…

САН ХьОме НАНАТешАм

абубакар-хьаьажа ша къона 
волуш дуьйна дела цхьаъ веш, 
делан Элча (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) бакъ-
веш ша дуьненахь йоккхучу хе-
нахь шегара нахана бала пайда 
болуш, делан а, нехан а безам 
болуш, цIена ламаз-марха до-
луш, бусалба стаг вара. шен 
доьзал кхиийнера ламаз-марха 
долуш, хьарам-хьанал къасто 
хууш. ойсхарахь долчу маьж-
дигехь масех шарахь имам 
лелла а вара иза, наха лоруш, 
диканна-вонна наха юкъа а 
воккхуш, муьлххачу юьртахь, 
ахь хьуо ойсхарара ву аьл-
ча, «хьо абубакар-хьаьжин 
юьртахо ву-кх, ахь деанчу 

гIуллакхе хьажаза вер вац», – 
олий, доггах тIелоцуш хилла. 
оцо гойту, иза шеко йоцуш, 
наха лоруш хилар.

  Эвлаяъ санна цIена бос 
богуш, дегIан куц хаза, тайна 
долуш, къамел маслаIате, даг 
тIера мекха яшон хуур долуш 
вара абубукар-хьаьжа.

масийттазза хьаьжцIахь хил-
ла а вара иза. Цуьнца хьаьжцIахь 
хиллачу наха «Цул дика на-
къост хир а вацара», – олура.

абубакар-хьаьжин цхьа ваша 
– мехIди макка вахханчохь 
кхелхина, цигахь дIавоьллина. 
абубакар-хьаьжин шен кер-
тахь дина маьждин ду. и маьж-
диг дичахьана, ша дIасавахана 

йоккху хан йоцург, массо ламаз 
а, кхин йолу Iамал а цу чохь еш 
Iийна иза.

 иштта, бусулба стаг юьртахь 
хилар доккха беркат ду.

юьртара муьлхха дика а, 
вон а шен чуьра долуш санна, 
кхо де лардеш Iара иза, муь-
лххачу юьрта тезета воьдуш, 
нахана иза шайн тезета веъча 
дозалла хеташ, цуьнга кхечу 
юьртара наха весеташ деш 
хилла. ялхой-мохкара яхья-
хьаьжас а, Энакхаьллара Iизас а 
шаьшшиъ кхелхича коша вилла 
векал вина а хиллера и. Цо шена 
тIедиллинарг кхочушдина а 
хиллера. тхан дас мухьади-
хьаьжас шен веса вина вара 

иза. даиманна иза хьахош, 
абубакар-хьаьжа шел тIаьхьа 
висаре сатуьйсуш, далла дуь-
хьал а вахара сан да. «мухьа-
ди, ахь хьайн веса абубакар-
хьаьжа хIунда хаьржина, хьан 
ворхI кIант ма ву, дуккха а 
шичой ма буй-аьлча,-тхан дас 
элира: дала дуьненахь ваша во-
цуш кхоьллина со, сан дуккха а 
дика девешин кIентий бу, царах 
цхьаъ къастийча, вукхарна вас 
хиларна кхоьру со. дала суна 
дуьненахь ваша лург хилча 
абубакар-хьаьжа санна волу 
ваша везара суна иштта тешаме, 
бусалба а волуш». оцо гойту и 
нехан даг чу вижина, далла а, 
нахана а везаш, бусалба стаг 

хилар, ша дуьнен чохь йоккхучу 
хенахь даима а делан а, нехан 
а безам болуш, бусалба дин 
дезаш, иза лелош дуьненчуьра 
дIавахана Iеламстаг хилар.

  абубакар-хьаьжа дIавалар 
нахана чIогIа дазделлера. дуь-
ненчу боьссинчу уьнан балица 
бала текхна дIаваха иза. 

оцу тайпана доккха тезет 
гина дацара. ерриге юрт оцу 
дийнахь йоьлхуш, гIайгIане 
яра. кхин цхьаъ а: делан гер-
гара стаг, ойсхарахойн нуьре 
жовхIар, дуьненчуьра дIадалар 
боккха эшам бу юьртана а, мах-
кана а. дала декъалвойла иза!

Гагаева Мохьадин ТIаус

уггаре сайн дахарехь суна дукхаезарг нана ю, уггаре 
хIокху дуьнен чохь хазаниг сан нана ю. ялсамани ненан ко-
гаш кIел ю олуш ду. сан нана комаьрша дог, беркате аьхна 
куьйгаш долуш, кIеда-мерза хабар долуш, доьзалехь барт 
латто хууш, мерза адам ду. сайн нана цIахь хилар тхайн 
ураме ма кхаьчча хаьа суна, цо тхуна кечбинчу мерзачу 
кхачанан мерзачу хьожано юзе хуьлу тхан юкъ, со цхьана 
гена махкара цIавогIуш санна елалой дуьхьала йолу сунна 
сан хьоме нана, тIаккха хаьа суна сайл ирсе кIант хIокху 
дуьненчохь кхин воций.

6-чу «А» классан дешархо 
Арзимов Муслим 

нохчийн меттан урокехь хье-
хархочо тхуна цIахь язъян «те-
шам», аьлла сочинени еллера, 
мел ас ойла ярх тешамах лаьцна 
язъдан хIума дага ца догIура. 
маьркIажа ламаз а дина, суьл-
хьанаш хьийзош, Iачу дадина 
юххе а яхана, хьастаелла, даде 

хаьттира ас: «дада, «тешам» аь-
лла сочинени язъе аьлла тхоьга, 
айса хIун язъян еза ца хууш, Iаш 
ю-кх со». ша хьийзош долчу 
суьлхьанийн могIа дIа а кха-
чийна, дадас суна хIара дийцар 
дийцира. 

«Цхьана стеган ша къона 
волуш дуьйна эцна, бекъа йо-
луш дуьйна кхаьбна,  безаш 
лелош дин хилла, кхаьрзина 
бен хьаьжкIаш ца яош, сих-
сиха хи тIе буьгий лийчаеш, тIе 
эхк хьокхуш массо а хIуманал, 
адам долуш санна, дукха без-
аш, кхаьбна дин бара иза. шена 
цхьа цатам баьлча адаме санна, 
оцу динан лерехь дуьйций шен 
дог паргIат доккхуш хилла цо. 
Баккъала аьлча, оцу стеган на-
къост хилла лаьтташ хилла-кх 
и дин. Цул а, шен сил а дукха а 
везаш, кхуьуш ялх-ворхI шаре 

ваьлла, Iели цIе йолуш кIант 
хилла оцу стеган. шен дин, кIант 
оьций, шайн дайх дисинчу ирзе 
а воьдий, и дин кIантана кара 
Iамо лууш лелаш хилла. иштта 
нисделла иза оцу дийнахь а. 
шен  кIант, дин а эцна, ирзехь 

дин дIахецна, и паргIат баьккхи-
на, шен цIенна ковчал кечъеш 
воллуш и стаг волуш, цхьа гIаж 
кара а эцна,  ирзехула ведда 
лелаш хилла Iели а. ЦIеххьана 
таллархочо кхоьссинчу герзах 
къаьхкиначу говран дуьрстанах 
оцу Iелин карара гIаж тасаелла, и 
гIаж оцу кIантана тIерачу бедарх 
тасаелла, говро тIекхийна вийна 
хилла оцу стагана шен сил дукха 
везаш волу Iели. оцу меттехь 
гIайгIане воьжна и стаг, кхин дIа 
ша йоккхучу ханна оцу говрах 
болу безам, тешам дIабаьлла 
хилла цуьнан.

«хьава, хьо Iаламат дика йоI 
ю, ас дозалла до хьох, хьо тай-
пана тидаме берш хIокху ткъе 
цхьаолгIачу бIешаран кIезиг бу. 
ткъа хьо сан кIентан доьзалехь 
йоккхах ерг ю, хьава, ахь хьайл 
кегий долу диъ бер нохчийн оьз-
дачу гIиллакхехь, кхетош-кхион 
ондда гIо-накъосталла дийр ду 
хьайн дена, нанна», – дерзийра 
дадас шен дийцар.

Сальмурзаева Хьава, 
7-гIа «Б» классан дешархо 

тхоьга яздо

нохчийн маттах Байташ

НеНАН мОТТ
доьзалехь бийцар а дастам а хеташ,
хьуо винчу ненан мотт дIатесна ахь.
«сов къен бу дешнашна, бац атта кхеташ»!-
Бохуш, и сийсазбан ца хета иэхь.
ЛадогIа цкъа соьга, «хьекъале корта»,
ЛадогIа, яккхий дIа лергара потт:
йистйоцу хIорд санна, бу хьуна шорта
ша хууш волчунна вайн нохчийн мотт.
гIиллакхе, оьзда бу доттагIче буьйцуш,
мостагIче вистхуьлуш – ду ира герз,
хьомечу езаре безам ахь буьйцуш,
Бека и, шех хуьлий хьан деган мерз!
мерза бу, моз санна, ша безачунна,
Ламанан шовданал цIена бу и.
Лермонтовс, толстойс а ладегIна цуьнга,
услара даггара хестийна и.
БIешараш хийла а ихна и бекаш,
хьацарлахь, къийсамехь кхиъна и бу.
кхоьллинчу халкъана хьанала бецаш
даиман ша хилла нохчийн мотт бу.
Вайн халкъан ойланаш, дахар а гIийла
далхадеш, къийсамна гIиттийна цо.
нохчочун майралла, оьздалла хийла
зевнечу иллешкахь екийна цо!
кхидолчу къаьмнашна шайниш а санна,
нохчашна шайн ненан мотт хьоме бу.
нагахь хьо ца вагIахь хьайн халкъацанна,
хаалахь, декъазниг, – хьо цхьалха ву!

Арсанукаев Шайхи

НеНАН мОТТ
хьайна хьуо мел вевза дахаран некъахь
Беллачу кхетамца, лаккхарчу декъехь,
ойланца, дегIаца, сица, хьайн цIийца
кхолларна бусалба, мотт а луш бийца

турпала нохчичун ненан мотт сийца,
ахь далла хастам бе. дIадаккха, хийца
Цхьа а вац кхоьллина Цо делларг цIийца,
Цул деза совгIат дац ненан мотт бийца.

дуьненахь, Эхартахь хир ма вац сийца
аллахIан совгIаташ гIерташ верг хийца.
хIоранна белла мотт дала шен цIийца,
дIабаккхар цуьнгахь ду къуьйлуш берг бийца.

Бухадиев Муса

БеКАлАХь, 
НОХчИйН мОТТ

Бекалахь, нохчийн мотт,
сан къоман аз хилий,
сингаттам беъначохь
пондаран мерз хилий!

сатесча даймахке
шовданан чIуг хилий,
самукъа даьллачохь
мехкарийн йиш хилий!

Ламанийн локхаллехь, 
аренийн сеналлехь,
нохчийн мотт, бекалахь
зарзаран мукъамехь!

Бусалба дин долчохь
иманан нур хилий,
Барт боьхна доьзалехь
машаран тIай хилий!

накъостал эшначохь
къонахчун дош хилий,
тешнабек биначохь
Болатан суй хилий!

ненан къинхетамехь,
дас лучу хьехамехь
Бекалахь, нохчийн мотт,
даима бекалахь!

Балтукаева Зараъ
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парзаш а, суннаташ а 

лАмАз IАмАДАР

(Юьхь 2021 шеран 
6-чу номерехь)

РузБАНАН лАмАз

рузбанан ламаз,дала вайн ум-
мат къастош, дезачу пIераскан 
дийнахь вайна делла совгIат 
ду. рузбанан ламазах Iаьрбийн 
маттахь джумуIат ламаз олу. 
пIераскан дийнахь делкъа ламазан 
метта 2 ракаIат рузбанан ламаз до 
маьждигехь. пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
аьлла: «рузбанан ламаз дар массо 
бусалба стагана важиб ду…»

имама, рузбанан ламаз дихки-
ча, цунна тIаьххье: «ас нийат ди, 
делан дуьхьа, фарз ши ракаIат 

рузбанан ламаз жамаIатца има-
мана тIаьхьа дан» – аьлла, нийат 
деш, шена хезчу озаца алло́хIу 
акбар олуш, ламаз доьхкур 
ду. оцу ламазан «Бисмилла», 
«Этхьиг», хьала-охьа теIаран 
«алло́хIу акбар» меллаша, 
шена хезачу озехь, эр ду.имамал 
хьалха ца лелхаш, хьала-охьа 
таIарехь жимма тIаьхьавуьсуш 
дийр ду ламаз.

рузбанан ламазан цхьана 
ракаIате бен ца кхиахь а, и ламаз 
къобал хир ду. ракаIате кхиар 
лору, имам рукуIера хьаланис-
валале, ирахь ламаз дихкина, 
имамана тIаьхьа рукуIе ваха 
кхиънарг. 

Цхьана ракаIате кхиъначо, има-

мана тIаьхьа рузбанан ламаз де-
лан дуьхьа дан нийат дина, ламаз 
дийр ду; цо салам делча, ша салам 
ца луш хьалагIаьттина, дисина 
ракаIат («Бисмилла», хьала-охьа 
таIар, суждане вахар) кхочуш а 
дина, юха а «Этхьиг» дешна, ла-
маз дерзош, салам лур ду. 

рузбанан ламазал хьалха шиш-
ша ракаIатца деш шиъ суннат 
ламаз ду. ишта рузбанан ламазал 
тIаьхьа а ду шина ракаIатах долу 
шиъ суннат ламаз.

ДОКъАН лАмАз

докъан ламаз дар фарз-кифаят 
ду (цхьаболчара дича, бисинчар-
на тIерадолуш). абу хIурайрата 
(дела реза хуьлда цунна) дийци-
на, делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Веллачу стагана докъа 
ламаз даллалц цуьнан тезетахь 
Iийначунна боккхачу ломмал ял 
ю. ткъа и дIаволлалц кешнаш-
кахь Iийначунна шина ломмал 
ял ю» (Бухари, муслим).

ЖАмIАТеХь ДОКъАН 
лАмАз ДАРАН КеП

имама ламаз дихкинчул 
тIаьхьа, цунна тIаьхьа хIоьттинчо 
докъан ламазан нийат иштта 
дийр ду: «ас нийат ди, де-
лан дуьхьа, хIокху веллачунна 
(еллачунна) докъан ламаз дан 
жамаIатца, имамана тIаьхьа 

хIоьттина» – аьлла. нагахь санна 
белларш дуккха белахь, имама 
докъан ламаз дечарна докъан 
ламаз дан нийат дийр ду. докъан 
ламаз, доьазза «алло́хIу» акбар 
аларца, ирахь лаьтташ деш ду.

хьалхара «алло́хIу акбар» 
имамал тIаьхьа ламазан нийат 
деш олу. ши куьг белшел лакха 
доккхуш, цунна тIаьххье меллаша 
(шена хезачу барамехь) «алло́хIу 
акбар» олуш, куьйгаш некха кIел 
дехкина, ирахь волуш «Бисмилла 
(Фатихьа)» доьшур ду.

имама шолгIа «алло́хIу ак-
бар» аьлча, цунна тIаьххье мелла-
ша «алло́хIу акбар» олуш, ирахь 
волуш делан Элчанна (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
салават дуьллур ду: алло́хIумма 
солли Iала́ мухьаммадив-ва 
Iала́ а́ли мухьаммадив-ва сал-
лим. «ибрахIиман салават» дил-
лар дикох лерина: алло́хIумма 
солли Iала́ мухьаммадив-ва 
Iала́ а́ли мухьаммадин кама́ 
соллайта Iала́ ибро́хIи́ма ва 
Iала́ а́ли ибро́хIи́ма, ва ба́рик 
Iала́ мухьаммадив-ва Iала́ а́ли 
мухьаммадин кама́ ба́рокта 
Iала́ ибро́хIи́ма, ва Iала́ а́ли 
ибро́хIи́ма филь-Iа́лами́на, ин-
нака хьами́дун мажи́д.

имама кхоалгIа «алло́хIу 
акбар» аьлча, веллачунна доIа 
дийр ду: алло́хIуммагIфир лахIу, 
вархьамхIу (я аллахI, гечдехьа 
цунна, къинхетам бехьа цунах); 

е л л а р г  з у д а  е л а х ь : 

а л л о́ х I у м м а г I ф и р  л а х I а́ , 
вархьамхIа́ (я аллахI, гечдехьа 
цунна, къинхетам бехьа цунах);

я белларш дуккха белахь: 
алло́хIуммагIфир лахIум, 
вархьамхIум(я аллахI, гечдехьа 
царна, къинхетам бехьа царах). 

д е л л а р г  б е р  д е л а х ь : 
«алло́хIуммажIальхIу фаротIон 
лиабавайхIи ва салафан ва зух-
рон ва Iизотан ваIтиба́рон ва 
шафи́Iан ва саккъиль бихIи 
мава́зи́нахIума́, ва афригIис-
собра Iала́ къулу́бихIима́ (я 
аллахI, хIара шен дена, нанна 
эхартахь бух кечбан хьалха-
даьлла хилийтахьа, цаьршинна 
цунах кхане а ехьа, хьехам, терго 
а хилийтахьа, шен дехаран жоп 
луш волу шапаIатан да а вехьа. 
я аллахI, хIара бахьана долуш 
цаьршиннан диканаш узу терза 
даздехьа, цаьршиннан дегнаш 
собарх дузахьа)».

д о ь а л г I а  « а л л о́ х I у  а к -
бар» аьлча, хIара доIа дийр 
ду:«алло́хIумма ла́ тахьримна́ 
ажрохIу ва ла́ тафтинна́ баIдахIу, 
вагIфирлана́ ва лахIу (хIай 
аллахI, хIокху веллачунна хуь-
лучу мелах ма дахахьа тхо, цул 
тIаьхьа вуон ма гайтахьа тхуна, 
тхуна а, цунна а гечдехьа)».
тIаккха, имама салам деллачул 
тIаьхьа, салам лур ду, цул тIаьхьа 
доIа дийр ду.

ХIоттийнарг – 
Илесов Iелин Iарби
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