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АХьмАД-ХьАьжА – мАшАРАН ВекАл
муХьАммАД-пАйХАмАР

 Суна  хала  ду  Ахьмад-
Хьаьжех лаьцна дийца а, иза 
вайна юкъахь цахилар тIелаца 
а. Вайн халкъан кхане ирсе 
хилийтаран дуьхьа шен дахар 
дIаделла цо. Иза вайца вацара 
аьлла ца Iаш, вай дагалоьцу цо 
дина гIуллакхаш а, цо дийци-
нарг а. Вайн халкъ халчу кир-
тигах чекхдаьлла.   

 Вайн дуккха а вежарий бакъ-
дуьнена дIакхелхина. Вайн 
халкъан, Даймехкан, динан сий 
дайа гIиртинчу муьрах чекхдев-
лла вай. Цхьадолу адамаш вай-
на шаьш лелош долу дин цIена 
ду бохуш чIагIдан гIертара. 
Динан кхайкхамашца иблисан 
лаам кхочушбан гIертара уьш.
Оцу адамаша, динна тIехьа а 
лечкъаш, вайн халкъ тIеман 
цIерга кхоьссира. 

 Оцу заманчохь вайн халкъа 
юккъехь гучубевллера цхьа къо-
нахий. Уьш вай кIелхьарадаха 
гIиртира. Делахь а, Лекхаволчу 
Далла гуш ду-кх хIора стеган 
дог, нийят. Вайн Пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьлла-кх бусалба стеган 
нийят цуьнан гIуллакхал а тоь-
лаш ду. Ахьмад-Хьаьжин нийят 
дара нохчийн халкъ оцу ба-
лех хьалхадаккха. Халкъ Iазап 
хьоьгучу некъа тIера дIадаккха 
цуьнан лаам хилар бахьана до-
луш, Лекхаволчу Дала цунна 
гIо дира, Ахьмад-Хьаьжа хал-
къана коьрте а хIоьттира. Цо 
оцу новкъавала сацам бича, 
оха, цуьнан уггаре а гергарчу 
наха, цу юккъехь цуьнан дас 
а, бийцаре бира цо бина сацам. 
Дийцира цо хаьржинарг вуно 
хала, чолхе, кхерамах буьззина, 
некъ хиларх лаьцна. Оха цуьн-
га элира мостагIаша хаддаза 
кIелонаш йийр ю, тешнабехк 
бийр бу,ямартлонаш, питанаш 
лелор ду, аьлла. Амма Ахьмад-
Хьаьжас шена тIелаьцнера ва-
хабизман букъ кагбар. 

«Иза харц болам бу, цо ада-
машна юккъехь цабезам баржа-
бо, вай оцу некъа тIера дIадовла 
деза, вай вайн дайша лелийна 
долу, Мухьаммад Пайхама-
ра (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна), хьехна долу, 
вайн эвлаяаша вайга схьакхов-
дийна долу дин лелон деза», 
– олура Ахьмад-Хьаьжас .Оцу 
Iалашонца дIаболийра шен 
хала некъ Ахьмад-Хьаьжас. Цо 
вайн халкъана гайтира и некъ, 
халкъо иза къобал а бира. И 
некъ къобалбеш боцурш а бара. 
Цунах ца кхеташ берш а бара.

 Юьхьанца кIезиг адамаш 
дара, герз кара а эцна, иза 
ларван кийча. КIезиг бара ин-
теллигенцин векалш, поэташ, 
профессорш, яздархой. Ада-
маш кхеташ дацара цунах. 
ХIетте а, цуьнан нийят а, ойла 
а цIена хилар бахьана долуш 
Везаволчо цуьнан гIо дира цо 
дIадолийначу массо а хIуманна 
тIехь. Ахьмад-Хьаьжех по-
литик хилира.  Политик а , 
Iеламстаг а волуш ца веанера 
иза дуьнен чу. Бусалба динан 
Iилма Iамийна хиларна респу-
бликин муфти хаьржира. Цо 
вайн халкъ хIаллакьхиларх 
кIелхьарадаьккхира. Иштта ви-
сина иза вайн иэсехь. 

 Дуккха а бIешерийн йохал-
лехь тхан доьзал бевзаш бара 
бусалба дин лерина лелорца, 
шен Iалимашца. Тахана а хаьдда 
дац и гIуллакх, ламаст. Ахьмад-
Хьаьжас шен дегара а, ненера а 
схьаийцира дин. Иза диканна, 

бакъонна тIекхийдаш вара, 
цкъа а ца дуьйцура бакъдерг-
бен, иза хьанна а ца дезалахь 
а. И бахьанехь халкъ цунна 
тIедирзира. Цхьадолу адамаш 
ца кхетара цунах, амма цо хаьр-
жина некъ цIена хиларх кхетча, 
цуьнан бIанакъостий хуьлий 
дIахIуьттура, цунна гIо дора. 
Цунна дуьхьал хилларш къера 
хуьлура шаьш галдевлла хи-
ларна, билгалдоккхура Ахьмад-
Хьаьжа генна хьалха хьажа 
хууш хилар. Ахьмад-Хьаьжас 
олура, оцу агIор леш берш а, 
вукха агIор леш берш а нохчий 
бу, вай вовшийн хIаллакдеш ду. 
Кхидолу халкъаш санна даха 
хьовсий вай?! ХIора дийнахь 
бохург санна дуьйцура цо иза. 
Шен сийлахь, деза декхар кхо-
чушдина валлалц Лекхаволчо 
ларвира иза кIелонех, тешна-
бехках, бохамех. 

 Ахьмад-Хьаьжас дика кIант 
кхиийна, шен некъ дIакхехьа, 
ша дагалаьцнарг чекхдаккха 
хьуьнар а, доьналла а долуш 
волу. Тахана дерриге а дуьне 
цецдаьлла ду Нохчийчохь хуь-
лучу хийцамех. Iилманчаша, 
экономисташа чIагIдора Нох-
чийчоь меттахIотто мел лаххара 
а 50 шо дезар ду, бохуш. Амма 
Ахьмад-Хьаьжин кIанта масех 
шарахь меттахIоттийра Нох-
чийчоь. Берлин а, Сталинград а 
санна йохийна хилла йолу Нох-
чийн Республика кхо-диъ шо 
далале цIинъелла дIахIоьттира. 
Йохийна хилла цхьа а юрт, 
гIала, урам, школа, больница ца 
йисира метта ца хIоттош. Болх 
бан йуьйлаелира больницаш, 
школаш, институташ, универ-
ситеташ, маьждигаш, хьуь-
жарш. Шен неIарш схьайиллира 
Европехь уггаре а доккха долчу 
маьждиго. МеттахIиттийра, то 
а дира республикера дерриге 
а зеяраташ, царна тIедоьлхуш 
долу некъаш. Газ йигира иза 
цкъа а хилла йоцчу ярташка а 
тIехь. И берриге а дика белхаш 

байтинарг Ахьмад-Хьаьжин 
кIант Рамзан ву. И берриге а 
АллахIан къинхетам бу. Иза 
ден нийят цIена хилла хилар-
на тоьшалла ду, Дала цуьнан 
нийят къобалдина хилла хилар-
на тоьшалла ду. Лаьтта тIехь 
волчу цхьамма диначунна Ша 
резахилча, Везачу АллахIа и 
волчу Жабраил-малик хьажа-
до, безамца цуьнга хьажийта, 
иза ларвайта.Жабраил цуьнга 
безамца хьажа а хьожу, и стаг 
Далла везна хиларна. ТIаккха 
Жабраил-малико кхечу мали-
кашка олу и стаг Далла везна 
ву, Цунна везарна шена а везна 
олий. Юха цаьрга а олу шуна а 
везийла иза. ТIаккха АллахIа 
оцу стеган юьхь нуьре йо, и 
бахьанехь адамашна а везало 
иза. Суна хетарехь, Лекхачу 
АллахIана иштта везна вара 
вайн Ахьмад-Хьаьжа. Цундела 
цунах халкъ тийшира, цунна 
тIаьхьа а хIоьттира. 

 Ткъа вайна хIун пайда хили-
ра цунах? Вайн ницкъ кхечира 
тIом сацо, вешан динах ца доха, 
вешан устазашца, эвлаяашца 
хилла зIенаш Iалашъян. Вешан 
Даймахкахь дай хилла дIа а 
хIиттира вай. Делан къинхетам-
ца, Ахьмад-Хьаьжа вайна юк-
къехь вацахь а, цуьнан дика лаа-
маш кхочушбеш схьавогIу цуь-
нан кIант. Шен гIуллакхашца 
ш е н а  с и й л а л л и н  х I о л л а м 
хIоттийна Ахьмад-Хьаьжас. 
Везачу АллахIа тIейогIучу 
хенахь а, вайн Пайхамарехула 
(Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) даийтинчу бусалба 
динехь хилар лойла вайна, Дала 
ийманехь совдохийла вай, Дала 
дахар тодойла вайн.

Дала Шен, барх кхачор боцу, 
къинхетам бойла вайх! 

 Хасавюьртахь, дакъалоцуш 
Лебедь а волуш, машаран хьокъ-
ехь барт бинчул тIаьхьа пре-
зидентан харжамаш дIабахьа 
сацам а бина, Масхадов Аслан 
хьалхатеттича, пачхьалкхан 

идеологи къасто езаш хьал 
хIоьттира. Ган дезаш дара ваха-
бизмо шеца дохьуш долу зулам. 
Иза халкъе дIакхайкхо дезаш а 
дара. ТIаккха, Соьлжа-ГIаларчу 
БухIан-Юьртахь (Черноречехь) 
долчу Культурин цIийнехь 
Ахьмад-Хьаьжин куьйгаллица 
съезд дIаяьхьира. Дагестане-
ра 72 стаг веара цига, царах 
50 стаг воккха Iалим вара. 
Делегацина коьртехь вара Да-
гестанан муфти Абубакаров 
Сайд-Мохьмад. ГIалгIайчоьнан 
делегаци юккъехь 4-5 стаг вара. 
Съездехь дакъалецира Нохчий-
чоьнан берриге а бохург санна 
Iалимаша. Оха дийцира, нагахь 
санна пачхьалкхан тIегIанехь 
вайга вахабизмана дуьхьало 
ца ялахь, оцу боламо вайн 
юкъаралла, халкъаш доькъург 
хиларх, зулам, бала, сингаттам, 
бохьург хиларх лаьцна. Тхо 
халкъе, бахархошка дIакхайкхо 
лууш дара ламасталлин Исла-
мах дIахьовзахь, вай харц нов-
къа девр ду, аьлла. Оха иза дIа 
а кхайкхийра. Цу хенахь Басаев 
республикин Правительствон 
Председатель вара. Цо Масха-
довга дехар дира Нохчийчохь 
къепе хIотто шена 3 баттана 
бакъо лахьара аьлла. Цунна ах 
шо хан елира. 

 Тхо съезд дIайоло кечлуш 
дара. Делегаташ схьагулбелле-
ра. Оцу миноташкахь Ахьмад-
Хьаьжас со шена тIекхайкхира. 
Цо элира Басаев Шемал тхан 
дIадолорна дуьхьал ву аьлла. 
Тхо вахабизмана некъ бехка 
лууш дара. Басаевс ша иза 
дойтур дац элира. Цхьа а жамI 
а доцуш, эрна багаеттар хир 
ду цунах, цундела съездера 
дIавахар гIолехь ду, элира 
Ахьмад-Хьажас. Ас дIа ма 
гIахьара хьо, хIара адамаш 
Басаевс кхайкхина даьхкина 
дац, Ахьмад-Хьаьжин дехарца 
даьхкина ду, элира. Баккъал а, 
ерриге а Къилбаседа Кавказера 
Iеламнах баьхкинера Нохчийчу 
цуьнан дехарца. Нагахь санна 
тхайчух гIуллакх ца хилахь 
а, тхо хIун лууш ду мукъа а 
дIахаийта деза оха, аьлла хеташ 
вара со. Со воккха хиларна, ас 
бохучуьнга ла а доьгIна, со бакъ 
хиларх кхетта дIа ца воьдуш, 
съездехь сецира иза.

 Съездехь дукха къамелаш 
дира вахабизмах долучу зула-
мах, зенах лаьцна. ХIокху съез-
дехь къамел дина дIавахначул 
тIаьхьа, маьждига чу воьдуш 
эккхийтира Дагестанан муф-
ти. Вахабиташа вайн дуккха а 
Iеламнах байъира. Изза хилира 
ГIалгIайчохь а. КIелонаш еш 
байа болийра яртийн маьжди-
гийн имамаш, Iалимаш. Ваха-
биташ халкъа юккъера дIадаха 
гIертара хьекъал, кхетам, хьик-
мат, долу адамаш. Оцу дийнахь, 
оха тIеэца лерина болу сацам 
тIе ца эцийтира тхоьга. ХIетте 
а Ахьмад-Хьаьжин таро хилира 
вахабизман хьокъехь йолу вайн 
ойла Къилбаседа Кавказерчу 
халкъашна дIайовзийта. Ада-
маш цунах кхета а кхийтира. 
Тахана царах (вахабитех) маьр-
ша йолчу юкъараллехь дехаш 
ду вай. Дала и маршо ларъян, 
исламан цIеначу новкъа дIадаха 
пурба лойла вайна!

Кадыров Хож-Ахьмад,
Къилбаседа Кавказан

Iеламнехан
кхеташонан куьйгалхо

элчанан дахар
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(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Баккъал 

а, шуна ма дара Делан Элчанехь хаза 
хилла долу масал, ша АллахIах а, 
ТIаьхьарчу (къемат) дийнах а кхоь-
руш волчунна а, Дела дукха хьехош 
волчунна а» («Аль-Ахьзаб», 21).

ВАйН пАйХАмАРАН 
СИйлАХь ДОлу ТАйпА

(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
Иза Мухьаммад (Делера салам-маршалла 

хуьлда цунна) ву, IабдуллахIан кIант. 
IабдуллахIан да Iабдуль-МуттIалиб ву, цуь-
нан да ХIашим ву. Цуьнан тайпа кхочу вайн 
эла хилла волчу ИсмаIиле – ИбрахIиман 
кIанте, цаьршинна а, вайн Пайхамарна а 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна). 
Цуьнан нана: Аминат ю, ВахIбан йоI.

Сийлахь волу Пайхамар (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) дуьнен 
чу велира «Пийл (слон)» олучу шарахь, 
хаза а, сийлахь а гIиллакхаш долчу, 
Iаьрбашна юкъахь уггаре сийлахь йол-
чу хIусамехь. И дара РабиIуль-Аввал 
беттан оршотан дийнахь (христианийн 
(рузманца) шоIарца – 571-чу шарахь). 
Иза дуьнен чу волучу хенахь схьаэцнарг 
– Iавфан кIентан Iабдуррохьманан нана 
Аш-Шифаъ ю.

Оцу шарна пийл аьлла цIе тилларан ба-
хьана хIун дара аьлча, хьабашойн махкар-
чу АбрахIат цIе йолчу паччахьна лиънера 
Макка тIамца схьаяьккха а, КаIбат дохо а. 
Оцу шарахь доккха эскар а кечдина, оцу 
эскарна хьалха йоккха пийл а хIоттийна, 
Макка йолчу агIор новкъаваьллера иза. 
Бакъду, АллахIа ларйира Макка, Цо то-
банашкахь олхазарш дахийтира царна 
тIе, чIагIбеллачу поппаран вагош долу 
тIулгаш эскарна кхуьссуйтуш. Оцу балхо 
уьш (эскархой) бира, нIаьнеша диъначу 
ялтанан буьртигех терра.

ВАкХАВАР

Уггар хьалха Пайхамар (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) вакхийнарг 
– цуьнан нана Аминат ю. Цо иза цхьана 
деношкахь вакхийра, цул тIаьхьа и вак-
хийра цуьнан девешин Абу-ЛахIабан лай 
хилла йолчу Сувайбата. 

Iаьрбийн Iадат хилла шайн бераш арен-
га дIадуьгуьйтуш. Цигахь уьш дакхош а, 
дика кхиош а хилла, ткъа аренгахь хилар 
– беран могашаллина а, хьекъална а, мет-
тан говзалла кхиорна а дика хилла. Бану 
СаIд олу тайпа хилла бераш дакхорехь, 
кхиорехь гIарадаьлла девзаш. Пайхамар 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
вакхийнарг ассаIдийн тайпана йолу Хьа-
лимат ю. Баккъал а, Мухьаммад (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) вакхо йо-
лаелчхьана, Дала цунна беркат дира шен 
рицкъанах. Хьалиматана и Iаламат чIогIа 
дукхавийзира, цо иза вуно лерина лар а 
вира. Деа шарахь гергга вайн Пайхамар 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
иза йолчохь Iийра.

кХИАР

Вай Пайхамаран (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) хьалак-
хиира ша буобер а долуш. Цуьнан да 
IабдуллахI дIакхелхинера, иза шен 
ненан кийрахь а волуш. Аренгахь 
вакхош-кхиош волчуьра ша цIа валий-
начул тIаьхьа, шен ненан Iуналлица 
а, шен дедас Iабдуль-МуттIалиба до-
ладарца а кхиира иза. Пайхамар (Де-
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
ялхолгIачу шарчохь волуш, Делан 
кхиэл леларца, цуьнан нана Аминат 
дIакхелхира, цул тIаьхьа дукха хан 
ялале (кIентан 8 шо долуш) цуьнан 
деда Iабдуль-МуттIалиб дIакхелхира. 
Оцу балхо массо агIор буобер дира 
цунах, тIаккха цуьнан девашас Абу 
ТIолиба кхебира иза. Цунна шен бе-
рел а чIогIа дукхавийзира иза, цуьнан 
хенара болчаьргахь карор доцу хаза 
куьцаш а, яарехь-маларехь, къамелехь, 
охьахаарехь, гIаттарехь цуьнгахь долу 
оьзда гIиллакхаш бахьанехь.

БОлХ

Пайхамар (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) вара, ша шен куьйга 
даьккхина рицкъ дууш. Ша жима волчу 
хенахь, йолах Маккин охIланна жа да-
жийра цо. ТIаккха, иза воккха хиллачу 
хенахь, Хадижата шеца совдегаралла 
лело аравалар дийхира цуьнга. Цо цунна 
чIагIо йира, ша кхиболчу божаршна луш 
долчул алсам даьхни лур ду хьуна, аьлла. 
ТIаккха вайн Пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) и гIуллакх шен 
девеше Абу ТIолибе хьахийра, ткъа иза 
реза хилира кIанте и болх байта.

Новкъа дIасавоьдучу хенахь, вайн 
Пайхамаран (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) накъост вара Хадижатан 
лай Майсарат. Хьалха цкъа а яьккхина 
йоцчу барамехь йоккха са а яьккхина, 
юхавеара и шиъ Хадижат йолчу.

ХIуСАмНАНА ЯлОР

Вайн Пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна), шен 25 шо 
кхаьчначу хенахь, евзаш а, хьекъале а, 
сийлахь а йолу Хувайлидан йоI Хадижат 
ялийра. Хадижатан 40 шо хилла оцу 
хенахь. Йохк-эцар лело иза шеца араваь-
ллачу хенахь, Хадижата чIогIа тамаша 
бинера и бакълуьйш, тешаме хиларан а, 
цуьнан гIиллакхийн а. Хадижатца захало 
дийцира Пайхамарна (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) цуьнан девашас 
Абу ТIолиба. ТIаккха Дала цунна Хади-
жатах доьзал белира: кIентий а, йоIарий а.

БеРАш (ДОьзАл)

Пайхамаран (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) вархI доьзалхо вара: кхо 
кIант, йиъ йоI.

кIеНТИй:

1) Къасим. Мухьаммаде (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) пайха-
маралла доссале хьалха дуьнен чу ваьлла 
иза, дIакхелхина шен ши шо долуш.

2) IабдуллахI. Цуьнга пайхамаралла 
доьссинчул тIаьхьа дуьнен чу ваьлла 
иза, цунна цIе тиллинера ТIоййиб (Ди-
каниг), ТIахIир (ЦIенаниг), аьлла, иза а 
дIакхелхира жима волуш.

3) ИбрахIим. ХIижрат динчу бархIолгIачу 
шарахь Мединатахь дуьнен чу ваьлла иза, 
дIакхелхина шен ши шо а кхачале. 

йОIАРИй:

1) зайнаб.
2) Рукъаййат.
3) Умму-Кульсум.
4) ФатIимат.
Церан дуьнен чу бовларан рогIалла: 

Къасим, зайнаб, Рукъаййат, Умму-
Кульсум,  ФатIимат ,  IабдуллахI , 
ИбрахIим. Уьш берриге, ИбрахIим 
воцург, Хадижата бина бу, ткъа иза 
КъибтIий йолчу Марийатан кIант ву.

Уьш берриге а Пайхамарал (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) хьалха 
дIакхелхира, ФатIимат йоцург, ткъа иза 
Пайхамарал (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) тIаьхьа ялх баттахь ехира.

Хадижат дIакхелхинчул тIаьхьа, 
Делан омранца Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) кхин 
хIусамнаной балийра (Дела реза хуьлда 
царна массарна): 
1) Совдат, замIатан йоI.
2) Iаишат, Абу Бакар Сиддикъан йоI.
3) Хьафсат, Iумаран йоI.
4) зайнаб, Хузайматан йоI.
5) Умму-Саламат (ХIинд), Абу Умаййа-
тан йоI.
6) зайнаб, Джахьшан йоI.
7) Умму-Хьабибат (Рамлат), Абу Суфйа-
нан йоI.
8) Джувайрийат, Хьарисан йоI.
9) Софиййат, Хьуйаййан йоI.
10) Маймунат, Хьарисан йоI.
11) Мариййат, ШамIунан йоI.
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ДеВежАРИй А, 
ДейИжАРИй А

Цхьайтта деваша вара Мухьам-
мадан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна), царах ву ийман 
диллина волу Iаббас а, Хьамзат 
а (Дела реза хуьлда цаьршинна), 
царах ийман диллаза волу Абу 
ТIолиб а, Абу ЛахIаб а ву. Цуьнан 
ялх дейиша яра, царах цхьамма 
– Софиййата (Дела реза хуьлда 
цунна) – ийман диллинера.

пАйХАмАРАллА ДОССАле 
ХьАлХА лелИйНАРГ

Мухьаммадан (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дахар 
сийлахь, лераме дара, цуьнга пай-
хамаралла доссале хьалха дуьйна а. 
Баккъал а, Дала ларвира иза (жима 
волуш) ца кхеташ болчу нехан вуо-
нах: цкъа а жIарашна сужда дина дац 
цо, я малар ца мелла, цо дитина наха 
деш долу хIуманаш: самукъадак-
кхар, шовкъе (азартные) ловзарш. 
Нахалахь иза вара, нах шех теша а 
тешаш, ша царна тешаме а волуш, 
цуьнан сибаташца гуш дара и бакъ 
хилар а, цо бакъдерг дуьйцуш хилар 
а, цундела наха цунна цIе а тиллира, 
«бакълуьйш, тешаме верг» аьлла. 
Иза вара гергарлонаш хуьттуш, ми-
скачех, таро йоцчу нахах къахеташ, 
царна гIо деш. Дала, жехIил наха 
леточу къинойх лар а веш, хьалак-
хиийра иза.

пАйХАмАРАллА ДОССАле 
жИммА ХьАлХО

Шега пайхамаралла доссале 
хьалха Мухьаммад (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) вара, ша 
нахана юккъера дIа а ваьлла, ша 
Кхоьллинчуьнга (Деле) а вирзина, 
цхьана Iар лууш. Макки чохь йол-
чу «Хьираъ» олучу хьеха а воь-
дий, Далла Iибадат деш Iара иза 
буьйсанашкахь. Хадижат (Дела 
реза хуьлда цунна) яра цунна оцу 
балха тIехь кхача кечбарца а, кхи-
долчу оьшучу хIуманца а гIо деш. 

Вайн Пайхамар (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дIа ма ца 
велира оцу хьехахь Далла Iибадат 
дечуьра, Веза-Сийлахьчу АллахIа 
шега пайхамаралла даллалц. 
ТIаккха мархин баттахь цуьнга 
вахьйу (пайхамар хилар билгал а 
доккхуш, Жабраил-малико бина 
хаам) доьссира. Цул тIаьхьа оцу 
хьехахь Iибадат деш Iийра иза.

пАйХАмАРАллА ДОССАР

Пайхамар  (Делера  салам-
маршалла хуьлда цунна) шен сий-
лахь йолчу хенах шовзткъа шаре 
ваьллачу хенахь, Жабраил-малик 
доьссира цуьнга, иза оцу ломан 
хьехахь а волуш. ТIаккха цо чIогIа 
мара къевлира Делан Элча (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна), цо 
цуьнга элира: «Деша!» ТIаккха Де-
лан Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «Со деша 
хууш вац!» Иза юх-юха далийра 
цаьршимма, цул тIаьхьа Жабраила 
элира Делан Элчане (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна): «Деша 
хьайн Делан цIарца, массо хIума 
кхоьллина волчу! Адам кхоь-
ллина цо дуькъачу цIийх. Деша, 
хьан Дела тIех Сийлахь ву, ша 
къолам-йоза Iамийна волу. Цо 
Iамийна-кх адамна цунна цахууш 
дерг» («Аль-Iалакъ», 1-5).

Къуръанах дуьххьара доьсси-
нарг и аяташ дара, тIаккха Делан 
Элча (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) юхавирзира шен 
хIусаме, кийрахь дог детталуш 
а долуш, ша олуш волуш: «ТIе 
хIума таса суна, тIе хIума таса 
суна». Цул тIаьхьа, вахьйу ца 
догIуш, дикка хан елира. 

ТIаккха АллахIа доссийра цуьн-
га хIара аяташ: «ХIай бедаршца 
дIахьулвелларг, хьо хьалагIатта, 
ахь (халкъана) кхерам таса…» 
(«Аль-Муддассир», 1-2).

Иштта Пайхамарна (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) тIедиллина 
омра дара и – нах иймане кхайкха, 
аьлла: АллахIе, Ша цхьаъ волчу, 
Шеца накъост воцчу; ша ийман 
диллинчуьнга ялсаманица кхаъ бок-
кхуш, я ша ийман ца диллинчуьнга 
Делан Iазапца кхерам луш.

ИймАНе кХАйкХАР

Пайхамар  (Делера  салам-
маршалла хуьлда цунна) волаве-

лира нах иймане кхайкха, Шеца 
накъост воцуш, Ша цхьаъ волчу 
АллахIана Iибадат де, жIарашна 
Iибадат дар Iаддита, аьлла. Цуьнан 
кхайкхар дара юьхьанца къайлах. 

Дуьххьара, шен цIийнан охIлане, 
шен накъосташка, гергарчу нахе 
кхойкхуш, волавелира иза, иштта 
кхо шо даьллачул тIаьхьа, Дала 
омра дира цуьнга, хьайга омра 
дийриг гучадаккха, аьлла. ТIаккха 
хIара аят доьссира: «Ахь гуччохь 
кхайкхаде хьайга омра дийриг, 
хьо дIахьовза керста нахах…» 
(«Аль-Хьижр», 94).

Оцу хенахь керста наха харц-
вира Пайхамар (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна), цунна 
а, цуьнан асхьабашна а зен дира 
цара. Кхойтта шарахь Макки чохь 
цо нахе иймане кхойкхучу хенахь 
цхьакIеззиг болчара бен цуьнца 
ийман ца диллира.

ХьАлХА ИймАН 
ДИллИНАРш:

Божарех: Абу Бакар Сиддикъ 
(Дела реза хуьлда цунна).

зударех: Хадижат (Дела реза 
хуьлда цунна).

Берех: Абу ТIолибан кIант Iела 
(Дела реза хуьлда цунна).  

Маьрша битинчу лех: Пайха-
мара (Делера салам-маршалла 
хуьда цунна) маьрша витина волу 
Хьарисан кIант зайд (Дела реза 
хуьлда цунна).

Лех: Билал Хьабаший (Дела реза 
хуьлда цунна).

ХIИжРАТ ДАР

Бусалба нахана бала базбелла-
чу хенахь, керста наха царна деш 
долу зенаш совдевлча, Пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) омра дира цаьрга, Хьаба-
шойн махка (Эфиопе) хIижрат де 
(дIагIо), цигахь Нажаший (Асхьа-
мат) бохуш, нийсо еш паччахь ву, 
аьлла. Бусалба нах Хьабашойн 
махка дIакхаьчначу хенахь, пачча-
хьа церан лерам беш, керста нахах 
уьш лар беш, дика тIелецира уьш. 
Нажашис бусалба дин тIеийцира, 
цо вайн Пайхамар (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) бакъвира, 
Делера веана Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) ву аьлла. 

Пайхамаралла доьссина кхойтта 
шо даьлча, керста наха еш йолу 
новкъарлонаш а, уьш Делан не-
къах юхабеттар а чIагIделлачу 
хенахь, Дала цунна а, цуьнан 
асхьабашна а Маккара Мединате 
хIижрат дан (дIабаха) пурба де-
лира. Мадинатан охIлано везаш 
тIеийцира иза. Мединетахь маьж-
диг догIарца дIаболийра цо бусалба 
пачхьалкх дIахIотторан болх. Цо 
мухIажаршна а (Маккара арабевлла 
схьабаьхкинарш), ансарашна а (бу-
хахь, Мединетахь берш) юккъехь 
вежаралла тесира. Оцу заманчохь 
Мединатера дуккха нах а иймане 
а баьхкина, бусалба дин даьржира 
оцу нуьре йолчу Мединатехь. 

ГIАйГIАНе шО

Вайн  Мухьаммад  (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
пайхамар вина ваийтина уьтталгIа 
шо долуш, цунна гIо деш а, массо 
хIуманах и ларвеш а волу цуьнан 
деваша Абу ТIолиб дIакхелхира. 
Иза дIакхелхинчул тIаьхьа, кер-
ста наха Пайхамарна (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
даккхий зенаш дира. Оцу шарахь 
дIакхелхира цуьнан хIусамнана 
Хадижат, Пайхамарна (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
массо хIуманна тIехь ша гIо деш 
хилла йолу. Баккъал а, зударшлахь 
тIех сийлахь а, еза а йолчу Хади-
жатах къастар бахьанехь Пайхамар 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) чIогIа гIайгIане хилира. 

мАккАРА БАйТуль-
мАкъАДИССе ВИГАР, 

СТИГАлА ХьАлАВАккХАР

Пайхамаран (Делера салам-
м а р ш а л л а  х у ь л д а  ц у н н а ) 
гIайгIанаш-баланаш чIагIбеллачу 
хенахь, цуьнан болх байбеш, ат-
тачу боккхуш, къинхетаме волчу 
АллахIа Шен даккхий муъжизаташ 
гайтира цунна. Буьйсанна Мак-
кахь долчу коьртачу маьждигера 
Байтуль-Макъадисерчу маьждиге 
а валийна, цул тIаьхьа ворххIе сти-
гланал лакха хьалаваьккхира иза. 

Баккъал а, оцу буьйсанна фарз ла-
маз тIедиллира цунна, цул тIаьхьа 
Жабраил-малико (Делера салам 
хуьлда цунна) ламазан куьцаш а, 
хенаш а Iамийра цунна.

пАйХАмАРА
(Делера салам-маршалла хуьлийла цунна) 

ТАйпАНАш ДИНе 
кХАйкХАР

Пайхамар  (Делера  салам-
маршалла хуьлда цунна) Iаьрбийн 
тайпанашна Ислам довзийта а, уьш 
АллахIана Iибадат даре кхайкха 
а волавелира, кIорда а ца деш 
я кIадвалар а доцуш. Бакъду, 
нуьре йолчу Мединатан охIлано 
бен, кхин царах цхьамма а цунна 
жоп ца делира (цуьнца ийман ца 
диллира). Баккъала, ийман дил-
ларехь сихояран сийлалла царна 
(Мединатан охIланна) хилира, 
Мединатехь болчу жуьгташа ду-
ьйцуш шайна хазарна, тIаьххьарчу 
заманан пайхамар гучувала герга 
ву, бохуш. Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
уьш иймане кхайкхича, цара цуь-
нан къамелах тамаша бира, Дала 
церан дегнаш чу ийман а доссийра.

кОьРТА ГIАзОТАш

Бадрунгахь дина гIазот
ХIижрат динчу шолгIачу ша-

рахь, мархин баттахь, бусалба 
нахана а, къурайшех болчу керста 
нахана а юккъехь гIазотан тIом 
хилира. Бусалба нехан эскарехь 
кхо бIе кхойтта стаг вара, шайца 
ши говр а, кхузткъе итт эмкал а 
йолуш. Керста нехан эскарехь 
исс бIе шовзткъе итт стаг вара, 
шайца бIе говр а, ворхI бIе эмкал 
а йолуш. Оцу тIамехь бусалба 
наха толам баьккхира, цара керста 
нахах кхузткъе итт стаг вийра, 
кхин кхузткъе итт стаг йийсаре 
а валийра.Бусалба нахах вейтта 
стаг гIазотехь кхелхира, царах 
ялх – мухIажирех, бархI – ансарех 
а волуш.

ухьудехь дина гIазот
ХIижрат динчу кхоалгIачу ша-

рахь, шавваль баттахь, цхьаьна 
агIор бусалба нах, вукха агIор 
къурайшаш а, цаьрца бертахь болу 
нах а болуш, гIазотан тIом хили-
ра. Бусалба нехан эскарехь ворхI 
бIе стаг вара. Керста нах кхо эзар 
вара, шайца кхо эзар эмкал а, ши 
бIе говр а йолуш. Пхерчий кхуьй-
суш болчара Пайхамаран (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
омра кхочуш ца дар бахьана до-
луш, бусалба нехан толам иэшаре 
бирзира. Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
цаьрга омра динера, тIеман чаккхе 
мухха хилахь а, шу шайн меттера 
меттах ма довлалаш, аьлла. Цигахь 
бусалба нахах кхузткъе итт стаг 
гIазотехь кхелхира, царах виъ – 
мухIажирех, бисинарш – ансарех 
а болуш. Ткъа керста нахах цигахь 
вийнарг ткъа стаг ву.

Ахьзабехь дина гIазот (Хандакъ)
ХIижрат динчу пхоьалгIачу 

шарахь, шавваль баттахь, цхьана 
агIор бусалба нах, вукха агIор 
къурайшаш а, цаьрца бертахь болу 
жуьгтий а болуш, гIазотан тIом 
хилира. Керста нах итт эзар бара, 
бусалба нах кхо эзар бен бацара. 
Мединатана аьрру агIор, шайний, 
керста наханий юккъехь (хандакъ) 
саьнгар яьккхира бусалба наха. 
ЦIеххьана оцу саьнгарна тIе нис-
белча, цунах дехьабовла ницкъ ца 
кхечира керста нехан. Иштта оцу 

Ахьзабан эскарш юхадевлира, бу-
салба нахе Дала оцу тIамехь толам 
а баккхийтира.

Хайбарехь дина гIазот
ХIижрат динчу ворхIалгIачу ша-

рахь дара иза. Делан Элча (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) шеца 
бусалба нахах цхьа эзар ялх бIе стаг а, 
ши бIе говр а йолуш аравелира. Цара 
го бира Хайбар гIаларчу жуьгтийн 
гIопана (крепость). Оцу гIазотехь 
цара жуьгтех везткъе кхойтта стаг 
вийра. Бусалба нахах пхийтта стаг 
гIазотехь кхелхира.

муътатехь дина гIазот
ХIижрат динчу бархIолгIачу 

шарахь, жумадуль-ула баттахь 
дара иза. Хьалхаваьлла Хьари-
сан кIант зайд волуш, бусалба 
нахах кхо эзар стаг Шема агIор 
аравелира. Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
цаьрга омра дира: «Нагахь санна 
зайде валар кхачахь, Абу ТIолибан 
кIант ЖаIфар хьалхавер ву, цуьнга 
а валар кхачахь, Равахьатан кIант 
IабдуллахI хьалхавер ву».

Керста нехан эскарехь Румера 
схьавеана бIе эзар стаг, царна гIо 
деш Iаьрбийх кхин цхьа бIе эзар стаг 
а вара. Эскарна хьалхаваьлла волу 
кхо асхьаб оцу гIазотехь кхелхира, 
тIаккха Ха́лид бин Вали́д шайна 
хьалхаваьккхира цара. Массийтта 
дийнахь тIом бинчул тIаьхьа, цуьнан 
ницкъ кхечира эскар эцна юхавала. 

макка йоккхуш дина гIазот
ХIижрат динчу бархIолгIачу 

шарахь Делан Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) Макки 
чу вахара, и схьаяккхира цо. Оцу 
чуьра жIараш йохийра цо. Нах то-
банашкахь Делан дине баьхкира. 
Цунна дуьхьало ца йира цигахь 
цхьажимма бен.

Табукехь дина гIазот
ХIижрат динчу уьссалгIачу ша-

рахь, ражаб баттахь, ткъе итт эзар 
сов болчу бусалба нехан эскарца 
вайн Пайхамар (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) аравелира 
румошца (византийцы, греки) тIом 
бан. Уьш Табуке дIакхаьчначу 
хенахь, дуьхьало еш цхьа стаг 
ца карийра царна. Бусалба нехан 
эскар догIуш дуй оцу румошна 
хиъначу хенахь, цара хаьржира 
Шема махка юхабовлар, тIаккха 
шайн гIопа чохь шаьш ларбалар. 
Вайн Пайхамарна (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) ца гира 
царна тIаьхьа ваха бахьана.

ВАйН ЭлчАНО 
(Делера салам-маршалла хуьлийла цунна)  

ХьАьж, IумРАТ ДАР

Вайн Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) цкъа 
хьаьж дина (иза ду Iодика еш 
хьаьждар), доьазза Iумрат а дина.

пАйХАмАРАН 
(Делера салам-маршалла хуьлийла цунна)  

муъжИзАТАш

Пайхамарца (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) хилла 
долу Iаламаташ эзарнашкахь ду, 
царах тIех билгал долуш, коьрта-
ниг – Сийлахь долу Къуръан ду. 
Даима хир долу Iаламат ду иза, 
мел заманаш дIаэхарх говза нах а, 
похIма долу нах а гIорасиз хуьлуш 
и саннарг дало. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Ахь ала (хIай Пайха-
мар): «Адамаш а, жинаш а гулдел-
ча хIокху Къуръанах тераниг дан, 
дийр дацара цара цунах тераниг‚ 

царах цхьаберш вукхарна гIоьнчий 
хилча а» («Аль-Исраъ», 88).

кхидолу муъжизаташ:
– Ши дакъа хуьлуш, Маккахь Пай-

хамарна (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) бутт бекъабалар.

– Пайхамаран (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) куьйган 
пIелгаш юккъера хи хьаладалар, 
цуьнан эскаро и хи мала а молуш, 
цул тIаьхьа цара ламаз а оьцуш.

– КIеззиг йолчу яахIуманах дук-
кха хилар, иза (Хандакъ гIазотехь 
и болх хиларе терра) дуккха а 
халкъо яа а юуш.

– Маликан кIанта Суракъата 
(Дела реза хуьлийла цунна) пач-
чахьан духар тIедухур ду аьлла, 
къайлах дерг дийцар.

ГIАРАБеВллА БОлу 
АСХьАБАш (шАьш НИйСА 

ХИллА БОлу ХАлИфАш)

1) Абу Къухьафатан кIант Абу Ба-
кар Сиддикъ (Дела реза хуьлда цун-
на). Цуьнан цIе IабдуллахI хилла.

2) ХаттIабан кIант Iумар (Дела 
реза хуьлда цунна).

3) Iаффанан кIант Iусман (Дела 
реза хуьлда цунна).

4) Абу ТIолибан кIант Iела (Дела 
реза хуьлда цунна).

шАйГА ЯлСАмАНИЦА 
кХАъ БАьккХИНАРш

Баккъал а, вайн Пайхамара (Де-
лера салам-маршалла хуьлда цун-
на) шен масех асхьабе (Дела реза 
хуьлда царна) ялсаманица кхаъ 
баьккхина. Оцу кхаъ баьккхинча-
рах хIара итт ву-кх: 

1) Абу Бакар Сыддикъ (Дела 
реза хуьлда цунна).

2) ХаттIабан кIант Iумар (Дела 
реза хуьлда цунна).

3) Iаффанан кIант Iусман (Дела 
реза хуьлда цунна).

4) Абу ТIолибан кIант Iела (Дела 
реза хуьлда цунна).

5) Абу Ваккъасан кIант СаIд 
(Дела реза хуьлда цунна).

6 )  Джаррахьан  к Iант  Абу 
Iубайдат (Дела реза хуьлда цунна).

7) Iавваман кIант зубайр (Дела 
реза хуьлда цунна).

8) зайдан кIант СаIид (Дела реза 
хуьлда цунна).

9) IубайдуллахIан кIант ТIалхьат 
(Дела реза хуьлда цунна).

10) Iавфан кIант Iабдуррохьман 
(Дела реза хуьлда цунна).

ХIорш боцурш, кхин дуккха а 
асхьабаш бу (Дела реза хуьлда 
царна массарна а).

кеГИй АСХьАБАш

Баккъал а, вайн Элчанца (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) ий-
ман диллина, Делан динна гIо деш 
шайн догIмаш дIаделла дуккха а 
кегий нах хилла. Царах цхьаберш 
хьахор бу вай: 

1) Абу ТIолибан кIант Iела (Дела 
реза хуьлда цунна).

2) Ма́ликан кIант Анас (Дела 
реза хуьлда цунна).

3) Iаббасан кIант IабдуллахI 
(Дела реза хуьлда цаьршинна).

4) Iумаран кIант IабдуллахI 
(Дела реза хуьлда цаьршинна).

5) зубайран кIант IабдуллахI 
(Дела реза хуьлда цунна).

6) Хади́жан кIант Ра́фиI (Дела 
реза хуьлда цунна).

7) Джундубан кIант Самурат 
(Дела реза хуьлда цунна).

ХIорш боцурш, кхин дуккха а 
асхьабаш бу (Дела реза хуьлда 
царна массарна а).

ВАХьйу ДIАЯзДеш БеРш

Делан Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) яздан а, деша 
а  хууш цахилла. Цуьнан ткъе кхоъ 
яздархо хилла, Къуръанах дуьссуш 
долу аяташ шаьш дIаяздеш. Царах 
бу: Абу Бакар Сиддикъ, ХаттIабан 
кIант Iумар, Iаффанан кIант Iусман, 
Абу ТIолибан кIант Iела, КаIбан кIант 
Уббаййа, Сабитан кIант зайд, Абу 
Суфйанан кIант МуIавийат, Маслама-
тан кIант Мухьаммад, Iавваман кIант 
зубайр, уьш боцурш кхин а (Дела реза 
хуьлийла царна).

 
пАйХАмАРАН 

(Делера салам-маршалла хуьлийла цунна) 
куьЦАш

Делан Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) шен 
юьхь-сибат, дегI хаза долуш хил-

ла. Дукха лекха воцуш я лоха во-
цуш, шуьйра белшаш а, даккхий 
куьйгаш а долуш, шен месаш 
дукха хьийзина я нийса охьаяхана 
йоцуш, горга юьхь йолуш, кIайн 
бос болуш, цуьнца цхьаьна цIен 
бос бетталуш, чIогIа Iаьржа ши 
бIаьрг, деха цIоцкъамаш, юькъа 
маж йолуш, шен накхий а, гай а 
цхьатерра долуш хилла иза. Шен 
шина белша юккъехь – тIаьххьара 
пайхамар ву аьлла, тоьхна мухIар 
долуш, шен болар нуьцкъала, ша 
цхьана лекхчу лома тIера чувогIуш 
санна, тIах-аьлла долуш, буьйсан-
на лепачу баттах терра шен юьхь 
лепаш йолуш хилла иза. 

ЦуьНАН ГIИллАкХАш

Делан Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) нахалахь 
тIех комаьрша волуш, тIех хаза 
гIиллакхаш долуш, тIех кIеда-мерза 
волуш, тIех дика нахаца уьйр, вазар, 
тIекере, марзо, доттагIалла долуш, 
нахалахь тIех бакълуьйш хилла. 
Шега пайхамаралла доссале хьалха а, 
цул тIаьхьа а цкъа а харцдерг дийци-
на дац цо. МостагIчух вада ца водуш, 
кхеравелла юха ца волуш, майра стаг 
хилла иза. ЧIогIа къинхетаме, къахе-
таш, кегийчаьрца ша кIеда-мерза во-
луш, ша царна дуьхьалкхетча, церан 
лерам беш, маршалла хоттуш, бусал-
ба дин Iамадарехь уьш сутара беш 
хилла иза. Миска нах, охьаховша 
леринчу метте охьа а ховшабой, ша 
лаьтта охьахууш, чIогIа оьзда стаг 
хилла иза. Ша чIогIа тIех кIеда-мерза 
волуш, нахана гечдеш, къинтIера во-
луш, шен дуьхьа оьгIаз ца воьдуш я 
шен дуьхьа чIир ца оьцуш хилла иза. 
Амма Дела оьгIазвохуьйтуш хIума 
даьлча, тIаккха-м оьгIазвоьдуш 
хилла иза. 

Шен меттахь дерг аьлла къамел 
дерзо йоккха говзалла шеца йолуш 
хилла иза. Цуьнан гIиллакхаш – 
Къуръан хилла. Халкъашлахь уггаре 
веза волу иза хастош Веза-Сийлахьчу 
Дала болу: «Баккъал а, сийлахь-деза 
гIиллакхаш долуш ву хьо (хIай Му-
хьаммад)» («Аль-Къалам», 4).

ДIАкХАлХАР

В а й  П а й х а м а р  ( Д е л е р а 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
дIакхелхира хIижрат динчул 
тIаьхьа 11-чу шарахь, рабиIуль-
аввал беттан 12-чу дийнахь (ор-
шотан де дара иза), шен кхузткъе 
кхо шо долуш.

пАйХАмАРАН 
(Делера салам-маршалла хуьлийла цунна) 

АГIОНГАХьАРА ВАйНА 
ТIеХь ДОлу ДекХАР

Пайхамаран (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) цIена 
хилла долчу дахарх лаьцна доцца 
вай дийцинчул тIаьхьа, вайна ца 
хаа йиш яц оцу сийлахьчу Пай-
хамаран (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) агIонгахьара вайна 
тIехь долу декхарш. Царах цхьа-
дерш хьахор ду вай:

– Иза Iаламехь тIех сийлахь во-
луш, пайхамаршна а, элчанашна а 
мухIар тухуш, берриге нахе ваийти-
на тIаьххьара Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) ву, аьлла 
вай тешар; вайна хаар цхьа а адам 
бусалба дине догIуш цахилар, хIара 
дош аларций бен: «Ас тоьшалла до, 
АллахI воцург кхин Дела вац, аьлла. 
Ас юха а тоьшалла до, Мухьаммад – 
Делан Элча ву, аьлла».

– Вайна и Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) вешан 
догIмел а, массо хIуманал а дук-
ха везар. Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
аьлла: «Шух цхьа а кхоччуш ийман 
диллина ма вац, шен дел-ненал, 
доьзалел, массо нахал а цунна со 
дукхавеззалц» (Бухари).

– Иза вазвар, цуьнан лерам бар, 
и хьахош мосазза хеза цунна са-
лават диллар, тIаккха вай дукха 
дийр ду Делан Элчанна (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
салават диллар массо хена, ваьш 
ала а олуш: «Алло́хIумма солли 
Iала́ Мухьаммадив-ва Iала́ а́ли 
Мухьаммадив-ва саллим».

– Вайна тIехь ду-кх – цо вайга 
деанчу Сийлахьчу Къуръанна, цIена 
хилла долчу Пайхамаран (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
суннатана а тIаьхьадазар, цушимма 
Iамочу хIуманех тасадалар.

Магомедов Сулиман

муХьАммАД-пАйХАмАРэлчанан дахар

(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
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кХечу ХАлкъАХ ТАРДАлА мА ГIеРТА ВАй!

ДуХАРО ГОйТу АДАмАН ГIИллАкХ

Ибн Iумара (Дела реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина, Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «Цхьана 
халкъах тарвала гIертарг (леларца, 
духарца, гIиллакхашца) – оцу къо-
мах ву» (Абу Давуд).

Хастам бу, халкъашлахь вайн 
эла Мухьаммад (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) вазвина, 

цуьнан уммат кхечу уммател 
сийлаллехь лакхадаьккхинчу 
АллахIана! АллахIера салам-
салават хуьлда, Iаламех къинхетам 
беш Дала ваийтинчу вайн элчанна 
Мухьаммадна, цуьнан доьзалшна, 
асхьабашна, дерриге а хьелашкахь 
царна тIаьхьабаьзначарна!

Шен уммат кхечу уммател къаь-
сташ хилийтархьама, цуьнан сий 
айдеш, доладеш, и Iамош, дерриг 
шен дахарехь къахьегна, халкъаш-
лахь шел везаниг, диканиг хир 
воцчу вайн хьехамчас Мухьаммада 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна). Веза-Сийлахьчу АллахIа 
иштта билгалдаьккхина иза: 

«Баккъал а, шуна ма дара 

Делан Элчанехь хаза хилла долу 
масал - ша Делах а, ТIаьхьарчу 
(къемат) дийнах а кхоьруш 
волчунна а, Дела дукха хьехош 
волчунна а» («Аль-Ахьзаб», 21).

Дала Шен къинхетамца бусалба 
динехь нисдина, хаьржина вайн ум-
мат. Сийлахьчу Къуръана чохь хIара 

аят деана цунна тоьшалла деш: «шу 
дара нахана юкъадаьккхина дика 
уммат, аш диканиг де олуш, вуо-
ниг ма де олуш, АллахIах тешаш» 
«Алу Iимран», 110).

Ткъа тахана, цхьа а дин доцчу, 
тиладеллачу, Дала оьгIазло йин-
чу нахера оьзда мел доцу, вайн 
динца, гIиллакхашца ца догIучу 
хIуманех масал а оьцуш, царал 
тIаьхьа ца диса гIерташ, къийса-
луш хIунда ду вай?! Абу СаIи́да 
аль-Худрис (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина,Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «шайл 
хьалха хиллачеран некъашна 
тIаьхьадозур ду шу, цара дин-
нарг дан гIерташ, уьш моьл-
къанан Iуьрга лилхича а, царна 
тIаьххье цу чу лелхар долуш». 
Цуьнга хаьттира, ахь буьйцурш 
жуьгтий, керстанаш-м бац, аьлла. 
«кхин муьлш хир бара, уьш ца 
хилча?!» – аьлла, жоп делира цуо 
(Бухари, Муслим).

Дуьненан Iилманчаша а шайн 
талламашкахь билгалдаьккхина 
ду, дийнатийн баннех уггар боьха, 
вуон хьожа йогIу бен, хIокху хьа-
дисехь хьахийначу гIамаршлахь 
бехачу моьлкъанан бен бу, аьлла.

Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) баьхна-
чунна тIекхаьчна вай тахана. Оцу 
къаьмнех тардала гIерташ, вешан 
гIиллакхех, Iадатех довлуш дохку 
вай. Хууш ма-хиллара, шел дика, 

онда, хьекъале волчух тарвала 
гIерта стаг. И къаьмнаш бен дац-
те вайна масал эца дисина, я вайл 
хьуьнаре бу-те уьш?! Ткъа Дела 
вайга кхин аьлла Iаш ма ву. Веза-
СийлахьчуАллахIа боху-кх вайга: 
«Сийлалла АллахIан а, Цуьнан 
элчанан а, бусалба нехан а ю» 
(«Аль-Мунафикъун», 8). Модина, 
цивилизацина тIаьхьадевллачохь, 
вешан гIиллакхаш, Iадаташ дицди-
на, нахана гергахь цIе ларъярхьама, 
дин лелорца моттаргIанаш лелош 
вай дIадахча, вайх хIун хир-те, вайн 
тIаьхьенна вай хIун дуьтур ду-те?! 
Ибн Iумара (Дела реза хуьлда цаьр-
шинна) дийцина, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Цхьана хал-
къах тарвала гIертарг (леларца, 
духарца, гIиллакхашца) – оцу хал-
къах ву» (Абу Давуд).

Оцу вай тардала гIертачу не-
хан долчул оьзда духарш дац-те 
вайн, дIабаханчу вайн дайша хаза 
гIиллакхаш, Iадаташ ца дитина-те 
шайн тIаьхьенна?! Ма доккха, (ла 
ца даллал) ирча хьал ду-кх тахана 
вайн урамашкахь дерг. Берзина 
бу уьш я бац къасталур доцуш, 
дуьйладелла лела зудабераш, 
царна юххе бевлла, цIонгеш оь-
хьуш, кIуозарш охкийна нохчийн 
кIентий, коьртаIуьйра, юьхь ба-
сарш йина, маьттаза духарш ду-
ьйхина, къанбелла, кхузткъа шаре 
бевлла зударий, церан хенара болу 
коьртаIуьйра лела божарий… 

ХIун до вай, мича кхача гIерта?!
лераме вежарий, йижарий, 

дай, наной! Вайн халкъ кхера-
мечу зила тIе кхаьчна. Вайн ке-
гий нах, вайна хIун ду ца хууш, 
хIаллакьхуьлуш бу. Дийнахь, буса 
Интернето, телефонаша, теле-
виденис, хаза нехан санна, вуон 
тIеIаткъам беш бу тIекхуьучу 
чкъурана. Оцу чухула кегийчу 
нахана гойтуш, хьоьхуш ду маьт-
таза мел долу эвхьаза суьрташ. 
Къаьсттина, боккха кхерам бу и 
хIокху заманахь вайниг санначу 
жимачу халкъана.

Хаамийн гIирсаш оьшуш бац бо-
хург дац вай ала хьийзориг. Вайн 
кегийрхоша царах хIун ирс оьцу 
хаа деза вайна. Хаа деза вайна, шен 
15-16 шаре яьллачу йоьIан, йишин 
телефонаш тIехь хIун суьрташ ду, 
буса хан яьллачу хенахь цуьнга 
телефон хIунда етта, я и телефон 
цунна эша а оьший-те... 

лараме махкахой!
БIаьргаш болчунна, иэс долуш 

волчунна ца ган йиш яц вайн 
махкахь болу хийцамаш. Вайн 
махках, халкъах дог а лозуш, бала 
а болуш нах бу вайна хьалхабев-
лла. Къаьсттина жигара дIахьош 
бу халкъ кхетош-кхиоран болх. 
Оцу балха тIехь къахьега деза 
вайх хIорамма а. Нагахь санна 
вай вешан халкъах доглозуш 
делахь, цуьнан шатайпа исбаь-
хьа гIиллакхаш, Iадаташ дендан, 

лардан деза вай. Цаьрца къаьста 
вай кхечу халкъех. С-М. Хасиевс 
(историн Iилманийн кандидат, 
этнограф ву иза) ма-аллара, хал-
къан юьхь – цуьнан гIиллакхаша, 
амалша, Iедалша гойту. Тахана 
динехь нисделла, дайн гIиллакхаш 
дендина, дерриг дуьненна хьалха 
вайн дайша яьккхийтина сийлахь 
«нохчий» боху цIе ларъян аьтто 
бу вайн, Делан къинхетамца. 
Амма вай и ца дой, европейски, 
американски «чеченаш» хилла, 
цхьа а сий, ларам, кхане йоцуш, 
бIеннашкахь долчу халкъашна 
юккъехь довр ду вай.

лараме Нохчи! Дерриг дуь-
не – хьан накъостий, мостагIий 
– хьоьга хьаьжна, ладоьгIна ду. 
Хьайн накъостийн дог делош, 
мостагIашна луург ца долуьйтуш, 
и деза жоьпалла – Нохчалла – 
дIакхехьа Веза-Сийлахьчу Дала 
хьуьнар лойла хьуна! 

Кегийрхошка кхайкхам бан 
лаьа, нохчийн яздархочо Музаев 
Нурдис иттаннаш шераш хьалха 
аьллачуьнца:

– Варийлаш, шаьш даккхий 
хилла, нахана юккъе девлча, вайн 
дайн Iедалех хера ма довлалаш. 
Лелон атта дацахь а, аш вайн дайх 
дисина гIиллакхаш лелийчхьана, 
муьлххачу халкъах болчу нахана 
юккъе шу нисделча а, царна хьал-
ха юьхькIайн чекхдевр ду шу.

Дала Шен къинхетамах ма до-
хийла вай!

ГIиллакх, оьзданГалла

Хастам бу Iаламийн Да Волчу 
АллахIана! АллахIера салам-
салават хуьлийла Iаламех къинхе-
там беш Дала ша ваийтина волчу 
вайн элчанна Мухьаммадна, цуь-
нан доьзалшна, асхьабашна, царна 
тIаьхьа мел баьзначарна!

Лараме бусалба йиша, хьуна 
ма-гарра, къоман кхетам кхиоре, 
цуьнан оьзда гIиллакхаш денда-
ре Нохчийчоь кхочур ю, нагахь 
санна вай динехь нислахь. Веза-
Сийлахьчу Дала боху: «ХIай нах! 
шаьш кхоьллинчу Делах (Цуь-
нан Iазапах) кхера шу, цхьана 
дегIах (Адамах) шу кхоьллина, 
цунах цуьнан зуда (Хьава) кхоь-
ллина, цаьршиннах дуккха а 
божарий, зударий  баржийна 
Волчу» («Ан-Нисаъ», 1).

Къоман кхетам кхиор, цуь-
нан кхачамбацарш дIадахар атта 
болх бац я цхьана дийнахь бича 
чекхбер болуш болх бац. Делан 
дуьхьа, хIора дийнахь, сохьтехь 
къахьега дезаш болх бу. Оцу балха 
тIехь шуьгара,бусалба йижарш-
кара, гIо оьшу божаршна. ХIунда 
аьлча зударий вайнехан юкъарал-
лин коьртачу дакъойх цхьа дакъа 
ду. Шу динехь нисделча, къомана, 
махкана йоккха сийлалла ю. 

Халахеташ делахь а, билгалдак-
кха догIу: тахана вайна яртийн, 
гIаланийн урамашкахь гуш дерг 
ирча сурт ду. Цунна бехке беккъа 
зударий ца бо оха, коьрта бехк, 
Айдамиров Абузара шен «Вайн 
амалш» цIе йолчу жайнахь ма-
аллара, божарийн бу. Стаг гал-
ваьлча бен, галъер яц зуда. 

Тахана вайн хьал кхерамечу 
зила тIе кхаьчна. Вай дерриге а 
(божарий, зударий) Делан динехь 
чIагIдаларца, вешан къам дендан 
хьовса деза. Оцу тIехь шуьгара гIо 
оьшу божаршна.

Гуш долчух уггар хьалха бил-
галдаккха догIу ирчаниг ду цхьа-
болчу зударийн, мехкарийн ду-
харш. Кхин а кхераме ду, иштта 
духарш ирча ца хеташ, стага 
шен йише, зудчуьнга, йоIе уьш 
леладайтар. Цхьаболу майранаш 
шайн зударшка омранаш дан бу-
ьйлабелла, мелла а аьхза кечло 
бохуш. Жимма зудчунна къов-
лаяла дагадеача, цунах ца вешаш, 
«йоккха стаг» бохуш, иза сийса-
зйо цара. ХIун до вай, мича кхача 
гIерта? Бусалба ма ду вай! Веза-
Сийлахьчу Дала боху: «Ахь ала 
(хIай Пайхамар) ийман диллинчу 
зударшка, (хьарам долчух) шайн 
бIаьргаш охьахьажабе, шайн 
бехке меттигаш а ларъе, шайн 
хазалла а ма гайта (хийрачарна), 
ша цунах ган магийна (юьхь, ши 
куьйг) йоцург» («Ан-Нур», 31).

Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Суна 
гина доцу ши тайпа адамаш хир 

ду жоьжахати чохь: шайца бе-
жанийн цIоганех тера шодмаш 
йолуш, уьш нахана етташ хилла 
болу нах; аьхза догIмаш оьхьуш 
(чекх са гуш долчу дуткъачу 
кIаденан духарш духуш), оьзда 
доцчу боларца шайн дегIан ме-
женаш сеттош (кхечу зударшна 
и марздеш), шайн коьртех, эм-
калан дуьмеш санна, хIуманаш 
хьерчош, уьш техкош лелаш 
болу зударий. Оцу тайпана 
лелаш болу зударий ялсамане 
баххане гIур бац, цул сов оццул 
гена етталуш хир йолу ялсама-
нин хьожа а кхетар яц царна» 
(Муслим).

Ойлае, мехкарий, элира-бохура 
олу къамел дац хIара, Муслима 
далийна бакъ хьадис ду.яханчу 
заманахь цкъа а ца хиллачу сий-
лахьчу, ларамечу тIегIан тIе яь-
ккхина Исламо зуда. Сийлахьчу 
Къуръанан 114 суратах ши сурат 
– «Ан-Нисаъ» («зударий»), «Ма-
рьям» («Марем») цIерш йолуш ду. 

Бусалба динан исторехь жига-
ра дакъалаьцна зударша. Делан 
Элчане (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) уггар хьалха ий-
ман диллинарг бусалба нехан 
нана йолу, цуьнан хIусамнана 
Хадижат (Дела реза хуьлда цун-
на) ю. Абу Бакаран йоI Асмаъ 
(Дела реза хуьлда цаьршинна) 
хилла Делан Элчанна а (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна), 
шен дена а (и шиъ къайлах Мак-
ка хIижрате ваха новкъаваьл-
ча) яахIума кхоьхьуш. Хийла 
гIазоташкахь (чевнаш ерзош, кха-
ча кечбеш) дакъалаьцна зударша. 
Исламехь уггар хьалха гIазотехь 
кхелхинарг зуда ю – Сумаййа 
(Дела реза хуьлда царна), Дела 
цхьаъ варна тIера ца йолуш, шен 
са дIаделла йолу. Цундела ада-
мийн массо амал дика евзаш волчу 
АллахIа билгалдаьхна зударша 
лело дезарг, божарий цаьрца 
муха хила беза. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «ХIай пайхамар, 
ахь ала хьайн зударшка, хьайн 
йоIаршка, бусалба нехан зу-
даршка, шайна тIе дерриг дегI 
хьулдеш долу духарш духа, 
алий. Иза (уьш хьулбалар) герга 
ду уьш бовза а (оьзда, цIена хи-
ларца), тIаккха царна новкъарло 
ца ян а. АллахI гечдеш, къинхе-
там беш Ву» («Аль-Ахьзаб», 59).

 зудчун юьхь а, ши куьг а до-
цург, дерриг дегI Iаврат (ган хьа-
рам) лерина ду ШариIато. Иштта 
мегаш дац, хийра стаг а, зуда 
а, юххехь цхьа а воцуш, цхьаь-
на диса. Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
аьлла: «Стаг (хийра) зудчуьнца 
ша цхьаъ вуьсур ма вац, шайца 
кхоалгIаниг шайтIа долуш бен» 
(Ахьмад).

Ибн Iаббаса (Дела реза хуьл-
да цаьршинна) дийцина, Делан 

Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Шух 
цхьа а хийрачу зудчуьнца ша ма 
вуьссийла, цуьнца цхьаьна махь-
рам (ялор хьарам дерг) волуш 
бен» (Бухари, Муслим).

Iамиран кIанта Iукъбата (Дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «шу ларлолаш (хийра) зу-
дарий болчу чу дахарх!» Ансарех 
волчу цхьана къонахчо хаьттира 
тIаккха: «Ахь суна дийцахьа, 
майрачуьн уллера гергара стаг 
хилча?» Цо жоп делира: «майра-
чун уллера гергара стаг несаца 
цхьаьна висар – валар ду» (Бу-
хари, Муслим). Майрачун уллера 
гергара стаг – марваша, марвешин 
кIант, мардевешин кIант ву.

Дала экама кхоьллина зуда. Цун-
на кечъяла лаьа, ша тергалъян лаьа. 
Амма цуьнан кечъялар шен майра-
чунна хила дезаш ду, хийрачу на-
хана хила дезаш дац. зудчун кечъя-
ларан а бу шен барам. зударшна, 
божаршна хьарамдина, шайн месаш 
тIе кхечун месаш хиттар (тийсар). 
Ибн Iумара (Дела реза хуьлда цаьр-
шинна) дийцина: «Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) неIалт аьлла месех (кхе-
чун) месаш хуттучунна, и шена 
тIе хоттуьйтуш волчунна, дегIа 
тIехь шекъанан сурт (татуировка) 
диллинчунна, и шена диллийтин-
чунна» (Бухари, Муслим).

Дала шена делла сибат хий-
цар хьарам дина Исламо. Ибн 
МасIуда (Дела реза хуьлда цун-
на) дийцина: «АллахIа неIалт 
аьлла татуировка йинчунна, 
и яйтинчунна, шен бIаьрган 
цIоцкъамаш дIадохуьйтуш йол-
чунна, шен цергаш хазаллина 
херайохуш йолчунна, АллахIан 
кхоллам хуьйцуш йолчу». Цуьн-
га элира (бехк баьккхира) цхьана 
зудчо цуьнан хьокъехь, тIаккха 
Ибн МасIуда (Дела реза хуьлда 
цунна) элира: «Ас неIалт муха 
ца олу Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
неIалт аьллачунна, иза жайни 
(Къуръана) чохь а долуш! Веза-
Сийлахьчу Дала боху:«Элчано 
шайна деанарг схьаэца аш, цо 
шайна дихкинчух юхакхета 
шу» («Аль-Хьашр», 7; Бухари, 
Муслим).

Бусалба йиша, шариIатехь 
долчу духаро хьан оьздангал-
ла, гIиллакх, ткъа уггар коьрта-
ниг – хьан ийман гойту. Хьуо 
цхьана буха тIера хилар, хьайн 
сий лардина ца Iаш, ден-ненан, 
йиша-вешин, къоман сий лардар 
гойту ахь хьайн духарца, леларца. 
Цхьамма цхьаъ эр дай, кхиверг 
реза хир ваций ца бохуш, Дала 
бохург де ахь, декъала хир ю хьо. 

Й о I а р ш а  х а ь т т и н а  х и л л а 
шариIатан духарца (хьижабаца) 
йолчу шайн накъосте: «Йох цо ло 
хьо оцу духарца?» – аьлла. ЙоIа, 

шен иймане хьаьжжина, сихха 
жоп делла: «Жоьжахатин цIе кхин 
йовха ма ю». 

Берзина бовла къийсалуш болу, 
шайн бийца бух боцчу Европан, 
Iамаркан бахархойн леларх ма-
сал эца ца гIерташ, дIабаханчу 
вайн баккхийчу нехан оьздачу 
гIиллакхашка, духаршка хьовса 
деза вай. Хьижаб оьзда духар 
ду, оьздачу нахана, уьш лех 
къастош,дино билгалдина долу. 

Iеламнаха оцу шариIатан ду-
харна хIиттийна бехкамаш бу:

– дерриге дегI (юьхь, куьйгаш 
доцург) дIакъовлуш хилар;

Iаишата (Дела реза хуьлда цун-
на) дийцина: «Делан Элча (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
волчу Абу Бакран йоI Асмаъ еара, 
шена тIехь дуткъачу кIадин духар 
долуш. Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
цунах дIа а вирзина, элира: «ХIай 
Асмаъ, баккъала, зуда йоккха 
хилча (пхийттара яьлча), цуьнан 
меженех ган мегаш ерг хIара 
а, хIара а бен яц (шен юьхьана, 
шина куьйгана а ишар йира цуо)» 
(Абу Давуд).

– божарийн тIе бIаьрг хIуттур 
болуш тIех къегина цахилар;

– чекх са гуш долчу кIадих 
цахилар;

– тIелетта, дегIан меженаш 
билгалйохуш, цахилар;

– божарийн духарх тера цахилар;
Ибн Iаббаса (Дела реза хуьлда 

цаьршинна) дийцина: «Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) неIалт аьлла зу-
дарех тарлуш болчу божаршна, 
божарех тарлуш болчу зударш-
на» (Бухари).

Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина: «Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) неIалт аьлла зу-
дарийн бедарш тIеюхуш болчу 
божаршна, божарийн бедарш 
тIеюхуш болчу зударшна» (Абу 
Давуд).

– керстачу нехан зударех тера 

хила гIерташ, цо и духар дуьйхина 
цахилар.

Ибн Iумара (Дела реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина, Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «Цхьана 
къомах тарвала гIертарг (лелар-
ца, духарца, гIиллакхашца) – оцу 
къомах ву» (Абу Давуд).

– дозаллина, кураллина дуьйхи-
на цахилар.

Ибн Iумара (Дела реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина, Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла:«Дуьнен тIехь 
дозаллина духар дуьйхиначунна 
Дала къематдийнахь сийсазал-
лин духар духур ду, цул тIаьхьа 
цIарца дагор а ду» (Абу Давуд).

Бусалба йиша, шариIатан духар 
лелорца Делан хьикмат ду. И дер-
риге вайна хаа йиш яц. Делахь а 
цхьаболу пайда а, вайна гуш долу 
маьIна а хьахор ду вай. Юкъарал-
лехь шена а, божаршна а юккъехь 
йолу юкъаметтиг ларъярехь гIо 
до оцу духаро. Гонахарчу кегий 
нехан, кегий боцчу божарийн 
ойланаш гал ца йоху, уьш къа дарх 
ларбо. Нехан зударийн дегIан куц, 
хазалла гаро, питана до майрачун-
на, зудчунна юккъехь. Майрачо, 
цхьаъ хазлой, шен хьалхалера зуда 
юьту, цул тIаьхьа кхиниг хазло… 

Амма, уггар коьртаниг, Дала 
шена тIедиллина декхар кхочуш 
а деш, зудчо АллахI резавар ду. 

Бусалба йижарий, хьалха вай 
ма-аллара, шу Iеса довларан коьр-
та бехк тхан бу, божарийн. Тхо 
ду, хьалха тхаьш нис а делла, шун 
доладан дезарш. 

Абу ХIурайрата (Дела реза хуьл-
да цунна) дийцина, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда 

цунна) элира, аьлла: «зударшна 
дика хила алий, вовшашка весет 
де» (Бухари, Муслим).

Веза-Сийлахьчу Дала ийман 
лойла вайн божаршна, зударшна 
Делан цIенчу динехь даха, доьзалш 
кхио! Дала, Шен къинхетамца, ял-
саманехь цхьаьнатухийла берриг 
бусалба нах!

Илесов Iарби
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йинчу юьртахь марехь ю ша, амма кIиранах цкъа а хьа-
жа- хIотта нанна тIе ца йохуьйту цIийндас. Цунах къа хир 
дуй цунна? 

Вайн дайн цхьа кица ду  «Хьо тIехиъначу ворданан ден илли ала» 
олуш, цуьнга терра, марехь йолу зуда шен Iедал хIотто гIерта ца 
еза. ХIокху хенахь, оццу хенахь бохуш хенаш етта а ца оьшу. ЦIа 
ца яхийтахь, шена хьалхара дIаяла ца лууш сецайо хир ю, цунах 
йоккхае еза иза. Амма шениг нехан керта яхча, хIун хир дара те 
аьлла, ойла а йина, керта еанчу зудчун даге хьажа веза цIийнда 
а. Цундела, хаза юкъахь уьйр- марзо а латтош, дIаса а боьлхуш, 
вовшийн даге а хьовсуш хила деза гергарлонаш. Дала вовшашца 
магар а, тардалар а лойла царна. 

Марананас цхьа дош аьлча, цунна дуьхьал итт дош далош йолчу 
несах лаций алахьа боху. 

Марнанас цхьа дош аьлча, итт дош дуьхьал далочу несана кхин 
ала дан а дац, жеро ю- кх иза катоьххна. 

зуда ялош, вай цу юкъа и дийцар кхочушдеш, молла лела-
во, иштта, нагахь и зуда дIаяхийтар нислучу хенахь, юьтучу 
хенахь а, и молла цу юкъавоккхуш хилча, дика хир дацара те? 

Хир дара дер- кх дукха дика- м! Молле хаттахьара, ма кIезиг 
буьтур бара аш шайн зударий. ОьгIаздаханчу хенахь молла дага 
ца вогIу шуна, дукха дахарш. Хьо стаг велахь, со йита олий, зуда а 
карзахйолу, тIаккха стаг хила гIуртий, зудчуьнга майрачо «ас йити 
хьо» олу. Кхана Iуьйранна хазаниг духар дуьйхина и зуда араяьлча, 
« эхI, хIара-м юьту зуда ма ца хилла» олий, стаг дохковолу, тIаккха 
«хIара-м шех дIахадийта йиш йолу стаг ма вац», олий, и кхечунна 
тIехьаьвзина карийча, зуда а дохкойолу. И дагахьбалам хир бацара 
шуна, нагахь зудчунна ша юьтуьйла лиъча, иза цхъа мукъане а мол-
ле дагаялахьара, зуда йита дагадеъча, стаг а молле дагавалахьара. 
Шаьш ялочу хенахь ма довлу шу дага, тхоьга «хьо вахча йогIур 
ярий те» , олий. Эццахь ма караво шуна молла, цига ма вуьгу аша 
мола. Шина агIор ши хьаькам юкъаволла боху Къуръано, зудчун 
агIо юьйцуш волу цхьаъ, стеган агIо юьйцуш цхьаъ. Церан бакъо 
талла а таллий, харцдерг муьлха ду хьажа боху. Нагахь санна, тар-
лахь, «хьо харц ма ле, хьо тарло, хьайн зудчунна коча ма лелха» , 
алий, уьш вовшийн тIеттIабахийта, дIаса ца къаьста агIо лаха боху 
тхоьга Iилмано. Тхо- м и дийр долуш дара, шу тхох дагадовлахьара. 

Ша йитийта лиъча, зуда дагаялахьара, «варийлахь, мегар дац 
хьуна, собаре хилалахь, цIийндена муьтIахь зуда хила еза хьо», 
аьлла,зудчунна и хьехар дийр дара оха, и кхетош къамел дан хьов-
сур дара тхо. зуда йита лаьа сунна аьлча, «варийлахь, ма йиталахь, 
ахь юха ялон ерг цул а галъялла хир ю хьуна, и йита гIертачул, хаза 
дош алий, хьостуш, цуьнца тарлолахь», аьлла, и стаг меттавалор 
вара оха. Аш кхайкха тхоьга, тIаккха тхо догIур ду шуна. 

ХIусамда зудчух летарх, цуьнан кочаэхарх лаьцна хIун эр 
дара ахь? 

Барт боцчу доьзалехь лелочух беркат хир дац. Доьзал бертахь 
бахар йоккха говзалла, собар, хьекъал оьшуш хIума ду. Деккъа 
цIийндена эшна ца Iа и, цунначул сов зудчунна оьшу и. зудчунна 
коча стаг гIерташ хилча, зудчо уггаре хьалха бехк шех лаха беза, 
шен галдаьлларг хIун ду-те, аьлла. Суна хетарехь, зудчунна ца 
тоха стага дийр доцуш хIума дац. Нагахь санна, зудчун бехк а 
боцуш, гIиллакхах воьхна, стаг коча гIертахь, и цуьнан шен оьзда 
цахилар ду. зудчух летар вац оьзда волу стаг, хIунда аьлча, зуда 
гIийла ю, шена кхача а латтош, шен гIуллакхе а хьожуш йолу зуда 
лара еза цIийндас. И шех ца латийта бахьанаш лело деза зудчо. Во-
вшийн дегнех дегнаш а дустуш, синош вовшех а иэдина, даха деза 
цIийндай, цIийннаний, тIаккха бен беркат хир дац церан кхерчахь. 
Дала бертахь дахар лойла вайна! 

Цхьадолу да-нана доьзалхошна юкъахь башхаллаш еш, 
цхьаволу доьзалхо толош, ваша эшош хуьлу. Иштта цхьа 
доьзалхо къаста а вина лелорах лаций алахьара боху. 

Дена-нанна Дала декхардина тIедиллиина ду, шайн доьзалшка 
къинхетамца, дезарца, гIоьнца цхьатерра хьовсар. Хьовсалаш, 
вежарий, йижарий, шаьш доьзалан дай хилча (хоьттурш божарий 
белахь), шаьш доьзалан наной хилча (хоьттурш наной белахь), 
хуур ду шуна шайн доьзалшка хьаьвсича, и доьзалш цхьатерра 
безаш бу шуна дена-нанна. Нагахь и хоьттуш волчунна ден-ненан 
цхьаьнгахьа озабезам бу шена моьттуш я и хеташ велахь, оцу вукхо 
шен деца – ненаца лелош йолчу юкъаметтиге хьажахьара и. И бехк 
доьзалхочуьнгахь шегахь бу шуна, шена муьтIахь волчу доьзал-
хочунна алссам бIаьрг тIехь соцу шуна ден- ненан. Бехк шегахь 
лохийла цо, оцу дений- нанний гергарло лело цахааран некъ хIун 
бу а хьаьжна, оцу новкъахь шена, шен некъан терза хIоттадойла 
цо, ден- ненан бехк бац шуна иза. 

ша йитина яц, йитина а йоцуш цIа яхийтина ша. ТIаккха 
нахехула хезна шена, ша йитина ю олуш, амма шега схьааь-
лла хIумма а дац. йитина хуьлий ша? ша маре яха мегар ду 
я мегар дац? 

Оцунна билгало гучуяллалц шариIатехь маре яха бакъо луш яц, 
ша йитина ю я яц хьажа еза, хатта деза. Шена лергана схьахезна 
хила деза, йита езачо йитина хуьлийла иза, я цуьнан векало йитина 
хуьлийла иза, я цунна мила ву хууш девзаш долу аз хезна хуьлийла 
цунна, оцу кеппара йитина шена билгало ца хилча, зуда маре яха 
бакъо йолуш хир яц. Йитаран билгало гучуяьллачул тIаьхьа юха 
шен маре яхарца цуьнан дегIаца айа дезаш долу Iид айина хила еза, 
цул тIаьхьа Iидах ( Iид- оьрсий маттахь аьлча «противопоказание» 
бохург ду) ша паргIатъяьлча, тIаккха маре яха бакъо хир ю цуьнан. 
Билгало гучуяллалц бакъо яц. 

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгархочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас.

хаттарш а, жоьпаш а – шариIатцазАкАТ
шеНА ТIеРА зАкАТ 

ДАлАР ВАжИБ ДОлу
 ДАьХНИ

Шена тIера закат важиб 
долчу дохно юкъалоцу:

1) Массо тайпана долу ахча; 
деши, дети, кехатан ахча (сом, 
доллар, евро…).

2) Йохк-эцар лелоран пар-
талаш (товараш); цо чуло-
цу йохк-эцар лелош болча-
ра шеца са яккха кечйина 
йолу массо хIума (товар), 

церан тайпанаш, дакъош тайп-
тайпана делахь а. закат далар 
тIедужу, церан мах закат да-
ларан бараме кхаьчнехь, шо а 
даьллехь.

3) Дажош долу даьхни; цо 
чулоцу – эмкалш, бежанаш, 
гомашаш, уьстагIий, гезарий.

4) ялта (кIа, мукх…); стом 
(хурманаш, кемсаш). 

5) Пайде маьIда (полезное 
ископаемое), хазна (клад).

шеНА ТIеРА зАкАТ 
ДОГIу ДАьХНИ 

БИлГАлДАР

Дешина тIера 
луш долу закат

Дешина тIера закат ца 
догIу, и 85 грамман бараме 
и кхаччалц. Деши оцу бара-
ме кхаьчнехь, оцу барамал 
охьа ца долуш цхьа шо хан а 
яьллехь, цунна тIера 2,5% за-
катана дала деза.

Детина тIера луш долу закат
Детина тIера  закат  ца 

догIу,иза  672 грамман бара-
ме иза кхаччалц. Дети оцу ба-
раме кхаьчнехь, оцу барамал 
охьа ца долуш цхьа шо хан 
а яьллехь, цунна тIера 2,5 % 
закатана дала деза.

Ахчанна тIера луш 
долу закат

Дешин а, детин а болчу 
закатан барамашна юккъехь 
йоккха башхалла го вайна. 
Бакъдерг аьлча, и башхалла 
хIоьттина заманаш хийцая-
ларе, дешин а, детин а ме-
хаш хийцабаларе хьаьжжина. 
Цаьршингахь коьрта лоруш 
дерг, 672 грамм мах ахчанца 
буьстича, 85 грамм дешин ме-
хаца дIанисдалар ду. Пайхама-
ран (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) заманахь шарIо 
закат далар билгалдинчу хе-
нахь иштта хилла иза.

ХIокху заманахь болчу наха 
дешин а, детин а ахча лелодар 
кIезиг ду. Цуьнан меттана цара 
юкъадаьккхина кехатан ахча, 
дешин я детин а доцуш кхечу 
эчиган ахча (монеташ) – ни-
келах, цIестанах дерш санна, 
иштта кхечу пачхьалкхан ахча-
наш (фунташ, долларш, евро).
Царах муьлхха дакъа схьалаьц-
ча а, церан закатан барам лорур 
бу дешин закатан барамца, 
царна тIера закат дIалур ду, 
дешина тIера закат дIадаларх 
терра. Муьлхха а пачхьалкхо 
ша арахецначу ахчанан бараме 

хьаьжжина банке охьаюьллуш 
ю дешин тIаьхьало (золотой 
запас). Цундела дешин я детин 
ахчанна тIера санна, шен до-
ларчу кхидолчу ахчанна тIера 
(сом, доллар, евро, фунт, и 
санна дерш) закат дала деза.
Масала, цхьа грамм дешин 
мах 2 000 сом (рублей) хилча, 
шена тIера закат догIуш болу 
шарIо билгалбина барам – 170 
000 сом хуьлу, цуьнан 2,5 % – 4 
250 сом хуьлу.

йОХк-ЭЦАР лелОРАН 
пАРТАлшНА ТIеРА 
луш ДОлу зАкАТ

Йохк-эцаран парталш-
на тIера закат далар важиб 
ду,нагахь шо чекхдолуш цуь-
нан мах дешица буьстича 
закатан бараме кхаьчнехь. 
Шеран юккъехь церан мах за-
катан барамал эшар я парталш 
хийцар а тидаме лоцур дац.

закат дIалур ду дерриг даь-
хни тIера, цо чулоцу: дохнан 
корта (капитал), тIеяьлла са 
а (прибыль). закат дIалучу 
хенахь парталан (товаран) 
болу мехаш лорур бу, и оьцучу 
хенахь белла мах ца лоруш.

Шен мах хадийна йолчу 
парталшна (товар) тIера цуь-
нан мах закатана балар ва-
жиб ду, парталех йолу хIума 
(кIади, мачаш, шекар, бепиг, 
и саннарш) закатна яларо кха-
чам бийр бац. 

ДАжОш ДОлчу ДОХ-
ННА (ЭмкАлш, БежА-
НАш, жА) ТIеРА луш 

ДОлу зАкАТ
Дажош долчу дохнна тIера 

закат далар важиб дац, нагахь 
цуьнгахь хIара тIаьхьабогIу 
бехкамаш кхочушхилла бацахь:

1) Шеран дукхахйолчу хе-
нахь даьхни дажо хьанал йол-
чу меттехь и дажийна хилар. 
Нагахь шеран дукхахйолчу 
хенахь даьхни долчо дохнна 
хьалха докъар дуьллуш хил-
лехь, царна тIера закат ца 
догIу. 

2) Шура хилийта, дебийта, 
дарсо а даьхни дажийна хи-
лар. закат важиб хиларехь, 
даьхни боьрша я стен хилча а 
башха дац. Амма и даьхни ду-
стош делахь, цунна тIехь мохь 
дIасакхехьа, я тIехаа, я шайна 
напха латто – цунна тIера закат 
ца догIу, иза цуьнан коьртачу 
хьаштех лоруш долу дела.

Хьайбанийн хIораннан 
шен-шен закатан барам бу, 
и хьайбанаш оцу бараме ца 
кхаьчча, закат важиб ца 
хуьлуш:

Эмкалш. Цо чулоцу боьр-
ша а, стен а эмкалш. Царна 
тIера закат ца догIу, уьш пхеа 
эмкале кхаччалц. Пхеанна 
тIера иссанга кхаччалц уьш 
елахь, лакхахь вай бийцина 
бехкамаш а цаьргахь белахь, 
царна тIера закатана лур бу 
шо кхаьчна болу уьстагI (я ши 
шо кхаьчна газа). Башхалла 
яц, луш болу уьстагI боьрша 

я стен хиларх.
10-14 эмкална тIера ши 

уьстагI лур бу.
15-19 эмкална тIера кхо 

уьстагI лур бу.
20-24 эмкална тIера биъ 

уьстагI лур бу.
2 5 - 3 5  э м к а л н а  т I е р а 

шолгIачу шаре яьлла эмкал 
лур ю.

3 6 - 4 5  э м к а л н а  т I е р а 
кхоалгIачу шаре яьлла эмкал 
лур ю.

4 6 - 6 0  э м к а л н а  т I е р а 
доьалгIачу шаре яьлла эмкал 
лур ю.

6 1 - 7 5  э м к а л н а  т I е р а 
пхоьалгIачу шаре яьлла эм-
кал лур ю.

7 6 - 9 0  э м к а л н а  т I е р а 
кхоалгIачу шаре яьлла ши 
эмкал лур ю.

9 1 - 1 2 0  э м к а л н а  т I е р а 
доьалгIачу шаре яьлла ши 
эмкал лур ю.

121-129 эмкална тIера 
кхоалгIачу шаре яьлла кхо 
эмкал лур ю.

Цул тIаьхьа 130 эмкал я цул 
сов хилча, хIора 40 эмкална 
тIера кхоалгIачу шаре яьлла 
эмкал лур ю, хIора 50 эмкална 
тIера – доьалгIачу шаре яьлла 
эмкал лур ю.

Бежанаш. Цо чулоцу бе-
жанаш а, гомашаш а. Царна 
тIера закат ца догIу, шарахь 
дукхахйолчу хенахь дажош 
а долуш, уьш 30 бежане я 30 
гомаше кхаьчна дацахь. 30 
бежана я цул сов делахь(39 
бежанна тIе кхаччалц), вай 

лакхахь бийцина бехкамаш а 
цуьнгахь белахь, царна тIера 
закатана шо кхаьчна старгIа я 
шинара лур ду.40 - 59 бежанна 
тIера ши шо кхаьчна шинара 
лур ду.

Цул тIаьхьа 60 бежана 
я цул сов хилча, хIора 30 
бежанна тIера шо кхаьчна 
старгIа я шинара лур ду, хIора 
40 бежанна тIера – ши шо 
кхаьчна шинара лур ду.

жа. Цо чулоцу уьстагIий а, 
гезарий а. Царна тIера закат 
ца догIу, шарахь дукхахйол-
чу хенахь дажош а долуш, 40 
уьстагIе я газане уьш кхаьчна 
дацахь. 40 уьстагI я цул сов бе-
лахь (120 уьстагIана тIе кхач-
чалц), вай лакхахь бийцина 
бехкамаш а цуьнгахь белахь, 
царна тIера закатана лур бу 
шо кхаьчна уьстагI (я ши шо 
кхаьчна газа). Нагахь уьш оцу 
барамал сов хилахь, цуьнан 
закат хIокху кепара хир ду:

121 - 200 уьстагIана тIера – 
2 уьстагI лур бу.

201 - 300 уьстагIана тIера – 
3 уьстагI лур бу.

400 уьстагIана тIера – 4 уьстагI 
лур бу. Цул тIаьхьа,оцу 400 
уьстагIана тIе цхьа бIе уьстагI 
мосазза кхийти, оцу 4 уьстагIана 
тIе цхьацца уьстагI кхета.

Билгалдаккхар.  Шина 
нисабана (закатан барамна) 
юккъехь долчу дохнна тIера 
закат ца догIу. Масала, эм-
калшна тIера закат далар 

важиб дац, уьш пхеа эмкале 
кхаччалц, тIаккха царна тIера 
шо кхаьчна уьстагI ло. ХIара 
эмкалийн хьалхара нисаб 
ду. Эмкалш иттанга кхаьчча, 
царна тIера ши уьстагI ло. 
ХIара эмкалийн шолгIа нисаб 
ду. Хьалхарчу нисабана (иза 5 
эмкал ю) а, шолгIачу нисабана 
а (иза 10 эмкал ю) юккъехь 
долчу дохнна тIера закат ца 
догIу. Нагахь эмкал ялх, я 
ворхI, я бархI, я исс елахь, 
царна тIера цхьа уьстагI лур 
бу, церан хьалхарчу нисабана 
(5 эмкална) тIера луш болу. 
Нисабал сов долу даьхни 
хIаллакьхиларх, важиб долчух 
хIумма а тIера ца долу. Эм-
калш шолгIачу нисабе (иттан-
га) кхаьчча, важиб совдолу, 
ши уьстагI лур бу закатана. 

ЯлТИНА А, 
СТОьмАшНА А ТIеРА 

луш ДОлу зАкАТ
ялтинна а, стоьмашна а 

тIера закат далар важиб ду, 
нагахь и ялта я стоьмаш наха 
бууш болуш, дIабиллина лат-
торах телхаш боцуш белахь. 
Стоьмех шайна тIера закат 
догIурш – хурманаш а, кем-
саш а ю. ялтех шена тIера 
закат догIурш – кIа а, мукх 
а, дуга а, кхоьш а (горох), 
хьозанан кхоьш а (чечевица), 
хьаьжкIаш а, и саннарш а 
ю.ялтина а, стоьмашна а тIера 
закат ца догIу, закатан бараме 
уьш кхаьчна дацахь – 720 кий-
ла.Дерриг ялта а, стоьмаш а, 

татолан хи дилларца я деанчу 
догIанца кхиъна делахь, царна 
тIера уьтталгIа дакъа (10%) за-
катана дала деза. Хиш дохкуш 
болчу гIирсашца (мотораца) 
хи дуьллуш хиллехь, я, гIу 
чуьра хи хьаладоккхуш хиш 
дохкуш хиллехь, уьтталгIачу 
декъан ах (5%) закатана лур ю, 
цуьнгахь (догIанца я татолан 

хица хиш дахкарал а) харжъяр 
алсам долу дела.

Билгалдаккхар .зудчун 
долахь долчу хIазаршна 
(браслеташ) я мухIаршна, я 
чIагаршна, я кхийолчу дешин, 
детин хазаллашна тIера закат 
ца догIу, уьш закатан бараме 
кхаьчнехь а.

ЖовхIаршна а, мехалчу 
тIулгашна а тIера закат ца 
догIу, эзарнашкахь уьш де-

лахь а, нагахь уьш духкуш-
оьцуш лелош дацахь.

Деши, дети, дажош долу 
даьхни доцуш, кхийолчу 
хIуманашна тIера закат лур 
ду, нагахь уьш юхкуш-оьцуш 
лелош елахь. Масала, нагахь 
цхьамма латта эцча, и дохка 
нийят долуш, цо и дIадийна 
дацахь, амма шен аьтто балар-
ца цо шена тIе са а йоккхуш 
и духкур долуш делахь, я цо 
цIенош доьгIнехь, шена тIе са а 
йоккхуш уьш дохкархьама – цо 
царна тIера закат доккхур ду, 
хIунда аьлча уьш йохк-эцаран 
парталш санна хуьлу дела.

пАйДе мАьIДАННА А, 
ХАзНИНА А ТIеРА луш 

ДОлу зАкАТ
Кхузахь дуьйцург – лаьттан 

бухара схьадоккхуш долу деши 
а, дети а ду.Нагахь и шиъ,шайх 
ийна йолу совнах хIума дIа а 
йоккхуш, лаьттах схьадаьккхи-
на делахь– иза маьIда ду. Амма 
бусалба дин тIедале хьалха 
цхьамма лаьттах доьллина и 
шиъ делахь – иза хазна ю.

Бусалба дин тIедеанчул 
тIаьхьа и лаьттах доьллина 
хилар билгалдаьллехь – иза 
дайначу дохнах лоруш ду, 
цуьнан шен къаьсттина хьук-
манаш  ду, яйна хIума юьйцу-
чу декъехь билгалдина долу. 

Хьарисан кIанта Билала 
(Дела реза хуьлда цунна) 
дийцина: «Пайхамара (Де-
лера салам-маршалла хуьл-
да цунна) закат схьаийцира 
Къабалийят олучу юьртар-
чу маьIданашна тIера» (Абу 
Давуд,БайхIакъи, Хьаким).

Имам Нававис (Дала къин-
хетам бойла цунах) аьлла: 
«умматан Iеламнехан цхьа-
барт бу, маьIданна тIера за-
кат далар важиб хиларехь» 
(Аль-МаджмуI).

Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «Хазнина тIера 
пхоьалгIа дакъа закатана дала 
деза» (Бухари, Муслим).

Пайде маьIданна тIера закат 
даларан барам – дешин а, де-
тин а берриг бу: иза 85 грамм 
деши я 672 грамм дети хилар 
ду. Оцу пайде маьIданна тIера, 
деши делахь я дети делахь а, 
шена кара ма-йиннехь (шо 
кхаччалц ца Iаш) сихха 2,5% 
закатана дала деза.

Хазнина тIера закат даларан 
барам дешин а, детин а берриг 
бу. Хазнина тIера закат сихха, 

и хазна шена кара ма-йиннехь 
дIадала дезаш ду (шо кхач-
чалц ца Iаш). Хазнин 20% 
(пхоьалгIа дакъа) закатана 
дIаяла еза. 

ХIоттийнарш – 
IабдулваххIаб Хьафиз, 

Мухьаммад СаIийд 
БурхIани

 Гочдинарг – 
Магамедов Сулиман

исламан бакъо


