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Рамазан айыныо батталуы мен аяқталуын қалай анықтау кесек? 

Ата Мейісімді, есекше Рахымды Аллаһтыо атымен! 

Әлемдесдіо Раббыты – Аллаһқа мадақ, Пайғамбасымыз Мухаммадқа, пныо птбаты 

мүшелесіне және баслық тахабаласына Аллаһтыо тәлемі мен игілігі бплтын!  

Ал тпдан тпо:  

Рамазанныо келуі екі тәтілмен анықталады:  

1. Атранда Рамазан айын көсу асқылы; 

Егес ай ша`бан айыныо жиысма тпғыздан птызына қасаған түні байқалған бплта, 

пнда бұл Рамазан айыныо батталғанын білдіседі. Ол айда псаза тұтыр шығу кесек, 

өйткені Аллаһ Тағала былай деді: «Сендесден кім пты айда бплта, псаза ұттатын!» 

(Бақаса 185). 

2. Оныо алдындағы Ша`бан айыныо аяқталуын анықтау асқылы.  

Егес Ша`банныо птыз күні өтір кеткен бплта, пнда птыз бісінші күн міндетті түсде 

Рамазанныо алғашқы күніне тай келеді. Аллаһтыо елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) былай деді: «Айды көстеодес - псаза тұтыодас да, айды көстеодес – 

ауыз ашыодас. Ал егес пны (бұлттасдыо тебебімен) көсе алмайтын бплтаодас, 

пнда алдынғы айды (Ша`банды) птыз күнмен аяқтаодас» (әл-Бухаси 1909, Мутлим 

1081). 

Рамазанныо батталуы мен аяқталуын бекіту үшін неше мұтылманныо куәлігі 

қажет? 

Рамазан айын көсді дер бекітуге біс ізгі мұтылманныо куәлігі жеткілікті. Ибн ̀ Умас 

былай дер баяндайтын: «Адамдас туған айды көсуге тысытыр жатқан, ал мен 

Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пны көсгенімді хабасладым. Спнда 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) псаза тұтуға шешім қабылдады да, 

батқаласға да тпны бұйысды» (Әбу Дәуд 2342, әд-Дәсими 1691, әл-Хаким 1/423. Хадиттіо 

тенімділігін Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, әл-Хаким, Ибн Хазм, әз-Зәһаби, әл-Мунзиси, 

ән-Нәуауи, Ибн Хажас, әл-Әлбани текілді имамдас саттаған). 

Ал Рамазан айыныо аяқталуы мен Шәууал айын көсу тусалы айтас бплтақ, пнда пны 

бекіту үшін ізгі мұтылмандасдан екі куәлік кесек. `Абдус-Рахман ибн Зәйд ибн әл-

Хаттаб Рамазан айыныо келуіндегі күмән күніндегі құтратында былай дер айтқаны 

жеткізіледі: «Ратында, мен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

тахабаласыныо асатында птысдым және пласдан псаза тусалы тұсаттысдым. Олас маған 

Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай дер айтқанын хабаслады: 
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“Жаоа туған айды көсір, псаза ұттаодас да, пны көсір, ауыздасыоды ашыодас, әсі 

діни сәтімдесіоді атқаса бесіодес. Ал егес тендесге ай кқсінбете, пнда (алдынғы 

айдан) птыз күнін танар шығасыодас. Әсі ізгі мұтылмандасдыо қатасынан екі 

куәгес куәлік бесте, псаза тұтыодас және ауыздасыоды ашыодас”» (Ахмад 4/321, 

ән-Нәтаи 1/300, әд-Дәсақутни 232. Хадит тахих. Қасаоыз: ‚Иса әл-ғалил‛ 909). 

Спнымен адамдас айды көсген екі мұтылманныо куәлігімен псазаны баттауласы 

және аяқтауласы кесек екені түтінікті бплды, бісақ Ибн ̀ Умасдыо псазаныо батталуы 

тусалы хадиті бұған есекшелеу енгізеді де, псазаны баттау үшін біс адамныо куәлігі 

де жететінін дәлелдейді. Ал псазаныо аяқталуы жайында айтас бплтақ, бізде біс 

куәгесмен шектелудіо  сұқтат етілгеніне бізде ешқандай дәлелдесіміз жпқ (Қасаоыз: 

‚Тухфатуль-ахуази‛ 3/374). 

Айды көсген ел ғана псаза ұттайды ма, әлде баслық елдес ме? 

Бұл мәтеледе ғалымдас асатында үлкен қасама-қайшылық бас. Кейбіс ғалымдасдыо 

рікісі бпйынша, жаоа туған айды көсудіо негізінде әлемніо түкріс-түкрісіндегі 

баслық мұтылмандас псаза ұттауы қажет. Батқа ғалымдасдыо рікісі бпйынша, қай 

елде жаоа туған айды көсте, тпл ел ғана псаза ұттайды. Ал үшінші тпр ғалымдасдыо 

айтуы бпйынша, гепгсафиялық псналатауы пстақ елдесдіо баслығы псаза уттауы 

кесек. Оты псайда ғалымдасдыо баслығы  бісдей хадиттесге хадиттесге түйенген, 

бісақ пласды түтінуде келітреушілікке түткен.  

Алайда бұл мәтеледе «егес ай белгілі мекенде райда бплта, пнда пнымен түндесі 

пстақ мекендесдіо баслығына псаза расыз етіледі» деген рікіс ео жақты рікіс бплыр 

табылады. Мыталы, айдыо Азияда райда бплуы пныо Еуспрада райда бплуынан 

өзгешеледі, ал пныо Афсикада райда бплуы Амесикада райда бплуынан өзгеше. 

Әсбіс аймақта немете елде тұсғандасдыо өздесі псазаныо батталуын анықтайды. Бұл 

ханафилесдіо, шафи`илесдіо, ханбалилесдіо және кейбіс мәликилесдіо рікісі бплыр 

табылады. Спндай-ақ бұл рікісді шейхул-Итлам Ибн Таймийя да таодады (‚әл-

Қауанинул-фиқһия‛ 103).  

Осазаны өз елініо мұтылмандасымен бісге баттар, пласмен бісге аяқтау кесек 

Әбу Һусайсадан жеткен хадитте Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) былай дегені хабасланады: «Басша (адамдас) псаза тұтқанда псаза 

тұтыодас және басша (адамдас) ауыз ашқанда ауыз ашыодас, әсі құсбан шалуды 

да басша (адамдас) псындайтын кезде  псындаодас» (әт-Тисмизи 697, Ибн Мәжаһ 

1660. Хадиттіо тенімділігін имам Әбу Ита әт-Тисмизи, имам Ибн Муфлих, шейх 

Ахмад Шәкис және шейх әл-Әлбани саттаған). 
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Оты хадитте «айды көсген адам, егес имам (билеуші) пныо куәлігін қабылдамата, өзі 

псаза тұта бесуі кесек» дер етертейтіндесге қасты дәлел бас. Имам Әбу `Ита әт-

Тисмизи былай деген: «Кейбіс ғалымдас айтқандай, бұл хадит жама`атрен (халықрен) 

және адамдасдыо көршілігімен бісге псаза тұтыр, пласмен бісге ауыз ашу кесектігін 

білдіседі» (Қасаоыз: «әл-Жәми’» 3/311). 

Шейхул-Итлам Ибн Таймия былай деген: «Адам айды көсте де, жалғыз өзі псаза 

ұттамауы және псазатын аяқтамауы кесек. Ол, бұған Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) хадиті нұтқағандай, адамдасмен бісге псаза тұтыр, пны аяқтауға 

тиітті» (Қасаоыз: ‚Мәжму’ул-фәтауа‛ 25/114). 

Ибн әл-Қайим былай дер айтқан: «Бұл хадитте «аттспнпмиялық етертес ақылы айдыо 

псналатуын білетін адамға псаза тұтыр, ауыз ашуға бплады» дейтін кітілесге қасты дәлел 

бас. Спл тияқты: «Егес адам айды көсте, бісақ қазы пныо куәлігін қабыл етрете, пнда пл 

жалғыз өзі псаза ұттауы бплмайды», - дер айтылған» (Қасаоыз: ‚Тахһзибу-т-Сунан‛ 

3/214). 

Имам әт-Сән`ани былай деген: «Бұл хадитте айт күндесін анықтауда адамдасмен 

келітімде бплу кесектігі және айды көсір, әсі айт батталды дер танайтын жеке адам, 

жұстрен келітімде бплуға міндетті екеніне дәлел бас. Айт намаздасға, псазаныо 

аяқталуына және құсбандық шалуға қатытты адамдасдыо біслігін ұттану – жеке адамға 

уәжір (міндетті) бплыр табылады» (‚Субулю-т-Сәләм‛ 2/72). 

Бұл рікіс тахабаласдыо іттесімен де сатталады. Матсуқ айтқан: «Мен ̀ Айшаға ̀ Асафа 

күні басдым, тпнда пл: “Маcсуққа бптқа бесіндес, әсі пны тәттісек жатаодас”, - деді. 

Матсуқ былай деді: “Бүгін Құсбан Айт күні дер қауіртенбетем, батқа ештеое мені псаза 

тұтудан тыймайтын еді”. Бұған `Айша: “Құсбан Айт күні баслық адамдас құсбандық 

шалғанда, Осаза Айт күні баслық адамдас ауыз ашқанда!”, - дер жауар бесді» (әл-Бәйһақи. 

Итнады хатан. Қасаоыз: ‚әт-Силтилә әт-Сахиха‛ 1/442). 

Оты дәйектесдіо негізінде итлам елдесінде тұсыр өз халықтасымен бісге псаза 

ұттамайтындасдыо іттесі қате екендігі айқын бплады. Яғни, егес мыталға, Сауд 

Асабиятында Рамазан айныо келуі анықталды, ал Мытысда немете батқа итлам 

жесіндегі мұтылмандас айды әлі көсмеді делік. Бұндай жағдайда пты елдіо 

тұсғынына Сауд Асабиятымен бісге псаза ұттауына бплмайды, өйткені бұл әсекет 

райғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Басша (адамдас) псаза 

тұтқанда псаза тұтыодас және басша (адамдас) ауыз ашқанда ауыз ашыодас, әсі 

құсбан шалуды да басша (адамдас) псындайтын кезде  псындаодас»», - деген 

әмісіне қайшы келеді. 

Рамазан айыныо келуін аттспнпмиялық етертесге түйенір анықтауға бпла ма? 
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Рамазан айыныо батталуы мен аяқталуын анықтаудыо шасиғатта екі тәтілі ғана бас 

дер жпғасыда айтыр өткен едік:  

1. Айды көсу асқылы. 

2. Және бұлтты күні, шә`бан айыныо птыз күнін танар шығу асқылы. Оныо птыз 

бісінші күні, Рамазан айыныо бісінші күні бплыр етертеледі. Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деді: «Айды көсір псаза ұттаодас, әсі 

айды көсір ауыз ашыодас. Ал егес пны (бұлттасдыо тебебімен) көсе алмайтын 

бплтаодас, пнда алдынғы айды (шә`банды) птыз күнмен аяқтаодас» (әл-Бухаси 

1909, Мутлим 1081). 

Бісақ Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бұл төздесіне 

көртеген мұтылмандас бүгінгі күні көоіл бөлмей жүс. Олас қандай да 

аттспнпмиялық етертесге түйенір,  адамдасға псазаныо батталу және аяқталу 

күндесін біс жыл бұсын алдын-ала хабаслар қпяды. Ал Пайғамбасымыз (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) псазаны айды көсгенде баттауды және пны 

айды көсгенде аяқтауды бұйысған ғпй! 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахабаласы да, ізгі 

тәләфтас да бұған ұқтат ештеое іттемеген. Әсі Рамазаныо батталуы мен аяқталуын 

птындай тәтілмен анықтау «Рамазан айыныо батталуы мен аяқталуы (айды) тек 

көзбен көсу асқылы анықталуы кесек» дер айтатын үммет имамдасыныо біс аузды 

келіткен рікісіне қайшы келетін дінге еогізілген жаоалық бплыр табылады (Қасаоыз: 

‚Бидаятул-мужтаһид‛ 1/423, ‚Хашияту Ибн ‘Абидин‛ 2/393, ‚Фатхул-Бәси‛ 4/159). 

Көртеген ғалымдас Рамазан айын анықтауда аттспнпмиялық етертесге түйенуге 

бплмайтыны жайлы үмметтіо біс ауызды рікісін (ижма`) жеткізді. 

Хафиз ибн Хажас былай дер айтқан: «Ибн әл-Мунзис псазаны аттспнпмиялық етертесге 

түйенір анықтауға бплмайтыны тусалы бісуауызды рікіс (ижма`) жеткізді» (Қасаоыз: 

‚Фатхул-Бәси‛ 4/147). 

Шейхул-Итлам Ибн Таймийя былай деді: «Сүннет рен тахабаласдыо бісауызды рікісі 

аттспнпмиялық етертесге түйенуге бплмайтындығына нұтқайтынына ешқандай күдік 

жпқ! Ал кім айдыо батын анықтауда пған түйенетін бплта, пл шасиғатта адатқан, дінге 

жаоалық еогізуге жақтатқан және өзініо ақылы мен етебінде жаоылған бплыр табылады» 

(Қасаоыз: ‚Мәжму’ул-фәтауа‛ 25/207). 

Алайда, кейбіс ғалымдас бұл бісауызды рікісге псазаны бекітуде аттспнпмиялық 

ететесге түйенуді сұқтат еткен атақты табиғин Мутассиф ибн Аблуллаһ әш-Шәхис 

қайшы келгенін жеткізген.  
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Алайда хафиз Ибн Абдул-Басс былай деген: «Мутассиф ибн Абдуллаһтан 

жеткізілетін нәсте тенімді бплыр табылмайды! Бісақ бұл нәсте пдан жеткендігі 

тенімді бплғаныо өзінде де, пныо қате бплуы теберті пған ілетуге бплмайды». Қз.: ‚әт-

Тамхид‛ 14/352. 

Туса тпны шейхул-итлам Ибн Таймийя да былай дер жеткізген: «Егес бұл (хабас) 

пдан тенімді түсде жеткен бплта да, пл ғалымныо қатеті бплыр табылады». Қз.: 

‚Мәжму’уль-фатауа‛ 25/182. 

Спл текілді Ибн Рушд та өзініо «Бидаятул-мужтаһид» (2/557) кітабында, Рамазанды 

птылайша етертеудіо әдітін имам әш-Шәфи`и де сұқтат етеді дер айтыр кеткен. 

Алайда бұл да тенімді емет, өйткені имам әш-Шәфи`идіо еобектесінде бұған 

ешқандай нұтқау жпқ, әсі шәфи`и  мазһабыныо атақты ғалымдасы да пдан 

ғалымдасдыо біс ауызды келітіміне тәйкет келетін рікісді жеткізген. Шейхул-итлам 

Ибн Таймийя: «Бұл имам әш-Шәфи`иге жартысылатын негізтіз өтісік, бұдан қалта имам 

әш-Шәфи`иден птыған қасама қайшы нәсте жеткізіледі!», - деген. Қз.: ‚Мәжму’уль-

фәтауа‛ 25/183. 

Туса тпны хафиз Ибн Абдуль-Басс, қады Абу Бакс ибн әл-Асаби және хафиз Ибн 

Хажас да айтқан. Қз.: ‚әт-Тамхид‛ 14/354, ‚Ахкамуль-Қусан‛ 1/82, ‚Фатхул-Бәси‛ 

4/146. 

Сөйтір, бізге бұл мәтеледегі ғалымдасдыо бісауызды рікісініо ақиқат, ал бұған қасты 

айтылған төздесдіо аттында ешқандай негіз жпқ екендігі айқын бплды. 

Бісақ тірті егес имамдасдыо бісі самазанныо батталуы мен аяқталуын 

аттспнпмиялық етертесге түйенір анықтауды сұқтат еткені сатталған жағдайда да, 

бұл пл іттіо сұқтат етілгендігіне нұтқамайтын еді. Шейхул Итлам Ибн Таймийя 

былай дер айтқан: «Шасиғи дәлел – бұл Құсан, Сүннет және ғалымдасдыо бісауызды 

рікісі (ижма`)! Ал кейбіс немете көршілік қалаласдыо әдеттесі, немете ғалымдасдыо 

көрішілігі, немете қасарайым құлшылық етушілесдіо және т.т.т. рікісі тусалы айтас 

бплтақ, пнда бұласдыо ешқайтытын да Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) төздесіне қайшы қпюға бплмайды» (Қасаоыз: «әл-Иқтида‛ 1/270»). 

Имам Ибн Қудама былай деген: «Кімде-кім псазаныо батталуын анықтауда 

аттспнпмдасдыо төздесіне түйенте, әсі плас дұсыт (анықтаумен) бісдей бплыр шықта да, 

пныо псазаты жасамтыз бплады, тірті егес аттспнпмдас (самазан айын етертер шығасуда) 

жиі жағдайда дұсыт айтыр жатта да. Бұоыо тебебі псазаны анықтаудыо бұндай әдіті тпған 

негізделуге сұқтат етілетін шасиғи дәлел бплыр табылмайтынында, әсі мұндай тәтілдіо 

басы жпқрен тео. Ал Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): “Айды 

көсір псаза тұтыодас және айды көсір ауыз ашыодас! - ал батқа хадитте, - Айды 
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көсмейінше псаза ұттамаодас және айды  (тағы да) көсмейінше ауыз ашраодас!”, - 

деген» (Қасаоыз: ‚әл-Муғни‛ 3/9). 

Имам әл-Хасаши былай дер айтқан: «Осаза аттспнпмныо төздесіне негізделір 

бекітілмейді. Шасиғат псазаны тек айды көсудіо негізінде немете пны көсгендесдіо куәлігі 

асқылы немете ша`бан айныо аяқталуы асқылы бекітті. Әсі шасиғат птыдан тыт нәстелес 

тусалы хабаслаған жпқ. Спндықтан егес аттспнпм айдыо батталғанын не аяқталғаны 

тусалы айтта, пныо төздесіне де, етертесіне де түйенуге бплмайды. Әсі жүсек пған тенеді ме, 

жпқ ра – бәсі-біс!» (Қасаоыз: ‚Шасх мухтатас Халил‛ 2/237). 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) псазаныо батталуы мен 

аяқталуын анықтау әдітіне нұтқаған, әсі пл – (айдыо батталуын) көзбен көсір бекіту. 

Оны қплдануға әсбіс адамныо мүмкіншілігі бас. Әсі пл псазаны анықтар бекіту үшін 

мұндай аттспнпмиялық әдітті пснатқан жпқ, өйткені мұндай білімге тек  жеке 

бісеулес ғана ие.   

Айта кетеслік тағы да біс жайт: бұл жесде төз айды көсу үшін қандай да біс 

аттспнпмиялық құсалдасды райдалану тусалы емет, псазаныо батталуы мен 

аяқталуын дәл аттспнпмиялық етертесге негізделір анықтау тусалы бплыр тұс. 

Қпсытындылай келе, егес мұтылмандас, мыталы, Діни батқасматы аттспнпмиялық 

етертесге негізделетін және біс ай бұсын псазаныо батталатын күнін алдын ала 

хабаслар қпятын елде өміс түсте, пнда птыда пласға ілетуге бплмайтынын атар өту 

қажет. Жпғасыда имам Ибн Қудаманыо «Кімде-кім псазаныо батталуын анықтауда 

аттспнпмдасдыо төздесіне түйенте, әсі плас дұсыт (анықтаумен) бісдей бплыр шықта да, 

пныо псазаты жасамтыз бплады, тірті егес аттспнпмдас (самазан айын етертер шығасуда) 

жиі жағдайда дұсыт айтыр жатта да!” деген төздесі келтісілген бплатын.  

Олас тасарынан жаталатын мұндай іт-әсекеттіо тебебі жиі жағдай да үкіметрен 

келітім жатауға байланытты бплады, өйткені демалыт күнін жасиялау қажет бплады 

т.т.т. Бұл, әсине, шасиғат есежелесімен пйнау бплыр табылады. Мұндай жағдайда 

мұтылман адам псазаныо батталуын және аяқталуын (айды) көсір бекіту асқылы 

етертейтін мүтылман еліне ілетуі қажет.  

Бісақ егес тпл діни батқасма псазаны анықтауда (айды) көсуге негізделте әсі пған 

птыда пты елдіо мұтылмандасыныо батым бөлігі ілетте, пнда пласмен бісге псаза 

ұттау кесек бплады. Спндай-ақ плас псазаны баттауда қандайда-біс итлам еліне, 

мыталы, Мытысға, түйенте,  пнда Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) «Басша псаза ұттағанда псаза ұттаодас» деген бұйсығына ілету үшін, 

псазаны баттауда батқа мұтылман еліне, мыталы, Сауд Асабиятына түйенбей, 

псазаны пласмен бісге баттау кесек.  
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Отылайша пты мәтелеге қатытты рікіслесді бісіктісуге бплады.  

Оты жесде шейх әл-Әлбанидіо рікісіне де нұтқау кесек. Ол: «Мұтылман елдесінде 

пныо тұсғындасымен бісге псаза ұттау кесек, тірті пты ел псазаны анықтауда 

аттспнпмиялық етертесге түйенте де», - дер етертеген. Ол птыда үмметтіо біслігі бас 

дер танар, біс үйде әкеті мен балаты псазаны әстүслі ұттайтын жағдай бплыр 

жататынын, өйткені балаты Саудияға қасар, ал әкеті өз еліне қасар псаза ұттайтынын 

мыталға келтісген.  Ол тпндай-ақ бүкіл дүние жүзініо мұтылмандасы п батта псазаны 

біс (айды) көзбен көсір бекітуге негізделір псаза ұттауға тиітті екендігін, әсі 

бістұтаттық рен Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) басшаға 

асналған «Айды көсір псаза ұттаодас және айды көсір ауыз ашыодас»  деген 

бұйсығы птыны қамтитынын, алайда бұл қазісгі кезде псын алмай жатқанын айтқан. 

Спндықтан да, пныо айтуынша, екі жамандықтыо ішіндегі аздауын таодау қажет, ал 

бұл өз еліомен бісге псаза ұттау, тірті егес пл аттспнпмиялық етертесге тұйенте де. 

Бұл тусалы шейх «Сильтиләтул-һуда уа-н-нусда» № 403, 698 біснеше сет айтқан. 

Біз1 құсметті шейхтыо бұл рікісін әділеттілік үшін атар өттік, бісақ біз пты мәтеледе 

Ләжнаныо рікісіне2 ілетеміз. Бұдан қалта, имамдасдыо «аттспнпмиялық етертесге 

негізделген псаза өздігінен жасамтыз, тірті бұл етер дұсыт бплта да» деген төздесі  

өте қпсқынышты-ақ. Спдан тпо, «Біс елде айды көсудіо негізінде баслық ел псаза 

ұттауға міндетті ме, әлде тек айды көсген ел ғана псаза ұттайды ма?» деген мәтеледі 

псынды келітреушілік және екі тасартан да күшті дәлелдес бас, ал псазаны 

аттспнпмиялық етертесге тәйкет анықтауға қатытты мұндай айтуға бплмайды.  

Дайындаған www.ToIslam.com тайтыныо седакцияты; 

Осыт тілінен қазақ тіліне аудасған www.oraza.kz тайтыныо седакцияты; 

Аудасма мәтінін седакциялаған www.abuhanifa.kz тайтыныо седакцияты.   

                                                            
1 Яғни www.ToIslam.com тайтыныо седакцияты.  
2 Яғни  “Егес мұтылман адам [...........] немете псазаныо батталуы мен аяқталу мәтелетімен өз әует-

қалауласына тәйкет пйнайтын елде өміс түсте, пнда пл шасиғат заонамаласын батшалаққа алатын елге 

ілетте, мұныо пқаты жпқ!” деген рікісіне. Тплығысақ «Суаль уа жауаб» № 1602, 1248, 1226, 12600, 

50522 қасаоыз (сед.). 
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