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“ Гарəпчə белгəн мөкəммəл мөселмандыр, белмəгəне – 
кимчелекле” мантыйгы ялгыштыр. 

Салих бер мөселман булуның иң җитди шартларыннан берсе  
ихластыр. Тəкъва иясе бер мөэмин булыр өчен гарəпчə белү яки белмəү 
əһəмиятле түгел, ə Аллаһны бик сөю, Аллаһтан бик курку, Аллаһның 
ризасын иң күбене эзлəү һəм аны төп максатлардан күрүдер. Һəр гарəпчə 
белгəннең яхшы мөселман булганы, яки гарəпчə белмəгəннең дə мөселман 
була алмавы кебек сүз була алмас. Дөньяда  якынча 280 миллион кеше 
гарəпчə сөйлəшə. Бу кешелəр, гарəп телен, җөмлə төзергə, дөрес укырга бик 
яхшы белерлəр. Əммə бу кешелəрнең зур өлеше атеист булыр, матдичелекне 
яклар, коммунизм, фашизм кебек дин əхлагына каршы килгəн 
тəгълиматларны кабул итəр.  Иракта, Мисырда, Либиядə, Сириядə, Алжирда, 
Фаста, Туниста элек мөселманнарга басым эшлəгəннəр, күп санлы 
мөселманның төрмəлəрдə авыр шартларда тотылуына сəбəп булган кешелəр 
дə бик яхшы гарəпчə белəлəр.  

Гарəпчə белем биргəн бик күп университетның фəлсəфə бүлемнəрендə, 
үзлəренең сай акыллары белəн Исламны, Коръəнне, Пəйгамбəр Əфəндебезне 
(сгв) тəнкыйтьлəүче (Коръəнне, Пəйгамбəребезне (сгв) тəнзих итəбез) 
дəреслəр алып барыла. Дөньяның бик күп өлкəсендə күпчелек университетта 
“Гарəп Теле һəм Əдəбияте” бүлеге бар, бу бүлеклəрне меңлəрчə кеше 
тəмамлаган.  Əммə бу кешелəрнең  күп өлеше материалист (маддийун), хəтта 
динсезлəр. Бик яхшы гарəпчə белгəн əмма Пəйгамбəребезне (сгв) үз җаһил  
акылына күрə тəнкыйтлəргə тырышкан  кешелəрнең саны күп. Бик яхшы, бик 
дөрес гарəпчə укыган кешелəр дə бар. Фəтихəне бик яхшы укыган масонлар, 
коммунистлар, фашистлар да бар. Тулысынча, гарəпчə белгəн кеше - яхшы 
мөселман дигəн аңлам ялгыштыр. Төркия, Малайзия, Татарстанда, 
Казахстанда, Үзбəкстанда, Əзəрбəйҗанда гарəпчə белгəннəрнең саны бик күп 
түгел, əммə Ислам дине бик яхшы яшəнə. 

Мөселманнар Коръəнне өйрəнү өчен дə, фикых гыйлемен өйрəнү өчен 
дə мөрəҗəгəт итəчəк чыганак кайбер җаһил мөдəрислəрнең шəрех яки 
ачыклаулары түгел. Мөселманнарның ихтибар итергə кирəккəн чыганак - 
бөек Ислам галимнəренең əзерлəгəн тəфсирлəре һим гыйлме-хəллəредер. Бу 
əсəрлəрдə бер мөселманның ихтыяҗы булган  һəр төрле белем бик яхшы итеп 
ачыкланган. Ихтибар ителергə тиешле “Мин тагын да яхшырак ачыклармын” 
дигəн берсенең сүзлəре түгел, Əхле сөннəт галимнəренең əсəрлəредер. 

Мөселманнар бу əсəрлəрне укып гыйлем алырлар. Үрнəк өчен, Коръəн 
өйрəнергə телəгəн бер мөселман Итканыйның Коръəн тəфсирене укып, 
дөрес белем иясе булыр. Фикых гыйлемен өйрəнергə телəгəн бер мөселман 
да Мөхəммəд Гашыйкның “Ислам Шəригате. Һəркемгə ирешерлек 
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фикых мəсьəлəлəре”, Кифаятуллаһ Мөфтинең “Хəнəфи мəзһəбе буенча 
Ислам тəгълиматы”, Габделхамид Тахмазаның “Хəнəфи фикхы”  
китапларын укыр. Тагында тирəн билге алырга телəсə Ибни Габидиннең 
"Дүрруль-Мухтар"', Имам Əгъзамның “Əл-фикх əл-əкбəр"  əсəрлəрен 
укыр. Мөселманнар белемнəрен арттырыр өчен җаһил хуҗаларның 
аңлатканнарына  мөрəҗəгəт итмəс,  Имам Раббаниның “Мəктубат”ыны, 
Имам Газалинең “Ихья” сене, Имам Абу Мансур əл-Матуридиның 
“Китаб əт-Таухид”ын укырлар,  ихтыяҗлары булган бөтен белемне 
алырлар. Исламны дөрес өйрəнүнең юлы да будыр. 

 

 


