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ивеем напрегнат и
натоварен живот,
всекидневието ни
е изпълнено с проблеми, много стрес и напрежение и доста
от нас прибягват до успокоителни или пък сънотворни
таблетки. Някои пък решават
да потърсят душевен мир и
спокойствие не в хапчетата, а в
религиите. А ние като мюсюлмани обръщаме ли се към религията си, когато имаме проблеми или въпроси? «Онези,
които вярват и сърцата
им се успокояват при споменаването на Аллах. О,
да, при споменаването на
Аллах сърцата се успокояват.» (ер-Раад, 13: 28)
Кое ще изберем да изтичаме до най-близката аптека и
да си купим поредните хапчета или да протегнем ръка към
рафта с книгите и да отворим
Корана и да успокоим сърцето
и душата си без да се тровим с
хапчета?
Вижте какво повелява Всевишният Аллах: «Чети онова, което ти бе разкрито
от Книгата! И изпълнявай намаза! Намазът
предпазва от покварата
и порицаваното. Най-великото е споменаването
на Аллах. Аллах знае какво правите.» (ел-Анкебут, 29: 45)
Но четем ли в днешно време? Телевизията и интернета
навлезоха до такава степен в
нашия живот, че забравихме
какво е чувството да седнем и
да прочетем една книга или
списание, да посетим библиотеката, пренасяйки се в друг
свят, в света на книгите и нау-

ЧЕТЕМ ЛИ?
ката, четейки, мечтаейки, размишлявайки, усещайки миризмата на хартия и мастило?
Какво остава да седнем и да
четем Коран-и Керим? Ще отговорим може би, че не ни остава време, защото работим по
12 часа дори и повече на ден,
понеже всичко е много скъпо,
а парите никога не стигат и
накрая се прибираме толкова
изморени, че не ни остава време за нищо друго освен да се
проснем в леглото. Нима парите и материалното станаха
по-важни от душата, нейното
спокойствие и избавление – в
земния и отвъдния свят.
Преработваме ли информацията, която е достигнала
до нас? Замисляме ли се над
прочетеното от Корана, въобще чели ли сме превода на Корана? Размишляваме ли върху
следните послания на нашия
Създател?
«И сторихме Корана
лесен за поучение, но има
ли кой да се поучи?» (елКамер, 54: 17)
«И нима не размишляват над Корана или сърцата им са под ключ?»
(Мухаммед, 47: 24)
Каква полза имаме от
четенето на Корана?
От Ибн Месуд (р.а.), Расулюллах (с.а.с.), е казал:
„Който прочете една буква
от Книгата на Аллах, за него
има награда, и тази награда
е десетократно увеличена.
Не казвам, че „Елиф-ляммим” е една буква, а „елиф”а е
буква, и „лям” е буква и „мим”
е буква.” (Тирмизи)
Толкова ли е трудно или отнема много време да отворим

и да прочетем 5-6 реда или
една страница?
Енес (радияллаху анх) предава, че Расулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) е казал:
„Всичко си има сърце, а сърцето на Корана е Я-син. Който
я прочете, Аллах ще му запише награда за десет прочитания на Корана.” (Тирмизи,
Зехеби)
Сура “Я-син” се състои от
шест страници и може да бъде
прочетена за половин час.
Да, не всеки може да чете
бързо и хубаво, но всяко усилие се възнаграждава прещедро от Аллах Теаля. Ето каква
хубава вест ни съобщава Мухаммед (с.а.с.): „Майсторите в четенето на Корана (в
съдния ден) ще бъдат заедно с
пейгамберите, с най-достойните, уважаваните и благочестивите, а този, който заеква и му е трудно, (и въпреки
това чете Корана) ще получи
двойна награда.” (Муслим)
И затова нека се стараем
повече, за да спечелим повече,
защото никой човек не е вечен
на този свят.
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