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ИЗУЧАВАНЕТО НА КОРАНА

Скъпи братя мюсюлмани!
Нашият Пейгамбер в един свой хадис повелява
следното: „Родителите на онези хора, които четат
Коран-и Керим и се ръководят от неговите разпореждания в съдния ден ще се обкичат с корони. Светлината на тези корони е по-ярка и прекрасна от
слънчевата светлина. Щом като родителите получават такава награда, помислете само каква би
била наградата лично за човека, който изучава Корана!“
Любимият ни Пейгамбер с този свой хадис той по
един прекрасен начин разкрива цената на изучаването
на Корана и наградата за това.
Коран-и Керим е мъдра книга, която представлява
лек за сърцата и притесненията ни, представя ни Аллах и разкрива целта на съществуването ни. Коранът е
ключа към служението на Аллах, вечното щастие и спасението ни. Този, който чете, разбира и прилага в ежедневния си живот мъдростите на Корана постига мир и
спокойствие на този и на отвъдния свят. Следователно
четенето, вникването в значението и прилагането на
принципите на Корана в ежедневния ни живот трябва
да станат наша първа цел.
Братя мюсюлмани!
В наше време, в което имотът и стоките, които излязоха на преден план, четенето и вникването в значението на Корана си има своето специално значение.
Защото ако в съвестта ни не гори светлината на Корана,
то тя ще бъде осъдена да замръкне. Тогава с какво ще
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греят сърцата, които не се подхранват и осветляват с
Корана?
Единственият начин за спасението ни трябва да бъде
здраво да се хванем за Корана и сюннета на Пейгамбера
ни както в личен така и в обществен план. Формулата на
спасението ни се крие в разкриването и обучаването на
Корана от нашите деца. Бидейки родители, ние трябва
да учим децата ни да знаят молитвите, да изпълняват
намазите и да изучават Корана. Вслушвайки се в словата на нашия Пейгамбер (с.а.с), който казва: „Най-добрият сред вас е онзи, който изучава и обучава на Коран”,
ние трябва да огряваме душите на нашите деца със светлината на Корана. Да обкичим умовете им с нравствеността на Расулюллах (с.а.с.). И да не забравяме, че пътят за неговото постигане минава през самоотдаването
на Корана и изучаването на неговите принципи, които
представляват лек за душите ни.
Братя мюсюлмани!
Когато настъпи краят на този живот, който ни се
струва безкраен, всичко, което притежаваме ще остане
на децата ни. Както мислим да им оставим в наследство имот и богатства в този живот, трябва да не пренебрегваме да мислим какво ще им оставим като трайно
наследство, предназначено за отвъдния живот. А какво
представлява това трайно наследство нашият Пейгамбер (с.а.с.) разкрива със следните слова: „Когато човек умре, се прекъсват делата му. Но единствено за
следните три неща продължават да му се зачисляват добрини: Обществено полезно дело, науката, от
която се възползват хората и децата с добра нравственост, които се молят за него.”
Пейгамберът (с.а.с.) ни съветва: „Не превръщайте
домовете си в гробници.” Ако ние сме лишили сърцата си от Корана и от животворящите му принципи, това
означава, че сме превърнали домовете си в гробници. А
онези сърца, които горят с любов към Корана представляват щастливи създания, озарени от посланията на
Аллах, които осветляват всичко край нас. Ето защо наша
най-голяма отговорност е да не лишаваме домовете си
от словата на Аллах и да направим Корана да заеме своето заслужено място в душите и ежедневието ни.
Братя мюсюлмани!
Никога не трябва да пренебрегваме изучаването на
животворния Коран от нашите деца в продължение на
цялото им образование. Трябва да се стараем децата ни
да са във вечен досег с Великата ни Книга. Да почувстват духа на Корана, който не събужда онези, които са
изгубили живота си, а пробужда за живот живите на
този свят, да изпитат топлината, която обхваща всекиго
и кара всяко сърце да трепти. Привършвам днешното
си хутбе със следното благовестие на нашия Създател:
„Няма съмнение, че този Коран извежда на
най-верния път. Той благовества вярващите,
които вършат праведни дела, че за тях има
огромна отплата.” (ел-Исра, 17: 9)

