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ِمیحَِّرلا ِنَمْحَّرلا  ِّهللا  ِمْسِب 

В центъра на живота си поставете Курана, тъй като живот без Куран означава живот без Аллах. Желаещият
да се запознае с Аллах и със самия себе си, да чете Курана. При четенето трябва да вникнете в текста и
след това да приложите наученето в живота. Желаещият да опознае Пратеника (С.А.С.), да чете Курана.

Който държи да разбере какви трябва да са взаимоотношенията Творец-творение и сам да зипита
вътрешно връзката между Аллах и Пратеника (С.А.С.), нека чете Курана.

Преди да започнете да четете Курана, подложете на проверка разума и сърцето си дали са в състояние да
общуват с Курана. Т.е. дали разумът ви е здрав и дали сърцето ви е здраво (пречистено). Ако душевното и

мисловното ви пространство не е готово да посрещне Царя на Словото, т.е. ако на всякъде е разхвърляно,
а умът и сърцето ви са в безпорядък, съвземете се и се подгответе за среща с Курана.

Когато сядате да четете Курана, представяйте си и почувствайте, че коленичите пред духовното величие на
Аллах. Когато Творецът-Господар ви говори, бъдете много внимателни и слушайте с цялото си сърце, за да

не изпуснете дори и една буква.

Четете Курана така, като че ли в този момент се низпослава на вас. Приемете,  че всяко куранично
обръщение е отправено лично към вас. Поставете се на мястото на всеки герой от съответния реален

разказ (късса).

Когато четете Курана, сърцето ви винаги да е насочено към Аллах и отправяйте следната дуа (молитва): О,
Аллах! Разтвориме за него и него за мен!

Най-напред започнете да четете кураничните айети, наречени мухкем (ясни). Те са “майката на книгата”. На
първо време не се занимавайте с айетите, наречени мутешабих (неясни).

Анализирането на айетите, които са мутешабих, зависи от две условия: Вяра и задълбочено познаване на
ясните (мухкем) айети. С първите се занимавайте само тогава, когато са налице споменатите условия, но не

задължавайте никого да повярва в изводите, до които сте стигнали вие или определени лица. Не
забравяйте, че знаменията мутешабих са динамични и активни; техният текст се низпослава веднъж, но

смисълът им се преоткрива хиляди пъти. Те откриват тайните си на размишляващите върху тях правоверни и
изтъкнати учени и сякаш наново се низпослават във вид на вдъхновение.

Ако четете Корана, без да владеете арабски език, наизустете и смисъла на кратките сури 
които произнасяте по време на намаз. Така при четене на наизустената сура ще си спомните и смисъла
й, подобно на филм, в който картините и субтитрите вървят заедно.

http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http%3A%2F%2Fwww.noorbg.net%2FArticles%2FReading%2520of%2520the%2520Quran.html


Ако в обкръжението ви има "подвижен Коран", който наистина е майстор в четенето на Корана, учете
се от него. Това е Пророческият метод при изучаването на Корана. Учител по Коран на Аллаховия
Пратеник е бил ангелът
Джебраил. Четенето на Корана трябва да доведе до усвояването и изпълнението на наученото.

Не се опитвайте да използвате Корана, за да затвърдите своите лични убеждения. Не размътвайте
чистия извор на Корана с интелектуалните отпадъци, които са плод на общото"прелюбодеяние" на

различните култури. За да разберете правилно един айет, съблюдавайте следните принципи:

1.Има ли друг айет, който да го пояснява или допълва?

2.По какъв начин Пейгамберът, (С.А.С.), го е обяснил, разбрал и изпълнил?

3.По какъв начин сподвижницитс на Мухам мед (с.а.с), които са били факихи (компетентни по
богослови), са го разбирали и изпълнявали?

Всеки ден, ако сте семейни, заедно с членовете на семейството си прочитайте, вниквайки в съдържанието
част от Корана, и това да ви стане правило. Запознайте близките си с Откровението (вахий). 

ежедневните занимания
от този род се превърнат в навик. Както не изпитвате нужда някой да ви подсети да се нахраните, така не

бива да ви подсещат и за това. Знайте, че интелектуалният и духовният глад пораждат по-лоши последици от
глада на

стомаха. Храната на ума е достоверното, правилното знание, а на духа - същото знание, превърнато във
вяра. Единственият източник на знание, което трябва изцяло да се трансформира във вяра и убеждение, е

Коранът. Превръщането на недостоверно знание в убеждение е като консумирането на отровни ястия.
Последиците от духовното и интелектуачното натравяне са много по-опасни от хранителното натравяне.

Вместо приказки разказвайте на децата си разказите за Хазрети Ибрахим, Хазрети Исмаил, Хазрети
Муса, Хазрети Юсуф, Хазрети Иса. В света на мечтите им въвеждайте кораническите герои преди
модерната култура да е вкарала там измислените футболни кумири и мегазвездите на поп-музиката.

Ако искате да опознаете Корана, хората, на които той е низпослан - първата общност, която е
посрещнала Откровението и Пейгамбера (с.а.с), четете книги по хадис (словата и поведението на
Мухаммед, алейхисселям), сийер
(житието на Мухаммед, алейхисселям), мегази (описания на военните събития) и житията на
сподвижниците  на Мухаммед,  алейхисселям. Тези творби са източниците на достоверния 
(живота и дейността, пътят на Хазрети
Мухаммед, алейхисселям).  Не забравяйте, че най-добрият начин за опознаване на Корана е този.
Духа и същността на Откровението (вахип) можете да схванете единствено по този начин.

Не занемарявайте паметта си; наизустявайте айети от Корана и хадиси от праведния Сюннет. 
обогатите културата и познанията си. Освен това няма да сте принудени цял живот да отслужвате намаза

със сурите. които следват "Елем тера". Това е един вид лишение. Наизустявайте поне малки части от
Корана, тъй като всяка сура илюстрира различен климат в общата коранична география. Четете ги по време

на намаз, като вниквате в смисъла им. Ще видите, че ще започнете да изпитвате друг вкус от отслужения
намаз.


