
ЛЕТНИТЕ КОРАН КУРСОВЕ

  Скъпи мюсюлмани!
Аллах Теаля ни дарява с безброй блага. На-

шите деца имат специално място сред тези бла-
га. Те за нас са и божествен дар, и поверени 
като еманет. Дълг на всеки от нас е да възпи-
таваме и изградим духовно и физически здра-
ви деца, които да са гаранция за бъдещето ни, 
украса на земния ни живот и опазени еманети 
от Аллах.

В този дух Пейгамберът (с.а.с.) е казал: 
„Нито един баща не може да дари своето 
дете с нещо по-превъзходно от доброто въз-
питание.” Затова запознаването на подраства-
щите поколения със Свещения Коран има голя-
мо значение. 

Скъпи братя!
Според нашата религия е фарз/задълже-

ние за всеки мъж и жена да търси знанието от 
люлката до гроба. Колко впечатляваща е дуата, 
която се споменава в Коран-и Керим, а именно: 
„Господарю, надбави ми знание!” (Та-ха, 20: 
114)

Ние изпитваме огромна необходимост от 

опознаване, изучаване и прилагане на Корана, 
който ни учи на справедливост, възпитаност и 
благонравие. Затова Пейгамберът (с.а.с.) казва: 
„Човек, който няма в сърцето си нещичко от 
Корана, то той е като разрушена къща.”

От времето на Расулюллах (с.а.с.) до днес 
обучението по Коран-и Керим е една свещена 
задача и мисия. Пратеникът на Аллах (с.а.с.) 
повелява: „Най-добрият сред вас е онзи, който 
научава Корана и след това обучава другите 
на него.” Тази блага вест е обгърнала сърцето 
на всеки вярващ. Точно заради това обучение-
то по Коран е продължило с голям ентусиазъм 
по една линия, проектирана в първия период 
на ислямската история, когато до джамията в 
Медина е построено училището наречено „су-
ффе”, минала през началните османски учили-
ща, наречени събиян, докато стигне до съвре-
менните Коран курсове.

Азиз джемаат!
Ако погледнем от гледна точка на обучение-

то по Коран, слава на Аллах, че достигнахме 
още един летен сезон. Летните Коран курсове, 
които се организират от районните мюфтий-
ства под егидата на Главното ни мюфтийство, 
тази година ще започнат от 1 юли. По време на 
тези курсове ще се изучават четенето на Коран, 
теджвид, сурите и дуите за намаз, вземането на 
абдест и изпълнението на намаз, житието на 
любимия ни Пейгамбер, принципите на вярата 
и благонравието, както и религиозни и нацио-
нални ценности като уважението към езана, 
джамията, родителите и възрастните, милостта 
и състраданието към малките.

С усилията, които се полагат през послед-
ните години, се дава едно по-качествено обуче-
ние по Коран-и Керим. Радва ни интересът към 
тези курсове, в които децата научават толкова 
ценните основни религиозни познания, които 
ще им бъдат от полза през целия живот.

Ще завърша хутбето си със значението на 
два хадиса: „Когато една общност от мюсюл-
мани се съберат в някой дом на Аллах, за да 
споменават името Му и да четат Книгата 
Му, то Аллах им спуска спокойствие и милост, 
обгръщат ги меляикета и ги споменава сред 
онези, които са при Него.”

„Четете Корана, защото в къяметския ден 
ще бъде застъпник на четящите го.”

Аллах да ни зарадва с постигане на тази 
благодат!
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