
Коръəн елы игълан ителү уңаеннан  Коръəн ятлыйм дисəң... Мəдрəсəгə йөрүче һəр кешенең, гомүмəн алганда һəр мəселманның  иң  изге хыялы  əлбəттə Коръəн  ятлау  буладыр. Коръəн укуның, аны яттан белүнең фазыйлəтлəре , саваплары санап бетергесез.Танылган гарəп Коръəн хафизы(Коръəнне яттан белүче) Мишари Рашид безгə нинди киңəшлəр бирə соң? 1.  Аллаһ ризалыгы өчен ятлау. Кайбер вакытта кардəшлəребезнең гамəллəрен күргəзмə өчен башкарганнарын күрəбез. Динебездə  исə ихласлык, эшне Аллаһ ризалыгы өчен башкару беренче урында тора. Шул исəптəн имам Мөслим һəм Бухари да үзлəренең хəдис җыентыкларын  ният хакындагы хəдислəр белəн башлаганнар.       2.  Максат билгелəү. Мəсəлəн:  “Мин тəҗвид кагыйдəлəрен өйрəнгəч  бер җүз Коръəн ятлыйячакмын һəм бар тырышлыгымны куячакмын. 3.  Һəрдаим Корəн ятлауга  вакыт билгелəү һəм əлеге графиктан тайпылмау.  “Иң хəерле эш-дəвамлы эш” дигəн гыйбəрəне истəн чыгармау мөһим. 4. Шөгөллəнергə иң кулай булган вакытны һəм урынны сайлау.  Əгəр дə сезгə өйдə укырга балалар комачаулый икəн, димəк сезгə мəчеткə барып өйрəнергə кулайрак булыр.     5. Өйрəнер өчен билгеле бер Коръəн сайлау. 



Авторның  бу  хакта əйтүе очраклы түгел, чөнки кешенең күз  хəтер  сəлате бар, димəк Коръəннең билгеле бер төр шрифтына күнеккəч, аны алыштыру киңəш ителми. 6. Авырлыклардан курыкмау.  Гадəттə башлап җибəрүчелəр начар хəтер  яисə хəрефлəрнең  авыр əйтелеше белəн бəйле булган мəсъəлəлəргə юлыгалар. Əлбəттə, бу вакытлыча күренеш. Лəкин,  кайбер мөселманнар шайтан вəсвəсəсенə бирелеп, дəреслəрен ташлыйлар. Алардан төрле сəбəплəр ишетергə туры килə: ”Мин мəктəптə начар укыдым, миннəн булмас инде” яисə “мин картайдым,  зиһенем дə юк ”.  7.  Коръəнне үзлектəн үзлəштерəсез икəн, дөреслеген белүче кешедəн тикшертегез. 8.  Коръəнне  укыган вакытта, кычкырып укырга тырышыгыз. Башта бер аятьне өйрəнегез, аннан икенчесен ятлагыз, аннан соң икесен бергə кушыгыз. Шул рəвешле дəвам итегез. Тəһəратле булыгыз. Укыган вакытта төз утырыгыз, сезнең утырышыгыз җитди укуга ишарə итсен-бу əдəп мəсьəлəсенə кагыла. 9.  Ятлаган аятьлəрегезне  туганнар, дуслар каршында укып күрсəтегез –булган кимчелеклəр  ачыкланыр,  үз-узегезгə ышанычыгыз артыр,  вакытыгызны сəваплы гамəл белəн үткəрерсез. 10. Өйрəнгəн сүрəлəрегезне кабатлап торырга тырышыгыз, бигрəк тə намаз укыганда кулланыгыз. 11.  Аллаһ Тəгалə белемнəрегезне дəвамлы, зиһенегезне зирəк кылсын өчен, гөнəһлардан сакланыгыз, гайбəтне калдырыгыз. 12.  Мөмкин кадəр күбрəк Коръəн уку түгəрəклəренə йөрегез. Җəмəгать  намазларыннан соң да,бергəлəп мəчеттə калып Коръəн уку бик файдалы булыр. 



13.  Гыйлем өстəүче үзенең ашауна да игътибар итəргə тиеш:чамадан артык ашау зиһенне чуалта һəм шəһвəткə тарта.                                                                     14. Инде ниһаять беренче нəтиҗəлəргə ирешкəннəн соң, тəкəбберлек чиренə бирешə күрмəгез. Үзегез белəн горурланмагыз. Хəдистə килə: “Кешене өч нəрсə һəлəкатькə илтə: шуның берсе –үз-үзеңне артык ярату”? 15.  Аллаһтан гыйлем сорап һəрдаим дога кылыгыз. Коръəнне яттан белуче Мишари Рашиднең  тəкъдим һəм нəсыйхатлəре сезгə ярдəм итсен.                                                                                                                     Эльвира Хабибуллина əзерлəде.     


