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Introduksjon
I Allahs navn, Den mest Barmhjertige, Den Evig Nåderike. All
lovprisning er for Allah alene, Forsørgeren av alle verdener.
Takker først og fremst Allah Ta’aala for å ha gitt meg mulighet til å
skrive en enkel bok for å lære og forstå «Tajvid».
Jeg har lett etter en enkel bok som jeg kunne bruke som
utgangspunkt til å kunne skrive denne enkle guiden på norsk. Til
slutt fant jeg boken som heter «BASIC TAJWEED» FOR
PRIMARY MADARIS skrevet av min senior, aalim (lærd) Shaykh
Hasib Ahmed Ibn Yusuf Mayet, som også har gitt meg tillatelse til
å oversette og bruke utdrag ifra boken hans. Mye av innholdet i
boka er basert på hans verk. Må Allah belønne ham og akseptere
hans arbeid.
Jeg vil be om at studenter og lærere bruker boka som hjelpemiddel
til å lære «Tajvid». Det viktigste er å praktisere «Tajvid» reglene
enn å kunne dem. Det vil si at både lærere og studenter leser og
hører resitasjon av koranen i lys av disse reglene, og bruker tid på å
praktisere dem.
Må Allah gi oss anledning til å lære å lese, forstå og praktisere
Allahs budskap slik Han selv ønsker. Aamin.
Tehsin Abo Barirah Ibn Khadim Hussain
26. Jumada Al-Awwal 1437
6. Mars 2016
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Enkel Tajvid
For barn og ungdom

En guide for å lære og forstå
grunnleggende Tajvid

Skrevet og samlet av
(Shaykh) Tehsin Abo Barirah
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Leksjon 1

Viktigheten av å lese koranen på
riktig måte

Hensikten med Tajvid

Lahn
Lahn Jali
Lahn Khafi
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Hvorfor lese koranen med Tajvid?
ِ  َقال َقال رسول ه،طالِ ٍب
َّللا صلى هللا عليه وسلم
َ
ُ ََُ َ
آن َو َعهل َم ُه
َ اْلُقْر

َع ْن َعلِ ِي ْب ِن أَِبي
َخْيُرُك ْم َم ْن َت َعهل َم

Ali r.a. fortalte at Profet Mohammad ( ﷺsallallaho alaihi
wa sallam) sa:
”De beste blant dere er de som lærer koranen og lærer
den videre til andre” (Bukhari, etc)
ِ عن عبد ه
 َقال رسول ه ِ ه: قال،ود
 َم ْن َقَأَر:َّللا َعَلْي ِه َو َسهل َم
ٍ َّللا ْبن َم ْس ُع
َْ
ُ َّللا َصلى ه
ُ ََُ
ِ اب ه
ِ  والحسَن ُة ِبع ْش ِر أ، َّللا َفَل ُه ِب ِه حسَن ٌة
ِ َحْرًفا ِم ْن ِك َت
ول الم
َ
ََ َ
ََ
ُ  ََل أَ ُق،َم َثال َها
ْ
 الترمذي، ف
ٌ يم َحْر
ٌ ف َوََل ٌم َحْر
ٌ ف َحْر
ٌ ِ َوَل ِك ْن أَل،ف
ٌ َحْر
ٌ ف َو ِم

Abdullah Ibn Masood r.a. fortalte at Profet Mohammad ﷺ
(sallallaho alaihi wa sallam) sa:
”Den som leser en bokstav fra Allahs bok vil få en
hasanah (belønning) og en hasanah (belønning) blir
tidobbelt. Jeg sier ikke at Alif-Laam-Miim er en bokstav,
men alif er en bokstav, laam en bokstav og miim en
bokstav. (Tirmidhi)
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Målet med Tajvid
Allah sier i koranen:
ِ
يل
ً آن َتْرِت
َ َوَرت ِل اْلُقْر
” Og les koranen, langsomt og tydelig” (73:4)
Koranen er Allahs ord, og må derfor ikke leses raskt for å
få lest mest mulig. Ordene skal være forståelige med
riktig uttalelse. Husk at dette er ord som kom direkte fra
Allah Ta’aala, derfor må de leses med kjærlighet, rytme
og riktig.
Å lese koranen er obligatorisk og en ibadah.
Profet Mohammad ( ﷺsallallaho alaihi wa sallam) lærte
hans sahaabah r.a. koranen, ikke bare meningen av
ordene men også hvordan den skal leses. Sahaabah r.a.
lærte de som kom etter dem og de lærte videre til
generasjonen etter dem, og slik har det fortstatt til den
dag idag.
En person som tror at å lese koranen riktig ikke er så
viktig, vil aldri kunne få Allahs nærhet.
Omm Salamah r.a. ble engang spurt hvordan Profeten
Mohammad ( ﷺsallallaho alaihi wa sallam) pleide å lese
-5-

koranen? Hun svarte:” Han leste slik at vokale lyder var
klar og uttalelsen av hver bokstav var utmerket”.
”Tartil” betyr å lese koranen klart, tydelig og sakte slik at
hver bokstav for dens rettighet.
Det er et utsagn fra noen Gudfryktige lærde:
ِ ِئ لِْلُقْر
آن َيْل َعُن ُه
ٍ ُر هب َقار
ُ آن َواْلُقْر
”Det er mange som leser koranen, men koranen forbanner
dem”
Forbannelsen skjer pga at man ikke praktiserer det man
leser eller at man leser den uten Tajvid.

HVA BETYR TAJVID?
Språkmessig betydning av ordet Tajvid betyr å
forskjønne, fingjøre og utvikle.
I forbindelse med lesing av Koranen, betyr ordet Tajvid:
”Å lese alle bokstavene riktig med dens kvaliteter”
Det er ikke bare viktig å lære Tajvid, men å lese koranen
med Tajvid.
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Lahn
Hvis man ikke leser koranen med Tajvid så kan meningen
med det man leser forandres eller ha ingen mening, og
hvis man leser feil med vilje, så vil man falle ut av
rammene av islam.

Å lese feil i koranen heter Lahn. Hvis en ikke følger
Tajvid reglene så blir det Lahn. Det er to typer Lahn:

1. Lahn Jali ( )جليStor eller klar feil.
2. Lahn Khafi ( )خفيLiten eller uklar feil.

Å lese koranen med Lahn Jali er haram og hvis man gjør
det med vilje så kan det enten føre til kufr (vantro) eller
stor synd.

Når det gjelder Lahn Khafi så er det Makrooh (mislikt) og
man skal unngå det også. Det ødelegger koranens
eleganse og skjønnhet.
-7-

Eksempler på Lahn Jali:
Å lese ordet  اَْل َح ْم ُدtil  اَْل َه ْم ُدeller اَْل َح َم ُد
Å lese ordet  َي ِر ُثtil س
ُ  َي ِرeller َي ِرْي ُث
Å lese ordet ق
َ  َص َدtil  َص َد َكeller ق
َ َس َد
Å lese ordet اك
َ  ِإهيeller اك
َ  ِإهيtil اكا
َ ِإَي

Eksempler på Lahn Khafi:
A) Å overse reglene full munn (tafkhim) og tom
munn (tarqiq) når man leser ordet ”Allah”,
eller leser ”Raa”ر
B) Å overse reglene for Izhaar, idghaam, ikhfaa etc.
(Kommer senere i boka)
C) Ikke forlenge vokallyden der det var madd.
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Leksjon 2

Regler om Ta’awwoth تع ُّوذ
(ُ)أع ُْوذ

Og
Tasmiyyah س ِميه
ْ ت
(للا
ْ ) ِب
ّ س ِم
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Ta’awwoth َت َع ُّوذ
Når man skal begynne å lese koranen så er det sunnah for
leseren å søke Allahs beskyttelse fra shaytaan (satan) den
forbannet ved å lese:

ِأ ُﻋﻮْذُ ﺑِﷲِ ﻣِﻦ اﻟﺸﱠﻴْﻄﺎ ِن اﻟﺮﱠﺟِﻴْﻢ
”Jeg søker Allahs beskyttelse fra Shaytaan, den forbannet”

Ta’awwoth leses uansett om man begynner en surah
(kapittel) av koranen eller i midten av en surah. Det er
nok å lese Ta’awwoth engang så lenge man ikke snakker
med andre eller begynner å gjøre andre ting enn å lese
koranen.

Allah sier i koranen:

ِ َفِإ َذا َق ْأرت اْلُقرآن َفاس َت ِع ْذ ِب
ِ ط
اّلل ِم َن ه
ِالر ِجيم
ان ه
َ الش ْي
ْ َ ْ َ َ
”Når du resiterer Koranen, så søk Allahs beskyttelse mot
den forbannende Satan.”(Nahl 98)

- 10 -

Tasmiyyah تَ ْس ِميَه
Etter å ha lest Ta’awwoth så skal en lese Tasmiyyah
(bismillah).

ِ ِبس ِم
ِالر ِحيم
الر ْح َم ِن ه
َّللا ه
ْ
” I Guds navn, den mest Barmhjertige, den mest Nåderike”

Når man leser og kommer til en ny surah, så skal man
lese Tasmiyyah igjen uten å lese Ta’awwoth.
Man skal lese Tasmiyyah før hver eneste surah utenom
surah Taubah ( )التوبةhvis en begynte med å lese koranen
og kom til surah Taubah.
Hvis man begynner å lese koranen fra surah Taubah så
bør man bare lese Ta’awwoth uten å lese Tasmiyyah.
(Noen lærde/ulama mener at man bør lese Tasmiyyah hvis man
begynner lesing fra surah Taubah.)

Tasmiyyah er ikke en del av koranen bortsett fra verset i
surah An-Naml.
Likevel er det viktig å respektere Tasmiyyah siden det er
et vers i surah An-Naml.
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Leksjon 3

Riktig uttalelse av bokstavene

Øvelse av utfordrende bokstaver

Regler av fat’hah (zabar), kasrah
(zer) og dhammah (pesh)
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Riktig uttalelse av bokstavene
Stedet der lyden til hver bokstav starter fra i
halsen/munnen, kalles for bokstavens Makhraj () َم ْخَرج

ِ ) َم ْخ
Det arabiske alfabetet har 17 Makhaarij (ارج
Det er obligatorisk (Waajib) å lese alle bokstavene fra
deres makhaarij.

Hvis en ikke leser bokstavene fra deres makhraj, så kan
det påvirke på hele ordet.

For eksempel:

 َقْلبbetyr ”hjertet” og  َكْلبbetyr ”hund”
 ِط ْينbetyr ”leire” og  ِت ْينbetyr ”fiken”
 ُق ْلbetyr ”si” og  ُك ْلbetyr ”spis”
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Øvelse av utfordrende bokstaver
Øv på disse bokstavene fra en lærer som kan Tajvid:

عـء
ط-ت
ص-س-ث
ه-ح
ض-د
ز-ظ-ذ
ك-ق
[Råd til lærere]
1. Bruk tid med studentene til de klarer å uttale og forstå deres feil
2. Forklar forskjellen mellom Majhool og Maroof, ب
ِ er ”bi” og ikke ”be”
ved regler av fathah (zabar), kasrah (zer) og dhammah (pesh)
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Regler av fat’hah (zabar), kasrah
(zer) og dhammah (pesh)
1. Øv på disse uten å strekke noen av disse ordene:

َمَر َذ َكَر َك َس َب َرَف َع َبَل َغ َس َج َد
َأ
Ikke les de ved å strekke siste bokstaven i ordene slik:

َمَار َذ َكَار َك َسَبا َرَف َعا َبَل َغا َس َج َدا
َأ
2. Øv på disse også uten å strekke dem:

اَ ِذ َن َب ِقى َح ِم َد َخ ِشى َس ِخَر َش ِر َب
َ
َ
Ikke les dem ved å strekke bokstaven med kasrah (zer):

ِ
يب
ا ِذين ب ِقيى ح ِميد خ ِش
َ يى َسخ َير َش ِر
َ َ َ َ َ َ َ َ
3. Øv på disse også uten å strekke dem bokstavene:

ظلِ َم
ُ ُج ِع َل ُخ ِل َق ُذ ِكَر ُس ِئ َل
Ikke les dem ved å strekke dhammah (pesh)

ُج ْو ِع َل ُخ ْولِ َق ُذ ْو ِكَر ُس ْوِئ َل ظُ ْولِ َم
- 15 -

Leksjon 4

Regler av å forlenge lyden
”madd” م ْد

Hva er ”madd”? م ْد
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Regler av å forlenge lyden ”madd”
Det er 8 plasser der vokal lyden blir forlenget til en
”Alif”. En ”Alifs” lengde kan måles ved å lukke eller
åpne ens finger. Lengden skal ikke være mer enn 1 Alif.
1. Når en alif har fathah (zabar) før seg:

ال
َ َذ
َ ات َخ
َ اف َك
َ ان َق
2. Når ”waow” sakin ( ) ْوhar dhamma (pesh) før seg:

ُي ْؤ ِمُن ْو َن

ض ْو ِب
ُ َع ْوُذ َم ْغ
ُأ

3. Når ”Yaa” sakin (ي
ْ ) har kasrah (zer) før seg:

ِقْي َل

ِف ْي ِه

َن ْس َت ِع ْي ُن

[Disse 3 ( ) ْو ْا ْيblir også kalt for huroof maddah ]
4. Når ”waow” sakin ( ) ْوhar fathah (zabar) før seg:

ف
ٌ َخ ْو

َح ْوَل ُه
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أ َْو َه َن

5. Når ”Yaa” sakin (ي
ْ ) har fathah (zabar) før seg:

ش
ٌ ُقَرْي

َح ْي ُث

أ َْي َن

[Yaa & Waow sakin som har fathah før heter også huroof lin]

6. En bokstav med Alif fathah (khara zabar

ِک ٰت ٌب

َ)

ِٰ
ٰ
ک ٰا َثَر َسٰل ٌم
َ ا َد َم ذل

7. En bokstav med Yaa Kasrah (khari zer

َ)

ِ ف ٰه ِذ ٖہ ِبي ِد ٖہ ِبحم ِد ٖہ ِم َث
ِ ٖاٰل
اق ٖه
َ
َْ

8. En bokstav med Waow Dhamma (olta pesh

ٗ
ٗ
ٗ
ٗ
ٗ
َغاو َن َداوَد َم َعه ِم ْثَله ُس ْب َحاَنه
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َ)

Hva er ”madd” (?) َم ْد
”Madd” i Tajvid betyr å strekke lyden i spesifiserte
plasser.
Det er mange regler rundt ”madd” som kan leses i store
tajvid bøker. Her nevnes det veldig enkelt.
Det er 2 type ”madd”
1. Lang Madd
2. Kort Madd
Lang ”madd”s strekning blir ca. 4 alifs mens kort
”madd”s strekning blir ca. 3 alifs.
Eksempler på lang ”madd”:

Eksempler på kort ”madd”:
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Leksjon 5

Riktig uttalelse av ordet ALLAH
( & )هللاAllahomma ()اللهم

Regler av bokstaven RAA ()ر
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Riktig uttalelse av ordet ALLAH
( & )هللاAllahomma ()اللهم
Hvis det kommer fathah (zabar) eller dhammah (pesh) før
ordene  هللاeller  اللهمså vil disse ordene uttales full munn
(tafkhim).

Hvis det kommer kasrah (zer) før ordet Allah og
Allahomma så uttales de tom munn (tarqiq)
[Husk å ikke strekke laam ( )لmer enn 1 alif]

Eksempler på fathah (zabar) og dhammah (pesh) som
leses full munn:

ِ هللا رسول
ِ َنار
هللا
ُ
ُ َُْ

ِ
هللا
ُ هللا َعل َم
ُ ُق ْل ُه َو

Eksempler på kasrah (zer) som da skal leses tom munn:

ِ ِ اَْلحمد
ّلل
ُْ َ

ِ ِبس ِم
هللا
ْ
- 21 -

ِ اَعوُذ ِب
اهلل
ُْ

Regler av bokstaven RAA ()ر
Her skal det nevnes enkle regler for RAA, avanserte
regler kan leses i Tajvid bøker.
Bokstaven ”Raa” ( )رvil bli lest full munn (Tafkhim) i
følgende situasjoner:
1. ”Raa” som har fathah (zabar) eller dhammah (pesh)

ِ ربما َنار
هللا
ُ
َ َُ

ِبَر ِب َر َغ ًدا

2. ”Raa” som har fathatain (2 zabar) eller dhammatain
(2 pesh):

َغ ُف ْوًار ُش ْكًار َق ْدًار
3. ”Raa” som har tashdid ( )رhar fathah, dhammah,
fathatain (2 zabar) eller dhammatain (2 pesh):

َمهر َشًّار َي ِفُّر اَ َسُّر ْوا
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َ):

4. ”Raa” som har Alif Fat’hah (

ٰا َخٰر ِن

النصٰري
ٰ و

ُس ٰكٰري

5. ”Raa” sakin ()ر
ْ som har fathah (zabar) eller dhammah
(pesh) før seg:

ان ُغْرَف ٌة
ٌ ُبْرَه

أَْر َس َل َصَبْرَنا

I disse 5 situasjonene blir ”Raa” lest full munn (tafkhim ) ت ْفخيْم

”Raa” vil leses tom munn (Tarqiq) ved følgende:
1. ”Raa” som har kasrah under seg () ِر

َواْل َع ْص ِر اَْلَق ِار َع ُة اَْب َص ِارِه ْم
2. ”Raa” som har kasratain (2 zer) under seg ()ر

ُخ ْس ٍر ُن ُك ٍر ُمهد ِك ٍر
3. ”Raa” med tashdid som har kasrah eller kasratain
( ّر- )ر
ِّ

ِ َش ٍر لِ ِلر َج
ال ُح ِرَم ْت
- 23 -

4. ”Raa” sakin som kommer etter en bokstav med kasrah:

ط ِهْر
َ

ِفْر َع ْو َن

ِأ
ُمْر ُت

5. ”Raa” har Yaa kasrah َ:
Det er kun en plass i koranen men den leses ”RE” og ikke
”RI”. Dette kalles for ”imaalah”. Ordet er َم ْج ِر ٖي َها

ِ ِبس ِم
Verset er : هللا َم ْج ِر ٖي َها َو ُمْر ٰس َها
ْ

[I disse 5 situasjonene blir ”Raa” lest tom munn (Tarqiq ] ت ْرقِيْق

Sammendrag:
1. Hvis ”Raa” har noe på toppen (Fathah, dhammah,
fathatain, dhammatain, Alif fatha eller waow
dhammah) så vil Raa bli lest full munn (Tafkhim).
Hvis det er noe under ”Raa” (kasrah, kasratain, yaa
kasrah) så vil den bli lest tom munn (Tarqiq)
2. Hvis ”Raa Sakin” eller ordet ”Allah” har en bokstav
før som har noe (fatha, dhammah) på toppen da vil de
bli lest full munn (Tafkhim).
Hvis ”Raa Sakin” eller ordet ”Allah” har en bokstav
som har noe nede (kasrah) så blir de lest tom munn
(Tarqiq)
- 24 -

Leksjon 6

Regler for ”Noon” og ”Mim”
med ”Tashdid” ()ن م
ْ og
Regler for ”Noon Sakin” ()ن
”Tanvin” (َََ)
Regler for ”Mim Sakin” () ْم
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Regler for ”Noon” og ”Mim”
med ”Tashdid” ()ن م
Hva er ”Ghonnah” (غنه
ُ )?

”Ghonnah” er en behagelig during som blir til ved å
strekke lyden i nesen for en ”alif ”
Det er viktig å utføre ”ghonnah” på Noon Moshaddad ن
og Mim Moshaddad م

Eksempler:

ِبَر ِب الناس ِأ هن ُث هم َع هم

- 26 -

ْ og
Regler for ”Noon Sakin” ()ن
”Tanvin” (َََ)
Hva er en ”Noon Sakin” (سا ِكن
َ ?)ن ْون
”Noon Sakin” er en noon med jazam/sukoon ْن
Hva er ”Tanvin”?
Fathatain (2 zabar), kasratain (2 zer), dhammatain (2
pesh) blir kalt ”Tanvin”.
Tanvin og Noon Sakin blir uttalt likt.
For eksempel  ًباblir lest َب ْن
DET ER 4 REGLER FOR NOON SAKIN & TANVIN:
1. Izhaar () ِإ ْظهار
ْ og tanvin (َََ) klart
”Izhaar” er å lese noon sakin ()ن
uten ghonnah hvis en av følgende bokstaver kommer etter
ْ & Tanvin (َََ):  غ خ- ء ه ـ ع ح
noon sakin ()ن
(Disse 6 bokstavene heter ”Huroof Halqi) Eksempel:

َجٌر َغ ْيَر
ْأ

ِح
اس ٍد ِإ َذا
َ
- 27 -

َواْن َحْر ِم ْن َخ ْوف

2. Idghaam () ِإدْغام
Betyr fusjonere (slå sammen).
Hvis ”Noon Sakin” eller ”Tanvin har en av disse følgende
bokstavene, så blir det idghaam:

يرملون

forkortelsen er ي ْرملُ ْون

Det er to forskjellige idghaam, med og uten idghaam.
a) Idghaam med ghonnah
Hvis det kommer en av disse bokstavene ي و م ن
(forkortelsen er  )يُ ْو ِمنetter ”noon sakin” eller ”tanvin” så
blir det idghaam med ghonnah.
Eksempler på idghaam med ghonnah:

َل َه ٍب هو َت هب

َحْب ٌل ِم ْن

ِم ْن هوال

َم ْن هي ْع َم ْل

[Idghaam med ghonnah heter også Idghaam Naqis ]ناقِص

Eksklusjon:
Hvis ”noon sakin” og ”waow” ( )وeller ”yaa” ( )يkommer
i ett ord så blir det ikke idghaam, men izhaar.
Det er kun disse fire ordene i koranen som har dette:

ُّ
ان
ٌ ان ُبْنَي
ٌ ان ِصْن َو
ٌ الدْنَيا ِقْن َو
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b) Idghaam uten ghonnah
Hvis ”raa” ( )رeller ”laam” ( )لkommer etter ”noon sakin”
eller ”tanvin” så blir det idghaam uten ghonnah.
Eksempel:

ُم َحمٌد هر ُس ْو ُل هللا

َث َمَرِة ِرْزًقا

ِم ْن هربِك

َي ُك ْن هله

[Idghaam uten ghonnah heter også Idghaam Taam ] تام

3. Qalb () َقْلب
Qalb betyr ”å forandre”.
Hvis ”baa” ( )بkommer etter ”noon sakin” eller ”tanvin”
så blir de lest ”mim” ()م

Eksempler:

ِم ْن َب ْعد َعلِ ْي ٌم ِب َذات َس ِم ْي ًعا َب ِص ْيًار
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4. Ikhfaa ()ِإ ْخ َفاء
Ikhfaa betyr å lese en bokstav klart med en lett lyd fra
nesa (lett ghunnah).
Hvis resten av bokstavene dvs utenom ”Huroof Halqi”,

 َيْرمُل ْونog bokstaven ”baa” ( )بkommer etter ”noon
َ
sakin” eller ”tanvin” så blir det ”ikhfaa”.

Eksempler for "noon sakin" og "ikhfaa":

ِم ْن َش ِر َع ْن َص َل ِت ِه ْم ُمْن َف ِك ْي َن
Eksempler for "tanvin" og "ikhfaa":

ات َذهرٍة َشًّار
َي ْو َم ِئ ٍذ ُت َح ِد ُث َن ًا
َ ار َذ

- 30 -

Regler for ”Mim Sakin”
Det er tre (3) regler for "mim sakin" () ْم:
1. Idghaam med ghonnah:
Hvis "mim" ( )مkommer etter "mim sakin" ( ) ْمså blir det
idghaam med ghonnah.
Eksempler:

ِ
ِ
آمَن ُه ْم ِم ْن
َ َعَل ْيه ْم ُّم ْؤ َص َدة اَ ْط َع َم ُه ْم م ْن َو
2. Ikhfaa:
Hvis "baa" ( )بkommer etter "mim sakin" ( ) ْمså blir det
ikhfaa.
Eksempler:

اه ْم ِب ُم ْؤ ِم ِن ْين
ُ َتْرِم ْي ِه ْم ِب ِح َج َارة َو َم
3. Izhaar:
Hvis det kommer andre bokstaver enn "mim" og "baa"
etter "mim sakin" ( ) ْمså blir det izhaar. Eksempler:

ط ْيًار
َ َل ُك ْم ِد ْيُن ُكم اََل ْم َتَر َعَل ْي ِه ْم
- 31 -

Sammendrag av reglene rundt ghonnah:
1. Noon Moshaddad  نog Mim Moshaddad  مvil alltid
bli uttalt med sterk ghonnah.
ْ eller Tanvin (ُُُ) er etterfulgt
2. Hvis Noon sakin ()ن
av en av bokstavene i  ي ْو ِمنvil de bli uttalt med en sterk
ghonnah.
ْ er etterfulgt av bokstavene
3. Hvis Noon sakin ()ن
”waow” ( )وeller ”yaa” ( )يi samme ord, da vil det bli
izhaar d.v.s. ingen ghonnah.
ْ eller Tanvin (ُُُ) er etterfulgt
4. Hvis Noon sakin ()ن
av ”raa” ( )رeller ”laam” ( )لså blir det idghaam uten
ghonnah.
ْ eller Tanvin (ُُُ) er etterfulgt
5. Hvis Noon sakin ()ن
av bokstaven "baa" ()ب, da blir det Qalb og ghonnah.
ْ eller Tanvin
6. I alle andre tilfeller vil Noon sakin ()ن
(ُُُ) bli uttalt med lett ghonnah (Ikhfaa)
7. Hvis "mim sakin" ( ) ْمblir etterfulgt av "baa" ( )بså blir
det ghonnah.
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Leksjon 7

QALQALAH

BOKSTAVEN «HAMZAH»
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QALQALAH َالقْلَقَله
Hva er Qalqalah (القْلَقَله
َ )?

Qalqalah’s bokstavelig betydning er «løshet i et uttrykk»
I Tajvid er Qalqalah en kvalitet som høres ut som ekko
lyd i bestemte bokstaver, når de blir uttalt.
Qalqalah skjer når en av qalqalah bokstavene har
jazam/sukoon ( , ُْ )
Bokstavene som det skjer qalqalah på er følgende:

ق ط ب ج د
Qalqalah skal ikke gjøres på andre bokstaver enn disse.
Når man gjør qalqalah bør man være forsiktig på at
jazam/sukoon ikke erstattes av en harakah [ َ

َِ َُ

]

Denne forkortelsen vil hjelpe deg til å huske bokstavene
til qalqalah:

ُق ْط ُب َج ٍد
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Eksempler:

َم ْطَل ِع اْل َف ْج ِر

ا ْقَ ْأر

َحْب ٌل ِمن

َوَل ْم ُيوَل ْد

َل ْم َيلِ ْد

Husk at når man gjør «waqf» (pause) på et ord som har en
qalqalah bokstav, så skal man gjøre qalqalah. Det er fordi
den får midertidig jazam/sukoon.
For eksempel

َما َخَل َق
Vil ble lest ved «waqf» slik:

َما َخَل ْق
og

َحٌد
َ ُك ُف ًوا أ
Vil bli lest ved «pause» slik:

َح ْد
َ ُك ُف ًوا أ
Ved pause (Waqf) så vil det skje Qalqalah på «Qaaf»
i første og «Daal» på andre eksempelet.
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BOKSTAVEN «HAMZAH»
Bokstaven «Hamza» vises i mange forskjellige former i
arabisk språk, men uttales det samme f.eks

ءؤئأإ
Merk at «Alif» og «Hamzah» er to forskjellige bokstaver.
Bokstaven «Alif» på arabisk er alltid fri fra enhver form
for Harakah dvs. fri fra Fatha, Kasra, dhammah og
jazam/sukoon. Hvis en Alif synes å ha en harakah så er
det i virkeligheten en «Hamzah».

Her er det noen viktige punkter om bokstaven «Hamzah»:
1. Når man uttaler en «Hamzah» som har jazam, så er det
viktig at den uttales riktig. Hvis ikke så kan det høres
ut som Waow  و,Yaa  يeller Alif  اfor eksempel:

 ُم ْؤ َص َدةkan høres ut som ُم ْو َص َدة
س
َ  ِبْئkan høres ut som س
َ ِب ْي
ً َكأْساkan høres ut som ًَكاسا
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2. Når det kommer to «Hamzah» sammen, sørg for at
begge uttales distinkt (leses klart og tydelig) for
eksempel:

ِ
ي~ء ِاَلى
َ َتف

َءاَْن ُت ْم

َءاَْن َذْرَت ُه ْم

3. Der bokstavene «Hamzah» og «Aeyn» ( )عkommer
sammen, sørg for at begge blir uttalt tydelig f.eks

اَ ْعَل ُم

آء َعَلى
َ ُش َه َد

اَ ُع ْوُذ

4. I Surah Ha-Mim Sajdah, vers (ayah) 44, andre
«Hamzah» vil bli resitert med svakere lyd.
Dette heter «Tashil» ( )تسهيلog gjøres kun her:

َءاَ ْع َج ِم ٌّي هو َعَربِي

Dens korrekte uttalelse skal læres av en erfaren Qari
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VIKTIG MERKNAD:
Det er noen ord i koranen som ikke blir resitert slik dem
er skrevet. De er skrevet på en måte som er vanlig men
uttales på en hel annen måte. Disse ordene bør forståes og
huskes hvor og hvordan man skal resitere dem.

1. Hvor ordet «( »أََناAna) står, som betyr «Jeg, meg» på
arabisk, så vil ikke «Alif» som er etter « ( » نnoon)
leses.
Det vil ikke utales «« »أََناAnaa» men «Ana» «َن
َ »أ
Feks:

 َوآل اََنا َعا ِبٌدblir uttalt َوآل اَ َن َعا ِبٌد
2. På noen ord ser man en liten «siin» ( )سover
bokstaven «saad» ( )صFor eksempel:

Man kan enten lese den med «Siin» eller «Saad»

 بمسيطرeller بمصيطر
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Leksjon 8

REGLER AV WAQF

WAQF/PAUSE TEGN

NOON QOTNI
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REGLER AV WAQF
Hva er Waqf (?)وقف
Waqf betyr "å stoppe" eller "pause".
Ved resitering av den hellige Koranen, kan du gjøre waqf.
Dette kan enten være ved enden av en ayah, som
indikeres ved en passende Waqf tegn eller i midten av en
ayah fordi det er et behov for å trekke pusten. Uansett
årsak, bør Waqf gjøres riktig.
Følgende forenklede ordningen vil hjelpe deg å gjøre
Waqf på riktig måte.

1. Hvis du gjør Waqf på et ord som slutter med fathatain
(َ) og den siste bokstaven er ikke en rund «Taa»
( ), så vil Waqf bli gjort med en «Alif» f.eks

ً َت هواباvil bli resitert ved Waqf َت هوابا
 ُم َس ًّمىvil bli resitert ved Waqf ُم َسما
ِ
ِ
آء
ً  ن َسvil bli resitert ved Waqf آءا
َ ن َس
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2. Hvis Waqf gjøres på et ord som slutter med en rund
«Taa» ( ) blir Taa uttales som «Haa» Sakin ( ) ْہf.eks

ط َم ِة
َ  ِفى اْل ُحblir lest slik ved Waqf ط َم ْه
َ ِفى اْل ُح
 ُم َمهد َد ٌةblir lest slik ved Waqf ُم َمهد َد ْہ
 َح َسَن ًةblir lest slik ved Waqf َح َسَن ْه
(Rund Taa heter også «Taa Marbotah» ) تا مربوطة

3. Hvis Waqf er beregnet på et ord som slutter med en
bokstav som allerede er en «Sakin» eller slutter med
en «Alif» eller «Alif fathah ١» så vil det ikke bli noen
endring. For eksempel:

 َواْن َحْرvil bli lest ved Waqf َواْن َحْر
 ِزْل ازَل َهاvil bli lest ved Waqf ِزْل ازَل َها
ۡ
َين ٰهى

vil bli lest ved Waqf
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ۡ
َين ٰهى

4. Hvis Waqf skal gjøres på et ord som ikke slutter med
to fathatain َ, «rund Taa» eller «Alif Fatha» (١), blir
den siste bokstaven gjort om til Sakin. F.eks:

 اِذا وقبvil etter Waqf bli resitert اِذا وق ْب
احد

vil etter Waqf bli resitert

اح ْد

 قُر ْيشvil etter Waqf bli resitert ش
ْ قُر ْي
 مو ِاز ۡينُهvil etter Waqf bli resitert مو ِاز ْينُ ْه

Viktig merknad:
Man må være ekstra forsiktig når Waqf skjer på et ord
som allerede har en Jazam før den siste bokstaven.
For eksempel:

 وا ْلعص ِْرvil bli lest slik ved Waqf وا ْلعص ْْر
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WAQF TEGN
For å hjelpe en person som ikke forstår arabisk til gjøre
Waqf på de riktige stedene under lesing av koranen, og for
å unngå å forårsake en endring i betydningen av koranen
ved å bryte pusten på feil steder, har koranen fått en del
hjelpetegn i teksten.
Disse tegnene viser nødvendigheten eller ønskeligheten av å
gjøre eller ikke gjøre pause i resitasjonen.
Ingen av disse tegnene på Waqf er wajib (obligatorisk). Den
som leser Koranen rådes til å vise hensyn til disse tegnene,
slik at man kan unngå å lese noe feil eller endre mening.
Her er det en kort forklaring på noen kjente tegn av Waqf:

TEGN
م
ط
س سكته وقفه

FORKLARING
Obligatorisk pause (Waqf)
Viktig pause
Stopp vokallyden en liten stund uten å bryte
pusten

ال
ق صل صلى
قفز
ص
ج
ك

Viktig å forsette, ikke ta pause

ََ

Stopp på en av disse og forsett fra andre

Best å forsette, ikke ta pause
Anbefales å ta pause
Valgfritt å pause eller fortsette
Indikerer samme regel som forrige tegn
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Disse tegnene og symbolene er også kjent som Romoz Ul Awqaaf
( )رموز األوقافDetaljert forklaring av disse og andre symboler kan man
lese i avanserte Tajvid bøker.

NOON QOTNI
Når det kommer en «Sakin» bokstav (Bokstav med
jazam/sukoon) etter en «Tanvin» (ُُُ), blir «Noon» i
Tanvin synlig og blir deretter gitt en «Kasrah» og dermed
blir Tanvin slått sammen med Sakin bokstaven.
Denne lille Noon er kjent som Noon Qutni f.eks

 لُّمزة الَّذِىblir lest som لُّمز ِة ِن الَّذ ِۡى

Men hvis Waqf gjøres på slutten av et slikt ord, så vil
Noon Qutni bli ignorert. Reglene for å lage Waqf på et
ord som slutter med Tanvin vil gjelde f.eks

ِن

لُّمز ِة

Vil bli lest som
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لُّمز ْه

SISTE ORD
Dette er en begynnelse på å lære «Tajvid», slik vår Skaper og
Herre, Allah Ta’aala vil at vi skal lese den.
Vi ber til Allah Ta’aala om å gi oss anledning til å forstå, følge og
spre Allahs budskap (Koranen) til vår siste pust og at vi forlater
denne verden med imaan og Allahs glede.
Husk meg og alle som har hjulpet meg med boka i deres dua.
Jeg vil takke brødre Abid Hayat, Qamar Ali, Shaykh Abdul
Waheed Aslam og min respektfulle lærer Shaykh Yusuf Abdullah
Darwan som har hjulpet meg med denne boka.
Må Allah belønne dem i begge verdener og deres foreldre og deres
kommende generasjoner.
Jeg ber dere om å huske meg og mine foreldre i deres dua, for uten
dem hadde ikke jeg eksistert. Og husk mine lærere i deres Dua, for
uten dem hadde jeg ikke fått kunnskapen jeg har.
“Å Allah, gi oss alle anledning til å død med imaan”.
Wassalaam,

Tehsin Abo Barirah sønnen til Khadim Hussain
søndag 06. Mars 2016,
26. Jumada Al-Awwal 1437
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