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 تَعَ ُّ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:

ِﺸﻴْﻄﺎ ِنَاﻟ ﱠﺮ ِﺟﻴْﻢ
أَﻋُﻮْذَُﺑِﺎﷲَِﻣِﻦَاﻟ ﱠ
”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 َذاُ َق ْأرتُاْلقرآنُ َفاس َت ِع ْذُ ِب
ِ اّلل
ِط
َّ ُم َن
ُِالر ِجي ُم
َّ ان
َ ُالشْي
ه
ْ َ ْ َ َ
”Når du resiterer Koranen, så søk Allahs beskyttelse mot
den forbannende Satan.”(Nahl 98)
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Tasmiyyah تَ ْس ِميَه
Etter å ha lest Ta’awwoth så skal en lese Tasmiyyah
(bismillah).

ِ ِبسم
ُُِالر ِحيم
َّ ُالر ْح َم ِن
َّ ُِّللا
ْ ه
” I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn”

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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