


 

 

MADANI QA’IDAH 
Udtalesteder for bogstaver 
Den bogstavelige betydning af Makhārij er oprindelsessted. I Tajwīd kaldes udtalestedet 
for de arabiske bogstaver Makhārij. 

Bogstav Navn på gruppe af 
bogstaver Udtalested 

 Ḥuroof Ḥalqīyyāh Udtales med den nederste del af halsen ء , ه

 Udtales fra midten af halsen (struben) ”   “ ع , ح

 Udtales fra den øverste del af halsen ”   “ غ , خ

 Ḥuroof Laḥwīyyāh Udtales med tungens rod og ganens bløde del ق

 ”   “ ك
Udtales med tungens rod og ganens hårde del 

 Ḥuroof Shajarīyyāh Udtales med midten af tungen og midten af ج , ش , ی
ganen 

 Ḥarf Hāfīyyāh Udtales ved at folde siderne af tungen op ad mod ض
roden af kindtænderne i overmunden 

 Ḥuroof Tarfīyyāh Udtales med tungens kant mod ganen tæt på ل , ن , ر
tændernes rod 

 Ḥuroof Nit’īyyāh Udtales med tungens spids mod fortændernes ت , د , ط
rod 

 Ḥuroof Lithwīyyāh Udtales med forreste del af tungen mod ث , ذ , ظ
fortændernes inder kant 

 Ḥuroof Safīrīyyāh Udtales med tungespids mod midten af ز , س , ص
indersiden af fortændernes rod 

 Ḥuroof Shāfāwīyyāh Udtales med fortænderne i overmundens kant ف
mod indersiden af underlæben 

 ”   “ ب
Udtales med begge læbers inderside mod 
hinanden 

 ”   “ م
Udtales med begge læbers synlige del mod 
hinanden 

 Udtales med rund lyd ved at runde begge læber ”   “ و
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ِم   ۡحـٰمِن الـّرَ   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Du’a for påbegyndelse af læsning af en bog 
Læs nedenstående Du’a før læsning af en islamisk bog og du vil huske det 
du læser,  َٰـّـلآءَاــاِْن ش َوَجّلَ ه ل عَّزَ , Læs Durood en gang før og efter ovenstående Du’a 

 

 َعلَۡيَنا ِحۡكَمَتَك َوانُۡشۡ  اَللُّٰهمَّ اۡفَتحۡ 
ِۡكَرام َعلَۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا ۡ ِل َوا َ  اۡلَ

(Rūḥānī Ḥikāyāt, pp. 68) 

Madani mål:  

Jeg vil reformere mig selv og alle andre mennesker i verden  ََوَجّل ٰـّه عَّزَ   اِْن َشــآءَالـل
 

 

Navn: ..................................................................................................................................... 

Skole: .................................................................................................................................................. 

Klasse/Hold: ........................................................................................................................ 

Adresse: ................................................................................................................................ 

Tlf.nr.: ................................................................................................................................... 
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Transliterations tavle 

ڑ A/a ء Ř/ř ل L/l 

ز A/a ا Z/z م M/m 

ژ B/b ب X/x ن N/n 

س P/p پ S/s 
 V/v, W/w و

ش T/t ت Sh/sh 

ص Ṫ/ṫ ٹ Ṣ/ṣ ہ /ۃ ھ/ Ĥ/ĥ 

ض Š/š ث Ḍ/ḍ ى Y/y 

ط J/j ج Ṭ/ṭ ے Y/y 

ظ Ch چ Ẓ/ẓ ◌َ A/a 

ع Ḥ/ḥ ح ‘ ◌ُ U/u 

غ Kh/kh خ Gh/gh ◌ِ I/i 

ف D/d د F/f و مّدہ Ū/ū 

ق Ḋ/ḋ ڈ Q/q ى مّدہ Ī/ī 

ك Ż/ż ذ K/k ا مّدہ Ā/ā 



 
 

v 

ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Oversætterens bemærkning 
Kære Islamiske brødre! Dawat-e-Islamis Majlis-e-Tarājim afdelingen der er ansvarlig for 
oversætttelse af bøger og hæfter af Amīr-al-Aĥl-al-Sunnah, grundlægger af Dawat-e-Islami 
‘Allāmaĥ Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَرَكـاُتـُهـُم  til دَامَـْت
forskellige sprog fra hele verden, præsentere med glæde dansk version af ‘Madanī 
Qā’idaĥ’, som er introduceret på urdu af Majlis Madrasa-tul-Madīnaĥ for at formidle 
grundlæggende viden om korrekt recitation af den ophøjede Koran. For at lette udtalen er 
en transilitations tavle tilføjet. 

Denne oversættelse er opnået med Allahs  ََوَجّل     velsignelse, og med Hans Noble Profets عَّزَ
 الـلٰـّهُ  َّ  َوَسـلَّم َصـ  َواٰلِـٖه  عَـلَيِْه تَـعَاٰىل  nåde og med spirituel støtte af vores elskede Shaykh, grundlægger af 

Dawat-e-Islami, ‘Allāmaĥ Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi  
ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَركَـاُتـُهـُم  Hvis der er mangler i dette arbejde, er det pga. en menneskelig fejl hos .دَامَـْت
oversættelsesafdelingen, Majlis-e-Tarājim. Underret os venligst skriftligt på nedenstående 
adresse eller e-mail, hvis du finder fejl. Hav intenion om at opnå belønning (Šawāb). 

 

 

Majlis-e-Tarājim (Oversættelses afdeling) 
Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran, 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 
Telefon:  +92-21-111-25-26-92–Ext. 1262 
Email:  translation@dawateislami.net 
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ِ   اَلۡـَحـۡمـُد  َ  َرّبِ  ِه ـلّٰـل ۡ ـلٰـ  َو     الۡـٰعـلَـِم ُم  َو    وۃُ الـّصَ َ ـل ٰي    الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر   َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن  ِمـَن   ِه لـلّٰـ بِـا  فَـاَُعـۡوُذ   بَــۡعـُد  اَّمَ ِم الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   ِه الـلّٰـ بِـۡسِم    الـّرَ ِح  الـّرَ ِمالـّرَ ۡ  ـ

Forord 
Den hellige ophøjede Koran, Allahs  ََوَجّل  ,ord, er en uvurderlig skat med vejledning ,عَّزَ
viden og visdom. Den barmhjertige Profet, barmhjertigheden for hele universet, 
lederen af menneskeheden  ٖاُهللا تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه  َّ َوَسلَّم َص  sagde: 

  ٗ هَعلَّمَ اَٰن وَ ُقرۡ َتَعلََّم الۡ  َمنۡ  مۡ كُ ۡيُ خَ 
"Den bedste af Jer er ham, der lærer den hellige Koran og videregiver det lærte til andre" 

(Sahih Bukhari Kitaab Faza'il Koranen, Hadith 5027, s.435) 

لٰـّه  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ ! For at udbrede læren af den hellige Koran har Dawat-e-Islami, en 
international bevægelse der arbejder for udbredelsen af Koran og Sunnah, oprettet 
flere Madaaris (skoler), kendt som Madrassa-tul-Madinah. Både i Pakistan og i 
udlandet undervises både i Nazira (afkodning med korrekt recitation) og Hifdh. På 
nuværende tidspunkt er der i Pakistan cirka 50.000 unge (mænd og kvinder) der 
bliver uddannet i Hifdh og i Nazirah. Herudover er der hver dag efter Salah-tul-
’Isha’ undervisning for voksne mænd i forskellige Masaajid, hvor islamiske brødre 
lærer korrekt udtalelse (Tajweed) af den hellige Koran, dvs recitation med rigtige 
Makhārij, de lærer ’Adyaa (bønner) og bliver også undervist i Salah (bøn) metoden 
og Sunnah handlinger – undervisningen er gratis. 

Der er arrangeres også tusindvis af madrassa-tul-Madina for voksne kvinder dagligt i 
forskellige hjem, ikke kun i Pakistan, men også i mange andre lande verden over. I 
øjeblikket er der i Bab-ul-Madinah (Karachi) over 1.300 undervisningshold for 
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islamiske søstre næsten dagligt, hvor mere end 12.000 islamiske søstre deltager og 
bliver undervist i recitation af den hellige Koran, Salah, og Sunnah handlinger. 

Erfarne lærere i Madrassa-tul-Madinah har udarbejdet denne Madani Qa’idah for 
at gøre læring af recitation af den hellige Koran let. Madani Qa’idah præsenterer de 
grundlæggende regler for Tajwīd i en forenklet form, så alle både børn, islamiske 
søstre og brødre nemt kan lære at recitere Koranen på den rigtige måde. Denne 
Madani Qa’idah er analyseret og verificeret af ekspert Quraa’ (recitatorer af 
Koranen) med hensyn til indholdet og reglerne for Tajwīd. 

Til vejledning af undervisere af Madani Qa’idah er "Rehnuma-e-Mudarrisseen" 
udgivet, hvori metoder til undervisning er forklaret i detaljer.  Ifølge planen udgives 
snart VCD Madani Qa’idah af Maktaba-tul-Madinah, denne vil være en hjælp til 
forståelsen af Madani Qa’idah. 

لٰـّه ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  اَل عَّزَ  om at give os taufeeq til at følge Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, grundlæggeren 
af Dawat-e-Islami, Maulana Abu Bilal ‘Allamah Maulana Muhammad Ilyas ’Attar 
Qadiri Razavi  َْت ـدَام  َ ْ ـهُ ـاتُ ـَركَ ـ ب ِ ـعَ ـم ال َ ـال هْ ـي  is Motto: "Jeg vil arbejde på at reformere mig selv og 
alle andre mennesker i verden". Og at handle efter Madani In'amaat og rejse med 
Madani Qafilah med de, der elsker Profeten  ْ  اُهللا تَعَاٰىل عَلَي َّ  َواٰلِهٖ َص َوَسلَّم ِه  og vi beder om succes 
for Dawat-e-Islami. 

 
 ٰ َ   ِبَاهِ الَِّبِّ ۡي مِ ا ۡ ُ  ۡي مِ ا ّٰ ٰ َعلَ  َصلَّ ا  وََسلَّمٖ َواِٰل  ۡيهِ َتَعا

Majlis Madrassa-tul-Madinah (Dawat-e-Islami) 
29 de Zul Hijjah-tul-Haram 1428H 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   ـلّٰـِه ال   بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Lektion nr 1: Huroof Mufridat (enkelt bogstaver) 
 

 Der er 29 enkelt bogstaver, de kaldes Huroof-at-Tahajji 
 Bogstaverne skal siges på arabisk og ikke urdu dvs. ikke  

‘ men .’بے ,تے ,ثے ,حے ,خے ,طوئے ,ظوئے‘ اظَ  اطَ  , اخَ  , احَ  , اثَ  , اتَ  , ابَ  , ’ osv  

 Ud af de 24 læses 7 bogstaver altid fyldt (dvs. dybt), de kaldes Huroof-e-
Must’aliyah og er følgende: ‘غ ,ظ ,ط ,ض ,ص ,خ e ق. (Khuṣṣa Daghtīn Qīzh). ‘ ْظ ـقِ    ’ُخّصَ  َضْغٍط  

 Kun 4 bogstaver siges med læberne: و ,م ,ف ,ب. når alle andre bogstaver 
udtales holdes læberne i ro. 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ َسـلِـ  

ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Lektion nr 2: Huroof Murakkabat 
 To eller flere bogstaver sat sammen er en Murakkab. 
 Murakkab huroof her skal ligesom enkelte huroof læses hver for sig. 
 Vær ekstra opmærksom vedrørende udtale af huroof (bogstaver) dvs. læs 

med arabisk udtalelse. 
 Når 2 eller flere bogstaver skrives samlet, ændres udseendet. Den sidste del af 

bogstavet gøres kort og den første del beholdes som før. 
 De bogstaver der ser ens ud når de skrives samlet, kan kendes ved antal og 

placering af prikkerne. 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ِم   ۡحـٰمِن الـّرَ   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Lektion 3:  Harakaat 

 Harakaat er flertal for harkat. Disse er , Zayr  and Paysh  er 
placeret over bogstaverne og Zayr (Kasra) er placeret under. 

  Når der er harkat på et bogstav kaldes bogstavet Mutahárik. 

  Zabr  udtales med åben mund, the Zayr  med spidse læber og Paysh  
udtales med runde læber. 
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 Harakaat skal læses uden at forlængesog uden tryk. 

 Når der er Harakaat eller jazm (sukoon) på ‘  َ فلِ ا ’ læses den hamzah ( ); Ved 

Zabr på ra (را) udtales det fyldt (را) ved Zayr på samme læses det tyndt. 
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De 5 niveauer af Viden 
 (1) Stilhed (2) Lytte opmærksomt (3) Huske det man høre(4) Handle i henhold 
til det lærte  (5) Videregive sin viden til andre. 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ َسـلِـ  

ـا ِم   ـۡيـٰطِن الـّشَ   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Lektion 4 

 Denne sabaq læses/øves uden stavning. 
 Vær opmærksom på korrekt udtalelse af Harakaat. 
 Huroof Qareeb-us-Saut’ dvs. Bogstaver hvis lyde er næsten ens, skal udtales 

tydeligt. 
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 َخِبْريُ َيا 
For at blive from og konsekvent i Sunnahhandlinger bør man altid siddende, gående 
recitere ovenstående.  (Masā’il-u-Qur’an, pp. 290)
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰط   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   ِن الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

 

Lektion 5: Tanwīn 

 Tanwīn er do Zabr , do Zayr  og do Paysh  Det bogstav, der er 
tanween på, kaldes Munawwan. 

 Tanwīn er noon-sakin, som forekommer i slutningen af ordet, og udtales som 
noon-sakin. f.eks: ‘   اَْن,    ِْن ا ,    ُ ْن ا ’ 

 Tanwīn øves således:    ْٓمِمي  do Zabr  َمْن,    ْٓمِمي  do Zayr   ِمْن,    ْٓمِمي  do 

Paysh  ُمْن  , ,  

 Efter zabr (fatah) tanween skrives nogle gange ‘ا’ alif eller ‘ی’ ya, disse skal 
ikke læses. 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Lektion 6 

 Denne sabaq skal både læses med stavning og uden. 

 Harakaat, tanween og alle Huroof Must’aliyah skal udtales korrekt. 

 Stavning siges således:   مِميْٓ   Zabr , َآلم Zayr  ِل   do Paysh  کحبۤف ,
. 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Lektion 7:  Huroof-e-Maddah 

 Dette tegn  hedder jazm, når dette er over t er bogstav kaldes bogstavet sakin. 
 Sakin bogstavet læses med mutaharik bogstavet der er lige før sakin bogstavet 
 Der er 3 Huroof-e-Maddah: Alif, Waw og Ya  َلِْف  ;َيا ,َوآو ,ا
 Når der er Zabr, før Alif, er alif maddah f.eks. (َبا) ved Paysh før waw, er waw 

maddah f.eks.و Ved, ( ).Zayr før ya, er ya maddah f.eks   

 Huroof-e-Maddah skal forlænges med en alif, dvs. lyd af 2 Harakaat, og 
stavelser skal siges således:  

   اَلِْف  بَا Zabr ,   َوآو بَا Paysh ،   َيا َبا Zayr   , ,  . 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ ۡ    َسـّيِ َ   ـُمـۡر ال ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

 

 

Lektion 8:  (Kharri Harakaat) 
 

 Kharra Zabr (stående fatah) , Kharri Zayr (stående kasra)  og Ulti Paysh 

(stående damma)  er Kharri Harakaat. 

 Kharri harakaat er ligesom Huroof-e-Maddah i lyd, dvs. de skal forlænges 
med en  َلِْف  .som er det samme som 2  Harakaat ,ا

 I denne sabaq skal bogstaver som er ens lydende / Qareeb-us-Saut) siges med 
tydelig forskel. 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ِم   ـۡيـٰطِن الـّشَ   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

 

Lektion 9:  (Huroof Līn) 

 Disse er 2: ‘َوآو’ og ‘َيا’ 
 Når der før waw sakin er en zabr (fatah) er waw līn f.eks. َوآو becomes Līn e.g ( ). 

Når der før ya sakin er zabr (fatah) er ya leen f.eks ( ). 
 Huroof Līn skal læses blødt uden forlængelse og/eller tryk. 

 Stavelse siges:    َاب ابَ  Zabr ,   َوآو  ايَ    Zabr   ,  
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم الـ  َو   الـّصَ َ ـل ٰي  ّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Lektion 10 

 Denne sabaq læses ved både stavning og uden.  

 I denne sabaq er øvelse af alle læste regler dvs. Harakaat, Tanween, Huroof-e-
Maddah, stående harakaat og huroof leen. 

 Her skal alle regler og udtalelser øves forstås og implimenteres med omhu og 
Huroof Must’aliyah udtales korrekt. 
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Ved stavning sammensættes hver forrige bogstav med det næste f.eks.  

stavning af (  ْٓمِمي ) Zabr (َوآو  ) Paysh (َوآو َضآد) ,( ) = (   = (عَ ) Zabr (عَٓنيْ ) ,(

(  . = (ةٌ ) do Paysh تَا,(
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ َسـلِـ  

ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Lektion 11: Sukoon (jazm) 
 Som før nævnt hedder tegnet  jazm og det bogstav, den er placeret på, 

kaldes ’sakin’. 
 Bogstavet med jazm læses sammensat med bogstavet lige før. 
 Hamzah sakin ( , ) læses altid med tryk. 

 5 huroof er Huroof Qalqalah, disse er د , ج ,ب ,ط ,ق, samlet ( ُطُب َجّدٍ ـقُ  ); 

 Qalqalah betyder bevægelse og ryk. Når disse huroof udtales skal der være 
bevægelse i udtale stedet (makhrij) så lyden høres tilbagevendende. 

 Når Huroof Qalqalah er sakin er qalqalah meget tydelig. 

 I denne Sabaq øves og udtales Huroof Qalqalah og hamzah sakinah, husk 
tydelig forskel i enslydende bogstaver. 
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Zayr fore 

kommer ikke 
før و"  " Sakin 

Paysh  
kommer ikke 
før "ۡی   " Sakin 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ

ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ِم   ۡحـٰمِن الـّرَ   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ
 

Lektion 12:  Noon sakinah og Tanwīn (izhár og Ikhfá) 

 Noon sakinah og Tanwīn har 4 regler: (1) Izhár  (2) ِاْظَهاْر Ikhfá  ۡ(3) ِاْخَفاء 

Idghám (4) ِاْدَغاْم Iqláb  َْب  ِاْقل
 Izhár: Når der efter noon sakinah eller tanween kommer en Huroof Halaqi 

udføres Izhaar, dvs. der vil ikke være ghunnah (nasalisation), lyden vil være 

klar Noon. Der er 6 Huroof Halqiyyah og disse er: خ , غ ,  ح ,  ع ,ھ ,ء 

 Ikhfá: Når der efter noon sakinah eller tanween er en harf-e-ikhfá udføres ikhfá, 
dvs. noon sakinah og/eller tanween læses med ghunnah (nasalisation).Der er 15 
Huroof Ikhfá og de er: ذ ,د , ج , ث , ت,  .ك e , ق , ف , ظ , ط , ض , ص , ش, س , ز 
Bemærk: Reglerne om Idghám Iqláb og er beskrevet i Sabaq 14 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   ـِه الـلّٰ    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Lektion 13: Tashdīd 

 Tashdīd ser sådan ud  Det bogstav tashdīd kommer på kaldes Mushaddad. 
 Mushaddad bogstav læses to (2) gange, første med bogstavet lige før og dens 

harakaat og dernæst med dens egen harakaat. 

  ۡن  Mushaddad læses med Ghunnah. Ghunnah vil sige ِميۡٓۡم  Mushaddad og ُنۡوٓ
med lyd i næsen og det læses med en  َلِْف  .længde ا

 Når Huroof Qalqalah er mushaddad læses de med ekstra tryk. 
 Hvis det førstebogstaver Mutaharrik (har en harakah), den anden Sakinog 

den tredje Mushaddad, så læses sakin bogstavet i de fleste tilfæl 

 deikke og Mutaharrik bogstavet læses med Mushaddad bogstavet, f.eks ( َعَبْدّتُْم) 
vil blive læstsom ( ّتُْم َ  ;(عَ

 I dennelektionskal Tashdeed, og ens lydende bogstaver øves med særlig omhu 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ

ـا ِم   ـۡيـٰطِن الـّشَ   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

 

Lektion 14:  

ۡن    Sakin og Tanwīn (Idghám og Iqláb) ُنۡوٓ

3.  Idghám: Når der efter noon sakin eller tanwīn kommer en af Huroof Yarmalūn er 
der Idghám ‘ر’ og ‘ل’ læses uden ghunnah, resterende 4 bogstaver læses med 

ghunnah. Der er 6 Huroof Yarmalūn og de er, ی    ;ن og ,و ,ل ,م ,ر 
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4.   Iqláb: Når ‘ب’ kommer efter noon Sakin eller tanween udføres Iqláb. Dvs. 
noon sakin eller tanween læses som meem og der udføres Ikhfá dvs. læses 
med ghunnah. 

 Idghám staves således: f.eks:   مِميْٓ  نُنوْٓ   zabr  ,َيا , zabr َيا   قَآف ,
 ُل  paysh ,َآلم , paysh   َوآو . 

Iqláb staves således:    ْٓمِمي ننُوْٓ    Zayr  دِ  Zayr دَآل , Zabr   عَْنيٓ  بَا ,
. 
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ِ    ـۡمـُد اَلۡـَح  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ

ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

lektion 15:  Regler ved Mīm Sakinah 

 Der 3 regler ved  ْٓمِمي  sakinah: (1) Idghám shafawi (2) Ikhfá shafawi (3) Izhár 
shafawi. 

 Idghám shafawi: Når der kommer  ْٓمِمي  efter mīm sakinah, udføres Idghám 
Shafawi dvs. ghunnah. 

 Ikhfá Shafawi: Når der kommer ‘ب’ efter meem sakinah udføres Ikhfá Shafawi 
dvs. ghunnah. 

 Izhaar Shafawi: Når der kommer andre huroof (bogstaver) end ‘ب’ eller ‘م’ 

efter  ْٓمِمي  sakinah udføres Izhár Shafawi dvs. det læses uden Ghunnah. 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Lektion 16: Tafkhīm og Tarqīq 

 Tafkhīm betyder at læse bogstavet ’dybt’ og Tarqīq betyder at læse det ’blødt.   

 Tre bogstaver َآلم ,اَلِف og َرا læses nogle gange dybt og andre gange blødt. 

 اَلِف: Når der lige før Alif er et bogstav der skal læses dybt, læses Alif også 
dybt. Når bogstavet før Alif skal læses blødt læses Alif også blødt. 

 َآلم: Når den på bogstavet før Ism-al-Jalala ّٰ َلل -er zabr eller paysh, læses Ism ا

al-Jalalas Laam ’fyldt’. Når der er Zayr ّٰ َلل  .’på bogstavet læses Laam ’blødt ا

 Alle Laam udover Ism-al-Jalala læses blødt. 

 Ra læses fyldt når der er zabr. 
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 َرا læses fyldt når der er zabr, paysh do zabr, do paysh eller kharra zabr på det. 

Når der på bogstavet før َرا sakinah er zabr, paysh, midlertidligt (’arzi) zayr og 

når der efter َرا sakinah er en af Huroof-e-Must’aliyah i samme ord. 

 َرا læses ’tyndt’ når der er Zayr, do Zayr, Zayr asli på bogstavet før La sakin og 

 .sakin َرا sakin før يَا

 ’Aarzi (midlertidligt) Harakaat: I Koranen er ord som starter med Alif, hvor 
der ikke er nogen Harakaat. Når man læser en Harakaat på denne, kaldes det 
en ’aarzi Harakaat. F.eks.  under Alif er en ’aarzi Zayr. 

 Pointe: Når der i samme ord er Zayr Asli før َرا sakin og en af Huroof-e-

Must’aliyah lige efter َرا sakin læses det ’fyldt’ 
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 ۡ ِ    ـَحـۡمـُد اَل َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـ  الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   ٰمِن الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

 

Lektion 17: Maddaat 
 Madd vil sige at gøre langt eller strække. Der er to årsager til Madd:  

(1) Hamzah  (2) Sukoon . 
 Der er 6 forskellige Madd: 

(1) Madd Muttasil, (2) Madd Munfasil, (3) Madd Lazim, (4) Madd Līn-
Lazim,  (5) Madd ‘Áridh (6) Madd Līn-‘Áridh; 

 Madd Muttasil: Når der efter Huroof-e-Maddah er hamzah i samme ord 
kaldes det Madd Muttasil f.eks. : 

 Madd Munfasil: Når der efter Huroof-e-Maddah er hamzah i starten af det 

efterfølgende ord kaldes det Madd Munfasil f.eks :  

  Madd Muttasil og Madd Munfasil forlænges til 2,5 – 4 َلِف  længde ا
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  Madd lazim: Når der efter Huroof-e-Maddah er Sukoon Asli [ , ], er 
der madd lazim f.eks :  

 Madd leen lazim: Når der efter huroof leen er Sukoon Asli [ ], er der 
madd leen lazim f.eks:  

 Madd lazim og Madd līn lazim forlænges til 3-5 Alifs længde. 

 Madd ’Áridh: Når der efter Huroof-e-Maddah er Sukoon ’ Áridhi (dvs. når et 
bogstav pga. wakf bliver sakinah er der Madd ’ ridh f.eks :  

 Madd Līn ’Áridh: Når der er sukoon ’Áridhi efter Huroof-e-Līn (dvs. 

bogstavet er sakinah pga. wakf) er der Madd-e-Līn ’Áridh f.eks :  

 Madd ’Áridh og Madd-e-Līn ’Áridh forlænges med 3 َلِف  længde ا

 Madd staves således:   مِجيْٓ  Zayr َيا  َزہَهمْ  ,  Zabr   .   َلِف َضآد  َآلم ا

Zabr,  َآلم do Zabr  ًال  . 
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 ۡ ِ    ـَحـۡمـُد اَل َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡح   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   ـٰمِن الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

 

Lektion 18:  Huroof Muqatta’at 

 Huroof Muqatta’at forekommer i starten af nogle Surah i Koranen. 

 Disse bogstaver (Huroof) læses hver for sig. De skal forlænges i henhold til 
tegnet på bogstavet, der skal lige ledes udføres ghunnah, Ikhfá og Idghám i 
henhold til tegnet på bogstavet. 

 Kan læses på to måder ( ُ     الٓـّمٓ  ّٰ الل ): (1) Wasl (samlet) ( َلِْف  ُ ّمِيْ  َآلْم  ا ّٰ َم الل ) og (2) 

Waqf (med pause) ( َلِْف  ُ          ْم يْٓ ـمِّ  َآلْم  ا ّٰ الل ). 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

Lektion 19:   َفلِ ا  Zaid ( ۡ  (ا

 På nogle bogstaver i Koranen ses dette tegn (o) på Alif, dette alif er alif zaid 
og det skal ikke læses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altid 

Altid 
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C I nedenstående Seks ord, læses Alif med dette tegn (“o”) ikke i Waṣl 
(fortsat recitation), men ved Waqf (Pause) læses den. 

 

 

 
ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ

ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ
 

Lektion 20:  Andre regler 

C Izhár Mutlaq: I følgende 4 ord ses Huroof Yarmalūn efter  ُنوْٓ ـن  sakinah i det 
samme ord. Her udføres ikke Idghám men Izhár, de skal derfor ikke læses 
med ghunnah. 

 

 

 

At every place 
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C Saktah: At stoppe lyden uden at stoppe vejrtrækningen hedder Saktah. Dvs. 
lyden stoppes, men man skal læse videre i samme åndedrag. I følgende 4 ord 
er Saktah Wajib (nødvendig). 

 

 

 

C  ۜص : I Koranen skrives fire (4) ord med دَصآ  med et lille seen over. Reglen for 

dem er i det første og andet ord nedenfor læses  ِسْني I det tredje ord er det 

tilladt at læse både, ص og  س I det fjerde ord læses kun saad  ص. 

 

 

 
 

C Tahsīl: Tahsīl vil sige at læse blødt; det andet Hamzah skal læses blødt. Kun et 
sted i Koranen er Tahsīl Wajib (nødvendig) (første nedenstående ord). 

C Imálah: Føre lyden af Zabr (fatha) mod Zayr (kasra) og lyden af Alif mod Yā 
kaldes Imaalah ‘Rā’ i Imálah udtales ‘Ray’ i stedet for ‘Rī’. 

Imálah staves som følger: ( مِميْٓ  مِجيْٓ   ) Zabr  َرا ,َمْج of Imálah  َرے    رَمْج َلِف َها ,  Zabr ا

رَهاَمْج   َها . 

C  ْ ُق ْسُم الُْفُسوْ اِال َس بِ  : I dette ord skal َلِف  læses َآلم ikke læses, samt َآلم før og efter ا
med en Zayr (kasra) 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي الـّسَ ـِد    َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

 

Lektion 21:  Waqf 

 Waqf: Betyder at stoppe eller holde pause, dvs på det ord der skal gøres Waqf, 
stoppes både lyd og åndedrag. 

 Hvis der på sidste bogstav i ordet er en Zabr, Zayr, Paysh to Zayr eller to 
Paysh, Khara Zayr eller Ulta Paysh,  gøres dette bogstav til sakinah når der er 
Wakf. 

 Hvis der på det sidste bogstav i ordet forekommer to Zabr så læses det som en 
Alif når der skal udføres Waqf.  

 Hvis det sidste bogstav i ordet er Taa cirkulær َتا, så udtales den som Ha uanset 

om den har Tanwīn eller anden Haraka  ‘ة’ når der udføres Wakf.  

 Ved Waqf ændrer Khara Zabr, Huroof Maddah eller Sakin bogstaver ikke. 
 I tilfælde af Waqf på Mushaddad bogstav, beholdes Tashdīd og haraka fremgår 

ikke i udtale. 
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  ُنٓوْن Qutni: Hvis der efter Tanwīn er en Hamzah wasli, skal man i læsning 
ikke udtale Hamzah og  ُنوْٓ ـن  sakinah af Tanwīn vil blive givet en Zayr. Og der 
skrives en lille  ُنوْٓ ـن  (for at angive denne ændring). 

 Tegn på Waqf: Detaljer om tegn på Waqf er listet nedenfor. 

 O: Dette er Waqf Taam og repræsenterer slutningen af en Ayah (vers af 
Koranen), man bør stoppe her. 

 م: Dette er tegn på Waqf Lazim, man skal stoppe her. 

 ط: Dette er tegn på Waqf Mutlaq, det er bedst at stoppe her. 

 ج: Dette er tegn på Waqf Jaiz, her er godt at stoppe, men også tilladt at 
fortsætte. 

 ز : Dette er tegn på Waqf Mujawwaz, det er tilladt at stoppe her, men det 
bedre er at fortsætte. 

 ص : Dette er tegn på waqf Murakhkhas, man bør fortsætte med at læse. 

 ال : Hvis tegnet er skrevet over tegnet for slutning af en Ayah, så er der uenighed 
om, hvorvidt man skal stoppe eller ikke, men hvis tegnet er skrevet uden tegnet 
for slutning af en Ayah, bør man ikke holde pause. 

 I'ádah: Når man holder pause i recitation, og læser forrige ord for at forsætte, 
kaldes handlingen I'ádah. 
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ َسـلِـ  

ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ
  

Lektion 22: Salah 
 Læs denne lektion både med og uden stavning. 

 Vær særlig opmærksom på at anvende alle de regler som er lært i de foregående 
Asbaaq, sørg for at skelne tydeligt mellem bogstaver, der lyder ens. Husk! Hvis 
bogstaverne ikke udtales korrekt, ændres meningen af ordene, og når meningen 
er ændret, vil Salah ikke være gyldig.  

 

 

 

نَا اَللُّٰهمَّ  َ ٰ َسّيِِدنَا َو َمۡو َ   َصّلِ 
 
  

 

 

 Tasmiyyah:  

 Sura-tul-Fatiha:

َۡمُد  ۡ ِهاَ ۙ﴿َرّبِلِلّٰ   َ ۡ ۡحٰمِن۱الٰۡعلَِم ّرَ ۙ﴿﴾  ا ِم   ۡ ِح ّرَ ؕ﴿يَۡو ﴾  ٰملِِك۲ا يِۡن   ﴾   ِايَّاَک  ۳ِم الّدِ
ؕ﴿ َو ِايَّاَک     نَۡعُبُد    ُ ۡ ۙ﴿ ﴾  ِاۡهِد نَا ۴َۡسَتِع َم    ۡ َراَط الُۡمۡسَتِق ِّ َراَط  الَِّذيَۡن ۵ال ِ اَنَۡعۡمَت     ﴾   

ِۡم  ۡر  ��َعلَۡي ِۡم  َغ َالَۡمۡغُضۡوب  َعلَۡي ۡ ِّ آ ل َ  الّضَ  )ٰاِمْني( ﴾۷٪﴿ َو ل

ِحۡي ـلّٰ ـۡسِم الـبِ  ّرَ ۡحٰمِن ا ّرَ   ِم ـِه ا

  Takbeer Tahreemah:

 

 

 Sana:  َْمِدَک  َو تََباَرَک  اْسُمَك ُهّمَ  َو ِب
ّٰ َنَك  الل ٰ ُْرَک ُسْب ۤ  ِالَٰه  َغ َ َک  َو ل ٰي َجّدُ   َو تََعا

 Ta’awwuz: ِماَُعْوُذ بِاللّٰ   ْ ِج ّرَ ْيٰطِن ا ِه ِمَن الّشَ

  اَللُّٰه اَۡكبَُر
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َ الَْعِظْيم   طُسْبٰحَن َريِبّ

 

 

 

 

 

 Sura-tul-Ikhlas: ِحۡي ـلّٰ ـۡسِم الـبِ  ّرَ ّرَۡحٰمِن ا   ِم ـِه ا

ُه  اََحٌدـال ۡل ُهَو ـقُ 
ّٰ ۚ﴿ـاَل ﴾۱ۚ﴿ل َمُد  ُه  الّصَ

ّٰ  ﴾۴٪﴿  اََحٌد  ُكُفًوا   لَّٗه يَُكۡنلَۡم َو﴾۳ۙ﴿يُۡولَۡدلَۡميَلِۡد �  َو  لَۡم ﴾۲ل

 Tasbih-Ruku’:  

 Tasmee’: ـُه لَِمْن َحِمَدٗھـَسِمَع ال   ط ّلٰ
 Tamheed:   ط َربََّنا َولََك الَْحْمُد

 Tashbih - Sajdah: ٰ َ اْالَْع   ط ُسْبٰحَن َريِبّ

اُت لِلّٰ  ّيَ ِ
َ ّ َلٰو اَل ُم َعلَْيَكِه َوالّصَ َ ل ٰبُت  اَلّسَ ِيّ ِبّيُ َوَرْحَمُة ُت َوالّطَ اَيَُّهاالّنَ

ُم َعلَْيَنااللّٰ  َ ل ٰي ِه َوبََركَاتُٗه  اَلّسَ َ  َوَع ْ ِ ِ ۤ ِالٰـَه  oِعَباِداللِه الّصٰ َ ّ اَْشَهُد اَْن ل
َ اللُه ّ ًدا َعْبُدٗھ َوَرُسْولُٗه ِال َّمَ ُ  َواَْشَهُد اَّنَ 

 Tashahhud:  

ٍد َكَما َصلَّْيَت  َّمَ ُ ٰٓي ٰاِل  َع ٍد ّوَ َّمَ ُ ٰي  ُهّمَ َصِلّ َع
ّٰ  اَلل

ٰٓي ِجْيٌد  َع َّ َم ِانََّك َحِمْيٌد  ْ ٰٓي ٰاِل ِابْٰرِه َم َوَع ْ ٰٓي ٰاِل  ِابْٰرِه َع ٍد ّوَ َّمَ ُ ٰي  ُهّمَ بَاِرْک َع
ّٰ اَلل

ٍد َكَما بَاَركَْت َّمَ ٰٓي ِابْٰرِه ُ ِجْيٌد َع َّ َم  ِانََّك َحِمْيٌد  ْ ٰٓي ٰاِل  ِابْٰرِه َم َوَع ْ 

 Durood Ibraheemi:  
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ُِرَک َونُْؤِمُن بَِكاَ  َْسَتْغ َْسَتِعۡيُنَك َو ُهّمَ ِانَّا 
ّٰ ْي َعلَۡيَك َونََتَوكَُّللل ِ َعلَۡيَك َونُْث

ۡرَ  َ ْ ُُرَک  طا َ نَْك َْشُكُرَک َول ُهّمَ ِايَّاَک نَْعُبُد  َو
ّٰ ُْرُک َمْن يَّْفُجُرَک  اَلل ُ َونَ َ ْل َ َو

َْسُجُد َوِالَۡي  َولََك  ِّْي َو ِْفُد َونَْرُجْوا َرْحَمَتَك نَُص َ ي َو ٰ َْس ي َعَذابََك  َك  ٰ ْ َ َو
ٌق ِ

ْ اِر ُم  ِاّنَ َعَذابََك بِالُْكّفَ

 Du’a Qunoot:  

 Salam: َال   ِهـّلٰـالُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمُةاَلّسَ

 
ّٰ ِبّىِٗهىفَِكـَت َوَمـلَآ َهِاّنَ الـل

ْوَن َعـلَى الـّنَ ْوا ياَ  �يُـَصّلُ يَُّهاا لَّـِذيَۡن ٰاَمـُنْوا َصّلُ
 )56االحزاب21پ(اَوَسـلِّـُمْوا تَـْسـلِۡيـًم ِهَعـلَـۡي 

ُهّمَ 
ّٰ ٰلوِۃ  َو (اَلل َم الّصَ ۡ ۡي ُمِق ِ ۡي  َربََّنا َوَرّبِ اۡجَعلۡ ِ َ يّ ۡل ُدَعآِء ﴿ِمۡن ُذّرِ َربََّنا   ﴾۴۰تََقّبَ

ِۡي ِۡر  َ لَِوالَِدّیَ َو َو  اۡغ ۡ َِساُب ﴿  يَۡوَم   لِلُۡمۡؤِمِن
ۡ   )41-40ابراهيم  13 پ() ﴾۴۱٪يَُقۡوُم ا

 Dua’a Masoorah:  

ٰ َسِيِّدَنا َو َمْوَالَنا ُمَحّمٍَد ّمَْعِدِن الُْجْوِد َوالَْحلَرِم َو ّمَ َصِلّ عَ ُ َللّٰ ٖ  َوَباِرْک َوَسلِّْم  ا لِ   ٰا

ٰ ٓ
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ِ    اَلۡـَحـۡمـُد  َ   َو   َرّبِ   ـلّٰـِه ل ۡ ـلٰـوُۃ   الۡـٰعـلَـِم ُم   َو   الـّصَ َ ـل ٰي  الـّسَ ـِد   َعـ َ   الۡـُمـۡر    َسـّيِ ۡ   َسـلِـ
ـا ـۡيـٰطِن   ِمـَن   لـلّٰـِه  بِـا   فَـاَُعـۡوذُ   بَــۡعـُد   اَّمَ ِم   الـّشَ ۡ ِج ۡحـٰمِن   الـلّٰـِه    بِـۡسِم     الـّرَ ِم   الـّرَ ۡ ِحـ  الـّرَ

 

Spørgsmål: Hvor mange Huroof Mufridaat er der? (Lektion 1) 

Svar: Der er 29 Huroof Mufridaat. 

Spørgsmål: Hvor mange Huroof Must’aliyah er der og hvilke er de? (Lektion 1) 

Svar: Der er 7 Huroof Must’aliyah og de er: غ ,ظ ,ط ,ض ,ص , خ  , e ق. 

Spørgsmål: Hvordan udtales Huroof Must’aliyah, og hvad er deres kombination? 
(Lektion 1) 

Svar: Huroof Must’aliyah udtales altid dybt, med munden fuld, deres 

kombination er ( ْظ ـقِ   .(ُخّصَ  َضْغٍط  

Spørgsmål: Hvad er Harakaat? (Lektion 3) 

Svar: Harakaat er zabr , Zayr  og Paysh  

Spørgsmål: Hvordan læses Harakaat? (Lektion 3) 

 Svar: Harakaat læses uden forlængelse og uden tryk. 

 Spørgsmål: Hvad er tanween? (Lektion 4) 

Svar: Do Zabr , do Zaīr  og do Paysh  Tanween er noon sakin, som 
kommer i slutning af ordet derfor er lyden som noon sakin. 

SPØRGSMÅL OG SVAR
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Spørgsmål: Hvor mange Huroof-e-Maddah finder der og hvilke er de? (Lektion 7) 

Svar: Der findes 3 Huroof-e-Maddah.  َ فلِ ا  .َيا og  َوآو ,
Spørgsmål: Hvornår forekommer  َ فلِ ا وَوآ ,  og َيا (Lektion 7) 
Svar: Når der før Alif er en zabr, og for waw er en Paysh og før ya er en Zayr er 
der henholdsvis Alif Maddah Waw Maddah og Ya Maddah. 

Spørgsmål: Hvordan læses Maddah? (Lektion 7) 
Svar: Huroof-e-Maddah læses som en Alif længde dvs. 2 Harakaat længde. 

Spørgsmål: Hvad er Khari Harakaat? (Lektion 8) 

Svar: Khara Zabr , Kharri Zayr  og Ulti Paysh   er Khari Harakaat. 

Spørgsmål: Hvordan udtales Khari Harakaat? (Lektion 8) 

Svar: Khari Harakaat udtales på samme måde som Huroof Maddah, dvs. 
forlænges til en Alifs længde eller 2 Harakaat. 

Spørgsmål: Hvad er Huroof Līn, og hvor mange er der? (Lektion 9) 

Svar: Der er to Huroof Līn, de er:  ‘َوآو’ og ‘َيا’. 
Spørgsmål: Hvordan udtales Huroof Līn? (Lektion 9) 
Svar: Huroof Līn læses blidt, uden forlængelse og uden tryk  

Spørgsmål: Hvornår bliver Waw til Waw Līn og hvornår bliver Yaa til Yaa Līn? 
(Lektion 9) 

Svar: Når der er en Zabr før Waw sakinah, er det Waw līn og når der er Zabr før 
Yaa Sakinah, er det Yaa Līn. 

Spørgsmål: Hvad er betydningen af Qalqalah? (Lektion 11) 
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Svar: Betydningen af Qalqalah er bevægelse, med andre ord, når disse bogstaver 
udtales (Huroof Qalqalah), gøres en bevægelse så lyden er tilbagevendende. 

Spørgsmål: Hvor mange Huroof Qalqalah er der, hvilke er de, og hvad er deres 
kombination? (Lektion 11) 

Svar: Der er 5 bogstaver, som er Huroof Qalqalah: ج ,ب ,ط ,ق og د, og deres 

kombination er ‘ ُطُب َجّدٍ ـقُ  ’.  
Spørgsmål: Hvornår er Qalqalah klart udtalt? (Lektion 11) 

Svar: Når Huroof Qalqalah er Sakin, udtales Qalqalah tydeligt. 

Spørgsmål: Hvis et Qalqalah bogstav er Mushaddad (har Tashdīd), hvordan 
udtales det så? (Lektion 11) 

Svar: Når Qalqalah bogstaverne har Tashdīd udtales de med mere vægt. 

Spørgsmål: Hvordan udtales Hamzah Sakinah ( ْ  (Lektion 11) (ءْ  ,ا

Svar: Hamzah Sakinah udtales altid med tryk. 

Spørgsmål: Hvor mange regler er der for Noon Sakinah og Tanween, og hvilke er 
de? (Lektion 12) 
Svar: Der er 4 regler for Noon Sakinah og Tanwīn, de er: Izhár, Ikhfá, Idghám og 
Iqláb. 
Spørgsmål: Hvad er reglen for Izhár? (Lektion 12) 
Svar: Når der efter noon sakinah eller tanwīn kommer en huroof halaqi udføres 
Izhár, dvs. der vil ikke være ghunnah (nasallyd), lyden vil være klar Noon. 
Spørgsmål: Hvor mange Huroof Halaqi er der, og hvilke er de? (Lektion 12) 

Svar: Der er 6 Huroof Halaqi, de er: غ , ح , ع , ھ ,ء og خ. 
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Spørgsmål: Hvad er reglen for Ikhfá? (Lektion 12) 

Svar: Når der efter  ُنوْٓ ـن  sakinah eller tanween er en Harf-e-Ikhfá udføres Ikhfa, dvs. 
نوْٓ ـنُ   sakinah og/eller tanween læses med ghunnah (nasallyd). 

Spørgsmål: Hvor mange bogstaver er Huroof Ikhfá, og hvilke er de? (Lektion 12) 

Svar : Der er 15 Huroof Ikhfá, de er:  د , ج , ث , ت ,  .ك  og , ق , ف , ظ , ط , ض , ص , ش , س , ز ,ذ 

Spørgsmål: Hvad betyder Tashdīd og hvad kaldes det bogstav der har Tashdīd? 
(Lektion 13) 

Svar: Det buede tegn  er Tashdīd, bogstavet med tegnet kaldes Mushaddad. 

Spørgsmål: Hvordan læses Noon Mushaddad og Mīm Mushaddad? (Lektion 13) 

Svar: De vil altid blive læst med Ghunnah. 

Spørgsmål: Hvad er Ghunnah og hvad er dens varighed? (Lektion 13) 

Svar: Ghunnah er nasallyd og dens varighed svarer til varigheden af en Alif. 

Spørgsmål: Hvordan udtales bogstavet som er Mushaddad? (Lektion 13) 

Svar: Bogstavet som er Mushaddad læses to gange, først vil det blive læst med 
Harakaat på foregående bogstav, og så med sin egen Harakaat. 

Spørgsmål: Hvad er reglen for Idghám? (Lektion 14) 

Svar: Når der efter noon sakin eller tanween kommer en af Huroof Yarmalūn er 
der Idghám. Laam og ra læses uden ghunnah, resterende 4 bogstaver læses med 
ghunnah. 

Spørgsmål: Hvor mange Huroof Yarmalūn er der, og hvilke er de? (Lektion 14) 
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Svar: Der er 6 Huroof Yarmalūn og de er: و , ل , م , ر ,ی , og ن 
Spørgsmål: Hvad er reglen for Iqláb? (Lektion 14) 

Svar: Når ‘ب’ kommer efter noon Sakin eller tanween udføres Iqláb. Dvs. noon 
sakin eller tanwīn læses som  ْٓمِمي  og der udføres Ikhfá dvs. læses med ghunnah. 

Spørgsmål: Hvor mange regler er der for  ْٓمِمي  Sakinah og hvilke er de? (Lektion 15) 

Svar:  ْٓمِمي  Sakinah har 3 regler: (1) Idghám Shafawi, (2) Ikhfá Shafawi, (3) Izhár 
Shafawi. 

Spørgsmål: Hvad er Idghám Shafawi reglen? (Lektion 15) 

Svar: Når der kommer meem efter mīm sakinah  ْٓمِمي , udføres Idghám Shafawi dvs. 
ghunnah. 

Spørgsmål: Hvad er Ikhfá Shafawi reglen? (Lektion 15) 
Svar: Når der kommer ب, efter meem sakinah udføres Ikhfá Shafawi dvs. 
ghunnah. 
Spørgsmål: Hvad er Izhár Shafawi reglen? (Lektion 15) 

Svar: Når der kommer andre Huroof (bogstaver) end ب og م efter meem sakinah 
udføres Izhár Shafawi dvs. det læses uden Ghunnah. 
Spørgsmål: Hvad betyder ordene Tafkhīm og Tarqīq? (Lektion 16) 
Svar: Betydningen af Tafkhīm er at udtale bogstavet dybt, og betydningen af 
Tarqeeq er let udtale af bogstavet. 
Spørgsmål: Hvornår udtales Laam i Ism-ul-Jalálah henholdsvis dybt og blødt? 
(Lektion 16) 
Svar: Hvis det foregående bogstav i ordet har en Zabr eller Paysh, så udtales Laam 
dybt, hvis bogstavet før har en Zayr, udtales det blødt. 
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Spørgsmål: Hvornår udtales Alif dybt, og hvornår blødt? (Lektion 16) 

Svar: Alif læses dybt, hvis bogstavet før skal læses dybt, og hvis bogstavet før Alif 
er et bogstav der læses blødt læses Alif også blødt. 

Spørgsmål: Hvornår læses dybt? (Lektion 16) 

Svar: Ra læses fyldt når der er Zabr, Paysh do Zabr, do Paysh eller kharra zabr på 
det. Når der på bogstavet før Ra sakinah er Zabr, Paysh, midlertidligt (’arzi) Zayr, 
og når der efter Ra Sakinah er en af Huroof-e-Must’aliyah i samme ord 

Spørgsmål: I hvilke tilfælde læses Raa blødt? (Lektion 16) 

Svar: Ra læses ’tyndt’ når der er Zayr, do Zayr Zayr asli på bogstavet før La sakin 
og Ya sakin før Ra sakin 

Spørgsmål: Hvad er en Áridhi Zayr? (Lektion 16) 

Svar: I Koranen er ord som starter med Alif, hvor der ikke er nogen harakaat. Når 
man læser en harakaat på denne, kaldes det en ’aarzi harakaat. F.eks  under 
Alif er en ’aarzi Zayr. 

Spørgsmål: Hvad betyder Madd, hvor mange årsager er der til Madd, og hvilke er 
de? (Lektion 17) 

Svar: Betydningen af Madd er at forlænge. Der er to grunde til Madd (1) Hamzah 
og (2) Sukoon. 

Spørgsmål: Hvor mange typer af Madd findes der, og hvilke er de? (Lektion 17) 

Svar: Der er 6 typer af Madd: (1) Madd Muttasil, (2) Madd Munfassil, (3) Madd 
Lazim, (4) Madd Līn-Lazim, (5) Madd Áridh og (6) Madd Līn-Áridh  

Spørgsmål: Hvornår vil Madd Muttasil forekomme? (Lektion 17) 
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Svar: Når der efter Huroof-e-Maddah er hamzah i samme ord kaldes det Madd 
Muttasil f.eks. 

Spørgsmål: Hvornår vil Madd Munfassil vil forekomme? (Lektion 17) 

Svar: Når der efter Huroof-e-Maddah er hamzah i starten af det efterfølgende ord 
kaldes det Madd Munfasil f.eks. 

Spørgsmål: Hvor lang forlængelse af Madd Muttasil og Munfassil er tilladt? 
(Lektion 17) 

Svar: Madd Muttasil og Madd Munfasil forlænges mellem 2, 5 og 4 Alifs længde. 

Spørgsmål: Hvornår vil Madd Lazim forekomme? (Lektion 17) 

Svar: Når der efter Huroof-e-Maddah er sukoon asli  , , er der Madd Lazim 
f.eks. 

Spørgsmål: Hvornår forekommer Madd Līn-Lazim? (Lektion 17) 

Svar: Når der efter huroof leen er sukoon asli  er Madd līn lazim f.eks. 

Spørgsmål: Hvor lang forlængelse af Madd Lazim og Madd Līn - Lazim er tilladt? 
(Lektion 17) 

Svar: Madd lazim og Madd līn lazim forlænges til 3-5 Alifs længde. 

Spørgsmål: Hvornår vil Madd Áridh opstå? (Lektion 17) 

Svar: Når der efter Huroof-e-Maddah er Sukoon ’Áridhi (dvs. når et bogstav pga. 
wakf bliver sakinah er der Madd ’Áridh f.eks. 

Spørgsmål: Hvornår vil Madd-Līn ’Áridh opstå? (Lektion 17) 
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Svar: Når der er Sukoon ’Áridhi efter Huroof-e-Līn (dvs. bogstavet er sakinah 
pga. wakf) er der Madd-e-Līn ’Áridh f.eks. 

Spørgsmål: Hvor lang forlængelse af Madd Áridh og Līn-Áridh er tilladt? 
(Lektion 17) 

Svar: Madd Aaridh og Madd leen ’Áridh forlænges med tre alifs længde. 

Spørgsmål: Hvad er en Alif zaida og hvordan er det udtales? (Lektion 19) 

Svar: På nogle bogstaver i Koranen ses dette tegn ‘o’ på Alif, dette alif er alif zaida 
og det skal ikke læses.  

Spørgsmål: Hvad er reglerne for Noon sakinah i de følgende ord:  

َياُدنْ  َْياٌن  , اٌن ِقْنوَ  ,ِصْنَواٌن  ,ُب ? (Lektion 20) 

Svar: I disse 4 ord er der et bogstav fra Huroof Yarmalun efter Noon Sakina i det 
samme ord, derfor er der ikke Idghám, men Izhar Mutlaq-nasallyd (Ghunnah) vil 
derfor ikke forekomme. 
Spørgsmål: Hvad er Saktah? (Lektion 20) 
Svar: At stoppe lyden uden at stoppe vejrtrækning hedder Sakta. Dvs. lyden 
stoppes, men man skal læse videre i samme åndedrag. 
Spørgsmål: Hvad betyder Tahseel? (Lektion 20) 
Svar: Tahseel vil sige at læse Hamza blødt. 
Spørgsmål: Hvad er Imálah? (Lektion 20) 
Svar: At føre lyden af Zabr mod Zayr og lyden af Alif mod Yaa er Imálah. 

Spørgsmål: Hvordan udtale Raa Imálah? (Lektion 20) 

Svar: Raa Imálah udtales "Rei" i stedet for "Rii". 
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Spørgsmål: Hvad betyder Waqf? (Lektion 21) 

Svar: Waqf betyder at stoppe. 

Spørgsmål: Når der ved Waqf er en Zabr, Zayr, Pesh, to Zayr eller to Pesh på det 
sidste bogstav i ordet, hvad skal man så gøre? (Lektion 21) 

Svar: Hvis der på det sidste bogstav i ordet er en af ovenstående harakaat og der 
skal gøres Wakf, gøres det sidste bostav til sakinah. 

Spørgsmål: Når der ved wakf er 2 zabr på det sidste bogstav i ordet, hvad gør man 
så? (Lektion 21) 

Svar: 2 zabr ændres til Alif ved wakf. 

Spørgsmål: Hvad gør man i tilfælde af Waqf ved en cirkulær ‘ة’? (Lektion 21) 

Svar: Hvis det sidste bogstav i ordet er Taa cirkulær ‘ة’ så udtales den som Ha 
uanset om den har Tanwin eller anden Haraka, når der udføres Wakf. 

Spørgsmål: Hvad er  ُنوْٓ ـن  Qutni? (Lektion 21) 

Svar: Hvis der efter Tanwin er en Hamzah wasli, skal man i læsning ikke udtale 
Hamzah og Noon sakinah af Tanwin vil blive givet en Zayr. Og der skrives en lille 
Noon (for at angive denne ændring). Denne Noon er Noon Qutni. 

Spørgsmål: Hvilken slags Waqf udtrykkes ved den cirkulære symbol ( ) og hvad 
bør gøres i denne situation? (Lektion 21) 

Svar: Dette er den Waqf Taam og repræsenterer slutningen af en Ayah (vers af 
Koranen), man bør stoppe her. 
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Spørgsmål: Hvilken slags Waqf udtrykkes ved ‘م’ og hvadbør gøres i denne 
situation? (Lektion 21) 

Svar: Dette er tegn på Waqf Lazim, man skal stoppe her. 
Spørgsmål: Hvilken slags Waqf udtrykkes ved ‘ط’ og hvad bør gøres i denne 
situation? (Lektion 21) 

Svar: Dette er tegn på Waqf Mutlaq, det er bedst at stoppe her. 

Spørgsmål: Hvilken slags Waqf udtrykkes ved ‘ج’ og hvad bør gøres i denne 
situation? (Lektion 21) 

Svar: Det er tegn på Waqf jaiz, det er bedst at stoppe, men det er også tilladt at 
fortsætte. 

Spørgsmål: Hvilken slags Waqf udtrykkes ved ‘ز’ og hvad bør gøres i denne 
situation? (Lektion 21) 
Svar: Dette er tegn på Waqf Mujawwaz, det er tilladt at stoppe her, men det er 
bedst at fortsætte. 

Spørgsmål: Hvilken slags Waqf udtrykkes af ‘ص’ og hvad dbør gøres i denne 
situation? (Lektion 21) 
Svar: Dette er tegn på waqf Murakhas, her bør man ikke stoppe, men fortsætte 
med at læse. 

Spørgsmål: Forklar reglerne for Waqf ved ‘ال’ symbolet? (Lektion 21) 

Svar: Hvis tegnet er skrevet over tegnet for slutning af en Ayah, så er der uenighed 
om, hvorvidt man skal stoppe eller ikke, men hvis tegnet er skrevet uden tegnet 
for slutning af en Ayah, bør man ikke holde pause. 

Spørgsmål: Hvad er I’aadah? (Lektion 21) 
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Svar: Når man holder pause i recitation, og læser forrige ord for at forsætte, kaldes 
handlingen I'áda. 

Spørgsmål: Hvilken Wazifa (ord) bør man recitere for at blive from og 
konsekvent i Sunnah handlinger? (side 7)? 

Svar: Man bør regelmæssigt recitere ‘ َُيا َخِبْري’. 
Spørgsmål: Hvad er de 5 stadier af viden? 

Svar: (1) Stilhed (2) At lytte omhyggeligt (3) At huske det hørte (4) Praksis i 
henhold til det lærte (5) Videre føre det lærte til andre. 

Spørgsmål: Hvilken Wazifa forbedre hukommelsen? 

Svar: Ya ’Alimu  َياعَلِيُم At recitere dette 21 gange (Durood Sharif recitere før og 
efter), og puste på noget vand for derefter at drikke det på tom mave om 
morgenen i 40 dage. 

Spørgsmål: Hvilken Du’a bør man recitere, før man begynder at studere islamiske 
bøger? 

Svar: Man bør læse følgende Du’a, Durood før og efter: 

 اَللُّٰهمَّ اۡفَتۡح َعلَۡيَنا ِحۡكَمَتَك َوانُۡشۡ 
ِۡكَرام َعلَۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا ۡ ِل َوا َ اۡلَ  

Spørgsmål: Hvor mange Fard (obligatoriske handlinger) er der af Wudhu, og 
hvilke er de? 

Svar: Der er 4 obligatoriske handlinger i Wudhu, de er: 
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(1) at vaske hele ansigtet, (2) at vaske begge arme til og med albuerne, (3) Fugte 
hovedet og (4) Vaske begge fødder til og med anklerne.  

Spørgsmål: Hvor mange obligatoriske handlinger er der i Ghusl og hvilke er de? 

Svar: Der er 3 obligatoriske handlinger Ghusl, de er: 

(1) Gurgle vand i munden, (2) føre vand op i begge næsebor og (3) vaske hele 
kroppen. 

Spørgsmål: Hvor mange Fard handlinger er der af tayammum, og hvilke er de? 

Svar: Der er 3 obligatoriske handlinger af Tayammum, de er: 

(1) Intention (2), føre hænder over hele ansigtet og (3) føre hænder på begge arme 
til og albuerne. 

Spørgsmål: Hvor mange regler er der for Salah, og hvilke er de? 

Svar: Før påbegyndelse af Salah skal 6 regler være opfyldt, de er: 

(1) Tahárah (Renhed), (2) Sitr-ul-Aurah (dække sin aura), (3) Vende ansigtet mod 
Qibla, (4) Tiden (til den pågældende bøn skal være gået ind) (5) niyyah 
(Intention) og (6) Takbir Tahrima (Reciter den første Takbir) 

Spørgsmål: Hvor mange Fard (obligatoriske handlinger) er der i Salah, og hvilke 
er de? 

Svar: Der er 7 obligatoriske handlinger i Salah og de er: 

(1) Takbir Tahrima (recitere første Takbir), (2) Qiyam (at stå op), (3) qira'at 
(recitere Koranen), (4) Ruk’u (bukke med hænder på knæene), (5) sujud 
(knæfald), (6) Q’adah Akhirah (sidde til sidst) og (7) Khurooj bi Sun'ihi (afslutte 
bønnen med Salaam)
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Allah  mujhay Hafiz-e-Quran bana day 

From: Shaykh-e-Ṭarīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, the founder of Dawat-e-Islami ‘Allāmaĥ 
Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi ْـعَـالِـيَـهدَامَـْت بَـَركَـاُتـُهـ ُم ال . 

 

Allah mujĥay Ḥāfiẓ-e-Quran banā day Quran kay aḥkām pay bĥī mujĥ ko chalā day 

Ĥo jāye sabaq yād mujĥay jald Ilāĥī Yā Rab! Tū mayrā ḥāfiẓaĥ mazbūṭ banā day 

Sustī ĥo mayrī dūr uṫĥūn jald sawayray Tū Madrasay mayn dil mayrā Allah lagā day 

Ĥo Madrasay kā mujĥ say na nuqṣān kabĥī bĥī Allah yaĥān kay mujĥay ādāb sikĥā day 

Cĥuṫṫī na karūn bĥūl kay bĥī Madrasay kī mayn Awqāt kā bĥī mujĥ ko pāband banā day 

Ustād ĥaun maujūd yā bāĥar kaĥīn maṣrūf ‘Ādat Tū mayrī shor machānay kī miṫā day 

Khaṣlat ĥo sharārat kī mayrī dūr Ilāĥī Sanjīdaĥ banā day mujĥay sanjīdaĥ banā day 

Ustād kī kertā raĥūn ĥer dam mayn iṭā’at Mā bāp kī ‘izzat kī bĥī taufīq Khudā day 

Kapřay mayn rakĥūn ṣāf Tū dil ko mayray ker ṣāf Āqā kā Madīnaĥ mayray sīnay ko banā day 

Filmon say ḋarāmon say day nafrat Tū Ilāĥī Bas shauq ĥamayn Na’at-o-Tilāwat kā Khudā day 

Mayn sātĥ jamā’at kay pařĥūn sārī namāzayn Allah ‘ibādat mayn mayray dil ko lagā day 

Pařĥtā raĥūn kašrat say Durūd un pay sadā mayn Aur Żikr kā bĥī shauq paey Ghauš-o-Razā day 

Sunnat kay muṭābiq mayn ĥer aik kām karūn kāsh Yā Rab! Mujĥay Sunnat kā Muballigh bĥī banā day 

Mayn jĥūṫ nā bolūn kabĥī gālī nā nikālūn Ĥer aik maraz say Tū gunāĥaun say shifā day 

Mayn fāltū bātaun say raĥūn dūr ĥamayshaĥ Chup reĥnay kā Allah salīqaĥ Tū sikĥā day 

Akhlāq ĥaun achcĥay mayrā kirdār ĥo achcĥā Maḥbūb kā ṣadaqaĥ Tū mujĥay nayk banā day 

Ustād ĥaun mā bāp ĥaun ‘Aṭṭār bĥī ĥaun sātĥ Yūn Hajj ko chalayn aur Madīnaĥ bĥī dikĥā day 
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