MADANI QA’IDAH
Articulatie van de Letters
De letterlijke betekenis van het woord Makhraj is ‘plek van verlaten’. De plek in de mond waar het geluid de mond verlaat
gedurende het uitspreken van een Arabische letter wordt Makhraj genoemd (articulatie). Volgens Imam Khaleel Bin
Ahmed Faraheedi       en de meerderheid van de geleerden zijn er 17 Makhaarij.
Makhraj naam
Halqee Makharij
“ ”
“ ”
Lisaani Makharij
“ ”
“ ”
“ ”
“ ”

Letters

ﻩ،ء
ح،ع
خ،غ
ق
ك

ی،ش،ج
ض
ل

Categorie
Halqiyyah Letters

Uitgesproken vanuit het onderste deel van de keel

“ ”

Uitgesproken vanuit het middelste deel van de keel

“ ”

Uitgesproken vanuit bovenste deel van de keel.

Lahawiyyah Letters
“ ”
Shajariyyah Letters
Haafiyah Letter
Tarafiyyah Letters

“ ”

ن

“ ”

“ ”

ر

“ ”

“ ”

ت،د،ط

“ ”
“ ”
Shafawi Makharij

“ ”

Jawfee Makhraj

ث،ذ،ظ

س،ز،ص
ف

و،م،ب

Articulatie

Nit’iyyah Letters
Lisawiyyah Letters
Safeeriyah Letters
Shafawiyyah Letters

  بUitgesproken vanuit de natte gedeelten van
beiden lippen,   مUitgesproken vanuit de droge
gedeelte van beiden lippen   وUitgesproken door

“ ”

 ی،  و، )ا

Maddah Letters (

Khaysoom (d.w.z. uitspraak door de neus)

Uitgesproken vanuit de wortel/achterkant van de tong
en de zachte gehemelte.
Uitgesproken vanuit de wortel/achterkant van de tong
en de harde gehemelte.
Uitgesproken vanuit het midden van de tong en het
midden van de gehemelte.
Uitgesproken vanuit de zijkanten van de tong en de
wortels van de bovenkiezen.
Uitgesproken vanuit de rand van de tong terwijl deze
het tandvlees van alle boventanden raakt.
Uitgesproken vanuit het puntje van de tong terwijl deze
het tandvlees van de bovenste vier voortanden raakt.
Uitgesproken vanuit de rand en het bovenste deel van
de tong terwijl deze het tandvlees van de bovenste vier
voortanden raakt.
Uitgesproken vanuit de punt van de tong en de
wortels van de bovenste voortanden.
Uitgesproken vanuit de bovenstuk van de tong en de
snijrand van de bovenste snijtanden.
Uitgesproken met de punt van de tong en de snijrand
van de bovenste snijtanden.
Uitgesproken vanuit de rand van de bovenste
voortanden en het natte gedeelte van de onderlip.

beiden lippen te ronden.

Jawf of Dahan: d.w.z de lege ruimte van de mond.
Dit is de Makhraj van Ghunnah [uitspraak door de neus].
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Du'a voor het lezen van de boeken
Lees de volgende du’a (smeekbede) voor het bestuderen van een religieus boek of
islamitische les. U zult zich herinneren wat u studeert,     :

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
ح ك مت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِكرام# ِل وا%علينا رحتك يـا ذا ال
Vertaling: Ya Allah      ! Open de deuren van kennis en wijsheid voor ons, en heb Genade op ons!
Hij, die de meest Geëerde en Glorieuze is! (Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)
Opmerking: Reciteer Vredesgroet naar de Geliefde Profeet
smeekbede.



een keer voor en na de

Naam: _________________________________________________________

Madrasah: ______________________________________________________
Klas: _________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________
_______________________ Telefoonnummer: _______________________
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Translator’s Notes
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Aantekeningen van de vertaler
este Islamitische broeders! Dawat-e-Islami’s vertaalafdeling, een afdeling
verantwoordelijk voor de reproductie van boeken en boekjes van Amīr-eAĥl-e-Sunnat oprichter van Dawat-e-Islami ‘Allamah Maulana Abu Bilal
Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi    !"#$ % & '
 ( ) in diverse talen van
de wereld, is vereerd om de Nederlandse versie te mogen leveren van het boek ‘Madani
Qa’idah’ welke in de Urdu taal door Majlis Madrasa-tul-Madīnaĥ was gepresenteerd voor
het voorzien van basis kennis voor het correct reciteren van de Heilige Quran. Om de
uitspraak van Arabische letters te vergemakkelijken is er een transliteratie tabel
bijgevoegd.

B

Deze vertaling is volbracht door de genade van de Almachtige Allah      , met de gunst van
zijn Nobele Profeet !*  ٖ  ,      - . en de spirituele ondersteuning van onze grote Shaykh,
en oprichter van Dawat-e-Islami, ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar
Qadiri Razavi    !"#$ % & '
 ( ). Als er een tekortkoming aanwezig is in dit boekwerk, is het
misschien een menselijke fout vanuit de Vertaal Majlis. Daarom wordt men vriendelijk
verzocht om gevonden fouten schriftelijk aan ons door te geven op de volgende post- of
emailadres met de intentie om zegeningen te verkrijgen (Sawab).

Translation Department (Dawat-e-Islami)
Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan
UAN:  +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213
Email:  translation@dawateislami.net
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Lees dit eerst
Yehi hay ‘aarzu ta’leem-e-Quran aam ho jaye
Tilawat kerna subh-o-sham mayra kaam ho jaye

De Heilige Quran, het Woord van Allah      is een onvergelijkbare bron van leiding,
kennis en wijsheid. De meest Geliefde Profeet !*  ٖ  ,     - . heeft gezegd:

َّ َ ٰ ُ ۡ َّ َ
ُ ُۡ َ
يك ۡم َم ۡن ت َعل َم الق ۡران َو َعل َم ٗ◌ه
خ
De beste persoon onder jullie is degene die de Heilige Quran heeft geleerd en het aan
anderen heeft onderwezen.
(Sahih Bukhari, Kitab Fadaail-ul-Quran, pp. 435, Hadees 5027)
 /0 1
   !

Om de leer te verspreiden van de Heilige Quran, Dawat-e-Islami, de nietpolitieke globale beweging voor het verspreiden van de Heilige Quran en Sunnah heeft
2257 Madarasa-tul-Madinah (Quran Instituten in 2016) in Pakistan en buitenland. Deze
Madaris verzorgen onderwijs op het gebied van Hifz en Nazirah. Tot op de dag van
vandaag wordt er aan ongeveer 107,000 Madani kinderen Hifz en Nazirah kostenloos
onderwezen in Pakistan. Evenzo worden er Madrasa-tul-Madinah cursussen (voor
volwassen mannen) verzorgd in diverse Masajid etc. bijna dagelijks na Salat-ul-‘Isha leren
Islamitische broeders de correcte recitatie van de Heilige Quran, uitspraak van de
Arabische letters van hun juiste articulatoren (Makharij), Du’as (smeekbede), Salah en de
Sunan, allemaal kostenloos. Bovendien worden er duizenden Madrasa-tul-Madinah
cursussen (voor volwassen vrouwen) dagelijks verzorgd in hun huizen, niet alleen in
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Pakistan, maar ook in andere landen. Bijvoorbeeld worden er tegenwoordig 1,317
Madrasah klassen voor Islamitische zusters vrijwel dagelijks gehouden in Bab-ulMadinah (Karachi), waarin meer dan 12,017 Islamitische zusters de Heilige Quran, Salah,
Sunan en Du’ās leren, geheel kostenloos.
 /0 1
   !

De ervaren leraren van Madrasa-tul-Madinah hebben dit boek, Madani Qa’idah
gecompileerd om het leren van de Heilige Quran makkelijker te maken. De Madani
Qa’idah presenteert de fundamentele regels van Tajweed (voordracht) in een
vereenvoudigde vorm voor zowel de jongere als de oudere studenten zodat alle kinderen,
Islamitische broeders en Islamitische zusters makkelijk de correcte recitatie van de
Heilige Quran kunnen leren. Deskundige Qurra` (recitators van de Heilige Quran)
 !2% 34 hebben de inhoud van Madani Qa’idah gecontroleerd en geverifieerd met
betrekking tot de regels van Tajweed.
Voor leiding met betrekking tot het onderwijzen van Madani Qa’idah is het boek
genaamd ‘Rahnuma-e-Mudarrisin’ (gids) gepubliceerd; het bevat een groot deel van van de
methodologie voor het onderwijzen voor elke les. De mobiele applicatie van de Madani
Qa’idah is ook uitgebracht door Majlis IT, een afdeling van Dawat-e-Islami     . Deze
zal verder helpen bij het begrijpen van de Madani Qa’idah waardoor de recitatie van de
Heilige Quran makkelijker zal worden gemaakt.
Zoals onze Madani doelstelling uiteen gezet is door Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter
van Dawat-e-Islami, ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi
   !"#$ % & '
 ( ): ‘Ik moet er naar streven om mezelf en de mensen van de hele wereld te
verbeteren,     , moge Allah      ons doen handelen volgens de Madani In’amat om
onszelf te verbeteren en zorgen dat we mee reizen met de Madanī Qāfilaĥs voor het
verbeteren van de mensen van de hele wereld!
ٰ َ َ ُ ّٰ َّ َ
َّ
ل َو َسلم
ٖ ِ  عل ۡيهِ َوا:ا
صل

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
مِي#ب ا
ِ ِ امِي ِباه ِ ال

Majlis Madrasa-tul-Madinah (Dawat-e-Islami)
29th Zul-Hijja-til-Haraam, 1428 AH
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Les 1: Huruf Mufridaat (afzonderlijke Letters)
De Mufridaat Letters m.a.w. het Arabische alfabet bestaat uit 29 letters. C Spreek de
Mufridaat letters uit met een Arabisch accent volgens de regels van Tadjwied en Qira’at
vermijd Urdu uitspraak, voorbeeld spreek niet uit: ‘ﻇﻮﺋﮯ, ﻃﻮﺋﮯ, ﺧﮯ, ﺣﮯ, ﺛﮯ, ﺗﮯ, ’ﺑﮯ. In
plaats daarvan spreek het op de volgende manier uit: ‘ﻇَﺎ, ﻃَﺎ, ﺧﺎ
َ ,  َﺣﺎ, ﺛ َﺎ, ﺗ َﺎ, ’ﺑَﺎ. C Van deze
29 letters, zijn er 7 die altijd dik worden uitgesproken, deze letters worden: ‘Musta’liyah

C

Letters’ genoemd. Deze zeven letters zijn: ‘خ, ص, ض, ط, ظ, غ, ’ق. Hun combinatie (als

َّ ’ﺧ. C Alleen 4 letters worden uitgesproken met de lippen:
geheugensteun) is: ‘ﺿ ْﻐ ٍﻂ ِﻗـ ْﻆ
َ ُﺺ
ب, ف, م, و. Laat de lippen afgezien van deze letters niet bewegen gedurende het
uitspreken van andere letters. C Het lezen van de letters ز, س,  صwordt met een fluitend
geluid gedaan. Dat is waarom deze letters ook de ‘Letters van Safeeriyah’, worden
genoemd, d.w.z. uitspreken van letters met een fluitend geluid.
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Les 2: Huruf Murakkabat (Samenstelling van Letters)

C
C
C

Een combinatie van twee of meerdere letters vormt een Murakkab (samenstelling).

C

Wanneer twee of meerdere letters samengesteld zijn in schrift, verandert hun
schrijfwijze enigzins. Doorgaans wordt het hoofd van de letter veranderd en het
lichaam wordt weggelaten.

C

De letters die identiek zijn in een samenstelling herkent men aan de verschil in
nummer en positie van de stippen.

Spreek elke letter van de Murakkab letters apart uit zoals de de Mufridaat letters.
Wees zeker om in deze les ook de letters uit te spreken in de Ma’ruf manier m.a.w.
met Arabisch accent.
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Les 3: Harakaat
C

Het meervoud van Harkat is Harakaat’. Fathah
Dammah

[Zabar], Kasrah

[Paysh] worden Harakaat genoemd. Fathah en Dammah worden

boven de letter geplaatst terwijl Kasrah eronder wordt geplaatst.

C

[Zayr], en

De letters met Harakaat worden ‘Mutaharrik’ genoemd.

4
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C

Spreek Fathah uit door de mond te openen en de stem te verheffen (de 'a' klank),
Kasrah door het verlagen van de intonatie van de stem (de 'ie' klank) en Dammah

door de lippen te ronden (de 'oe' klank)

.

C

Spreek de Harakaat in Arabische accent uit zonder de stem te rekken of te schokken.

C

Als een Harakaat of Jazm aanwezig is op ‘ ’ا َﻟِﻒspreek het dan uit als Hamzah ‘‘ , ’.

C

Als de letter ‘ ’راeen Fathah of Dammah heeft spreekt het dan uit met een dikke toon.
Als de letter een Kasrah heeft ‘ ‘راspreekt men het uit met een dunne/normale toon.

C
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Les 4
C
C
C
C

Lees deze les Rawan (m.a.w. zonder te spellen).
Besteed extra aandacht aan het correct uitspreken van de Harakaat.
Onderscheid de Qarib-us-Saut letters duidelijk (m.a.w. letters die enigszins hetzelfde
klinken).
Er zijn 16 letters van Qaareb-us-Sawt en dit zijn: (ت,
(د, )ض, (ك, )ق, (ھ, )ح, (ء, )ع.

7
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)ط, (ز, ذ, )ظ, (ث, س, )ص,

Madani Qa’idah

ﲑ
ُ ْ َﻳﺎ َﺧ ِﺒ
Blijf dit ten allen tijde lezen om vroom te worden en aan de Sunnah vast te houden.
(Masail-ul-Quran pp. 290)

8
www.dawateislami.net

Madani Qa’idah

ٰ 
 ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ 
 ۡ      
    ٰ   ! ۡ "
ٰ
ٰ
ٰ ۡ
 
 ۡ
ۡ $ %&'ۡ ( )*
%&'ۡ 0 )ٰ 0ۡ  ! #
+ ), ! -$ .ۡ -/ 
$ -,

Les 5: Tanwien

C

De Dubbele Fathah (

), dubbele Kasrah (

) en de dubbele Dammah (

)

worden: ‘Tanwien’ genoemd. Een letter met Tanwien wordt Munawwan genoemd.

C

In feite is Tanwien een ‘Nun Sakien’ dat aan het eind van een woord komt, daarom
klinkt Tanwien als ‘Nun Sakien, voorbeeld. ‘  ا َْن,

C

Spel de voorbeelden van Tanwien als volgt:
dubbele Kasrah ِﻦ
ْ ﻣ,

C

ن
ْ ِ ا,

 ’ا ُْن

  ِﻣ ْٓﻴﻢdubbele Fathah ﻦ
ْ  َﻣ,

  ِﻣ ْٓﻴﻢ, dubbele Dammah ﻦ
ْ  ُﻣ

,

 = ِﻣ ْٓﻴﻢ,

,

Soms komt de ‘ ' ی' ’اof na een dubbele Fatha, spreek deze niet uit tijdens het spellen.
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Les 6

C

Lees deze les op beiden manieren, m.a.w. Rawan (zonder te spellen) als ook met Hijjay
(door te spellen).

C

Geef extra aandacht aan het correct uitspreken van Harakaat, Tanwien en alle letters
vooral de Huruf Musta’liyah.

C

Lees Hijjay op de volgende manier:
Dubbel Dammah



  ِﻣ ْٓﻴﻢFathah ,  َﻵم, Kasrah  ِل

.
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Les 7

De Letters van Maddaĥ
C

Dit teken wordt
Sukun [Jazm] genoemd. Een letter met een Jazm wordt Sakien
genoemd (stil staand).

C

De letter met Sakien wordt samen gelezen met de Mutaharrik letter die eraan voorafgaat.

C

Er zijn drie letters van Maddah, deze zijn: ا َﻟ ِْﻒ,  َوآو, َﻳﺎ

C

Wanneer er een Fathah voor de ا َﻟ ِْﻒ, is dan wordt het ‘ ا َﻟ ِْﻒMaddah’
vb.

 َﺑﺎ.

Wanneer

‘ َوآوMaddah vb.
‘ َﻳﺎMaddah vb.

er

een

Dammah

voor

َوآو

Sakin

() ْو,

wordt

het

. Wanneer er een Kasrah voor de  َﻳﺎSaakinah (ی
ْ ), wordt het
.

C

Spreek de letters van Maddah uit door ze te verlengen met de duur van één ِﻒ
ْ اﻟ
d.w.z. tot twee Harakaat.

C

Spel als volgt:
,

,

  ا َﻟ ِْﻒ ﺑَﺎFathah

,

  َوآو ﺑَﺎDammah

.
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,

  َﻳﺎ ﺑَﺎKasrah



Madani Qa’idah
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Les 8

Kĥařī [Verticaal] Harakaat

C

De Verticale Fathah
omgekeerde Dammah
genoemd.

C

[Khara Zabar], Verticale Kasrah

[Khara Zeer] en

[Ulta Paysh] worden verticale [Khari] Harakaat

De verticale Harakaat zijn gelijk aan de letters van Maddah. Dus spreek de staande
Harakaat uit door ze te verlengen met één ِﻒ
ْ ا َﻟvb. tot twee Harakaat, zoals in het
geval van de letters van Maddah.

C

Maak duidelijke onderscheid in deze les tussen de letters die Qarib-us-saut zijn d.w.z.
de letters die enigszins hetzelfde klinken.
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Les 9

De letters van Lien
C

Er zijn twee letters van Lien: ‘ ’ َوآوen ‘’ َﻳﺎ

C

Wanneer er een Fathah voor ‘ ’ َوآوSakien’ is, wordt het ‘ ’ َوآوLien’ v.b
een Fathah voor  َﻳﺎSakien is , wordt het ‘ َﻳﺎLien’ v.b.

Wanneer er

.

C

Spreek de letters van Lien zachtjes uit met het Arabische accent zonder deze te
rekken of plotseling te pauzeren.

C

Spel op deze manier:

  َوآو َﺑﺎFathah

,

  َﻳﺎ َﺑﺎFathah

16
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Les 10

C

Lees deze les op beiden manieren v.b. Rawan (zonder te spellen) als ook met Hijjay
(door te spellen).

C

Deze les bestaat uit al de voorafgaande lessen d.w.z. Harakaat, Tanwien, de letters
van Maddah, Verticale [Khari] Harakaat en de letters van Lien.

C

Pas de regels toe, praktiseer het herkenen van de letters, en spel de letters correct uit
vooral de Huruf Musta’liyah.

C

Voeg de letters samen tijdens het verrichten van Hijjay door elke letter te koppelen
aan de letter ervoor. Bijvoorbeeld: lees de Hijjay van het woord

 َوآوFathah [Zabar]

, ﺿﺂد
َ  َوآوDammah [Paysh]

,  َﺗﺎDammatayn [Do Paysh] ٌ ة

.
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als volgt  ِﻣ ٓﻴْﻢ

, َ ْٓﲔ5 Fathah [Zabar] َ ع
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Les 11:

Sukūn (Jazm)

C

Zoals men al heeft geleerd, wordt dit teken Sukun [Jazm]
voorzien van Jazm wordt Sakien genoemd. (Stille letter).

C

De letter die voorzien is met Jazm wordt uitgesproken samen met de Mutaharrik
letter die eraan voorafgaand.

C
C
C

Spreek altijd de Hamzah Sakinah ( , ) uit met een schok.

genoemd, een letter

Er zijn vijf letters van Qalqalah ق, ط, ب,  ج,  ;دhun combinatie is ﺐ َﺟ ّ ٍﺪ
ُ ﻗُـ ُﻄ.
De betekenis van Qalqalah is beweging, er moet enigszins beweging zijn bij de
Makharij (articulatie) wanneer deze letters worden uitgesproken zodat het geluid
terugkaatst.

C

Wanneer de Letters van Qalqalah Sakin zijn, dan moet de Qalqalah meer aanwezig
zijn.

C

Zorg voor een correcte uitspraak van de Qalqalah letters en de Hamzah Sakinah in
deze les en onderscheid duidelijk het geluid van de letters die erop lijken. Wanneer
de letters van Qalqalah een Sakin dragen dan moet de Qalqalah meer aanwezig zijn.

20
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De Kasrah
wordt niet
gebruikt voor
een‘ ’ َوآوSākin

De Dammah
wordt niet
gebruikt voor een
‘ َﻳﺎSākin

OEFENINGEN
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Les 12



ۡ ٓ ۡ  Sākin and Tanwīn (Izĥār, Ikhfā)
C

Er zijn vier situaties met betrekking tot Nun Sakin en Tanwien: (1) (Izhar)   
(2) (Ikhfa) ۡ ۡ  (3) (Idgham) ۡ ۡ  (4) (Iqlaab) 
ۡ ۡ .

1. Izhar: Als één van de Halqiyyah letters aanwezig is na een 
ۡ ٓ ۡ  Sakin of Tanwien,
dan zal Izhar toegepast worden m.a.w. uitspraak door de neus (Ghunnah) zal niet

gedaan worden tijdens het uitspreken van een 
ۡ ٓ ۡ  Saakinah and Tanwien. Er zijn
zes Halqiyyah letters en deze zijn: ء, ھ,  ع,  ح,  غen خ.


2. Ikhfa: Als er een letter van Ikhfa aanwezig is na een 
ۡ ٓ ۡ  Sakin of Tanwien, dan
zal Ikhfa uitgevoerd worden m.a.w. uitspraak door de neus (Ghunnah) zal

gedaan worden tijdens het uitspreken van een 
ۡ ٓ ۡ  Saakinah and Tanwien. Er
zijn 15 Ikha letters en deze zijn: ت, ث, ج, د, ذ, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ف, ق, ك.
NB: Idgham en Iqlaab worden beschreven in les 14.
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Les 13: Tashdeed

C

Het w-vormige diakritisch teken wordt ‘Tashdeed’
Tashdeed teken wordt: ‘Mushaddad’ genoemd.

C

Spreek de Mushaddad letter twee keer uit; eerst door het te combineren met de
vooraafgaande Mutaharrik letter en dan met zijn eigen Harakaat met een lichte pauze.

C


Ghunnah moet altijd uitgesproken worden tijdens 
ۡ ٓ ۡ  (Nun) Mushaddad en ۡ ٓ ۡ
(Miem) Mushaddadah. Ghunnah betekent het geluid in de neus nemen m.a.w. door

genoemd. Een letter met

de neus lezen. De duur van de Ghunnah moet gelijk zijn aan één ا َﻟ ِْﻒ.

C

Wanneer de letters van Qalqalah Mushaddad zijn, spreek deze ze dan uit met
nadruk.

C

Als de eerste letter Mutaharrik is, en de tweede Sakin en de derde Mushaddad, dan wordt
in de meeste gevallen (niet altijd) de Sakin letter niet uitgesproken en de Mutaharrik letter

wordt uitgesproken door het te verbinden met de Mushaddad letter. Bijvoorbeeld: َﻋ َﺒ ْﺪ ّﺗُ ْﻢ
zal uitgesproken worden als  ُّﺘ ْﻢKَ َ5.

C

Probeer in deze les naast het oefenen met Tashdeed ook goed de letters die op elkaar
lijken te onderscheiden.
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Les 14

Sākin en Tanwīn (Idghām, Iqlāb)
3.

Idgham: Idgham zal toegepast worden wanneer een letter van Yarmalun (   )


aanwezig is na een 
ۡ ٓ ۡ  Sakin of Tanwien. In het geval van ‘ ’رen ‘ ’لzal Idgham
plaats vinden zonder Ghunnah en in het geval van de overgebleven vier letters, zal
Idgham gedaan worden met Ghunnah. Er zijn zes letters van Yarmalun en dit zijn:

ی, ر, م, ل,  وen ن.

30
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4.


Iqlaab: Als de letter ‘ ’بaanwezig is na 
ۡ ٓ ۡ  Sakin of Tanwien, doe dan Iqlaab. Dat wil

zeggen, verander de 
ۡ ٓ ۡ  Sakin of Tanwien in een  ِﻣ ٓﻴْﻢen doe Ghunnah, m.a.w. spreek
het uit met geluid door de neus.

C

Spel Idgham uit (zie hieronder): voorbeeld: Fatha, Fatha, Dammah, Dammah:
  َﻳﺎ ُﻧ ْٓﻮن ِﻣ ٓﻴْﻢFathah [Zabar]
Dammah [Paysh]

C



,  َﻵمDammah [Paysh]  ُل



,  َدآلKasrah [Zayr]  ِد
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, َوآو ﻗَﺂف

.

  ُﻧ ْٓﻮن ِﻣ ٓﻴْﻢKasrah [Zayr]

Spel Iqlaab uit als volgt (voorbeeld):
Fathah [Zabar]

,  َﻳﺎFathah [Zabar] ی
َ 

.

,  ْٓﲔ َﺑﺎ5َ

Madani Qa’idah

َﻠِ ْﻴ ُﻢ5 َﻳﺎ
Lees dit 21 keer (reciteer Vredesgroet één keer ervoor en één keer erna) blaas het
op water en drink het op of laat een ander het opdrinken voor het ontbijt voor 40
dagen, het geheugen (van degene die dit water drinkt) zal versterkt worden,
. (Shajarah ‘Attariyyah, pp. 46)
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Les 15: De regels van ٓ Sākin

ۡ

C

Er zijn drie regels van  ِﻣ ٓﻴْﻢSakin: (1) Idgham-e-Shafawi (2) Ikhfa-e-Shafawi
(3) Izhar-e-Shafawi.

1.

Idgham-e-Shafawi: Wanneer na een  ِﻣ ٓﻴْﻢSakin een andere  ِﻣ ٓﻴْﻢaanwezig is dan zal
Idgham-e-Shafawi plaatsvinden in de  ِﻣ ٓﻴْﻢSakin, m.a.w. er wordt Ghunnah gedaan.
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2.

Ikhfa-e-Shafawi: Wanneer na een  ِﻣ ٓﻴْﻢSakin de letter ‘ ’بis zal Ikhfa-e-Shafawi
plaatsvinden in  ِﻣ ٓﻴْﻢSakin m.a.w. er wordt Ghunnah gedaan.

3.

Izhar-e-Shafawi: Als een letter anders dan ‘ ’بof ‘’مaanwezig is na een  ِﻣ ٓﻴْﻢSakin dan zal er

Izhar-e-Shafawi gedaan worden in de  ِﻣ ٓﻴْﻢSakin, m.a.w. er wordt geen Ghunnah gedaan.
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Les 16: Tafkhīm en Tarqīq

C

De betekenis van Tafkhim is om de letter uit te spreken met een dikke toon, en dat
van Tarqiq is om de letter uitspreken met een dunne toon.
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C

Drie letters ا َﻟِﻒ,  َﻵم, en  َرا, worden soms uitgesproken met een dikke intonatie en
soms met een dunne intonatie.

C  ا َﻟِﻒ  ا َﻟِﻒ, zal uitgesproken worden met een dikke intonatie als de voorgaande letter
wordt uitgesproken met een dikke intonatie en het zal in een dunne intonatie worden
uitgesproken wanneer het voorafgaande letter uitgesproken wordt in een dunne
intonatie.

C   َﻵمals de letter voor de  َﻵمvan de Ism-e-Jalalat Allah (     ) (Fathah of Dammah
heeft dan zal de ( ) َﻵمvan de Ism-e-Jalalat Allah (     ) uitgesproken worden met een
dikke intonatie en als de letter voor de  َﻵمvan Ism-e-Jalalat Allah (     ) Kasrah heeft
dan zal de  َﻵمvan Ism-e-Jalalat Allah (     ) uitgesproken worden met dunne intonatie.

C

Behalve de  َﻵمvan Ism-e-Jalalat Allah (     ) zullen alle anderen  َﻵمuitgesproken
worden met een dunne intonatie.

C

De voorwaarden waarin de letter  َراdik wordt uitgesproken:
a) Wanneer  َراFathah of Dammah heeft
b) Wanneer  َراdubbele Fathah of dubbele Dammah heeft
c) Wanneer  َراeen staande Fathah heeft
d) Wanneer een letter voor  َراSakin, Fathah of Dammah heeft
e) Wanneer er een tijdelijke Kasrah voor  َراSakin is
f) Wanneer er een Kasrah voor  َراSakin is in het voorgaande woord
g) Wanneer een letter die deel uitmaakt van de letters van Musta’liyah aanwezig is
na  َراSakin in hetzelfde woord.
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C

Voorwaarden waarin de letter  َراdun wordt uitgesproken:
a) Wanneer de Kasrah of dubbele Kasrah onder de  َراis
b) Wanneer er een Asli Kasrah (originele Kasrah) voor  َراSakin is in hetzelfde woord
c) Wanneer er een ‘ ’ َﻳﺎSakinah voor ‘ ’ َراSakin is.

C

Tijdelijke Harakaat: In De Heilige Quran, zijn er sommige woorden die beginnen
met de letter  ا َﻟِﻒdie geen Harakaat hebben, dus welke Harakaat men ook toepast aan
zo een  ا َﻟِﻒtijdens het uitspreken zal het tijdelijk zijn voorbeeld: in het woord
de Kasrah is tijdelijk.

NB: De ‘ ’ َراSakin zal uitgesproken worden met een dikke toon wanneer, in hetzelfde
woord de letter die voorafgaand een Asli Kasrah heeft en de letter die erna komt deel
uitmaakt van de Musta’liyah letters. Bijvoorbeeld. ‘’ ِﻣ ْﺮ َﺻﺎ ٍد.
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Les 17: Maddāt

C

De betekenis van Madd is om uit te rekken en te verlengen. Er zijn twee oorzaken
voor Madd: (1) Hamzah
(2) Sukoon
.

C

Er zijn 6 types van Madd: (1) Madd Muttasil, (2) Madd Munfasil, (3) Madd Lazim,
(4) Madd Lien-Lazim, (5) Madd ‘Aarid (6) Madd Lien-‘Aarid.
1. Madd Muttasil: Als Hamzah aanwezig is na een letter van Maddah in dezelfde
woord dan zal het Madd Muttasil zijn (aangrenzend) v.b.
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2. Madd Munfasil: Als er een Hamzah aanwezig is na een letter van Maddah in het
volgende woord, dan wordt het een Madd Munfasil, dus bijvoorbeeld.
.
Tijdens het uit spreken van een Madd Muttasil en Madd Munfasil, verleng de
toon tot 2, 2½  ا َﻟِﻒd.w.z. 4 of 5 Harakaat.
3. Madd Lazim: Als Sukun Asli

,

aanwezig is na een letter van Maddah,

dan zal het Madd Lazim zijn voorbeeld.

.

4. Madd Lien-Lazim: Als een Sukun Asli

aanwezig is na een letter van Lien,

dan zal het Madd Lien-Lazim zijn. Voorbeeld.

. Tijdens het uitspreken van

Madd Lazim en Madd Lien-Lazim, verleng de toon tot 3  ا َﻟِﻒd.w.z. 6 Harakaat.
5. Madd ‘Aarid: Als er een tijdelijke Sukun [m.a.w. een letter wordt een Saakinah
door de deugt van de Waqf (pauze)] aanwezig is na een letter van Maddah, dan
zal het Madd ‘Arid zijn. Voorbeeld:
.
6. Madd Lien-‘Aarid: Als er een tijdelijke Sukun [m.a.w. een letter wordt een
Saakinah door de deugt van de Waqf (pauze)] aanwezig is na een letter van Lien,
dan zal het Madd Lien-‘Arid zijn. Voorbeeld:

.

C

Tijdens het uitspreken van Madd ‘Arid en Madd Lien-‘Ard, verleng deze tot 3 ا َﻟِﻒ
d.w.z. 6 Harakaat.

C

Spel de Maddat als volgt:
.

  َﻳﺎ ِﺟ ْٓﻴﻢKasrah [Zayr]

 ﺿﺂد
َ  َﻵم ا َﻟِﻒFathah [Zabar]

,  َﻫ ْﻤ َﺰہFathah [Zabar]

,  َﻵمdubbele Fathah [Do Zabar]  ًﻻ

37
www.dawateislami.net


.

Madani Qa’idah

ٰ 
 ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ 
 ۡ      
    ٰ   ! ۡ "
ٰ
ٰ
ٰ ۡ
 
 ۡ
ۡ $ %&'ۡ ( )*
%&'ۡ 0 )ٰ 0ۡ  ! #
+ ), ! -$ .ۡ -/ 
$ -,

Les 18: Muqatta’āt Letters

C

Muqatta’at Letters worden gevonden aan het begin van sommige Surah’s
(hoofdstukken) van de Heilige Quran.

C

Spreek deze letters individueel uit zodat de Maddat correct worden verlengd en deze
spreek het ook uit door de neus (Ghunnah) wanneer Ikhfa en Idgham oplopen.

C

Er zijn 2 manieren om Xُ ّ ٰٓـﻢ  اﻟﻠ
ّٓ  اﻟte reciteren: (1) Wasl (verbinden) Xُ ّٰا َﻟ ِْﻒ َﻵ ْم ِّﻣ ْﻴ َﻢ اﻟﻠ
(2) Waqf (Pauzeren) Xُ ّ ٰا َﻟ ِْﻒ َﻵ ْم ِّﻣـ ْٓﻴ ْﻢ  ا َﻟﻠ.
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Les 19: Zāid

C

  (ۡ )ا

Op sommige plaatsen in de Heilige Quran is er een symbool van een cirkel ‘o’ boven

op de ‘’ا. Dit type van de ا َﻟِﻒwordt eem ‘Zaid (extra) ' ا َﻟِﻒgenoemd. Voor het
uitspreken of niet uitspreken van deze  ا َﻟِﻒzijn de volgende regels van toepassing:
1. Spreek in de onderstaande zes woorden de  ا َﻟِﻒdie het ‘o’ teken draagt niet uit in het
geval van Wasl (het doorgaan zonder te pauzeren) maar spreek deze uit wanneer een
pauze wordt genomen.

At every place

1st
Ad-Dahr: 15

Al-Ahzaab: 67

Al-Ahzaab: 66
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Al-Kahf: 38
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2. Tijdens de Waqf (het pauzeren) is het toegestaan om de extra  ا َﻟِﻒin the woord ‘ۡ ’ َﺳﻠ ٰ ِﺴ َﻼ
van de Heilige Quran (Part 29, Surah Ad-Dahr, Ayah 4) wel of niet uit te spreken; maar tijdens
de Wasl (het verbinden), wordt de extra  ا َﻟِﻒniet uigesproken.
3. Spreek de ا َﻟِﻒmet het teken ‘o’ niet uit in het geval van Wasl (doorgaan zonder
pauze) in de onderstaande zes woorden, maar spreek het wel uit bij het toepassen van
Waqf (pauze).

As-Saffaat: 68

Aal-e-‘Imran: 158

Al-Ambiya: 34

Aal-e-‘Imran: 144

At-Taubah: 47

Al-Ma`idah: 29

At every place

Al-Kahf: 23

Al-An’aam: 34

Al-Hashr: 13

An-Naml: 21

Yunus: 83

Al-‘Ankaboot: 38; Hood: 68

Al-Kahf: 14

Ar-Room: 39

2nd

Ad-Dahr: 16

Ar-Ra’d: 30

Muhammad: 31

Al-Furqan: 38; An-Najm: 51

Muhammad: 4

4. Er is geen extra  ا َﻟِﻒin het woord ‘ ’ا َ َﻧﺎin de onderstaande woorden. Hierom zal de ا َﻟِﻒ
wel uitgesproken worden.

Ar-Ra’d: 27; Luqman: 15

Ar-Rahman: 10

Az-Zumar: 17
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Les 20: Diverse Regels

C

Izhar-e-Mutlaq: In de volgende vier specifieke woorden zal er geen Idgham toegepast
worden, ondanks dat er een Yarmalun letter aanwezig is na  ُﻧـ ْٓﻮنSakin in het zelfde
woord. In plaats daarvan zal Izhar-e-Mutalaq gedaan worden. Vandaar dat er geen
Ghunnah (uitspraak door de neus) is in deze vier woorden.

C

Saktah: Het onderbreken van de stem zonder de ademhaling te onderbreken wordt
Saktah genoemd. M.aw. het geluid moet stoppen tijdens het inhouden van de adem.
Saktah is Wajib (noodzakelijk) in de volgende vier gevallen. De regel van Saktah is
dat de Mutaharrik letter gelezen wordt als Sakin en de dubbele Fathah wordt
veranderd in

Al-Kahf: 1

C

ا َﻟ ِْﻒen zo wordt gelezen.

Yaseen: 52

Al-Mutaffifeen: 14

Al-Qiyamah: 27

ص
ۜ  In de Heilige Quran, zijn er vier woorden die de letter

 َﺻﺂدbevatten maar een

 ِﺳ ْﲔis ook geschreven boven de  َﺻﺂد, deze woorden worden als volgt
uitgesproken: (1) en (2) spreek alleen de  سuit, (3) is het toegestaan om صof س
dunne

uit te spreken en in (4) spreek alleen صuit.
3

4

Al-Ghaashiyah: 22

At-Toor: 37

Al-A’raf: 69
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C

C

Tasheel []ﺗ َﺴ ِﮩﯿﻞ: De betekenis van Tashil is om het zacht te maken m.a.w. spreek de
tweede Hamzah uit met een zachte toon. In de Heilige Quran is er alleen maar één
woord waar Tashil Wajib is.
Imalah: Het neigen van het geluid van een Fathah naar kasrah en het geluid van ا َﻟ ِﻒnaar
 َﻳﺎwordt Imalah genoemd. De ‘  ’ َراvan Imalah wordt uitgesproken als ' ' َرےipv .' ' ِری

C

Spel Imalah uit als volgt:  ِﺟ ْٓﻴﻢ ِﻣ ْٓﻴﻢFathah ْﻣَﺞ,  َراof Imalah  َﻣ ْﺠﺮ  َرے,  ا َﻟِﻒ َﻫﺎFathah

 َﻣ ْﺠﺮ َﻫﺎ  َﻫﺎ.

C  َﺲ ِاﻻ ْﺳ ُﻢ اﻟْﻔ ُُﺴ ْﻮ ُقdْ ِ  ﺑIn dit gedeelte van de Quran vers, wordt de ا َﻟِﻒvoor de
de

 َﻵمnoch

ا َﻟِﻒna de  َﻵمuitgesproken. I.p.v. wordt de  َﻵمmet een Kasrah uitgesproken.
Imalah

Al-Hujurat: 11

Hood: 41

Tasheel

Ha-Meem As-Sajdah: 44
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Les 21: Waqf [Pauze]

C

Waqf: De betekenis van Waqf is ‘pauzeren’ of ‘stoppen’. Dit betekent dat op het
woord waar Waqf verricht moet worden er gestopt moet worden met lezen en er
daar weer een ademhaling genomen kan worden.

C

Als een Fathah [Zabar], Kasrah [Zayr], Dammah [Paysh], een dubbele Kasrah [Do
Zayr], een dubbele Dammah [Do Paysh], staande Kasrah [Khara Zayr] of een
omgekeerde Dammah [Ulta Paysh] aanwezig is op de laatste letter van het woord,
maak dan van de (laatste) letter een Sakin bij het uitvoeren van een Waqf.
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C

Als dubbele Fathah aanwezig is op de laatste letter van het woord, dan spreek je het
uit als b ا َﻟِﻒtijdens het toepassen van Waqf.

C

Als de laatste letter van het woord een ronde ‘ ’ َﺗﺎis, bijvoorbeeld ' 'ةdan maakt het niet
uit welke Harakaat of Tanwien het heeft, spreek het uit als ‘ ’ tijdens het maken van
Waqf.

C

De letters van Maddah, Sakin en de verticale Fathah [Khara Zabar] veranderen niet bij
het toepassen van Waqf. De letters van Maddah en Sakin veranderen niet voor een
staande Fathah bij het toepassen van Waqf.

C

In het geval van Waqf op een Mushaddad letter zal de Tashdeed standhouden maar de
Harakaat zal niet tot uitvoering worden gebracht.


C 
 ٓ 

Qutni  Qutni Wanneer Hamzah Wasli aanwezig is na Tanwien, dan zal

Hamzah Wasli weggelaten worden in het geval van Wasl (zonder pauzeren) en deُﻧـ ْٓﻮن
Sakin van Tanwien krijgt een Kasrah en een kleine  ُﻧـ ْٓﻮنwordt vaak getoond, dit ُﻧـ ْٓﻮن


wordt 
 ٓ  Qutni genoemd.

C

De Hijjay (spelling) van  ُﻧـ ْٓﻮنQutni woorden zou op de volgende manier worden
gedaan: Bijvoorbeeld,

  َﻳﺎ ِﺷ ْٓﲔKasrah [Zayr] f
ْ ِ ,  َﺑﺎdubbele Fathah [Do

Zabar]  ًﺒﺎ  ًﺑﺎgْ  ِﺷ.  ِﺳ ْٓﲔ َﻫ ْﻤ َﺰہFathah [Zabar] ا َْس,  ِﺳ ْٓﲔFathah [Zabar] س
َ  ا َﻟ َّﺲ, ا َﻟِﻒ ِﻣ ْٓﻴﻢ

َّ ا,  َﻫ ْﻤ َﺰہDammah [Paysh] ﺎء  ُء
َّ = ا
Fathah [Zabar] َﻟﺴ َﻤﺎ  َﻣﺎ
ُ َﻟﺴ َﻤ

C

.

Tekenen van Waqf (Pauzeren): Sommige tekenen van Waqf worden hieronder
beschreven:
a) O  Dit is het teken van Waqf Tam en dit geeft een voltooiing van een Quran
vers, men moet hier pauzeren.
b)

  مWaqf Lazim, men moet hier pauzeren.
43
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c)
d)

  طDit is het teken van Waqf Mutlaq, het is beter om hier te pauzeren.
  جdit is het teken van Waqf Jaiz, het is beter om hier te pauzeren maar het is
ook toegestaan om door te gaan.

e)

  زdit is het teken van Waqf Mujawwaz, het is toegestaan om hier te pauzeren
maar het is beter om het pauzeren te vermijden.

f)
g)

C

  صdit is het teken van Waqf Murakhkhas, men moet hier niet pauzeren.
  ﻻwanneer dit teken aanwezig is boven het teken van het vers, voorbeeld

, is
er een verschil in mening om hier te pauzeren of niet. Als ‘ ’ﻻaanwezig is zonder
teken van het vers, pauzeer dan niet.

I’adah (Herhaling): Na het maken van Waqf, om het voorgaande vers zonder
pauzeren te herhalen wordt I’adah genoemd.
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Les 22: Het Gebed
C

Lees deze les op beide manieren m.aw. Rawan (zonder te spellen) en met Hijjay
(door te spellen).

C

Pas alle regels die beschreven staan in de vorige lessen zorgvuldig toe in deze les;
maak een duidelijk verschil tussen de letters die Qarib-us-saut m.a.w. de letters die
op elkaar klinken.

C

Onthoud! Als de betekenis verloren raakt door het niet correct onderscheid maken
tussen de letters, dan zal het Gebed niet geldig zijn.
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ٰ
ْﱪ
ُ َ  ا َ ﮐXُ ّ ا َﻟﻠ

Takbīr-e-Tahrīmaĥ

ﻚ اﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َو ِﺑ َﺤ ْﻤ ِﺪ َك
َ ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻨ

Šanā
ط

َﲑ َك
َ اﺳ ُﻤ
ٰ ﻚ َو َﺗ َﻌ
ْ ﺎر َك
ُ ْ n ﺎﱃ َﺟ ُّﺪ َك َو َﻻ ۤ اِﻟٰـ َﻪ
َ َو َﺗ َﺒ

Ta’awwuż

َّ  ِﻣ َﻦ اs
اﻟﺮ ِﺟ ْﻴ ِﻢ
ِ ّٰ ا َ ُﻋ ْﻮذُ ﺑِﺎ
َّ ﻟﺸ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ

Tasmiyaĥ

ٰ
# ۡ 012 )ٰ 0ۡ 12 345 #ۡ 6

Surah Al-Fatihah

ٰ  ۡ
ۡ ۡ
  ۡ
BC D-> <ؕA9 )ۡ>   ۡ > ?,ٰ <=ۙ 9 &'ۡ 012 )ٰ 0ۡ 12 <;ۙ 9 ٰ   345 ۡ 78
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
NO Pۡ Q ۡ R Sۡ C )ۡ>T JKU <Mۙ 9 &'ۡ IEۡ   JKL -C H <ؕG9  Eۡ F D-> 
ۡ
ۡ
ۡ  ۡ ۡ ۡ
( \]< ) ٰا ِﻣ ْﲔ9  ZX [  PQ ۡ R XY VW
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ٰ
# ۡ 012 )ٰ 0ۡ 12 345 #ۡ 6

Surah Al-Ikhlas

ٰ
 ۡ  ٰ

ۡ
ۡ

`
_^ )ۡ c> #ۡ   <Aۙ 9 ۡ  > #ۡ   bN > #ۡ  <ۚ =9  3 45 <ۚ ;9 0 3 45 H

`
<G\ 9 0 d ef hg i
ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َر ِ ّﰉ َ اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ

’Tasbih-e-Ruku

ا sﻟِ َﻤ ْﻦ َﺣ ِﻤ َﺪهٗ
َﺳ ِﻤـ َﻊ ّٰ ُ

’Tasmī

َﻚ اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ
َر ّﺑَ َﻨﺎ َو ﻟ َ

Tahmīd

ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َر ِ ّﰉ َ ْاﻻَyْٰ 5

Tasbih-e-Sajdah

Tashaĥĥud

اﻟﺼﻠ َٰﻮ ُت َو َّ
اs
ـﻚ ا َ ُّﻳ َﻬـﺎ اﻟ َّ}ـ ِ ُّ
ﱮ َو َر ْﺣ َﻤـ ُﺔ ّٰ ِ
ﺎت ِ ّٰ ِ
َ sو َّ
اﻟﻄ ِ ّٰ gﺒ ُﺖ ط ا َ َّ
ﻟﺴ َـﻼ ُم َ5ﻠ َْﻴ َ
ا َﻟ َّﺘ ِﺤ َّﻴ ُ
ط
ـﻬ ُﺪ ا َ ْن َّﻻ ۤ اِﻟٰــ َﻪ اِ َّﻻ
ﻟﺴ َﻼ ُم َ5ﻠ ََْ gﻨـﺎ َوَ5ـ ِٰ yﻋ َﺒـﺎ ِد ّٰ ِ
َو ﺑَ َﺮَ .ﲝ ُﺗ ٗﻪ ط ا َ َّ
ﲔ ا َ ْﺷ َ
ﻟﺼـﻠِ ِﺤ ْ َ
ا sا ّٰ

اَ sو ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ َّن ُﻣ َﺤ ّﻤ ًَﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪهٗ
ّٰ ُ

َو َر ُﺳ ْﻮﻟ ُ ٗﻪ <ؕ9
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Durūd-e-Ibrāĥīm

ۤ
ۤ
َ
ٰ
ـﺮا ِﻫ ْﻴ َﻢ َوَ5ـ ٰٰ yا ِل
ا َﻟﻠ ّ ُﻬ َّﻢ َﺻ ِ ّﻞ ُ yَٰ 5ﻣ َﺤ ّﻤَـ ٍﺪ َّوَ5ـ ٰٰ yا ِل ُﻣ َﺤ ّﻤَـ ٍﺪ ﻛ ََﻤـﺎ َﺻـﻠ ّ ْﻴ َﺖ َ5ـ ٰ yاِ ْﺑ َ
ﺎر ْك ُ yَٰ 5ﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ َّو َ5ـ ٰٰۤ yا ِل ُﻣ َﺤ ّﻤَـ ٍﺪ ﻛ ََﻤـﺎ
اِ ْﺑ َﺮا ِﻫ ْﻴ َﻢ اِ ّﻧَ َ
ﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ َّﻣ ِﺠ ْﻴ ٌﺪ  <9ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ ﺑَ ِ

ﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ َّﻣ ِﺠ ْﻴ ٌﺪ <9
ْﺖ  yَٰۤ 5اِ ْﺑ َﺮا ِﻫ ْﻴ َﻢ َو ٰ yَٰۤ 5ا ِل اِ ْﺑ َﺮا ِﻫ ْﻴ َﻢ اِ ّﻧَ َ
ﺎرﻛ َ
َﺑ َ
Du’ā-e-Māšūraĥ

ۡ ۡ
ۡ

ٰ
)ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ( 
(-q$ <Gt9 nZo ^BIp  -q$ r lۡ s> . )ۡ ,   jk &'ۡ I, lۡ m
ۡ  ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ

<G;\ 9 -78 I> ۡ > qu v   w    xۡ y zۡ {W
)(Part 13, Surah Ibraheem, Ayah 40-41

ﻟﺴ َﻼ ُم َ5ﻠ َْﻴ ُ
اs
ﳉ ْﻢ َو َر ْﺣ َـﻤ ُﺔ ّٰ ِ
ا َ َّ

Salām

Du’ā-e-Qunūt

ـﻚ
ﲎ َ5ﻠ َْﻴ َ
ﻚ َو َﻧ َﺘ َﻮُ َّ .ﻞ َ5ﻠ َْﻴ َ
ﻚ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َك َو ُﻧ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِﺑ َ
ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ اِ ّﻧَﺎ َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌ ُْ gﻨ َ
ـﻚ َو ُﻧْـ ِ ْ
ط
َـ
ﻠ
ﺨ
ﻧ
ـ
ﻣ
ْ
َ
ُ
ْ
ﺠ
ﻔ
ﳊ
ﮑ
ﺸ
ﻧ
َ
ﻦ
ك
ـﱰ
ﻧ
و
ﻊ
و
ك
ُـﺮ
ﻻ
و
ك
ُﺮ
و
َـﺎك
ﻔ
ﻳ
َ
ﻧ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ـﻢ اِ ّﻳ َ
ْ
ـﺮ َك ط ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ْ
ُ
َ
ُ َ
ُ َ
ﲑ َ
اﻟْ َﺨ ْ َ
ُ
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ﻚ َو َﻧﺨ ْٰ
ﻚ َﻧ ْﺴ ٰ َو َﻧ ْﺤ ِﻔ ُﺪ َو َﻧ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َر ْﺣ َﻤ َﺘ َ
َﻚ ُﻧ َﺼ َِّ ْyو َﻧ ْﺴ ُﺠ ُﺪ َو اِﻟ َْﻴ َ
َﻧ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َو ﻟ َ
ﻚ ِﺑﺎ ﻟْ ُ
ﻖ <9
ﺎر ُﻣﻠ ْ ِﺤ ٌ
ﻚ اِ َّن َ5ﺬَ ا َﺑ َ
َ5ﺬَ ا َﺑ َ
ﳊ َّﻔ ِ

d
  g
ٰ
}

~ %Bq R ~jk> !Ec|,  345

ٰ 

d
ٰٓ><M9 ۡ      ! ۡ R j k  u )ۡ>T  - > -

َ ّٰ ُ َّ َ ّ َ ٰ َ ّ َ َ َ ۡ َ َ
اللهم ص ِل  Bسي ِ ِدنا و مو#نا
ُۡ ۡ َ ۡ َ
َُ
ۡ
َّ
ك َر ِم َو ا ٰ ِلٖ َو بَار ۡك َو َس ّلِمۡ
َّ
ِ
مم ٍد مع ِد ِن الود و ال
ِ
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VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vraag 1: Hoeveel Mufridaat letters zijn er? (Les 1)
Antwoord: Er zijn 29 Mufridaat letters.
Vraag 2: Hoeveel Musta’liyah letters zijn er? Noem deze letters. (Les 1)
Antwoord: Er zijn 7 Musta’liyah letters en deze zijn:  خ, ص, ض, ط, ظ,  غ, ق.
Vraag 3: Hoe worden de Musta’liyah letters uitgesproken en wat is hun gecombineerde
vorm? (Les 1)
Antwoord: Musta’liyah letters worden altijd uitgesproken met een dikkere stem en de

َّ ’ﺧ.
gecombineerde vorm is ‘ﺿ ْﻐ ٍﻂ ِﻗـ ْﻆ
َ ُﺺ
Vraag 4: Hoeveel letters worden uitgesproken door de lippen te gebruiken en welke zijn
dit (Les 1)
Antwoord: Er zijn 4 letters die worden uitgesproken door de lippen te gebruiken en dit
zijn: ‘ب, ف, م, ’و.

Vraag 5: Hoeveel Safeeriyah (uitgesproken met een fluitend geluid) zijn er welke zijn dit?

Antwoord: Er zijn 3 Safeeriyah letters en dit zijn: ‘ز, س, ’ص.
Vraag 6: Wat wordt bedoeld met de term Harakaat? (Les 3)
Antwoord: Fathah

, Kasrah

en Dammah

Vraag 7: Hoe worden Harakaat uitgesproken? (Les3)
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Antwoord: Harakaat wordt uitgesproken met een Arabisch accent zonder de stem te
rekken en te schokken.
Vraag 8: Hoeveel letters van Qareeb-us-Sawt (letters die elkaar op elkaar lijken in de
toon) zijn er en welke zijn dit?
Antwoord: Er zijn 16 letters van Qareeb-us-Sawt en dit zijn: (ت,

)ص, (د, )ض, (ك, )ق, (ھ, )ح, (ء, )ع

)ط, (ز, ذ, )ظ, (ث, س,

Vraag 9: Wat is Tanwien? (Les5)
wordt
Antwoord: Dubbel Fathah
, dubbel Kasrah
en dubbel Dammah
Tanwien genoemd. In feite is Tanwien een Nun Sakin dat aan het einde van een woord
ligt daarom klinkt Tanwien als Nun Sakin.

Vraag 10: Hoeveel Maddah letters zijn er? Benoem deze (Les 7)
Antwoord: Er zijn 3 Maddah letters deze zijn: ا َﻟِﻒ,  َوآو, َﻳﺎ
Vraag 11: Hoe wordt ا َﻟِﻒ, Maddah,  َوآوMaddah en  َﻳﺎMaddah? (Les 7)
Antwoord: Wanneer er een Fatha voor ا َﻟِﻒis, wordt het  ا َﻟِﻒMaddah. Wanneer er een
Dammah voor de  َوآوSakin is wordt het  َوآوMaddah. Wanneer er een Kasrah voor  َﻳﺎSakin
is wordt het  َﻳﺎMaddah.
Vraag 12: Hoe worden de Maddah letters uitgesproken? (Les 7)
Antwoord: De letters van Maddah worden uitgesproken door het te verlengen tot 1 ا َﻟِﻒ
m.a.w. tot twee Harakaat.
Vraag 13: Wat wordt er bedoeldt met Khari [Verticale] Harakaat? (Les 8)
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Antwoord: Een verticale Fathah

, verticale Kasrah

en een omgekeerde Dammah

worden Khari (Verticale Harakaat) genoemd.
Vraag 14: Hoe wordt de verticale Harakaat uitgesproken? (Les 8)
Antwoord: Verticale Harakaat worden uitgesproken door het te verlengen tot 1  ا َﻟِﻒtot
twee Harakaat, zoals het geval is met de letters van Maddah.
Vraag 15: Hoeveel Lin letters zijn er? Benoem deze (Les 9)
Antwoord: Er zijn twee letters van Lin: ‘ ’ َوآوen ‘’ َﻳﺎ.
Vraag 16: Hoe worden de letters van Lin uitgesproken? (Les9)
Antwoord: De Letters van Lin worden zacht uitgesproken in het Arabisch zonder enige
verlenging of schokking.
Vraag 17: Hoe worden  َوآوen  َﻳﺎ,  َوآوLien en  َﻳﺎLien respectievelijk? (Les 9)
Antwoord: Wanneer er een Fatha voor  َوآوSakin is, wordt het  َوآوLien. Wanneer er een
Fathah voor  َﻳﺎSakin is wordt het  َﻳﺎLien.
Vraag 18: Wat betekent Qalqalah? (Les 11)
Antwoord: De betekenis van Qalqalah is beweging, er moet wat beweging zijn bij de
Makharij (articulatie) wanneer deze letters worden uitgesproken zodat het geluid
terugkaatst.
Vraag 19: Hoeveel letters van Qalqalah zijn er, en welke zijn dit? En wat is hun
gecombineerde vorm? (Les 11)
Antwoord: Er zijn vijf letters van Qalqalah ‘ق, ط, ب, ج, ’د, En hun combinatie is ‘ﺐ َﺟ ّ ٍﺪ
ُ ’ﻗُـ ُﻄ.
Vraag 20: Wanneer worden de Letters van Qalqalah meer duidelijker gemaakt in Qalqalah?
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Antwoord: Wanneer de Letters van Qalqalah Sakin zijn, zal Qalqalah meer prominent zijn.
Vraag 21: Hoe spreek je de letters van Qalqalah uit wanneer het Mushaddad is? (Les 11)
Antwoord: Wanneer de letter van Qalqalah Mushaddad is, wordt het uitgesproken met
nadruk.
Vraag 22: Hoe wordt Hamzah Sakinah uitgesproken (ْ ا, ( ?) ْءLes 11)
Antwoord: Hamzah Sakinah (ْ ا,  ) ْءwordt altijd uitgesproken met een schok.
Vraag 23: Hoeveel regels zijn er omtrent  ُﻧـ ْٓﻮنSakin en Tanwien en wat zijn deze? (Les 12)
Antwoord: Er zijn vier regels omtrent  ُﻧـ ْٓﻮنSaakin en Tanwien: (1)    (Izhar) (2) ۡ ۡ 
(Ikhfa) (3) ۡ ۡ  (Idgham) (4) 
ۡ ۡ  (Iqlaab).
Vraag 24: Omschrijf Izhar. (Les 12)
Antwoord: Als er één van de Halqiyyah letters aanwezig is na  ُﻧـ ْٓﻮنSakin of Tanwien, dan
zal Izhar gedaan worden m.a.w. uitspraak door de neus (Ghunnah) zal niet gedaan
worden tijdens het uitspreken van zo een  ُﻧـ ْٓﻮنSakin en Tanwien.
Vraag 25: Hoeveel Halqiyyah letters zijn er en wat zijn deze? (Les 12)
Antwoord: Er zijn zes Halqiyyah letters en deze zijn: ء, ھ,  ع,  ح,  غen خ.
Vraag 26: Omschrijf Ikhfa? (Les 12)
Antwoord: Als er een Ikhfa letter aanwezig is na  ﻧُـ ْٓﻮنSakin of Tanwien, dan zal Ikhfa
gemaakt worden m.a.w. uitspraak door de neus (Ghunnah) zal verricht worden tijdens
het uitspreken van zo een  ﻧُـ ْٓﻮنSakin en Tanwien.
Vraag 27: Hoeveel Ikhfa letters zijn er en wat zijn deze? (Les 12)
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Antwoord: Er zijn 15 Ikhfa letters en deze zijn: ت, ث, ج, د, ذ, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ف, ق, ك.
Vraag 28: Wat is Tashdeed en wat is de term voor een letter met een teken van Tashdeed?
(Les 13)
Antwoord: Het w-vormige teken
Tashdeed teken heet Mushaddad.

wordt Tashdeed genoemd. Een letter met

Vraag 29: Hoe worden  ُﻧـ ْٓﻮنMushaddad en  ِﻣ ْٓﻴﻢMushaddad uitgesproken? (Les 13)
Antwoord: De  ُﻧـ ْٓﻮنMushaddad en de  ِﻣ ْٓﻴﻢMushaddad worden altijd uitgesproken met
Ghunnah (door de neus lezen).
Vraag 30: Wat is Ghunnah en wat is de duur ervan? (Les 13)
Antwoord: Ghunnah betekent uitspraak door de neus en het heeft een duur van één ا َﻟ ِْﻒ.
Vraag 31: Hoe spreek je een Mushaddad letter uit? (Les 13)
Antwoord: De Mushaddad letter wordt twee keer uitgesproken; eerste keer door het te
combineren met de voorgaande Mutaharrik letter en dan met zijn eigen Harakaat met
een lichte pauze.
Vraag 32: Omschrijf de regel betreffende Idgham. (Les 14)
Antwoord: Idgham zal gedaan worden wanneer een letter van Yarmalun aanwezig is na
 ُﻧـ ْٓﻮنSakin of Tanwien. In het geval van ‘ ’رen ‘ ’لzal Idgham gedaan worden zonder
Ghunnah en in het geval van de overige 4 letters, zal Idgham gedaan worden met Ghunnah.
Vraag 33: Hoeveel letters van Yarmalun zijn er en wat zijn deze? (Les 14)
Antwoord: Er zijn zes letters van Yarmalun en deze zijn: ی, ر, م, ل,  وen ن.
Vraag 34: Omschrijf de regels omtrent Iqlaab. (Les 14)

54
www.dawateislami.net

Madani Qa’idah

Antwoord: Als de letter ‘ ’بaanwezig is na een  ُﻧـ ْٓﻮنSakin of Tanwien, doe dan Iqlaab.
M.a.w. verander de  ُﻧـ ْٓﻮنSakin of Tanwien in  ِﻣ ْٓﻴﻢen doe Ikhfa, m.a.w. uitspraak door de
neus.
Vraag 35: Hoeveel regels zijn er van  ِﻣ ْٓﻴﻢSakin en wat zijn deze? (Les 15)
Antwoord: Er zijn drie regels van  ِﻣ ْٓﻴﻢSakin: (1) Idgham-e-Shafawi (2) Ikhfa-e-Shafawi
(3) Izhar-e-Shafawi.
Vraag 36: Omschrijf de regel betreffende Idgham-e-Shafawi. (Les 15)
Antwoord: Wanneer een andere ‘ مaanwezig is na  ِﻣ ْٓﻴﻢSakin, zal Idgham-e-Shafawi
gedaan worden in de  ِﻣ ْٓﻴﻢSakin m.a.w. Ghunnah wordt gedaan.
Vraag 37: Omschrijf de regel van Ikhfa-e-Shafawi. (Les 15)
Antwoord: Wanneer ‘ ’بaanwezig is na  ِﻣ ْﻴٓﻢSakin, Ikhfa-e-Shafawi zal gedaan worden in
 ِﻣ ْﻴٓﻢSakin m.aw. Ghunnah zal gedaan worden.
Vraag 38: Omschrijf de regel betreffende Izhar-e-Shafawi. (Les 15)
Antwoord: Als een letter anders dan ‘ بof ‘ مaanwezig is na  ِﻣ ْٓﻴﻢSakin zal Izhar-e-Shafawi
gedaan worden in  ِﻣ ْٓﻴﻢSakin m.a.w. Ghunnah wordt niet gedaan.
Vraag 39: Wat wordt er bedoelt met Tafkhim en Tarqiq? (Les 16)
Antwoord: De betekenis van Tafkhim is om een letter uit te spreken met een dikke toon,
en Tarqiq is om een letter uit te spreken met een dunne toon.
Vraag 40: Wanneer wordt de  َﻵمvan Ism-e-Jalalat Xّ ٰ )     ( ا َﻟﻠuitgesproken met een dikke
toon en wanneer wordt het uitgesproken met een dunne toon? (Les 16)
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Antwoord: Als de letter voor  َﻵمvan de Ism-e-Jalalat Xّ ٰ )     ( ا َﻟﻠeen Fathahof Dammah,
dan zal de  َﻵمvan Ism-e-Jalalat Xّ ٰ )     ( ا َﻟﻠuitgesproken worden met een dikke toon en
als de letter voor de  َﻵمVan Ism-e-Jalalat Xّ ٰ )     ( ا َﻟﻠeen Kasrah heeft dan zal de  َﻵمvan
Ism-e-Jalalat Xّ ٰ )     ( ا َﻟﻠuitgesproken worden met een dunne toon.
Vraag 41: Onder welke voorwaarden wordt  ا َﻟِﻒuitgesproken met een dikke toon en
wanneer moet het uitgesproken worden met een dunne toon? (Les 16)
Antwoord:  ا َﻟِﻒzal uitgesproken worden met een dikke toon als de letter die daar
voorafgaat uitgesproken wordt met een dikke toon en het wordt uitgesproken met een
dunne toon, als de voorgaande letter wordt uitgesproken met een dunne toon.
Vraag 42: Geef aan wat de voorwaarden zijn waardoor  َراuitgesproken wordt met een
dikke toon. (Les 16)
Antwoord: Onder de volgende voorwaarden zal  َراuitgesproken worden met een dikke
toon:
a)

Wanneer  َراeen Fathah of Dammah heeft

b)

Wanneer  َراeen dubbele Fathah of dubbele Dammah heeft

c)

Wanneer  َراeen Staande Fathah heeft

d)

Wanneer  َراeen Sakin of Fathah of Dammah heeft

e)

Wanneer een tijdelijke Kasrah voor  َراSakin is

f)

Wanneer een Kasrah voor  َراSakin in het voorgaande woord is

g)

Wanneer een Letter die deel uitmaakt van de letters van Musta’liyah aanwezig is
na  َراSakin in het zelfde woord.
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Vraag 43: Geef aan wat de voorwaarde zijn waardoor  َراuitgesproken wordt met een
dunne toon. (Les 16)
Antwoord: Onder de volgende voorwaarden zal  َراuitgesproken worden met een dunne
toon:
a)

Wanneer er een Kasrah of dubbel Kasrah onder  َراis

b)

Wanneer er een Asli Kasrah (Origineel Kasrah) voor  َراSakin in hetzelfde
woord is

c)

Wanneer een  َﻳﺎSakinah voor  َراSakin is.

Vraag 44: Wat is een Aridi (tijdelijke) Kasrah [Zayr] ? (Les 16)
Antwoord: In de Heilige Quran, zijn er sommige woorden die beginnen met de letter ا َﻟِﻒ
Zonder Harakaat. Dus welke Harakaat men toepast aan zo een  ا َﻟِﻒtijdens het uitspreken
zal tijdelijk Zijn bijv. in het woord
is de Kasrah tijdelijk.
Vraag 45: Wat is de betekenis van Madd? Wat zijn de oorzaken van Madd? (Les 17)
Antwoord: De betekenis van Madd is om te rekken en verlengen. Er zijn twee regels van
Madd: (1) Hamzah
(2) Sukoon
.
Vraag 46: Hoeveel types van Madd zijn er benoem deze? (Les 17)
Antwoord: Er zijn 6 types van Madd: (1) Madd Muttasil, (2) Madd Munfasil, (3) Madd
Lazim, (4) Madd Lien-Lazim, (5) Madd ‘Aarid (6) Madd Lien-‘Aarid.
Vraag 47: Omschrijf de regel van Madd Muttasil. (Les 17)
Antwoord: Als Hamzah aanwezig is na een letter van Maddah in hetzelfde woord, dan zal het
Madd Muttasil (aangrenzend).

57
www.dawateislami.net

Madani Qa’idah

Vraag 48: Omschrijf de regel van Madd Munfasil. (Les 17)
Antwoord: Als Hamzah aanwezig is na een letter van Maddah in het volgende woord dan zal
het Madd Munfasil zijn (afgelegen).
Vraag 49: Hoe moeten Madd Muttasil en Madd Munfasil verlengd worden? (Les 17)
Antwoord: tijdens het uitspreken van Madd Muttasil en Madd Munfasil, verleng de toon
tot 2, 2½ of 4 ا َﻟِﻒ.
Vraag 50: Omschrijf de regel van Madd Lazim. (Les 17)
Antwoord: Als een Sukun Asli
het Madd Lazim zijn.

,

aanwezig is na een letter van Maddah dan zal

Vraag 51: Omschrijf de regel van Madd Lien-Lazim. (Les 17)
Antwoord: Als een Sukun Asli
Lazim.

aanwezig is na een letter van Lin,dan is dat Madd Lien-

Vraag 52: Hoe moeten Madd Lazim en Madd Lien-Lazim verlengd worden? (Les 17)
Antwoord: Antwoord: tijdens het uitspreken van Madd Lazim en Madd Lien-Lazim,
verleng het tot 3, 4 of 5 ا َﻟِﻒ.
Vraag 53: Omschrijf de regel van Madd ‘Arid. (Les 17)
Antwoord: Als er een tijdelijke Sukun [m.a.w. een letter wordt een Saakinah door de
Waqf (pauze)] aanwezig is na een letter van Maddah, dan zal het Madd ‘Arid zijn.
Voorbeeld:
.
Vraag 54: Omschrijf de regel van Madd Lin ‘Arid. (Les17)
Antwoord: Als er een tijdelijke Sukun [m.a.w. een letter wordt een Saakinah door de
Waqf (pauze)] aanwezig is na een letter van Lien, dan zal het Madd Lien-‘Arid zijn.
Voorbeeld:

.
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Vraag 55: Hoe moeten Madd ‘Arid en Madd Lin ‘Arid verlengd worden? (Les 17)
Antwoord: Tijdens het uitspreken van Madd ‘Arid en Madd Lien-‘Arid verleng het tot 3
ا َﻟِﻒ.
Vraag 56: Wat is een Zaid (extra) ا َﻟِﻒ, en hoe wordt het uitgesproken? (Les 19)
Antwoord: Op sommige plaatsen in de Heilige Quran is er een symbool van een cirkel op
de ‘’ا, dit type van  ا َﻟِﻒwordt Zaid (extra)  ا َﻟِﻒgenoemd. Men moet deze niet uitspreken.
Vraag 57: Welke regel moet toegepast worden in de  ُﻧـ ْٓﻮنSakin van de volgende woorden:

 ُد ْﻧ َﻴﺎ, ﺎن
ٌ ﺑُ ْ} َﻴ, ان
ٌ  ِﺻ ْﻨ َﻮ, ان
ٌ ( ِﻗ ْﻨ َﻮLes 20)
Antwoord: In de bovenstande vier woorden is er een Yarmalun letter aanwezig na de ُﻧـ ْٓﻮن
Sakin in hetzelfde woord. Idgham zal niet gedaan worden in deze woorden in plaats
daarvan Izhar Mutlaq zal gedaan worden. Dus doe geen Ghunnah (uitspraak door de
neus) in de vier bovenstaande woorden.
Vraag 58: Wat is Saktah? (Les 20)
Antwoord: Om het geluid te stoppen en dan verder te lezen terwijl men de adem inhoudt,
wordt Saktah genoemd m.a.w het geluid moet stoppen terwijl men de adem inhoudt.
Vraag 59: Wat is de betekenis van Tashil? (Les 20)
Antwoord: De betekenis van Tashil is om zacht te maken. M.a.w de tweede Hamza met
een zachte toon uit te spreken.
Vraag 60: Wat is Imalah? (Les 20)
Antwoord: Het geluid van Fathah die neigt naar het geluid van een Kasrah en het geluid
van een  ا َﻟِﻒdie neigt naar het geluid van een  َﻳﺎwordt Imalah genoemd.
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Vraag 61: Hoe wordt de  َراvan Imalah uitgesproken? (Les 20)
Antwoord: De  َراvan Imalah wordt uitgesproken ‘ ’ َرےIn plaats van ‘’ ِری.
Vraag 62: Wat wordt bedoeld met Waqf? (Les 21)
Antwoord: De betekenis van Waqf is ‘pauzeren’ of ‘stoppen’.
Vraag 63: Hoe moet er gehandeld worden als er een Fathah, Kasrah, Dammah of zelfs een
dubbele Kasrah of dubbele Dammah op de laatste letter van het woord aanwezig is in
geval van Waqf? (Les 21)
Antwoord: Als er een Fathah, Kasrah, Dammah, Dubbele Kasrah of dubbele Dammah
aanwezig is op de laatste letter van het woord, lees dan de laatste letter met een Sakin
wanneer je Waqf doet.
Vraag 64: Als er een Tanwien of dubbele Fathah aanwezig is op de laatste letter van een
woord, hoe moet je dan handelen in geval van Waqf? (Les 21)
Antwoord: Als er een dubbele Fathah aanwezig is op de laatste letter van een woord, dan
spreek je het uit als  ا َﻟِﻒten tijde van Waqf.
Vraag 65: Hoe moet er gehandeld worden als er een afgeronde  َﺗﺎaanwezig is
(bijvoorbeeld ‘ )’ةin het geval van Waqf? (Les 21)
Antwoord: Als de laatste letter van het woord een ‘ )’ةafgeronde ( َﺗﺎis dan maakt het niet
uit welke Harakaat of Tanwien het heeft, men spreekt het uit als ‘ ’ ten tijde van Waqf.
Vraag 66: Wat is een  ُﻧـ ْٓﻮنQutni? (Les 21)
Antwoord: Wanneer Hamzah Wasli aanwezig is na de Tanwien, dan wordt Hamzah
Wasli weggelaten in geval van Waqf (zonder pauzeren) en de  ُﻧـ ْٓﻮنSakin van Tanwien
krijgt een Kasrah en een kleine  ُﻧـ ْٓﻮنwordt geschreven, dit is  ُﻧـ ْٓﻮنQutni.
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Vraag 67: Welke type van Waqf wordt geuit met een cirkelachtige vorm en wat moet
gedaan worden bij deze teken ‘O’? (Les 21)
Antwoord: Dit is het teken van Waqf Tam en geeft aan het einde van een Quran vers,
men moet hier pauzeren.
Vraag 68: Welke type van Waqf wordt aangeduid met ‘ مen wat is de regel betreffende dit?
(Les 21)
Antwoord: Dit is het teken van Waqf Lazim, men moet hier stoppen.

Vraag 69: Welke type van Waqf wordt aangeduid bij ‘ طen wat is hiervan de regel? (Les 21)
Antwoord: Dit is het teken van Waqf Mutlaq, het is beter om hier te stoppen.

Vraag 70: Welke type van Waqf wordt aangeduid bij ‘ جen wat is hiervan de regel? (Les 21)

Antwoord: Dit is het teken van Waqf Jaiz, het is beter om hier te pauzeren maar het is
ook toegestaan om door te gaan.
Vraag 71: Welke type van Waqf wordt aangeduid bij ‘ زen wat is hiervan de regel? (Les 21)

Antwoord: Dit is het teken van Waqf Mujawwaz, het is toegestaan om hier te pauzeren
maar het is beter om het te vermijden.
Vraag 72: Welke type van Waqf wordt hier aangeduid ‘ صen wat is hiervan de regel? (Les 21)
Antwoord: Dit is het teken van Waqf Murakhkha_, men moet hier niet pauzeren.

Vraag 73: Leg uit de regels van Waqf betreffende ‘ ﻻteken. (Les 21)

Antwoord: Als het teken aanwezig is boven het teken van het vers voorbeeld: is er een
verschil in mening of men hier moet stoppen of niet als ‘ ﻻaanwezig is zonder het teken
van de vers dan moet men niet pauzeren.
Vraag 74: Wat is I’adah? (Les 21)
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Antwoord: Na het maken Waqf, om de voorgaande vers zonder pauze te herhalen wordt
I’adah genoemd (Herhaling).
Vraag 75: Welke Wazifah (aanroeping) moet gereciteerd worden om vroom en standvastig
te worden op de Sunnah?
Antwoord: Om vroom en standvastig te worden op de Sunnah blijf te allen tijde ‘ ﲑ
ُ ْ َﻳﺎ َﺧ ِﺒ
opzeggen.
Vraag 76: Wat zijn de 5 stappen van kennis?
Antwoord: (1) Stilte in acht nemen (2) Met aandacht luisteren (3) Onthouden wat was
gehoord (4) Toepassen van het geleerde kennis (5) Kennis doorgeven wat men heeft
geleerd.
Vraag 77: Wat is de Wazifah om het geheugen te versterken?
Antwoord: Zeg ‘ﻢ
ُ  ِﻠ ْﻴ5َ  ’ َﻳﺎ21 keer (reciteer Vredesgroet één keer ervoor en één keer erna),
blaas op water en drink het, of laat het anderen drinken voor het ontbijt voor 40 dagen,
het geheugen (van degene die het water drinkt) zal versterkt worden),     .
Vraag 78: Welke Du’a (smeekbede) moet men opzeggen voor het onthouden van de
lessen?
Antwoord: Reciteer de volgende Du’a met Vredesgroet ervoor en erna:

ّٰ َ
ََ
ۡ
َ ََ ۡ
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
الل ُه َّم اف َت ۡح عل ۡي َنا حِكمت
ۡ ۡ
َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
ِك َرام# ِل َوا%ال
علينا رحتك يـا ذا
Vraag 79: Hoeveel Fard (verplichte) handelingen zijn er in Wudhu en wat zijn deze?
Antwoord: Er zijn vier Fard handelingen in Wudhu en deze zijn: (1) Het wassen van het
hele gezicht (2) Wassen van beiden armen tot en met de ellebogen (3) Een kwart van het
hoofd bevochtigen (4) Wassen van beiden voeten tot en met de enkels.
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Vraag 80: Hoeveel Fard handelingen zijn er in Ghusl en wat zijn deze?
Antwoord: Er zijn drie Fard handelingen in Ghusl en deze zijn: (1) Mond spoelen
(2) Snuiven van water in de neus (3) Wassing van het gehele lichaam (uitwendig).
Vraag 81: Hoeveel Fard handelingen zijn er in Tayammum en wat zijn deze?
Antwoord: Er zijn drie Fard handelingen in Tayammum en deze zijn: (1) Intentie (2)
Vegen van de handen op het hele gezicht (3) Vegen van beiden armen tot en met de
ellebogen.
Vraag 82: Hoeveel voorwaarden van het Gebed zijn er en wat zijn deze?
Antwoord: Er zijn zes voorwaarden voor het Gebed en deze zijn: (1) Taharah (Reinheid)
(2) Satr-e- ‘Awrat (Bedekking) (3) Met je gezicht richting Qiblah (4) Waqt (Tijd) (5)
Niyyah (Intentie) (6) Takbir-e-Tahrimah.
Vraag 83: Hoeveel Fard handelingen zijn er in het Gebed en noem deze?
Antwoord: Er zijn zeven Fard handelingen in het Gebed en deze zijn: (1) Takbir-eTahrimah (2) Qiyam (3) Qira`at (4) Ruku’ (5) Sujud (6) Qa’dah Akhirah (7) Khuruj-eBisun’ihi.
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Ya Allah, maak mij een Hafiz-e-Quran
Afkomstig van: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami ‘Allamah
Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qaadiri Razavi   !"#$ % & ' ( ) .
O Allah maak van mij een Hafiz-e-Quran

Laat mij ook handelen naar de uitspraken van de
Quran
Yā Rab!Maak mijn geheugen ook sterk
Zet mijn hart naar de Madarsa O Allah
O Allah tot dat ik zelf beleefdheid leer
Laat mij standvastig worden van de tijden

Moge ik mijn lessen snel onthouden O Allah
Laat er nooit verlies zijn van de Madarsa voor mij
Niet door vergeetachtigheid vrij nemen van de
Madarsa
Of de leraar aanwezig is of ergens bezig is

De gewoonte van mij om luidruchtig te zijn
vernietig dit
Maak van mij een evenwichtig persoon

Karakter van slechtheid moge die ver blijven
Ilahie
Moge ik altijd mijn leraar volgen Ilahie

Respect voor de moeder, vader moge Allah daar
succesvol geven
De Madinah van mijn heer moge dat mijn hart zijn

Moge ik mijn kleding schoonhouden en moge U
mijn hart schoonmakens
Geeft u een afgunst voor films en drama o Allah

Moge Allah alleen inspiratie geven voor Na’at-oTilāwat
Allah mijn hart zet naar‘ibādat
En ook in Żikr de inspiratie geef van Ghauš-o-Razā
day
Yā Rab! Maak van mij ook een Preker van de
Sunnah
Voor elke ziekte schenk genezing van de zondes
O Allah leer mij een manier om stil te blijven

Ik alle gebeden met Djamaat verricht
Dat ik oneindig veel Durud lees op Hem voor
altijd
Moge ik alle handelingen verrichten volgens de
Sunnath
Niet zal ik ooit liegen nog schelden
Dat ik verweg blijf van nutteloze gesprekken voor
altijd
Mogen mijn doen en laten goed zijn
Leraar ook vader, moeder ook en Attar erbij

Met liefdadigheid van Uw geliefde maak mij goed
Laat ons zo op Hadj gaan en laat ons ook Madinah
zien
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