MADANI QA’IDAH
Uttalelse av bokstaver
Den bokstavelige betydningen av ordet makhraj er stedet for opprinnelse. Innenfor læren om Tajweed kalles det stedet hvor
den arabiske bokstaven uttales fra for makhraj. Ulike Aimmah (lærde) har forskjellige meninger om antall Makharij. I følge
Imam Khalil Bin Ahmed Farahaeedi       og flertal av Aimmah er de 17
Navn på Makharij
Halqee Makharij
“ ”
“ ”
Lisaani Makharij
“ ”
“ ”
“ ”
“ ”

Bokstav

ﻩ,ء
ح,ع
خ,غ
ق
ك
ی,ش,ج
ض
ل

“ ”
“ ”
“ ”
Shafawi Makharij
“ ”
“ ”
“ ”
Jawfee Makhraj

Makhraj (opprinnelse)

Ḥuroof Ḥalqīyyāh

Uttales fra den nedre delen av halsen

“ ”

Uttales fra den midtre delen av halsen

“ ”

Uttales fra den øvre delen av halsen.

Ḥuroof Laḥwīyyāh

Uttales fra roten av tungen og den myke
delen av ganen.

“ ”

Uttales fra roten av tungen og den harde
delen av ganen.

Ḥuroof Shajarīyyāh
Ḥarf Hāfīyyāh
Ḥuroof Tarfīyyāh

ن

“ ”
“ ”

Navn (på gruppen
bokstaven tilhører)

ر
ط,د,ت
ظ,ذ,ث

ص,س,ز
ف
ب
م
و
ی،و،ا

Uttales fra midten av tungen og midten av
ganen.
Uttales fra sidene av tungen og røttene til de
øvre jekslene

Uttales fra (fremre) kant av tungen og
røttene av fortennene mot ganen
Uttales fra kaneten av tungen og den harde
delen av gannen fra hjørne tennene til de
fremre tennene
Uttales fra spissen av tungen mot ryggen (av
tungen) og den harde delen av ganen

Ḥuroof Nit’īyyāh

Uttales fra spissen av tungen og røttene til de
øvre fortennene

Ḥuroof Lithawīyyāh

Uttales fra fremre del av tungen og den indre
kanten av de øvre fortennene

Ḥuroof Safeerīyyāh

Uttales fra spissen av tungen og de indre
kantene av både de øvre og nedre fortennene

Ḥuroof Shāfāwīyyāh

Uttales fra kanten av de øvre fortennene og
den fuktige delen av nedre leppe

“ ”

Uttales fra den fuktige delen av begge leppene.

“ ”

Uttales fra den tørre delen av begge leppene

“ ”

Uttales ved å avrunde begge leppene

Maddah Bokstaver

Jawf-e-Dahan: dvs. Tomt rom i munnen

Khaysoom (dvs. Nese borene)

Det er Makharij av Ghunna
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Du’ā for å lese en bok
Les følgende Du’a (bønn) før du leser en religiøs bok eller islamsk leksjon, og du vil
      
  

huske det du har lest:

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
ح ك مت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِكرام# ِل وا%علينا رحتك يـا ذا ال
(Al-Mustaṭraf, vol. 1, p. 40)

Oversettelse:
Yā Allāĥ      ! Åpne kunnskapens og visdommens dør for oss, og forbarm Deg over oss.
O den mest Mektige og Ærede!
Madanī mål:
Jeg skal prøve å rette på meg selv, og folket av hele verden -         

Navn: _________________________________________________________
Madrassa-tul-Madinaĥ: ___________________________________________
Addresse: _____________________________________________________

________________________________ Telefon: ______________________
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Translitterasjonstabell

ء
ا
ب
پ
ت
ٹ
ث
ج
چ
ح
خ
د
ڈ
ذ
ر

A/a
A/a
B/b
P/p
T/t
Ṫ/ṫ

Š/š
J/j
Ch
Ḥ/ḥ

Kh/kh
D/d
Ḋ/ḋ

Ż/ż
R/r

ڑ
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
گ

Ř/ř
Z/z
X/x
S/s
Sh/sh
Ṣ/ṣ
Ḍ/ḍ
Ṭ/ṭ
Ẓ/ẓ

‘
Gh/gh
F/f
Q/q
K/k
G/g

iv
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ل
م
ن

M/m

و

V/v, W/w

ۃ/  ہ/ھ
ى
ے
◌َ
◌ُ
◌ِ
و ﻣ ّﺪہ
ى ﻣ ّﺪہ
ا ﻣ ّﺪہ

L/l

N/n

Ĥ/ĥ
Y/y
Y/y
A/a
U/u
I/i
Ū/ū
Ī/ī

Ā/ā
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Oversetterens notater
Kjære islamske brødre! Dawat-e-Islami sin avdeling ved navn Translation Department har
ansvaret for å oversette bøkene og heftene til Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, grunnleggeren av
Dawat-e-Islami
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Det er en glede å presentere den norske oversettelsen av

Madanī Qā’idaĥ. Madani Qaida ble opprinnelig utgitt av Majlis Madrassa tul Madinah for å
formidle grunnleggende kunnskap om korrekt resitasjon av den hellige Koranen. For å lette
uttalelsen av arabiske bokstaver, har det blitt lagt til en translitterasjonstabell.
Denne oversettelsen ville ikke vært mulig uten hjelp fra den Allmektige Allah
velsignelsen til Hans Elskede Profet

ٖ  +     ,  )  

 

     ,

og den åndelige støtten fra vår Shaykh,

grunnleggeren av Dawat-e-Islami, Allāmaĥ Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar
Qadiri Razavi



!"# $ % &
 ' (.

Hvis du finner noen feil i oversettelsen, skyldes det en

menneskelig feil fra Translation Department sin side. Derfor, hvis du finner noen feil i den,
vennligst varsle oss skriftlig på følgende post eller e-postadresse med intensjon om å tjene
belønning (sawab).

Translation Department (Translation Department)
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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Forord
Den hellige Koranen er en uvurderlig skatt som inneholder veiledning, kunnskap og visdom. Den
Hellige Profeten  )  +   , - har sagt:

ُ ُۡ َ
َك ۡم َم ۡن َت َع َّل َم ۡال ُق ۡرا ٰ َن َو َع َّلم ٗ◌ه
خي
‘Den beste blant dere er den som lærer seg Koranen og lærer den bort til andre’
(Saĥī Bukhārī, Kitāb Fāza’-il Quran, Ḥadiš 5027, p.435)
    

 ./ 0
   ! Dawat-e-Islami, en internasjonal ikke-politisk bevegelse for utbredelse av Koran og

Sunnah, har etablert utallige mange Madaris (skoler) kjent som Madrassa-tul-Madinah. Ved disse
skolene, som vi finner både i Pakistan og i utlandet, undervises det helt gratis innen Hifz og Nazirah.
Per dags dato får ca. 50 000 studenter (gutter og jenter) i Pakistan gratis undervisning i Hifz og
Nazirah. Videre har man Madrassa-tul-Balighan klasser ved de ulike masajid (moskeene) rundt om i
verden.
Her får voksne islamske brødre undervisning i å lese Koranen med riktig uttalelse (tajweed), de lærer
seg ulike du’a, sunnah og metoden for å forrette bønnen (Salah) – alt dette helt kostnadsfritt. I tillegg
avholdes det undervisning for islamske søstre ved Madrassa-tul-Madina Balighat i hjemmet, både i
Pakistan og i andre land. I følge et estimat er det per dags dato ca. 1317 Madrassa tul Madina Balighat
kun i Bab-ul-Madina (byen Karachi, Pakistan), hvor ca. 12 017 islamske søstre får gratis undervisning i
Quran, Sunnah, du’a og bønnen (Salah).
      ./
  
 0

, erfarne lærere ved Madrassa tul Madina har utarbeidet Madani Qaida for å lære seg

Koranen på en enklere måte. De grunnleggende reglene innen tajweed er presentert på en forenklet

vi
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Madani Qai’dah

måte slik at islamske brødre og søstre (store og små), på en enkel måte kan lære seg å lese Koranen
med riktig uttalelse. Eksperter innen tajweed og qirat har utført en grundig kontroll og verifisert
innholdet i Madani Qaida med hensyn til reglene innenfor Tajweed. For å veilede dem som skal
undervise i Madani Qaida har man publisert heftet ved navn «Rehnuma-e-Muddariseen». Dette heftet
inneholder en detaljert beskrivelse av hvordan man skal undervise i Madani Qaida.
    

    , i nær framtid vil Maktaba-tul-Madina også lansere Madani Qaida i VCD-format.

Dette vil forenkle læringsprosessen ytterligere. Vi ber til Allah      om at Han      gjør det mulig
for oss å oppfylle det følgende madani-målet gitt av Ameer-e- Ahle Sunnah: «Jeg skal forsøke å rette på
meg selv og folket av hele verden», gjennom å handle på Madani In’amat (for å rette på oss selv) og
reise på Madani Qafilah (for å rette på folket av hele verden). Og Måtte Allah      velsigne Dawat-eIslami med ytterligere suksess.
ٰ َ َ ُ ّٰ َّ َ
َّ
 عل ۡيهِ َوا ِلٖ َو َسلم9ا
صل

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
 ِمي#ب ا
ِ ِ ا ِمي ِباه ِ ال

Majlis Madrasa-tul-Madīnaĥ (Dawat-e-Islami)
29th Żul-Ḥijja-til-Ḥarām 1428H

vii

www.dawateislami.net

َﻣ َﺪﻧِﯽ ﻗﺎ ِﻋ َﺪہ
MADANI

QA’IDAH

viii

www.dawateislami.net

+,-ۡ 0" (ٰ 0ۡ "

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

Leksjon nummer 1: Ḥuroof-e-Mufridat (dvs. enkeltbokstaver)
C

Det finnes til sammen 29 enkeltbokstaver (Huroof-e-Mufridat), også kalt Huroof-eTahajji.

C

Uttal Huroof-e-Mufridat (enkeltbokstaver) i henhold til regler av Tajweed og Qira’at
med den rette arabiske uttalelse, og unngå urdu aksent slik som ‘ﻇﻮﺋﮯ, ﻃﻮﺋﮯ, ﺧﮯ, ﺣﮯ,

C

ﺛﮯ, ﺗﮯ, ’ﺑﮯ. I stedet resiter på følgende måte ‘ﻇَﺎ, ﻃَﺎ,  َﺧﺎ,  َﺣﺎ, ﺛ َﺎ, ﺗ َﺎ, ’ﺑَﺎ.

Av disse 29 bokstavene er det 7 bokstaver som alltid skal uttales tykt. Disse er kalt
Ḥuroof Mustă’liyah og de er følgende: ‘خ, ص, ض, ط, ظ,  غ, ’ق. Deres huskemåte er

َّ ’ﺧ.
‘ﺿ ْﻐ ٍﻂ ِﻗـ ْﻆ
َ ُﺺ
C

Bare 4 bokstaver uttales med leppene Safeeriyah, disse er følgende: ب, ف, م, و. Ved
uttalelse av alle andre bokstaver skal man ikke la leppene bevege seg.

1
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Leksjon nummer 2: Ḥuroof Murakkabāt (Sammensatte bokstaver)
C

Når to eller flere bokstaver settes sammen kalles det en Murākkab (sammensatt).

C

Les Huroof-e-Murākkab (sammensatte bokstaver) hver for seg slik som Ḥuroof Mufridāt
(enkeltbokstaver).

C

Man bør også i denne leksjonen være spesielt oppmerksom på å uttale bokstavene med
den rette arabiske uttalelse (Ma’rūf).

C

Når to eller flere bokstaver settes sammen, forandres deres utseende noe. Vanligvis
beholdes bokstavens hode, mens kroppen blir utelatt.

C

Bokstavene kan ofte se like ut når man skriver dem på Murākkab-form (sammensatte
bokstaver). De kan gjenkjennes ved å se på antall prikker og hvor de er plassert

2
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Leksjon nummer 3: Harakāt1 (bevegelse)
C

Harakāt er flertallet av ordet harkat. Zabar2
, Zer
og Pesh
er kjent som
Harakāt. Zabar og Pesh finner vi over bokstaven, mens Zer finner man under
bokstaven.

C

Den bokstaven som har Harakāt på seg kalles Mūtaḥarrīk.

1

Harakat er flertallet av ordet harkat, som på urdu betyr; bevegelse.
‘Zabar’, ‘Zer’ og ‘Pesh’ er begreper på urdu som brukes i det indiske subkontinentet istedenfor for de arabiske ordene (for Harakat): ‘Fatĥāĥ’, ‘Kasraĥ’ og ‘Dhammāĥ.

2

4
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C

Zabar

uttales med åpen munn og ved å heve stemmen, Zer

senke stemmen og Pesh

uttales ved å

uttales ved å avrunde leppene

C

Harakat uttales uten å strekke/bråstoppe, og med korrekt arabisk uttalese (Ma’ruf)

C

Hvis Harakāt eller Jāzm vises på ‘’ا َﻟِﻒ, skal den leses Ḥamzaĥ ‘ , ’.

C

Hvis bokstaven Raa ‘ ’راhar Zabar eller Pesh over seg uttales den med tykk stemme, og
hvis Raa ‘ ’راhar Zer under seg uttales den med tynn stemme.

5
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Leksjon nummer 4
C

Les denne leksjonen uten å stave, altså Ravān (flytende).

C

Vær spesielt oppmerksom på riktig uttalelse av Harakāt.

C

Oppretthold et klart skille mellom bokstavene Qarib-us-saut, dvs. bokstaver som
høres like ut.

C

Qareeb-us-Sawt bokstaver er 16. De er : (ت,

(ك, )ق, (ھ, )ح, (ء, )ع.

)ط, (ز, ذ, )ظ, (ث, س, )ص, (د, )ض,

7
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ﲑ
ُ ْ َﻳﺎ َﺧ ِﺒ

For å bli from og praktiserende av Sunnah resiter dette hele tiden, i både
sittende og gående. (Masāail ul Qur’an, p. 290)
(Masāil-ul-Quran pp. 290)
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Leksjon nummer 5: Tānween
C

To Zabar

, to Zer

og to pesh

kalles for tanween

C

Tanween er Noon Sakin som forekommer i slutten av ordet. Derfor høres Tanween
ut som Noon Sakin, for eksempel: ‘  ا َْن,

C

Tanween staves slik:

 ُﻣ ْﻦ
C

  ِﻣ ْٓﻴﻢto Zabar ﻦ
ْ  َﻣ,

ن
ْ ِ ا,

ن
ْ ُ ’ا

  = ِﻣ ْٓﻴﻢto Zer ِﻦ
ْ ﻣ,

  ِﻣ ْٓﻴﻢto Pesh

.

Noen ganger etter zabar sin Tanween er bokstavene Alif ‘ ’اog Yaa ‘ ’یskrevet. Ved
stavelse skal ikke disse leses.

9
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Leksjon nummer 6
C

Les denne leksjonen ved å bruke begge metodene – med og uten stavelse.

C

Pass på korrekt uttalelse av Harakāt, Tānween og de øvrige bokstavene, og pass
spesielt på Ḥuroof Mustă’liyah [bokstavene som uttales tykt].

C

Stav ordene slik:

  ِﻣ ْٓﻴﻢZabar ,  َﻵمZayr ل
ِ 

11
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Leksjon nummer 7: Ḥuroof-e-Maddaĥ
C

Dette tegnet
Sakin bokstav.

kalles Jāzm. Den bokstaven som har jazm over seg er kjent som

C

Sakin bokstaven leses sammen med mutaharrik bokstaven som kommer rett før den.

C

Det er i alt 3 Ḥuroof-e-Maddaĥ, de er følgende: اﻟ ِْﻒ,  َوآو, َ  َﻳﺎ.

C

Hvis det er Zabar før ا َﻟ ِْﻒ, blir det  ا َﻟ ِْﻒMaddah. For eksempel:  َﺑﺎ. Hvis det er Pesh før
Waaw Sakin  َوآو, blir det Waaw Maddah. For eksempel:
Sakin  َﻳﺎblir det Yaa Maddah. For eksempel:

. Hvis det er Zer før Yaa

.

C

Uttal Ḥuroof Maddaĥ ved å strekke dem lik lengden på en ِﻒ
ْ ا َﻟ, altså 2 Harakāt.

C

Stav ordene slik:

  ا َﻟ ِْﻒ َﺑﺎZabar ,

  َوآو َﺑﺎPaysh

12
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  َﻳﺎ َﺑﺎZayr

 ,

,

.

Madani Qai’dah
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Leksjon nummer 8:

Kharī Harakāt (stående harakat)
C

Khari (stående) Zabar
, Khari (stående) Zer
kjent som Khari Harakat (stående harakat).

og Ulthe (omvendt) Pesh

er

C

Khari (stående) Harakat anses å være tilsvarende Ḥuroof-e-Maddaĥ. På grunn av
dette skal Khari Harakat uttales ved å strekke dem lik lengden på en ا َﻟ ِْﻒ, altså 2
harakat.

C

I denne leksjonen skal det også opprettholdes et klart skille mellom bokstavene
Qareeb-us-Saut, dvs. bokstavene som høres like ut.
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Leksjon nummer 9:

Ḥuroof Līn
C

Det er i alt 2 Ḥuroof Līn: ‘ ’ َوآوog ‘’ َﻳﺎ.

C

Hvis det er Zabar før  َوآوsakin, blir det  َوآوleen, for eksempel:

Hvis det er Zabar før

 َﻳﺎSakin, blir det  َﻳﺎLeen for eksempel.
C

Uttal Ḥuroof Līn mykt/forsiktig med arabisk uttalelse uten å strekke dem eller
bråstoppe.

C

Stav ordene slik:

  َوآو َﺑﺎZabar

,

  َﻳﺎ َﺑﺎZabar

16
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Lesson Number 10
C

Les denne leksjonen ved å bruke av begge metodene – med og uten stavelse.

C

Denne leksjonen inneholder alle de forrige leksjonene som Harakāt, Tānween, Ḥuroof
Maddaĥ, Kharī (stående) Harakāt og Ḥuroof Līn.

C

Pass på å forstå, gjenkjenne og å bruke alle disse reglene lært i foregående leksjoner til
å uttale ordene riktig, spesielt Ḥuroof Mustă’liyah.

C

Ved stavelse pass, på at hver bokstav settes sammen med bokstaven før. For eksempel:
  َوآو ِﻣ ْٓﻴﻢZabar
paysh ٌ ة

, ﺿﺂد
َ  َوآوPaysh



.

18

www.dawateislami.net

 ْٓﲔ6َ Zabar َ ع

,  َﺗﺎto

Madani Qai’dah

19

www.dawateislami.net

Madani Qai’dah

ۡ
ۡ
ٰ       ٰ    ۡ  ٰ ۡ    ٰ  ۡ  ۡ 
 ! "ۡ    !  
       
ٰ
ٰ
ٰ ۡ  
     ۡ   
ۡ % +,-ۡ ." ()
+,-ۡ 0" (ٰ 0ۡ "
 /
* ($  #% &ۡ #' 
% #$
Leksjon nummer 11:

Sukoon (Jazm)

C

Som vi tidligere har lært kalles dette tegnet
Jazm over seg er kjent som Sakin Bokstav.

for jazm. Den bokstaven som har

C

Bokstaven med jazm leses sammen med Mutaharrik bokstaven som kommer rett før den.

C

Hamzah Sakin ( , ) skal alltid uttales med en bråstopp/rykk på slutten. Det er i alt 5
Ḥuroof Qalqalaĥ ق, ط, ب,  ج, د, Deres huskemåte er: ﺐ َﺟ ّ ٍﺪ
ُ ﻗُـ ُﻄ.

C

Betydningen av ordet Qalqalaĥ er å riste og bevegelse. Ved uttalelse av disse
bokstavene bør det være en form for bevegelse/rystelse som fører til ekko i stemmen.

C

Når Ḥuroof Qalqalaĥ er Sakin (har jazm på seg), skal Qalqalah i dem høres klart og
tydelig.

C

I denne leksjonen må man spesielt passe på uttalelsen av Ḥuroof Qalqalaĥ og Ḥamzaĥ
Sākin (bokstaven Alif med jazm over seg). I tillegg må man opprettholde et klart skille
mellom bokstavene som høres like ut.

20
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Zer kommer
ikke før ‘’ َوآو
Sākin

Pesh kommer
ikke før ‘’ َﻳﺎ
Sākin

ØVELSE
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Leksjon nummer 12:

Noon Sākin og Tānween (Iẓẓĥār og Ikhfā)
C

Det finnes 4 regler for Noon Sākin og Tānween: (1) Iẓĥār    (2) Ikhfā ۡ   ۡ  (3) Idghām ۡ  ۡ 
(4) Iqlāb 
ۡ  ۡ  .
1. Iẓẓĥār: Dersom en av bokstavene i gruppen: Ḥuroof Ḥalqīyyāh kommer etter
Noon Sākin eller Tānween gjelder regelen for Izhar, dvs at man ikke skal gjøre
Ghunna ved lesing av Noon Sakin og Tanween. Ḥuroof Ḥalqīyyāh er 6 og de er
følgende: ء, ھ,  ع,  ح,  غog خ.

2. Ikhfā: Dersom en av bokstavene av Huroof Ikhfā kommer etter Noon Sākin eller
Tānween gjelder regelen for Ikhfa, dvs at man skal gjøre Ghunna ved lesing av
Noon Sākin og Tānween. Det er i alt 15 Ḥuroof Ikhfā og de er følgende:

ت, ث, ج, د, ذ, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ف, ق, ك.
Merk: Reglene for Idgham og Iqlab er beskrevet i leksjon nummer 14.
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Leksjon nummer 13: Tashdīd
C

Dette tegnet
som ligner på et liggende 3 tall kalles Tashdīd. Den bokstaven som
har Tashdeed tegnet over seg kalles Mūshaddād.

C

Mūshaddād bokstaven leses i 2 omganger. Først leses Mūshaddād bokstaven ved å bli
satt sammen med Mūtaḥarrīk bokstaven som kommer rett før den, og deretter et kort
opphold og så leses den med sin egen Harakāt.

C



Det skal alltid gjøres ghunnah ved Noon 
ۡ ٓ ۡ  Mūshaddād og Meem ۡ ٓ ۡ Mūshaddād.
Ghunnāh vil si å føre lyden inn i nesen og Ghunnāh skal leses med en  ا َﻟ ِْﻒlengde.

C

Når Ḥuroof Qalqalaĥ er Mūshaddād skal det ikke være gjenlyd og ekko i dem, men de
uttales med trykk og skal betones.

C

Dersom første bokstav er Mūtaḥarrīk, andre er Sākin og tredje er Mūshaddād vil
Sākin bokstaven oftest (ikke alltid) falle bort og Mūtaḥarrīk bokstaven settes sammen
med Mūshaddād bokstaven: slik som følger  َﻋ َﺒ ْﺪ ُّﺗ ْﻢskal leses som  ُّﺘ ْﻢLَ 6َ .

C

I denne leksjonen øv på Tashdīd, og i tillegg oppretthold et klart skille mellom
bokstavene som høres like ut (Qareeb us Saut).
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Leksjon nummer 14: Noon Sākin og Tānween (Idghām og Iqlāb)
(3) Idghām: Dersom en av bokstavene Ḥuroof Yarmalūn kommer etter Noon Sākin eller
Tānween gjelder regelen for Idghām. Det skal ikke gjøres Ghunnāh i ‘ ’رog ‘’ل, men
ved de øvrige 4 bokstavene skal det gjøres Ghunnāh. Det er i alt 6 Ḥuroof Yarmalūn
og de er følgende: ی, ر, م, ل,  وog ن.

(4) Iqlāb: Dersom bokstaven ‘ ’بkommer etter Noon Sākin eller Tānween gjelder regelen
for Iqlāb, dvs Noon Sākin eller Tānween byttes med  ِﻣ ْٓﻴﻢog regelen for Ikhfā vil
gjelde (altså at det skal gjøres ghunnah).
C

  َﻳﺎ ُﻧ ْٓﻮن ِﻣ ْٓﻴﻢZabar

Stav eksemplene for Idghām slik:
,  َوآو ﻗَﺂفPaysh



,  َﻵمPaysh ل
ُ 
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C

Stav eksemplene for Iqlāb slik:

 َدآلZayr  ِد

 ُﻧ ْٓﻮن ِﻣ ْٓﻴﻢZayr

.

31

www.dawateislami.net

, َ ْٓﲔ ﺑَﺎ6 Zabar



,

Madani Qai’dah

ۡ
ۡ
ٰ       ٰ    ۡ  ٰ ۡ    ٰ  ۡ  ۡ 
 ! "ۡ    !  
       
ٰ
ٰ
ٰ ۡ  
     ۡ   
ۡ % +,-ۡ ." ()
+,-ۡ 0" (ٰ 0ۡ "
 /
* ($  #% &ۡ #' 
% #$
Leksjon nummer 15:

Reglene for ٓۡ Sākin
C

Det er 3 regler for  ِﻣ ْٓﻴﻢSākin: (1) Idghām Shāfāwī ( دﻏ م  ﺷﻔﻮی2) Ikhfā Shāfāwī ﺧﻔ  ﺷﻔﻮی

(3) Iẓẓĥār Shāfāwī  ﻇ ر ﺷﻔﻮی.
1. Idghām Shāfāwī: Dersom det kommer en  ِﻣ ْٓﻴﻢetter Mim Sakin gjelder regelen for
Idghām Shāfāwī, dvs. at det skal gjøres Ghunnāh.
2. Ikhfā Shāfāwī: Dersom det kommer en ‘ ’بetter  ِﻣ ْٓﻴﻢSakin, gjelder regelen for
Ikhfā Shāfāwī, dvs. at det skal gjøres Ghunnāh.

3. Iẓẓĥār Shāfāwī: Dersom det kommer en annen bokstav utenom ‘ ’بeller ‘ ’مetter ِﻣ ْٓﻴﻢ
Sakin gjelder regelen for Iẓẓĥār Shāfāwī, dvs. at det skal ikke gjøres Ghunnāh etter

 ِﻣ ْٓﻴﻢSākin.
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Leksjon nummer 16:

Tāfkhīeem and Tārqīeeq
C

Tāfkhīeem betyr å uttale bokstaven med tykk stemme, og Tārqīeeq betyr å uttale
bokstaven med tynn stemme (motsatte av Tāfkhīeem).

C

Bokstavene ◌ﻟِﻒ,َ  َﻵمog  َراuttales noen ganger med tykk stemme og andre ganger med

tynn stemme.
C

ا َﻟِﻒ  ا َﻟِﻒ: Dersom bokstaven før  ا َﻟِﻒuttales tykk stemme vil også  ا َﻟِﻒuttales med
tykk stemme, og dersom bokstaven før  ا َﻟِﻒuttales med tynn stemme vil også ا َﻟِﻒ
uttales med tynn stemme.

C

  َﻵمDersom bokstaven før  َﻵمi Ism e Jalālat, altså ordet Allah (     ) har Zabar eller
Pesh over seg, vil  َﻵمbli uttalt med tykk stemme. Dersom bokstaven før  َﻵمi Ism e Jalālat,
altså ordet Allah (     ) har Zer under seg, vil  َﻵمbli uttalt med tynn stemme.
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C

Utenom  َﻵمi ordet Allah (     ) skal  َﻵمi alle andre sammenheng uttales med tynn
stemme.

C

Bokstaven  َراuttales med tykk stemme i disse tilfellene:
a. Når  َراhar Zabar eller Pesh over seg.
b. Når  َراhar to Zabar eller to Pesh over seg.
c. Når  َراhar Khařā (stående) Zabar over seg.
d. Når bokstaven før  َراSākin har en Zabar eller en Pesh over seg.
e. Når det er en Ardhi Zer (Midlertidig Zer) før  َراSakin
f.

Når Zer er under bokstaven i ordet før  َراSakinah.

g. Når en av bokstavene i Ḥuroof Mustă’liyah kommer etter  َراSakin i samme ord.
C

Bokstaven  َراuttales med tynn stemme i disse tilfellene:
a. Når  َراhar Zer eller to Zer under seg.
b. Når det er en Asli Zer (original Zer) før  َراSakin i det samme ordet.
c. Når det er  َﻳﺎSakinah før  َراSakin.

C

Midlertidig Harakāt: I den Hellige Koranen begynner noen ord med bokstaven ا َﻟِﻒ
som ikke har noen form for Harakāt på seg, Så den Harakāt som brukes i disse ا َﻟِﻒ
vil være midlertidig. Slik som zer under  ا َﻟِﻒi ordet

er midlertidig.

Merk: Dersom Asli Zer (original Zer) kommer før  َراSakin i samme ord og det kommer
en av Ḥuroof Mustă’liyah rett etter  َراSakin vil  َراSakin uttales med tykk stemme. For
eksempel ‘’ ِﻣ ْﺮ َﺻﺎ ٍد.
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Leksjon nummer 17: Maddāt
C

Ordet Madd betyr å forlenge. Det er 2 årsaker til Madd: (1) Ḥamzaĥ

C

Det er 6 typer av Madd:

(2) Sūkoon

(1) Madd-e-Muttāsīl

(2) Madd-e-Munfāsīl

(3) Madd-e-Lāzim

(4) Madd-e-Līn-Lāzim

(5) Madd-e-‘Āriḍh

(6)Madd-e-Līn-Āriḍh

(1) Madd-e-Muttāsīl: Dersom Hamzah kommer etter Huroof-e-Maddah i det samme
ordet, vil det bli Madd-e-Muttasil for eksempel:

.

(2) Madd-e-Munfāsīl: Dersom Hamzah kommer etter Huroof-e-Maddah i det andre ordet
vil det bli Madd e Munfasil, for eksempel:
. Ved uttalelse av Madd-e-Muttasil og
Madd-e-Munfasil, skal det forlenges lik lengden av 2, 2,5 dvs. 4 eller 5 Harakaat.
(3) Madd Lazīm: Dersom Sukoon-e-Asli (jazm og Tashdeed)
Huroof-e-Maddah, vil det bli Madd-e-Lazim, for eksempel

,

kommer etter

.

(4) Madd Līn Lāzim: Dersom Sukoon-e-Asli
kommer etter Huroof-e-Leen, vil det
bli Madd-e-Leen Lazim for eksempel:
. Ved uttalelse av Madd-e-Lazim og Madde-Leen Lazim, skal det forlenges lik lengden av 3 Alif. Dvs. 6 Harakat
(5) Madd ‘Āriḍh: Dersom Sukoon-e-Aridhi (altså en bokstav blir Sakin på grunn av opphold)
kommer etter Huroof-e-Maddah, vil det bli Madd-e-Aridh. for eksempel:
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(6) Madd Līn ‘Āriḍh: Dersom Sukoon-e-Aridhi (altså en bokstav blir sakin på grunn av
opphold) kommer etter Huroof-e-Leen, vil det bli Madd-e-Leen-Aridh for
eksempel:

.

C

Ved uttalelse av Madd-e-Aridh og Madd-e-Leen Aridh, skal det forlenges lik lengde inntil 3 Alif.
Dvs. 6 Harakaat

C

Maddāt staves slik:
Zabar

  َﻳﺎ ِﺟ ْٓﻴﻢZayr

,  َﻵمto Zabar  ًﻻ

,  َﻫ ْﻤ َﺰہZabar

.
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Leksjon nummer 18:

Ḥuroof Muqatta’āt
C

I den Hellige Koranen begynner noen Surah med Ḥuroof Muqatta’āt.

C

Uttal disse bokstavene på samme måte som Mufrid Huroof (enkeltbokstaver), ved å
forlenge riktig i forhold til Maddat, og i tillegg utfør Ghunnā ved Ikhfā og Idghām

C

ّٓ اﻟ: (1) Waṣl (sammensatt) Wُ ّ ٰا َﻟ ِْﻒ َﻵ ْم ِّﻣ ْﻴ َﻢ اﻟﻠ, (2) Waqf
Det er 2 måter å lese Wُ ّ ٰٓـﻢ  اﻟﻠ

(opphold) Wُ ّ ٰا َﻟ ِْﻒ َﻵ ْم ِّﻣـ ْٓﻴ ْﻢ  اﻟﻠ
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Leksjon nummer 19:

Zā-īd   (ۡ )ا
C

Noen steder i den Hellige Koranen finner man en liten sirkel ‘o’ over ا َﻟِﻒ, denne
typen  ا َﻟِﻒkalles ‘Zā-īd Alif ’ og skal ikke uttales.

1.

I disse 6 ordene nedenfor skal ikke  ا َﻟِﻒmed sirkel-tegnet ‘o’ over seg uttales ved
Wasl (sammensatt), men skal uttales ved Waqf (pause).

2.

During Waqf (pausing), it is permissible to both pronounce or not the extra  ا َﻟِﻒin
the word ‘ۡ  ’ َﺳﻠ ٰ ِﺴ َﻼof the Holy Quran

(Part 29, Surah Ad-Dahr, Ayah 4);

but in Wasl (joining),

the extra  ا َﻟِﻒwill not be pronounced.

3.

The extra  ا َﻟِﻒin all of these words will neither be pronounced in terms of Wasl
(joining) and nor in Waqf (pausing).

39

www.dawateislami.net

Madani Qai’dah

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

4.

Ad-Dahr: 16

Ar-Ra’d: 30

Muhammad: 31

Al-Furqan: 38; An-Najm: 51

Muhammad: 4

There is no extra  ا َﻟِﻒin the word ‘ ’ا َ َﻧﺎof the following Kalimat, therefore, these ا َﻟِﻒ
will be pronounced.

Ar-Ra’d: 27; Luqman: 15

Ar-Rahman: 10

Az-Zumar: 17

Al-Furqan: 49

Aal-e-‘Imran: 119
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Leksjon nummer 20:

Diverse regler
C

Iẓĥār e Muṭlāq: I de 4 nedenforstående ordene kommer Ḥuroof Yarmalūn etter ُﻧـ ْٓﻮن
Sakin i det samme ordet. Det vil derfor bli Iẓĥār Muṭlāq og ikke Idghām, og Ghunnah
skal derfor ikke utføres.
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C

C

Sāktaĥ: Ved å stoppe stemmen et øyeblikk og deretter lese videre uten å bryte pusten
kalles for saktah. Altså lyden stopper men ikke pusten. I disse 4 nedenstående
ordene er Sāktaĥ Wājib (påbudt):

ص
ۜ  I den Hellige Koranen skrives fire ord med bokstaven ص
ۜ , med en liten ِﺳ ْﲔ
over  َﺻﺂد. Metoden å uttale dem på er følgende: Ved (1) og (2) skal bare  سleses, Ved
(3) er det tillatt å lese både  صog  سVed (4) skal bare  صleses

3

4

C

C

2

1

Tasĥīl: Betydningen av Tasĥīl er å mykgjøre/lette, altså uttal den andre Ḥamzaĥ med
myk tone. Det er kun et ord i den Hellige Koranen der tas-hiil er wajib (påbudt).
Imālaĥ: Å avveie Zabar mot Zayr og  ا َﻟِﻒmot  َﻳﺎkalles Imalah. Imalah’s ‘ ’ َراuttales
‘ ’ َرےog ikke ‘’ ِری.
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C

Stav eksemplene slik:  ِﺟ ْٓﻴﻢ ِﻣ ْٓﻴﻢZabar ْﻣَﺞ,  َراImālaĥ  َﻣ ْﺠﺮ  َرے,  ا َﻟِﻒ َﻫﺎZabar  َﻫﺎ

C

اﻻ ْﺳ ُﻢ اﻟْﻔ ُُﺴ ْﻮ ُق
ِ  َﺲbْ   ِﺑI dette ordet skal ikke  ا َﻟِﻒfør og etter  َﻵمuttales, i stedet uttales َﻵم
med Zer under seg.

ۡ
ۡ
ٰ       ٰ    ۡ  ٰ ۡ    ٰ  ۡ  ۡ 
 ! "ۡ    !  
       
ٰ

ٰ
ٰ ۡ  
     ۡ   
ۡ % +,-ۡ ." ()
+,-ۡ 0" (ٰ 0ۡ "
 /
* ($  #% &ۡ #' 
% #$
Leksjon nummer 21: Waqf
C

Waqf: Betydningen av Waqf er å stanse. Altså både stemmen og pusten skal opphøre
på siste bokstaven av ordet det blir gjort waqf på.

C

Dersom siste bokstaven i ordet det blir gjort waqf på har Zabar, Zayr, Paysh, to Zayr,
to Paysh, Khara (stående) Zayr eller Ulta (omvendt) Paysh på seg, skal den ved waqf
bli Sakin.

C

Dersom siste bokstaven i ordet har to Zabar over seg skal disse ved waqf byttes
med ا َﻟِﻒ.

C

Dersom siste bokstaven i ordet er en Rund Taa ‘ ’ةog har hvilken som helst type
Harakāt eller Tānween på seg, vil den ved waqf byttes med Haa sakin ‘ ’.
Khara (stående) Zabar, Huroof-e-Maddah og Sakin bokstaver forandres ikke ved waqf.
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C

Khara Zabr (stående Zabr), Huroof-e-Maddah og Sakin bokstaver forandres ikke
ved waqf.

C

Ved waqf på Mūshaddād bokstav skal Tashdīd beholdes, men Harakāt skal ikke
uttales.

C



 ٓ  Quṭṭnī : Dersom Hamzah Wasli (sammenhengende Alif) kommer etter
Tanween, så ved Wasl (uten pause), vil Hamzah Wasli falle bort og  ُﻧـ ْٓﻮنSakin av


Tanween vil få Zayr under seg og en liten  ُﻧـ ْٓﻮنer skrevet. Denne er kjent som 
 ٓ 
Qutni.
C

Tegn på Waqf: Noen tegn på waqf er nevnt nedenfor:
a) O  Dette er tegnet på Waqf-e-Tam og brukes for å vise at en Ayah (vers) slutter
her. En bør stoppe her.
b)
c)
d)

  مDette er tegnet på Waqf-e-Lazīm. En må stoppe her.

  طDette er tegnet på Waqf Muṭlāq. Det er anbefalt å stoppe her.
  جDette er tegnet på Waqf-e-Jāiz. Det er anbefalt å stoppe her, men det er også
tillatt å fortsette.

e)

  زDette er tegnet på Waqf-e-Mūjāwwaz. Det er tillatt å stoppe her, men det er

anbefalt å fortsette.
f)

 ص: Dette er tegnet på Waqf-e-Murākhkhās. En bør fortsette å lese her (uten å

stoppe).
g)

C

  ﻻDersom dette tegnet er skrevet over en Ayah er det forskjellige meninger om

man bør stoppe eller ikke. Dersom ‘ ’ﻻer skrevet uten Ayah tegnet skal man ikke
stoppe.

I’ādaĥ: Etter å ha utført waqf, begynner man å resitere videre ved å repetere det
forrige ordet og det kalles for I’ada.
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ﲔ
َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌ ْ ُ
ﲔ
َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌ ْٓ ْ





ﺻﻠf

َﻳ َﺸﲝ ٓ ُء
ط
َﻳ َﺸﲝ ْٓء

ﲔ ﻻ ِنا ْﻗ ُﺘﻠ ُْﻮا
ُﻣ ِﺒ ْ ِ
ﺻﻠf
ﲔ ﻻ ا ُ ْﻗ ُﺘﻠ ُْﻮا
ُﻣ ِﺒ ْٓ ْ

ط

ـﻬ ٍﺮ
َﺷ ْ
ـﻬ ْﺮ
َﺷ ْ

ِﻣ ْﻦ ﻗ َْﺒ ُﻞ
ج
ِﻣ ْﻦ ﻗ َْﺒ ْﻞ
ج

ﻗَ ِﺪ ْﻳ ُﺮ
ﻗَ ِﺪ ْٓﻳ ْﺮ

ی
 ِناﻟَّ ِﺬ ْ
ی
 ا َ ﻟَّ ِﺬ ْ
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ی
ﲑا  ِناﻟَّ ِﺬ ْ
َﺧ ِﺒ ْ َ
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Leksjon nummer 22: Ṣalāĥ
C

Les leksjonen under både ved å stave og uten.

C

I denne leksjonen vær oppmerksom på alle regler som ble nevnt i de forrige leksjonene
og på riktig uttalelse av bokstavene. Pass ekstra godt på å opprettholde et klart skille
mellom bokstavene Qareeb-us-Saut, dvs. bokstavene som høres like ut.

C

Husk! Om betydningen blir forvridd på grunn av at bokstavene ikke skilles, kan
Salah bli brutt.

ٰ
ﱪ
ُ َ  ا َ ْﮐWُ ّ ا َﻟﻠ

Tākbeer e Tāhreemaĥ:

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

Šanā:
ط

Ta’awwuż

Tasmiyaĥ

َﲑ َك
َ اﺳ ُﻤ
ٰ ﻚ َو َﺗ َﻌ
ْ ﺎر َك
ُ ْ r ﺎﱃ َﺟ ُّﺪ َك َو َﻻ ۤ اِﻟٰـ َﻪ
َ َو َﺗ َﺒ
َّ  ِﻣ َﻦ اu
اﻟﺮ ِﺟ ْﻴ ِﻢ
ِ ّٰ ا َ ُﻋ ْﻮذُ ِﺑﺎ
َّ ﻟﺸ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ

 ٰ
/ ۡ 045 (ٰ 0ۡ 45 678 /ۡ 3
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Sūraĥ Al-Fātiḥ
ḥaĥ

ۡ  ٰ ۡ   ٰ  ۡ  ۡ 
 



ۡ
ۡ
  D ۡ  E F#

ۡ
ٰ

ۡ


ٰ
A >BC; (A  A @$ >?ۙ ; ,-045 (045 >=ۙ ;   678 9:
ۡ 
ۡ  ۡ ۡ    ۡ  ۡ   ۡ   
ۡ
  
 ۡ
WX 2
P QR S TE (AU L MV >Oۙ ; , -ۡ KG ۡ  L M N #E J >BI;  G ۡ H F#A
 ۡ     ۡ   ۡ  ۡ ۡ
([  ; ]^> ) ٰا ِﻣ ْﲔY \  QR ۡ S YZ
Sūraĥ Al-Ikhlāṣṣ


 ٰ
/ ۡ 045 (ٰ 0ۡ 45 678 /ۡ 3

b   d   g  ۡ   ۡ   ۡ  ۡ  ۡ   ۡ  ۡ       ٰ  b     ٰ   ۡ 
>I] ; 0 ef hi (jA /  >Cۙ ;  A /  2
c2A / >ۚ ?;  678 >ۚ =; 0 678 J _`
Tasbīḥ-e-Rukū’

ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َر ِ ّﰉ َ اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ

Tasmī’

 ﻟِ َﻤ ْﻦ َﺣ ِﻤ َﺪ ٗهuا
ُ ّٰ َﺳ ِﻤـ َﻊ

Taḥmīd

َﻚ اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ
َ ﺎو ﻟ
َ َر ّﺑَ َﻨ

Tasbīḥ-e-Sajdaĥ

{ٰ 6ْ َ ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َر ِ ّﰉ َ ْاﻻ
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Tashaĥĥud

اﻟﺼﻠ َٰﻮ ُت َو َّ
اu
ـﻚ ا َ ُّﻳ َﻬـﺎ اﻟ َّـ ِ ُّ
ﱮ َو َر ْﺣ َﻤـ ُﺔ ّٰ ِ
ﺎت ِ ّٰ ِ
َ uو َّ
ﺖ ط ا َ َّ
ﻟﺴ َـﻼ ُم َ6ﻠ َْﻴ َ
ا َﻟ َّﺘ ِﺤ َّﻴ ُ
اﻟﻄ ِ ّ~ ٰﺒ ُ
ط
ـﻬ ُﺪ ا َ ْن َّﻻ ۤ اِﻟٰــ َﻪ اِ َّﻻ
ﻟﺴ َﻼ ُم َ6ﻠ َْ~ َﻨـﺎ َوَ6ـ ٰ{ ِﻋ َﺒـﺎ ِد ّٰ ِ
َو ﺑَ َﺮَ /ﲝ ُﺗ ٗﻪ ط ا َ َّ
ﲔ ا َ ْﺷ َ
ﻟﺼـﻠِ ِﺤ ْ َ
ا uا ّٰ

اَ uو ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ َّن ُﻣ َﺤ ّﻤ ًَﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪ ٗه
ّٰ ُ

َو َر ُﺳ ْﻮﻟ ُ ٗﻪ ;>B
Durūd-e-Ibrāĥīm

ـﻢ َﺻ ـ ِ ّﻞ  َ6ـ ٰ{ ُﻣ َﺤ َّﻤ ـ ٍﺪ َو َ6ـ ٰۤ{ ٰا ِل ُﻣ َﺤ َّﻤ ـ ٍﺪ ﻛ ََﻤــﺎ َﺻ ـﻠَّﻴ َ ۤ
ـﺮا ِﻫ ْﻴ َﻢ َو َ6ـ ٰ{ ٰا ِل
ا َﻟﻠّٰ ُﻬـ َّ
ْ
ّ
ﺖ  َ6ـ ٰ{ اِ ْﺑـ َ
ـﺎر ْك َ6ـ ٰ{ ُﻣ َﺤ ّﻤَـ ٍﺪ َّو َ6ـ ٰۤ{ ٰا ِل ُﻣ َﺤ ّﻤَـ ٍﺪ ﻛ ََﻤـﺎ
ـﺪ;> ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّ
اِ ْﺑ َﺮا ِﻫ ْﻴ َﻢ اِ ّﻧَ َ
ـﺪ َّﻣ ِﺠ ْﻴ ٌ
ـﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌ
ـﻢ َﺑ ِ
ﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ َّﻣ ِﺠ ْﻴ ٌﺪ;>
ْﺖ  {َٰۤ 6اِ ْﺑ َﺮا ِﻫ ْﻴ َﻢ َوٰ {َٰۤ 6ا ِل اِ ْﺑ َﺮا ِﻫ ْﻴ َﻢ اِ ّﻧَ َ
ﺎرﻛ َ
ﺑَ َ
Du’ā-e-Māšūraĥ

 ۡ
  ۡ  ۡ ۡ  ۡ   ٰ   ۡ      ۡ    (ۡ $
vۡ w xۡ yX #r % >Iu; s[t _D Kq #r % o
)ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ(  kpA &   mn ,-K$ kl.
ۡ  ۡ    ۡ  ۡ
  ۡ ۡ


   >}I=; #9: KA A r| {   z
)(Part 13, Sūraĥ Ibrāĥīm, verses 40-41

ﻟﺴ َﻼ ُم َ6ﻠ َْﻴ ُ
اu
ﳉ ْﻢ َو َر ْﺣ َـﻤ ُﺔ ّٰ ِ
ا َ َّ

Salām
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Du’ā-e-Qunūt

ـﻚ
ﲎ َ6ﻠ َْﻴ َ
ﻚ َو َﻧ َﺘ َﻮُ َّ /ﻞ َ6ﻠ َْ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 ْ~ ُﻨ َ
ـﻚ َو ُﻧْـ ِ ْ
ط
َـ
ﻠ
ﺨ
ﻧ
ـ
ﻣ
ْ
َ
ُ
ْ
ﺠ
ﻔ
ﳊ
ﮑ
ﺸ
ﻧ
َ
َـﺎك
ﻦ
ك
ـﱰ
ﻧ
و
ﻊ
و
ك
ُـﺮ
ﻻ
و
ك
ُﺮ
و
ﲑ
ﻔ
ﻳ
َ
ﻧ
ْ
ْ
ـﻢ اِ ّﻳ َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ـﺮ َك ط ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
اﻟْ َﺨ ْ َ
ُ
ُ
ُ
ﻚ َو َﻧﺨ ْٰ
ﻚ َﻧ ْﺴ ٰ َو َﻧ ْﺤ ِﻔ ُﺪ َو َﻧ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َر ْﺣ َﻤ َﺘ َ
{ َو َﻧ ْﺴ ُﺠ ُﺪ َو اِﻟ َْﻴ َ
َﻧ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َو ﻟ َ
َﻚ ُﻧ َﺼ ِّ ْ
ﻚ اِ َّن
َ6ﺬَ ا َﺑ َ

ﻚ ِﺑﺎ ﻟْ ُ
ﻖ ;>
ﺎر ُﻣﻠ ْ ِﺤ ٌ
َ6ﺬَ ا َﺑ َ
ﳊ َّﻔ ِ

 ٰ           g
 +Dr S  m n
 A Gj~$  678
ٰٓ           ۡ         ٰ ( ۡA
ۡ
d

>O; # q !  mn r$ U #A #A

َ ّٰ ُ َّ َ ّ َ ٰ َ ّ َ َ َ ۡ َ َ
اللهم ص ِل  Bسي ِ ِدنا و مو#نا
ُۡ ۡ َ ۡ َ
َُ
م َّمد َّم ۡ
ك َر ِم َو ا ٰ ِلٖ َو بَار ۡك َو َس ّلِمۡ
ِ
ال
و
د
و
ال
ن
د
ع
ِ
ٍ
ِ
ِ
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SPØRSMÅL OG SVAR
Spørsmål 1: Hvor mange Ḥuroof Mufridāt er det? (Leksjon 1)
Svar: Det er i alt 29 Ḥuroof Mufridāt.
Spørsmål 2: Hvor mange Ḥuroof Mustă’liyah er det? Nevn alle. (Leksjon 1)
Svar: Det er i alt 7 Ḥuroof Mustă’liyah og de er følgende  خ, ص, ض, ط, ظ,  غ, ق

.

Spørsmål 3: Hvordan skal Ḥuroof Mustă’liyah uttales, og hva er deres huskemåte? (Leksjon 1)
Svar: Ḥuroof Mustă’liyah skal i alle tilfeller uttales med tykk stemme, og deres huskemåte

َّ ’ﺧ.
er: ‘ﺿ ْﻐ ٍﻂ ِﻗـ ْﻆ
َ ُﺺ
Spørsmål 4: Hvor mange bokstaver er det som er uttaltes fra lepper og hvilken er de?
(Leksjon 1)
Svar: Det er 4 bokstaver som uttales fra lepper. Og de er: ‘ ب, ف, م, ’و.
Spørsmål 5: Hvor mange Safeeriyah (Plystre - lyd) bokstaver er der, og hvilken er de?
Svar: Det er 3 Safeeriyah-bokstaver. Og de er: ' ز, س, ' ص.
Spørsmål 6: Hva menes med begrepet Harakat? (Leksjon 3)
Svar: Zabar

, Zer

og Pesh

kalles Harakāt.

Spørsmål 7: Hvordan skal Harakāt uttales? (Leksjon 3)
Svar: Harakāt skal uttales uten å strekke og bråstoppe, med arabisk aksent (ma’ruf).
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Spørsmål 8: Hvor mange bokstaver av Qareeb-us-Sawt (ligner på hverandre i lyd/
Utlaelse) er det og hvilken er de?
Svar: De er 16: (ت, )ط, (ز, )ذ, (ث, س, )ص, (د, )ض, (ک, )ق, (ھ, )ح, (ء, )ع
Spørsmål 9: Hva menes med Tānween? (Leksjon 5)
Svar: To Zabar
, To Zer
og To Pesh
kalles Tānween. Tānween er Noon
Sakin, som forekommer i slutten av ordet. Derfor høres Tanween ut som Noon Sakin.
(Leksjon 4)
Spørsmål 10: Hvor mange Ḥuroof Maddaĥ er det? Nevn disse. (Leksjon 7)
Svar: Det er i alt 3 Ḥuroof Maddaĥ og de er følgende: ا َﻟِﻒ,  َوآو, َﻳﺎ
Spørsmål 11: Når vil det bli  ا َﻟِﻒMaddah,  َوآوMaddah og  َﻳﺎMaddah? (Leksjon 7)
Svar: Hvis det er Zabar før  ا َﻟِﻒblir det  ا َﻟِﻒMaddah, hvis det er Pesh før  َوآوSakin blir det

 َوآوMaddah og hvis det er Zer før  َﻳﺎSakin, blir det  َﻳﺎMaddah.
Spørsmål 12: Hvordan skal Ḥuroof Maddaĥ uttales? (Leksjon 7)
Svar: Ḥuroof Maddaĥ uttales ved å strekke dem lik lengden på en Alif, altså 2 Harakat.
Spørsmål 13: Hva menes med Kharī Harakāt? (Leksjon 8)
Svar: Kĥařay Zabar

, Kĥařay Zer

og Ultāy Pesh

kalles for Kharī Harakāt.

Spørsmål 14: Hvordan uttales Khari Harakat? (Leksjon 8)
Svar: Khari Harakat uttales på samme måte som Ḥuroof Maddaĥ, det vil si ved å strekke
dem lik lengden på en Alif, altså 2 Harakat.
Spørsmål 15: Hvor mange Huroof e Leen er det? Nevn disse. (Leksjon 9)
Svar: Det er i alt 2 Ḥuroof Līn: ‘ ’ َوآوog ‘’ َﻳﺎ.
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Spørsmål 16: Hvordan skal Huroof-e-Leen uttales? (Leksjon 9)
Svar: Huroof-e-Leen uttales mykt/forsiktig med arabisk uttalelse uten å strekke eller
bråstoppe.
Spørsmål 17: Når vil det bli  َوآوLeen og ‘ َﻳﺎLeen? (Leksjon 9)
Svar: Hvis det er Zabar før  َوآوsakin blir det  َوآوLeen, og hvis det er Zabar før  َﻳﺎsakin blir
det  َﻳﺎLeen.
Spørsmål 18: Hva betyr Qalqalaĥ? (Leksjon 11)
Svar: Betydningen av ordet Qalqalaĥ er å riste og bevegelse. Ved uttalelse av disse
bokstavene bør det være en form for bevegelse/rystelse som fører til ekko i stemmen.
Spørsmål 19: Hvor mange Huroof e Qalqalah er det, hvilke er disse og hva er deres
huskemåte? (Leksjon 11)
Svar: Det er i alt 5 Huroof-e-Qalqalaĥ, og de er følgende ‘ق, ط, ب, ج, ’د. Deres huskemåte
er: ‘ﺐ َﺟ ّ ٍﺪ
ُ ’ﻗُـ ُﻄ.
Spørsmål 20: Når vil Qalqalaĥ (ekkoet) i Huroof-e-Qalqalah høres klart og tydelig? (Leksjon 11)
Svar: Når Huroof-e-Qalqalaĥ er Sakin (har jazm på seg), vil Qalqalaĥ i dem høres klart og
tydelig.
Spørsmål 21: Hvordan vil Huroof-e-Qalqalaĥ uttales hvis en av dem er Mūshaddād (har
Tashdeed på seg)? (Leksjon 11)
Svar: Når Huroof-e-Qalqalaĥ er Mushaddad skal det ikke være gjenlyd og ekko i dem, men
de uttales med trykk og skal betones.
Spørsmål 22: Hvordan skal Hamzah Sakin uttales (ْ ا, ( ?) ْءLeksjon 11).
Svar: Hamzah Sakin (ْ ا,  ) ْءskal alltid uttales med et bråstopp på slutten.
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Spørsmål 23: Hvor mange forskjellige regler finnes det for Noon Sakin og Tanween?
Nevn disse. (Leksjon 12)
Svar: Det finnes 4 forskjellige regler for  ُﻧـ ْٓﻮنsakin og Tanween: Iẓĥār, Ikhfā, Idghām og Iqlāb.
Spørsmål 24: Hva er regelen for Iẓĥār? (Leksjon 12)
Svar: Dersom en av bokstavene Ḥuroof Halqīyyah kommer etter Noon Sakin eller
Tanween gjelder regelen for Izhar, dvs at man ikke skal gjøre Ghunnah ved lesing av
Noon Sakin og Tanween.
Spørsmål 25: Hvor mange Ḥuroof Halqīyyah er det? Nevn disse. (Leksjon 12)

Svar: Det er i alt 6 Ḥuroof Halqī og de er følgende: ء, ھ,  ع,  ح,  غog خ.
Spørsmål 26: Hva er regelen for Ikhfā? (Leksjon 12)

Svar: Dersom en av bokstavene av Huroof-e-Ikhfa kommer etter Noon Sakin eller
Tanween gjelder regelen for Ikhfa, dvs at man skal gjøre Ghunnāh ved lesing av Noon
Sakin og Tanween.
Spørsmål 27: Hvor mange Ḥuroof Ikhfā er det? Nevn disse. (Leksjon 12)
Svar: Det er i alt 15 Ḥuroof Ikhfā og de er følgende: : ت, ث, ج, د, ذ, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ف, ق, ك.
Spørsmål 28: Hva menes med Tashdīd? Og hva kalles bokstaven med Tashdīd over seg?
(Leksjon 13)
Svar: Dette tegnet
som ligner på et liggende 3-tall kalles for Tashdīd. Den bokstaven
som har Tashdīd tegnet over seg kalles for Mūshaddād bokstav.
Spørsmål 29: Hva vil skje dersom Noon og Meem er Mūshaddād? (Leksjon 13)
Svar: Dersom Noon og Meem er Mūshaddād skal det alltid gjøres Ghunnā.
Spørsmål 30: Hva er Ghunnā og dens lengde? (Leksjon 13)
Svar: Ghunnā vil si å føre lyden gjennom nesen, og Ghunnā skal leses med en Alifs lengde.
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Spørsmål 31: Hvordan skal Mushaddadah bokstav uttales? (Leksjon 13)
Svar: Mushaddad bokstaven leses i 2 omganger. Først leses mushaddad bokstaven ved å
bli satt sammen med Mūtaḥarrīk bokstaven som kommer rett før den, og deretter et kort
opphold og så leses den med sin egen Harakāt.
Spørsmål 32: Hva er regelen for Idghām? (Leksjon 14)
Svar: Dersom en av bokstavene Ḥuroof Yarmalūn kommer etter Noon Sakin eller
Tanween gjelder regelen for Idghām. Det skal ikke gjøres Ghunnā i Raa og Laam, men
ved de øvrige 4 bokstavene skal det gjøres Ghunnā.
Spørsmål 33: Hvor mange Ḥuroof Yarmalūn er det? Nevn disse. (Leksjon 14)
Svar: Det er i alt 6 Ḥuroof Yarmalūn og de er følgende: ی, ر, م, ل,  وog ن.

Spørsmål 34: Hva er regelen for Iqlāb? (Leksjon 14)
Svar: Dersom bokstaven ‘ ’بkommer etter  ُﻧـ ْٓﻮنSakin eller Tanween gjelder regelen for
Iqlāb, dvs  ُﻧـ ْٓﻮنSakin og Tanween byttes med meem og regelen for Ikhfa vil gjelde (altså at
det skal gjøres Ghunnā).
Spørsmål 35: Hvor mange forskjellige regler finnes det for Meem Sakin? Nevn disse.
(Leksjon 15)
Svar: Det er 3 regler for  ِﻣ ْٓﻴﻢSākin: (1) Idghām Shāfāwī (2) Ikhfā Shāfāwī (3) Iẓĥār Shāfāwī.
Spørsmål 36: Hva er regelen for Idghām Shāfāwī? (Leksjon 15)

Svar: Dersom det kommer en ‘ ’مetter  ِﻣ ْٓﻴﻢSakin gjelder regelen for Idghām Shāfāwī, dvs.
at det skal gjøres Ghunnā.
Spørsmål 37: Hva er regelen for Ikhfā Shāfāwī? (Leksjon 15)
Svar: Dersom det kommer en ‘ ’بetter  ِﻣ ْٓﻴﻢSakin, gjelder regelen for Ikhfā Shāfāwī, dvs. at
det skal gjøres Ghunnā.
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Spørsmål 38: Hva er regelen for Iẓĥār Shāfāwī? (Leksjon 15)

Svar: Dersom det kommer en hvilken som helst annen bokstav utenom ‘ ’بog ‘ ’مetter ِﻣ ْٓﻴﻢ
Sakin gjelder regelen for Iẓĥār Shāfāwī, dvs. at det skal ikke gjøres Ghunnā.
Spørsmål 39: Hva menes med Tāfkhīeem og Tārqīeeq? (Leksjon 16)
Svar: Tāfkhīeem betyr å uttale bokstaven med tykk stemme, og Tārqīeeq betyr å uttale
bokstaven med tynn stemme (motsatte av Tāfkhīeem).
Spørsmål 40: Når skal man uttale (Ism-ul-Jalālat) Lāam med tykk stemme, og når skal
man uttale den med tynn stemme? (Leksjon 16)
Svar: Dersom bokstaven før  َﻵمi Ism-ul-Jalālat, altså ordet Wّ ٰ )     ( ا َﻟﻠhar Zabar eller Pesh
over seg, skal Laam bli uttalt med tykk stemme. Dersom bokstaven før Lāam i Ism-ulJalālat, altså ordet Wّ ٰ )     ( ا َﻟﻠhar Zer under seg, skal  َﻵمbli uttalt med tynn stemme.
Spørsmål 41: Når skal  ا َﻟِﻒuttales tykt og når skalden uttales med tynn stemme? (Leksjon 16)
Svar: Dersom bokstaven før  ا َﻟِﻒuttales tykt, skal også Alif uttales tykt, og dersom
bokstaven før Alif uttales med tynn stemme skal også Alif uttales med tynn stemme.
Spørsmål 42: I hvilke tilfeller skal  َراuttales tykt? (Leksjon 16)
Svar:
a. Når Raa har Zabar eller Pesh over seg.
b. Når Raa har to Zabar eller to Pesh over seg.
c. Når raa har Khařā Zabar over seg.
d. Når bokstaven før Rā Sākin har en Zabar eller en Pesh over seg.
e. Når det er en Ardhi Zer (Midlertidig Zer) før Raa Sakin
f.

Når Zer er under bokstaven i ordet før Raa Sakinah.
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g. Når en av bokstavene i Ḥuroof Mustă’liyah kommer etter Raa Sakinah i samme ord
Spørsmål 43: I hvilke tilfeller skal  راuttales med tynn stemme? (Leksjon 16)
Svar:
a. Når Raa har Zer eller to Zer under seg.
b. Når det er en Asli Zer (original Zer) før Raa Sakin i det samme ordet.
c. Når det er Yaa Sakinah før Raa Sakinah.
Spørsmål 44: Hva er en Āriḍhī Zaīr? (Midlertidig Zayr) (Leksjon 16)
Svar: I den Hellige Qoranen begynner noen ord med bokstaven Alif som ikke har noen
form for Harakāt på seg, Så den Harakāt som brukes i disse Alif vil være midlertidig. Slik
som Zer under Alif i ordet
er midlertidig.
Spørsmål 45: Hva betyr Madd, hvor mange årsaker har den og hvilke er de? (Leksjon 17)
Svar: Madd betyr å strekke og forlenge. Det er 2 årsaker til Madd og de er følgende:
(1) Ḥamzaĥ
(2) Sukoon
.
Spørsmål 46: Hvor mange typer av Madd er det og hvilke er de? (Leksjon 17)
Svar: Det er 6 typer Madd og de er følgende: (1) Muttāsīl (2) Munfāsīl (3) Lazīm (4) Līn
Lazīm (5) Āriḍh (6) Līn Āriḍh
Spørsmål 47: Når kommer Madd Muttāsīl? (Leksjon 17)
Svar: Når bokstaven Ḥamzaĥ kommer i det samme ordet etter Hurrof-e-Maddah, skal
den uttales som Madd Muttāsīl.
Spørsmål 48: Når kommer Madd Munfāsīl? (Leksjon 17)
Svar: Når bokstaven Hamzah kommer i det neste ordet etter Huroof-e-Maddah, uttales
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den som Madd Munfāsīl.
Spørsmål 49: Hvor langt skal Madd Muttāsīl og Madd Munfāsīl strekkes/forlenges ved
uttalelse? (Leksjon 17)
Svar: Ved uttalelse av Madd Muttāsīl og Madd Munfāsīl, skal det strekkes/forlenges lik
lengden av 2, 2,5 ا َﻟِﻒ, dvs. 4 eller 5 Harakaat.
Spørsmål 50: Når kommer Madd Lazīm? (Leksjon 17)
Svar: Når Sukoon Aṣlī

,

kommer etter Huroof-e-Maddah, vil det bli Madd Lazīm.

Spørsmål 51: Når kommer Madd Līn Lazīm? (Leksjon 17)
Svar: Når Sukoon Aṣlī

kommer etter Huroof-e-Leen, vil det bli Madd Līn Lazīm.

Spørsmål 52: Hvor langt skal Madd-e-Lazīm og Madd Līn Lazīm strekkes/forlenges ved
uttalelse? (Leksjon 17)
Svar: Ved uttalelse av Madd-e-Lazīm og Madd Līn Lazīm skal det strekkes lik lengden av
3 ا َﻟِﻒ, det vil si 6 Harakaat .
Spørsmål 53: Når kommer Madd Āriḍh? (Leksjon 17)
Svar: Når midlertidig Sukoon kommer etter Huroof-e-Maddah, dvs. en bokstav blir sakin
på grunn av Waqf (pause), vil det bli Madd Āriḍh.
Spørsmål 54: Når kommer Madd Līn Āriḍh? (Leksjon 17)
Svar: Når midlertidig Sukoon kommer etter Huroof-e-Leen, dvs. en bokstav blir sakin på
grunn av Waqf (kort opphold/pause), vil det bli Madd Līn Āriḍh.
Spørsmål 55: Hvor langt skal Madd Āriḍh og Madd Līn Āriḍh strekkes/forlenges ved
uttalelse?? (Leksjon 17)
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Svar: Ved uttalelse av Madd Āriḍh og Madd Līn Āriḍh, skal det strekkes lik lengden av 1, 2
eller 3 ا َﻟِﻒ, dvs. opptil 2, 4 eller 6 Harakaat.
Spørsmål 56: Hva er Zaīd Alif, og skal den uttales? (Leksjon 19)
Svar: Noen steder i Den Hellige Koranen finner man en liten sirkel ‘o’ over ا َﻟِﻒ, denne
typen  ا َﻟِﻒkalles Zaīd Alif og skal ikke uttales.
Spørsmål 57: Hvilken regel gjelder for  ُﻧـ ْٓﻮنSakin i disse fire ordene:  ُد ْﻧ َﻴﺎ, ﺎن
ٌ  ُﺑ ْ َﻴ, ان
ٌ  ِﺻ ْﻨ َﻮ,

ان
ٌ ( ِﻗ ْﻨ َﻮLeksjon 20)
Svar: Siden Huroof Yarmalun i disse fire tilfellene kommer etter etter  ُﻧـ ْٓﻮنsakin i det samme
ordet, vil det derfor bli Izhar-e-Mutlaq og ikke Idhqham. Ghunnā skal derfor ikke utføres.
Spørsmål 58: Hva menes med Sāktaĥ? (Leksjon 20)
Svarr: Sāktaĥ vil si å stoppe stemmen et øyeblikk og deretter lese videre uten å bryte pusten.
Altsåstopper lyden, men ikke pusten.
Spørsmål 59: Hva betyr Tasĥīl? (Leksjon 20)
Svar: Betydningen av Tasĥīl er å mykgjøre/lette, altså uttale den andre Hamzah med myk tone.
Spørsmål 60: Hva menes med Imālaĥ? (Leksjon 20)
Svar: Å avveie Zabar mot Zer og Alif mot Yaa kalles Imālaĥ.
Spørsmål 61: Hvordan vil  َراi Imālaĥ uttales? (Leksjon 20)
Svar: Imālaĥ’s  َراuttales ‘ ’ َرےog ikke ‘’ ِری.
Spørsmål 62: Hva betyr Waqf? (Leksjon 21)
Svar: Betydningen av Waqf er å stanse.
Spørsmål 63: Hva vil skje dersom siste bokstav ved Waqf har Zabar, Zer, Pesh, To Zer
eller To Pesh på seg? (Leksjon 21)
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Svar: Dersom siste bokstaven i ordet det blir gjort Waqf på har Zabar, Zer, Pesh, to Zer
eller to Pesh på seg, skal den ved Waqf bli Sakin.
Spørsmål 64: Hva vil skje dersom siste bokstav ved Waqf har To Zabar (Tānween) over
seg? (Leksjon 21)
Svar: Dersom siste bokstaven i ordet det blir gjort Waqf på har to Zabar (Tānween) over
seg, skal den byttes med Alif ved Waqf.
Spørsmål 65: Hva vil skje dersom siste bokstav ved Waqf er en Rund Taa‘?’ة
Svar: Dersom siste bokstaven i ordet er en Rund Taa ‘’ة, vil den ved Waqf byttes med Haa
sakin, uansett hvilken Harakāt den har.
Spørsmål 66: Hva menes med  ُﻧـ ْٓﻮنQuṭnī? (Leksjon 21)
Svar: Dersom Ḥamzaĥ Waslī kommer etter Tānween, så ved lesing i form av Waṣl (uten
pause), vil Ḥamzaĥ Waslī falle bort, Noon Sakin av Tānween vil få Zer under seg og en
liten  ُﻧـ ْٓﻮنvil bli skrevet. Denne er kjent som  ُﻧـ ْٓﻮنQuṭnī
Spørsmål 67: Hva er en rund sirkel ‘O’ tegn på ved Waqf og hva bør man gjøre her?
(Leksjon 21)
Svar: Dette er tegnet på Waqf-e-Tam og brukes til å vise at en Ayat slutter her. En bør
stoppe her.
Spørsmål 68: Hva er Meem ‘ ’مtegn på ved Waqf, og hva bør man gjøre her? (Leksjon 21)

Svar: Dette er tegnet på Waqf-e-Lazim. En bør definitivt stoppe her.

Spørsmål 69: Hva er ‘ ’طtegn på ved Waqf, og hva bør man gjøre her? (Leksjon 21)

Svar: Dette er tegnet på Waqf e Mutlaq. Det er bedre å stoppe her.

Spørsmål 70: Hva er ‘ ’جtegn på ved Waqf, og hva bør man gjøre her? (Leksjon 21)
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Svar: Dette er tegnet på Waqf-e-Jaiz. Å stoppe her er bedre, men å fortsette er også tillatt.

Spørsmål 71: Hva er ‘ ’زtegn på ved Waqf og hva bør man gjøre her? (Leksjon 21)

Svar: Dette er tegnet på Waqf-e-Mujawwaz. Å stoppe her er tillatt, men å fortsette er bedre.
Spørsmål 72: Hva er ‘ ’صtegn på ved Waqf, og hva bør man gjøre her? (Leksjon 21)

Svar: Dette er tegnet på Waqf-e-Murakhkhas. En bør fortsette å lese her.
Spørsmål 73: Forklar regelen om Waqf når ‘ ’ﻻkommer. (Leksjon 21)

Svar: Dersom

tegnet er skrevet etter en Ayat , er det forskjellige meninger om det å

stoppe eller å ikke stoppe. Dersom ‘ ’ﻻer skrevet utenom Ayat skal man ikke stoppe.

Spørsmål 74: Hva menes med I’ādaĥ? (Leksjon 21)
Svar: Å lese videre ved å få med seg det forrige etter å ha utført waqf, kalles I’ādaĥ.
Spørsmål 75: Hvilken Wazifa bør en resitere for å bli from og sunnah-praktiserende?
Svar: For å bli from og praktiserende av Sunnah bør en resitere ‘ﲑ
ُ ْ  ’ َﻳﺎ َﺧ ِﺒhele tiden i
sittende og gående tilstand.
Spørsmål 76: Hva er de 5 nivåer av kunnskap?
Svar: (1) Stillhet (2) Å lytte med konsentrasjon (3) Å huske det man har hørt
(4) Praktisere det man har lært (5) Videreformidle den kunnskapen man har lært til
andre.
Spørsmål 77: Hvilken Wazifah bør en resitere for å styrke hukommelsen?
Svar: Resiter ‘َﻠِ ْﻴ ُﻢ6  ’ َﻳﺎ21 ganger (resiter Salat Alan Nabi en gang før og etter), så blås på
vannet og drikk det hver morgen på tom mage (eller gi det til noen andre for å drikke) i
40 dager          . hukommelsen til den som drikker vannet vil styrkes.
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Spørsmål 78: Hvilken Dua bør resiteres før en leser sin leksjon?
Svar: Følgende Du’a bør resiteres med Salat alan Nabi en gang før og etter:

ۡ ۡ
ّٰ َ
َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ
ََ
ۡ
ِك َرام# ِل َوا%ال
الل ُه َّم اف َت ۡح عل ۡي َنا حِكمتك وانش علينا رحتك يـا ذا
Spørsmål 79: Hvor mange og hvilken Faraidh (obligatoriske handlinger) gjelder for
Wudhu?
Svar: Det er 4 Faraidh (obligatoriske handlinger) i Wudhu og de er følgende:
(1) Vaske hele ansiktet (2) Vaske begge armene til og med albuene (3) Stryke våte hender
over en fjerdedel av hodet (4) Vaske begge føttene til og med anklene.
Spørsmål 80: Hvor mange og hvilken Faraidh gjelder for Ghusl (rituelt bad)?
Svar: Det er 3 Faraidh i Ghusl og de er følgende:
(1) Å skylle munnen (2) Å skylle nesen (trekke opp vann gjennom nesen) (3) Vaske hele
den synlige delen av kroppen.
Spørsmål 81: Hvor mange og hvilke Faraidh gjelder det ved Tayammum?
Svar: Det er 3 Faraidh i Tayammum og de er følgende:
(1) Intensjon (2) Å føre/stryke hendene over hele ansiktet (3) Å føre/stryke begge armene
opp til og med albuene.
Spørsmål 82: Hvor mange og hvilke betingelser (Sharait) gjelder for Salah?
Svar: Det er 6 betingelser for Salah og de er følgende:
(1) Taharah (renhet) (2) Aurah (for menn: tildekking fra navlen til og med knærne, for
kvinner: hele kroppen utenom ansiktet, hendene og føttene) (3) Å være vendt mot Qiblah
(4) Waqt (Tid) (5) Niyyah (Intensjon) (6) Takbīr Taḥrīmaĥ
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Spørsmål 83: Hvor mange og hvilke Faraidh er det i Salah?
Svar: Det er 7 Faraidh i Salah og de er følgende:
(1) Takbīr Taḥrīmaĥ (2) Qiyām (3) Qirā’at (4) ‘Rukū (5) Sūjood (6) Qa’daĥ Ākhīraĥ
(7) Khūrooj bi Sun’ihī.
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Allah  mujhay Hafiz-e-Quran bana day
Fra: Shaykh-e-Ṭarīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, the founder of Dawat-e-Islami ‘Allāmaĥ
Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi  !"# $ % &
 ' (.

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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