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Viktiga och speciella regler utöver de vanliga som man ska kunna 

när man läser till Ijazah i Hafs. En lathund för läraren och eleven. 

I denna digitala pdf-Koran https://quranacademy.se/kursmaterial/pdf-Koran.pdf är 

nedanstående regler markerade på sina platser med ett frågetecken . När man 

placerar musmarkören på det eller trycker på frågetecknet med musknappen får man 

en ruta med förklaring till regeln på plats. Läraren ska praktiskt träna in dessa regler 

med eleven när man stöter på dem vid läsning till Ijazah. 

 

  Sura Vers Sid Skärmbild Förklaring 

 البقرة 
 

245  39 

 

Läses endast med 
”seen” och inte 
med ”saad”. 

 البقرة 
 

283 49 

 

Börjar man läsa 
från detta ord får 

 همزة الوصل

dhamma och   همزة
 läses som القطع

bokstaven ”waaw”. 

 آل عمران 
 

1,2 50 

 

Två sätt vid läsning 
av vers 1 
tillsammans med 
vers 2: 
1. Bokstaven 
”meem” förlängs sex 
harakah. 
2.  Bokstaven 
”meem” förlängs två 
harakah (vanligast). 

 األنعام 
 

7 128 

 

Bokstaven ”raa” 
uttalas tungt trots att 
det är kasra innan. 
Detta beror på att 
det kommer en tung 
bostav efter 
bokstaven ”raa” som 
inte har kasra. 

 األنعام 
 

71 136 

 

Om man börjar läsa 
från detta ord får 

 kasra همزة الوصل

och همزة القطع  

läses som 
bokstaven ”yaa”. 
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 147 143,144 األنعام 

 

Kan läsas på två 
olika sätt: 

1. Med إبدال d v s 

bokstaven ”alif” 
förlängs sex 
harakah. 

2. Med تسهيل. 
Måste tränas in 
med läraren. 
 

 152 22 االعراف 

 

Bokstaven ”alif” 
ignoreras för att 
undvika två 
mötande skoon 

bokstäver (  لتجنب
 För .(إلتقاء الساكنين

att visa att verbet 
gäller två personer 
och inte en ska 
man göra nabr på 
bokstaven ”qaaf”. 

 159 69 االعراف 

 

Läses endast med 
”seen” och inte 
med ”saad”. 

  األنفال 
 التوبة 
 

75,1 186 

 

Att läsa ihop denna 

sura (األنعام) med 

nästa sura (التوبة) 
har man tre olika 
alternativ: 
1. Stanna som 
vanligt mellan 
surorna. 

2. Göra  سكت (kort 

uppehåll utan att 
andas in på nytt) 
och fortsätta med 

sura (التوبة).  
3. Tillämpa regeln 

 och إقالب/قلب 

fortsätta med sura 

 .(التوبة)
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 195 49 التوبة 

 

Om man börjar läsa 
från detta ord får 

 kasra همزة الوصل

och همزة القطع  

läses som 
bokstaven ”yaa”. 
 

 204 107 التوبة 

 

Bokstaven ”raa” 
uttalas tungt trots att 
det är kasra innan. 
Detta beror på att 
det kommer en tung 
bokstav efter 
bokstaven ”raa” som 
inte har kasra. 

 

 206 122 التوبة 

 

Bokstaven ”raa” 
uttalas tungt trots 
att det är kasra 
innan. Detta beror 
på att det kommer 
en tung bokstav 
efter bokstaven 
”raa” som inte har 
kasra. 

 210 15 يونس 

 

Om man börjar läsa 
från detta ord får 

 kasra همزة الوصل

och همزة القطع  

läses som 
bokstaven ”yaa”. 

 214 51 يونس 

 

Kan läsas på två 
olika sätt: 

1. Med إبدال d v s 

bokstaven ”alif” 
förlängs sex 
harakah. 

2. Med تسهيل. 
Måste tränas in 
med läraren. 

 215 59 يونس 

 

Kan läsas på två 
olika sätt: 

1. Med إبدال d v s 

bokstaven ”alif” 
förlängs sex 
harakah. 

2. Med تسهيل. 
Måste tränas med 
läraren. 
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 217 71 يونس 

 

Om man börjar läsa 
från detta ord får 

 kasra همزة الوصل

och inte dhamma 
enligt reglerna. 
Detta beror på att 
ordets ursprung är: 

 .إقِضيُوا

 218 87 يونس 

 

Bokstaven ”raa” 
kan uttalas tungt 
(rekommenderas) 
eller lätt om man 
stannar på det. 

 219 91 يونس 

 

Kan läsas på två 
olika sätt: 

1. Med إبدال d v s 

bokstaven ”alif” 
förlängs sex 
harakah. 

2. Med تسهيل. 
Måste tränas in 
med läraren. 

 226 41 هود 

 

 ska الف الخنجرية

uttalas med  إمالة d v 

s som é. Det är den 

enda  إمالة som finns 

i hela Koranen 
enligt Hafs.  

 226 42 هود 

 

 d v s ادغام كامل

bokstaven ”baa” 
ignoreras helt. 

 230 81 هود 

 

Bokstaven ”raa” 
kan uttalas tungt 
(rekommenderas) 
eller lätt om man 
stannar på ordet. 
Anledningen till att 
man också kan 
uttala bokstaven 
”raa” lätt är p g a att 
ordet i grunden ska 
sluta på bokstaven 
”yaa” som man valt 
att utelämna. 
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 236 11 يوسف 

 

Kan läsas på två 
sätt: 

 man :إِشمام .1
omformar sina 
läppar som dhamma 
när man uttalar 
bokstaven ”noon” 
med shadda. Måste 
tränas med läraren. 
Läraren måste se 
dina läppar. 

 man :إِختالس .2
uttalar bokstaven 
”noon” med shadda 
som två separata 
”noon” bokstäver. 
Den ena med 
dhamma och den 
andra med fatha. 
Båda bokstäverna 
uttalas lite snabbare 
är kringliggande 
bokstäver. Måste 
tränas med läraren. 
 

 237 21 يوسف 

 

Bokstaven ”raa” 
kan uttalas tungt 
(rekommenderas) 
eller lätt när man 
stannar på det. 

 238 25 يوسف 

 

Bokstaven ”alif” 
ignoreras för att 
undvika två 
mötande skoon 

bokstäver (  لتجنب
 För .(إلتقاء الساكنين

att visa att verbet 
gäller två personer 
och inte en ska 
man göra nabr på 
bokstaven ”qaaf”. 
 

 247 99 يوسف 

 

Bokstaven ”raa” 
kan uttalas tungt 
(rekommenderas) 
eller lätt om man 
stannar på det. 
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 265 65 الحجر

 

Bokstaven ”raa” kan 
uttalas tungt 
(rekommenderas) 
eller lätt om man 
stannar på ordet. 
Anledningen till att 
man också kan 
uttala bokstaven 
”raa” lätt är p g a att 
ordet i grunden ska 
sluta på bokstaven 
”yaa” som man valt 
att utelämna. 

 293 1 الكهف

 

Det finns fyra 
obligatoriska  سكت 
och två tillåtna i 
Hafs. 
Obligatoriska: 
1. På sida 293. 
2. På sidan 443. 
3. På sidan 578. 
4. På sidan 588. 
 
Tillåtna: 
1. När man läser 
ihop surat األنفال och 
surat التوبة. (sid 
186,187) 
2. Sidan 567. Här 
kan man stanna, 
göra  سكت eller göra 
 .إدغام متماثلين 

 296 21 الكهف

 

Om man börjar läsa 
från detta ord får 

 kasra همزة الوصل

och inte dhamma 
enligt reglerna. 
Detta beror på att 
ordets ursprung är: 

 .ابنِيُوا

 317 77 طه

 

Bokstaven ”raa” kan 
uttalas tungt 
(rekommenderas) 
eller lätt om man 
stannar på det. 
Ursprunget av ordet 
slutar på ”yaa” som 
man valt att 
utelämna. 
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 333 15 الحج 

 

Om man börjar läsa 
från detta bord ger 
man bokstaven 
”laam” karsa 
eftersom i arabiskan 
kan man inte börja 
läsa med skoon. 

 305 1 مريم 

 

Bokstaven ”ع” kan 
förlängas sex eller 
fyra haraka. 

 353 28 النور 

 

Om man börjar läsa 
från detta ord så får 
 kasra och همزة الوصل
bokstaven ”raa” 
uttalas tungt och 
inte lätt enligt 
reglerna eftersom 
denna kasra inte är 
original utan tillfälligt 
 .(كسرة عارضة)

 357 55 النور 

 

Om man börjar läsa 
från detta ord så får 
 kasra och همزة الوصل
bokstaven ”raa” 
uttalas tungt och 
inte lätt enligt 
reglerna eftersom 
denna kasra inte är 
original utan tillfälligt 
 .(كسرة عارضة)

 369 52 الشعراء 

 

Bokstaven ”raa” kan 
uttalas tungt 
(rekommenderas) 
eller lätt om man 
stannar på det. 
Ursprunget av ordet 
slutar på ”yaa” som 
man har valt att 
utelämna. 

 370 63 الشعراء 

 

Bokstaven ”raa” kan 
uttalas lätt eller 
tungt. Detta beror på 
att det kommer en 
tung bokstav efter 
”raa” som har kasra 
och inte fatha. Men 
om man stannar på 
ordet så uttalas 
”raa” endast tungt. 
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 378 15 النمل

 

Bokstaven ”alif” 
ignoreras för att 
undvika två 
mötande skoon 

bokstäver (  لتجنب
 För .(إلتقاء الساكنين

att visa att verbet 
gäller två personer 
och inte en ska 
man göra nabr på 
bokstaven ”laam”. 

 380 36 النمل

 

När man stannar 
på detta ord kan 
man stanna på två 
olika sätt: 
1. Stanna på 
”noon”. 
2. Stanna på”yaa”. 

 382 59 النمل

 

Kan läsas på två 
olika sätt: 

1. Med إبدال d v s 

bokstaven ”alif” 
förlängs sex 
harakah. 

2. Med تسهيل. 
Måste tränas in 
med läraren. 

 410 55 الروم 

  

Kan också läsas 
med Dhamma: 

  ُضْعفا    ُضْعف  

 429 12 سبأ 

 

Bokstaven ”raa” 
kan uttalas tungt 
eller lätt 
(rekommenderas) 
om man stannar på 
det. 

 440 1,2 يس 

 

Vid läsning av vers 
ett tillsammans 
med vers två ska 
man undvika göra 

 undantag) ,إدغام بغنَّة

från regeln). 
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 443 52 يس 

 

Det finns fyra 

obligatoriska  سكت 

och två tillåtna i 
Hafs. 
Obligatoriska: 
1. På sida 293. 
2. På sidan 443. 
3. På sidan 578. 
4. På sidan 588. 
 
Tillåtna: 
1. När man läser 

ihop surat  األنفال 
och surat  التوبة. (sid 

186,187) 
2. Sidan 567. Här 
kan man stanna, 

göra  سكت eller göra 

دغام متماثلين إ . 

 453 6 ص 

 

Om man börjar läsa 
från detta ord får 

 kasra همزة الوصل

och inte dhamma 
enligt reglerna. 
Detta beror på att 
ordets ursprung är: 

 .امِشيُوا
 

 453 13 ص 

 

Om man börjar läsa 
från detta ord läser 
man det som اَْلئَيَكة, 
d v s man lägger till 
bokstaven ”alif” 
med fatha i början 
eftersom i 
arabiskan kan man 
inte börja läsa med 
skoon. 

 481 44 فصلت 

 

Bokstaven ”alif” 

läses med تسهيل. 
Måste tränas in 
med läraren. 

 493 51 الزخرف

 

Bokstaven ”raa” 
kan uttalas tungt 
(rekommenderas) 
eller lätt när man 
stannar på det. 
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 497 23 الدخان

 

Bokstaven ”raa” 
kan uttalas tungt 
(rekommenderas) 
eller lätt om man 
stannar på det. 
Ursprunget av 
ordet slutar på 
”yaa” som man har 
valt att utelämna. 
 

 502 4 األحقاف 

 

Om man börjar läsa 
från detta ord får 

 .kasra همزة الوصل

Detta beror på att 
ordets ursprung är 

همزة   Och .ائتِيُوني
 läses som  القطع

bokstaven ”yaa”. 
 

 516 11 الحجرات 

 

Om man börjar läsa 
från detta ord läser 

man det som  ُااَِلْسم 
eller  ُاِلْسم eftersom i 

arabiskan kan man 
inte börja läsa med 
skoon. 

 525 37 الطور

 

Kan läsas med 
”saad” (vanligast) 
eller med ”seen”. 

 ,16,18,21 القمر
30,37,39 

529,530 

 

Bokstaven ”raa” 
kan uttalas tungt 
(rekommenderas) 
eller lätt när man 
stannar på det. 
Ursprunget av 
ordet slutar på 
”yaa” ” som man 
har valt att 
utelämna. 
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 560 4 التحريم 

 

Ursprunget av 

ordet är وصاِلحوا 
men waw och alif 
utelämnats för att 
undvika två 
mötande skoon 

bokstäver (  لتجنب
 För .(إلتقاء الساكنين

att kunna visa att 
verbet gäller plural 
och inte singular 
ska man göra nabr 
på slutet av ordet. 

 564 1,2 القلم

 

Vid läsning av vers 
ett tillsammans 
med vers två ska 
man undvika göra 

 undantag) ,إدغام بغنَّة

från regeln). 

 567 28 الحاقة

 

Det finns fyra 

obligatoriska  سكت 

och två tillåtna i 
Hafs. 
Obligatoriska: 
1. På sida 293. 
2. På sidan 443. 
3. På sidan 578. 
4. På sidan 588. 
 
Tillåtna: 
1. När man läser 

ihop surat  األنفال 
och surat  التوبة. (sid 

186,187) 
2. Sidan 567. Här 
kan man stanna, 

göra  سكت eller göra 

دغام متماثلين إ . 

 578 27 القيامة 

 

Det finns fyra 
obligatoriska  سكت 
och två tillåtna i 
Hafs. 
Obligatoriska: 
1. På sida 293. 
2. På sidan 443. 
3. På sidan 578. 
4. På sidan 588. 
 

http://www.quranacademy.se/


  www.quranacademy.se                                                                    12 
 

Tillåtna: 
1. När man läser 
ihop surat األنفال och 
surat التوبة. (sid 
186,187) 
2. Sidan 567. Här 
kan man stanna, 
göra  سكت eller göra 
 .إدغام متماثلين 

 578 4 األنسان 

 

Tillhör regeln 

 med (األلفات السبعة)

undantaget att det 
går att stanna på 
det med ”laam” 
eller ”alif”. 

 581 20 المرسالت

 

المتقاربينإدغام   
Gör إدغام كامل d v s 
bokstaven ”qaaf” 
ignoreras helt. 

 

 588 14 المطففين 

 

Det finns fyra 
obligatoriska  سكت 
och två tillåtna i 
Hafs. 
Obligatoriska: 
1. På sida 293. 
2. På sidan 443. 
3. På sidan 578. 
4. På sidan 588. 
Tillåtna: 
1. När man läser 
ihop surat األنفال och 
surat التوبة. (sid 
186,187) 
2. Sidan 567. Här 
kan man stanna, 
göra  سكت eller göra 
 .إدغام متماثلين 

 593 4 الفجر

 

Bokstaven ”raa” kan 
uttalas tungt 
(rekommenderas) 
eller lätt om man 
stannar på det. 
Ursprunget av ordet 
slutar på ”yaa” som 
man har valt att 
utelämna. 
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