


علامة التعانق (tre prickar):Väljer man att stanna på den ena ”tre prickarna” så ska man inte stanna på den andra. Man kan också låta bli att stanna på någon av dem. Denna symbol förekommer även på andra ställen i Koranen.

Aso
Sticky Note
Unmarked set by Aso











































































Läses endast med ”seen” och inte med ”saad”.
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Börjar man läsa från detta ord får همزة الوصل dhamma och همزة القطع läses som bokstaven ”waaw”.



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





























































































































































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.

















Om man börjar läsa från detta ord får همزة الوصل kasra och همزة القطع  läses som bokstaven ”yaa”.























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.

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.











Bokstaven ”alif” ignoreras för att undvika två mötande skoon bokstäver (لتجنب إلتقاء الساكنين). För att visa att verbet gäller två personer och inte en ska man göra nabr på bokstaven ”qaaf”.















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























































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 الأنفال och surat التوبة. (sid 186,187)2. Sidan 567. Här kan man stanna, gِöra سكت eller göra إدغام متماثلين.

Att läsa ihop denna sura (الأنعام) 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 إقلاب/قلب och fortsätta med sura (التوبة).



















Om man börjar läsa från detta ord får همزة الوصل kasra och همزة القطع  läses som bokstaven ”yaa”.



















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.





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.









Om man börjar läsa från detta ord får همزة الوصل kasra och همزة القطع  läses som bokstaven ”yaa”.









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.



Kan läsas på två olika sätt:1. Med إبدال d v s bokstaven ”alif” förlängs sex harakah.2. Med تسهيل. Måste tränas med läraren.





Om man börjar läsa från detta ord får همزة الوصل kasra och inte dhamma enligt reglerna. Detta beror på att ordets ursprung är: إقضِيُوا.   



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



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.















الف الخنجرية ska uttalas med إمالة d v s som é. Det är den enda إمالة som finns i hela Koranen enligt Hafs. 

ادغام كامل d v s bokstaven ”baa” ignoreras helt.









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.













Kan läsas på två sätt:1. إِشمام: man omformar sina läppar som dhamma när man uttalar bokstaven ”noon” med shadda. Måste tränas med läraren. Läraren måste se dina läppar.2. إِختلاس: man 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.



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



Bokstaven ”alif” ignoreras för att undvika två mötande skoon bokstäver (لتجنب إلتقاء الساكنين). För att visa att verbet gäller två personer och inte en ska man göra nabr på bokstaven ”qaaf”.



















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





































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.

























































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 الأنفال och surat التوبة. (sid 186,187)2. Sidan 567. Här kan man stanna, göِra سكت eller göra إدغام متماثلين.







Om man börjar läsa från detta ord får همزة الوصل kasra och inte dhamma enligt reglerna. Detta beror på att ordets ursprung är: ابنِيوُا.    



















Bokstaven ”ع” kan förlängas sex eller fyra harakah.  

























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

































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









































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









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

























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.



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.

















Bokstaven "alif" ignoreras för att undvika två mötande skoon bokstäver (لتجنب إلتقاء الساكنين). För att visa att verbet gäller två personer och inte en ska man göra nabr på bokstaven ”laam”.





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





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.

























































Kan också läsas med Dhamma: ضُعْفٍ

Kan också läsas med Dhamma: ضُعْفٍ

Kan också läsas med Dhamma: ضُعْفاً







































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























Vid läsning av vers ett tillsammans med vers två ska man undvika göra إدغام بغنَّة, (undantag från regeln).







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 الأنفال och surat التوبة. (sid 186,187)2. Sidan 567. Här kan man stanna, göra سكت eller göra إدغام متماثلين.





















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

Om man börjar läsa från detta ord får همزة الوصل kasra och inte dhamma enligt reglerna. Detta beror på att ordets ursprung är: امشِيوُا.

























































Bokstaven ”alif” läses med تسهيل. Måste tränas in med läraren.

























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









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.











Om man börjar läsa från detta ord får همزة الوصل kasra. Detta beror på att ordets ursprung är ائتِيوُني. Och همزة القطع  läses som bokstaven ”yaa”.





























Om man börjar läsa från detta ord läser man det som اَلاِسْمُ eller لاِسْمُ eftersom i arabiskan kan man inte börja läsa med skoon.



















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









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.

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.

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.



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.

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.

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.





























































Ursprunget av ordet är وصالِحوا men waw och alif utelämnats för att undvika två mötande skoon bokstäver (لتجنب إلتقاء الساكنين). För att kunna visa att verbet gäller plural och inte singular ska man göra nabr på slutet av ordet.









Vid läsning av vers ett tillsammans med vers två ska man undvika göra إدغام بغنَّة, (undantag från regeln).







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 الأنفال och surat التوبة. (sid 186,187)2. Sidan 567. Här kan man stanna, göra سكت eller göra إدغام متماثلين.























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 الأنفال och surat التوبة. (sid 186,187)2. Sidan 567. Här kan man stanna, göra سكت eller göra إدغام متماثلين.

Tillhör regeln (الألفات السبعة) med undantaget att det går att stanna på det med ”laam” eller ”alif”.







إدغام المتقاربينGör إدغام كامل d v s bokstaven ”qaaf” ignoreras helt.















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 الأنفال och surat التوبة. (sid 186,187)2. Sidan 567. Här kan man stanna, göra سكت eller göra إدغام متماثلين.











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.


























