Tajweed: Basmala och Taawuth

Basmala och Taawuth:
Innan man börjar recitera Koranen så ska man alltid inleda med Taawuth, dvs. att

, Vilket betyder: ” Jag söker skydd
säga ”
hos Allah från djävulen den utstötte”. Det är obligatorisk att säga det oavsett var
man börjar recitera Koranen, i början eller i mitten av en sura.
Alla(swt) säger i Koranen [16:98] ”NÄR DU [vill] läsa Koranen, be då Gud beskydda
dig mot Djävulen, den utstötte”.

När det gäller Basmala, dvs. ”
, vilket betyder ”I
guds namn den nåderike den barmhärtiges namn” , så är den en vers i början av
varje sura (kapitel) i Koranen förutom sura nr 9 ”At-Tawbah –Ånger”, så inleds inte
den med Basmala. Man måste alltid uttala Basmala efter Taawuth när man börjar
recitera i början av en sura, förutom surat At-Tawbah som inte börjar med Basmala.
Anledningen till att denna sura inte börjar med Basmala är att denna sura handlar
för det mesta om Allahs straff till dem otrogna, avgudadyrkarna och hycklarna och
därför utesluts Basmala som utlyser Allahs barmhärtighet och förbarmande.
Däremot är det frivilligt att komma med Basmala om man börjar recitera någon
annanstans än början i en sura. Vill man säga Basmala efter Taawuth så kan man
göra det, vill man inte säga det så är det också tillåtet.
Det finns dock ställen där det är starkt rekommenderat att säga Basmala efter
Taawuth. Ett exempel på det är följande vers:
”[6:2] Det är Han som har skapat er av lera och så ……….”
Om man hoppar över Basmala i ovanstående vers och endast säga Taawuth så
uppfattas versen som om det är djävulen (Shaytan) som har skapat oss människor,
därför att pronomenen (Han) syftar grammatiskt tillbaka till djävulen. Om man
däremot uttalar Basmala efter Taawuth så kommer pronomenen (Han) syfta tillbaka
till Allah(swt) vilket ger den rätta uppfattningen av meningen.
Exempel på andra verser är: [7:189], [2:29]
Det finns också ställen i en sura (Obs! ej i början) där det är rekommenderat att
man inte ska uttala Basmala efter Taawuth. Detta gäller när man börjar med
recitationen i början av en vers som handlar om Allahs straff, helvetet, eld mm.
Exempel vers [5:64], [9:30].
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