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Tajweed: Introduktion

Introduktion:
Koranen reciteras inte hur man vill utan man måste lära sig reglerna om hur man
reciterar den, dvs Tajweed. Att recitera Koranen med Tajweed är obligatorisk för
varje icke analfabet muslim oavsedd om man är arab eller inte. Tajweed, är en
vetenskap som man behöver studera med en kunnig lärare som sitter med en
och kontrollerar ens recitation och går därför inte att lära sig på egen hand.
Många tror att araber och arabisk talande muslimer kan Tajweed med automatik,
vilket inte är sant. De måste också gå på Tajweed kurs som alla andra icke
araber för att lära sig det. Under profetens tid talade man klassisk arabiska, dvs
koranens dialekt därför kunde de recitera koranen med Tajweed utan att behöva
gå på någon kurs. Idag finns ingen som har klassisk arabiska som sitt
modersmål, och antalet arabiska dialekter är minst lika många som antalet
arabiska länder. Utan Koranen så hade den klassiska arabiskan försvunnit för
länge sedan.
Att recitera Koranen på arabiska och med Tajweed är en typ av dyrkan som man
får belöning för, därför är det oerhört viktigt att man som muslim lär sig
Tajweed. Profeten Mohammed (saw) säger i en hadith (uttalande): "Den som
reciterar koranen får en belöning för varje reciterad bokstav, och varje belöning
tiodubblas". Han säger i en annan hadith: "Den bästa av er är den som lär sig
recitera koranen och sedan lär ut den till andra". I en tredje hadith säger
profeten (saw): "Den som är bra på Tajweed är tillsammans med änglarna i
paradiset, och den som försöker lära sig Tajweed men stammar och har svårt
med det, den blir dubbelbelönad".
Detta häfte är ett försök att förklara Tajweed reglerna på ett enkelt sätt på
svenska. Man kan dock inte lära sig Tajweed endast med hjälp av detta häfte,
man måste som komplement till detta studera med en kunnig lärare som sitter
med en och kontrollerar ens recitation.
Som referens har jag använt delvis www.arabiska.tk och har också använt mig
av Dr Ayman Suaid lektioner. Jag har också själv översatt en hel del från
arabiska Tajweed-böcker. Jag har gjort detta material utifrån min erfarenhet som
Tajweed-lärare under ca 3 år, varav sista året till en grupp svenska konvertiter.
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