
Tajweed: Lektion1 

Begreppet Harakah  (tidsenhet) i Tajweed 
 
Harakah är ett mycket viktigt centralt begrepp i Tajweed och används för att mäta 
tidslängden vid uttal av olika bokstäver.  
 
För att behärska denna tidsenhet så måste man träna örat genom att lyssna mycket 
på Koranen och låta en kunnig lärare rätta ens Harakah kontinuerligt. Detta tar ofta 
tid för en nybörjare som ofta har svårt med det här, men med tiden kommer det att 
sätta sig. När man så småningom börjat bli duktig på Tajweed så märker ens öra 
direkt om någon person bredvid reciterar ett ord med fel Harakah. 
 
Definitionen av en Harakah: Är den tid som krävs för att uttala en bokstav med 
Fatha, Dhamma eller Kasra. Denna definition gäller alla bokstäver förutom Alif, Waw 
och Ya. 
 
Exempel 1:   

       
 
Definitionen av två Harakah: Är den tid som krävs för att uttala två efterföljande 
bokstäver med Fatha, Dhamma eller Kasra.  
 
Exempel 2:   
 

  
 
Alif, Waw och Ya är de enda bokstäver som normalt uttalas med två enheter om 
inget annat Tajweed regel anges. Tiden som krävs för att uttala t.ex. Alif är lika med 
den tid som krävs för att uttala två andra bokstäver med Fatha, Dhamma eller Kasra, 
se exempel 2 ovan. 
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I Tajweed nämns sex olika Harakah, en, två, tre, fyra, fem och sex Harakah. Alltså 
två Harakah är dubbel så lång i tid än en Harakah, fyra Harakah är fyra gånger en 
Harakah osv. 
 
Det går inte att uttrycka denna tidsenhet i minuter eller sekunder för vi som individer 
reciterar Koranen i olika hastigheter. En annan metod för att uttrycka denna 
tidsenhet är den tid som tar för att sträcka ut ett ihop knutet pekfinger (en Harakah) 
och tillbaka till utgångsläget(en Harakah), men även denna metod är ej noggrann 
och kan skilja sig från person till person.   
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