
Tajweed: Recitationsfel 

Olika typer av recitationsfel: 

1. Al-lahn al-jali:  dvs. Synligt recitationsfel: 
Är den typ av fel där man omvandlar ett tecken tll en annan eller en 
bokstav till en annan när han uttalar den. Man omvandlar t.ex. 
Dhamma till fatha, fatha till kasra eller lätt Ta till Stark T'a och vise 
versa. Ett sådant fel märks och hörs direkt av de flesta som kan 
läsa Koranen om någon reciterar fel. Ett sådant fel förändrar antigen 
innebörden av ordet eller dess grammatik. Därför är alla de lärda 
(Ulama) ense om att denna typ av fel är haram och den som lärt sig 
Tajweed ska göra sitt bästa för att undvika detta fel när han 
reciterar Koranen eller när han blir imam.  
 

2. Al-lahn al-khafi:  dvs. Osynligt (Gömt) 
recitationsfel:      
Är de fel som endast de som kan Tajweed kan särskilja eller märka 
när någon annan reciterar Koranen. Felet ligger i att man ignorerar 
Tajweed reglerna. Här har Ualam (de lärda) delade uppfattningar 
om huruvida det är haram eller inte. Ena gruppen säger att det är 
haram medan den andra gruppen säger att det är orekommenderad 
(Makruh) och man ska undvika det när man ska bli imam eller 
reciterar för en grupp. Man får dock recitera Koranen för sig själv 
även om man gör denna recitationsfel, men som jag nämnt i 
tidigare lektioner så är det obligatorisk för alla som kan att lära sig 
recitera Koranen med Tajweed. 
 
Utifrån ovanstående regler så får endast de som lärt sig Tajweed bli 
imam eller recitera Koranen för en grupp. Låt oss ta ett exempel, 
om två bröder den ena kan hela Koranen eller många suror utantil 
fast utan Tajweed och den andra kan endast Alfatiha samt en annan 
kort sura utantil men med Tajweed, så är det den sista som ska 
leda bönen och inte den första.  
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