
Tajweed: Lektion4 

 

Reglerna för Noon As-Sakinah och At-Tanween 
 

An-Noon As-Sakinah är Noon med Sukoon   och At-Tanween är Dammatan, ( ) 
 

Fathatan ( ) och Kasratan ( ) som vi har gått igenom tidigare. 
Reglerna gäller egentligen bara An-Noon As-Sakinah, men eftersom At-Tanween 
består av flera Noon As-Sakinah så omfattas At-Tanween också av reglerna. 
 
Exempel på varför At-Tanween egentligen består av An-Noon As-Sakinah: 
 

i koranvers (101:11)  uttalas såhär:    
 
 
 
Noon As-Sakinah och At-Tanween omfattas av fyra regler: 
 

1. Al-Izhar   
Om An-Noon As-Sakinah kommer före någon av följande sex bokstäver (som är 
bokstäverna för Al-Izhar) så ska Noon As-Sakinah uttalas tydligt och normalt (inte 
för långt): 

 

Exempel för : 

 i koranvers i (13:33)  i koranvers (96:9) 

Exempel för : 

 i koranvers (20:22)   i koranvers (2:285) 
 

Exempel för : 

i koranvers (1:7)       i koranvers (24:64) 
 

Exempel för :    i koranvers (108:2) 
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2. Al-Idgham  
När Noon As-Sakinah möter en av Idghams bokstäver, så uttalas inte Noon As-
Sakinah och nästa bokstav uttalas med Shaddah. 

Bokstäverna i Al-Idgham är sex och samlas i ordet . 

Exempel för : 

 i koranvers (99:6) uttalas såhär:    

Exempel för : 

 i koranvers (96:6) uttalas såhär:    

Och de fyra resterande bokstäverna skall uttalas med Al-Ghunnah. 
Al-Ghunnah: Det svaga ljudet som kommer ifrån näsan. Det ska dras ut två Harakat 
(det är lika långt som en vanlig Alif). 

Exempel för : 

 i koranvers (99:7) uttalas såhär:   
 

Exempel för:  

i koranvers (87:9) uttalas såhär:   

Exempel för : 

 i koranvers (86:6) uttalas såhär:   

Exempel för : 

 i koranvers (111:1) uttalas såhär:   
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3. Al-Iqlab  

Detta är den enklaste regeln som bara har en bokstav: Ba'  
När Noon As-Sakinah möter Ba' så skall Noon As-Sakinah uttalas som Meem As-

Sakinah   och med Al-Ghunnah (och skall således dras ut två Harakat). 

 i koranvers (104:4)  uttalas såhär:    

4. Al-Ikhfa’    

När Noon As-Sakinah kommer före någon av följande bokstäver så uttalar du Noon 
As-Sakinah på ett medelmåttigt sätt som innehåller både Al-Izhar och Al-Idgham, 
och skall förlängas två Harakat. 

 

 

Exempel: 

 i koranvers (109:3)  i koranvers (101:5) 
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