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Pochwalony niech będzie nasz Pan, który trzyma dłonie ludzkości na Księgach, które obja-
wił. Błogosławieństwo i pokój zesłane niech będą na wszystkich proroków (alejhi salam, pokój 
z Nimi, as) i naszego Proroka (sallallahu alejhi ła sallam, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, 
saał), którzy przesłanie tych Ksiąg przekazali ludzkości. 

Wiara w Księgi jest źródłem wielu obowiązków istniejących w naszych wewnętrznych 
światach. Pierwszą z nich jest czytanie Świętego Koranu.

Domaganie się nauki czytania Świętego Koranu i trudności z tym związane znacznie wzmo-
gły się na przestrzeni ostatnich lat. Celem tej książki jest spełnienie wspomnianego wymogu. 

Jak każda czynność edukacyjna nauka Świętego Koranu składa się z trzech niezbędnych 
zasad: poprawnych informacji, właściwych metod i odpowiedniej praktyki. Dokładność in-
formacji to sposób bądź zdolność, aby być dobrym, precyzja metody upraszcza uzyskanie  
i przyswojenie wiedzy, a celność praktyki pozwala, aby informacja szybciej przekształciła się  
w zachowanie. To studium zostało przygotowane z uwzględnieniem tych trzy zasady.

Mając na uwadze powyższą ocenę, chcielibyśmy zwrócić uwagę na zasady praktyki doty-
czące naszego studium, nazwanego „Nauką czytania Koranu”.

ZASADY PRAKTYKI

Nauka Koranu jest procesem, który powinien przebiegać pod okiem eksperta. Dlatego:

1) w trakcie przebiegu nauki, należy podkreślać łatwość, z jaką można nabyć umiejęt- 
 ność czytania Koranu. Negatywne wyrażenia nie powinny być wyrażane. 

2) proces nie powinien być przyspieszany (tj. przejście do etapu recytacji w krótkim 
 czasie), uczeń winien doświadczyć przyjemności, jaką jest nauka Koranu.

3) nauka powinna zachodzić w sposób metodyczny i tematy powiązane powinny być  
 nauczane razem (fatha – wydłużenie fathy – tanłin fathy itp.). 

4) należy wziąć pod uwagę indywidualne możliwości nauki i uczniowie nie powinni być  
 ze sobą porównywani.

SŁOWO WSTĘPU
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5) nauka powinna być wykonywana rytmicznie, ze względu na specyfikę recytacji Kora- 
 nu. Metoda rytmiczna wiąże się z efektywnym i skutecznym używaniem głosu, przy  
 zwracaniu uwagi na jego ton, harmonię i brzmienie. W ten oto sposób wymagające  
 przykłady zawarte w tej książce powinny być ćwiczone przez uczniów.

Prosimy Allaha Wszechmogącego, aby nasza książka była pozytywnym wkładem w proces 
nauki Koranu i aby była przewodnikiem na drodze do trwałej przyjaźni z Koranem. Życzymy 
również powodzenia uczniom i nauczycielom. 

Osman EGİN
Hüseyin ÖRESİN

Manisa, 2015
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„Bóg zesłał najpiękniejsze opowiadanie”. 
(Sura az-Zumar, Grupy, 30:23)

Recytacja Koranu jest słuchaniem najpiękniejszego słowa. Dlatego recytacja Koranu sta-
nowi jeden z najprostszych, najprzyjemniejszych i najspokojniejszych wysiłków wierzącego.

„I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia”. 
(Sura al-Kamar, Księżyc, 54:17)

Koran to Księga łatwa i uproszczona. Niezaprzeczalnym jest, że nasza podróż w świat 
nauki jej wymaga wysiłku i praktyki, ale wysiłki te i trening nie mogą być określone mianem 
trudnych. Jest tak dlatego, że nasz Pan uprościł tę Księgę.

 
ISTI’ADHA

ْيطَاِن الّرَ۪جيِم اَُعوذُ بِاهلِل ِمَن الّشَ

„Kiedy recytujesz Koran, to szukaj ucieczki u Boga 
przed szatanem przeklętym!” 

(Sura al-Nahl, Pszczoły, 16:98)

Recytację Koranu zaczynamy od isti’adha, czyli „Ałzu billahi minasz szajtanir radżim”. Po-
przez isti’adha mówimy, że „szukamy ucieczki u Boga przed przeklętym szatanem”.

BASMALA

بِْسِم اهلِل الّرَْحٰمِن الّرَ۪حيِم

„W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego!” 
(Sura al-Fatiha, Otwierająca, 1:1)

Nasz Prorok (saał) zaleca, abyśmy rozpoczynali każdy dobry i ważny czyn basmalą – po-
przez wspomnienie imienia Allaha. 

W pewnym sensie, recytując basmalę, prosimy Allaha o pomoc w naszej pracy.

WSTĘP
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CO RECYTUJEMY?

„To jest przypomnienie dla ciebie i dla twojego ludu […]”. 
(Sura az-Zuhruf, Ozdoby, 43:44)

Święty Koran, w którego recytacji uczyniliśmy już pierwszy krok, jest źródłem naszej wia-
ry, oddawania czci i moralności.

Jednocześnie stanowi on język praktyk religijnych. Wersety z Koranu recytujemy podczas 
modlitw (salat).

To właśnie Koran jest pierwszym źródłem, z którego uczymy się naszych zobowiązań  
w stosunku do Allaha, ludzi i innych istot.

DLACZEGO RECYTUJEMY?

„Oto ten Koran prowadzi ku temu, co jest bardziej proste […]”. 
(Sura al-Isra, Podróż Nocna, 17:9)

Ogólnym celem recytacji Koranu jest bycie dobrą osobą.

Dobra osoba to taka, która odczuwa głębokie umiłowanie, szacunek i odpowiedzialność 
względem zarówno Stwórcy, jak i stworzeń. 

Koran uczy nas wartości naszego Stwórcy, wartości stworzeń ludzkich i naszych obowiąz-
ków.

Biorąc powyższe pod uwagę, recytacja Koranu oznacza wiedzę, świadomość i walkę 
 o bycie jednostką moralną. 

 O Panie nasz!

 Nadszedł czas, abyśmy poznali Koran.

 Spraw, aby był to dla nas proces przyjemny i spokojny.

 Pozwól nam odnieść sukces w naszym wysiłku, by nauczyć się Koranu.

 Spowoduj, ażebyśmy stali się wiecznymi przyjaciółmi Koranu!

 Amin!



Rozdział I
wiedza podstawowa
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جثتبا

رذدخح

ضصشسز

فغعظط

نملكق

ىوهـ
UWAGA: ( ال ), które w niektórych naukach Koranu jest wymieniane jako 

osobna litera, nie jest literą, a pisemną kombinacją liter ( ل ) i ( ا ).

LITERY
le

kc
ja

 1 
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NAUKA czytania KORANU

LITERY I ICH NAZWY

Na poniższym wykresie, kształty liter umieszczone zostały na białych liniach, 
a ich nazwy na żółtych. Naucz się nazw liter w towarzystwie swojego instruktora.

جثتبا

جيمثاتاباالف

رذدخح

راذالدالخاحا

ضصشسز

ضادصادشينسينزاى
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فغعظط

فاغينعينظاطا

نملكق

نونميمالمكافقاف

ىوهـ

ياواوها
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NAUKA czytania KORANU

LITERY I ICH BRZMIENIE

W kontekście ich wymowy, litery Koranu podzielone są na dwie kategorie: 
na miękkie i twarde litery. Twarde litery mają ciężką wymowę, natomiast mięk-
kie litery wymawia się lekko.

جثتبا

زرذدح

كفعشس

ىوهـنمل

Twarde litery

Miękkie litery

ضصخ

ق

ط

غظ
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LITERY I ICH FORMY

W języku arabskim litery odznaczają się drobnymi różnicami w zależności od 
ich położenia w danym słowie (początkowe – środkowe – końcowe). 

Nauka poznania i zrozumienia tych różnic powinna być wykonana na sło-
wach zaczerpniętych z Koranu, a inne lekcje nie powinny się odbyć, zanim te 
litery nie zostały w pełni przyswojone.

Zwróć uwagę na słowa na poniższym wykresie i zapoznaj się z różnicami  
w literach.

Miękkie litery

LiteraPoczątkoweŚrodkoweKońcowe

نباسالامرا

ء

سوءيئسءانذر

سيئتؤمنأبعث

وهبعبدبعثب
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NAUKA czytania KORANU

سكت جنةاعتدواتركت

رفثمثلثبتث

الحجتعجبجعلج

فتحيجحدحذرح

وعدعدددخلد

نبذكذلكذراذ

امرفرضرجعر

برزنزلزعمز

عبسفسجدسالس

بطشيشعرشكرش
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منعلعنعبدع

خلفكفرفوقعف

منكمكركسبك

جعلخلعلبرزل

لمميطمعمثلم

بطنمنعنظرن

وجهفهمهلكهـ

دلوعودوعدو

لقىخيريتيمى
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NAUKA czytania KORANU

Twarde litery

LiteraPoczątkoweŚrodkoweKońcowe

ونفخفيخرجخلقخ

نكصنصفصدقص

ببعضتضعضلض

خلطفطرطبعط

غلظنظرظهرظ

بلغفغفرغضبغ

فسقسقرقدمق
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Litery seplenione

W języku arabskim litery podzielone są na twarde i miękkie. Trzy z tych 
liter wymawiane są sepleniąc (podobnie jak dźwięk „th” w języku angielskim, 
spółgłoska zwarta zębowa dźwięczna). Dwie z tych liter są miękkie, a jedna 
twarda. 

Przyswój litery seplenione w towarzystwie swojego nauczyciela.

LiteraPoczątkoweŚrodkoweKońcowe

رفثمثلثبتث

نبذكذلكذراذ

غلظنظرظهرظ
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NAUKA czytania KORANU

KONSOLIDACJA

Podobne litery można w łatwy sposób rozróżnić poprzez zwracanie uwagi na 
ilość i położenie kropek. 

Biorąc to pod uwagę, podaj nazwy liter (z kropkami i bez nich) przedstawio-
ne na poniższym wykresie.

نسئيؤمنهؤالء

فغوىنبذفقد

شجرثمربرز

صبرحجرسحر

ينفقيشكرجثيا

لظىطلقضحى

فلقفخاريتلو
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اوفواملكهلك

ينبغىتنفذقتل

يبصرونالتيناغضب

دونتاويالاليم

يذكرذلكقدحا

زنيميرسلرضى

موعدودعكيزكى
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NAUKA czytania KORANU

Fatha to harakat1 umiejscowiony nad literami i nadający dźwięk „a”.

Najpierw przeczytaj poniższe litery pojedynczo, a następnie rytmicznie od-
czytaj je w grupach pięciu liter bez przedłużania.

Miękkie litery

َ َجَثَتَبا

َسزَذََدَح

َلَكَفَعَش

َىَوَهـَنَم

Twarde litery

َقَغرََخ

َظَطَضَص

1. Harakat: dosłownie oznacza „ruch”. Jest to oznaczenie krótkiej samogłoski w języku arabskim.

FATHA
le

kc
ja

 2
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PRAKTYKA

Przeczytaj poniższe słowa rytmicznie.

ََوَعَد َكَسَبنَزََلذَرَا

اََحَدَخلََقَعبََدَشَجرَ

َحَذرَرَفََثَمثََلَجَعَل

َعَدَدَختََمتَرََكفَتََح

ََسَكَتَوَهَبنَبََذ بََدا

َ َلاََمرَ بََعَثثََمرََسا
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NAUKA czytania KORANU

َجرََمَسَقرَقََدَمفَطَرَ

َكَفرََعَشرََغلََظَمَكرَ

ظََهرََخلََطنََكَصطَبََع

َعرََضَحَضرََضرََببَطََش

َغَضَبلََعَنَهلََكَصَدَق

زََعَمبَلََغَعبََسفَرََض

َوَجهََشرََحرََجَعَدَخَل
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نَظَرََمثََلَمنََعبَطََن

فََفَسَقَوَجَمَعَواََخَذفََصَل

ظَلََمَكفََحَشرََونََفَخفََصرََف

فََخلََففَوَقََعلََذَهَبفََسَجَد

َ لََكفَنَظَرَفََغَفرَلََجَعَل َسا

َوَكَفرَفََهزََمفََخرََجلَبَرَزَ

َجَعَل لََكَوَوَجَدَكفََعَدلََكَعَقبَةَ
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NAUKA czytania KORANU

Miękkie litery

َجا - ٰجـثَا - ٰثـتَا - ٰتـبَا - ٰبـَءا - ٰا

َسا - ٰسـزَا - ٰزذَا - ٰذَدا - ٰدَحا - ٰحـ

اَل - ٰلـَكا - ٰكـفَا - ٰفـَعا - ٰعـَشا - ٰشـ

يَا- ٰيـَوا - ٰوَها - ٰهـنَا - ٰنـَما - ٰمـ

Twarde litery

قَا - ٰقـَغا - ٰغـرَا - ٰرَخا - ٰخـ

ظَا - ٰظـطَا - ٰطـَضا - ٰضـَصا - ٰصـ

Jeśli po lewej stronie litery znajduje się alif bez harakatu bądź pionowa fatha 
ـ ) ـٰ  .nad literą, wówczas litera wymawiana jest poprzez wydłużenie harakatu ( ـ

Kiedy fatha jest wydłużona, dźwięk „a” wymawiany jest w twardszy spo-
sób. 

Najpierw przeczytaj wydłużone fathy pojedynczo, a później przeczytaj je ryt-
micznie w grupach pięciu liter.

PRZEDŁUŻENIE FATHY
le

kc
ja

 3
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PORÓWNANIE

Przeczytaj poniższe litery w sposób rytmiczny, porównując różnicę między 
krótkimi i wydłużonymi wersjami.

Po przeczytaniu obu wersji litery, przejdź do kolejnej.

Miękkie litery

َ َجَثَتَبا

َجاثَاتَابَاٰا

َسزَذََدَح

َسازَاذَاَداَحا

َلَكَفَعَش

اَلَكافَاَعاَشا

َىَوَهـَنَم

يَاَواَهانَاَما
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Twarde litery

َقَغرََخ

قَاَغارَاَخا

َظَطَضَص

ظَاطَاَضاَصا
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PRAKTYKA

Przeczytaj poniższe słowa zwracając uwagę na zasady krótkiej – długiej wy-
mowy oraz na poprawne użycie własnego głosu.

َكاَلَمبَلََغاَجوَاَبَكَما

َ ثَاَباََخانَااََحاَطلََكاَن َوا

فَوََجَدافََساَهَمَوقَاتََلرََمَضاَن

فََما َجَعَلفاََل رَفََثَما َكـتََبلََفَسَدتَا

َوَضرََب لَنَاَخاَف َعذَاَبَوَما َمنََعنَاقَاَل َمَعاذَ

قَاَل اَل تََخافَاَجاَوزَا قَاَلَجَعَل لََكفََما َكاَن
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فََهٰدىَعٰلىَعٰسىبَٰلى

فَنَاٰديَهاقَٰضيَهاَدٰحيَهافَاٰٰوى

َوَما طَٰحيَهاَوَما قَٰلىَوَما بَٰنيَهاَما َسٰعى

َصٰلوةََحٰيوةََمٰتى ٰهَذاَيتَٰوٰرى

َما ٰعَهَدتَٰظَهرَاَوَمٰنوةَزَٰكوةَ

لَنَا َخٰطٰينَاتَٰبرََكٰجَهَداَكَوٰهٰمَن
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Tanłin wiąże się z dodaniem dźwięku „n” do własnego dźwięku litery. 
Dźwięk „a” fathy zmienia się w dźwięk „an” wraz z tanłinem. 

Najpierw przeczytaj fathy tanłin pojedynczo, a następnie przeczytaj je w gru-
pach pięciu w sposób rytmiczny.

Miękkie litery

ً ًجاثًاتًابًاا

ًسازًاذًاًداًحا

اًلكًافًاًعاًشا

يًاًواًهانًاًما

Twarde litery

قًاًغارًاًخا

ظًاطًاًضاًصا

TANŁIN FATHA (podwójna fatha)
le

kc
ja

 4
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PORÓWNANIE

Przeczytaj rytmicznie krótkie, wydłużone i wersje tanłin fathy, zwracając 
uwagę na różnice pomiędzy nimi.

Kiedy przeczytasz trzy wersje litery, przejdź do kolejnej. 

Miękkie litery

َ َجَثَتَبا

َجاثَاتَابَاٰا

ً ًجاثًاتًابًاا

َسزَذََدَح

َسازَاذَاَداَحا

ًسازًاذًاًداًحا

َلَكَفَعَش

ًشا

اَلَكافَاَعاَشا

اًلكًافًاًعا
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َىَوَهـَنَم

يَاَواَهانَاَما

يًاًواًهانًاًما

Twarde litery

رََخ

َضَص

رَاَخا

َضاَصا

رًاًخا

ًضاًصا

َظَط

َقَغ

ظَاطَا

قَاَغا

ظًاطًا

قًاًغا
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PRAKTYKA

Przeczytaj poniższe słowa w towarzystwie swojego nauczyciela, zwracając 
uwagę na wersje krótkie, wydłużone i tanłin.

ًَسوَاًءَمرًَحا َخطَا

َحرًَسازَ بًَداَمطَرًا

َحرًَجاَمااًلقََصًصا

َغَدقًاَجنَفًاَمَفازًا

َسَفهًاَسَكنًاَدرَكًا

َضٰلاًلَوقَارًازَٰكوةً

طَبًَقاَشطَطًاَمَعاًشا

ٰهَذا لَباََلًغاَكاَن َعرًَضاَوَحنَانًا
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Kasra umiejscowiona jest poniżej liter i nadaje dźwięk „i”.

Najpierw przeczytaj litery z kasrą pojedynczo, a następnie czytaj je w gru-
pach pięciu liter, rytmicznie, bez przedłużania.

Miękkie litery

ِجِثِتِبِا

ِزِرِذِدِح

ِكِفِعِشِس

ِىِوِهـِنِمِل

Twarde litery

Podczas czytania twardych liter z dźwiękiem „i”, zwróć uwagę, aby nie 
zaburzać elementu twardości litery.

ِصِقِغِخ

ِظِطِض

KASRA 
le

kc
ja

 5
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PRAKTYKA

Utrwal swoją wiedzę poprzez przeczytanie poniższych słów w towarzystwie 
swojego nauczyciela.

اَِمَنِاٰلىبَِها

فََفِز َعَءِاذَاِضرَارًا

ِعبَاِدنَاَسٰلِسَلبَاِطاًل

َخائِفًا

ِذرَاًعا

َواَل ِجَداَل

َوَمَغاِربََها

َسَفِرنَا ٰهَذا

َمنَاِزَل

َخلََق ِظاَلاًل

فَطَِفَق

بِٰهَذا َمثاًَل

ِخيَانَـتََك

ِاٰلى ِصرَاِط

ِلِعبَاِدَى
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Jeśli występuje „ja” bez harakatu bądź wertykalna kasra, litera wymawia-
na jest poprzez przedłużenie.

Zacznij od przeczytania liter z kasrą przez przedłużenie każdej z nich, a na-
stępnie rytmicznie przeczytaj je w grupach pięciu liter.

Miękkie litery

۪جى۪ثى۪تى۪بى۪اى

۪زى۪رى۪ذى۪دى۪حى

۪كى۪فى۪عى۪شى۪سى

۪يى۪وى۪هى۪نى۪مى۪لى

Twarde litery

۪صى۪قى۪غى۪خى

۪ظى۪طى۪ضى

WYDŁUŻENIE KASRY
le

kc
ja
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PORÓWNANIE

Przeczytaj rytmicznie następujące litery, porównując różnicę pomiędzy krót-
ką a wydłużoną wersją dammy. 

Przejdź do następnej litery po uprzednim przeczytaniu dwóch wersji każdej 
z liter.

Miękkie litery

ِجِثِتِبِا

۪جى۪ثى۪تى۪بى۪ا

ِزِرِذِدِح

۪زى۪رى۪ذى۪دى۪حى

ِس

ِىِوِهـِنِمِل

ِكِفِعِش

۪سى

۪يى۪وى۪هى۪نى۪مى۪لى

۪كى۪فى۪عى۪شى
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Twarde litery

ِخ

ِص

ِغ

ِض

ِق

ِظِط

۪خى

۪صى

۪غى

۪ضى

۪قى

۪ظى۪طى
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PRAKTYKA

Przeczytaj następujące słowa, zwracając uwagę na długie i krótkie wersje 
kasry.

۪قيَلبِ۪ه۪فيِه

ٰذِلَكٰهِذ۪ه۪حيَن

بِاَ۪خيَكفَِر۪حيَنَش۪هيًدا

ِع۪ضيَنفََف۪ريًقاَخ۪ليَفةً

َكاِف۪ريَنَس۪بي۪لىبِبَ۪نيِه

اَفََع۪يينَابَِخاِر۪جيَنلََك۪بيرَةً
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۪سيرَتََهافََخ۪شينَاثَٰل۪ثيَن

لََحاِف۪ظيَنَشٰي۪طيَنبَِق۪مي۪صى

لَ۪طيفًا َخ۪بيرًاَشاِك۪ريَننَ۪فيرًا

ِس۪نيَن َداَبًاَواِذَا ۪قيَلقَاَل َساٰ۪وى

۪ذى ثَٰلِثَكاَن َض۪عيفًاٰخِل۪ديَن ۪فيَها

َع۪ليًما َح۪كيًما۪ميثَاقًا َغ۪ليظًا۪فى ِعبَا۪دى
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ٍجٍا

ٍزٍح

ٍكٍس

ٍىٍوٍل

ٍصٍخ

ٍض

Miękkie litery

ٍثٍتٍب

ٍرٍذٍد

ٍفٍعٍش

ٍهـٍنٍم

Twarde litery

ٍقٍغ

ٍظٍط

Tanłin oznacza dodanie dźwięku „n” do własnego dźwięku litery. Zamienia 
on dźwięk „ii” kasry na „iin”.

Zacznij od przeczytania kasry tanłin pojedynczo, następnie odczytaj je ryt-
micznie w grupach pięciu.

TANŁIN KASRA (podwójna kasra)
le
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PORÓWNANIE

Miękkie litery

ِجِثِتِبِا

۪جى۪ثى۪تى۪بى۪ا

ٍجٍثٍتٍبٍا

ِزِرِذِدِح

۪زى۪رى۪ذى۪دى۪حى

ٍزٍرٍذٍدٍح

ِكِفِعِشِس

۪سى

ٍس

۪كى۪فى۪عى۪شى

ٍكٍفٍعٍش

Przeczytaj rytmicznie krótkie, długie i wersje tanłin kasry, zwracając uwagę 
na różnice.

Przejdź do kolejnej litery po przeczytaniu trzech wersji każdej z liter.
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ِىِوِهـِنِمِل

۪يى۪وى۪هى۪نى۪مى۪لى

ٍىٍوٍهـٍنٍمٍل

Twarde litery

ِخ

ِظ

ِغ

ِص

ِق

ِطِض

۪خى

۪ظى

۪غى

۪صى

۪قى

۪طى۪ضى

ٍخ

ٍظ

ٍغ

ٍص

ٍق

ٍطٍض



WIEDZA PODSTAWOWA • TANŁIN KASRA (PODWÓJNA KASRA) 

49

PRAKTYKA

Przeczytaj poniższe słowa zwracając uwagę na ich harakaty.

َواِقٍع۪ديٍنفَلٍَك

تَرَاٍضَحَماٍبِاٍَخ

بَِح۪فيٍظٰيـِبَساٍتبَِخاِر ٍج

۪حينَـِئٍذبَِغَضٍبَغوَاٍش

۪حيَن َمنَاٍصبِبَاِسٍطلَ۪فى نَ۪عيٍم

َعَذاٍب َغ۪ليٍظ۪فى َح۪ديٍث۪فى فَلٍَك
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Miękkie litery

ُ ُجُثُتُبا

ُسزُذُُدُح

ُلُكُفُعُش

ُىُوُهـُنُم

Twarde litery

ُقُغُرُخ

ُظُطُضُص

Damma nadaje literze dźwięk „u”.

Najpierw przeczytaj litery z dammą pojedynczo, następnie odczytaj je w gru-
pach pięciu liter, rytmicznie, bez przedłużania.

DAMMA
LE

KC
JA
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PRAKTYKA

ِعبَاُدُكُتٍباَُمٍم

َوُطبَِعُسُبَلاُنَاٍس

تََخاُصُمَمَفاِتُحاُُكٍل

۪فى ظُلٍَليُؤَاِخُذَوُوِضَع

ُخطُٰوِتَكَما ُسِئَلبَِما تَِعُدنَا

فَِاذَا نُِفَخفاََل ُجنَاَحبُِغاَلٍم َع۪ليٍم

يَ۪هيُج فَتَٰريُهَوِاذَا قُِرَئ۪فيَها َمٰنِفُع

Przeczytaj następujące słowa, zwracając uwagę na ich harakaty.
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WYDŁUŻANIE DAMMY
LE

KC
JA
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Litera „łał” bez harakatu, która pojawia się po dammie, pełni funkcję prze-
dłużenia. 

Przeczytaj litery z dammą poprzez przedłużenie, najpierw pojedynczo, a na-
stępnie przeczytaj je rytmicznie w grupach pięciu.

Miękkie litery

ُجوثُوتُوبُواُو

ُسوزُوذُوُدوُحو

لُوُكوفُوُعوُشو

يُوُووُهونُوُمو

Twarde litery

قُوُغوُروُخو

ظُوُطوُضوُصو
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PORÓWNANIE

Przeczytaj poniższe litery w sposób rytmiczny, porównując różnice pomiędzy 
krótkimi i wydłużonymi wersjami dammy.

Po przeczytaniu dwóch wersji każdej litery, przejdź do kolejnej.

Miękkie litery

ُ ُجُثُتُبا

ُجوثُوتُوبُواُو

ُسزُذُُدُح

ُسوزُوذُوُدوُحو

ُلُكُفُعُش

لُوُكوفُوُعوُشو

ُىُوُهـُنُم

يُوُووُهونُوُمو
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Twarde litery

ُقُغُرُخ

قُوُغوُروُخو

ُظُطُضُص

ظُوُطوُضوُصو
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PRAKTYKA

Przeczytaj poniższe słowa w towarzystwie nauczyciela, zwracając uwagę na 
krótkie i długie wersje liter.

تَُكوُنُرو۪حىُهوًدا

ٰصِبُروَنَعٰلى نُوٍريَِرثُوَن

يَـتََغاَمُزوَنفَُذوقُوُهيَُغوُصوَن

َخلَطُوا َعَماًلَواَل فُُسوَقَستَِجُدوَن

اَفاََل تُوِقنُوَنظُُهوُرُهَماَوذَُروا َما بَـِقَى

يُ۪ريُدوا ِخيَانَـتََكفََقالُوا َسٰلًماَوَكاَن اَبُوُهَما
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Tanłin oznacza dodanie dźwięku „n” do dźwięku własnego litery. Zamienia 
on dźwięk „u” dammy na „un”.

Przeczytaj dammy tanłin pojedynczo, następnie przeczytaj je rytmicznie  
w grupach pięciu.

Miękkie litery

ٌ ٌجٌثٌتٌبا

ٌسزٌذٌٌدٌح

ٌلٌكٌفٌعٌش

ٌىٌوٌهـٌنٌم

Twarde litery

ٌقٌغرٌٌخ

ٌظٌطٌضٌص

DAMMA TANŁIN (podwójna damma)
LE

KC
JA

 10
 



WIEDZA PODSTAWOWA • DAMMA TANŁIN (PODWÓJNA DAMMA) 

57

Przeczytaj rytmicznie krótkie, długie i tanłin dammy, porównując je ze sobą. 

Po przeczytaniu trzech wersji każdej litery, przejdź do kolejnej.

PORÓWNANIE

Miękkie litery

ُ ُجُثُتُبا

ُجوثُوتُوبُواُو

ٌجٌثٌتٌباٌ

ُسزُذُُدُح

ُسوزُوذُوُدوُحو

ٌسزٌذٌٌدٌح

ُلُكُفُعُش

ُشو

ٌش

لُوُكوفُوُعو

ٌلٌكٌفٌع
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ُىُوُهـُنُم

يُوُووُهونُوُمو

ٌىٌوٌهـٌنٌم

Twarde litery

ُرُخ

ُضُص

ُروُخو

ُضوُصو

رٌٌخ

ٌضٌص

ُظُط

ُقُغ

ظُوُطو

قُوُغو

ٌظٌط

ٌقٌغ
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Przeczytaj poniższe słowa zwracając uwagę na harakaty.

PRAKTYKA

َداِفٌعرَُسوٌلُكُتٌب

ِرَجاٌلَغُفورٌَشرَاٌب

لََع۪ليٌم َح۪ليٌمَحرٌَج ِاذَاَح۪ميٌم

ُمتَٰشِبٰهٌتَواَل ِخاَلٌلَوُحورٌ ۪عيٌن

َعَذاٌب َع۪ظيٌمَسرََق اٌَخَكاَن ِرَجاٌل

َع۪زيٌز َح۪كيٌمَكاَن ۪لى قَ۪ريٌنَعُجوزٌ َع۪قيٌم
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Sukun łączy słowo znajdujące się pod nim z harakatem poprzedzającej go 
litery. 

Zwróć uwagę na pozycje poniższych liter z sukunem i bez niego, a następnie 
przeczytaj je w towarzystwie nauczyciela.

اَْصلََحاَْصاََص

ِوْرًداِوْرِورَ

يَـِئْسَنيَـِئْسيَـِئَس

فَُحْكُمفَُحْكفَُحَك

ِاْذ قَاُمواِاْذِاذَ

SUKUN (łącznik liter)
LE

KC
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Przeczytaj litery sukun bez przedłużania wcześniejszej litery, wykonaj te 
ćwiczenie w towarzystwie nauczyciela.

ZROZUMIENIE

َهْثُمْتِتْببِْئ

قَْدِسْخيَْحيَْج

بِْسَوْزِصْرُعْذ

َشْطِرْضفَْصَخْش

ُغْفَمْغنَْعتُْظ

ُهْمزُْلرَْكفَْق

َوْىاَْوِصْهَمْن
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Przeczytaj poniższe słowa w obecności swojego nauczyciela.

PRAKTYKA

ِاْفٌكِوْزرٌلَْم

َمْخُذواًلاَْثَقالََهافَاَْوِف

فاََل تُْشِمْتاُْخِرَجْتَغْضٰبَن

ُمْسِلُموَنقُْل اَرَاَْيـُتْم

تُْغِنَى َعْنُهْم تَْستَْعِجُلوَن

َوِاٰلُهُكْم َواِحٌد

ٰذِلُكْم ِاْص۪رى

ِمَن اْلِوْلَداِن

قُْل ۪فيِهَما

َساُ۪ريُكْم ٰاٰي۪تى



WIEDZA PODSTAWOWA • SZADDA 

63

Szadda jest zawsze używana z harakatem. Łączy ona literę, nad którą się 
znajduje, z literą ją poprzedzającą. Litera jest czytana ponownie wraz ze swoim 
harakatem. 

Przestudiuj proces tworzenia i funkcję szaddy na poniższym wykresie. Zrób 
to w towarzystwie nauczyciela.

SZADDA 
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ُ فَّكُُحّرِتَّزّ

ُكْكِرْرزُْز

ِمّمَِانَّاَمّرُو

َمْمنَاْنُروْر

ى ُكّلٌَصّفًاِمنّ۪

ٌلْلفًاْف ۪نىْن
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Przestudiuj i przeczytaj poniższe muszaddady2 słów, zwracając uwagę na ich 
harakaty. Ćwiczenie wykonaj w towarzystwie nauczyciela.

PRAKTYKA

ا ُكّلٌَعّدَِمّمَ

تَطَِّلُعتَـّبَْتتَّوَابًا

ُهْم ُبيَُمّدُ ُمْستَـَقّرٌيَُكّذِ

اٍر َع۪ليٍمفََصّلِ ِلرَبَِّك َواَل يَُحّضَُسّحَ

بُُهْمَويَِحّقَ اْلَقْوُل بِاٰٰيِت رَّبِنَاِاّمَا يَُعّذِ

يُهّنَ َسْبَع ُروانَُسّبُِح بَِحْمِدَكفََسّوٰ ا ذُّكِ ِمّمَ

2. Muszaddad: litera, nad którą znajduje się szadda.
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Zastosuj dotychczas zdobytą wiedzę do poniższych wersetów i ją utrwal.

۞ َعْصفًاۙ  فَاْلٰعِصٰفِت   ۞ ُعْرفًاۙ   وَاْلُمْرَسٰلِت 

۞ فَْرقًاۙ  فَاْلٰفِرٰقِت   ۞ نَْشرًاۙ   َوالنِّٰشٰرِت 

ِانََّما  ۞ نُْذرًاۙ  اَْو  ُعْذرًا   ۞ ِذْكرًاۙ   فَاْلُمْلِقٰيِت 

 تُوَعُدوَن لَٰوِقٌعۜ ۞ فَِاذَا النُُّجوُم ُطِمَسْتۙ ۞ َواِذَا

۞ نُِسَفْتۙ  اْلِجبَاُل  َواِذَا   ۞ فُِرَجْتۙ  اُء  َمٓ الّسَ

۞ لَْتۜ  اُّجِ يَْوٍم  اِلَّىِ   ۞ تَْتۜ  اُقِّ الّرُُسُل  َواِذَا 

 ِليَْوِم اْلَفْصِلۚ ۞

(Sura al-Mursalat, Wysłannicy, 77:1-13)
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ROZDZIAŁ II
ZASADY TADŻŁIDU

Podczas recytacji Koranu zastosowanie mają niektóre zasady, mimo że nie 
pojawiają się one w tekście. Zasady te nazywają się tadżłid. 

Upraszczają one i upiększają recytację Koranu. 

W tym rozdziale zobaczymy zasady te wraz z ich zastosowaniem.
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Litera „ha” ( ه ) na końcu wyrazów nazywa się dhamir (zaimek osobowy). 
Dhamir jest albo przedłużony, albo nie, w zależności od stanu litery, która go 
poprzedza i po nim następuje. 

Ha jest wydłużone, kiedy litera je poprzedzająca ma harakat. Przeczytaj litery 
ha w poniższych słowach w sposób rytmiczny poprzez przedłużenie.

Pozycje do przedłużenia

رَبَُّهنَبََذُهَما َحْولَُه

ِانَُّه بِِهْمَواُّمَُهلََعّلَُه

َوِفَصالُُهَوَحْمُلُهاَيُْمِسُكُه

لُُهَوُجنُوُدُه يَُحاِوُرُهَوَما نُنَّزِ

َوُكُتِب۪هيَْه۪دى بِ۪هبَْعِد۪ه

۪فى ٰهِذ۪هَوِاْخوَِت۪هَوُرُسِل۪ه

ZAIMEK OSOBOWY „HA”
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Pozycje nie do przedłużenia

Ha nie jest wydłużone, jeśli poprzedzająca je litera jest jedną z liter madd 
(alif – łał – ja) bądź literą sukun. 

Przeczytaj poniższe przykłady rytmicznie bez przedłużenia ha.

َوَماْٰويُهاََخاُهاَبَاُه

َوٰنَدْيٰنُهَورَفَْعنَاُهَجَعْلنَاُه

فََكّذَبُوُهَوَعّزَُروُهَوَجاِعُلوُه

ُروُه َوتَُسّبُِحوُهَونََصُروُهَوتُوَقِّ

يَاْ۪تيِهاِلَ۪بيِه۪فيِه

نُو۪حيِهاَ۪خيِهيُْخ۪زيِه

ِمْنُهَعْنُهِالَْيِه

َواَْشِرْكُهلَُدْنُهَعلَْيِه
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Jeśli poniższa litera jest literą sukun bądź muszaddad, ha nie jest przedłużane, na-
wet jeżeli poprzedzająca ją litera ma harakat. 

Przeczytaj przykłady zwracając uwagę na zasadę bez przedłużania.

يَنلَُه اْلُهٰدى لَُه الّد۪

بِِه الّرَْحَمُةفَاَْحيَا بِِه ااْلَْرَض

َبِيَِدِه اْلُمْلُك لَُه اتَِّق اهلّلٰ

بِِه الّزَْرَعلَُه اْلُمْلُك

تَْحِمُلُه اْلَمٰلِۤئَكُةاَل تُْدِرُكُه ااْلَْبَصاُر

ْيطَاُن اَْخرََجُه الَّ۪ذيَن َكَفُروايَـتََخّبَطُُه الّشَ
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Przeczytaj poniższe słowa zwracając uwagę na przedłużone i nieprzedłużone 
pozycje ha.

PRAKTYKA

ا رَاَْتُه َحِسبَـْتُه ْعَىفَلَّمَ َمَعُه الّسَ

ْنيَا قَّدَْمُتُموُه لَنَا۪فى ٰهِذِه الّدُ

فَوََكزَُه ُموٰسىِالَْيِه يَِزفُّوَن

ِاتَّـَخَذ ِاٰلَهُه َهٰويُهيَـتََعّدَ ُحُدوَدُه

ِانَُّه َعٰلى رَْجِع۪ه لََقاِدرٌفَاْلَتَقَمُه اْلُحوُت
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Zatrzymanie się podczas recytacji Koranu, zgodnie z zasadami tilała (recy-
tacja) na końcu wersetu lub kiedy czytającemu kończy się oddech, nazywa się 
łakf (zatrzymanie). Rodzaj zatrzymania uwarunkowany jest ostatnią literą oraz 
harakatem słowa.

√ Jeśli ostatnim harakatem słowa jest fatha, kasra, damma, podwójna 
kasra bądź podwójna damma, zamienia się ono w sukun. Zasada ta ma również 
zastosowanie do słów kończących się szaddą. Ale ponieważ jest to muszaddad, 
litera czytana jest z małym nabrem3 w głosie.

Przyjrzyj się poniższym przykładom i przeczytaj je w obecności nauczyciela.

Zasady łakf

PisowniaWymowa

رَّبِ اْلٰعلَ۪ميْن ۞رَّبِ اْلٰعلَ۪ميَن ۞

ْبِح ِاذَا تَنَّفََس ۞ ْبِح ِاذَا تَنَّفَْس ۞َوالّصُ َوالّصُ

يِن ۞ ُب بِالّد۪ يْن ۞يَُكّذِ ُب بِالّد۪ يَُكّذِ

اِء ذَاِت اْلُحُبِك ۞ َمۤ اِء ذَاِت اْلُحُبْك ۞َوالّسَ َمۤ َوالّسَ

بُِكّلِ َشْئٍ َع۪ليْم ۞بُِكّلِ َشْئٍ َع۪ليٌم ۞

3. Nabr: Nacisk na część słowa bądź na konkretną jego literę.

ŁAKF
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بِِه الّرُوُح ااْلَ۪ميْن ۞بِِه الّرُوُح ااْلَ۪ميُن ۞

بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدْوْو ۞بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدّوٌ ۞

ْيٰنُه ِمَن اْلَغّمِ ۞ ْيٰنُه ِمَن اْلَغْمْم ۞َونَّجَ َونَّجَ

ِلُقُلوبُِكْم َوقُُلوبِِهْنْن ۞ِلُقُلوبُِكْم َوقُُلوبِِهّنَ ۞

√ Jeśli ostatnią literą jest ta marbuta ( ة ), ta zamienia się w ha ( ه ) 
z sukunem.

PisowniaWymowa

ِمْن َعْيٍن ٰاِنيَْه ۞ِمْن َعْيٍن ٰاِنيٍَة ۞

تَـْتبَُعَها الّرَاِدفَْه ۞تَـْتبَُعَها الّرَاِدفَُة ۞

تَْصٰلى نَارًا َحاِميَْه ۞تَْصٰلى نَارًا َحاِميَةً ۞
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PisowniaWymowa

ِعبَاِد۪ه ُجْزَءا ۞ِعبَاِد۪ه ُجْزًءا ۞

اِء َمۤاًء ۞ َمۤ اِء َمۤاَءا ۞ِمَن الّسَ َمۤ ِمَن الّسَ

َوالنِّٰشٰطِت نَْشطَا ۞َوالنِّٰشٰطِت نَْشطًا ۞

فَاْلُمَدبِّٰرِت اَْمرَا ۞فَاْلُمَدبِّٰرِت اَْمرًا ۞

Jeśli ostatnią literą jest litera madd, jej łakf wykonany jest tak jak w pisow-
ni. Czytający powinien wówczas uważać, aby za mocno nie przedłużyć litery.

بَْعَد ٰذِلَك َدٰحيَها ۞

اَل تََخافُوا َواَل تَْحزَنُوا ۞

ْر ۪لى اَْم۪رى ۞ َويَّسِ

√Jeśli ostatnim harakatem jest podwójna fatha, tanłin zamienia się w fathę 
i alif madd (przedłużone).
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رَ لَُكْمَوتَرَْكنَا َعلَْيِه َوَسّخَ

ُرَحَماُء بَْينَُهْمَكَشَجرٍَة َخ۪بيثٍَة

يَْكُفُروَن بِالّرَْحٰمِنَما يُْؤَمُروَن

√ Kiedy występuje z nią sukun, a litera przed nią ma fathę lub dammę 
.( ــُْر ـــــ ــَْر )

۪فى قَْريٍَةَوااْلَْرِض

َوَما نُْرِسُلقَالُٓوا اَْرِجْه

َوْاُمْر بِاْلُعْرِفِالَْيِه تُْرَجُعوَن

Ra jest wymawiane na twardy bądź miękki sposób, w zależności od jego 
harakatu. 

Twarda wymowa Ra 
√ Kiedy jego harakat jest fathą lub dammą ( َر .( ُر ـــــ 
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√ Kiedy Ra i litera je poprzedzająca występuje z sukunem oraz litera 
przed literą poprzedzającą ma fathę bądź dammę  ) ْــــ يَـْيـر ــــ يُـْيـرـْ  ــــ يَـارـْ  .( يُـورـْ 

ِالَى النُّورِ ۞َواْلَعْصِر ۞

َعَذاَب النَّاِر ۞ِفى اْلُكْفِر ۞

اِر ۞ َعاِقبَُة الّدَاِر ۞َكاْلَفّخَ

بُِكُم اْلُعْسرَ ۞لَ۪فى ُخْسٍر ۞

اَْلوَاِحُد اْلَقّهَاُر ۞ِمْن اَْلِف َشْهٍر ۞

√ Kiedy jego harakatem jest kasra ( ِر )

Miękka wymowa Ra 

Jak widać na powyższych przykładach, ta sytuacja występuje jedynie na słowach łakf.

فَ۪ريًقا ِمْنُكْمَوتُْخِرُجوَن

َعٰلى َءاٰثِرِهْم۪فى ِدٰيِرِهْم

بِوَرِقُِكْمِمْن اَْمِرنَا
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√ Kiedy występuje z sukunem i litera przed nią ma kasrę ) ِيـْر )

فََكّبِْرَواْغِفْر

ْر ْرُهْمفَطَّهِ فَبَّشِ

ْر ۪لى َواْصطَِبْرَويَّسِ

√ Kiedy Ra i poprzedzająca je litera występuje z sukunem, a litera przed 
poprzedzającą ją literą posiada kasrę ) ِيـيـْر ـــــ ِيـْيـْر )

ْحرَ ۞ ْكرَ ۞اَلنَّاَس الّسِ نَُسوا الّذِ

َواَل نَ۪صيٌر ۞َوَحْرٌث ِحْجٌر ۞

َكْيَف نَ۪كيِر ۞َكْيَف نَ۪ذيِر ۞

Jak widać na powyższych przykładach, ta sytuacja występuje jedynie na słowach łakf.
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Zastosuj zasady, których się nauczyłeś, na poniższych wersetach.

PRAKTYKA

فَٰشِربُوَن ُشْرَب اْل۪هيِم ۞

فََكْيَف َكاَن َعَذا۪بى َونُُذِر ۞

َوِلّلَ۪ذيَن َكَفُروا بِرَبِِّهْم َعَذاُب َجَهنََّم ۞

يَُقوُل اْلٰكِفُروَن ٰهَذا يَْوٌم َعِسٌر ۞

َوَماْٰويُهُم النَّاُر َولَِبْئَس اْلَم۪صيُر ۞



ZASADY TADŻŁIDU • LAM W LAFZATULLAH 

79

„Lam” w lafzatullah (wyniesione imię Allaha) ) اهلّلٰ   ) może być twarde 
bądź miękkie. Jego wymowa zależy od harakatu poprzedzającej go litery. 

√ Kiedy harakat poprzedzającej go litery to fatha bądź damma ) ــَــُـ اهلل ).

Twarda wymowa

ِالَى اهلِلَمَع اهلِلِمَن اهلِل

رَِضَى اهلُلذََهَب اهلُلَختََم اهلُل

رَُسوُل اهلِلاَْمُر اهلِلَدْفُع اهلِل

يُْؤِتُكُم اهلُلفَوَٰقيُهُم اهلُلنَُسوا اهللَ

Miękka wymowa

√ Kiedy harakat poprzedzającej go litery to kasra ) ـــِــ اهلل )

ُدوِن اهلِلبِِاْذِن اهلِلِفى اهلِل

يَْفَسِح اهلُلَس۪بيِل اهلِلِرْزِق اهلِل

LAM W LAFZATULLAH
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Przeczytaj poniższe słowa zwracając uwagę na Lam w lafzatullah.

PRAKTYKA

بِيَِد اهلِليُْخِلَف اهلُل

َسِمَع اهلُلَواْستَْغِفِر اهللَ

اَْمُر اهلِليََشِا اهلُل

ٰاِمنُوا بِاهلِلِلُسنَِّة اهلِل

ِمْن َخْشيَِة اهلِلفَْضِل اهلِل

َويَْمُح اهلُل اْلٰبِطَلَوَعَد اهلُل اْلُحْسٰنى
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Jeśli jedna z liter ihfa pojawia się po tanłinie lub sakinie nun, ihfa jest wy-
konywana. Dźwięk nun wymawia się nosowo z przyjemnym brzmieniem.

Litery ihfa:

IHFA

ت

ِمْن ُجوٍعرَْحَمةً ثُّمَاَْن تَْذبَُحوا

اُْنِزَل َعلَْيِهٰبِسٌط ِذرَاَعْيِهِمْن ُدوِن۪ه

ِجٰملَةٌ ُصْفٌرِاذًا َشطَطًاِمْن ُسلَْيٰمَن

َمثاًَل ظَّلَقَْوٌم طَاُغوَنِمْن ُضّرٍ

زَْوٍج َك۪ريٍمِمْن قَْرٍنُكْن فَيَُكوُن

ذدجث

ضصشسز

كقفظط

Przeczytaj poniższe przykłady wraz z nauczycielem używając dźwięku noso-
wego o przyjemnym brzmieniu.

IHFA - IZHAR
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Jeśli jedna z liter izhar pojawia się po tanłinie lub sakinie nun, izhar jest 
wykonywany. Dźwięk nun nie jest dźwiękiem nosowym. 

Litery izhar:

IZHAR

َع۪ليٌم َح۪كيٌمفَِاْن اَِمَن

ُخُلٍق َع۪ظيٍمَواَل ِمْن َخْلِف۪ه

َوُهْم يَـْنَهْوَن۪ميٰثـًقا َغ۪ليظًا

خحا

هـغع

Przeczytaj poniższe przykłady w towarzystwie nauczyciela.
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Przeczytaj poniższe wersety zwracając uwagę na wykonanie ihfa i izhar.

PRAKTYKA

 َكَمْن ُهوَ ٰخِلٌد ِفى النَّاِر َوُسُقوا َمۤاًء َح۪ميًما

اَءُهْم ۞ فََقطََّع اَْمَعۤ

 َكَمثَِل ۪ريٍح ۪فيَها ِصّرٌ اََصابَْت َحْرَث قَْوٍم

وا اَْنُفَسُهْم ۞ ظَلَُمۤ

وٍء فَِاّنَ اهللَ اَْو تُْخُفوُه اَْو تَْعُفوا َعْن ُسۤ

َكاَن َعُفّوًا قَ۪ديرًا ۞

فََمْن ٰاَمَن َواَْصلََح فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم

 َواَل ُهْم يَْحزَنُوَن ۞
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Jeśli Lam lub Ra występuje po tanłinie lub sakin Nun, Nun zamienia się  
w Lam lub Ra. Litery te wymawiane są jako muszaddad. Nazywa się to idgham 
bez ghunny.

Przyjrzyj się następującym przykładom i przeczytaj je w towarzystwie swo-
jego nauczyciela.

PisowniaWymowa

ُهَدِلّْلُمتَّ۪قيَنُهًدى ِلْلُمتَّ۪قيَن

فَِالَّْم تَْفَعُلوافَِاْن لَْم تَْفَعُلوا

ٰذِلُكْم َخْيُرلَُّكْمٰذِلُكْم َخْيٌر لَُكْم

َمثَلَّرَُجلَْيِنَمثاًَل رَُجلَْيِن

 ِمّرَ بِِّهْم ِمْن رَبِِّهْم

َغُفوُر ّرَ۪حيٌمَغُفورٌ رَ۪حيٌم

IDGHAM BEZ GHUNNY
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PRAKTYKA

Zastosuj zasady tadżłidu, których nauczyłeś się do tej lekcji (dhamir, łakf, 
lafzatullah, zasady Ra, ihfa, izhar, idgham bez ghunny), na poniższych wersetach.

ِكٰتٌب اَْنزَْلٰنُه ِالَْيَك ُمٰبرٌَك ِليَّدَبَُّرۤوا َءاٰيـِت۪ه ۞

َوَمۤا اَْهلَْكنَا ِمْن قَْريٍَة ِااّلَ لََها ُمْنِذُروَن ۞

وِء ِمَن اْلَقْوِل ۤ ُ اْلَجْهرَ بِالّسُ اَل يُِحّبُ اهلّلٰ

 ِااّلَ َمْن ظُِلَم ۞

َمثاًَل رَُجاًل ۪فيِه ُشرََكۤاُء ُمتَٰشِكُسوَن

 َورَُجاًل َسلًَما ِلرَُجٍل ۞

َوقَاَل نُوٌح رَّبِ اَل تََذْر َعلَى ااْلَْرِض

 ِمَن اْلٰكِف۪ريَن َديَّارًا ۞
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Jeśli jedna z tych liter ( م ــــ ن ــــ و ــــ ى ) pojawia się po tanłinie lub 
-pojawia się po sakinie Nun w oddzielnych słowach, wykony ( م ــــ و ــــ ى )
wany jest idgham. Litery te wymawiane są jak muszaddad, z dźwiękiem Nun 
wydawanym w sposób nosowy. Nazywa się to idgham z ghunną.

Przyjrzyj się poniższym przykładom i w obecności nauczyciela przeczytaj je.

PisowniaWymowa

ْثُلنَاِااّلَ بََشـٌر ِمْثُلنَا ِااّلَ بََشـُر ِمّ

ِعْف۪ريُت ِمَّن اْلِجّنِِعْف۪ريٌت ِمَن اْلِجّنِ

ِك۪ريَن ِك۪ريَنَوُكْن ِمَن الّشٰ َن الّشٰ َوُكّمِ

رًا ِنْعَمةً رَا ِنّْعَمةًُمَغيِّ ُمَغيِّ

ُكّلَ نُِّمّدُُكاّلً نُِمّدُ

َخْيُرنُُّزاًلَخْيٌر نُُزاًل

IDGHAM Z GHUNNĄ
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W przypadku idghamów z literami و ــ ى, dźwięk powinien być nosowy. 
Nie powinno się zapomnieć o ghunnie (dźwięku głosowym – przyp. tłumacza). 
Ćwiczenie wymowy, której nie sposób wyrazić w piśmie, powinno być przestu-
diowane w obecności instruktora.

  اَْن يُْؤِمنُوا لَُكْمِمْن َورَقٍَة

ٰذِلَك َكْيٌل يَ۪سيٌرَو ِلَى نَْعَجةٌ ٰوِحَدٌة

ٰكِفرٌَة يَرَْونَُهْمِلَقْوٍم يُوِقنُوَن

ِ ِمْن َواٍق َعٰلى َوْهٍن َوِفَصالُُهِمَن اهلّلٰ

َمْغِفرٌَة َوِرْزٌق َك۪ريٌماَْن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن

َوُهوَ َعٰلى ُكّلِ َشْئٍ َو۪كيٌلَورَْيَحاٌن َوَجنَُّت نَ۪عيٍم
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Wyrecytuj następujące wersety:

PRAKTYKA

فََجَعْلٰنهُ ۪فى قَرَاٍر َم۪كيٍن ۞ اِٰلى قََدٍر َمْعُلوٍم ۞

اَْم يَُقولُوَن َشاِعٌر نَـتَرَبَُّص بِ۪ه رَْيَب اْلَمنُوِن ۞

 ِسّرًا َوَعاَلِنيَةً ِمْن قَْبِل اَْن يَاِْتَى يَْوٌم اَل بَْيٌع ۪فيِه

َواَل ِخٰلٌل ۞

اِء َساِقطًا يَُقولُوا َمۤ  َوِاْن يَرَْوا ِكْسفًا ِمَن الّسَ

َسَحاٌب َمْرُكوٌم ۞

۪بيَن ۞ ِاّنَ اْلُمتَّ۪قيَن ۪فى  َوْيٌل يَْوَمِئٍذ ِلْلُمَكّذِ

ِظٰلٍل َوُعُيوٍن ۞

 ۪فى َسُموٍم َوَح۪ميٍم ۞ َوِظّلٍ ِمْن يَْحُموٍم ۞

اَل بَاِرٍد َواَل َك۪ريٍم ۞
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Jeśli sakin mim i mim z harakatem lub sakinem nun i nun z harakatem 
pojawiają się razem w różnych słowach, tworzy się idgham mislejn z ghunną. 
Pierwsza litera nie jest wymawiana, druga litera jest wymawiana jako muszad-
dad z dźwiękiem nosowym.

Przyjrzyj się poniższym przykładom i przeczytaj je w towarzystwie nauczy-
ciela.

PisowniaWymowa

َواَْنُت ّمُْعِرُضوَنَواَْنُتْم ُمْعِرُضوَن

َوُه ِمّْن فَزٍَعَوُهْم ِمْن فَزٍَع

ْن ُدوِنُشَهَدۤاَءُكْم ِمْن ُدوِن ُشَهَدۤاَءُك ّمِ

بِِه ِمّْن َخْلِفِهْمبِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم

ِانَّ۪سينَاِاْن نَ۪سينَا

لَنُّْؤِمَنلَْن نُْؤِمَن

اَنُّْهِلَكاَْن نُْهِلَك

IDGHAM MISLEJN Z GHUNNĄ
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Wyrecytuj następujące wersety:

PRAKTYKA

ا قُِضَى َولَّْوا ِاٰلى قَْوِمِهْم ُمْنِذ۪ريَن ۞ فَلَّمَ

َوأَنَّا ظَنَنَّا أَْن لَْن نُعِجزَ اهللَ ِفى اْلَْرِض

َولَْن نُْعِجزَُه َهرَبًا ۞

َوَمٓا أَْنَفْقُتْم ِمْن نََفَقٍة اَْو نََذْرتُْم ِمْن نَْذٍر

فَِاّنَ اهللَ يَْعلَُمُهۜ َوَما ِللظِّٰل۪ميَن ِمْن اَْنَصاٍر ۞

 قَالُوا ٰيُشَعْيُب أََصٰلُتَك تَأُْمُرَك أَْن نَْتُرَك َما يَْعُبُد

اُء ۞ ٰابَٓاُؤ۬نَٓا أَْو أَْن نَْفَعَل ۪فٓى أَْمٰوِلنَا َما نََشٓ

 قَالَْت لَُهْم ُرُسُلُهْم ِاْن نَْحُن ِااّلَ بََشٌر ِمْثُلُكْم

اُء ِمْن ِعبَاِد۪ه ۞ َوٰلِكّنَ اهللَ يَُمّنُ َعٰلى َمْن يََشۤ
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Jeśli Ba z harakatem pojawia się pomiędzy tanłinem lub sakinem nun, wy-
konywany jest iklab.

Dźwięk nun jest całkowicie zamieniony w mim. Po wymówieniu mim jako 
dźwięk nosowy, recytacja winna być kontynuowana z dźwiękiem Ba bez pau-
zowania. 

Przyjrzyj się poniższym przykładom i przeczytaj je w towarzystwie nauczy-
ciela.

IKLAB

يَْمُبوًعايَْنُبوًعا

َوَما يَْمبَ۪غىَوَما يَْنبَ۪غى

يُْؤِمْم بِاهلِليُْؤِمْن بِاهلِل

َش۪ديُدْم بَِماَش۪ديٌد بَِما

َج۪ميَعْم بَْعُضُكْمَج۪ميًعا بَْعُضُكْم

PisowniaWymowa

IKLAB - IHFA SZAFAŁI
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IHFA SZAFAŁI

Kiedy sakin mim i Ba z harakatem pojawiają się razem, wykonywana jest 
ihfa szafałi. Dźwięk mim wykonywany jest w sposób nosowy bez pauzy, a re- 
cytacja jest kontynuowana z dźwiękiem Ba.

Przyjrzyj się poniższym przykładom i przeczytaj je w towarzystwie nauczy-
ciela.

َوبَّدَْلٰنُهْم بَِجنَّـتَْيِهْم

َولَْسُتْم بِاِٰخ۪ذيِهٰاتَْيٰنُكْم بُِقّوٍَة

تَْر۪ميِهْم بِِحَجارٍَة

َويُطَاُف َعلَْيِهْم بِاِٰنيٍَة

رَبُُّهْم بَِذْنِبِهْم

اِء َويَاُْمُرُكْم بِاْلَفْحَشۤ

اَْم بِ۪ه ِجنَّةٌ

ِمْن ِديَاِرِهْم بَِغْيِرَحّقٍفَُيْسِحتَُكْم بَِعَذاٍب

ُخُذوا َمۤا ٰاتَْينَا ُكْم بُِقّوٍَةاَْم بِظَاِهٍر ِمَن اْلَقْوِل
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Przeczytaj następujące przykłady iklab i ihfa szafałi.

PRAKTYKA

 ِحْكَمةٌ ٰبـِلَغةٌ فََما تُْغِن النُُّذُر ۞

اَء ِقْسَمةٌ بَْينَُهْم ۞ ْئُهْم اَّنَ اْلَمۤ  َونَّبِ

ُدوِر ۞  ِانَُّه َع۪ليٌم بَِذاِت الّصُ

ٌء ِمْن رَبُِّكْم ۞  َو۪فى ٰذِلُكْم باََلۤ

َواَل تَاُْكُلۤوا اَْمٰولَُكْم بَْينَُكْم ۞

يَّـُتُهْم بِ۪ايٰمٍن ۞ َواتَّـبََعْتُهْم ذُّرِ
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Jeśli litery, z wyjątkiem Nun i Mim, pojawiają się razem ze sobą w różnych 
słowach, z których pierwsza to sakin, a druga występuje z harakatem, wyko-
nywany jest idgham mislejn bez ghunny. Pierwsza litera nie jest wymawiana, 
podczas gdy drugą wymawia się jako muszaddad. 

Przyjrzyj się poniższym przykładom i je przeczytaj.

PisowniaWymowa

َواْذُكّرَبََّك َواْذُكْر رَبََّك

َوقَّدََخُلواَوقَْد َدَخُلوا

  ِاذََّهَب ِاْذ ذََهَب

لَْيِهلَْم تَْستَِطْع َعلَْيِه لَْم تَْستَِطّعَ

فََما رَبَِحِتّٰجرَتُُهْمفََما رَبَِحْت ِتـٰجرَتُُهْم

IDGHAM MISLEJN BEZ GHUNNY
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Wyrecytuj poniższe wersety zwracając uwagę na zasady tadżłidu.

PRAKTYKA

ى اَِن اْضِرْب بَِعَصاَك اْلبَْحرَ ۞ فَاَْوَحْينَۤا ِاٰلى ُموٰسۤ

ِلٰحِت ۞ ِاذَا َما اتََّقْوا َوٰاَمنُوا َوَعِمُلوا الّصٰ

اَْيَن َما تَُكونُوا يُْدِرْكُكُم اْلَمْوُت ۞

َويَْجَعْل لَُكْم َجنٍّٰت َويَْجَعْل لَُكْم اَْنٰهرًا ۞

 ِاذَا طَلََعْت تَٰزَوُر َعْن َكْهِفِهْم ذَاَت اْليَ۪ميِن

َماِل ۞  َوِاذَا َغرَبَْت تَـْقِرُضُهْم ذَاَت الّشِ
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Kiedy Lam i Ra pojawiają się razem w różnych słowach, Lam jako sakin i Ra  
z harakatem, wykonywany jest idgham mutakaribejn.

Lam nie jest wykonywany, podczas gdy Ra jest wymawiane jako muszad-
dad.

Przyjrzyj się poniższym przykładom i je przeczytaj.

Idgham mutakaribejn

PisowniaWymowa

بَّرَفََعُه اهلُلبَْل رَفََعُه اهلُل

فَُقّرَبُُّكْمفَُقْل رَبُُّكْم

 بَّرَبُُّكْمبَْل رَبُُّكْم

َوقُّرَّبَِوقُْل رَّبِ

IDGHAM MUTAKARIBEJN
IDGHAM MUTADŻANISAJN
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Wyrecytuj poniższe wersety zwracając uwagę na tę zasadę.

PRAKTYKA

فَِاْن َكّذَبُوَك فَُقْل رَبُُّكْم ذُو رَْحَمٍة ٰوِسَعٍة ۞

 َوقُْل رَّبِ اَْنِزْل۪نى ُمْنزاًَل ُمبَارَكًا ۞

بَْل رَفََعُه اهلُل ِالَْيِه َوَكاَن اهلُل َع۪زيزًا َح۪كيًما ۞

ٰمٰوِت َوااْلَْرِض ۞ قَاَل بَْل رَبُُّكْم رَّبُ الّسَ
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Kiedy poniższe litery, które podawane są w grupach, pojawiają się razem 
w różnych słowach, gdzie pierwsza z nich to sakin, a druga występuje z haraka-
tem, wykonywany jest idgham mutadżanisajn. Pierwsza litera nie jest wyma-
wiana, a druga wymawiana jako muszaddad. 

Przyjrzyj się poniższym przykładom i przeczytaj je w towarzystwie nauczy-
ciela.

Idgham mutadżanisajn

PisowniaWymowa

اَْثَقلَّدََعوَا اهللَاَْثَقلَْت َدَعوَا اهللَ

قَـتَّـبَيََّن الّرُْشُدقَْد تَـبَيََّن الّرُْشُد

ائَِفةٌَوّدَْت طَۤائَِفةٌ
ۤ َ َوّدَطّ

ْت طَۤائَِفتَاِن ائَِفتَاِنِاْذ َهّمَ
ۤ َ طّ ِاْذ َهّمَ

وا اَْنُفَسُهْم وا اَْنُفَسُهْمِاْذ ظَلَُمۤ ِاظَّلَُمۤ

Na poniższych przykładach idgham zaczyna się dźwiękiem ط, a kończy 
dźwiękiem ت. Kalkala nie następuje z powodu idghamu.

 لَِئْن بََسْطَت ِالَّىَ يََدَك

۞فََقاَل اََحْطُت بَِما لَْم

َما فَّرَْطُتْم ۪فى يُوُسَف
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Jeśli jedna z liter kalkala (ب — ج — د — ط — ق) jest recytowana sakinem 
w środku albo na końcu słowa, dźwięk litery powinien wibrować. Nazywa się 
to kalkala. 

Przyjrzyj się poniższym przykładom kalkala i przeczytaj je w towarzystwie 
swojego nauczyciela.

ٰلوِة ۞اَل يُْبِصُروَن ۞ ْبِر َوالّصَ بِالّصَ

اَفَنَْجَعُل اْلُمْسِل۪ميَن ۞نَْجِزى اْلُمْجِر۪ميَن ۞

لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد ۞َكٰذِلَك ِكْدنَا ِلُيوُسَف ۞

اَْزٰكى لَُكْم َواَْطَهُر ۞َشْطرَ اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم ۞

َما ُهْم ُمْقتَِرفُوَن ۞يُِحّبُ اْلُمْقِس۪طيَن ۞

KALKALA
LE
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PRAKTYKA

Wyrecytuj poniższą stronę zwracając uwagę na zasady kalkala.

 َوَوَهْبنَا ِلَداُوَ۫د ُسلَْيٰمَنۜ ِنْعَم اْلَعْبُدۜ ِانَُّهٓ اَّوَاٌبۜ ۞

۞ اْلِجيَاُدۙ  ِفٰنُت  الّصٰ بِاْلَعِشّىِ  َعلَْيِه  ُعِرَض   ِاْذ 

ىۚ ّ۪ رَب ِذْكِر  َعْن  اْلَخْيِر  ُحّبَ  اَْحبَْبُت  ى  ۪ٓ ِانّ  فََقاَل 

ۜ فَطَِفَق  َحتّٰى تَوَارَْت بِاْلِحَجاِب۠ ۞ ُرّدُوَها َعلَّىَ

وِق َوااْلَْعنَاِق ۞ َولََقْد فَتَنَّا ُسلَْيٰمَن  َمْسًحا بِالّسُ

قَاَل  ۞ اَنَاَب  ثُّمَ  َجَسًدا  ۪ه  ُكْرِسيِّ َعٰلى   َواَْلَقْينَا 

 رَّبِ اْغِفْر ۪لى َوَهْب ۪لى ُمْلًكا اَل يَْنبَ۪غى اِلََحٍد

 ِمْن بَْع۪دىۚ ِانََّك اَْنَت اْلوَّهَاُب ۞

(Sura Sad, 38: 30-35)



ZASADY TADŻŁIDU • MADD AL-MUNFASIL 

101

Przedłużenie liter w różnych ilościach upiększa tilałę. Określa się to mianem 
madd. O ilości przedłużenia liter za pomocą maddu decyduje ich położenie. Kiedy 
określa się ilość przedłużenia, litery madd (huruf al-madd) i powody maddu (sa-
bab al-madd) są decydujące. 

Pojęcia te można wytłumaczyć następująco:
Litery madd (huruf al-madd): ( ى - و - ا ):

Ja bez harakatu, 
litera poprzedzająca posiada 

kasrę

Łał bez harakatu, 
litera poprzedzająca posiada 

dammę

Alif bez harakatu, 
litera poprzedzająca posiada 

fathę

ــَاــُـوــِـى

Są to czynniki, które wymagają przedłużenia dłuższego niż madd al-tabii. 
Przyjrzyj się im w tabeli poniżej:

Powody maddu (sabab al-madd):

Sukun al-arid (harakat, 
który zamienia się 

w sukun)
SzaddaSukunHamza

ـّــَ  ــِ  ــُ  ــٍ  ــٌ ـْـ ا ءـ

Madd aI-Tabi’i
Jeśli po literach madd nie ma sabab al-mad (powody madd), wówczas wyko-

nywane jest madd al-tabi’i, nazywane również madd al-asli. Litera nie powinna 
być nadmiernie przedłużona w przypadku madd al-tabi’i. 

Przyjrzyj się poniższym przykładom madd al-tabi’i i przeczytaj je w obecności 
nauczyciela.

ا رَزَْقٰنُهْمَعَذابًا اَْرَسْلنَاَكَوِمّمَ

يَْدُعوَنيُْرُضونَُكْميُْؤِمنُوَن

تَْس۪بيَحُهْمَج۪ديًداقَ۪لياًل

MADD AL-TABI’I - MADD AL-MUTASSIL
MADD AL-MUNFASIL

LE
KC

JA
 2

6



102

NAUKA czytania KORANU

Madd al-Mutassil

Kiedy jedna z liter madd i hamza z sabab al-madd (ء ) pojawiają się razem 
w tym samym słowie, litera poprzedzająca literę madd jest przedłużona cztero-
krotnie w stosunku do madd al-tabi’i. Określa się to mianem madd al-mutassil.

) ٓ ) Ten znak oznacza, że litera znajdująca się pod nim powinna być przedłużona 
jeszcze bardziej. 

Przyjrzyj się poniższym przykładom madd al-mutassili i przeczytaj je w obecności 
nauczyciela.

Madd al-Munfasil

Kiedy jedna z liter madd i hamza ) ا   ) spotykają się w różnych słowach, 
litera poprzedzająca madd jest wydłużona czterokrotnie względem madd al-tabi’i. 
Nazywa się to madd al-munfasil.

Przyjrzyj się poniższym przykładom i przeczytaj je w obecności nauczyciela.

اَءْت َم۪صيرًا َما َورَٓاَء ٰذِلُكْمطَٓائَِفةٌ اُْخٰرىَوَسٓ

وَء اْلَعَذاِب اَْن تَـُبٓوأَ بِِاْث۪مىلَتَنُٓوأُ بِاْلُعْصبَِةُسٓ

َئ بِِهْم َئٓس۪ ُئَحتّٰى تَ۪فۤ زَْيُتَها يُٓض۪

ِاذَٓا اَتَـيَٓا اَْهَلَمٓا اََمرَ اهلُلَوَمۤا اَْساَلُُكْم

ى اَْي۪ديُكْم ى اَرَا۪نىٓف۪ ۪ٓ ْر ۪لٓى اَْم۪رىِانّ َويَّسِ

قَالُۤوا اَتَـتَِّخُذنَافَظَنُّٓوا اَنَُّهْمِلَما لَِبثُٓوا اََمًدا
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Kiedy sukun albo szadda pojawia się po literach madd w tym samym słowie, 
litera poprzedzająca madd jest wymawiana poprzez jej czterokrotne wydłużenie  
w stosunku do normalnej wymowy. Określa się to mianem madd al-lazim.

Przyjrzyj się poniższym przykładom i przeczytaj je w towarzystwie nauczy-
ciela.

Madd al-lazim

Kiedy sukun al-aariz pojawia się po literach madd, wykonuje się madd 
al-aariz. Madd ten ma miejsce tylko w słowach łakf, a litera poprzedzająca madd 
jest przedłużona. 

Przyjrzyj się poniższym przykładom i przeczytaj je w obecności nauczyciela.

Madd al-aariz (madd al-łakf)

Uwaga: Inne przykłady madd al-lazim podane zostały w rozdziale Huruf al-mukattaa.

َجُر يَْسُجَداِن ۞َعّلََم اْلُقْرَءاَن ۞ اَْلوَاِحُد اْلَقّهَاُر ۞َوالّشَ

ُدوِر ۞َمَقاٌم َمْعُلوٌم ۞۪حيَن تَـُقوُم ۞ بَِذاِت الّصُ

َمَعُهۤ ِااّلَ قَ۪ليٌل ۞بِرَّبِ اْلٰعلَ۪ميَن ۞بَِقْلٍب َس۪ليٍم ۞

ِت ّفٰ ٓ ٰااْۤلَٰنُمْدَهٓاّمَـتَاِنَوالّصٰ

اقَُّة ىاَْلَحۤ ُةتَاُْمُرٓونّ۪ اّخَ ۤ اَءِت الّصَ َجۤ

MADD AL-LAZIM - MADD AL-AARIZ
MADD AL-LIJN
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Kiedy litera lijn i sukun spotykają się, wykonuje się madd al-lijn. Literą lijn 
jest łał lub ja z sukunem, a literą poprzedzającą jest fatha ) ــَْى ـــــ ــَْو ) .

W przypadku tej zasady, przedłużona jest sama litera lijn. Madd al-lijn poja-
wia się w słowach, których łakf jest wykonywany i na literze Ajn w huruf 
al-mukattaa.

Przyjrzyj się poniższym przykładom i przeczytaj je w obecności nauczyciela.

Madd al-lijn

ِمَن اْلَغْيِظ ۞ٰهَذا اْلبَْيِت ۞

بَْعَض يَْوٍم ۞لَُه َعْينَْيِن ۞

ِذى الطَّْوِل ۞ذَۤائَِقُة اْلَمْوِت ۞

َواَْنُتُم ااْلَْعلَْوَن ۞ِفى اْبتَِغۤاِء اْلَقْوِم ۞

ِمْن َخْوٍف ۞َولَِسانًا َوَشَفتَْيِن ۞
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Wyrecytuj poniższe wersety zwracając uwagę na zasady maddu i ilości ich 
przedłużenia.

PRAKTYKA

 َواَلۤ اَقُوُل لَُكْم ِعْن۪دى َخزَۤائُِن اهلِل َواَلۤ اَْعلَُم

ى َملٌَك َواَلۤ اَقُوُل ِلّلَ۪ذيَن  اْلَغْيَب َواَلۤ اَقُوُل ِانّ۪

تَْزَد۪رۤى اَْعُينُُكْم لَْن يُْؤِتيَُهُم اهلُل َخْيرًا ۞

ِهْم ۞ اّرِ َولَْيَس بَِضۤ ا ۞ اّسَ ِمْن قَْبِل اَْن يَـتََمۤ

اّدَ اهللَ ۞ يُوَۤاّدُوَن َمْن َحۤ

ُه قَْوُمُه اّجَ َوَحۤ

ى ِفى اهلِل َوقَْد َهٰديِن ۞ ۤونّ۪ ّجُ قَاَل اَتُٰحۤ

اّقِ اهللَ ۞ َوَمْن يَُشۤ
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َعّلََم اْلُقْرَءاَن ۞

ْنٰسَن ۞ َعّلََمُه اْلبَيَاَن ۞  َخلََق ااْلِ

َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد ۞

 قُِتَل اَْصٰحُب ااْلُْخُدوِد ۞

بَِل الَّ۪ذيَن َكَفُروا ۪فى تَْك۪ذيٍب ۞

ُ ِمْن َورَۤائِِهْم ُم۪حيٌط ۞ َواهلّلٰ

بَْل ُهوَ قُْرَءاٌن َم۪جيٌد ۞

تَۤاِء يٰلِف قُرَْيٍش ۞ ۪ايٰلِفِهْم ِرْحلَةَ الّشِ  اِل۪

ْيِف ۞ فَْليَْعُبُدوا رَّبَ ٰهَذا اْلبَْيِت ۞   َوالّصَ

ى اَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوٰاَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف ۞ اَلَّ۪ذۤ
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Niektóre sury (rozdziały) zaczynają się literami bez harakatów. Te litery, zwa-
ne huruf al-mukattaa, recytowane są wraz z ich nazwami. 

W poniższej tabeli wyjaśniona została wymowa tych liter oraz zachodzące 
zasady tadżłidu.

Przyjrzyj się tym wersetom i wyrecytuj je w towarzystwie swojego nauczy-
ciela.

الٓٓم ۞

الٓٓمٓص ۞

يْم ۞ اَِلْف اَلّم۪

يْم َصاْد ۞  اَِلْف اَلّم۪

Alif nie jest przedłużony; 

Lam jest przedłużony (mad 

al-lazim). Mim jest przedłużony 

(mad al-lazim). Poza tym, Mim 
wymawiany jest z ghunną na dwa 
takty (idgham mislejn z ghunną).

اَِلْف اَلْم رَا ۞الٰٓر ۞

Alif nie jest przedłużony; 

Lam jest przedłużony (madd 

al-lazim). Ra jest przedłużone 
(madd al-tabi’i).

Alif nie jest przedłużony; 

Lam jest przedłużony (mad 

al-lazim). Mim jest przedłużony 

(mad al-lazim). Poza tym, mim 
wymawiany jest z ghunną na dwa 
takty (idgham mislejn z ghunną). 

Sad jest przedłużony (madd 
al-lazim). Dodatkowo, kalkala 

wykonywana jest na Dal.

Pisownia WymowaWyjaśnienie

HURUF AI-MUKATTAA
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الٓٓمٰر ۞

ٰطٓسٓم ۞

ٰطٰه ۞

ٓكٰهٰيـٓعٓص ۞

ٰطٓس ۞

يْم رَا ۞ اَِلْف اَلّم۪

يْم ۞ طَاِسيّم۪

طَاِسيْن ۞

طَاَها ۞

َكاْف َها يَا َعْيْن َصاْد ۞

Alif nie jest przedłużony; 

Lam jest przedłużony (madd 

al-lazim). Mim jest przedłużony 

(madd al-lazim). Ponadto, Mim 
jest wymawiany z ghunną na dwa 
takty (idgham mislejn z ghunną). 

Ra jest przedłużone (madd 
al-tabi’i).

Ta jest przedłużone (madd 

al-tabi’i). Sin jest przedłużone 

(madd al-lazim). Mim jest 
przedłużone (madd al-lazim). 

Ponadto, Mim jest wymawiane 
z ghunną na dwa takty 

(idgham z ghunną)

Obie litery są przedłużone 
(madd al-tabi’i).

Kaf jest przedłużone (madd 

al-lazim). Ha i Ja są przedłużone 

(madd al-tabi’i). Ajn jest 
wydłużony (madd al-lijn). Ponadto, 

ihfa jest wykonywana na nun. 

Sad jest przedłużony (madd 
al-lazim). Dodatkowo, kalkala 

wykonana jest na Dal.

Ta jest przedłużone (madd 

al-tabi’i). Sin jest przedłużone 
(madd al-lazim).
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ٰطٓس ۞

ٰحٓم ۞

ٓن

ٓص

ٓق ۞

ٰيٓس ۞

ٓعٓسٓق ۞

طَا۪سيْن ۞

َحا۪ميْم ۞

نُوْن

َصاْد

قَاْف ۞

يَا۪سيْن ۞

َعْيْن ۪سيْن قَاْف ۞

Ta jest przedłużone (madd 

al-tabi’i). Sin jest przedłużone 
(madd al-lazim).

Ha jest przedłużone (madd 

al-tabi’i). Mim jest przedłużone 
(madd al-azim).

Nun jest przedłużony 
(madd al-lazim). Recytacja jest 
kontynuowana bez łakf poprzez 

wykonanie izhar.

Sad jest przedłużone (madd 
al-lazim). Ponadto, kalkala jest 

wykonywana na Dal i recytacja 

jest kontynuowana bez łakf.

Kaf jest przedłużony 
(madd al-lazim).

Ja jest przedłużone (madd 

al-tabi’i). Sin jest przedłużone 
(madd al-lazim).

Ajn jest przedłużone (madd 
al-lijn). Ponadto, ikhfa jest 

wykonywana na nun. Sin jest 
przedłużone (madd al-lazim). Ikhfa 

jest wykonywna na Nun. Kaf 
jest przedłużony (madd al-lazim).
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Podczas kontynuacji liter sukun i muszaddad po słowach z tanłinem, tanłin 
zamienia się w swojego rodzaju harakat (podwójna fatha zamienia się w fathę, 
podwójna kasra zamienia się w kasrę, a podwójna damma zamienia się w dammę), 
dodany jest kolejny Nun z kasrą ) ِن ) i recytacja jest kontynuowana w ten sposób.

Przyjrzyj się poniższym przykładom i przeczytaj je w towarzystwie swojego 
instruktora.

PisowniaWymowa

 الَّ۪ذى
ِن
َج۪ميَعِن الَّ۪ذىَج۪ميًعا

 اهلُل ُمْهِلُكُهْم
ِن
قَْوَمِن اهلُل ُمْهِلُكُهْمقَْوًما

 اْشتَّدَْت
ِن
َكرََماِدِن اْشتَّدَْتَكرََماٍد

 اْجُتـثَّْت
ِن
َخ۪بيثَِةِن اْجُتـثَّْتَخ۪بيثٍَة

 اْبنَُه
ِن
َونَاٰدى نُوُحِن اْبنَُهَونَاٰدى نُوٌح

 اْطَماَّنَ بِ۪ه
ِن
َخْيُرِن اْطَماَّنَ بِ۪هَخْيٌر

KONTYNUOWANIE PO SŁOWACH Z TANŁINEM
LE

KC
JA

 2
9 



Wyrecytuj rytmicznie następujące sury, 
zwracając uwagę na zasady tadżłidu.

LEKCJA 30
ĆWICZENIA
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SURA AL-FATIHA, OTWIERAJĄCA

SURA AL-BAKARA, KROWA, 2:1-5

﴾1﴿ 

اَْلَحْمُد هلِلِ رَّبِ اْلٰعلَ۪ميَنۙ ﴿٢﴾ اَلّرَْحٰمِن الّرَ۪حيِمۙ ﴿٣﴾ ٰمِلِك 

ِاْهِدنَا   ﴾٥﴿ نَْستَ۪عيُنۜ  َوِايَّاَك  نَْعُبُد  ِايَّاَك   ﴾٤﴿ يِنۜ  الّد۪ يَْوِم 

ٰرَط اْلُمْستَـ۪قيَمۙ ﴿٦﴾ ِصٰرَط الَّ۪ذيَن اَْنَعْمَت َعلَْيِهْمۙ َغْيِر  الّصِ

يَن ﴿٧﴾ الّ۪ ٓ اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َواَل الّضَ

ۛ ۪فيِهۚ ۛ  ُهًدى ِلْلُمتَّ۪قيَنۙ ﴿٢﴾ 
  ۚ
الٓٓمۚ ﴿1﴾ ٰذِلَك اْلِكٰتُب اَل رَْيَب

رَزَْقٰنُهْم  ا  َوِمّمَ ٰلوةَ  الّصَ َويُ۪قيُموَن  بِاْلَغْيِب  يُْؤِمنُوَن  اَلَّ۪ذيَن 

ا اُْنِزَل ِالَْيَك َوَمٓا اُْنِزَل ِمْن  يُْنِفُقوَنۙ ﴿٣﴾ َوالَّ۪ذيَن يُْؤِمنُوَن بَِمٓ

ِمْن  َعٰلى ُهًدى  اُوٰ۬لِٓئَك   ﴾٤﴿ يُوِقنُوَنۜ  ُهْم  َوبِااْلِٰخرَِة  قَْبِلَكۚ 

رَبِِّهْم َواُوٰ۬لِٓئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ﴿٥﴾
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اَلَْم يَْجَعْل  اْل۪فيِلۜ ﴿1﴾  َكْيَف فََعَل رَبَُّك بِاَْصٰحِب  اَلَْم تَرَ 

َكْيَدُهْم ۪فى تَْض۪ليٍلۙ ﴿٢﴾ َواَْرَسَل َعلَْيِهْم طَْيرًا اَبَا۪بيَلۙ ﴿٣﴾ 

َكَعْصٍف  فََجَعلَُهْم   ﴾٤﴿  ۙ يٍلۖ  ِسّج۪ ِمْن  بِِحَجارٍَة  تَْر۪ميِهْم 

َمأُْكوٍل ﴿٥﴾

ْيِفۚ ﴿٢﴾  تَٓاِء َوالّصَ يٰلِف قُرَْيٍشۙ ﴿1﴾ ۪ايٰلِفِهْم ِرْحلَةَ الّشِ اِل۪

ِمْن ُجوٍع  اَْطَعَمُهْم  ى  اَلَّٓذ۪  ﴾٣﴿ اْلبَْيِتۙ  ٰهَذا  رَّبَ  فَْليَْعُبُدوا 

َوَءاَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف ﴿٤﴾

SURA AL-FIL, SŁOŃ

SURA AL-KURAJSZ, KURAJSZYCI
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SURA AL-MA’UN, WSPOMNIENIE

SURA AL-KAUSAR, OBFITOŚĆ

ِانَّٓا اَْعطَْيٰنَك اْلَكْوثَرَۜ ﴿1﴾ فََصّلِ ِلرَبَِّك َواْنَحْرۜ ﴿٢﴾

ِاّنَ َشاِنئََك ُهوَ ااْلَْبـتَـُر ﴿٣﴾

يَُدّعُ  الَّ۪ذى  فَٰذِلَك   ﴾1﴿ يِنۜ  بِالّد۪ ُب  يَُكّذِ الَّ۪ذى  اَرََءْيَت 

اْليَـ۪تيَمۙ ﴿٢﴾ َواَل يَُحّضُ َعٰلى طََعاِم اْلِمْس۪كيِنۜ ﴿٣﴾ فَوَْيٌل 

 ﴾٥﴿ َساُهوَنۙ  َصاَلِتِهْم  َعْن  ُهْم  اَلَّ۪ذيَن   ﴾٤﴿ يَنۙ  ِلْلُمَصّل۪

اَلَّ۪ذيَن ُهْم يُرَٓاُؤَ۫نۙ ﴿٦﴾ َويَْمنَُعوَن اْلَماُعوَن ﴿٧﴾
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SURA AL-KAFIRUN, NIEWIERNI

SURA AN-NASR, POMOC

قُْل يَٓاَيَُّها اْلٰكِفُروَنۙ ﴿1﴾ اَلٓ اَْعُبُد َما تَْعُبُدوَنۙ ﴿٢﴾ َواَلٓ اَْنُتْم 

ٰعِبُدوَن َمٓا اَْعُبُدۚ ﴿٣﴾ َواَلٓ اَنَ۬ا َعابٌِد َما َعبَْدتُْمۙ ﴿٤﴾ َواَلٓ اَْنُتْم 

ٰعِبُدوَن َمٓا اَْعُبُدۜ ﴿٥﴾ لَُكْم ۪دينُُكْم َوِلَى ۪ديِن ﴿٦﴾

يَْدُخُلوَن  النَّاَس  َورَاَْيَت   ﴾1﴿ َواْلَفْتُحۙ  اهلِل  نَْصُر  اَء  َجٓ ِاذَا 

َواْستَْغِفْرُهۜ  رَبَِّك  بَِحْمِد  فََسّبِْح   ﴾٢﴿ اَْفوَاًجاۙ  اهلِل  ۪ديِن   ۪فى 

ِانَُّه َكاَن تَّوَابًا ﴿٣﴾
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SURA AL-MASAD, SZNUR

SURA AL-ICHLAS, SZCZEROŚĆ WIARY

َمُدۚ ﴿٢﴾ لَْم يَـِلْد َولَْم يُولَْدۙ ﴿٣﴾  قُْل ُهوَ اهلُل اََحٌدۚ ﴿1﴾ اهلَُل الّصَ

َولَْم يَُكْن لَُه ُكُفوًا اََحٌد ﴿٤﴾

َوَما  َمالُُه  َعْنُه  اَْغٰنى  َمٓا   ﴾1﴿  ۜ َوتَّبَ لََهٍب  اَ۪بى  يََدٓا  تَـّبَْت 

الَةَ  َكَسَبۜ ﴿٢﴾ َسيَْصٰلى نَارًا ذَاَت لََهٍبۚ ﴿٣﴾ َواْمرَاَتُُهۜ َحّمَ

اْلَحطَِبۚ ﴿٤﴾ ۪فى ۪جيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد ﴿٥﴾
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SURA AL-FALAK, JUTRZENKA

قُْل اَُعوذُ بِرَّبِ اْلَفلَِقۙ ﴿1﴾ ِمْن َشّرِ َما َخلََقۙ ﴿٢﴾ َوِمْن َشّرِ 

 ﴾٤﴿ اْلُعَقِدۙ  ِفى  ٰثِت  النَّّفٰ َشّرِ  َوِمْن   ﴾٣﴿ َوقََبۙ  ِاذَا  َغاِسٍق 

َوِمْن َشّرِ َحاِسٍد ِاذَا َحَسَد ﴿٥﴾

SURA AN-NAS, LUDZIE

قُْل اَُعوذُ بِرَّبِ النَّاِسۙ ﴿1﴾ َمِلِك النَّاِسۙ ﴿٢﴾ اِٰلِه النَّاِسۙ ﴿٣﴾ 

ِمْن َشّرِ اْلوَْسوَاِس اْلَخنَّاِسۙ ﴿٤﴾ اَلَّ۪ذى يُوَْسِوُس ۪فى ُصُدوِر 

النَّاِسۙ ﴿٥﴾ ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس ﴿٦﴾
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SURA AL-HASZR, ZEBRANIE, 22-24

AJAT AL-KURSI (SURA AL-BAKARA, KROWA, 255)

ٰهَدِةۚ ُهوَ الّرَْحٰمُن  ُهوَ اهلُل الَّ۪ذى اَلٓ ِاٰلهَ ِااّلَ ُهوَۚ ٰعِلُم اْلَغْيِب َوالّشَ

الّرَ۪حيُم ﴿٢٢﴾ ُهوَ اهلُل الَّ۪ذى اَلٓ ِاٰلهَ ِااّلَ ُهوَۚ اَْلَمِلُك اْلُقّدُوُس 

ُسْبٰحَن  ُرۜ  اْلُمتََكّبِ اْلَجّبَاُر  اْلَع۪زيُز  اْلُمَهْيِمُن  اْلُمْؤِمُن  ٰلُم  الّسَ

ُر لَُه  ا يُْشِرُكوَن ﴿٢٣﴾ ُهوَ اهلُل اْلٰخِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصّوِ اهلِل َعّمَ

ٰمٰوِت َوااْلَْرِضۚ َوُهوَ  اُء اْلُحْسٰنىۜ يَُسّبِـُح لَُه َما ِفى الّسَ ااْلَْسَمٓ

اْلَع۪زيُز اْلَح۪كيُم ﴿٢٤﴾

اهلَُل اَلٓ ِاٰلهَ ِااّلَ ُهوَۚ اَْلَحّىُ اْلَقيُّوُمۚ اَل تَأُْخُذُه ِسنَةٌ َواَل نَْوٌمۜ لَُه َما 

ٰمٰوِت َوَما ِفى ااْلَْرِضۜ َمْن ذَا الَّ۪ذى يَْشَفُع ِعْنَدُهٓ ِااّلَ  ِفى الّسَ

بِِاْذِن۪هۜ يَْعلَُم َما بَـْيَن اَْي۪ديِهْم َوَما َخْلَفُهْمۚ َواَل يُ۪حيطُوَن بَِشْئٍ 

َوااْلَْرَضۚ ٰمٰوِت  الّسَ ُكْرِسيُُّه  َوِسَع  اَءۚ  َشٓ بَِما  ِااّلَ  ِعْلِم۪هٓ   ِمْن 

َواَل يَـُئوُ۫دُه ِحْفُظُهَماۚ َوُهوَ اْلَعِلّىُ اْلَع۪ظيُم ﴿٢٥٥﴾
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SURA AL-BAKARA, KROWA, 285-286

َءاَمَن  ُكّلٌ  َواْلُمْؤِمنُوَنۜ  رَبِّ۪ه  ِمْن  ِالَْيِه  اُْنِزَل  ا  بَِمٓ الّرَُسوُل  َءاَمَن 

ُرُسِل۪ه۠  ِمْن  اََحٍد  بَْيَن  ُق  نَُفّرِ اَل  َوُرُسِل۪هۜ  َوُكُتِب۪ه  َوَمٰلِٓئَكِت۪ه  بِاهلِل 

 َوقَالُوا َسِمْعنَا َواَطَْعنَا ُغْفرَانََك رَبَّنَا َوِالَْيَك اْلَم۪صيُر ﴿٢8٥﴾

َوَعلَْيَها َكَسبَْت  َما  لََها  ُوْسَعَهاۜ  ِااّلَ  نَْفًسا  اهلُل  ُف  يَُكّلِ  اَل 

رَبَّـنَا اَْخطَأْنَاۚ  اَْو  نَ۪سينَٓا  ِاْن  تُؤَاِخْذنَٓا  اَل  رَبَّـنَا  اْكتََسبَْتۜ   َما 

َواَل تَْحِمْل َعلَْينَٓا ِاْصرًا َكَما َحَمْلتَُه َعلَى الَّ۪ذيَن ِمْن قَْبِلنَاۚ 

لَنَا۠  َواْغِفْر  َعنَّا۠  َواْعُف  بِ۪هۚ  لَنَا  طَاقَةَ  اَل  َما  ْلنَا  تَُحّمِ َواَل  رَبَّـنَا 

َواْرَحْمنَا۠ اَْنَت َمْوٰلنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكاِف۪ريَن ﴿٢8٦﴾

ا يَِصُفوَن  ُسْبٰحَن رَبَِّك رَّبِ اْلِعّزَِة َعّمَ

َوَسٰلٌم َعلَى اْلُمْرَس۪ليَن َواْلَحْمُد هلِلِ رَّبِ اْلٰعلَ۪ميَن
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ZNAKI W KORANIE

م Wskazuje na obowiązek pauzy (łakf).

ط Wskazuje, że łakf będzie wykonywany.

ج Wskazuje, że łakf będzie wykonywany.

ز Wskazuje, że łakf może być wykonany.

ص Wskazuje, że łakf może być wykonany.

ق Wskazuje, że łakf może być wykonany.

ع Wskazuje, że łakf powinien być wykonany.

ال
Pokazuje, że łakf nie może być wykonany. Jeśli łakf jest 

wykonany, recytacja powinna być kontynuowana od litery 
poprzedzającej.

Znaki nad wersami
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قف Wskazuje, że łakf może być wykonany.

ۛ  ۛ
Wskazuje, że łakf będzie wykonywany przy jednym  
z tych znaków, ale nie przy obu.

ٱ Wskazuje, że alif nie będzie czytany.

Znaki poniżej wersów

مد Wskazuje, że litera powinna być przedłużona.

قصر Wskazuje, że litera nie powinna być przedłużona.

قطع Umiejscowiona jest poniżej hamzy i oznacza, iż litera 
powinna zostać przeczytana.

س Umiejscowiona jest poniżej sad i oznacza, że litera może 
być wymówiona jako sin.
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EPILOG

Chwała niech będzie Jedynemu Panu Dnia Ostatecznego, który jest Współ-
czujący i Litościwy, Allahowi, Władcy światów. Niechaj błogosławiony i pozdro-
wiony będzie nasz Prorok (saał), który jest dla nas najlepszym przykładem. 

O Panie nasz! Wierzymy w Ciebie, wybacz nam nasze grzechy i broń nas 
przed Piekłem. Wybacz nam nasze zachowanie w zbytku, daj nam siłę, wspomóż 
nas wobec innowierców, wybacz nam, naszym rodzicom, wszystkim tym, którzy 
wierzą i pokutują i wybierają właściwą drogę, którą Ty nam pokazałeś. Obdarz 
nas i nasze pokolenie Rajem, który obiecałeś. Wypełnij nasze życie światłem 
islamu.

O Panie nasz! Tylko Ciebie wielbimy i tylko o Twoją pomoc prosimy. Nie 
oddzielaj nas od proroków, męczenników i ludzi religijnych. Chroń nas od ścieżki 
ludzi złych. Daj nam dobro w tym świecie i w życiu przyszłym. Wybacz nam, jeśli 
nie będziemy posłuszni przez zapomnienie bądź pomyłkę. Obroń nasze serca przed 
zbłądzeniem. Chroń nas przed zachowaniem, które może nas zawstydzić w Dniu 
Zmartwychwstania, podczas którego zyskają tylko ludzie o szczerym sercu. 

O Allahu! Uwierzyliśmy w Twoje przykazy, podążaliśmy ścieżką Proroka 
(saał). Uczyń z nas tych, którzy będą świadkami prawdy. Obdarz nas możliwo-
ścią śmierci jako muzułmanie i wejścia do Raju wraz z innymi dobrymi ludźmi. 
Daj nam pokój wewnętrzny i spraw, by praca była łatwą. Pozwól nam wyra-
zić wdzięczność za błogosławieństwa, jakimi nas obdarowałeś, i spełniać dobre 
uczynki, które sprawią Ci przyjemność. Wymaż nienawiść, jaką mamy w stosun-
ku do naszych wiernych braci. 

O Allahu! W Tobie szukamy ucieczki przed pułapkami szatana i zła ludzi za-
wistnych o czarnych sercach. O Panie nasz! Uczyń z naszych potomków muzuł-
manów, którzy ofiarują modlitwy i otrzymują błogosławieństwa tego świata i na- 
stępnego. 

O Panie nasz! Modlimy się do Ciebie z pokorą i szczerością. Prosimy, abyś 
przyjął nasze modlitwy.

AMIN!




