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Leer meer over Tajwid!
as-Salamu 'alaykum beste lezer,
Voor jou ligt het mini e-book 'Wat is Tajwid?' geschreven en
uitgegeven door Al-Husari Tajwid Instituut. Deze korte e-book leert
jou de essentiële punten van Tajwid en een samenvatting van wat jij
dient te weten als beginnend of gevorderd student. Wat is Tajwid?
Wat betekent het? Waar komt het vandaan? En nog veel meer
vragen die in dit e-book beantwoord zullen worden in shaa' Allah.
Veel leesplezier!
Leona Ahmed
Oprichter & docente
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Wat is Tajwid?
Als je het woordje Tajwid hoort, denk je waarschijnlijk aan de
mooie recitaties van de verschillende reciteurs die je kent.
Prachtige verlengingen, klanken en beheersing van de
letters. Maar wat is Tajwid daadwerkelijk en hoe kunnen wij
het definiëren?
DE DEFINITIE EN HET ONDERWERP

Tajwid komt van het Arabische werkwoord ﺟ ﱠﻮ َد
َ wat

taalkundig gezien het verbeteren of mooier maken
betekent. Wat betekent het dan in de islamitische context?
De islamitische of vakkundige definitie is: iedere letter
haar recht geven bij het reciteren van de Qur’an wat
betreft de makhraj (articulatiepunt), de eigenschappen
(sifat) en alle andere regels van Tajwid. Het is dus een set
aan regels van hoe men de Qur'an dient te reciteren, zodat
deze wordt gereciteerd zoals de Profeet  ﷺheeft gedaan.

De Qur'an is in essentie mondeling overgeleverd. Dit wil zeggen dat
het van oor tot oor, mond tot mond is overgenomen totdat het ons
bereikt heeft zoals wij de Qur'an kennen. Deze keten van overleveren
noemen wij een sanad.
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Dit betekent dat de recitatie die wij de
dag kennen met Tajwid, door de

Profeet  ﷺwerd gereciteerd. Tajwid is
dus niet een los onderdeel; het is

onlosmakelijk verbonden met de
Qur'an. Het IS de Qur'an; de recitatie
zoals dat is geopenbaard en tot ons is
gekomen.
DE GESCHIEDENIS

Toen de Islam zich wijd verspreidde en
zelfs niet-Arabische landen bereikte,
ontstond er een nieuwe behoefte.
Namelijk de behoefte dat de
vanzelfsprekende klanken en letters
die gereciteerd werden door de
Arabieren, uitgelegd en ingekaderd
moesten worden zodat de mensen
geen fouten zullen maken in hun
recitatie.
De Qur'an moest in zijn
oorspronkelijke, zuivere Arabische tong
behouden worden. Zo ontstond 'ilm alTajwid: Tajwid wetenschappen. Een
geheel ingekaderde wetenschap met
regels om de moslim te helpen bij het
voorkomen van het maken van fouten
en het perfectioneren van diens
recitatie.
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Het oordeel van Tajwid
Nu het duidelijk is waar Tajwid vandaan komt, is het
belangrijk om te weten wat voor jou verplicht is om te
kennen. Moet je alle regels kennen? Of zijn er bepaalde
onderdelen die essentieel zijn voor jouw recitatie?

DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

De onderdelen die verreweg het belangrijkste zijn om onder de knie te
hebben voor een goede en correcte recitatie zijn Makharij al-Huruf en
Sifat al-Huruf. Hier wordt vaak mee gestart wanneer men begint aan
Tajwid. Het onderwerp van beide vakken zijn de Arabische letters an
sich: waar de Arabische letters vandaan komen en de eigenschappen
die iedere letter bezit. Wanneer hier fouten in zitten, kan dit
grammaticaal en in de betekenis veranderingen brengen. Dit is iets wat
zeker voorkomen dient te worden als het gaat om de Woorden van
Allah. Het wordt dus gezegd dat de Makharij en Sifat die essentieel zijn
aan de letter de belangrijkste onderdelen zijn voor eenieder om te
kennen, nog voordat je begint aan de overige regels.
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Bijvoorbeeld het woordje اﻟﺮﺣﻤﻦ
ar-Rahman. Indien de letter ح
ٰ

verplaatst wordt met de letter  هdie vanuit een andere plek uit de keel
wordt uitgesproken, krijg je een heel ander woord, wat dus ook de
betekenis van het woord verandert. Ook de woorden  ﻋﺴﻰen ;ﻋﺼﻰ
beide woorden hebben letters die dezelfde plek van uitspreken
(makhraj) delen, maar hebben andere cruciale eigenschappen.
Hierdoor kan de betekenis ook veranderen, wanneer je een cruciale
eigenschap van de letter weglaat of vervangt.

ANDERE TAJWID REGELS

Verder bestaat Tajwid uit andere regels die vooral gaan over hoe
letters in samenspel met andere letters worden uitgesproken (alTarkib). Hierbij kan je denken aan de regels van Nun al-Sakinah en
Tanwin, regels van Mim al-Sakinah en de Mudud (verlengingen). Dit
zijn regels die bepaalde situaties en contexten hebben waarin zij tot
uiting komen. Ook deze manier van reciteren is geopenbaard en altijd
op deze manier gereciteerd. Vanuit de recitaties die mondeling tot
ons zijn gekomen zijn deze regels voltrokken om het voor ons
gemakkelijk te maken door het een theoretisch gestalte te geven. Dit
noemen wij Ahkam al-Tajwid.
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Wat kan jij doen?
Een van de grootste wonderen van de Qur’an is dat het onveranderd
is gebleven sinds de openbaring. Het bestuderen van de letters van
de Qur’an is dus voor iedereen belangrijk om fouten in onze recitatie
te voorkomen en deze Woorden te lezen zoals het altijd is gelezen.
Wil jij hieraan een start maken door de oorsprong en eigenschappen
van de letters te leren zodat je geen grote fouten meer maakt?
Meld je dan aan voor Tajwid Niveau 1 en oefen met een bekwame
docent(e)!

Meer weten?

GA NAAR
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Moge Allah jouw
weg naar kennis
vergemakkelijken
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