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اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ٰ ﺑﺴﻢ اﷲ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ
Koranetikette
Hva vil det si med koranetikette?
Koranetikette er de manerene som man skal følge når man resiterer1 Koranen. Det er
mange regler å følge, og grunnen til det er at det er Guds ord man resiterer. Disse
ordene sendte Herren Gud til profeten Moḥammads s hjerte. Det var for at Hans
Hellighet s selv skulle bli bevisst budskapet og bringe det videre til alle andre.
Tenk nøye på det du resiterer
Det første man lærer, er at man skal tenke nøye på det man resiterer. For uten å tenke
etter lærer man ikke hva som blir sagt eller befalt. Det er derfor man ikke skal være
opptatt med andre ting når Koranen resiteres. Som en troende bør man anstrenge seg
for å lære arabisk, slik at man kan forstå Guds ord.
Å være ren
Den som resiterer Koranen, må være ren. Han må ha utført woḍō’2. For Gud sier i
Koranen at det bare er de rene som kan rører ved den, da det er en hellig bok åpenbart
av Herren over alt som finnes.3
Å sitte
Det å sitte mens man resiterer Koranen, er også en viktig del av etiketten, men det
betyr ikke at man ikke kan resitere Koranen stående, gående, løpende eller liggende,
for det er også lov. Grunnen til at vi legger vekt på å sitte, er for at når du sitter i ro og
mak, tar du deg tid til å tenke grundigere etter. I Koranen sies det at de som tror, de
blir ydmyke av å høre Guds navn, og deres tro øker når Koranen resiteres.4
Å vende ansiktet mot bønneretningen
Det er å sitte med ansiktet vendt mot den retningen man forretter tidebønnen
(bønneretningen5).
Å be om Guds beskyttelse
Det er veldig viktig at man ber om Guds beskyttelse før man begynner å resitere
Koranen, for det er det Gud befaler, og det er det vår elskede profet s pleide å gjøre.
Det gjør man ved å si:
«Jeg søker beskyttelse hos Gud mot Satan, den forviste!»
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Resitere betyr å lese opp. På arabisk heter det tilāwah ()ﺗﻼوة.
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Den rituelle renselsen. På arabisk heter det woḍō’ ()وﺿﻮء.
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Koranen 56:79–80.
Koranen 8:2.
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Qiblah ()ﻗﺒﻠﺔ.
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Å resitere Koranen med en vakker og melodiøs tone
Det vil si at man resiterer den høyt og fint (langsomt) med en vakker og melodiøs
stemme, slik at den vakre stemmen får den som hører på, til å bli tiltrukket av det man
resiterer, og den langsomme måten gir lytteren tid til å tenke på det som blir resitert.
Profeten la stor vekt på at man resiterte Koranen på en vakker og melodiøs måte.
Profetens følgesvenn Ibn ‘Abbās g sa at det er bedre å resitere noe fra
Koranen på en vakker og langsom måte enn å resitere hele Koranen i hastverk.
Å gråte når man resiterer Koranen
Det hender at man blir rørt av det man resiterer, og begynner å gråte. Det er ikke bare
tillatt, men vår elskede mester s befalte det: «Resiter Koranen, og gråt! Hvis dere
ikke klarer å gråte, så lat i det minste som at dere gråter!»
Det vil si at man i det minste prøver å forstå følelsene til den som har blitt rørt
av Guds ord.
Å knele med ansiktet ned
Et punkt i koranetikette er å knele med ansiktet ned når man resiterer eller hører et av
versene som er kjent som sajdah-vers6. Man skal ha utført woḍō’, vende seg mot
bønneretningen og knele med ansiktet ned. Stedet der man utfører denne sajdah, må
også være rent, og det samme gjelder klærne til den som resiterer.
Å be om tilgivelse fra Gud
Det forekommer mange vers i Koranen der det står om å lovsynge Guds hellighet,
framsi Hans storhet, be Ham om tilgivelse og nåde eller be om beskyttelse mot Hans
straff. Ved disse versene bør den troende ta seg tid til å tenke på det verset sier, og
samtidig gjøre det verset sier.
Å prise Gud etter å ha resitert Koranen
Vår elskede profet s pleide å framsi følgende ord etter å ha resitert Koranen:
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«Å, Gud, hellig er Du, og all lovprisning er for Deg. Ingen er tilbedelsesverdig unntatt
Deg! Jeg ber Deg om tilgivelse og vender meg i anger til Deg.»
Hva lærer vi?
Vi lærer:
• Man skal følge noen bestemte regler når man resiterer Koranen.
• Man skal tenke nøye på det man resiterer, derfor er det arabiske språket viktig.
• Man må være ren for å holde Koranen og resitere.
• Man skal resitere Koranen høyt og fint.
• Man skal be om Guds beskyttelse før man begynner å resitere Koranen.
• Man bør resitere Koranen så fint som man klarer.
• Man skal prise Gud etter å ha resitert Koranen.
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Det vil si slike vers som krever at man skal knele med ansiktet ned – å utføre sajdah ()ﺳﺠﺪة. Disse

sajdah-versene ( )آيات السجدةforekommer 15 ganger i Koranen.

