
«   Et småords præfiks der betegner et spørgsmål som Er det?

Hvilken? Om? Hvis? Efter ord der står i 3. person hankøn,

flertalsverbum i datid, fx «uÔ³Ó²Ó� og ord som «uÔ�ËÔ√, står alif i

WÓ¹UÓ�uÚ�« Ôn�Ó√ ‘forholdsregel’ (alif af precaution) der er

skrevet men ikke udtalt.

]»Ó√ Han forberedte sig på at rejse. Han rettede sig mod… Han

længtes inderligt efter… y»Ó√  k,d Q. Jordens grøder ÎUÒÐÓ√ akk.

Ï¡PÓÐ¬ Flertal af Ï»Ó√  for ÏuÓÐÓ√ .

Ôo¹—UÓÐÓ√ Bægere (på fod) ghm, flertal af  Ïo¹dÚÐ≈ , (persisk).

XÓÐÓ√ Far! wÐÓ√  Min far. Se  uÐ√

ÔdÓ²ÚÐÓ√ Se ÓdÓ²ÓÐ

Ï¡PÓG²ÚÐ«  en.n. 8. f. af vÓGÓÐ.

ÓbÓÐÓ√ Han forblev på et sted, handyret var vild eller sky.

ÏbÓÐÓ√ Tid, et længere tidsrum.  Î«bÓÐÓ√  Ever, forever. adverbiel navne-

ord.

ÔrO¼«ÓdÚÐ≈ Profeten Ibrahim. Navneord i ghm af Hebræisk oprindelse.

Ô√=dÓÐÔ√Æ Ô√dÚÐÔ√ 1. person ental, mudari, nutid, 4. f. og 2. f. af Ó√ÓdÓÐ.

ÓoÓÐÓ√  ‡  Ó‡   (vÓ�≈)  Han (slaven) flygtede (til)…

 ÓqÓÐÓ√  . ÓqÐÓ√  Han udvidste stor dygtighed i at føre tilsyn med kameler.

Han havde mange kameler. Der var mange kameler.  ÏqÐ≈ og

ÏqÚÐ≈ Kameler. En flok kameler. Ï‰UÓÐ¬ . Flere flokke kameler,

fællesbetegnelse, flertal. ÔqOÐUÓÐÓ√. Særskilte og enkelte flokke (af
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fugle) ghm.



 ÔfOKÚÐ≈ Se ÏfÓKÓÐ

ÏsÚÐ≈ Se vÓMÓÐ

uÐ√ Ï»Ó√ En far. When in connection med  en complement as in

ÓbÓLÚŠÓ√ uÔÐÓ√   Ahmads far, som kompliment. uÔÐÓ√ nom. UÓÐÓ√

akk.  wÐÓ√  gen.  XÓÐÓ√ PÓ|  for wÐÓ√ PÓ¹  Far! (O! min far).

Ê«ÓuÓÐÓ√  Et forældre par,  dualis. «ÓuÓÐÓ√ som ÔÁ«ÓuÓÐÓ√ og

tÚ¹ÓuÓÐÓ√ Begge sine forældre. Ï¡PÓÐ¬  Forældre, fædre,  forfædre,

flertal.  

Ï»«ÓuÚÐÓ√ Flertal af Ï»UÓÐ. Se »uÐ.

vÓÐÓ√  ‡   Ó‡  Han afviste, var uenig, han brød sig ikke om, uvilje fx

Ó ÔÁÓ—uÔ½ ]r²^¹ ÊÓ√ ]ô≈ Ôt]K�« vÓÐÚQÓ¹ÓË ,‘Men Allah afviste alt

andet end hvad som gør Hans lys perfekt’. Q. 9.32.

ÓoÓ�]ð« 8. f. af ÓoÓÝÓË.

ÓsÓIÚðÓ√ Se sIð

vÓI]ð« 8. f. af vÓ�ÓË.

ÔR]�ÓuÓðÓ√ 1. person ental verbal nutidsform af 5 f. af  ÓQÓ�ÓË.

vÓðÓ√   ‡  Han kom, Han kom til (med akk. eller med ‰). Han bragte

til.. (med » for ting og akk. for person). Det skete. Det som

skete. Han stødte på… Han gjorde, forøvede, begik… (med akk.

eller med vÓKÓŽ)  Ì ¬ coming, one who comes, part. act.,

ÏWÓOð¬ hunkøn, wðü«  bestemt form,  ÏWÓOð¬ hunkøn, aktiv

tillægsform.  ywðUÓ	 At komme eller at komme til, passiv tillægs-
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form. I  ÎUÒOðUÓ	 ÔÁÔbÚŽÓË ÓÊUÓ�  Q. 19.61 ‘Hvad Han lover vil



ske’, har ordet  en aktiv betydning og pga ÓÊUÓ� har det en

betydning i fremtiden.  vÓð¬  Han bevirkede at de eller det

kom, bragte, producerede. Gav  (med dobbelt akk.) 4. form.

Ï¡PÓ²¹≈  Overrækkelsen af gaver,  en.n., Ì uÔ	  En der giver,

aktiv tillægsform. ÓÊuÔðuÔ	  flertal.  wðËÔ√  Han blev givet…

passive verbum, «uÔðËÔ√ flertal.  Fx  «uÔðËÔ√ Ós¹c]�Ó«   Ó

Ô»UÓ²JÚ�«  Q. 2.125 ‘Dem som Bogen er blevet givet til.’

]ÀÓ√  Ô‡  ‡  Ó‡  Det var rigeligt, stort, yppigt. Indbo.

ÏÂUÓŁÓ√ Se ÓrÓŁÓ√

ÓdÓŁÓ√ ‡  Ô‡  Han satte sit  mærke (på)…, berettede. ÏdÓŁÓ√ Et spor, fod-

spor. Ï—UÓŁ¬  Spor, oldtids monumenter, flertal. Ï…Ó—UÓŁÓ√  Et levn.

ÌrÚKŽ Ús=	 Ï…Ó—UÓŁÓ√  ‘Et lærdoms levn’ Q. 64.3.  ÓdÓŁ¬  Han

valgte, foretrak (med akk. og vÓKÓŽ), 4. f.

ÓqÓŁÓ√  ‡.  Det havde rodfæstet sig dybt. Det stod fast.  ÏqÚŁÓ√ , fælles-

betegnelse, Tamarisk.

ÓrŁÓ√ Ó‡  ‡  Han fejlede, han lavede en fejl. Han gjorde noget forkert.

ÓrÓŁÓ√ . Ó‡   Ô‡  Han formodede at han havde handlet dårligt (med

akk.) . ÏrÚŁ≈ En misgerning, skyldighed, forseelse, forbrydelse,

en.n. ÏÂUÓŁÓ√ Gengæld eller erstatning for uret, straf. ÏrŁ¬ En der

forser sig, forbryder, skyldig (person), aktiv tillægsform. ÏrOŁÓ√

En der forser sig meget (eller ofte) ÏrOŁUÓð Anklage mod uret,

ugerning, udåd, forbrydelse,  en.n. 2. f.
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 ]ÃÓ√ Ó‡  Ô‡  Det brændte, flammede op. ÏÃUÓłÔ√ Noget der brænder på



tungen hvad enten det er salt, bittert eller varmt.  ÏÃuÔłUÓ¹ En

der går hurtigt, eller løber på en eller anden måde. ÔÃuÔłUÓ¹

ÔÃuÔłUÓ	ÓË Gog og Magog,  to stammer, to store nationer der

nedstammer fra Yafidh, Nuhs søn.

vÓ³Ó²Úł« 8. f. af vÓ³Ół

]YÔ²ÚłÔ√ Passive. 8. f. af ]YÓł

ÏÀ«ÓbÚłÓ√ Flertal af ÏÀÓbÓł  Et gravsted.

ÓdÓłÓ√  ‡   Ô‡  Han erstattede, compenserede, belønnede eller betalte en

løn. Tjente for en løn. Han hyrede ham ud. ÏdÚłÓ√  En belønning,

dusør, et vederlag, en erstatning, medgift, løn  en.n. Ï—uÔłÔ√

Lønninger, medgift,  flertal. ÓdÓłÚQÓ²ÚÝ«  Han hyrede…  10. f.

ÓqÓł√  Ô‡   En frist var blevet fastsat til det hvorpå det skulle falde. ÏqÚłÓ√

En årsag,  fx Óp�Ó– qÚłÓ√ Ús	   ‘på grund af det’ Q 5:113.

ÏqÓłÓ√ En fastsat periode, en forudbestemt  perioede, ens egen

forudbestemte tid.  Ï‰UÓł¬ flertal.  Óq]łÓ√  Han fastsatte en

fastlagt periode (med akk. og  ‰) 2. f. Ïq]łÓRÔ	  Forudbestemt i

tid , passiv tillægsform. Fx  ö]łÓRÔ	 ÎUÐUÓ²� ‘For en forud-

bestemt tid’ Q. 3.139.

ÏW]MłÓ√ Flertal af Ï5MÓł. Se ]sÓł.

ÏWÓ×MÚłÓ√ Flertal af ÏÕUÓMÓł. Se Ó`ÓMÓł.

Ï—uÔłÔ√ Løn, medgifert,  flertal af ÏdÚłÓ√. Se  ÓdÓłÓ√.
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ÔY¹œUÓŠÓ√ Flertal af Y¹bÓŠ¨ Se  ÓÀÓbÓŠÆ



Ó◊UÓŠÓ√ 4. f. af Ó◊UÓŠÆ Se  havata

Ï¡P]³ŠÓ√ Flertal af ÏVO³ÓŠÆ  Se ]VÓŠ   

ÏbÓŠÓ√ Se ÓbŠÓË

ÏÂÓöÚŠÓ√ Flertal af ÏrÚKÔŠ og ÏrÚKŠ. Se ÓrÔKÓŠ

ÈÓuÚŠÓ√ Se ÈÓuÓŠ

ÓXÓ³ÚšÓ√ 4. f. af ÓXÓ³Óš.

ÏÊ«ÓbÚšÓ√ Plur. af Ï  ÊÚbš.

ÏœËÔbÚšÔ√ Se  ]bÓš.

ÓcÓšÓ√  Ô‡. Han tog, modtog (med akk. og også med »). Han ac-

cepterede. Han tog  noget væk. Han  straffede… Han voldte

lidelse eller sorg, (alle med akk. for person  » , w� eller

vÓKÓŽ ). Han lavede en  aoverenskomst/ pagt med…  (med

vÓKÓŽ for person eller akk.). Han tog ham til fange captive. Han

fik overtaget over en anden og han dræbte ham.  Han satte sig i

besiddelse af… Han bemægtigede sig  (med akk. eller » for

ting). Han tog det i hånde og arrangerede det, fx PÓ½ÚcÓšÓ√ ÚbÓ�

ÔqÚ³Ó� Ús	 UÓ½ÓdÚ	Ó√ ‘Vi havde gjort vores forberedelser forind-

en’ Q. 9.50. ÏcÚšÓ√ Selve handlingen at tage,  holde ansvarlig, n.

en. Ï…ÓcÚšÓ√, En straf (noun af unity). Ïcš¬ En der tager, part.act.

Ó ÓcÓš¬  aor. Ôcš«ÓRÔ¹ At drage (en) til ansvar, holde  ansvarlig

(med akk. af person og » (af forbrydelsen)) 3. f. Fx   Óô

ÚrÔJ½UÓLÚ¹Ó√ Ów� uÚG]K�UÐ ÔtÒK�« ÔrÔ�Ôcš«ÓRÔ¹  ‘Allah vil ikke drage
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jer til ansvar for uagtsomme udsagn under edsaflæggelse’ Q.



2.223. ÓcÓ�]ð« Han tog, tog til sig selv, 8. f.; med Î«bÓ�ÓË betyder

det ‘han fik en søn’ fx. ÌbÓ�ÓË s	 Ôt]K�« ÓcÓ�]ð« UÓ	 ‘Allah har

ikke (fået sig) en søn’  Q. 23.91. Han modtog, lavede eller

gjorde, lavede til sig selv fx Ú ÓcÓ�]ð«  uÔ³ÓJÚMÓFÚ�« qÓ¦ÓLÓ�

ÎU²ÚOÓÐ, ‘En edderkop der bygger sig et hus’ Q 29.41. I

ÎUÒ¹dÚ�ÔÝ ÚrÔ¼UÓ½ÚcÓ�]ðÓ√ ‘Gjorde vi dem til figurer for sjov?’ Q

38.62 er alif wisal udeladt efter den spørgende partikkel √. Han

betragtede, han holdte på, formodede fx ÔoHÚMÔ¹ UÓ	 Ôc�]²Ó¹ÓË

t]K�«ÓbÚMŽ Ì UÓÐÔdÔ�  ‘Betragt hvad han giver som noget der vil

gøre at han nærmer sig Allah’ Q. 9.100. Han handlede, opførede

sig (venligt) (med w� for person), fx Óc�]²Óð ÊÓ√ U]	≈ÓË

UÎMÚ�ÔŠ ÚrNO�   ‘Eller du kan behandle dem venligt’ Q l8.84.

Ï–UÓ�=ð≈  At tage  til sig selv,  en.n. Ïc�]²Ô	  En der tager. Den

der tager (den tagende), aktive part.

Ód]šÓ√  Aor. Ôd=šÓRÔ¹. Han gjorde det til sidst,  udsatte, udskød, ugjort,

opsatte,  (med akk. og ÚsÓŽ) 2. f. Der findes ingen 1. f. Fx

Ó»«ÓcÓFÚ�« ÔrÔNÚMÓŽ UÓ½Úd]šÓQÚM¾Ó�ÓË ‘Hvis vi udskød deres straf’

Q. 11.11. Han bevilligede en udsættelse (med akk. og -). Ód]šÓQÓð

Han forblev tilbage, 5. f. Fx ÓÂ]bÓIÓ²Ó¹ ÊÓ√ ÚrÔJM	 ¡UÓý sÓ*

d]šÓQÓ²Ó¹ ÚËÓ√ ‘Til dem af jer som ønsker at gå fremad eller holde

jer tilbage’ Q. 74.37. ÓdÓšÚQÓ²ÚÝ«  Han holdte sig tilbage, 10. f. F

x WÓŽUÓÝ ÓÊËÔdšÚQÓ²Ú�Ó¹ Óô ‘De kan ikke udsætte det en
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eneste time’ Q. 7.32. ÏdšÚQÓ²Ú�Ô	 Den der holder sig tilbage,



tilbageholdende adj?participial adj gram participial participle sb

gram tillægsform participium?  ÔdÓš¬ for ÔdÓšÚ√Ó√  En anden,

(2.grad/højere grad). ÔdÓšü« Den anden. Ê«ÓdÓš¬ (de) andre

2. ÈÓdÚšÔ√ f. flertal. ÔdÓšÔ√ flertal. hunkøn fx  ÚrÔJ|ÓdÚšÔ√ w�

‘Komme bagfra’ Q. 3.147. Ïdš¬. Ï…Ódš¬ Sidst, den sidste,

enden, hunkøn. ÔÓdšü« De Sidste (Allahs navn), de (der kom)

senere.   Ô…Ódšü« Det sidsteYderste? (liv) som betyder, Det

næste liv,  hunkøn. Note that this is an adjective for  en noun

which is implicut, fx---  Det sidste/yderste liv.

ÓXÚ¹ÓeÚšÓ√ 2. person ental datid. 4. f. af ÓÍeÓš.

vÓHÚšÓ√ 4. f. af vÓHÓš.

Ô¡]öšÓ√ Ghm. Flertal af ÏqOKÓš.  Se . ]qÓš

ÔtÚMÔšÓ√  Aor. 1 person ental med ÔÁ som suffiks. se ÓÊUÓš.

ahkawaÏŒÓ√ En broder. uÔšÓ√ nom. nævneform wšÓ√ genitiv ejefald. UÓšÓ√

akk.  i forbindelse med et kompliment fx ÓbÓLÚŠÓ√ uÔšÓ√ Ah-

mads bror. Ê«ÓuÓšÓ√ dualis. sÚ¹ÓuÓšÓ√ kasus udenfor ejefald?

«ÓuÓšÓ√ og ÚÍÓuÓšÓ√   i forbindelse med et kompliment, fx

ÚrÔJÚ¹ÓuÓšÓ√ ÓsÚOÓÐ «uÔ×KÚÓQÓ� ‘Slut fred mellem dine brødre’..

Q. 49.10.  Ï…ÓuÚš≈  og ÏÊ«ÓuÚš≈ Brødre hvor det sidste antyder

fæller eller venner, flertal. ÏXÚšÔ√ En søster. Ï «ÓuÓšÓ√ søsters,

flertal. ÊUÓ²ÚšÔ√ dualis. sÚOÓ²ÚšÔ√ oblique kasus udenfor eje-

fald?.
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]œÓ√       Ô‡ Ó‡ ‡  Noget tilstødte (ham). En begivenhed tilstødte (ham),



plagede, undertrykte. yœ≈ Vidunderlige eller frygtelige ting. Fx

«ÎÒœ≈ UÎ¾ÚOÓý ÚrÔ²Ú¾ł ÚbÓIÓ�  Q. 19. 89 ‘Du har udtænkt noget

uhyrligt’.

ÚrÔðÚ√Ó—«]œ≈ for ÚrÔðÚ√Ó—«ÓbÓð 2. person flertal 4. f. af Ó√Ó—Óœ.

Ó„Ó—«]œ≈ 6. f. af Ó„Ó—Óœ.

«Ë^œÓ√ Han tilbagegav. Bydemåde (sb) 2. f. af ÈÓœÓ√. ??

Ï¡¬ÓœÓ√ Se ÈÓœÓ√

Ï—UÓÐÚœÓ√ Se ÓdÓÐÓœ

«ËÔƒÓ—Úœ« Bydemåde flertal af Ó√Ó—Óœ.

Ï¡PÓOŽÚœÓ√ Flertal af ywŽÓœ . En adopteret søn. Se UÓŽÓœ

vÓ�ÚœÓ√ 4. f. af ÓôÓœ.

ÓÂÓœÓ√  ‡. Han blandede (brødet) med krydderier. tKÚ¼ÓQÐ ÔtÓ	ÓœÓ√ Han

forenede ham i selskab med sin familie. ÚrÔNÓMÚOÓÐ ÓÂÓœÓ√ Han

genforenede dem. ÚrÔNÓ	ÓœÓ√  . Ô‡  ‡. Han stod som et forbillede for

dem.  ÓÂœÓ√  en Ô‡.  Han var brunlig. ÔÂÓœ¬. Af en brunlig farve.

Adam, den firste profet, menneskelighedens fader.

vÓ½ÚœÓ√  Se vÓ½Óœ .

vÓ¼ÚœÓ√  Se vÓ¼Óœ .

ÔÁ«]œÓ√ Han leverede det tilbage (til den oprindelige ejer), retunerede

det, tilbagegav det,  betalte det tilbage, betalte det, (med akk. og

vÓ�≈)  2. f.. Aor. Í=œÓRÔ¹ som i =œÓRÔOÚKÓ� fx. Íc]�« =œÓRÔOÚKÓ�

ÔtÓ²Ó½UÓ	Ó√ ÓsLÔðÚƒ« Q. 2. 282 ‘Han skal overdrage sit betroede
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hverv’.



Ú–≈ Da, når, ubøjeligt navneord. Datid dog til tider fremtid. I Qur’an

al Karim er det afte forstået som, husk på da…  Brugt som

endelse til tidsbegreber ser man fx Ìc¾ÓMOŠ Da, på den tid.

Ìc¾Ó	ÚuÓ¹ På den dag. De kan også stå i fremtid.  I Quranen

finder man ofte - brugt til at begynde en sætning og er derfor

forstået som fx -- -- - ‘Husk på hvad som hændte før’.

«Ó–≈  Når, hvornår, sammen med et udsagnsord i datid betyder det

noget fremtidigt dog til tider også noget fortidigt (datid) fx  «Ó–≈

Ó¡PÓł   Q. 110.1 ‘Når … er kommet’. Se! I betydning af noget der

sker pludselig eller uventet. Brugt med ÚÊ≈ , hvis, kan det

betyde, når. Med et 2. «Ó–≈ kan det også betyde, da, så, fx ]rÔŁ

ÊuÔłÔdÚ�Óð ÚrÔ²½Ó√ «Ó–≈ ÷Ú—ÓÚ_« Ós=	 Î…ÓuÚŽÓœ ÚrÔ�UÓŽÓœ «Ó–≈

Q. 30. 24 ‘Når Han kalder jer op fra jorden, så vil I med et

komme frem’.

Brugt i forbindelse med en ed, betyder, - når, noget fremtidigt

fx vÓAÚGÓ¹ «Ó–≈ qÚO]K�«ÓË Q. 92.1 ‘Ved natten når den til-

dækker’. Men kan også betyde, Hvis. - brugt efter en spørgende

partikle - fx - , Er det  sådan? Osv.  I Quranen finder man afte -

brugt til at begynde en sætning og er derfor forstået som

Î«–≈ Derfor, altså, i det tilfælde. Forholdsord.

ÏÊUÓ�Ú–Ó√ Flertal af ÏsÓ�Ó– En hage.  Se ÓsÓ�Ó–

UÓMÚ�Ó–Ó√ 1. person flertal. nutid. 4. f. af Ó‚«Ó–.

ÏW]�–Ó√ Flertal af ÏqO�Ó– . Se ]‰Ó–
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ÓÊ–Ó√  -. Han var lydhør, hørte efter (med  ‰ eller vÓ�≈ ). Han tillod,



gav lov (til) (med ‰ for person og » for ting, også med ÚÊÓ√

for udsangsord). ÏÊÚ–≈  Tilladelse, navneord for handling,. ÏÊÚ–Ô√

Et øre, hunkøn,, ÏÊ«Ó–Ó√ flertal. ÏÊ«Ó–¬ En bekendtgørelse, med-

delelse. Også, At kalde til bøn. ÓÊ]–Ó√  Han bekendtgjorde, tilkend-

egav, proklamerede, udråbte (med ÚÊÓ√ eller med » for ting) 2.

f.  ÏÊ=–ÓRÔ	  En der tilkendegiver, proklamere, bekendtgør, som

tiderne for bøn, en mu'adhdhin,  part. act.. ÓÊÓ–¬ (ÔtÓ½Ó–¬ akk. af

person). 4. f. ÓÊ]–ÓQÓð  Han bekendtgjorde, tilkendegav, meddelte

5. f. fx  Óp^ÐÓ— ÓÊ]–ÓQÓð Ú–≈ÓË Q. 7.166 ‘Og da jeres Herre meddel-

te..’, sværgede. ÓÊÓ–ÚQÓ²ÚÝ« Han spurgte om tilladelse (med ÚÊÓ√

eller med akk. for person og ‰ for ting). Han bad om at være

undskyldt, fritaget. 10. f. Fx  ÓpÔ½–ÚQÓ²Ú�Ó¹ Óô´66 Q. 9.44 ‘De

beder ikke om at blive undskyldt’.

ÓÍ–Ó√  Ó‡. Han var ærgerlig, irriteret, led skade, fortræd, (et mindre

onde). ÈÎ–Ó√  Ærgelse, irritation, skade, fortrædelse. Urenhederr,

sygdom, aktivt navneord. ÈÓ–¬ aor. –ÚRÔ¹. Han irriterede,

ægrede, skadede, gjorde fortræd, krænkede. Han straffede. (akk.

for person) 4. f. ÓÍ–ËÔ√ Han blev skadet. «ËÔ–ËÔ√ mask. flertal.

Ópz¬Ó—Ó√ Ó„Ó—Ó√.

Ó»Ó—Ó√  Ó‡. Han blev expert eller dygtig ( med » for ting). Han var i

nød, manglede. ÏWÓÐÚ—≈  At ønske sig, fornøde, nødvendiggøre,

handlende navneord.. Ô»—PÓ	  flertal af ÏWÓÐ—ÚQÓ	. Nødvendigh-
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eder, nødvendig brug, hverdagsbrug.



Ï»UÓÐÚ—Ó√ flertal af y»Ó—

vÓÐÚ—Ó√ More numerous, more abundant in wealth. Se uÐ—.

Ó»UÓðÚ—≈ 8. f. af Ó»«Ó—Æ  Se  V¹—

Ï¡PÓłÚ—Ó√ flertal af ÎUłÓ— . UÓłÓ— se uł—.

ÚtłÚ—Ó√  UÓłÓ— se uł—.

ÈÓœÚ—Ó√ 4. f. af ÈÓœÓ—

UÓÝÚ—Ó√ for vÝÚ—Ó√ 4. f. af UÓÝÓ— se uÝ—.

Ó÷Ô—Ó√ , Ó÷Ó—Ó√

. Ô‡. Det blev produktivt, frugtbar, luxuriant?. Han blev ydmyg,

hengiven og med en naturlig tilbøjelighed til at gøre godt.

Ï÷Ú—Ó√. Jord, land,  en country, hunkøn.

Ó„Ó—Ó√  Ô‡  ‡ . Den (en kamel) spiste af træet ved navn Ï„«Ó—Ó√. Han blev

tilbage, vedblev, dvælede (på et sted). Ôpz¬Ó—Ó√ ghm. flertal af

ÏWÓJ¹—Ó√ , En høj løjbænk under en baldakin.

ÓÂÓ—Ó√  ‡ . Han fjernede, åd, fortærede. ÔÂÓ—≈ ghm., Iram, navn på den

første af ‘Ad stammerne efter en stamfader. Nogle mener at det

var navnet på deres by.

ÈÓ—Ó√ 1 person ental. af ÈÓ√Ó—.

]“Ó√  Ô‡ ,  ‡.  Det lavede en lyd som noget der koger. Det flammede,

blussede. Han tændte et bål. Han tilskyndede, ansporede, rørte

op i, anstiftede. Ægge, ophidse. y“Ó√ En anstiftelse, tilskyndelse.

«ËÔœ«ÓœÚ“«  Óœ«Ó“  se b¹“.
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Ó—Ó“Ó√  ‡ . Det omringede. Det dækkede. Han eller det styrkede (med



akk. for ting eller person) Ï—Ú“Ó√ n. en. Styrke, svaghed. Ryggen.

Ó—Ó“¬ 3. f. Han hjalp eller styrkede (med akk. for ting eller

person). Roden er muligvis Ó—Ó“«ÓË, se Ó—Ó“ÓË. Ô—Ó“¬ ghm.i,. et

navn man gav Ibrahims fader, Tarikh.

Ó·“Ó√  Ó‡. Det var nær eller kom nærmere eller nærmede sig. ÏWÓ�“¬

Umiddelbart forestående, overhængende (opstandelsens dag).

vÓ�Ú“Ó√ Se vÓ�Ó“.

ÏÃ«ÓËÚ“Ó√ Flertal af ÏÃÚËÓ“. ÓÃ«Ó“ se ÃË“.

]”Ó√ Han stiftede, grundlagde (med akk. og vÓKÓŽ).

ÔdOÞUÓÝÓ√ Ghm. Flertal muligvis af Ï—UÓDÚÝÓ√ se ÓdÓDÓÝ .

Ô—ËUÓÝÓ√ Ghm. Flertal af Ï—«ÓuÝ, Et armbånd. Se —uÝ.

Ï»UÓ³ÚÝÓ√ Flertal af ÏVÓ³ÓÝ. ]VÓÝ.

Ï◊UÓ³ÚÝÓ√ Flertal af ÏjÚ³Ý En stamme. ÓjÓ³ÓÝ

Ï‚ÓdÚ³Ó²ÚÝ≈ Silke med en fyldig struktur, brokade. Se Ó‚ÓdÓÐ.

Ó»UÓ−Ó²ÚÝ« 10. f. afÓ»UÓł Se »uł.

]oÓ×Ó²ÚÝ« 10. f. af ]oÓŠ.

Ó–ÓuÓ×Ó²ÚÝ« 10. f. af Ó–UÓŠ. –uŠ.

]‰ÓeÓ²ÚÝ« 10. f. af ]‰Ó“.

ÓŸUÓDÓ²ÚÝ« 10. f. af ÓŸUÓÞ. ŸuÞ.

ÚcFÓ²ÚÝ« 10. f. af Ó–UÓŽ. Se –uŽ Imperative.

vÓMÚGÓ²ÚÝ« 10. f. af ÓwMÓž.
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Ú“eÚHÓ²ÚÝ« 10. f. af ]eÓ� Imperative.



ÓÊUÓJÓ²ÚÝ« 10. f. af ÓÊUÓ� se  Êu�.

Ó∆eÚNÔ²ÚÝÔ« 10. f. Ó∆eÓ¼.  Passive.

Ú ÓuÚNÓ²ÚÝ«  3. person ental. 10. f. af ÈÓuÓ¼. Hunkøn.

ÓbÓ�ÚuÓ²ÚÝ« 10. f. af ÓbÓ�ÓË.

ÈÓuÓ²ÚÝ«  8. f. af ÈÓuÓÝ.

Ó”ÓQÚOÓ²ÚÝ« 10. f. af Óf¾Ó¹.

ÓsÓIÚOÓ²ÚÝ« 10. f. af ÓsIÓ¹.

Ï—UÓ×ÚÝÓ√ Flertal. af ÏdÓ×ÓÝ  Lige før gry.

dÚÝÓ√  4. f. af ÈÓdÓÝ. Imperative.

ÓdÓÝÓ√  ‡. Han bandt ham op, gjorde ham til en fange (med akk. for

person.) ÏdÚÝÓ√ Anlæg for det naturlige. Leddet. Styrken. ÏdOÝÓ√

tEn fange, en der er holdt bundet op. ÈÓdÚÝÓ√ og ÈÓ—UÓÝÔ√

flertal.

ÔqOz¬ÓdÚÝ≈ Israil. Hebraisk navnet på Ja'qub, prafeten.

ÈÓdÚÝÓ√ 4. f. af ÈÓdÓÝ.

ÓnÝÓ√  Ó‡. Han var sorgfuld. Han var voldsomt bedrøvet. Han var vred

eller yderst vred fx ÓnÔÝuÔ¹ vÓKÓŽ vÓHÓÝÓ√PÓ¹   Q. 12.84

‘Hvor er min sorg for Yusuf dog smertefuld’. ÏnÝÓ√ Intens

sorg. Extrem vrede. ÓnÓÝ¬  Han forvoldte vrede. Han voldte

sorg (med akk. for person) 4. f..

ÏrÚÝ« Pl. Ï¡PÓLÚÝÓ√   se uLÝ.
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ÔqOŽUÓLÚÝ≈ Isma'il  ghm.



ÓsÓÝÓ√  Ô‡ ¨ Ó‡ ¨ ‡. Det forandrede sig mod det værre med hensyn til lugt

(smag eller farve). ÏsÝ¬ Forandret til det værre  fx  Ì¡PÓ	

ÌsÝ¬ dÚOÓž  Q. 47.16 ‘Vand som er uspoleret’.

UÓÝÓ√ Aor. uÔÝÚQÓ¹. Han forbandt, behandlede (et sår). Han sluttede

fred mellem (med ÓsÚOÓÐ).  Ï…ÓuÚÝÔ√ ¨ Ï…ÓuÚÝ≈ Et eksempel,

forbillede, et mønster, en model der er værdig for immitation.

uÝ√ rod. Se også vÓÝÓ√.

vÓÝÓ√ Aor. vÓÝÚQÓ¹. Han var bedrøvet eller sørgede (med vÓKÓŽ).

ÎUðUÓ²ÚýÓ√ Akk. Flertal af  yXÓý . Se ]XÓý.

ÏW]×ýÓ√ Flertal af  Ï`O×Óý  Se. ]`Óý.

Ô¡¬]býÓ√  Flertal af Ïb¹bÓý ghm.. Se ]bÓý  .

ÓdÓýÓ√  Ô‡ ¨ ‡. Han delte (eller savede et stykke træ). Hun gjorde hendes

tænder takket eller skærpede hendes tænder. ÓdýÓ√  en Ó‡. Han

hoverede, var uforskammet på grund af rigdom. ÏdýÓ√ Hover-

ende, uforskammelig adfærd på grund af rigdom, opførte sig

utaknemlig.

vÓIÚýÓ√ Se wIý .

uÔJÚýÓ√ Se uJý.

Ú ]“ÓQÓLÚý« Se ÓeÓLÓý .

ÏŸUÓOÚýÓ√ Se lOý .

Ï‰UÓ¬ Se q√ .

ÔVÚÓ√ Se u³ .
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ÓbÓ¬ Han lukkede, dækkede eller bedækkede (en gryde) 4. f..



Ï…ÓbÓÚRÔ	 Lukket, over dækket, hunkøn part. pass.  (Se også

ÓbÓÓË)

ÓdÓÓ√  ‡. Han begrænsede, indskrænkede, fængslede, bibeholde, holde

tilbage, forhindre (med akk. for person eller ting). ÏdÚ≈ Et læs,

byrde. En pagt, kontrakt. En byrdefuld ordre. En forbrydelse

(som ‘at bryde en pagt’).

]dÓÓ√ 4. f. se ]dÓ .

vÓHÓDÚ« 8. f. se uH in which the   transforms into  en ◊.

ÔXÚFÓMÓDÚ« 1st person ental pret. 8. f. af ÓlÓMÓ in which the   transforms

into  en ◊ .

vÓHÚÓ√ 4. f. af uH.

ÓqÔÓ√, ÓqÓ√ Det havde en rod, et fundament. Det var rodfæstet sikkert. Det

slog rod. Han var bestemt, havde en sund dømmekraft, klog.

ÏqÚÓ√, Ï‰uÔÔ√  Den nedre eller nederste del af en ting, rod,

bund, fod (sokkel), grundlag eller basis, flertal. . ÏqOÓ√ Rod-

fæstet, grundlagt, stabil, permanet, varig. Aftenen (tiden fra 'asr

til maghrib). ÏqÔÔ√ flertal.  Ï‰UÓ¬ Flertal af et flertal.

Ï»ÓöÚÓ√ Flertal af  ÏVÚKÔ. Se ÓVÓKÓ.

Ó¡PÓ{Ó√ 4. f. af Ó¡PÓ{  se √u{.

^dÓDÚ{Ó√ 1st person ental aor. 8. f. af ]dÓ{ in which the   transforms

into  en ◊.

ÓŸUÓÞÓ√ 4. f. af  ÓŸUÓÞ for ŸuÞ .
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ÓlÓK]ÞÓ√ for ÓlÓKÓ²ÚÞ«Ó√ , Ó√  spørgende ord, og 8. f. af  ÓlÓKÓÞ  in which



the   transforms into  en ◊.

]ÊÓQÓLÚÞ≈ 4. f. af ÓÊÓQÚLÓÞ . Se sLÞ.

Î«—«ÓuÚÞÓ√ Flertal af  Ï—ÚuÓÞ.Se —uÞ.

ÓbÓ²ÚŽÓ√ 4. f. af ÓbÔ²ÓŽ.

ÈÓbÓ²ÚŽ« 8. f. af  «bÓŽ se ËbŽ.

ÈÓdÓ²ÚŽ« 8. f. af «ÓdÓŽ se ËdŽ.

«Ë^bŽÓ√ Imperativt masc. flertal. Se ]bÓŽ .

Ï¡¬ÓbÚŽÓ√ Flertal af yËÔbÓŽ. Se ËbŽ.

Ï…]eŽÓ√ Flertal af  Ïe¹eÓŽ. Se ]eÓŽ.

Ï—UÓBÚŽ≈ Se ÓdÓBÓŽ.

ÔcOŽÔ√ 1st person ental aor. 4. f. af  Ó–UÓŽ se –uŽ.

UÓMÚ¹ÓdÚžÓ√ 1st person flertal pret. 4. f. af «dÓž se Ëdž.

Ï‰ÓöÚžÓ√ Flertal af  yqÔž. Se ]qÓž.

vÓMÚžÓ√ 4. f. pret. af ÓwMÓž.

ÈÓuÚžÓ√ 4. f. af  ÈÓuÓž. Se Íuž.

]·Ó√  Ô‡ ¨ ‡. . Han sagde 'Uf!'  y·Ô√ Snavs, skidt, skidtet i øret eller

under neglene. >·Ô√ (alene og med Ó‰) står det som et udtryk

for utålmodighed, væmmelse, uvilje, misfornøjelse. Fx.  ÓôÓË

>·Ô√ PÓLÔN]� qÔIÓð  Q.17.23 ‘…sig ikke uf! på grund af irrita-

tion…’

Ó¡PÓ�Ó√ 4. f. af Ó¡PÓ�  se ¡w�.
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Ó÷UÓ�Ó√ 4. f. af Ó÷UÓ� se iO�.



Ó‚UÓ�Ó√ 4th f. af Ó‚UÓ� se ‚u�.

qÞUÓ³Ú�U³Ó�Ó√ Sammensat af spørgeordet Ó√, bindeordet Ó·, forholdsordet »,

kendeordet Ú‰«, og ordet ÏqÞUÓÐ Falskhed. ÓqÓDÓÐ rod. Fx

ÓÊuÔM	ÚRÔ¹ qÞUÓ³Ú�U³Ó�Ó√ Q.16.72 ‘Så hvorfor er deres iman

på falskhed.’

ÈÓbÓ²Ú�« 8. f. af ÈÓbÓ� .

ÈÓdÓ²Ú�« 8. f. af ÈÓdÓ�.

vÓCÓ�Ó√ 4. f. af  UÓCÓ�, se uC� og wC�.

UÓMOOÓFÓ�Ó√ Sammensat af spørgeordet Ó√, bindeordet Ó·, og UÓMOOÓŽ 1.

person flertal pret? af ]wÓŽ rod. Fx  oÚKÓÚ)UÐ UÓMOOÓFÓ�Ó√

‰]ËÓÚ_«  Q.50.15 ‘Udmattedes Vi ved den firste skabelse?’

ÓoÓ�Ó√  ‡. Han gik sin egen vej på må og få (tilfældigt), ligegyldig, udi

det åbne land eller ud på landet. Han overgik, overkom, ud-

mærkede sig. Han garvede skin.  Óo�Ó√  en Ó‡. Han opnåede den

yderste grænse (med hensyn til gavmildhed, viden, videnskab,

veltalenhed eller fortrinlige egenskaber.  ÏoÔ�Ô√, Ï‚UÓ�¬  En side,

del, egn, verdenshjørne, himmelstrøg. En grænse eller yderste

grænse (af land og himmel), horisont, flertal. Fx  ÓuÔ¼ÓË

vÓKÚŽÓÚ_« oÔ�ÔÚ_UÐ  Q.53.7 'Han stod der helt stille - der på den

højeste horisont (synkreds).' Og fx  w� UÓMðUÓ¹¬ ÚrN¹dÔMÓÝ

‚UÓ�ü«  Q.41.52 ‘Vi vil vise dem Vore tegn udi jordklodens

egne’. (Åbning  af landmasser til Islam).

ÓpÓ�Ó√  ‡. Han forvandlede nogens eller nogets væsen eller tilstand, han
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vendte nogen eller noget væk fra (et og andet), han bedrog eller



snød en eler anden og vendte ham fra hans gode dømmekraft

eller mening (med akk. for person eller ting og med ÚsÓŽ).ÓpÓ�Ó√

Aor. ‡. Óp�Ó√ . Ó‡. Han løj, sagde en usandhed. ÓpÓ�Ó√ Han tvang

ham til at lyve eller sige en usandhed (med akk. for person).

ÏpÚ�≈ Den stærkeste løgn, falskhed. Fx  ÓÊËÔœ ÎWÓN�¬ UÎJÚHzÓ√

ÓÊËÔb¹dÔð t]K�«  Q. 37.86 ‘Er det falskhed – guder foruden

Allah – I begærer?’ Ó√ af UÎJÚHzÓ√ er et spørgeord som i ‘Er det?’

Ï„U]�Ó√ En storslået løgnhals eller en vaneløgner. ÏWÓJHÓðÚRÔ	

hunkøn, Ï UÓJHÓðÚRÔ	  flertal part. act. 8. f. (Byerne) der blev

styrted eller vendt op og ned på (Sodom og Gomorrah).

ÓqÓ�Ó√  ‡ ¨ Ô‡. Den sank (gik ned, var fraværende, skjult eller var dulgt

(sol måne eller stjerne). Ïq�¬ part. akt., ÓÊuÔK�¬  Noget som

går ned, flertal..

ÏÊUÓMÚ�Ó√ Flertal af  ÏsÓMÓ� . Se ]sÓ�.

ÏÁ«ÓuÚ�Ó√ Flertal af ÏrÓ� . Se Áu� .

Ô÷=uÓ�Ô√ 1. person  ental. aor. af Ó÷]uÓ�.

Ï…Ób¾Ú�Ó√ Flertal af Ïœ«ÓRÔ� , Se ÓœÓQÓ� .

Ôq¹ËUÓ�Ó√ (2.bøjningsform) Flertal af ‰«ÓuÚ�Ó√ Flertal af  Ï‰ÚuÓ� . Se Ó‰UÓ�

for ‰u�.

ÓX]�Ó√ 2. f. af X�Ë.

ÚÁbÓ²Ú�« SeËb� .

w²ÔMÚ�Ô« Hunkøn ental. imperat. af ÓXÓMÓ� .
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vÓMÚ�Ó√  4. f af vÓMÓ� .



Ï «ÓuÚ�Ó√ Flertal af Ï uÔ� . Se  u�.

ÔœUÓ�Ó√ 1. person ental. aor. af  ÓœUÓ�, se œu� .

ÈÓbÚ�Ó√ 4. f. af Íb� .

ÏÁ«ÓdÚ�≈ n. en. 4. f. af ÓÁdÓ� .

ÚrÔ¼uÔ�Ú�Ô« Imperat. af u�� .

ÓqÓ�Ó√ . Ô‡. Han spiste, åd, slugte, fortærede (med akk. eller med Ús	,

» eller w�). Han gjorde brug af, han nød (et eller andet).

Assimilerede (med akk og vÓ�≈) fx ÚrÔNÓ�«ÓuÚ	Ó√ Ú«uÔKÔ�ÚQÓð ÓôÓË

ÚrÔJ�«ÓuÚ	Ó√ vÓ�≈  Q. 4.3  ‘Assimiler ikke deres ejendom ind i

din’. ÚqÔ� imperat. vKÔ� hunkøn. ÏqÚ�Ó√ Det at spise,  en, n.

ÏqÚ�Ô√ , ÏqÔ�Ô√ Føde, mad, hvad som bliver spist, frugt. Ïq�¬ En

der spiser, part. act. . Ï‰U]�Ó√ Grådig, en grovæder, forslugen.

Ï‰uÔ�ÚQÓ	  Spist, part. pass..

ÏÂUÓLÚ�Ó√ flertal af  yr� . Se ]rÓ�              se futher

ÏW]M�Ó√ , ÏÊUÓMÚ�Ó√ Plurs. af  ys� . Se ]sÓ�.            se futher

Ú‰« Den bestemte artikel.

ÎÒô≈ Akk. af y‰≈. Æt, slægtskab. En pagt mellem nogle personer.

ÓôÓ√ Ó√ er spørgende og Óô betyder 'ej', 'ikke'.Er det ikket? Er der ikke?

Osv. fx  ÚrÔJÓ� Ôt]K�« ÓdHÚGÓ¹ ÊÓ√ ÓÊu^³×Ôð ÓôÓ√  Q. 24.22 ‘Vil

du ikke gerne elsk at Allah tilgiver dig’. Eller, Ja!, jo! Ja helt

sikkert, fx  yoÓŠ tÒK�« ÓbÚŽÓË ]Ê≈ üÓ√  Q. 10.55 ‘Ja, hvad Allah
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lover er sandt’.



Ï‰¬ Ó‰¬ rod. Se ‰Ë√ .

Ï¡ü¬ Flertal af vÎ�Ó√ og vÎ�≈ . Se w�√

]ôÓ√ For  Óô ÚÊÓ√  Så at ikke… Som, da idet osv. Det (gør jeg) ikke,

osv. Det styrer den subjektivemodus af aor. ]öÓ¾� Det, så at det,

… ikke. For at ikke.

]ô≈ Undtagen, bortset fra, men, men ikke (ej). Andet end, ikke (ej).

Sammensat  af  Óô ÚÊ≈  der altid står før en aor. af den jussive

kasus. Hvis (om) ikke, medmindre, ellers.

wzU]K�« Flertal af Íc]�Ó«, hunkøn.

Ï»UÓ³Ú�Ó√ Flertal af yVÔ� . Se ]VÓ� .

ÓXÓ�Ó√  ‡. Det aftog, formindskedes, blev mangelfuld, ufuldkommen.

Han formindskedes (hans rettigheder), bedrog ham for.. (med

akk. for person og enkelte gange Ús	 for ting).

]nÓ²Ú�« 8. f. af ]nÓ� .

ÏœUÓÚ(≈ N. en. 4. f. af. ÓbÓÓ( .

Ï·UÓÚ(≈ N. en. 4. f. af ÓnÓÓ( .

wMÚIÚ(Ó√ Bydemåde. 4. f. af ÓoÓ( .

^bÓ�Ó√ (2. bøjningsform) komparativisk. Tillægsord. Se  ]bÓ� .

Íc]�Ó« (Han, manden) der, (ham) der, (den ting) der/som. w²]�Ó«

hunkøn. Ê«Óc]�Ó« dualis. Ós¹c]�Ó« flertal. wð]ö�Ó« og wzU]K�«

hunkøn, flertal.

d�¬ Bogstaver der påbegynder surah 10, 11, 12, 14,  og 15 af
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Quranen. Se r�¬ .



ÏWÓM�Ú�Ó√ Flertal af ÏÊUÓ�� Se. ÓsÓ�Ó�.

Ón�Ó√  Ó‡. Han holdte sig til, holdte til på …, blev kendt med, blev vant

til, blev venlig med (med akk. for sted, ting eller person). ÏnÚ�Ó√,

Ï·Óô¬ og Ï·uÔ�Ô√ Ettusinde, flertal. Ón]�Ó√ aor. Ôn=�ÓRÔ¹  Han

forenede dem,  forårsagede at de elskede hinanden, skabte

enhed mellem dem (med ÓsÚOÓÐ) Han sammenfattede (en bog)

2. f.. ÏWÓH]�ÓRÔ	  Forenede, forsonede, hunkøn, part. passive.

Ï·Óö¹≈  At blive tilvænnet. (Hans) gøren at de tilvænnes.

Overenskomst, forpligtelse, beskyttelse, n. en. 4. f.

Ï·UÓHÚ�Ó√ se ]nÓ�.

vÓHÚ�Ó√ 4th f. af wH� .

Ï»UÓIÚ�Ó√ Flertal af ÏVÓIÓ� .

vÓIÚ�Ó√ 4. f. af ÓwIÓ� .

ÚrÓ�Ó√ Gjorde [I] ikke? √ er et spørgeord og ÚrÓ� , 'ikke' (ej). også brugt

som i ÚrÓKÓ�Ó√ ¨ ÚrÓ�ÓËÓ√¨ U]Ó*ÓËÓ√  osv.

r�¬ Bogstaver der påbegynder surah 2, 3,  osv af Quranen. The

letters af the alphabet at the beginning letters af the surahs  are

fÞ  r�Þ  tÞ  hFON�  d*√ d�√  h*√ r�¬

Ê  o�FLŠ  rŠ  ’  f¹ Blandt lærde siges det

også at det kun er  Allah  der kender  til deres betydning. Andre

igen mener at de står for: 1. Navne på diverse surah.  2. Navne

på Allah, 3. Noget hvorved Allah svæger en ed, 4. Udvalgte

bogstaver fra ord  som fx, alif fra ordet Allah og lam fra ordet
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Jibril og mim fra ordet Muhammad,  etc?.



Ór�Ó√ Aor Ó‡ . Han led smerte. ÏrO�Ó√ Smertefuld (i aller højeste grad).

d*¬ Bogstaver der påbegynder surah 13 af Quranen. Se r�¬ .

h*¬ Bogstaver der påbegynder surah 17 af Quranen. Se  r�¬.

ÓtÓ�Ó√ , Ót�Ó√  Ó‡  Han tjente, tilbedte, dyrkede, forgudede. Ót�Ó√ Han blev

forvirret, rådvild. Han var umådelig utålmodig og sorgmodig

(med vÓKÓŽ). Han gik (til ham) ud af frygt søgende beskyttelse

(med vÓ�≈ og person). Han blev (forblev) eller boede (på et

sted). ÓtÓ�Ó√ Han værnede, beskyttede, redede, tilbyde et tilflugtst-

ed (med person). ÏtÓ�≈ , ÏWÓN�¬  En genstand for tilbedelse eller

forgudelse. En gud, guddom, flertal.. Ôt]K�« Allah. Navnet på

Guddommelig Væren. Der er selv-eksisterende og som rum-

mer/besidder alle guddommelige egenskaber. Det guddom-

melige navn – Allah – er et  improviseret extemporaneous

substantive navn og dets alif og lam  er en indre part af navnet i

sig selv og ikke for således at sætte ordet i  den bestemte

artikkel. (fx det betyder ikke Guden).  Det siges at det stammer

fra formen t^�ÓQ]²�«   der betyder Ôb^³ÓF]²�« – tilbedelse eller

hengivenhed. Det siges at det nedstammer fra ordet ÊUÓNÚ�ÓË (at

else med lidenskab) der betyder …ÓdÚOÓŠ (at være fortumle,

perpleks), fordi forstanden bliver forvirret angående Hans

affære. Andre igen siger at  det nedstammer fra ordet tÓ�ÚùÓ«

Guden. t]K�«ÓË, t]K�UÓð og t]K�UÐ Ved Allah. t]K� Til

Allah, tilhører Allah. ]rÔN]K�Ó« O Allah!
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ÚrÔ�UÓNÚ�Ó√ 4. f. af uN� og ÚrÔ�.



ÓrÓNÚ�Ó√ 4. f. af ÓrNÓ� .

ÓôÓ√  Ô‡  Han nåede ikke op til, han nåede ikke hvad han burde have

nået, han var forsømmelig, langsom, sløv. Han anstrengte sig

eller sine evner. Han var eller blev istand til (at få det gjort). Fx Óô

ÎôUÓ³Óš ÚrÔJÓ½uÔ�ÚQÓ¹ Q. 3.118 ‘De vil ikke forsømme forsøget på at kor-

rumpere dig’. v�¬  Han aflagde en ed.  Han sværgede at afholde

sig fra sexuel samkvæm med sin kone 4. f, (med Ús� for person).

som i  ÓÊuÔ�ÚRÔ¹ 3 person flertal aor. vÓKÓ²Úz≈   Han aflagde en ed, han

sværgede, 8. f. Se Q. 24.22. u�ËÔ√ flertal Besiddere af. Fx »UÓ³Ú�ÓÚ_« u�ËÔ√

Q. 3.190 ‘mennesker som har intelligens’. v�≈ Til, så vidt som,

hen imod, til eller indtil, ud over, foruden, i eller på. Fx vÓ�≈ ÚrÔJ]MÓFÓLÚ−ÓOÓ�

WÓ�UÓOIÚ�« ÂÚuÓ¹ Q. 4.86 ‘Han vil samle jer alle sammen på opstandelsens

dag’. Eller fx Ú rÔJ�«ÓuÚ	Ó√ vÓ�≈ ÚrÔNÓ�«ÓuÚ	Ó√ Ú«uÔKÔ�ÚQÓð ÓôÓË  Q.

4.3  ‘Læg ikke deres ejendom sammen med din’.  En general

regel er at vÓ�≈  indikere det udtryk eller et punkt hvor en

handling ikke når over.

ÏÊ«ÓuÚ�Ó√ Flertal af  ÏÊÚuÓ�.

Ów�Ó√ Aor. vÓ�ÚQÓ¹ Han var eller blev stor i bukserne (egt. ballerne) .

vÎ�Ó√,vÎ�≈ flertal Ï¡ü¬ . Goder, fordele, begunstigelser, nåder.

Ô”UÓOÚ�≈

ÚÂÓ√ Eller. En konjunktion/bindeoed brugt efter Ó√. Er? Om, hvad

enten. Fx ÚrÔ¼Ú—cÚMÔð ÚrÓ� ÚÂÓ√ ÚrÔNÓðÚ—Óc½Ó√Ó√ Q. 2.5 ‘.…om du

advarer dem eller ikke advarer dem …’.

]ÂÓ√ Han (for)søgte, agtede. Han begav sig mod, han rettede sig mod
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(med akk. af ting eller person for all 3 meanings). Han sma-



drede en eller andens hoved, tilføjede ham et sår, (med akk. for

person eller »). ÚX]	Ó√ . Ô‡,  Hun blev mor, flertal.  yÂÔ√ ,

Ï UÓN]	Ô√  En moder. Kilde, oprindelse, fundament. Bolig.

Kerne, hovedpart eller den væsenligste part af noget, flertal. Fx

»UÓ²JÚ�« ^ÂÔ√ ]sÔ¼ Q. 3.5 ‘…dette er  bogens kerne’. Og »UÓ²JÚ�« ^ÂÔ√ ÔÁÓbMŽÓË  Q

13,40 ‘ Bogens original kopi…’ og UÓMÚ¹ÓbÓ� »UÓ²JÚ�« =ÂÔ√ w� Ôt]½≈ÓË Q. 43.3 ‘Det

finder (er) i den oprindelig bog…’. ÏW]�Ô√, ÏrÓ�Ô√  Et adfærdsmønster,

Diin. Folket til hvem en budbringer er blevet sent, en samlet

gruppe.En generation, en menneskealder. En mand der er   et

forbillede som besidder en kompination af alle slags  fremra-

genge egenskaber og som er lærd. En tid, en tidsperiode, flertal.

Fx  Î…ÓbŠ«ÓË ÎW]�Ô√ Ô”U]M�« ÓÊUÓ�  Q. 2.211 ‘Hele menneskeheden var et

samfund’ (forenet under en diin). Og ÎW]�Ô√ ÓÊUÓ� ÓrO¼«ÓdÚÐ≈ ]Ê≈  Q. 16.120

‘Ibrahim var i sig selv et samfund/imam…’. ÏÂUÓ�Ó√ Foran, inden,

står overfor. ÏÂUÓ�≈ Ental  og også flertal. ÏW]LzÓ√  Et menneske eller en

lærd hvis eksempel bliver fulgt hvad enten  ret- eller  urethan-

dlende, en leder. En skriftlig åbenbaring. En vej. Et optegnelse,

en skrivning, flertal. ÏÂUÓ�≈ er også et flertal af yÂ¬  En tilhænger der

følger en anden. w=�Ô√  En der ikke har modtaget en skriftlig

åbenbaring, en der hverken læser  eller skriver, uskolet. En der

befinder sig i en natural tilstand som den hans moder fødte ham

ind i. Tilhørende det arabiske ÏW]�Ô√  umma, der hverken læste eller

skrev.

U]�Ó√ Som for…  Tiltider sat i stedet for UÓ� ÚÂÓ√  Eller hvad?

U]�≈ Heller, Eller (hvis der er to U]�≈ i sætningen). Når, hvis, om. Og
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står tiltider i stedet for UÓ� ÚÊ≈ . (UÓ� er ekstra).



Ï¡PÓ	≈  flertal af ÏWÓ	Ó√. Se u	√.

ÏWÓ½UÓ	Ó√ Se Ós	Ó√

yw½UÓ	Ó√ flertal af ÏW]OMÚ	Ô√. Se wM	.

ÓXÓ	Ó√ Han målte, beregnede, udregnede, han gik hen imod. ÏX²Ú	Ó√

Et længdemål, en kurve, krumning, bøjning, en mindre højdefak-

tor.

ÏWÓ	Ó√ Seu	√.

Ó“UÓ²Ú	« 8. f. af Ó“UÓ	.

ÓsÓ×Ó²Ú	« 8. f. af ÓsÓ×Ó	.

Ób	Ó√  Ó‡. Han var vred. ÏbÓ	Ó√ Tid, i betragtning af dens endelige. Et

rum (ydre), livstid.

ÓdÓ	Ó√  Ô‡ . Han befalede, beordrede, påbød, pålagde (med ÚÊÓ√ eller ‰

eller med akk. af person og » af ting).   Fx  w½ËÔdÔ	UÓð Q

39.61 ‘…befaler I mig…?’ der står for wMÓ½ËÔdÔ	UÓð

(w=½ËÔdÔ	ÚQÓð Hafs). NårÚdÔ	 Imperativ (bydemåde) er efterfulgt

af konjunktionen/ bindeordet ÓË skrives ÚdÔ	Ú√ÓË . ÏdÚ	Ó√  En

befaling, en order, prescript? Forordning ? n. en. Ïd	«ÓËÓ√  Sag,

ting, affære, flertal.. Ï—uÔ	Ô√ . ÍdÚ	Ó√ ÚsÓŽ af fri vilje. ÏdÚ	≈ En

frygtelig ting. Ïd	¬ En der befaler, part. act.. Ï—U]	Ó√ En der

vanemæssigt befaler/ud af vane. ÓdÓLÓ²Úz«  Han rodslog sig

med.., overvejede  (med ») 8. f.. ÚdLÓ²Úz« imperat. og med ÓË ,

ÚdLÓðÚ√ÓË .
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ÏƒÔdÚ	« gen  Ì∆dÚ	«. Se Ó√ÓdÓ	.



ÏfÚ	Ó√ I går. Ingen rod.

Ï¡PÓFÚ	Ó√ flertal af ÏwÚFÓ	.

ÓqÓ	Ó√  Ô‡   Han håpede på eller ønskede sig. Han havde fjerne eller en

ringe forventning. ÏqÓ	Ó√  Håb, fjern eller ringe forhåbning, n.

en.

Ós	Ó√  Ó‡  Han var, blev eller følte sig i sikkerhed mod…, tryg. Han

havde tiltro til (med akk. af person eller med ÚÊÓ√ og en verbal

(bi)sætning). Han betroede en anden med (med akk. af person

og vÓKÓŽ af person eller » af ting). ÏsÚ	Ó√ Sikkerhed, sikker,

tryghed, fri fra frygt. Et fristed (sikkert sted)  en.n. Ïs	¬ part.

 act. Sikret, sikker mod eller fri fra frygt/uden for fare. Ï5	Ó√

Havde tillid, troede/stolede på, betroede sig til. Betroede en

anden med. En der er betroet et og andet. Pålidelig. Sikker.

ÏWÓMÓ	Ó√ Sikkerhed. ÏWÓ½UÓ	Ó√ En tillid  et tillidsforhold, pålide-

lighed. ÏÊuÔ	ÚQÓ	  Følte sig i sikkerhed mod, part. pass.. ÏsÓ	ÚQÓ	

Et  sted i tryghed. ÓsÓ	¬  Han troede på, han stolede på, han

satte sin lid til (med »). Han blev tro til den tillid som Allah

havde betroet ham med, udfra en fast tro i hjertet og ikke kun på

tungen, 4. f.   Ïo¹bÚBÓð (se Ó‚ÓbÓ) (tasdiq?) Han gjorde at

det var sikkert, forsikrede (med akk. af person og Ús	). ÏÊUÓ1≈

Tro, det at omsætte ens tro til handling ? eller at sætte sin lid til

eller at være tro til den tillid. Ïs	ÚRÔ	  En der har iman, part.

act.. Ôs	ÚRÔÚ*« Den der bevirker/gør at Hans slave er tryg.
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ÓsÓLÓ²Úz« , ÓsLÔðÚƒÔ«  Han var betroet med et og andet,  pass. 8.



f. (den passive form).

ÏW]OMÚ	Ô√ Se wM	.

u	√ , ÚXÓ	Ó√  Ô‡  Hun blev en slave. (Katten) mjavede eller gav en klynken fra

sig. ÏWÓ	Ó√ , Ï¡PÓ	≈   En kvindelig slave, flertal.

ÚÊÓ√          1. Den, det, denne, dette; påpegende stedord der gør at efterføl-

gende verbum aor. bliver mansub. Fx Ós¹c]K� ÊÚQÓ¹ ÚrÓ�Ó√

t]K�« dÚ�c� ÚrÔNÔÐuÔKÔ� ÓlÓAÚ�Óð ÊÓ√ «uÔMÓ	¬  Q. 57.15 ‘Er

det ikke blevet tid til at hjerterne af dem der har Iman at give

efter for/hengive sig til at ihukomme Allah…’. Disse kan også

bruges i datid.

2.  Den, det, denne, dette; forkortelse af ]ÊÓ√, eller Ôt]½Ó√. Fx ÓrKÓŽ

vÓ{Úd]	 rÔJM	 ÔÊuÔJÓOÓÝ ÊÓ√ Q. 73.18 ‘…Han ved at nogle

iblandt jer vil blive syge…’.

3. (en udtalelse) forklarende. Fx ÔW]MÓÚ'« ÔrÔJÚKð ÊÓ√ Ú«ËÔœuÔ½ÓË

Q. 7.42 ‘… der vil blive sagt til dem (udtalelsen) “Dette er jeres

Have”’. 4. Tiltider er det ekstra og er uden mening. Fx

ÔdOAÓ³Ú�« ¡UÓł ÊÓ√ U]LÓKÓ�  Q. 12.96 ‘… men da budbringer-

en der  bragte de gode nyheder kom…’.

5. Hvis, hvis det forholder sig sådan.  betingelsesbisætning. Fx.

ÈÓdÚšÔ_« UÓLÔ¼«ÓbÚŠ≈ Ód=�ÓcÔ²Ó� UÓLÔ¼«ÓbÚŠÚ≈ ]qCÓð ÊÓ√ Q.

2.281 ‘… hvis en af dem skulle glemme kan den anden på-

minde hende’, hvor begge aor. verbums er bliver mansub.

6. Den, det, denne, dette, på grund af/ fordi. Fx «uÔ³−ÓŽ ÚqÓÐ

ÚrÔNÚM=	 Ï—cMÔ	 ÚrÔ¼¡UÓł ÊÓ√ Q. 50.2 ‘Ikke desto mindre,
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forbavser det dem alligevel at der fra iblandt dem selv skulle



være kommet en advarerer/formaner (budbringer).

7. Så (at) ikke, for ikke at, for at ikke. Fx ÚrÔJÓ� ÔtÒK�« Ôs=OÓ³Ô¹

Ú«u^KCÓð ÊÓ√ Q. 4.175 ‘Allah tydeliggør tingene for dig så at du

ikke farer vild.’

 ]ÊÓ√ Den, det, denne, dette, bindeord der kommer før en nævneform

nominativ og der gør at der efterfølgende subjekt bliver mansub

og dets prædikat ma’rfu’. Fx Ï—uÔHÓž ÓtÒK�« ]ÊÓ√ Ú«uÔLÓKÚŽUÓ�

ÏrOŠ]— Qur’an 5: 34 "I skal vide at Allah er evig Tilgivende,

mest Nådefuld.

]ÊÓQÓ� Som om, ligesom. UÓL]½Ó√ Der, som kun,bare. Fx. ÚqÔ�

ÏbŠ«ÓË ÏtÓ�≈ ÚrÔJÔNÓ�≈ UÓL]½Ó√ ]wÓ�≈ vÓŠuÔ¹ UÓL]½≈ Q 21.107

‘Sig der er kun blevet åbenbaret til mig at jeres gud kun er En

gud.’ Det kan også bare betyde  ‘At ’. relativt pron., Der, som.

ÚÊ≈ 1. Hvis, en betingelsespartikkel der gør at de efterfølgende 2

aor. verber  er majzum (forkortet). Eg rÔNÓ� ÚdÓHÓGÔ¹ Ú«uÔNÓ²MÓ¹ Ê≈ Q 8.38

‘…hvis de holder op, vilde blive tilgivet’. Når ÚÊ≈ er efterfuglt af

verber i datider ændre disse sig ikke men giver en antydning

om fremtiden . Eg UÓ½ÚbÔŽ Úr^ðbÔŽ ÚÊ≈ÓË Q 17.08 ‘Hvis du vende tilbage til

det du gjorde vil vi også vende tilbage’. Tiltider er - sat sammen

med Óô som ]ô≈ Hvis ikke.

2. Negerende ord som UÓ� og brugt sammen med ]ô≈, fx ]ô≈ UÓ½ÚœÓ—Ó√ ÚÊ≈

vÓMÚ�ÔÚ(« Q 9.108. ‘Vi ønsker jer kun det bedste’, Ordret: ‘Vi øn-

skede ikke andet end det bedste.’’

3. En lettere version af ]Ê≈, både før en nominal og en verbal
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sætning. Fx Ïk�UÓŠ UÓNÚOÓKÓŽ U]]* ÌfÚHÓ½ ^qÔ� Ê≈ Q. 86.4 ‘Hvert eneste self har en



Værge over sig’.

]Ê≈ Helt sikkert, uden tvivl, men ofte unødvendig at oversætte. Det

er en begyndelsespartikkel der helt enkelt starter en nominel

sætning og en bekræftende partikkel som i begge tilfælde gør

at det efterfølgende subjekt i nominel sætning bliver mansub og

predikatet som det styrer marfu’. Fx ÏrOKÓŽ ÏlÝ«ÓË ÓtÒK�« ]Ê≈ Q. 2: 114 "Allah

er Alomspændende, Alvidende.

UÓL]½≈ Kun, tiltider dog ]Ê≈ hvor UÓ� er ekstra. Ordet gør ikke at   subjek-

tet bliver mansub. Fx ¡«ÓdÓIÔHÚK� Ô UÓ
Ób]B�« UÓL]½≈ Q. 9.60 ‘Zakat er kun til de

fattige…’.

UÓ½Ó√ Personlig pronomen (stedord).

Ï¡PÓ½¬ Flertal af vÎ½Ó√. Se v½√.

UÎŁUÓ½≈ Akk. Flertal af vÓ¦Ú½Ô√. Se ÓYÔ½Ó√.

^wÝUÓ½Ó√ Flertal af yw�Ú½≈ ?. Se Óf½Ó√.

ÏÂUÓ½Ó√ Menneskehed eller menneskehed og jin, muligvis er alle dyr

inkluderet, Fællesnavneord.

Ôq�UÓ½Ó√ 2. bøjningsgrad, flertal af ÏWÓKÔLÚ½Ó√. Se ÓqÓLÓ½.

Ï¡PÓ³Ú½Ó√ Flertal af ÏQÓ³Ó½ .Se ÓQÓ³Ó½.

ÓXÓ³Ú½Ó√ 4. f. af ÓXÓ³Ó½.

ÓfÓ−Ó³Ú½« 7. f. af ÓfÓ−ÓÐ.

Ô¡PÓO³Ú½Ó√ 2 bøjningsgrad. Flertal af yw³Ó½ eller Ï¡w³Ó½. Se ÓQÓ³Ó½.

ÓXÚ½Ó√ Du, ental. Personlig pronomen (stedord) hankøn. ÚrÔ²Ú½Ó√ flertal.

UÓLÔ²Ú½Ó√ dualis.

ÓcÓ³Ó²Ú½« 8. form af ÓcÓ³Ó½ .
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ÓdÓ¦Ó²Ú½« 8. form af ÓdÓ¦Ó½.



ÓdÓAÓ²Ú½« 8. form af ÓdÓAÓ½.

ÓdÓBÓ²Ú½« 8. form af ÓdÓBÓ½ .

ÓrÓIÓ²Ú½« 8. form af ÓrÓIÓ½ .

«ÚuÓNÓ²Ú½« 3. person flertal 8. form af vÓNÓ½ .

«uÔNÓ²Ú½« Hankøn flertal, imperativ (bydemåde) 8. form af vÓNÓ½ .

ÓYÔ½Ó√ Det var blødt (jern). Det var eller blev hunkøn, feminin. vÓ¦Ú½Ô≈,

ÏÀUÓ½≈ , Kvinde, feminin, flertal. sÚOÓOÓ¦Ú½Ô√ indirekte dualis.

Óf½Ó√  Ó‡  Han var eller blev selskabelig, omgængelig, venlig eller

familiær. Han blev lykkelig, glad (i hans selskab). Han var let

ved mode hos ham (alle med » for personer). ÏfÚ½≈ Men-

neskehed, fællesnavneord. ÏÊUÓ�Ú½≈  forstumpet til Ï”UÓ½

Menneske, flertal. ÌsÚOÓŽ ÔÊUÓ�Ú½≈ Øjets pupil, eller det billede

der er set reflekteret i øjeil. yw�Ú½≈ , ̂wÝUÓ½Ó√ flertal ghm.

ÓfÓ½¬ Han så eller opfattede ham eller det og blev glad ved

synet af det (med akk. for person eller ting), 4. f.  ÓfÓ½ÓÚQ²ÚÝ«

Han fandt ud af om folket i huset eller i værelset  ønskede eller

ikke ønskede at man skulle komme ind, 10. f. Ïf½ÚQÓ²Ú�Ô	

Lyttende eller at prøve på at hør, Spidsende øret (med ‰ for ting)

part. act. Fx ÌY¹bÓ( Ó5�½ÚQÓ²Ú�Ô� Q. 33.53 Et udtryk som betyder: At

tragte efter at sidde i selskab  og snakke med hver andre eller at

tragte efter at sidde og lytte til  folk i huset.

Ï»UÓ�Ú½Ó√ Flertal af ÏVÓ�Ó½, Se ÓVÓ�Ó½.
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ÓQÓAÚ½Ó√ 4. form af ÓQÓAÓ½



ÓXÓBÚ½Ó√ 4. form af ÓXÓBÓ½

Ón½Ó√  Ó‡  Han vendte sin næse i vejret over det (med Ús	 for ting eller

med ÚÊÓ√). Han hadve noget imod det (med akk. for ting). Han

(en kamell) havde en smerte i sin næse (fra en næsering).

ÓnÓ½Ó√  en Ô‡   ‡  Han stak en en på, næsen (med akk. for

person). ÏnÚ½Ó√ En næse. UÎH½¬ Lige nu, i begyndelsen eller den

første del af nutiden som vi befinde os i, for ikke så længe siden.

Ï‰UÓHÚ½Ó√ Flertal af ÏqÓHÓ½. Se ÓqÓHÓ½.

ÏfÔHÚ½Ó√ Flertal af ÏfÚHÓ½. Se ÓfÓHÓ½.

]iÓHÚ½« 7. form af ]iÓ�

Ï‰UÓJÚ½Ó√ Flertal af ÏqÚJ½ , ÓqJÓ½ eller ÓqÓJÓ½.

UÓ¼uÔLÔJÔ	eÚKÔ½Ó√ se ÓÂeÓ�

ÓtÚ½« imperativ af vÓNÓ½.

vÓ½Ó√  ‡  Dens tid var eller kom nær. Dets tid kom (oprandt) eller dets

fulde færdige tilstand eller maturitet, derfor nåede vandet sit

kogepunkt. vÎ½≈ og vÎ½Ó√, Ï¡PÓ½¬  En time, en kort part, en time

(af natten). Det ydderste punkt, tilstanden af at være gennem

kogt, tilstand af modenhed, flertal . Fx ÔÁUÓ½≈ Ós¹dþUÓ½ ÓdÚOÓž Q. 33.53 '…

ikke at vente der mens [maden] bliver kogt’. ÌÊ¬ Spilkogende,

ÏWÓO½¬.hunkøn. Ï¡PÓ½≈, ÏWÓO½¬ Et kar, beholder for vand, flertal.

v]½Ó√ Hvorfra, hvoraf, hvor, hvorend, hvordan, hvor…end (dog,

alligevel).

]eÓ²Ú¼« 8. form af ]eÓ¼.
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ÓqÓ¼Ó√  Ô‡  Det var beboet. ÓqÓ¼Ó√  en  ‡   Ô‡  Han giftede sig. ÓqÓ¼Ó√ aor. Ó‡ . Han var



eller blev selskabelig, venlig. ÏqÚ¼Ó√  Et folk, familie, medboere af en

beboelse, i by eller i landet.  Medlemmer af en familier, race eller

diin. Fx XÚOÓ³Ú�« ÓqÚ¼Ó√ Q. 11.72 ‘Husets Folk (fra Ibrahim).’ »UÓ²JÚ�« ÔqÚ¼Ó√

Tawraen og Injilens Folk og andre bøger af Åbenbaring. dÚ�=c�« ÔqÚ¼Ó√

 Folk af  Ihukommelse , Folk med kundskab om Tawraen og

Injilen. —U]M�« ÔqÚ¼Ó√  Ildens beboere. Værdig til, berettiget til, (i gen-

itiv).

ÏW]K¼Ó√ Flertal af Ï‰Óö¼.. Se ]qÓ¼.

Ï¡¬ÓuÚ¼Ó√ Flertal af ÈÎuÓ¼. Se ÈÓuÓ¼.

ÚËÓ√ Enten, eller, indtil, ellers, konjunktion, et bindeord. . Fx ÚlDÔð ÓôÓË

«Î—uÔHÓ� ÚËÓ√ UÎLŁ¬ ÚrÔNÚM�  Q. 76.24  ‘Adlyd (hverken) ikke  enten uret

handlende eller en utaknemlig person iblandt dem’.

ÏÁ«]ËÓ√ Á¬. ÁË√ .

»Ë√, Ó»¬ Aor. Ô»ËÔRÓ¹. Han vendte tilbage, han kom tilbage om natten. Han

kom til dem om natten. Han vendte sig væk fra ulydighed mod

lydighed. Ï»UÓ¹≈  Selve handlingen ‘at vende tilbage’, n. en. Ï»«]ËÓ√

Hyppighed i at vende sig væk fx fra ulydighed mod lydighed . Ï»PÓ�

Et sted at vende tilbage til, et bosted. Ó»]ËÓ√  Han gentog eller ek-

koede Allahs pris, 2. f. wÐ=ËÓ√ hunkøn imperativ. Fx. ÔtÓFÓ� wÐ=ËÓ√ Ô‰UÓ³ł UÓ¹

dÚO]D�«ÓË  Q. 34.10 Allah ta’ala siger: ‘O bjerge og fugle! Ekko Hans

prisen med Ham’. Ekko med Ham i Hans pris

Ï—UÓÐÚËÓ√ Flertal af ÏdÓÐÓË .Se ÓdÓÐÓË.

ÏœUÓðÚËÓ√ Flertal af. ÏbðÓË. Se ÓbÓðÓË.

ÓsLÔðÚƒÔ√ Passive 8. form af Ós�Ó√.

ÏÊUÓŁÚËÓ√ Flertal af ÏsÓŁÓË.

vÓŠÚËÓ√ 4. form af vÓŠÓË
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œË√, Óœ¬ Aor. ÔœuÔ¾Ó¹ . Han buede eller bøjede det. Det tyngende ham ved dets



vægt, bebyrdede ham, undertrykte, smertede, plagede ham (med

akk. for person eller ting).

ÏWÓ¹œÚËÓ√ Flertal af Ìœ«ÓË .Se ÈÓœÓË.

ÓÍ–ËÔ√ Pass. 4. form af ÓÍ–√ .

Ï—«Ó“ÚËÓ√ Flertal af Ï—Ú“Ë . Se Ó—Ó“ÓË.

ÔjÓÝÚËÓ√ Komparativ, højere grad ghm. Se ÓjÓÝÓË .

vÓŽÚËÓ√ 4. form af vÓŽÓË.

vÓ�ÚËÓ√ Komparativ, højere grad og 4. form af vÓ�ÓË .

ÓbÓ
Ó√ 4. form af ÓbÓ
ÓË .

‰ËÓ√ , Ó‰¬ Aor. Ô‰ËÔRÓ¹ . Han eller det vendte tilbage. Forminskedes, aftagende,

fortykkelse, koagulering. Han eller det gik forud for (indledte)

eller kom først. Han styrede (med akk. for person eller vÓKÓŽ). Han

administrede (med akk. af things). Ï‰¬ Familie, slægtninge.

Følgere, folk, et folk. Ï‰]ËÓ√ , vÓ�ËÔ√ Først, forrig, forudgående (man

siger at det nedstammer fra roden Ó‰Ó√ÓË), hunkøn. ÓÊuÔ�]ËÓÚ_« De første.

Dem fra en tidligere tid. Ó‰]ËÓ√  Han forklarede, han fortolkede;

"Han satte ordende i forbindelse med en anden betydning end

den betydning  det ydre kræver, alt efter nødvendigheden der

kræver at det bliver fortalt for denne og ikke dets indlysende

ydre betydning" (Ibn Djuzayy al-Kalbi), 2. f.

üËÔ√ Disse, flertal af «Ó–, for noget lige ved hånden.

ÓpzüËÔ√ Disse, flertal af Ó„«Ó– eller Óp�Ó–, Det, for noget lidt længere

væk end «Ó– og ¡üËÔ√ . ÚrÔJzüËÔ√Disse (der), tiltalende en

gruppe.

«uÔ�ËÔ√ oblik kasus afhængighedsfald w�ËÔ√. Ô ÓôËÔ√ Besidder,
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indehaver, ejer. hunkøn, flertal af ËÔ– Besiddende, ejende,



udstyret, udrustet, begavet med. En herre, en mester. Fx «uÔ�ËÔ√

»UÓ³Ú�Ó_«ordret: ‘Disse besidder kerner’ d.v.s.  ‘Dem som er

begavede med (forståelse) hjerter’. Fx dÚ	Ó_« «uÔ�ËÔ√ ordret:

‘Besiddere af commandoen eller  affæren’. d.v.s.. ‘Dem der har

autoritet (personer med viden og amirene).’ ÌqÚLÓŠ Ô ÓôËÔ√

ordret: ‘Kvinder udrustet ti at bære’ fx en gravid kvinde.

vÓ�ÚËÓ√ Komp. form af adj. fra vÓ�ÓË.

Ô¡PÓO�ÚËÓ√ Flertal af  yw�ÓË.  Se vÓ�ÓË.

ÊË√ , Ê¬ Aor ÔÊËÔRÓ¹ Han var eller blev rolig eller magelig.

Á¬ Åh, ah, ak! desværre! ÓÁ]ËÓ√ Han sagde ah! 2. f.  ÏÁ«]ËÓ√ En som

ofte siger ah! eller ak! udfra et  motiv af kærlighed eller hengi-

venhed, medlidenhed, medfølende eller frygt, en  blødhjertet

person, en der beder ofte, der priser Allah meget, der tiltaler sig

selv med indtrængende ydmyg anmodning til Allah, overbev-

ist/tillidsfuld at hans bøn bliver besvaret.

ÈÓËÓ√  ‡  Han tog sig selv til det for logi eller for tilflugt. Han vendte

tilbage til det, Han logerede eller boede i det (med vÓ�≈). Han

vendte sig væk (med vÓ�≈). - fxÌqÓ³Ół vÓ�≈ ÍËPÓÝ Ó‰UÓ
  Q.11.43  ‘Han

sagde, "jeg vil søge tilflugt på et bjerg"’. «ËÔËÚQÓ� ‘Søg tilflugt!’ 2. pers.

flertal imperativ bydemåde. ÈÎËÚQÓ� Et tilflugtsted, et fredeligt sted; fx

‘ÈÓËÚQÓÚ*« ÔW]MÓł’ ‘Haven af tilflugt’.  ÈÓË¬  Han reveived som en gæst,

forsynede (dem) med et tilflugtsted eller bolig for (med akk. og

vÓ�≈) 4. f. Aor. ÍËÚRÔ¹ .

Í≈ Ja, men kun som bekræftelse på en ed, fx w=ÐÓ—ÓË Í≈ Q. 10.54 ‘Ja,
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Ved min Herre!’



yÍÓ√ Hvem, hvad, hvilke, hvilken end, . Også UÓL^¹Ó√. fx ¡UÓLÚÝÓ_« ÔtÓKÓ� Ú«uÔŽÚbÓð U]� UÎÒ¹Ó√

vÓMÚ�ÔÚ(« Q. 17.109 ‘Hvad du end kalder på, de alle skønneste

navne er Hans’.  pron hvilken end hvilken som helst der der

af… (som prefixe til et flertal’s pronoun). fx  UÓM^¹Ó√ Hvilken som

helst af os… . >ÍÓQÓ� eller Ús=¹ÓQÓ� Hvor  mange…! fx  «ÓËUÓL]��« w� ÌWÓ¹¬ s=� s=¹ÓQÓ�ÓË

÷Ú—Ó_«ÓË Q 12.105 ‘Hvor mange tegn der er på himlene og på

jorden!’ UÓN^¹Ó√PÓ¹, UÓNÔ²]¹Ó√PÓ¹ O, du, hunkøn  fx  ÔW]M¾ÓLÚDÔÚ*« ÔfÚH]M�« UÓNÔ²]¹Ó√ PÓ¹  Q. 89.30

‘O selv (sind) i hvile og fred’.

ÏWÓ¹¬ flertal Ï UÓ¹¬. Et tegn eller et mærke hvor ved man genkender Allah,

en person eller en ting. En indikation, vidnesbyrd, bevis. Et

mirakkel, et under. Et budskab,besked eller comunikation. Et

vers fra Qur’anen.

U]¹≈ En particle prefixed pronomer i akk. når de ikke er vedhæftet.

Det bruges ii tilfælde hvor et verbum styrer tom eller flere

pronomer i akk. hvor af en ikke så let kan vedhæftes. Også

hvor pronomerne kommer før verbet fx ÔbÔ³ÚFÓ½ Ó„U]¹≈ hvor det giver en

mening af ‘kun Du tilbeder vi’. fx ÊuÔI]ðUÓ� ÓÍU]¹≈ÓË Q. 2.40 ‘og I (for Min

part) ha’ udelukkende ÈÓuÚIÓÓð (taqwa) af Mig’. -

Ï»UÓ¹≈ N. en. af Ó»¬. Se »Ë√.

vÓ�UÓ¹Ó√ flertal af Ïr=¹Ó√. Se  .√.

ÓÊU]¹Ó√ Hvornår?

Ï¡PÓ²¹≈ N. en. 4. f. af vÓðÓ√

b¹√ , Óœ¬  ‡  Han var eller blev stærk. ÏbÚ¹Ó√ Styrke, n. en.  Ób]¹Ó√  Han

bestyrkede (med akk. og vÓKÓŽ eller »), 2. f., aor. Ôb=¹ÓRÔ¹.

ÚrN¹bÚ¹Ó√ ÍbÚ¹Ó√ Oblique flertal af ÏbÓ¹. Se ÈÓbÓ¹.
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ÏÓpÚ¹Ó√ Mangfoldige, frodighed af træer. ÏWÓJÚ¹Ó√ Et krat, en samling af



snørklede træer, fx. WÓJÚ¹ÓÚ_« Ô»UÓ×Ú�Ó√  Q. 15.78 ‘Krattets folk’, Folket af

Madyan, til hvem profeten Shu’ayb blev sendt.

Ôq¹≈ Et af Allah’s navne på Hebræisk eller Syriac ligesom: ÔqOz«ÓdÚ³Ół Jibril,

englens rigtige navn som betyder ‘slave af Allah. se ÓdÓ³Ół .

 Ï·Óö¹≈ N. en. 4. f. af Ón�Ó√.

 .Ó√ , ÓÂ¬  ‡  Han var ugift eller enke og forblev ugift. vÓ�UÓ¹Ó√ ghm. flertal af Ïr=¹Ó√

En ugift mand eller kvinde enten singel eller en enke.

 ÏÊUÓ1≈ N. en. 4. f. af Ós�Ó√.

 ÏÊUÓLÚ¹Ó√ Flertal af Ï5LÓ¹ . Se ÓsÓLÓ¹.

 - se -

 ÏW]LzÓ√ Flertal af ÏÂUÓ�≈   Se  ]ÂÓ√ Æ.

 s¹√ , ÓÊ¬ Han var eller blev træt. Dets tid kom. ÓÊü«  Nu, nutiden, adv.

noun.

 ÓsÚ¹Ó√ Hvor? På hvilket sted? adv. pronoun.  UÓLÓMÚ¹Ó√ Hvor end. ÓÊU]¹Ó√

Hvornår? På hvilken (klolkkeslet) tid?

Óp]MzÓ√ Er du? Ó√ er spørgende, ]Ê≈ og Ó„ er  vedhæftet personlige pron-

omer. Ved recitationen af Imam Warsh kan man sige Óp]M¼Ó√ .

 Ô»u^¹Ó√  Profeten Ayyub, Job, ghm.
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» ba

 ba

 Ó¡PÓÐ «ËÔƒPÓÐÓ flertal, se √uÐ

 ÔqÐUÓÐ Babel. Ghm.

 ÌœUÓÐ Se «ÓbÓÐ for ËbÐ .

 Ï∆—UÓÐ Se Ó√ÓdÓÐ

 Ì⁄UÓÐ Se vÓGÓÐ

 Ó—ÓQÓÐ Ó‡ . Han gravede en brønd.  ÏdÚ¾Ð . En brønd, hunkøn.

1. Ó”ÔRÓÐ Ô‡ .  Óf¾ÓÐ - Han var, eller blev mægtig eller stærk, i krig eller

kamp. Han var modig.

2.  f¾ÓÐ  Ó‡ ‡Han var, eller kom i en tilstand af nød, under

(snævre) trange vilkår (midler), fattig, undergå stor nød, under

prøvelser, plage.

3. ÓfÚ¾Ð  Hvor dårlig eller ond Han eller det er! Et navneord

der står i Madi der ikke er bøjet bortset fra hvis det skal stå i

hunkøn ÚXÓ�Ú¾Ð . UÓLÓ�Ú¾Ð Hvor dårlig er det der/som …!

Ï”ÚQÓÐ  Storhed i krig, mod, tapperhed, kækhed. krig, kamp.

Frygt. skade, fortræd. Straf. ÏfzPÓÐ   Kriseramt, trængende

nødlidende, (under) begrænset midler. En tilstand af prøvelser

og plager. Krøbling. En der lider af en langvarig sygdom, part.

act. Ô¡PÓÝÚQÓÐ  Nød, fattigdom, uheld, ulykke, begrænsning af

midler.  Ó”ÓQÓ²ÚÐ« Han var plaget (med » for person) 8th, f. fx

Úf¾Ó²Ú³Óð Óô ‘Vær ikke  ulykkelig.’ Q. 11.36. ÏfO¾ÓÐ Mægtig,
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fx … ÌfO¾ÓÐ Ì»«ÓcÓFÐ  ‘med en hård (mægtig) straf’. Q. 7.165.



 ÓdÓ²ÓÐ Ô‡ . Han skar, skar over. Han skar dens hale af (med akk. for

ting). ÔdÓ²ÚÐÓ√ Skar helt af. mangelfuld utilstrækkelig, ufuldkom-

men. Fattig. Uden afkom. En der er sfskåret fra  alt godt. Ghm.

 ÓpÓ²ÓÐ ‡ Ô‡. Han skar, skar over, (dens rodfuldstændig over, med akk.

for ting). Óp]²ÓÐ Han skar over (med den ide at det gentager sig)

2 f. fx ]sÔJ=²Ó³ÔOÓKÓ� ‘…de vil skære over dens…' Q. 4.118.

 ÓqÓ²ÓÐ ‡ Ô‡. Han skar over, separerede (med akk. for ting). ÏqO²Ú³Óð At

afskære sig selv fra  dunya, og give sig selv hen til Allah. n. en.

2. f. Óq]²Ó³ÓðHan afskar sig selv fra dunya og gav selv selv hen til

Allah  (med vÓ�≈) 5. f. se fx Q. 73.7 der  hentyder til en total

hengivelse af sig selv til Allah i bønnen (tahajjud) om natten;

afskære sig selv fra dunya.

 ]YÓÐ Ô‡ ‡. . Han spredte det, udbredte, strøede (med akk. for ting).

yYÓÐ  Bedrøvelse, sorg som man røber til en ven.En hård syg-

dom. Den mest heftige af sorger. ÏÀuÔ¦Ú³Ó� Spredt. yYÓ³ÚM� Strøede

part. pass. 7. f.

 ÓfÓ−ÓÐ Ô‡ ‡. . Han åbnede  op for en rende så at vand kunne flyde.

ÓfÓ−Ó³Ú½«  Det (vandet) fik en rende åbnet så det kunne flyde.

Det vældede frem. Det sprang frem 7. f. ÓdÓ−ÓHÚ½« , synonym.

 ÓYÓ×ÓÐ Ó‡ . Han skrapede det op (med akk. for ting;  det vil sige støv

eller jord). Han ledte efter, søgte efter. Undersøgte (med w�) fx
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÷Ú—ÓÚ_« w� ÓYÓ×ÓÐ Han gravede i jorden. se Q.5.31.



 ÓdÓ×ÓÐ Ó‡ . Han slittede eller inddelte på længden.  Splittede, forstørede

eller gjordt bred, vid. Han slittede (en kamels, et får eller  en

geds øre) (med akk. for ting). ÓdÔ×ÓÐ   Ô‡  Det var eller blev

bredere. ÏdÚ×ÓÐ Et hav, en sø, en stor flod. ¨ ÏdÔ×ÚÐÓ√ ¨ Ï—uÔ×ÔÐ

Ï—UÓ×Ð  pls. Ê«ÓdÚ×ÓÐ To vandmasser. Ï…ÓdO×ÓÐ En bestemt slags

kamel, tilegnet et idol, hvis øre blev slittet og som var  fri til at

to strejfe om uden at blive malket eller slagtet.

 ÓfÓ�ÓÐ Ó‡ . Han formindskede det, gjorde det defektivt (med akk. for

ting og med Ús� eller dobbelt akk.) Han forurettede ham.

ÏfÚ�ÓÐ Mangel, formindskelse, mangelfuld, ufuldkommen.

 ÓlÓ�ÓÐ Ó‡ . Han slagtede et dyr  og skar gennem helt til den bagerste

del af nakken. ÔtÓ�ÚHÓ½ ÓlÓšUÓÐ Han ødelagde sig selv p.g. en.

dyb sorg, vrede eller raseri.. ÔtÓ�ÚHÓ½ ÏlšUÓÐ En der sørgersig selv

ihjel (med akk. af pers. og vÓKÓŽ eller ÚÊÓ√). Part. act.

 Óq�ÓÐ Ó‡ Æ ÓqÔ�ÓÐ Ô‡. Han var smålig, nærig, gerrig, gnieragtig. Han var

nærig med det, gerrig med det (med » for ting). Han holdte

(noget) tilbage fra ham. Han var nærig mod ham (med ÚsÓŽ for

person) ÏqÚ�ÔÐ Smålighed, Nærighed, Gerrighed. En ordret

definitation lyder således:

 1.   At tilbageholde nogret der er ulovligt.

 2.   At tilbageholde, at nægte en der spørge, en om noget man

har udover det man selv har brug for.
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 3. Ifølge shari'a er det at nægte hvad der er obligatorisk, fx



zakat

 Ó√ÓbÓÐ Ó‡ . Det begyndte, startede, oprindede, kom til at existere (op-

stod i) tilværelsen/existencen. Han begyndte sagen, begyndte

det (med akk. for ting). Han begyndte med det, Han lavede det

first (med » for person eller ting). fx ÚrÔ�ËÔƒÓbÓÐ rÔ¼ÓË '…der

påbegyndte fjendskab mod dig...'. - aor. Ó√ÓbÚÐÓ√ Han gjorde noget

nyt, noget der var ukendt før, eller noget mærkeligt eller vi-

dunderligt. 4th f. Ô∆bÚ³ÔÚ*«  Et af Allah´s navne, Genstandendes

Oprinder, som  bragte dem ind i tilværelsen til at begynde med,

part. act.

 Ó—ÓbÓÐ Ó‡ . Det blev fyldt. Ï—ÚbÓÐ Navnet på en oase lige ved siden af hvor

kampen af Badr  blev udkæmpet. Fuldmånen. Ó—ÓœUÓÐ Han

skyndte sig. Han kæmpede for at komme first. 3rd. f. Î«—«ÓbÐ

Skyndsomt, n. en. i en adverbiel form.

 ÓŸÓbÓÐ Ó‡ . Han (lod det) oprinde, bragte det ind i existensen for førdste

gang. Han innoverede det. ÓŸÔbÓÐ  Ô‡  Han blev ypperlig(st) af

sin slags. ÏŸÚbÐ En nyhed, noget der existerer for første gang.

l¹bÓ³Ú�« Et af Allahs navne, Oprinderen af skabelsen. ÓŸÓbÓ²ÚÐ«

Han oprindede eller innoverede (med akk. for ting). se Q.

57.26.

 Ó‰ÓbÓÐ Ó‡ . Han  forandrede. Han byttede  (med akk. af ting og »).

Ï‰ÓbÓÐ En erstatning, en ting som  var givet i bytte  Ó‰]bÓÐ Han

forandrede eller ændrede (en ting) eller  form en af  en  ting.
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han erstattede, ebyttede eller  udskiftede en  ting  (med akk. eller



double akk. eller ») 2. f. Ïq¹bÚ³Óð  En  forandring eller  om-

skiftning  Erstatning eller ombytning   n.  en. Ï‰=bÓ³Ô� En der

forandre  noget   (med ‰ af  ting) part. act. Ó‰ÓbÚÐÓ√ Han   byttede

noget om  (med double akk.) 4. f. Ó‰]bÓ³Óð Han tog  en  ting i bytte

for  en  anden ting  (med akk. og ») 5. f. Ó‰ÓbÚ³ÓÚÝ« Han  øn-

skede eller  forsøgte at  bytte en  ting for  en  anden ting. han

ombyttede  en  ting for  en  anden ting (med akk. og ») 10. f.

også Han  satte noget i stedet for noget andet (med akk. og

ÓdÚOÓž). Ï‰«ÓbÚ³²ÚÝ« En ombytning.

ÓÊÓbÓÐ ¨ ÓÊÔbÓÐ Ô‡ . Han var eller blev fed . ÏÊÓbÓÐ  en  krop, kroppen uden dens

lemmer. ÏÊÚbÔÐ fl. ÏWÓ½ÓbÓÐ kamel, ko eller  tyr ofret i Makkah.  Se

Qur’an 22.34.

 ËbÐ , «ÓbÓÐ , Aor ËÔbÚ³Ó¹ . Det kom til syne, dukkede  frem, Det viste  sig. Han

eller det viste sig selv . Han eller det kom til syne.  En tanke

indtrafham , han fik en tanke  (med ‰ for person).  Se Qur’an

12.35. ÏËÚbÓÐ , ÔÍœUÓ³Ú�«  en  ørken, ubeboet uopdyrket land. ÌœUÓÐ

, ÍœUÓ³Ú�«fll. ÓÊËÔœUÓÐ En der bor i  ÏËÚbÓÐ. fx ÍÚ√]d�« ÓÍœUÓÐ

Ordret: "Ved første tanke”   hvor meningen er: uoprigtigt eller

iubetænksomt  Qur’an. 11.27. ÈÓbÚÐÓ√ Han  gjorde det klart, Han

sviste det  (med akk. eller » af  ting). ÌbÚ³Ô	 , ÍbÚ³ÔÚ*« En der

gør noget klart, viser det  (med akk. for  ting).

 Ó—ÓcÓÐ Ô‡ . Han såede (frø,)  smed korn på jorden, strøede eller  spredte.
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Ó—]cÓÐ Han var  extravagant i sit forbrug, Han  ødslede  bort han



var udsvævende  2. f. Ó  Ïd¹cÚ³Óð Extravagant, ødselhed, spild,

n.  en. in adverbial form. Ï—=cÓ³Ô	  en  ødslen bort, fråds. En

extravagantly  ødsel person, part. act.

 ]dÓÐ Ó‡ . Han  opførte sig udfra en pligttro  lydighed  til Allah og

forældre. Han var rar , blid og mild, kærlig mod  familie og

fremmede. Han  var ret-handlende, sandfærdig, Retfærdig,

Dydig  (med akk. af person). ydÓÐ , Ï—«ÓdÚÐÓ√ pl. En der er fuldt

ud pligtopfyldende, lydig mod Allah og forældre. rar og blid ,

kærlig mod familie og fremmede. Ret-handlende, sandfærdig,

retfærdig. Tørt land i modsætning til havet. ^dÓ³Ú�« Et af Allahs

navne.  Se Q. 52.26. ydÐ fuldest pligtopfyldende lydighed til

Allah. Velvillig hensynstagen og behandling af forældre og andre

y—UÓÐ Sand, sandfærdig, Ï…Ó—ÓdÓÐ fl. fx ÌÂ«Ód� Ì…ÓdÓHÓÝ ÍbÚ¹ÓQÐ

Ì…Ó—ÓdÓÐ ‘i  skrivernes hænder, ædle, dydige at the hands af

scribes, noble, virtuous’.

 Ó√ÓdÓÐ Ó‡ . Han  skabte ( ud af  forud bestående  materie) . ÓÍdÓÐ   Ó‡ .
Han var eller blev  fri for… I  en  tilstand af immunitet, tryghed,

sikkerhed. Han var fri for skyld, fri for ansvar  (med Ús	 for

ting). Ï¡ÍdÓÐ , ÓÊuÔzdÓÐ og Ô¡«Ó¡ÓdÔÐ Ô¡¬ÓdÔÐ fl. Fri for, slippe

med, not responsible for, i  en tilstand af immunity,  fritaget fra

et krav om.. .  (med Ús	 for  ting).  Se Q. 6.79. Ï¡¬ÓdÓÐ some er

det samme som   Ï¡ÍdÓÐ. ÏWÓz¬ÓdÓÐ  en skrivelse om  immunitet

eller efritagelse.  At deklære sig fri for,  ikke tilknyttet eller im-

pliceret i , frasigelse af…, konstatere sig selv fri ,  klar af  eller
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kvit, .   Se Q. 9.1. ÔW]¹dÓ³Ú�« Skabelsen, tvæsnerne eller ting der



er skabt. Menneskeheden. . Ô∆—UÓ³Ú�« Et af Allahs navne. Frem-

stilleren eller Tilvirkeren, Skaberen.  part. act. Ó√]dÓÐ Han  erk-

lærede ham eller  anså ham  fri  for skyld, fejl, mangel eller

dårlig handling  (også med akk. og Ús	) 2. f. Ïƒ]dÓ³Ô	 Erklæret

fri  for skyld eller  uret  part. pass. Ó√ÓdÚÐÓ√ Han healed, 4. f.

Ó√]dÓ³Óð Han  påstod, hævdede sig selv  at være fri  fra eller kvit

af. Han deklærede sig selv  på det rene med..  ikke  forbundet,

tilknyttet  eller impliceret, Han frasagde ham  (med Ús	), e. g.

ÓpÚOÓ�≈ PÓ½Ú√]dÓ³Óð  "Vi erklære vores uskyld foran Dig " Q. 28.63.

 ÓÃdÓÐ Ó‡ . Han var eller blev  synlig, fremstrædende, tydeligt, iøjenfal-

dende højt  eller  oplyftet . ÏÃËÔdÔÐ , fl. af ÏÃÚdÔÐ  Et tårn,

fæstning, Kamre  som  er bygget overst på muren af en by eller

fæstning.  Himmeltegn. ÚXÓł]dÓ³Óð Hunkøn Hun fremviste

hendes pynt  og personlige skønhed, form er eller miner til mend

eller fremmede eller hendes fjerne mandlige slægninge , 5. f.

ÏÃ^dÓ³Óð n.  en af the 5. f.  ÏWÓł=dÓ³Ó²Ô	 Hunkøn part. act af  5. f.
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