ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
Мус̣ах̱х̱их̱ ет-Теджўӣд
Сюлейма̄н Х̱илмӣ
(1330 хиджри)

Преводът е направен със съвсем леки съкращения
от Хасан Брахимбашев и Хасан Лошев
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Известно е, че при повечето хора зъбите са тридесет и
два. По тази причина върху дадената картина са изобразени
тридесети и два зъба. Шестнадесет от тези зъби са на горната
челюст и шестнадесет на долната. Най-предните зъби от
горната челюст се наричат предни резци. След тях следват
задните резци. След тях се намират островръхи зъби, които се
наричат кучешки. И всичките зъби, които се намират след тях се
наричат кътници, а последните от тях се наричат мъдреци. А
имената и подреждането на зъбите от долната челюст е същото.

Известно е, че всички местопроизношения се съдържат в пет определени органа.

Първо:
Местопроизношението на
х̱арф медд (буквите за
удължаване) принадлежи на
кухината на гърлото и
устата.
Второ: Гърлото – то
съдържа три
местопроизношения,
които са подредени върху
картината.
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Трето: Езикът съдържа
десет
местопроизношения,
подредбата на които е
изобразена върху
картината.
Четвърто: Устните –
съдържат две
местопроизношения,
които също са подредени
върху рисунката.

Пето: Местопроизношението на скрития нӯн принадлежи на носната кухина.

Езиковото значение на теджўӣд е направата на нещо красиво и хубаво. Като термин
означава: да се даде на всяка буква нейното "право" и онова, "което й се полага". И да се
върне всяка буква към нейната "основа". "Право" на буквата означава нейните безусловни
качества, онова, "което й се полага" значи нейните условни качества и "основа" – нейното
местопроизношение. Разбери това!

Известно е, че мех̣а̄ридж
ел-х̱урӯф
(местопроизношенията на
буквите) са седемнадесет.
Първото
местопроизношение е
кухината на гърлото и
устата. От там излизат
буквите за удължаване.

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

След като отправим възхвала и благодарност към
Всевишния Аллах и мир и благослов на Неговия Пратеник,
семейството му и неговите сподвижници,
Известно е, че х̱арф медд (буквите за удължаване) са три: ا و
 ي. Кога  وстава буква за удължаване? Когато  وе ся̄кине и
предишната буква е с д̣амма,  وстава буква за удължаване. Кога
 يстава буква за удължаване? Когато  يе ся̄кине и предишната
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буква е с кесра,  يстава буква за удължаване. А буквата  اвинаги е
ся̄кине и е след фетх̱а, затова винаги е буква за удължаване, като
 أُوﺗ َِﻨﺎ.
И още себеб медд (причините за удължаване) са две – хамза и
Второ
сукӯ
н
.
Хамза
е елиф с огласовка, а сукӯн е буква без огласовка.
местопроизношение: От
Раздел медд т̣̣абӣ̄‘ӣ̄
дъното на гърлото в
Медд
т̣
а
бӣ
‘
ӣ
става, когато след х̱арф медд не следва
мястото, където се свързва
себеб медд.
с гърдите се изговарят:
първо ( ءхамза), после  ﻫـ.

Трето местопроизношение: От средата на гърлото се изговарят: първо  ع, след нея  ح.
Четвърто местопроизношение: От най-горната част на гърлото, близо до устната кухина
се изговарят: първо  غ, след нея  خ.

Пето местопроизношение: От дъното на езика със срещуположната му част от небцето се
изговаря  ق.
Шесто местопроизношение: Един пръст по-надолу от местопроизношението на  قсе
изговаря  ك.

Седмо
местопроизношение: От
َ
ـ
ﻟ
Например:  َﺗ َّﻮاﺑًـﺎ،ـﺪا
ﺑ
أ
،ﻃـﻪ
,
буквата
ر
от
ﺮ
ۤ
ا
и
буквата
ح
от
ﺣـﻢ
.
средата на езика със
ً َ
ۤ
При това положение се удължава един елиф, а мярката за един срещуположната й част от
елиф е колкото да повдигнеш един от пръстите си.
небцето се изговарят
ج,شиي.
Раздел медд муттес̣̣ил
Когато след х̱арф медд следва себеб медд хамза и те са в
една и съща дума става медд муттес̣ил. Например:
 أُﻟَۤ ِﺌـ َ ﺟـــ، إِ َذا َﺟـــﺎۤء. Медд муттес̣ил е задължително
ــﻮ َء
ۤ  ُﺳـ، ِ ۤﻲ َء،ــﻚ
َ
удължаване, за което учените са единодушни. Т.е. при всички
четци се удължава според съответната му степен, без да се прави
к̣ас̣р. А според к̣ира̄’ета (четенето) на ‘А̄с̣им и риўа̄йета
(преданието) на Х̱афс̣ се удължава четири елифа.
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Осмо
местопроизношение: От
Когато след х̱арф медд следва себеб медд хамза и те са в
лявата и дясна страна на
две различни думи става медд мунфес̣ил. Например:
езика със срещуположните
َ
'ا
ِ َّ  ُﺗﻮﺑُ ۤﻮا إِ َﱄ،ﱐ أ َ َﺧ ُﺎف
ۤ ّ ِ ِ إ، ﻳَﺎۤ أﻳُّ َﻬﺎ.
й кътници, след
местопроизношението на
 يсе изговаря  ض.
Раздел медд мунфес̣̣ил

Девето местопроизношение: От лявата и дясна страна, чак до върха на езика (след
местопроизношението на  )ضсъс срещуположните му венци се изговаря  ل.

Десето местопроизношение: С върха на езика и венците на двата предни горни зъба се
изговаря  نбез их̣фа̄’.

Единадесето
местопроизношение: Със
самия връх на езика и
малко от вътрешната му
част със срещуположните
му венци на двата предни
горни зъба се изговаря  ر.

Понякога буквата за удължаване е "посочваща" , например:
َ
 إِ َّﻻ ﺑِﺈِ ْذﻧِ ِﻪ؟،+ُ ﻋِﻨ َﺪ
ْ ،F+ُ  أ َ ْﺧﻠَ َﺪ،ن َﻣﺎ ﻟَ ُﻪ
َّ  أили "посочваща" , например:
َ
َ
ـﺎء
َ ﻠْ ِﻤـ ِﻪ? إِ ّﻻ ِ َﲟـﺎ َﺷ6ِ  ﻣِـ ْﻦ،ِب ﺑِـ ِﻪ? إِ ّﻻ
ُ  َﻣـﺎ ﻳُ َﻜ ّـﺬ. Медд мунфес̣ил е разрешено
удължаване, с различия в него. Т.е. някои четци го правят медд, а
други го правят к̣ас̣р. Според к̣ира̄’ета ‘А̄с̣им и риўа̄йета Х̣афс̣
то се удължава четири елифа.
Раздел медд ля̄̄зим
Ако след х̱арф медд има себеб медд сукӯн ля̄зим става медд
ля̄зим. Сукӯн ля̄зим е сукӯн, който се запазва и при ўак̣ф (спиране)
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и при ўас̣л (свързване). (Сукӯн ля̄зим може да е буква с джезим или буква с
Дванадесето
шедде.) Медд ля̄зим е четири вида. 1) Медд ля̄зим келимӣ мус̱ек̣к̣ал
местопроизношение: В
َّ  َو َﻻ،اﳊَﺎۤﻗَّـﺔ
(медд ля̄зим в дума с шедде). Например: ِﲔ
ْ ، َﺗـﺄ ْ ُﻣ ُﺮ ۤو ِ ّﱐ2)
َ ّاﻟـﻀﺎۤ ﻟ
посочения ред с повдигане
Медд ля̄зим келимӣ мух̣аффеф (медд ля̄зим в дума с джезим).
на върха на езика и след
Например:  َءاۤ ْﻷَن3) Медд ля̄зим х̱арфӣ мус̱ек̣к̣ал (медд ля̄зим в
средата на венците на
َ
ۤ ۤ  اи буквата  سот
двата предни горни зъба: буква с шедде). Например буквата  لот  اﻟۤـ ۤﻢи ﳌـ ۤﺺ
ﻢ
ﻃـﺴ
4)
Медд
ля̄
з
им
х̱
а
рфӣ
мух̣
а
ффеф
(
медд
ля̄
з
им в буква с джезим).
Почти при края на венците ۤ ۤ
по посока към гърлото и Например буквата  مот  اﻟۤـ ۤﻢ, буквите  مи  صот ﳌـ ۤﺺ
ۤ ۤ  ا, буквата ل
от  اﻟۤﺮи буквата  مот ﺣﻢ
.
настрани от тях се
ۤ
изговаря  ط. Малко понадолу  د. И близо до
средата на венците се
изговаря  ت.

؟

F

Тринадесето местопроизношение: В посочения ред: С ръба на върха на езика при средата
на предните долни зъби, като върха на езика обхваща областта от средата на предните долни
зъби до средата на предните горни зъби, се изговаря  ص. Малко по-близо до върховете на
предните долни и горни зъби се изговаря  س. При самите върхове на предните долни и
горни зъби се изговаря  ز.

Четиринадесето местопроизношение: В посочения ред: Почти със самия връх на езика и
върховете на предните горни зъби се изговаря  ظ. Малко по-назад е  ذ. И малко по-назад от
нея е  ث. Всички те се изговарят с изкарване на езика навън между зъбите.

Петнадесето
местопроизношение: С
върховете на предните
горни зъби и вътрешната
част на долната устна се
изговаря  ف.

Медд ля̄зим е задължително удължаване, за което учените са
единодушни, че се удължава четири елифа.
Раздел медд ‘а̄̄рид̣̣
Когато след х̱арф медд следва себеб медд сукӯн ‘а̄рид̣
става медд ‘а̄рид̣. Сукӯн ‘а̄рид̣ е сукӯн, който се запазва при ўак̣ф
(спиране) и се губи при ўас̣л (свързване). Например:
اﻟـﺪﻳ ِﻦ
ِ ّ  ﻳَ ْﻮ ِم،ِﲔ
ُ  َﻧ ْﺴ َﺘﻌ،ﻮن
َ  ﻳَ ْﻌﻠَ ُﻤ. Медд ‘а̄рид̣ е разрешено удължаване
с различия в него. При това положение, когато думата завършва
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с фетх̱а има три начина на четене: т̣ӯл, теўессут̣ и к̣ас̣р със
Шестнадесето
сукӯн. Когато завършва с кесра има четири начина на четене:
местопроизношение:
т̣ӯл, теўессут̣ и к̣ас̣р със сукӯн и раўм. А когато завършва с
Между двете устни с
д̣амма има седем начина на четене: т̣ӯл, теўессут̣ и к̣ас̣р със техните вътрешни части с
по-силно притискане се
сукӯн, т̣ӯл, теўессут̣ и к̣ас̣р с ишма̄м и раўм. И още раўм означава
изговаря  ب. Малко поизговаряне на огласовката със слаб, скрит глас, а ишма̄м – навън след нея, близо до
устните да се направят на д̣амма, след като се изговори сукӯн. върховете на устните с послабо притискане се
(Единственият начин на четене при раўм е к̣ас̣р.)
изговаря  م. И още поблизо до върховете на
устните, като се доближат
една до друга без да се
затварят се изговаря  و.
Подреждат се в този ред:
 بمو.

Седемнадесетото местопроизношение е носната кухина. От носната кухина се изговарят
скрития нӯн и г̣унна. Разбери това!

Известно е, че с̣ифа̄т ел-х̱урӯф (качествата на буквите) са два вида: безусловни и условни. От тук
нататък следват петнадесетте всеобщо известни безусловни качества.
Джехр. Джехр се нарича: При изговаряне на буквата в местопроизношението не остава
пролука, като всичкия въздух или повечето се задържа, а гласът се чува ясно. Буквите на
джехр са ﺟ ْﻨ ٌﺪ ُﻣﻄِ ﻴ ٌﻊ
ُ  ِﻇ ٌّﻞ ﻗَ ٍﻮ َرﺑْ ٌﺾ إِ ْذ ﻏَ َﺰا.
И още хемс. Хемс се
нарича: При изговаряне на
буквата остава пролука в
местопроизношението,
през която изтича въздуха,
а гласът не се чува силно,
както при джехр. Буквите
на хемс са ﺖ
ْ ﺤ َّﺜ ُﻪ َﺷ
ْ ﺨ ٌﺺ َﺳ َﻜ
َ َﻓ
. Те двете са
противоположни.
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Раздел медд лӣ̄н
Когато след х̱арф лӣн (мека буква) следва себеб медд сукӯн
става медд лӣн. Какво е х̱арф лӣн? Х̱арф лӣн са  وи  ي, когато са
ся̱кине, а буквата преди тях е с фетх̱а. При това положение х̱арф
лӣн се удължава. Например: ـﻮم
َّ  َو. Медд лӣн
ْ َ ﻳ، ِﻣ ْﻦ َﺧ ْـﻮف،ﻠَﻴْﻪ6َ ،اﻟﺼﻴْﻒ
е разрешено удължаване с различия в него. Когато себеб медд е
сукӯн ля̄зим има два начина на четене: т̣ӯл и теўессут̣. Например
буквата  عот свещените слова ﺣـﻢ ۤﻋـ ۤﺴ ۤﻖ
ۤ  ۤﻛ. А когато е сукӯн
ۤ ،ﻬـﻴﻌ ۤﺺ
‘а̄рид̣ се удължава както медд ‘а̄рид̣ в посочените по-рано в
предишния раздел свещени думи, със съответно три, четири или
седем начина на четене.
Раздел тенўӣ̄н и нӯ̄н ся̄̄кине
Тенўӣн се наричат двойна фетх̄а, двойна кесра или
двойна д̣амма, а нӯн ся̄кине е нӯн с джезим.

И още шидде. Шидде се
Раздел их̣̣фа̄̄’
нарича: При изговаряне на
буквата гласът се задържа
Буквите на их̣фа̄’ са петнадесет и те са първите букви
изцяло. Буквите на шидде от този стих:
са ﺖ
ﺨ ٍﺺ ﻗَ ْﺪ ﲰﺎ ﻛ ََﺮﻣﺎ َﺿ ْﻊ َﻇ ِﺎﳌﺎ ِز ْد ُﺗ َﻘﺎ ُد ْم َﻃﺎ ﻟِﺒﺎ َﻓ َﱰي
ْ ﻮد َﺷ
ْ  أ َ ِﺟ ْﺪ ﻗَ ٍﻂ ﺑَ َﻜ.
َ  ِﺻ ْﻒ َذا َﺛ َﻨﺎ ﺟ.

َ

ً

ً

ً

َ َ

ُ

И още рах̣̣а̄ўе. Рах̣а̄ўе се нарича: При изговаряне на буквата гласът се пропуска изцяло.
Буквите на рах̣а̄ўе са ﺚ ﻳَﺎ َﻓﺬ
ٍ  َﺧ ُّﺲ َﺣ ٍّﻆ َﺷ ُّﺺ َﻫ ِّﺰ َو َﺿ ْﻐ.

И още бейниййе. Бейниййе се нарича: При изговаряне на буквата гласът нито се задържа
изцяло, нито се пропуска изцяло. Буквите на бейниййе са ﻦ ُﻋ َﻤ ْﺮ
ْ  ِﻟ. Това са противоположни
качества. (Шидде и рах̣а̄ўе са противоположни, а бейниййе се намира между тях двете.)

И още исти‘аля̄̄’.
Когато тенўӣн или нӯн ся̄кине срещнат една от тези петнадесет
Исти‘аля̄’ се нарича: При
букви се получава их̣фа̄’. Например:
изговаряне на буквата
ــﲏ َﻛـــ ِﺮ ﻓـــﺘ
ِ َ َﻋـــ ْﻦ َﺻـــﻠ،ــﺐ
 ِْﻢﻮ
ٌّ ِ ـoَ . Определение: их̣фа̄’ е дъното на езика се вдига
ٌ  َ ْ ٌﺢ ﻗَ ِﺮ ﻳـ،ﻳﻢ
ٌ
положение между из̣ха̄р и идг̣а̄м, без да се прави шедде, със
нагоре към небцето.
запазване на г̣унна.
Буквите на исти‘аля̄’ са
Раздел из̣̣ха̄̄р
 ُﺧ َّﺺ َﺿ ْﻐ ٍﻂ ﻗ ِْﻆ.
Буквите на из̣ха̄р са шест и те са първите букви на тези
свещени думи:ـﲏ َﻫﺎدِﻳًـﺎ
ُ َّ  َا. Когато тенўӣн или нӯн
ٌّ ِ oَ  ْـﺪ ٌل6َ ' َﺣ ٌّﻲ َﺧﺎ ِﻟ ٌﻖ
ся̄кине срещнат една от тези шест букви се получава из̣ха̄р.
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Например: ِـﻴﻢ
ٌ  َﻏ ُﻔ، َﻣـ ْﻦ َءا َﻣـ َﻦ، ﻣِـ ْﻦ َﺧ ْـﻮ ٍف. Определение: из̣ха̄р е
ٌ ـﻮر َﺣﻠ
отделяне, раздалечаване между две букви.
И още истифа̄̄л. Истифа̄л
Раздел ик̣̣ля̄̄б
се нарича: При изговаряне
Буквата на ик̣ля̄б е  ب. Когато тенўӣн или нӯн ся̄кине
на буквата дъното на езика
срещнат буквата  بсе получава ик̣ля̄б. Например:
спада към долната челюст
ِ َ . Ик̣ля̄б означава превръщане на нӯн
ن
َّ ْ َﺒ َـﺬrُ ﻟَﻴ،ِ ﻣِـ ْﻦ ﺑَ ْﻌـﺪ،ﲑ
ٌ ِﲰﻴـ ٌﻊ ﺑَـﺼ
и не се издига към
ся̄кине или тенўӣн в чист  م, който се чете с их̣фа̄’ и запазване на
небцето. Буквите на
г̣унна, когато ги следва буквата  ب. Какво е г̣унна? Г̣унна е
истифа̄л са
гласът, който излиза от носната кухина.
ُ

ﻚ َﺳ ْﻮ َف َﳒْ َﻬ ْﺰ
َ أ ْﻧ ُﺸ ْﺮ َﺣﺪ
َ ﻠْ ِﻤ6ِ ِﻳﺚ
 ﺑِ َﺬا.
Те двете са
противоположни.

И още ит̣̣ба̄̄к̣. Ит̣ба̄к̣ се нарича: При изговаряне на буквата езикът покрива небцето.
Буквите на ит̣ба̄к̣ са  ص ض ط ظ.
И още инфита̄̄х̱. Инфита̄х̱ се нарича: При изговаряне на буквата езикът и небцето се
отделят едно от друго, като въздухът излиза от пространството между тях. Буквите на
инфита̄х̱ са ﺚ
ٍ ْ ُﺣ َّﻖ ﻟَ ُﻪ ُﺷ ْﺮب َﻏﻴvَّ  َﻣ ْﻦ أ َ َﺧ َﺬ ُو ْﺟ َﺪ َﺳ َﻌ ٍﺔ ﻓ ََﺰ. Те двете са противоположни.

ُ

И още к̣̣алк̣̣але. К̣алк̣але се нарича: При събиране на качествата шидде и джехр се чува отглас
в местопроизношението на буквата. И още получава се раздвижване в
местопроизношението й. Заради силния удар в местопроизношението се получава
допълнителен силен, ясен звук. К̣алк̣але има само в положение на сукӯн. Буквите на к̣алк̣але
са ﺟ ٍﺪ
َ ﺐ
ُ  ﻗُ ْﻄ.

И още с̣̣афӣ̄р. С̣афӣр се
нарича: При изговаряне на
буквата се чува звук
подобен на свирене.
Буквите на с̣афӣр са ص س ز
.

Раздел идг̣̣а̄м ме‘ал г̣̣унна
Буквите на идг̣а̄м с г̣унна са четири: ﳝ ُﻨﻮ
ْ َ . Когато тенўӣн
или нӯн ся̄кине срещне една от тези четири букви се получава
идг̣а̄м с г̣унна. Например: ﻦ ﻳَ ْﻌ َﻤ ْﻞ
َّ  َﻓ ْﻀ ًﻼ ِﻣ َﻦ. А ако нӯн
ْ  َو َﻣ،+ُ ﲑ ﻳَ َﺮ
ً ْ  َﺧ،ِ'ا
ся̄кине и  وсе намират в една и съща дума, при това положение
става из̣ха̄р: اﻟﺪ ْﻧﻴَﺎ
ُّ ، ِﺻ ْﻨ َﻮان، ﻗ ِْﻨ َﻮان،ْﻴَﺎنrُ ﺑ.

ٌ

ٌ

ٌ

Раздел идг̣̣а̄м биля̄̄ г̣̣унна
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Буквите на идг̣а̄м без г̣унна са две:  ﻟَـ ْﺮ. Когато тенўӣн
или нӯн ся̄кине срещнат една от тези две букви става идг̣а̄м без
г̣унна. Например: ﻦ َرﺑِّ ِﻬ ْﻢ
ْ  ِﻣ،ِﲔ
ٌ  ﻏَ ُﻔ.
َ  ُﻫ ًﺪى ِﻟﻠْ ُﻤ َّﺘﻘ،ِﻴﻢ
ٌ ﻮر َرﺣ
Раздел идг̣̣а̄м мис̱̱лейн

Когато след буква със сукӯн следва същата буква се
И още текра̄̄р. Текра̄р има получава идг̣а̄м мис̱лейн. Например:
само при буквата  ر.
 أ َ ِ ﺿ، َء َاو ْو َو َﻧ َﺼ ُﺮوا. Мис̱лейн означава
ُ ْﻢُ ﺖ ِﲡَ َﺎر
َ ب ﺑِ َﻌ َﺼ
ْ َ  َﻓ َﻤﺎ َر ِﲝ،ﺎك
ْ ن ا ْ ِﺮ
Текра̄р се нарича
две букви на които съвпадат местопроизношенията и
подхлъзване или
качествата. А когато нӯн ся̄кине срещне  نсе получават
треперене на езика при
едновременно идг̣а̄м мис̣лейн и идг̣а̄м с г̣унна. Например:
нейното изговаряне, от
 ِﻣ ْﻦ َﻧﺎ ٍر،+ُ  َو َﻣ ْﻦ ُﻧ َﻌ ِّﻤ ْﺮ.
което трябва да се
предпазваме при четене.

И още инх̱̱ира̄̄ф. Инх̱ира̄ф се нарича отклоняване на гласа от върха на езика към страните му
при изговаряне на буквата  ل.
И още тефешшӣ̄. Тефешшӣ се нарича разпръскване на въздух между езика и небцето при
изговаряне на буквата  شдокато достигне местопроизношението на буквата  ظ.

И още г̣̣унна. Г̣унна е глас, който излиза от носната кухина. Г̣унна има само при  نи  م.
И другият вид са условни качества. Те са единадесет.

Раздел положения на мӣ̄м ся̄̄кине
Мӣм ся̄кине или мӣм със сукӯн има три положения.
Когато мӣм ся̄кине срещне буквата  مсе получава идг̣а̄м мис̱лейн с
ٍ  أ َ ْﻃ َﻌ َﻤ ُﻬـ ْـﻢ ِﻣ ـ ْﻦ ُﺟـ. Когато мӣм
г̣унна. Например: ـﺪ ٌة
َ ﻠَــﻴْ ِﻬ ْﻢ ُﻣ ْﺆ َﺻـ6َ ،ـﻮع
ся̄кине срещне буквата  بсе получава их̣фа̄’. Например:
ـﺎر ٍة
َ  َﺗـ ْﺮﻣِﻴ ِﻬ ْﻢ ِﲝ َِﺠ،ن َرﺑَّ ُﻬ ْﻢ ﺑِ ِﻬ ْﻢ
َّ ِ إ. А когато мӣм ся̄кине срещне всички
останали букви освен  مи  بсе получава из̣ха̄р. Например:
ِﻳﻨ ُﻜ ْﻢ
ُ  ﻟَ ُﻜ ْﻢ د،ِ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻴﻪ.
Раздел идг̣̣а̄м мутеджа̄̄нисейн

Когато се срещнат две букви с еднакви
местопроизношения и различни качества, от които първата
ся̄кине, а втората с огласовка се получава идг̣а̄м мутеджа̄нисейн.
Тези букви се намират в три местопроизношения. Първото
местопроизношение е  ط د ت. Например:
ــﺪ ُﺗ ْﻢ
َّ ــﻮا
ْ ﺎﻋ َﺒ
ْ َ أ َ ْﺛ َﻘﻠ،ــﺖ َﻃﺎۤ ِﺋ َﻔــ ٌﺔ
ْ َ َوﻗَﺎ ﻟ،ﺖ
َ ــﺴ ْﻄ
َ  َﻣ،'ا
َ ــﺖ َد َﻋ
َ َ ﻟَــ ِﺌ ْﻦ ﺑ. Второто
местопроизношение е  ظ ذ ث. Например: ِﻚ
ْ  ﻳَﻠْ َﻬ، إِ ْذ َﻇﻠَ ُﻤﻮا. А
َ ﺚ َذاﻟ
третото местопроизношение е  م ب. Например:
ـﺐ َﻣ َﻌ َﻨـﺎ
 ﻳـﺎ ﺑ. Мутеджа̄нисейн означава две букви с еднакво
ْ ـﲏ ْار َﻛ
َّ َ ُ َ
местопроизношение и различни качества.

Тефх̣̣ӣм. Тефх̣ӣм се казва
на буква, която се чете
дебело, а те са единадесет:
буквите на исти‘аля̄’ и
буквите  لи  ر, и  اи  وза
удължаване, когато са
налице условията за
удебеляване. А буквите на
исти‘аля̄’ се удебеляват
винаги.
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И още терк̣̣ӣк̣. Терк̣ӣк̣ се
казва на буква, която се
чете тънко, а те са буквите
на истифа̄л, включително
 لи  ر, и  اи  وза
удължаване, при които не
Раздел идг̣̣а̄м мутек̣̣а̄рибейн
са налице условията за
удебеляване.
Когато се срещнат две букви с близки
местопроизношения или качества, от които първата ся̄кине, а Изтъняването при буквите
на терк̣ӣк̣ е задължително.
втората с огласовка се получава идг̣а̄м мутек̣а̄рибейн.

И още идг̣̣а̄м. Идг̣а̄м означава вкарване (сливане) на една от две букви мис̱лейн или
мутеджа̄нисейн , или мутак̣а̄рибейн в другата.
И още их̣̣фа̄̄’. Их̣фа̄’ означава положение между идг̣а̄м и из̣ха̄р без шедде (без удвояване) в
него.

И още из̣̣ха̄̄р. Из̣ха̄р означава изговаряне на буквите от техните местопроизношения по
отделно (без да се смесват).
И още ик̣̣ля̄̄б. Ик̣ля̄б означава пълно превръщане на нӯн ся̄кине или тенўӣн в  مи нейната
их̣фа̄’ с г̣унна при буквата  ب.
И още медд. Медд означава удължаване на гласа при буквите на медд.

И още ўак̣̣ф. Ўак̣ф
означава прекъсване на
гласа и въздуха (спиране с
поемане на въздух).
И още секте. Секте
означава спиране при
четене, без поемане на
въздух.
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Тези букви се намират в следните групи. Първо буквите  ل ر.
Например: 'ا
ُ َّ  ﺑَ ْـﻞ َر َﻓ َﻌ ُـﻪ،ب
ِّ  ﻗُ ْﻞ َر. Второ буквите  ق ك. Например:
 أَﻟَ ْـﻢ َﳔْﻠُ ْﻘ ُﻜ ْـﻢ. Мутек̣а̄рибейн означава две букви, които са близки
по местопроизношение или качества.
Раздел идг̣̣а̄м шемсий
Буквите на идг̣а̄м шемсий са четиринадесет и те са
първите букви от този стих:
ـﺎب َﻇـ ٌّﻦ ﻟَ ُـﻪ َﻧ َﻌ ْـﻢ
ْ ُ ـﺐ ُﺛ َّـﻢ َد ْع َذ ْﻧ ًﺒـﺎ َر َ ِز ْد
ْ ﲰ َﻌـ ُﺔ
ْ  ُﺗ. Когато
َ ﺷِـﻢ َﺻ ْـﺪ َر َﺿـﻴْ ٍﻒ َﻃ
буквата  لот определителния член  اﻟـــ, която се нарича "ля̄м
те‘арӣф" срещне една от тези четиринадесет букви се получава
идг̣а̄м шемсий. Ако тази буква е  نстава идг̣а̄м шемсий с г̣унна, а
при всички останали букви този идг̣а̄м е без г̣унна. Например:
َّ  َوا،اﻟﻨ ِﺎس
ِﲔ
َّ  َو.
ِ اﻟﺘ
ّ  َو،ﻟﺸ ْﻤ ِﺲ

И още сукӯ̄н или ся̄̄кине.
Раздел из̣̣ха̄̄р к̣̣америй
Сӯкун се нарича буква без
Буквите на из̣ха̄р к̣америй са четиринадесет:
огласовка.
ِﻴﻤ ُـﻪ
ﻘ
ﻋ
ـﻒ
ﺧ
َّ  أَﺑْـ ِﻎ َﺣ. Когато ля̄м те‘арӣф срещне една от тези
َ ﺠ
َ َ ْ َ ـﻚ َو
И още х̱̱арака или
четиринадесет букви се получава из̣ха̄р к̣америй. Например:
огласовка. Тя е
 َواﻟْ َﻘ َﻤ ِﺮ،ﺠ ِﺮ
ْ  َواﻟْ َﻔ، َواﻟْ َﻌ ْﺼ ِﺮ.
противоположното на
сукӯн.

Известно е, че их̣фа̄’ на буквата  مне значи, че местопроизношението й, когато срещне
буквата  بсе губи напълно, а че устните не се притискат силно една към друга, и така се
прикрива нейното изговаряне. По същия начин е изговарянето и при ик̣ля̄б.
И още времетраенето при их̣фа̄’ и при шедде е по-малко от две букви и повече от една.
Разбери това!

И още при спиране без раўм, при дума на която последната буква е  ر, предходната и буква е
една от седемте букви на исти‘аля̄’ със сукӯн, а буквата преди тях двете е огласована с кесра
се позволява тефх̣ӣм и терк̣ӣк̣. Тези думи са ﲔ اﻟْﻘ ِْﻄ ِﺮ
َ ْ 6َ и  ِﻣ ْﻦ ﻣ ِْﺼ َﺮ.

Раздел к̣̣алк̣̣але
А правилото при буквата
Буквите на к̣алк̣але са пет и те са ﺟـ ٍﺪ
َ ـﺐ
ُ  ﻗُ ْﻄ. Когато
 لот името на Алла̄х,
някоя от тези пет букви е ся̄кине, независимо дали се намира в
когато
преди него се
средата или края на думата се получава к̣алк̣але. Например:
 ﺑِـــﺎ ْﳊَ ِّﻖ،ــﺪ
ٌ  أ َ َﺣـ،ﻮن
ْ  ﻳَـ. Езиковото значение на к̣алк̣але е намира фетх̄а без има̄ле
َ ُــﺪ ُﺧﻠ
възбуждане, колебание, раздвижване. А като термин означава или д̣амма е задължително
да се чете дебело.
разтърсване в местопроизношението, при което се чува силно
ударение.
Раздел положения на буквата ر
Когато буквата  رе с фетх̱а или д̣амма се чете дебело.
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Например 'ا
ِ َّ  َﻧ ْـﺼ ُﺮ،وح
ُ  اﻟـ ُّﺮ، اﻟـ َّﺮﺣِﻴﻢ،ﲪﻦ
َ ْ اﻟـ َّﺮ. А когато е с кесра се
чете тънко. Например ﱪ
ِّ ِ ْ ﺑِـﺎ ﻟ. Когато е ся̄кине след буква с фетх̱а
или д̣амма се чете дебело:  َوا ْﳓَـ ْﺮ،ﺎﻟﻨ ُﺬ ِر
ُّ ِ ﺑ، َﻣ ْﻦ َﺷﻜ ََﺮ. А когато е ся̄кине
след буква с кесра се чете тънко. Например: ﱪ
ْ ِ اﺻ َـﻄ
ْ  َو،+ُ  َوا ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ. И
когато  رе ся̄кине и я следва една от буквите на исти‘аля̄’ (а те са Ако преди него се намира
 ) ُﺧ َّﺺ ّﺿ ْﻐ ٍﻂ ﻗ ِْﻆв същата дума се чете дебело. Например:
фетх̣а с има̄ле е допустимо
ـﺎدا
ً  ِﻣ ْﺮ َﺻ، ِﻗ ْﺮ َﻃ ٍﺎس،ٍ ِﻓ ْﺮﻗَﺔ. Но ако буквата на исти‘аля̄’ е огласована с дебело и тънко четене. И
кесра е разрешено и тънко и дебело четене. Например  ُ ُّﻞ ﻓِـ ْﺮ ٍق. И
ако преди него е кесра е
още, когато  رе ся̄кине, а буквата преди нея е с кесра ‘а̄рид̣а (т.е.
задължително да се чете
ако  رсе намира след свързваща хамза) се чете дебело. Например:
тънко.
 ا ِْر ِﺟ ِﻌﻲ،َ  ِ َﳌ ِﻦ ْار َﺗ.

Известно е, че ако буквата след д̣амӣр е ся̄кине, независимо дали буквата преди него е с
огласовка ات
ِ اﻟﺴ َﻤ َﻮ
َّ  ﻛ ُْﺮﺳِ ﻴُّ ُﻪили със сукӯн ﻪ ْاﻷَﻳَ َﺔ
ُ  َﻓﺄ َ َر،'ا
َ َّ ﻠَﻴْ ُﻪ6َ ﺎﻫ َﺪ
َ 6َ  ِ َﲟﺎтой не се удължава при
всички четци. И още ако върху д̣амӣр има сукӯн или ако спираме на д̣амӣр с раўм, при всички
тези положения удължаването отпада ﻪ
ُ َ اﺟ َﺘ
ْ  َو، ﻣ ِْﻨ ُﻪ.

Известно е, че тенўӣнът от думата ﺟﺎ
ً ﻋِﻮ
َ се превръща в елиф, върху който се прави секте.
ٍ  َﻣ ْﻦ َر, и  لот
Секте също се прави и върху елифа от думата ﻦ َﻣ ْﺮ َﻗﺪ َِﻧﺎ
ْ  ِﻣ, върху  نот думата اق
думата  ﺑَ ْﻞ َران.
َ
Известно е, че  ﻟَ ْﻢ ﻳَ َ َﺴ َّﻨ ْﻪе в сура  اﻟْ َﺒ َﻘ َﺮة, +ِْ  ا ْﻗ َﺘﺪв сура اﻷ َ ْﻧ َﻌﺎم
ْ ,  َﻣﺎﻫِ ﻴَ ْﻪв сура  اﻟْ َﻘﺎ ِر َﻋﺔ, а останалите
َ
думи (със секте) са от сура اﳊَﺎﻗّﺔ
ْ .

И още, когато  رе ся̄кине и буквата преди нея също е ся̄кине
последната не с взема под внимание, а се гледа буквата преди
тях двете. Ако тя е фетх̱а или д̣амма  رсе чете дебело. Например:
 ِﰲ اﻟـ ُّـﺼ ُﺪو ِر،ـﻞ أ َ ْﻣ ـ ٍﺮ
ِ ّ  ِﻣ ـ ْﻦ ُـ،ﱪ
ِ ْ ﺑِﺎﻟـ َّـﺼ. И ако тя е кесра се чете тънко.
ﻳ
Например:  ﻗَـ ِﺪ ٌﺮ،ﲑ
ٌ ِﺑَـﺼ. И още, ако  رе ся̄кине и се намира след  ي,
която е х̱арф лӣн, се чете тънко. Например:  َﺳ ْﲑ،ﺧ ْﲑ
َ .
Раздел лефз̣̣атулла̄̄х
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Когато буквата преди името на Алла̄х е огласована с
фетх̱а или д̣амма се чете дебело. Например: 'ا
ِ َّ  َﻧ ْﺼ ُﺮ،'ا
ُ َّ  ُﻫ َﻮ. А ако
е огласована с кесра се чете тънко. Например: '
ِ َّ ِ  َو،ِ'ﺎ
َّ ِﺑ.

Раздел д̣̣амӣ̄р
Когато буквата преди д̣амӣр е огласована, д̣амӣр се
удължава. Например:  ﺑِـ ِﻪ؟،Fَـﻪ
ُ  إِ ّﻧ،F َو ﻟَ ُـﻪ. Обаче буквата  ــﻪот думите
ْ َﺘـ ِﻪrَ ﻟَ ْـﻢ ﻳи  َﻣ َﺎﻧ ْﻔ َﻘ ُـﻪне се удължава, тъй като тя не е д̣амӣр, защото е
част от корена на тези думи. А когато буквата преди д̣амӣр е
сякине, д̣амӣр не се удължава. Например:  ﻓِﻴــ ِﻪ،ِ إِﻟَﻴْــﻪ،ِﻠَﻴْــﻪ6َ , с
изключение на думата ﺎﻧﺎ
ً ﻓِﻴ ِﻪ؟ ُﻣ َﻬ, където д̣амӣр се удължава.

ُّ ،ﻮﻻ
Известно е, че  ﻟَﻜِ َّﻨﺎе в сура ﻜ ْﻬﻒ
ً  اﻟ َّﺮ ُﺳ،ﻴﻼ
َ ْ اﻟ, ﻮﻧﺎ
ً ِ اﻟﺴ
َّ са в  ْاﻷ َْﺣ َﺰاب, а  َﺳ َﻼﺳِ َﻼи  َﻗ َﻮا ِرﻳ َﺮاса
ً اﻟﻈ ُﻨ
в сура اﻹ ْﻧ َﺴﺎن
ِْ .

Известно е, че в риўа̄йета Х̱афс̣ елифа в края на седемте долупосочени думи се запазва (чете
се) при ўак̣ф (спиране), а при ўас̣л (свързване) не се чете. Те са местоимението за първо лице,
ُّ ،'ا
единствено число  أ َ َﻧﺎи още думите  َﺳ َﻼﺳِ َﻼ،ﻴﻼ
ً  اﻟ َّﺮ ُﺳ،ﻮﻧﺎ
ً ِ اﻟﺴ
َّ ،ﻮﻻ
ً اﻟﻈ ُﻨ
ُ َّ  ﻟَﻜِ َّﻨﺎ ُﻫ َﻮ, като за думата
 َﺳ َﻼﺳِ َﻼима още един риўа̄йет на Х̱афс̣ за четене със сукӯн върху буквата  لпри спиране и по
същия начин за първата от двете думи  ﻗَ َﻮا ِرﻳ ًﺮا.

Раздел секте
В К̣ур’а̄н-и‘ Аз̣ӣм има секте на четири места: В сӯра
 اﻟْ َﻜ ْﻬﻒпри думите ﻋِﻮ ًﺟﺎ ﻗَﻴِّ ًﻤﺎ
َ , в сӯра  ﻳﺲпри думите ﻣِـ ْﻦ َﻣ ْﺮﻗَـﺪ َِﻧﺎ َﻫـﺎ َذا,
ٍ ِﻴﻞ َﻣ ْﻦ َر
в сӯра ﺎﻣﺔ
َ  َوﻗи в сӯра اﳌ َﻄ ِّﻔﻔِـﲔ
َ َ اﻟْﻘِﻴпри думите اق
ُ ْ при думите
َ
ان
ر
ـﻞ
ﺑ
ـﻼ

.
Секте
означава
спиране
на
гласа,
без
поемане на
ّ
ْ
َ
َ َ َ
въздух.
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َﻋ
Известно е, че в риўа̄йета Х̱афс̣ при думата ﺠ ِﻤ ٌﻲ
ْ َ ُﻓ ِّﺼﻠвтората хамза се чете с
ّ َ ْ  َءأот сура ﺖ
тесхӣл. Т.е. втората хамза се чете между хамза и фетх̄а, подобно на  ﻫـ. А думата اﻫﺎ
َ  َﳎْ َﺮот
сура  ُﻫﻮدсе чете с има̄ле кубра̄ според к̣ира̄’ета, т.е. буквата  اнамираща се след  رсе чете с
има̄ле, а самата  رсе чете тънко.

ьняато

