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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. 

4  

Второ 

местопроизношение: От 

дъното на гърлото в 

мястото, където се свързва 

с гърдите се изговарят: 

първо ء (хамза), после هـ . 

 بسم اهللا الرمحن 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
 е ся̄кине и و става буква за удължаване? Когато و Кога . ي

предишната буква е с д ̣амма, و става буква за удължаване. Кога 

 е ся̄кине и предишната ي става буква за удължаване? Когато ي

буква е с кесра, ي става буква за удължаване. А буквата ا винаги е 

ся̄кине и е след фетх̱а, затова винаги е буква за удължаване, като 

 . أُوتِ�نَا
И още себеб медд (причините за удължаване) са две – хамза и 

сукӯн. Хамза е елиф с огласовка, а сукӯн е буква без огласовка. 

Раздел медд т ̣̣ ̣̣аби ̄̄ ̄̄‘и ̄̄ ̄̄ 

Медд т̣абӣ‘ӣ става, когато след х̱арф медд не следва 

себеб медд. 

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 ق се 

изговаря ك . 

Седмо 

местопроизношение: От 

средата на езика със 

срещуположната й част от 

небцето се изговарят 

 . ي и ش , ج

 5 

Например: ابًـا ـ  от ر буквата , طـه، أَبَـًدا، َتّوَ رالۤ  и буквата ح от  حـۤم . 

При това положение се удължава един елиф, а мярката за един 

елиф е колкото да повдигнеш един от пръстите си. 

Раздел медд муттес ̣̣ ̣̣ил 

Когато след х̱арф медд следва себеб медд хамза и те са в 

една и съща дума става медд муттес ̣ил. Например:  

ـــيۤ َء، أُلَۤ إَِذا َجـــاۤ  ـــَك، ِج ـــۤو ِئ ءَ َء، ُس  . Медд муттес ̣ил е задължително 

удължаване, за което учените са единодушни. Т.е. при всички 

четци се удължава според съответната му степен, без да се прави 

к̣ас ̣р. А според к̣ира̄’ ета (четенето) на ‘А ̄с ̣им и риўа̄йета 

(преданието) на Х̱афс ̣ се удължава четири елифа. 

Раздел медд мунфес ̣̣ ̣̣ил 

Когато след х̱арф медд следва себеб медд хамза и те са в 

две различни думи става медд мунфес ̣ил. Например:  

ۤ يَاۤ  ِ  أََخاُف، ُتوبُۤو  أَيَُّها، إِّينِ ا إَِيل اّ'َ  . 

Осмо 

местопроизношение: От 

лявата и дясна страна на 

езика със срещуположните 

й кътници, след 

местопроизношението на 

 . ض се изговаря ي

Девето местопроизношение: От лявата и дясна страна, чак до върха на езика (след 

местопроизношението на ض) със срещуположните му венци се изговаря ل . 



Десето местопроизношение: С върха на езика и венците на двата предни горни зъба се 

изговаря ن без 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 . 
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Дванадесето 

местопроизношение: В 

посочения ред с повдигане 

на върха на езика и след 

средата на венците на 

двата предни горни зъба: 

Почти при края на венците 

по посока към гърлото и 

настрани от тях се 

изговаря ط . Малко по-

надолу د . И близо до 

средата на венците се 

изговаря ت . 

Понякога буквата за удължаване е "посочваща" F , например: 

؟ إِّالَ بِإِْذنِهِ ،، ِعْنَد+ُ F أَْخلََد+ُ ،أَّنَ َمالَهُ   или "посочваща" ؟ , например:  

ُب بِـهِ  ، ِمـْن 6ِلِْمـهِ ?َمـا يَُكـّذِ ـا َشـاءَ ? إِّالَ Медд мунфес .  إِّالَ ِمبَ ̣ил е разрешено 

удължаване, с различия в него. Т.е. някои четци го правят медд, а 

други го правят к̣ас ̣р. Според к̣ира̄’ ета ‘А ̄с ̣им и риўа̄йета Х̣афс ̣

то се удължава четири елифа. 

Раздел медд ля ̄̄ ̄̄зим 

Ако след х̱арф медд има себеб медд сукӯн ля̄зим става медд 

ля̄зим. Сукӯн ля̄зим е сукӯн, който се запазва и при ўак̣ф (спиране) 

и при ўас ̣л (свързване). (Сукӯн ля̄зим може да е буква с джезим или буква с 

шедде.) Медд ля̄зим е четири вида. 1) Медд ля̄зим келимӣ мус ̱ек̣к̣ал 

(медд ля̄зим в дума с шедде). Например:  اْحلَاۤ َتـأُْمُرۤو ، لَِّني اۤ قَّـة، َوَال الـّضَ ّينِ  2) 

Медд ля̄зим келимӣ мух̣аффеф (медд ля̄зим в дума с джезим). 

Например:  ْۤألََن َءا  3) Медд ля̄зим х̱арфӣ мус ̱ек̣к̣ал (медд ля̄зим в 

буква с шедде). Например буквата ل от  ـ ۤم الۤ  и  ـ ۤص اۤملۤ   и буквата س от 

ۤم طـۤس    4) Медд ля̄зим х̱арфӣ мух̣аффеф (медд ля̄зим в буква с джезим). 

Например буквата م от  ـ ۤم الۤ  , буквите م и ص от  ـ ۤص اۤملۤ  , буквата ل 

от  ۤرال   и буквата م от  حۤم . 

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 . 
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Медд ля̄зим е задължително удължаване, за което учените са 

единодушни, че се удължава четири елифа. 

Раздел медд ‘а ̄̄ ̄̄рид ̣̣ ̣̣ 

Когато след х̱арф медд следва себеб медд сукӯн ‘а̄рид ̣ 

става медд ‘а̄рид ̣. Сукӯн ‘а̄рид ̣ е сукӯн, който се запазва при ўак̣ф 

(спиране) и се губи при ўас ̣л (свързване). Например:  

يِن  Медд ‘а̄рид . يَْعلَُموَن، َنْسَتِعُني، يَْوِم الـّدِ ̣ е разрешено удължаване 

с различия в него. При това положение, когато думата завършва 

с фетх̱а има три начина на четене: т̣ӯл, теўессут̣ и к̣ас ̣р със 

сукӯн. Когато завършва с кесра има четири начина на четене: 

т̣ӯл, теўессут̣ и к̣ас ̣р със сукӯн и раўм. А когато завършва с 

д ̣амма има седем начина на четене: т̣ӯл, теўессут̣ и к̣ас ̣р със 

сукӯн, т̣ӯл, теўессут̣ и к̣ас ̣р с ишма̄м и раўм. И още раўм означава 

изговаряне на огласовката със слаб, скрит глас, а ишма̄м – 

устните да се направят на д ̣амма, след като се изговори сукӯн. 

(Единственият начин на четене при раўм е к̣ас ̣р.) 

Шестнадесето 
местопроизношение: 

Между двете устни с 
техните вътрешни части с 

по-силно притискане се 
изговаря ب . Малко по-

навън след нея, близо до 
върховете на устните с по-

слабо притискане се 
изговаря م . И още по-
близо до върховете на 

устните, като се доближат 
една до друга без да се 

затварят се изговаря و . 
Подреждат се в този ред: 

 .  و مب

Седемнадесетото местопроизношение е носната кухина. От носната кухина се изговарят 

скрития нӯн и г ̣унна. Разбери това! 



Известно е, че с ̣ифа̄т 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  ٌِظّلٌ قٍَو َربٌْض إِْذ غََزا ُجْنٌد ُمِطيع . 

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  َفَحّثَُه َشْخٌص َسَكْت 

. Те двете са 

противоположни. 
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И още шидде. Шидде се 

нарича: При изговаряне на 

буквата гласът се задържа 

изцяло. Буквите на шидде 

са  أَِجْد قٍَط بََكْت . 

Раздел медд ли ̄̄ ̄̄н 

Когато след х̱арф лӣн (мека буква) следва себеб медд сукӯн 

става медд лӣн. Какво е х̱арф лӣн? Х̱арф лӣн са و и ي , когато са 

ся̱кине, а буквата преди тях е с фетх̱а. При това положение х̱арф 

лӣн се удължава. Например: يْف، 6َلَيْه، ِمْن َخـْوف، يَـْوم  Медд лӣн .َو الّصَ

е разрешено удължаване с различия в него. Когато себеб медд е 

сукӯн ля̄зим има два начина на четене: т̣ӯл и теўессут̣. Например 

буквата ع от свещените слова  ۤـ ، حـۤم ۤص هـيعۤ ك ۤق ۤس  ۤع  . А когато е сукӯн 

‘а̄рид ̣ се удължава както медд ‘а̄рид ̣ в посочените по-рано в 

предишния раздел свещени думи, със съответно три, четири или 

седем начина на четене. 

Раздел тенўи ̄̄ ̄̄н и ну ̄̄ ̄̄н ся ̄̄ ̄̄кине 

Тенўӣн се наричат двойна фетх̄а, двойна кесра или 

двойна д ̣амма, а нӯн ся̄кине е нӯн с джезим. 

Раздел их ̣̣ ̣̣фа ̄̄ ̄̄’  

Буквите на их̣фа̄’  са петнадесет и те са първите букви 

от този стих: 

ا َكَرمً  ا ِزْد ُتَقا ُدْم َطاِلًبا َفَرتَيِصْف َذا َثنَا ُجوَد َشْخٍص قَْد َمسَ ا َضْع َظاِملً  . 

И още рах ̣̣ ̣̣а ̄̄ ̄̄ўе. Рах̣а̄ўе се нарича: При изговаряне на буквата гласът се пропуска изцяло. 

Буквите на рах̣а̄ўе са َخّسُ َحّظٍ َشّصُ َهّزِ َوَضْغٍث يَاَفذ . 



И още бейниййе. Бейниййе се нарича: При изговаряне на буквата гласът нито се задържа 

изцяло, нито се пропуска изцяло. Буквите на бейниййе са  ِلْن ُعَمْر . Това са противоположни 

качества. (Шидде и рах̣а̄ўе са противоположни, а бейниййе се намира между тях двете.) 

И още исти‘аля ̄̄ ̄̄’ . 

Исти‘аля̄’  се нарича: При 

изговаряне на буквата 

дъното на езика се вдига 

нагоре към небцето. 

Буквите на исти‘аля̄’  са 

 . ُخّصَ َضْغٍط ِقْظ 

 9 

Когато тенўӣн или нӯн ся̄кине срещнат една от тези петнадесет 

букви се получава их̣фа̄’ . Например:  

’o . Определение: их̣фаَ̄ـــِينٌّ َكـــِريٌم، َفـــْتٌح قَِريـــٌب، َعـــْن َصـــلَوِِْم   е 

положение между из̣ха̄р и идг ̣а̄м, без да се прави шедде, със 

запазване на г ̣унна. 

Раздел из ̣̣ ̣̣ха ̄̄ ̄̄р 

Буквите на из̣ха̄р са шест и те са първите букви на тези 

свещени думи:َـِينٌّ َهاِديًـاo َحّيٌ َخاِلٌق 6َـْدٌل ُ  Когато тенўӣн или нӯн . اَّ'َ

ся̄кине срещнат една от тези шест букви се получава из̣ха̄р. 

Например:  ِمـْن َخـْوٍف، َمـْن َءاَمـَن، غَُفـوٌر َحِلـيٌم . Определение: из̣ха̄р е 

отделяне, раздалечаване между две букви. 

Раздел ик ̣̣ ̣̣ля ̄̄ ̄̄б 

Буквата на ик̣ля̄б е ب . Когато тенўӣн или нӯн ся̄кине 

срещнат буквата ب се получава ик̣ля̄б. Например:  

يـٌع بَـِصٌري، ِمـْن بَْعـِد، لَيrَُْبـَذّنَ   Ик̣ля̄б означава превръщане на нӯн . َمسِ

ся̄кине или тенўӣн в чист م , който се чете с их̣фа̄’  и запазване на 

г ̣унна, когато ги следва буквата ب . Какво е г ̣унна? Г ̣унна е 

гласът, който излиза от носната кухина. 
 

И още истифа ̄̄ ̄̄л. Истифа̄л 

се нарича: При изговаряне 

на буквата дъното на езика 

спада към долната челюст 

и не се издига към 

небцето. Буквите на 

истифа̄л са 

أُْنُشْر َحِديَث 6ِلِْمَك َسْوَف َجنَْهْز 
 . بَِذا

Те двете са 

противоположни. 

И още ит ̣̣ ̣̣ба ̄̄ ̄̄к ̣̣ ̣̣. Ит̣ба̄к̣ се нарича: При изговаряне на буквата езикът покрива небцето. 

Буквите на ит̣ба̄к̣ са ص ض ط ظ . 

И още инфита ̄̄ ̄̄х ̱̱ ̱̱. 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  ُحّقَ لَُه ُشْرُب غَيٍْث َمْن أََخَذ ُوْجَد َvَّسَعٍة َفَز  . Те двете са противоположни. 



И още к ̣̣ ̣̣алк ̣̣ ̣̣але. 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  ٍقُْطُب َجد . 

И още с ̣̣ ̣̣афи ̄̄ ̄̄р. С̣афӣр се 

нарича: При изговаряне на 

буквата се чува звук 

подобен на свирене. 

Буквите на с ̣афӣр са ص س ز 

. 
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И още текра ̄̄ ̄̄р. Текра̄р има 

само при буквата ر . 

Текра̄р се нарича 

подхлъзване или 

треперене на езика при 

нейното изговаряне, от 

което трябва да се 

предпазваме при четене. 

Раздел идг ̣̣ ̣̣а ̄̄ ̄̄м ме‘ал г ̣̣ ̣̣унна 

Буквите на идг ̣а̄м с г ̣унна са четири: َميُْنو . Когато тенўӣн 

или нӯн ся̄кине срещне една от тези четири букви се получава 

идг ̣а̄м с г ̣унна. Например:  َْخْريً يََرُ+، َوَمن ،ِ  А ако нӯн .  يَْعَمْل َفْضًال ِمَن اّ'َ

ся̄кине и و се намират в една и съща дума, при това положение 

става из̣ха̄р: ْنيَا   . بrُْيَاٌن، ِقْنَواٌن، ِصْنَواٌن، الّدُ

Раздел идг ̣̣ ̣̣а ̄̄ ̄̄м биля ̄̄ ̄̄ г ̣̣ ̣̣унна 

Буквите на идг ̣а̄м без г ̣унна са две:  لَـْر . Когато тенўӣн 

или нӯн ся̄кине срещнат една от тези две букви става идг ̣а̄м без 

г ̣унна. Например:  غَُفوٌر َرِحيٌم، ُهًدى ِللُْمّتَِقَني، ِمْن َربِِّهْم . 

Раздел идг ̣̣ ̣̣а ̄̄ ̄̄м мис ̱̱ ̱̱лейн 

Когато след буква със сукӯн следва същата буква се 

получава идг ̣а̄м мис ̱лейн. Например:  

Мис .  اْضِرْب بَِعَصاَك، َفَما َرِحبَْت ِجتَاَرُُْم َءاَوْو َوَنَصُروا، أَِن  ̱лейн означава 

две букви на които съвпадат местопроизношенията и 

качествата. А когато нӯн ся̄кине срещне ن се получават 

едновременно идг ̣а̄м мис ̣лейн и идг ̣а̄м с г ̣унна. Например:  

ْرُ+،  .  ِمْن َناٍر َوَمْن ُنَعّمِ
 

И още инх ̱̱ ̱̱ира ̄̄ ̄̄ф. Инх̱ира̄ф се нарича отклоняване на гласа от върха на езика към страните му 

при изговаряне на буквата ل .  

И още тефешши ̄̄ ̄̄. Тефешшӣ се нарича разпръскване на въздух между езика и небцето при 

изговаряне на буквата ش докато достигне местопроизношението на буквата ظ . 



И още г ̣̣ ̣̣унна. Г ̣унна е глас, който излиза от носната кухина. Г̣унна има само при ن и م . 

И другият вид са условни качества. Те са единадесет. 

Тефх ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄м. Тефх̣ӣм се казва 

на буква, която се чете 

дебело, а те са единадесет: 

буквите на исти‘аля̄’  и 

буквите ل и ر , и ا и و за 

удължаване, когато са 

налице условията за 

удебеляване. А буквите на 

исти‘аля̄’  се удебеляват 

винаги. 
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Раздел положения на ми ̄̄ ̄̄м ся ̄̄ ̄̄кине 

Мӣм ся̄кине или мӣм със сукӯн има три положения. 

Когато мӣм ся̄кине срещне буквата م се получава идг ̣а̄м мис ̱лейн с 

г ̣унна. Например:  ٌــْن ُجــوٍع، 6َلَــيِْهْم ُمْؤَصــَدة ــْم ِم  Когато мӣм . أَْطَعَمُه

ся̄кине срещне буквата ب се получава их̣фа̄’ . Например:  

 А когато мӣм ся̄кине срещне всички . إِّنَ َربَُّهْم بِِهْم، َتـْرِميِهْم ِحبَِجـاَرةٍ 

останали букви освен م и ب се получава из̣ха̄р. Например:  

 . ُهْم ِفيِه، لَُكْم ِديُنُكْم 

Раздел идг ̣̣ ̣̣а ̄̄ ̄̄м мутеджа ̄̄ ̄̄нисейн 

Когато се срещнат две букви с еднакви 

местопроизношения и различни качества, от които първата 

ся̄кине, а втората с огласовка се получава идг ̣а̄м мутеджа̄нисейн. 

Тези букви се намират в три местопроизношения. Първото 

местопроизношение е ط د ت . Например:  

لَــْت َطاۤ  ، َماَعَبــْدُتْم لَــِئْن بَــَسْطَت، َوقَا ِئَفــٌة، أَْثَقلَــْت َدَعــَوا اّ'َ  . Второто 

местопроизношение е ظ ذ ث . Например:  إِْذ َظلَُموا، يَلَْهْث َذاِلَك . А 

третото местопроизношение е م ب . Например:  

 Мутеджа̄нисейн означава две букви с еднакво . يَـا بُـَينَّ اْرَكـْب َمَعَنـا

местопроизношение и различни качества. 

Раздел идг ̣̣ ̣̣а ̄̄ ̄̄м мутек ̣̣ ̣̣а ̄̄ ̄̄рибейн 

Когато се срещнат две букви с близки 

местопроизношения или качества, от които първата ся̄кине, а 

втората с огласовка се получава идг ̣а̄м мутек̣а̄рибейн. 

И още терк ̣̣ ̣̣и ̄̄ ̄̄к ̣̣ ̣̣. Терк̣ӣк̣ се 

казва на буква, която се 

чете тънко, а те са буквите 

на истифа̄л, включително 

 за و и ا  и , ر и  ل

удължаване, при които не 

са налице условията за 

удебеляване. 

Изтъняването при буквите 

на терк̣ӣк̣ е задължително. 

И още идг ̣̣ ̣̣а ̄̄ ̄̄м. Идг ̣а̄м означава вкарване (сливане) на една от две букви мис ̱лейн или 

мутеджа̄нисейн , или мутак̣а̄рибейн  в другата. 

И още их ̣̣ ̣̣фа ̄̄ ̄̄’ . Их̣фа̄’  означава положение между идг ̣а̄м и из̣ха̄р без шедде (без удвояване) в 

него. 



И още из ̣̣ ̣̣ха ̄̄ ̄̄р. Из̣ха̄р означава изговаряне на буквите от техните местопроизношения по 

отделно (без да се смесват).  

И още ик ̣̣ ̣̣ля ̄̄ ̄̄б. Ик̣ля̄б означава пълно превръщане на нӯн ся̄кине или тенўӣн в م и нейната 

их̣фа̄’  с г ̣унна при буквата ب .  

И още медд. Медд означава удължаване на гласа при буквите на медд. 

И още ўак ̣̣ ̣̣ф. 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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И още суку ̄̄ ̄̄н или ся ̄̄ ̄̄кине. 

Сӯкун се нарича буква без 

огласовка.  

И още х ̱̱ ̱̱арака или 

огласовка. Тя е 

противоположното на 

сукӯн. 

Тези букви се намират в следните групи. Първо буквите ل ر . 

Например:  ُ ، بَـْل َرَفَعـُه اّ'َ  :Например . ق ك Второ буквите . قُْل َرّبِ

 Мутек̣а̄рибейн означава две букви, които са близки . أَلَـْم َخنْلُْقُكـْم 

по местопроизношение или качества.  

Раздел идг ̣̣ ̣̣а ̄̄ ̄̄м шемсий 

Буквите на идг ̣а̄м шемсий са четиринадесет и те са 

първите букви от този стих:  

َعـُة ِشـْم َصـْدَر َضـيٍْف َطـاَب َظـّنٌ لَـُه َنَعـْم   Когато . ُتـْب ُثـّمَ َدْع َذْنًبـا َرَ� ِزْد ُمسْ

буквата ل от определителния член الـــ , която се нарича "ля̄м 

те‘арӣф" срещне една от тези четиринадесет букви се получава 

идг ̣а̄м шемсий. Ако тази буква е ن става идг ̣а̄м шемсий с г ̣унна, а 

при всички останали букви този идг ̣а̄м е без г ̣унна. Например: 

ْمِس، َوالّتِِني   . َوالّنَاِس، َوالّشَ

Раздел из ̣̣ ̣̣ха ̄̄ ̄̄р к ̣̣ ̣̣америй 

Буквите на из̣ха̄р к̣америй са четиринадесет:  

 Когато ля̄м те‘арӣф срещне една от тези . أَبْـِغ َحّجَـَك َوَخـْف َعِقيَمـهُ 

четиринадесет букви се получава из̣ха̄р к̣америй. Например: 

َوالَْفْجِر، َوالَْقَمرِ  َوالَْعْصِر،  . 
 

Известно е, че их̣фа̄’  на буквата م не значи, че местопроизношението й, когато срещне 

буквата ب се 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  ِ6َْنيَ الِْقْطر и  ِمْن ِمْصَر . 

А правилото при буквата 

 ,от името на Алла̄х ل

когато преди него се 

намира фетх̄а без има̄ле 

или д ̣амма е задължително 

да се чете дебело. 
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Раздел к ̣̣ ̣̣алк ̣̣ ̣̣але 

Буквите на к̣алк̣але са пет и те са دٍ قُْطـُب َجـ  . Когато 

някоя от тези пет букви е ся̄кине, независимо дали се намира в 

средата или края на думата се получава к̣алк̣але. Например: 

ـــاْحلَّقِ  ـــٌد، بِ ـــْدُخلُوَن، أََح  Езиковото значение на к̣алк̣але е . يَ

възбуждане, колебание, раздвижване. А като термин означава 

разтърсване в местопроизношението, при което се чува силно 

ударение. 

Раздел положения на буквата ر 

Когато буквата ر е с фетх̱а или д ̣амма се чете дебело. 

Например  ِ وُح، َنـْصُر اّ'َ ِحيم، الـّرُ ن، الـّرَ ْمحَ  А когато е с кесра се .الـّرَ

чете тънко. Например  ِّبِـالِْرب . Когато е ся̄кине след буква с фетх̱а 

или д ̣амма се чете дебело:  لّنُُذِر، َواْحنَـْر  А когато е ся̄кине .َمْن َشَكَر، بِا

след буква с кесра се чете тънко. Например:  َْواْسَتْغِفْرُ+، َواْصـَطِرب. И 

когато ر е ся̄кине и я следва една от буквите на исти‘аля̄’  (а те са 

  :в същата дума се чете дебело. Например (ُخّصَ ّضْغٍط ِقْظ 

’Но ако буквата на исти‘аля̄ .ِفْرقٍَة، ِقْرَطاٍس، ِمْرَصـاًدا  е огласована с 

кесра е разрешено и тънко и дебело четене. Например  ُّلُ ِفـْرٍق�. И 

още, когато ر е ся̄кине, а буквата преди нея е с кесра ‘а̄рид ̣а (т.е. 

ако ر се намира след свързваща хамза) се чете дебело. Например:  

ِن اْرَتَ�، اِْرِجِعي  .ِملَ

Ако преди него се намира 

фетх̣а с има̄ле е допустимо 

дебело и тънко четене. И 

ако преди него е кесра е 

задължително да се чете 

тънко. 

Известно е, че ако буквата след д ̣амӣр е ся̄кине, независимо дали буквата преди него е с 

огласовка  َمَواِت ، َفأََر�ُه اْألَيَةَ  или със сукӯн ُكْرِسيُُّه الّسَ َ ا 6َاَهَد 6َلَيُْه اّ'َ  той не се удължава при ِمبَ

всички четци. И още ако върху д ̣амӣр има сукӯн или ако спираме на д ̣амӣр с раўм, при всички 

тези положения удължаването отпада  ُْه، َو اْجَتَ��هُ ِمن  . 



Известно е, че тенўӣнът от думата ِعَوًجا се превръща в елиф, върху който се прави секте. 

Секте също се прави и върху елифа от думата ِمْن َمْرقَِدَنا , върху ن от думата  َمْن َراٍق , и ل от 

думата  بَْل َراَن .  

Известно е, че  ََ�َسّنَهْ لَْم ي  е в сура اقَْتِد+ْ  , الَْبَقَرة в сура َماِهيَهْ  , اْألَْنَعام в сура الَْقاِرَعة , а останалите 

думи (със секте) са от сура اْحلَاقَّة . 
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И още, когато ر е 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 д ̣амма ر се чете дебело. Например: 

ُدوِر  ــّصُ ــٍر، ِيف ال ــّلِ أَْم ُ ــْن � ْربِ، ِم ــّصَ ل  .И ако тя е кесра се чете тънко .بِا

Например:  بَـِصٌري، قَـِديٌر. И още, ако ر е ся̄кине и се намира след ي , 

която е х̱арф лӣн, се чете тънко. Например:  َخْري، َسْري. 

Раздел лефз ̣̣ ̣̣атулла ̄̄ ̄̄х 

Когато буквата преди името на Алла̄х е огласована с 

фетх̱а или д ̣амма се чете дебело. Например:  ِ ، َنْصُر اّ'َ ُ  А ако .ُهَو اّ'َ

е огласована с кесра се чете тънко. Например:  ِ ِ، َو ِ'َّ  .بِاّ'َ

Раздел д ̣̣ ̣̣ами ̄̄ ̄̄р 

Когато буквата преди д ̣амӣр е огласована, д ̣амӣр се 

удължава. Например:  َُولَـهF ُإِّنَـه ،F ِ؟، بِـه  . Обаче буквата ــه от думите 

не се удължава, тъй като тя не е д َماَنْفَقـهُ  и لَـْم يrََْتـهِ  ̣амӣр, защото е 

част от корена на тези думи. А когато буквата преди д ̣амӣр е 

сякине, д ̣амӣр не се удължава. Например:  ِ6َلَيْــِه، إِلَيْــِه، ِفيــه, с 

изключение на думата  ُِمَهاًنا؟ِفيه , където д ̣амӣр се удължава. 

Известно е, че لَِكنَّا е в сура نُ  , الَْكْهف ُسوًال، الّظُ ِ�يًال، الّرَ ونًاالّسَ  са в اْألَْحَزاب , а  َسَالِسَال и قََواِريَرا са 

в сура ْنَسان  . اْإلِ



Известно е, че в риўа̄йета Х̱афс ̣ елифа в края на седемте долупосочени думи се запазва (чете 

се) при ўак̣ф (спиране), а при ўас ̣л (свързване) не се чете. Те са местоимението за първо лице, 

единствено число أَنَا и още думите  ِ�يًال، َسَالِسَال ُسوًال، الّسَ نُوًنا، الّرَ ، الّظُ ُ  като за думата , لَِكنَّا ُهَو اّ'َ

има още един риўа̄йет на Х̱афс َسَالِسَال  ̣ за четене със сукӯн върху буквата ل  при спиране и по 

същия начин за първата от двете думи قََواِريًرا . 
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Раздел секте 

В К̣ур’ а̄н-и‘ Аз̣ӣм има секте на четири места: В сӯра 

 ,ِمـْن َمْرقَـِدَنا َهـاَذا при думите يس в сӯра ,ِعَوًجا قَيًِّما при думите الَْكْهف

в сӯра الِْقيَاَمة при думите  َوِقيَل َمْن َراٍق и в сӯра ِفـني َطّفِ  при думите اْملُ

 Секте означава спиране на гласа, без поемане на . �َـّالَ بَـْل َراَن 

въздух. 

 

Известно е, че в риўа̄йета Х̱афс ̣ при думата  ٌَّءأَْعَجِمي от сура  لَْت  втората хамза се чете с ُفّصِ

тесхӣл. Т.е. втората хамза се чете между хамза и фетх̄а, подобно на هـ . А думата َجمَْراَها от 

сура ُهود се чете с има̄ле кубра̄ според к̣ира̄’ ета, т.е. буквата ا намираща се след ر се чете с 

има̄ле, а самата ر се чете тънко. 



ьняато 


