در اﻟﻴ ﻴﻢ
ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ
اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺮ ﺑﺮﻛﻮي اﳊﻨﻔﻲ
% ﻫـ981"

Перлата на сирака
Теджўӣд според десетте четения
имам Мух̱аммед ибн Бир‘Алӣ Биргиви ел-Х̱анефӣ
(умира 981 г. хиджра)

Предговор на автора

ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺆﻟﻒ

С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния. Всичката възхвала е за
Аллах, и на този свят, и на отвъдния. И саляту-селям, благослов и приветствия за
неговия Любим [Мухаммед i] и за неговото пречисто семейство.
След което, това е съчинение по теджўид за всеки четец на Предостойния Куран
и наставление за него [четеца] по отношение на Книгата на Премъдрия и
Всеславен Аллах, от най-бедния човек и от най-слабия раб [автора]. Затова го
помилвай, Ти, чиято милост обхваща всяко нещо, защото той изпитва най-голяма
нужда от нея и е далеч от всеки, който въстава против Теб!
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﷲ اﳊﻤﺪ ﰲ اﻻوﱄ واﻵﺧﺮة وﳊﺒ!ﺒﻪ اﻟﺼﻠﻮة واﻟﺴﻼم وآﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮة
وﺑﻌﺪ ﻓﻬﺬ; رﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻟ6ﻞ ﺗﺎل ﻗﺮآن ﳎﻴﺪ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟـﻪ وﻟﻜﺘـﺎب اﷲ اﳊﻜـﻴﻢ اﳊﻤﻴـﺪ ﻣـﻦ اﻓﻘـﺮ
اﻟﻮري واﺿﻌﻒ اﻟﻌEﻴﺪ ﻓﺎرﲪﻪ ﻳﺎ ﻣﻦ رﲪﺘﻪ وﺳﻌﺖ Cﻞ ﺷﻲء اﻧﻪ اﺣﻮج اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ Cﻞ Iﺎص ﺑﻌﻴﺪ

Ха̱ кк̣ ̣ [безусловни качества]
и мустеха̱ кк̣ ̣ [условни качества]
на ха̱ рф
̣ [буквата]

ﺣﻖ اﳊﺮف وﻣﺴﺘﺤﻘﻪ

Теджўид означава утвърдено умение у човека, чрез което е способен да даде
с̣ифа̄т ля̄зиме [безусловните качества] и с̣ифа̄т ‘а̄рид̣а [условните качества] на
всеки х̱ар̣ф [буква].
С̣ифа̄т ля̄зиме [безусловните качества] са онези, които съпътстват буквите при
всичките им положения, като мех̣радж [местопроизношение], [и още качествата]
джехр, шидде, истиа‘ля̄, ит̣ба̄к̣ и противоположните им, а още к̣алк̣але, с̣афӣр,
г̣унна, текр̣а̄р̣, тефешшӣ и истит̣а̄ле.
С̣ифа̄т ‘а̄рид̣а [условните им качества] са резултат от други такива, като тефх̣ӣм,
тер̣к̣ӣк̣, идг̣а̄м, их̣фа̄’, из̣ха̄р̣, к̣алб, медд, ўак̣ф, сект, х̱арака и сукӯн.
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اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻣﻠﻜﺔ ﻳﻘﺘﺪر ﺑﻬﺎ Iﻠﻲ اﻋﻄﺎء Cﻞ ﺣﺮف ﺣﻘﻬﺎ وﻣﺴﺘﺤﻘﻬﺎ
وﺣﻘﻬﺎ ﺻﻔﺘﻬﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬاﺎ ﻣﻦ اﳌﺨﺮج واﳉﻬـﺮ واﻟـﺸﺪة واﻻﺳـﺘﻌﻼء واﻻﻃﺒـﺎق واﺿـﺪادﻫﺎ واﻟﻘﻠﻘﻠـﺔ
واﻟﺼﻔﲑ واﻟﻐﻨﺔ واﻟﺘﻜﺮار واﻟﺘﻔﺸﻲ واﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ
وﻣﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺻﻔﺎﺎ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﱰﻗﻴﻖ واﻻد\ﺎم واﻻﺧﻔﺎء واﻻﻇﻬﺎر واﻟﻘﻠﺐ واﳌـﺪ
واﻟﻮﻗﻒ واﻟﺴﻜﺖ واﳊﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن

Местопроизношения [мех̣ар
̄ идж]
на буквите

ﳐﺎرج اﳊﺮوف

Най-отдалечената част на гърлото [от устата] е мех̣р̣адж [местопроизношение]
на хамза, после ﻫـ, после ا.
От средата на гърлото е ع, после ح.
От най-близката част на гърлото е غ, после خ.
От най-отдалечената част на езика [от устата] и над нея е ق.
Малко след нея е ك.
От средата на езика и над нея са ج, после ش, после ي.
От страните [лява и дясна] на езика, на нивото малко след буквата  يи
срещуположните й кътници е ض.
[А от страните на езика, след мястото на ض,] чак до върха му и венците на
горните първите кътници, кучешките зъби, задните резци и предните резци е ل.
След тях [местата на страните на езика и венците при  ]لнад предните горни
резци е  نпри из̣ха̄р̣.
След тях е ر.
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اﳌﺨﺮج اﻗﺼﻲ اﳊﻠﻖ ﳘﺰ ﻓﻬﺎء ﻓﺎﻟﻒ
وﺳﻂ اﳊﻠﻖ Iﲔ ﻓﺤﺎء
ادﱐ اﳊﻠﻖ \ﲔ ﻓﺨﺎء
اﻗﺼﻲ اﻟﻠﺴﺎن وﻓﻮﻗﻪ ﻗﺎف
ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ Cﺎف
وﺳﻂ اﻟﻠﺴﺎن وﻓﻮﻗﻪ ﺟﻴﻢ ﻓﺸﲔ ﻓﻴﺎء
ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑُ َﻌﻴْﺪ ﳐﺮج اﻟﻴﺎء وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻻدراس ﺿﺎد

وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ اﱄ ﻣjﺘﻬﺎﻫﺎ وﻣﺎ ﳛﺎذﻳﻪ ﻣﻦ اﳊﻨﻚ اﻻIﻠﻲ ﻓﻮ ﻳﻖ اﻟﻀﺎﺣﻚ واﻟﻨﺎب واﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜjﻴﺔ ﻻم
ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻮ ﻳﻖ اﻟﺜﻨﻴﺘﲔ ﻧﻮن ﻣﻈﻬﺮة
ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ راء

От върха на езика и основите на горните предни резци са ط, после د, после ت.
От него [върха на езика] над предните долни резци са ص, после س, после ز.
От него и върховете на предните горни резци са ظ, после ذ, после ث.
От вътрешността на долната устна и върховете на горните предни резци е ف.
Между двете устни са ب, после م, после و.
От носната кухина е  نпри их̣фа̄’ и всяка г̣унна.
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ﻃﺮف اﻟﻠﺴﺎن واﺻﻼ اﻟﺜﻨﻴﺘﲔ اﻟﻌﻠﻴﲔ ﻃﺎء ﻓﺪال ﻓﺘﺎء
ﻫﻮ ﻓﻮ ﻳﻖ اﻟﺜﻨﻴﺘﲔ اﻟﺴﻔﻠﻴﲔ ﺻﺎد ﻓﺴﲔ ﻓﺰاي
ﻫﻮ وﻃﺮف اﻟﺜﻨﻴﺘﲔ اﻟﻌﻠﻴﲔ ﻇﺎء ﻓﺬال ﻓﺜﺎء
ﺑﺎﻃﻦ اﻟﺸﻔﺔ اﻟﺴﻔﻠﻲ وﻃﺮف اﻟﺜﻨﻴﺘﲔ اﻟﻌﻠﻴﲔ ﻓﺎء
ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺸﻔﺘﲔ ﺑﺎء ﻓﻤﻴﻢ ﻓﻮاو
اﳋﻴﺸﻮم ﻧﻮن ﳐﻔﺎة وCﻞ ﻏﻨﺔ

Качества [с̣ифа̄т] на буквите

ﺻﻔﺎت اﳊﺮوف

Джехр е задържане на протичането въздуха при х̱ар̣ф [буква] с х̱арака.
А хемс е противоположното му [с̣ифе – качество], а буквите му са [събрани в
израза] ﺧﺼ َﻔﺔ
َ ﺤ ُﺜ
َ  َﺳ َﺘ ْﺸ.
ََ ﻚ
Шидде е цялостно задържане на протичането на гласа при буква със сукӯн, [а
буквите му] са събрани в [израза] ﺖ
َ أ َ ِﺟ ُﺪ.
َ ك َﻗ َﻄ ْﺒ
А р̣ах̣а̄ўе е цялостното му протичане.
А бейниййе е липса на цялостност [на задържане или протичане, а буквите му са]
събрани в [израза] ﻟَﻢ ﻳَ ْﺮ ِو َﻋ َّﻨﺎ.
ْ
Истиа‘ля̄’ е издигане на езика към небцето, а буквите му са ج غ ق ص ض ط ظ.
А инх̣ифа̄д̣ е противоположното му [качество].
Ит̣ба̄к̣ е “покриване” на небцето с езика, а буквите му са последните четири от
гореспоменатите.
А инфита̄х̱ е противоположното му.
К̣алк̣але е събиране на шидде и джехр [в една и съща буква], заради което тя
трябва да се изрази, когато е със сукӯн. И мнозинството [учени] изкарват хамза
[от тази категория].
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اﳉﻬﺮ اﺣwﺒﺎس ﺟﺮي اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻊ ﲢﺮﻛﻪ
واﳍﻤﺲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﺮوﻓﻪ ﺳﺘﺸﺤﺜﻚ ﺧﺼﻔﺔ
اﻟﺸﺪة ﲤﺎم اﺣwﺒﺎس ﺟﺮي اﻟﺼﻮت ﻣﻊ اﺳ6ﺎﻧﻪ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﺟﺪك ﻗﻄﺒﺖ
واﻟﺮﺧﺎوة ﲤﺎم ﺟﺮﻳﻪ ﻣﻌﻪ
واﻟﺒﻴjﻴﺔ Iﺪم ﲤﺎﻣﻬﻤﺎ ﳚﻤﻌﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺮو ﻋﻨﺎ
اﻻﺳﺘﻌﻼء ارﺗﻔﺎع اﻟﻠﺴﺎن اﱄ اﳊﻨﻚ اﻻIﻠﻲ ﺣﺮوﻓﻪ خ غ ق ص ض ط ظ
واﻻﳔﻔﺎض ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اﻻﻃﺒﺎق اﻧﻄﺒﺎق اﻟﻠﺴﺎن ﺑﻪ Iﻠﻲ اﳊﻨﻚ اﻻIﻠﻲ ﺣﺮوﻓﻪ اﻻرﺑﻌﺔ اﻻﺧﲑة
واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اﻟﻘﻠﻘﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺸﺪة واﳉﻬﺮ ﻓﻴﺤﺘﺎج اﱄ اﻟﺘ6ﻠﻒ ﰲ اﻟEﻴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻜﻮن واﳉﻤﻬﻮر اﺧﺮﺟﻮا اﳍﻤﺰة

С̣афӣр е звук подобен на свирене [съскане], а буквите му са ص س ز.
Г̣унна е [глас, излизащ] от носната кухина при буквите  نи م, като трябва да се
наблегне на нея, когато те са с шедде.
Текр̣а̄р̣ е “подхлъзване” на езика при [изговаряне на] буквата му, а тя е ر.
Тефешшӣ е “разпръскване” на гласа при [изговаряне на] буквата му, а тя е ش.
Истит̣а̄ле е “удължаване” на гласа при [изговаряне на] буквата му, а тя е ض.
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اﻟﺼﻔﲑ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺻﻮﺗﻪ اﻟﺼﻔﲑ ﺣﺮوﻓﻪ ص س ز
اﻟﻐﻨﺔ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﳋﻴﺸﻮم وﻫﻲ ﰲ اﻟﻨﻮن واﳌﻴﻢ وﳚﺐ اﻇﻬﺎرﻫﺎ ﰲ ﻣﺸﺪﻳﻬﻤﺎ
اﻟﺘﻜﺮار ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻠﺴﺎن ﺑﻪ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺮاء
اﻟﺘﻔﺸﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻮت ﺑﻪ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺸﲔ
اﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ اﻣﺘﺪاد اﻟﺼﻮت وﻫﻲ ﰲ اﻟﻀﺎد

Тефх̣им
̄ [удебеляване]
и тер̣ки
̣ к̄ ̣ [изтъняване]

اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﱰﻗﻴﻖ

Тефх̣ӣм е задължително с̣ифе [качество] за буквите на истиа‘ля̄’ [без
изключение].
И за буквата  لот името на Аллах, когато преди нея има фетх̱а [като اﷲ
ُ ] ُﻫ َﻮ,
без има̄ле [като اﷲ
َ  َﻧ َﺮى, където има има̄ле и тефх̣ӣм не е задължителен].
Или когато [х̱ар̣аката преди  لот името на Аллах] е д̣амма [като ﷲ
ِ ] َﻧ ْﺼ ُﺮ ا.
И [е задължително качество] за [буквата] ر, когато е с д̣амма [като وح
ُ ]اﻟ ُّﺮ,
та дори и при ўак̣ф [спиране] върху нея с р̣аўм [като ] َﻧ ْﺼ ُﺮ.
Или [когато буквата  ]رе с фетх̱а без има̄ле [като ﻦ
ِ ﲪ
َٰ ْ ]اﻟ َّﺮ.
А също при [думата] ﺑِ َﺸ َﺮ ٍر,
Това важи при положение, че преди тях двете [ رс фетх̱а и  رс д̣амма] няма  يсъс
 َّ ﺑ, د َِر َاﺳـ ِﺘ ِﻬ ْﻢ,
сукӯн или кеср̣а в същата дума [като ﺳِ ـﲑوا, ان
ِ ـﲑ
ُ
َ ْ  َﺣи ون
َ اﻟـﺼﺎ ِ ُﺮ
защото тогава е допустим тер̣к̣ӣк̣].
Но ако между тях [буквата  رс фетх̱а или д̣амма и х̱ар̣аката кесра] има буква със
сукӯн [като ِـﺸ ُﺮون
ْ ﻋ,  ِذ ْﻛـ َﺮى, в четенето с тефх̣ӣм има различия, т.е. допуска се
َ
тер̣к̣ӣк̣],
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اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﻻزم ﻟﻼﺳﺘﻌﻼء
وﻻم اﳉﻼﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﻔﺘﺎح ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
\ﲑ ﳑﺎﻟﺔ
و اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ
و ﻟﻠﺮاء اﳌﻀﻤﻮﻣﺔ
وﻟﻮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ Iﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﺮوم
و اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ \ﲑ اﳌﻤﺎﻟﺔ
و ﺑِ َﺸ َﺮ ٍر

اﻟﻠﺘﲔ ﻟ!ﺲ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﻳﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ وﻛﺴﺮة ﰲ Cﻠﻤwﻴﻬﻤﺎ
وﻟﻮ ﺣﺎل ﺑ!ﻨﻬﻤﺎ ﰲ \ﲑ اﻋﺠﻤﻴﺔ

при условие съдържащата ги дума да не е чуждица [като إِﺑْ ـ َﺮاﻫِ ﻴﻢ, ﻴﻞ
َ إ ِ ْﺳ ـ َﺮا ِﺋ,
َ
ِﻋﻤ
ان
َ  ْ َﺮ, където не се допуска тер̣к̣ӣк̣].
Но буквата със сукӯн не трябва да е ص,  طили [ قкато ﺻ ًﺮا
ْ  ِا, ﻗ ِْﻄ ًﺮا, ] ِوﻗ ًْﺮا,
а буквата  رда не е изолирана [от съседна на нея ر, като ارا
ً ﻣ ِْﺪ َر, ]إ ِ ْﺳ َﺮ ًارا,
а също да не я следва буква на истиа‘ля̄’ [като اﺿـﺎ
ً إ ِ ْﻋ َﺮ, إ ِ ْﻋ َﺮ ُاﺿ ُـﻬ ْﻢ, защото във
всички тези случаи тефх̣ӣм е задължителен],
ِ إ ِ ْﺷ َﺮ, където са допустими тефх̣ӣм и тер̣к̣ӣк̣].
освен  قс кеср̣а [като اق
И [тефх̣ӣм е задължителен], когато [буквата  ]رе със сукӯн ля̄зим [постоянен
сукӯн] [като ] َوا ْﳓ َ ْﺮ,
или сукӯн ‘а̄рид̣ [временен сукӯн] при спиране след д̣амма или фетх̱а [като  َﺷـﻜ ََﺮи
] ُزﺑُ ِﺮ,
с изключение на думата ﺑِ َﺸ َﺮ ٍر, [защото при нея втората  رсе чете с тефх̣ӣм заради
първата].
[И тефх̣ӣм е задължителен] дори и между тях двете [х̱ар̣аките д̣амма и фетх̱а] и
нея [буквата  ]رда се намира буква със сукӯн [като ﺟ ٍﺮ
ْ َ  ِﻣ ْﻦ أ, اﻟْ َﻘ ْﺪ ِر, ُ ْﺴ َﺮWْ]اﻟ,
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ﺳﺎ ﻛﻦ
\ﲑ ﺻﺎد وﻃﺎء وﻗﺎف
ﻣﻊ وﺣﺪة اﻟﺮاء
و Iﺪم اﻻﺳﺘﻌﻼء
\ﲑ ﻗﺎف ﻣﻜﺴﻮرة ﺑﻌﺪﻫﺎ
واﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ
وﻟﻮ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻢ واﻟﻔﺘﺢ
\ﲑ ﺑِ َﺸ َﺮ ٍر

وﻟﻮ ﺣﺎل ﺑ!ﻨﻬﻤﺎ وﺑ!ﻨﻬﺎ ﺳﺎ ﻛﻦ

стига тя [буквата със сукӯн] да не е  يили  اс има̄ле [като  ﺳ ْﲑили  َد ا ِر,  َﻧﺎ ِر, защото в
َ َ
тези случаи се допуска тер̣к̣ӣк̣].
И [тефх̣ӣм е задължителен], когато [буквата  ]رе след кеср̣а ‘а̄рид̣а [като ﺟـ ْﻊ
ِ ا ِْر,
ا ِْر ِﺟ ِﻌﻲ, ﺐ
ْ ا ِْر َﻛ, ]ا ِْر َﻛ ُﺒﻮا,
или след кеср̣а ля̄зиме, но след нея [буквата  ]رследва буква на истиа‘ля̄ [като
 ِﻓ ْﺮ َﻗ ٍﺔ,  ِﻗ ْﺮ َﻃ ٍﺎس, ]ﻟَ ِﺒﻠْﻤ ِْﺮ َﺻﺎد,
но [буквата на истиа‘ля̄’ е] без кесра [като ﻓِـ ْﺮ ٍق, защото в този случай е допустим
тер̣к̣ӣк̣].
И [тефх̣ӣм е задължителен] за [буквата] ا, когато е след [буква на] тефх̣ӣм [като
ﻳ
 َﻗ َﺎل,  َﺧﺎ ِﻟ ُﻖ, ﷲ
ُ  َا, ن
َ ] ُ َﺮا ُؤ,
но е допустим [т.е. възможни са и двата варианта – тефх̣ӣм и тер̣к̣ӣк̣] в [буквата]
 لот името на Аллах, след има̄ле [като اﷲ
َ  َﻧ َﺮىпри четенето на има̄м ес-Сӯсӣ],
и [също е допустим] при всеки  لс фетх̱а след буквите ص,  طи [ ظкато اﻟـﺼﻠَﻮ َة
َّ ,
اﻟﻄ َﻼ ُق
َّ , ] َﻇ َّﻞ,
та дори и между тях да има [ اкато ﺎﻻ
ً ]ﻓِﺼ,

َ
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\ﲑ ﻳﺎء واﻟﻒ ﳑﺎﻟﺔ
و ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻌﺎرﺿﺔ
واﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮاء اﺳﺘﻌﻼء
\ﲑ ﻣﻜﺴﻮر
ﻟﻼﻟﻒ ﺑﻌﺪ اﳌﻔﺨﻢ
و ﺟﺎﺋﺰ ﰲ ﻻم اﳉﻼﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﻤﺎﻟﺔ
و Cﻞ ﻻم ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺎد وﻃﺎء وﻇﺎء
وﻟﻮ ﺑ!ﻨﻬﻤﺎ اﻟﻒ

или пък [буквата  ]لда е със сукӯн, заради ўак̣ф [спиране, като ]ﻳﻮﺻ َﻞ.
َ ُ
И също [тефх̣ӣм е допустим] в [буквата]  لот [думата] ﺎل
ٍ  َﺻﻠ ْ َـﺼ, макар и да не е за
предпочитане,
и при първата [буква]  رот [думата] ﺎل
ٍ  َﺻﻠ ْ َـﺼ, и в двете положения [при ўак̣фспиране и ўас̣л-продължаване],
а втората [буква  رот същата дума] се чете като първата, при ўак̣ф със сукӯн.
И [тефх̣ӣм е допустим] в думата  ِﻓ ْﺮ ٍقпри всички положения,
и в думите  ﻣ ِْﺼ َﺮи اﻟْ ِﻘ ْﻄ ِﺮ, при ўак̣ф със сукӯн,
а също при буквата  رс д̣амма или фетх̱а, пред които се намира нещо от
 َّ ﺑ,
гореспоменатото [ يся̄кине или кеср̣а, като ﺳِ ــﲑوا, ان
ِ ــﲑ
ُ
َ ْ  َﺣ, ون
َ اﻟــﺼﺎ ِ ُﺮ
]د َِر َاﺳ ِﺘ ِﻬ ْﻢ.
А терк̣ӣк̣ е задължителен при всички останали положения.
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او ﺳﻜﻦ ﻟﻠﻮﻗﻒ
وﰲ ﻻم َﺻﻠ ْ َﺼ ٍﺎل ﻣﺮﺟﻮﺣﺎ

واول ﺑِ َﺸ َﺮ ٍر ﰲ اﳊﺎﻟﲔ

وﻳwﺒﻌﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن
و ِﻓ ْﺮ ٍق ﻣﻄﻠﻘﺎ

وﻣ ِْﺼ َﺮ وﻗ ِْﻄ ِﺮ ﰲ وﻗﻔﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن

وﰲ اﻟﺮاء اﳌﻀﻤﻮﻣﺔ واﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻠﺘﲔ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮ

واﻟﱰﻗﻴﻖ ﻻزم ﻟﻐﲑﳘﺎ

Идг̣ам
̄ и их̣фа̄’, и из̣ха̄р, и к̣алб

اﻹد\ﺎم واﻹﺧﻔﺎء واﻹﻇﻬﺎر واﻟﻘﻠﺐ

Идг̣а̄м е онова, [което се чете] с шедде-удвояване [по една или друга причина].
Той е задължителен при две букви мис̱лейн [еднакви букви, съвпадащи по
мех̣радж-местопроизношение и с̣ифа̄т-качества], [намиращи се в] две различни
думи, ако първата от тях е със сукӯн [като ﺎك
 ِا ْﺿ ِﺮ, ُ ْﻢُ ﺖ ِﲡَ َﺎر
َ ب ﺑِ َﻌ َﺼ
ْ َ] َﻓ َﻤﺎ َر ِﲝ,
ْ
но не е х̱ар̣ф медд [като  َاﻟَّﺬِي ﻳﻮﺳ ِﻮ ُس,  َﻗﺎ ﻟُﻮا َو ُﻫﻢ, където не се получава идг̣а̄м].
ْ َُ
ْ
А при четене на думите ـﻚ
ـ
ِﻴ
ﻟ
ﺎ
َ ـﻪ َﻫﻠَـ
ْ َ  َﻣе за предпочитане ўак̣ф-спиране върху
първата от тях,
но при ўас̣л-продължаване, трябва да се стори идг̣а̄м,
въпреки, че някои казват, че не е задължително и предпочитат из̣ха̄р̣.
А също [идг̣а̄м е задължителен] при две букви мутек̣арӣбейн [съвпадащи по
местопроизношение, но с различни качества, или съвпадащи по качества, но с
различни местопроизношения, или близки по местопроизношение и качества],
които обаче не са гърлени [като ﺤ ُﻪ
َ  ُﺟ َﻨ, защото в този случай няма
ْ ﻳُ َـﺴ ِّﺒ, ﻠَـﻴْ ُﻜ ْﻢjَ ـﺎح
идг̣а̄м],
нито пък първата от тях е ля̄м ет-теа‘рӣф [ля̄м от определителния член ]اﻟـــ,
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اﻻد\ﺎم ﻣﺎ Cﺎن ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
وﳚﺐ ﰲ Cﻠﻤﺘﲔ ﻟﻮ ﺳﻜﻦ اول اﳌﺜﻠﲔ
\ﲑ ﻣﺪ
ﻚ اﻟﻮﻗﻒ Iﻠﻲ اﻟ6ﻠﻤﺔ اﻻوﱄ
و اﳌﺨﺘﺎر ﰲ ﻣِﺎ ﻟِﻴَ ْﻪ َﻫﻠ َ َ

وﻟﻮ وﺻﻞ ﻓﺎﻻد\ﺎم

ﻗﻴﻞ ﻻ ﳚﺐ وﳜﺘﺎر اﻻﻇﻬﺎر
او اﳌﺘﻘﺎرﺑﲔ
\ﲑ ﺣﻠﻘﻲ
وﻻم \ﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

последвана от буква различна от [ رкато ـﻞ َﺗـ َﺮى
ْ  َﻫـ, ـﲑوا
ُ  ُﻗـ ْـﻞ ﺳِ ـ, където идг̣а̄м е
допустим, за разлика от случаите, когато следва  رкато ـﻪ
ُ ﺑَـ ْـﻞ َر َﻓ َﻌـ, където е
задължителен],
като ﺖ َد َﻋﻮا اﷲ
ْ َ َو َﻗﺎ ﻟ, ﲔ
َ َّ  َﻗ ْﺪ َﺗ َﺒ,  ِا ْذ َﻇﻠ َ ْﻤ ُﺘ ْﻢ, ب
َ ْ َ  َا ْﺛ َﻘﻠ, ﺖ َﻃﺎ ِﺋ َﻔ ٌﺔ
ِّ [ َو ُﻗ ْﻞ َر, които са примери
за задължителен идг̣а̄м при две букви мутек̣а̄рибейн, които не са гърлени, нито
пък първата от тях е ля̄м ет-теа‘рӣф или пък  لпоследван от различна буква от ]ر.
А идг̣а̄м при ля̄м ет-теа‘рӣф е задължителен, когато я следват тези тринадесет
букви: ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ن.
А из̣ха̄р̣ е допустим, без да е за предпочитане, при думите ِﻚ
ْ ﻳَﻠ ْ َﻬ.
َ ﺚ َٰذ ﻟ
И по същия начин [е допустимо] запазването на [качеството] истиа‘ля̄’ [на
َ
буквата  ]قот думите ﻜﻢ
ْ ُ أﻟَ ْﻢ َﳔْﻠ ُ ْﻘ.
А пък запазването на [качеството] ит̣ба̄к̣ [на буквата  ]طпри думите ـﺖ
ُ  َا َﺣ ْﻄ,
ﺖ
َ  ﺑَ َﺴ ْﻄи ﺖ
ُ  ﻓ ََﺮ ْﻃе задължително.
И също идг̣а̄м на нӯн ся̄кине и тенўӣн при буквите  لи [ رкато  َﻓـﺄ ِن ﻟَـﻢ َﺗ ْﻔﻌﻠُـﻮا,
َ ْ ْ
ِــ
ﻣ
ِ
ﻟ
ﻦ
,
ــﲔ
ﻘ
ﺘ
ﻤ
ﻠ
ى
ــﺪ
ﻫ
,
ــﻢ
ﻬ
ﺑ
ر
ِــﻴﻢ
ﺣ
ر
ــﻮر
ﻔ
ﻏ
]
е
[задължителен
и]
без
г̣унна [при
ِ
َ
ْ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
ّ
ً
َ
َ
ٌ
َ
ُ

ُ

ْ ّ

ٌ
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ﰲ \ﲑ اﻟﺮاء
ﲔ اِ ْذ َﻇﻠ َ ْﻤ ُﺘ ْﻢ و ُﻗ ْﻞ َر ِّب
ﺖ َد َﻋ َﻮا اﷲ و َﻗﺎ ﻟَ ْ
َ Cﺎ ْﺛ َﻘﻠ َ ْ
ﺖ َﻃﺎ ِﺋ َﻔ ٌﺔ َﻗ ْﺪ َﺗ َﺒ َّ َ
وﻻﻣﻪ ﻳﺪﻏﻢ وﺟﻮﺑﺎ ﰲ ﺛﻠﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻓﺎ وﻫﻲ ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ن
ِﻚ ﻣﺮﺟﻮﺣﺎ
وﺟﺎء اﻻﻇﻬﺎر ﰲ ﻳَﻠ ْ َﻬ ْ
ﺚ َذ ﻟ َ

وﻛﺬا ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﰲ اَﻟَ ْﻢ َﳔْﻠ ُ ْﻘ ُﻜ ْﻢ
ﺖ
ﺖ و ﻓ ََﺮ ْﻃ َ
ﺖ وﺑَ َﺴ ْﻄ َ
ووﺟﺐ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻻﻃﺒﺎق ﰲ اَ َﺣ ْﻄ ُ

واﻟﻨﻮن اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ وﻟﻮ ﺗﻨﻮﻳﻨﺎ ﰲ اﻟﻼم واﻟﺮاء ﺑﻼ ﻏﻨﺔ

мнозинството четци], а с нея [г̣унна] при някои от тях [при някои четци].
И [идг̣а̄м е задължителен] с нея [г̣унна] при [буквите от думата] [ ﻳـﻮمт.е. ي و م,
ْ َ
ﻣ
ﻣ
ِ
ﻦ
,
при
мнозинството
четци],
а
без
нея
[г
у
̣
нна]
при
първите две
като ﻦ ﻳ َﺸﺂء
, ال
و
ٍ
ْ
ْ
َ
َ
ُ َ
[букви ي و, при някои от четците].
И е допустим из̣ха̄р̣ в думите ﻃﺴﻢ, آن
ٓ ٓ ٰ ِ  ٰﻳ ٓﺲ َواﻟْ ُﻘ ْﺮ, ن َواﻟْ َﻘﻠ َ ِﻢ
ٓ ,
и [из̣ха̄р̣] е задължителен при първите две [букви, т.е. ]ي و, когато са в една дума
[с нӯн ся̄кине или тенўӣн като ﻗ ِْﻨﻮان,  ِﺻ ْﻨﻮان, ْﻴﺎنx ﺑ, اﻟﺪ ْﻧﻴﺎ
ٌ َ
ٌ َ
ٌ َ ُ َ ُّ ].
А их̣фа̄’ е положение между идг̣а̄м и из̣ха̄р, без шедде.
И [их̣фа̄’] е задължително качество за текр̣а̄рът при [буквата] ر, особено при
идг̣а̄м.
И тя [их̣фа̄’] е за предпочитане при мӣм ся̄кине, когато я следва [буквата] ب
[като ﻳـﻮ َم ُﻫـﻢ ﺑـﺎ ِر ُزون, ـﺎر ٍة
َ ِ َﺗـ ْﺮﻣِﻴ ِﻬ ْﻢ ِﲝи се чете] с г̣унна. [А когато след мӣм
َ ْ
ْ َ َ ﺠ
َ
ся̄кине се намира  مсе получава идг̣а̄м с г̣унна, като ﺧـﻮ ٍف
ْ َ  َآﻣ َـﻨ ُﻬ ْﻢ ﻣِـ ْﻦ, а при всички
останали букви мӣм ся̄кине се чете с из̣ха̄р̣.]
И [их̣фа̄’] е задължителна и с г̣унна за нӯн ся̄кине [и тенўӣн], когато ги следва
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وﺟﺎءت ﻓﻴﻬﻤﺎ وﰲ ﻳﻮم ﻣﻌﻬﺎ
وﺑﺪوﺎ ﰲ اﻻوﻟﲔ
ون َواﻟْ َﻘﻠ َ ِﻢ
ﻃﺴ ۤﻢ و ﻳ ۤﺲ َواﻟْ ُﻘ ْﺮ ِ
وﺟﺎز اﻻﻇﻬﺎر ﰲ ۤ
آن ۤ
ووﺟﺐ ﰲ اﻻوﻟﲔ ﰲ Cﻠﻤﺔ

اﻻﺧﻔﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﻻد\ﺎم واﻻﻇﻬﺎر ﻻ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ
وﳚﺐ ﰲ ﺗﻜﺮار اﻟﺮاء
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺪﻏﻢ
وﳜﺘﺎر ﰲ اﳌﻴﻢ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎء ﻣﻊ اﻟﻐﻨﺔ
وﳚﺐ ﰲ اﻟﻨﻮن اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻓﺎ

някоя от петнадесетте букви [ ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق كкато
ﻴﻞ
ٍ ﺠ
ّ ِ ِ ِﻣ ْﻦ ﺳ, ﻳﺐ
ٌ ] َﻓ ْﺘ ٌﺢ َﻗ ِﺮ,
а е допустима при буквите [ ج غкато ﺧﻮ ٍف
ْ َ  ِﻣ ْﻦ, ] ِﻣ ْﻦ َ{ ّ ٍﻞ.
А из̣ха̄р̣ е основното положение за всяка буква и всяко качество.
И той се получава при всички останали положения от онова, което споменахме
[т.е. правилата идг̣а̄м и их̣фа̄’] и онова, което предстои да споменем [т.е. к̣алб.
Следователно, когато след тенўӣн или нӯн ся̄кине следва буква, която не спада
към категориите на идг̣а̄м, их̣фа̄’ или к̣алб се получава из̣ха̄р̣, като ﻜـﻴﻢ
ٌ ِ ـﻴﻢ َﺣ
ٌ  ِﻠjَ ,
ﻠ ْ ٍﻢjِ  ِﻣ ْﻦ, ]ﻣ ِْﻨ ُﻬ ْﻢ,
с изключение на местата, [които не споменахме,] където има идг̣а̄м [като
 َﳔْ ِﺴ ْﻒ ﺑِ ِﻬ ْﻢ,  ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِﱄи подобните на тях, при някои има̄ми] или х̱аз̱ф [пропускане на
буква, като местоимението  يот думата ]ﻳــﺎ َﻗــﻮ ِم – َﻗــﻮ ِﻣﻲ, или к̣алб, [което е
ْ
ْ َ
споменато по-долу,] или нек̣л [пренасяне на х̱ар̣аката на хамза върху буквата
َ ِ ]إِن ْاﻧ ُـﺘﻢ – إ, или тесхӣл [да се прочете хамза,
ся̄кине преди нея, като ﻧـﺘﻢ
ْ ُ نأ
ْ
ْ
َ
като средно положение между хамза и буква на медд], или има̄ле [има̄ле кубр̣а̄ или
20

وﻫﻲ ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك
وﺟﺎز ﻗﺒﻞ اﳋﺎء واﻟﻐﲔ
اﻻﻇﻬﺎر ﻫﻮ اﻻﺻﻞ ﰲ Cﻞ ﺣﺮف و ﺻﻔﺔ
ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻴﻤﺎ Iﺪا ﻣﺎ ذﻛﺮ وﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ
اﻻ ﻣﺎ ادﻏﻢ او ﺣﺬف او ﻗﻠﺐ او ﻧﻘﻞ او ﺳﻬﻞ او اﻣﻴﻞ او اﺧﺘﻠﺲ

има̄ле суг̣р̣а̄, където четенето на елиф и фетх̱а се доближава съответно повече и
по-малко до йа̄ и кеср̣а], или их̣тиля̄с [, което означава намаляване на
времетраенето и силата на огласовката].
И всичко това може да бъде задължително или допустимо [в зависимост от
случая], и то е описано в книгите по с̣ар̣ф [морфология и граматика] и их̣тиля̄ф
[различия между кураничните четения].
А к̣алб означава превръщането на нӯн ся̄кине [или тенўӣн] в мӣм с их̣фа̄’ и г̣унна,
когато се намират преди буквата [ بкато ك
ِ  ِﻠﻴﻢ ﺑِ َﺬjَ ].
ُ ات
َ أَن ﺑﻮ ِر, اﻟﺼ ُﺪو ِر

ُ ْ
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ّ

ٌ

وﺟﻮﺑﺎ او ﺟﻮازا
وﻣﻮﺿﻌﻪ اﻟﺼﺮف واﳋﻼف
اﻟﻘﻠﺐ ﻗﻠﺐ اﻟﻨﻮن اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﻴﻤﺎ ﳐﻔﺎة ﻣﻊ اﻟﻐﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎء

Медд и к̣ас̣р̣

اﳌﺪ واﻟﻘﺼﺮ

Медд означава добавяне [на времетраене] към буквите на лӣн [елиф, ўа̄ў и йа̄ без
огласовки, когато перди тях има съответно фетх̱а, д̣амма и кеср̣а, които се
наричат букви на удължаване и омекотяване – х̱ар̣ф медд ўе лӣн или накратко само
х̱ар̣ф медд, и още ўа̄ў и йа̄ със сукӯн, когато преди тях има фетх̱а, които са наричат
букви на омекотяване – х̱ар̣ф лӣн].
Причините за удължаване [мн. ч. – есба̄б ел-мудӯд, ед. ч. – себеб ел-медд] могат да са
меа‘неўӣ [свързани със смисъла], като възвеличаване при думите اﷲ
َ َ– ﻻ َ إ ِﻟ
ُ َّ ـﻪ إ ِﻻ
“Няма друг бог освен Аллах!”
и наблягане на отрицанието при всяка дума “ – َﻻНе!”.
Или пък [причините за медд могат да са] лефз̣ӣ [свързани със самите букви],
[като тези причини остават в сила] дори след видоизменяне [като например
удължаване на буквата  مот думите اﷲ
ُ ـﻢ
ٓ ٓاﻟ, при ўас̣л – положение на свързване,
макар че сукӯнът на буквата  مотпада и се превръща във фетх̱а].
Хамза [е себеб ел-медд], когато се намира след нея [х̱ар̣ф медд или лӣн] в [рамките
на] същата дума [като  َﺷﺂء,  َﺷﻲ ٍء, ﺖ
ْ ٓ َﺌW ِﺳ, ﺳﻮ ٍء, ]ﺳﻮء,

َ

ْ

ْ َ َٓ ُ

23

اﳌﺪ زﻳﺎدة ﰲ ﺣﺮف اﻟﻠﲔ
اﷲ
وﺳEﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻌﻈﻴﻢ ﰲ ﻻ َ اِﻟَ َﻪ اِﻻ َّ ُ
وﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻻ اﻟwﱪﺋﺔ
و ﻟﻔﻈﻲ
وﻟﻮ ﺗﻐﲑ
ﳘﺰة ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ Cﻠﻤﺘﻬﺎ

с изключение на думите  َﻣﻮ ِﺋ ًﻼи  َﻣﻮ ُؤ َدة.
ْ
ْ
[Този вид медд] се нарича муттес̣ил [свързано, съединено удължаване, защото
себеб ел-медд и х̱ар̣ф медд или лӣн се намират в една дума].
А [ако хамза се намира] в друга [дума удължаването се нарича] мунфес̣ил
َ
َ ّ ِ ِ ]إ.
[отделено, разединено, като ﻜﻢ
ْ ُ  ُﻗ ٓﻮا أﻧ ُﻔ َﺴ, ﱐ أ َﺧ ُﺎف
ٓ
И [още хамза е себеб ел-медд, когато се намира] преди нея [преди х̱ар̣ф лӣн, като
 َءا َﻣ َﻦ, إ ِ َﳝﺎن, وﺗﻮا
ُ ُ أ, а този медд се нарича бедел],
но тя [хамза] не е след [буква със] сукӯн с̣ах̱ӣх̱ [като  ُﻗـ ْﺮآن, ﻮﻻ
ً  َﻣ ْـﺴ ُﺌ, защото в
този случай няма медд ел-бедел],
нито пък удължаването се е получило заради компенсация на тенўӣн [фетх̱, като
ْ ًﺌﺎW َﺷ, защото и в този случай няма медд ел-бедел],
нито пък [хамза] я следва елифът [специално] от думата ﻳ َﺆاﺧِ ُﺬ.
ُ
Другата себеб ел-медд [причина за удължаване, която е лефз̣ӣ – свързана със
самите букви] е [буква със] сукӯн,
който е след нея [след х̱ар̣ф лӣн] и е ля̄зим [постоянен, който не се губи, нито при
24

واﳌ ْﻮ ُؤ َد ُة
ﺳﻮي َﻣ ْﻮ ِﺋﻼ َ ْ َ

ﻓ!ﺴﻤﻲ ﻣﺘﺼﻼ

وﰲ اﺧﺮي ﻓﻤﻨﻔﺼﻼ
او ﻗﺒﻠﻬﺎ
ان ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﺎ ﻛﻦ ﺻﺤﻴﺢ
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﳌﺪ ﻣﺒﺪﻻ ﻣﻦ اﻟwﻨﻮ ﻳﻦ
وﻻ اﻟﻔﺎ ﻳُ َﺆاﺧِ ُﺬ

وﺳﺎ ﻛﻦ

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻزم

ўак̣ф-спиране, нито при ўас̣л-преминаване, като ﺔ
ٍ َّ َدآﺑ, اﻟٓ ٓﻢ, ـﺂي
ْ َ َﳏْﻴпри онези, които
четат  يот последната дума със сукӯн],
или [пък сукӯнът е след х̱ар̣ф медд, но] е ‘а̄рид̣, [получил се] при спиране [, като
اﻟﺪﻳ ِﻦ
ِ ّ ﻳَ ْﻮ ِم, ﲔ
ُ  َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌ, ﻮن
َ ﻳَ ْﻌﻠ َ ُﻤ, ﻮن
َ ]ﻳُ ْﺆﻣ ُِﻨ,
или [се получил] при идг̣а̄м кебӣр [идг̣а̄м между две букви с огласовки, като
ﻚ
ِ ِﻴﻢ َٰﻣ ِﻠ
ِ ﲪ ِﻦ اﻟ َّﺮﺣ
َٰ ْ اﻟ َّﺮ, ] َﻗ َﺎل َ ُﳍ ْﻢ.
И тя [продължителността на медд може да] е дълга и максимална – т̣аўлӣ – или
пък умерена – ўуст̣ӣ,
като тя [продължителността на медд] има четири степени. [Най-дълга, по-малко
от нея, по-малко от нея и по-малко от нея, като следващата степен е к̣ас̣р̣, което
значи четене без допълнително удължаване. Някои приемат максималната степен
на медд – т̣аўлӣ – за три елифа, а после намалят с половин елиф, докато стигнат до
степента на к̣ас̣р̣, която е един елиф. А други приемат за т̣аўлӣ
продължителността от два елифа, а после намаляват с четвъртина, докато стигнат
до к̣ас̣р̣. Всички степени между т̣аўлӣ – максималната – и к̣ас̣р̣ – минималната –
25

او Iﺎرض ﻟﻠﻮﻗﻒ
او اﻻد\ﺎم اﻟﻜﺒﲑ
وﻫﻮ ﻃﻮﱄ ﻣﺸﺒﻊ ووﺳﻄﻲ
وﺟﺎء ﻓﻴﻪ ارﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ

са ўуст̣ӣ – междинни.]
И също видовете удължаване биват ля̄зим, когато след х̱ар̣ф медд се намира сукӯн
ля̄зим, и той [този вид медд] е т̣аўлӣ.
[И още] ўа̄джиб, когато е муттес̣ил [след х̱ар̣ф медд има хамза в същата дума], и
той е таўлӣ при мнозинството четци, но други го четат и с двете степени [т̣аўлӣ
и ўуст̣ӣ] и дори четирите степени [от т̣аўлӣ с намаляване чак до най-ниската
степен на т̣аўлӣ, преди к̣ас̣р̣, но четенето му с к̣ас̣р̣ единодушно се счита за
грешка].
[И още] джа̄’из при всички останали случаи [, които не са ля̄зим или ўа̄джиб, като
мунфес̣ил, ‘а̄рид̣ и други, като въпреки възможността да се удължат повече,
тяхното четене с к̣ас̣р̣ не е грешка, за разлика от горните два вида].
А [степента на удължаване при] меа‘неўӣ е ўуст̣ӣ [но не достига т̣аўлӣ].
А при [допълнителното удължаване на] мунфес̣ил се срещат и двете степени
[т̣аўлӣ и ўуст̣ӣ] в четирите им разновидности [от т̣аўлӣ до преди к̣ас̣р̣].
И [също] при [допълнителното удължаване на медд при] сукӯн ‘а̄рид̣ се срещат и
26

وﻫﻮ ﻻزم ﰲ اﻟﺴﺎ ﻛﻦ اﻟﻼزم اﳌﺪي ﻃﻮﻟﻴﺎ
وواﺟﺐ ﰲ اﳌﺘﺼﻞ اﳌﺪي ﻃﻮﻟﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر وﺟﺎء اﳌﺮﺗEﺘﺎن واﻻرﺑﻊ
وﺟﺎﺋﺰ ﻓﻴﻤﺎ Iﺪاﳘﺎ
واﳌﻌﻨﻮي وﺳﻄﻲ
وﺟﺎء اﳌﺮﺗEﺘﺎن واﻻرﺑﻊ ﰲ اﳌﻨﻔﺼﻞ اﳌﺪي
واﳌﺮﺗEﺘﺎن ﰲ اﻟﺴﺎ ﻛﻦ اﻟﻌﺎرض اﳌﺪي

двете степени [т̣аўлӣ и ўуст̣ӣ].
А също [тези две степени се срещат] при удължаването [на х̱ар̣ф медд, намиращ
се] след хамза [като وﺗﻮا
ُ ُ أ, ]إ ِ َﳝﺎن,
и при муттес̣ил на х̱ар̣ф лӣн [като ﺳﻮ ِء, ] َﺷﻲ ٍء,
ْ َ ْ
с изключение на думата آت
ِ  َﺳ ْﻮ, където важи само ўуст̣ӣ.
И [двете степени важат] при ля̄зим на х̣ар̣ф лӣн [като буквата  عот ﺺ
ٓ  ٓﻛ ٰﻬـﻴٰ ٓﻌи
] ٰﺣ ٓﻢ ٓﻋ ٓﺴ ٓﻖ.
Но тези две степени [т̣аўлӣ и ўуст̣ӣ] се срещат рядко при сукӯн ‘а̄рид̣ след х̱ар̣ф
лӣн [като ﺧﻮ ٍف
َ , أَﻳْ َﻦ, ﲔ
َ ْ ﺑ, където к̣ас̣р̣ е за предпочитане], за разлика от т̣аўлӣ.

ْ

َ

27

وﰲ اﳌﺪ اﻟﺬي ﺑﻌﺪ اﳍﻤﺰة
واﳌﺘﺼﻞ اﻟﻠ!ﲏ
\ﲑ ﺳﻮآت ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌwﱪ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻮﺳﻂ
واﻟﺴﺎ ﻛﻦ اﻟﻼزم اﻟﻠ!ﲏ
وﻗﻼ ﰲ اﻟﺴﺎ ﻛﻦ اﻟﻌﺎرض اﻟﻠ!ﲏ
ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻄﻮﱄ

Спиране [ўак̣ф] и започване [ибтида̄’]
на четене и техните начини

اﻟﻮﻗﻒ واﻹﺑﺘﺪاء وﻛﻴﻔ!ﺘﻬﻤﺎ

Ўак̣ф [спиране при четене] означава прекъсване на гласа, с поемане на въздух.
[Ибтида̄’ е започване на четене след спиране, а ўас̣л – преминаване или
продължаване – е четене на дадена дума без спиране.]
Основното положение при ўак̣ф [основният начин на спиране] е сукӯн.
Но също е допустимо [ўак̣ф] чрез ишма̄м, който е даване на знак [за д̣амма] чрез
събиране на устните, след като се изговори сукӯнът [при спиране], ако буквата е
огласована с д̣амма.
А [също е допустимо ўак̣ф чрез] р̣аўм, който е изговаряне на част от х̱ар̣аката
[т.е. скъсяване на нейното времетраене].
Обаче спирането-ўак̣ф чрез тях двете [ишма̄м и р̣аўм] не е позволено при
[следните случаи, за разлика от ўак̣ф чрез сукӯн, което важи винаги]:
Х̱а̄’ ет-те’нӣс̱ – буквата  ـﻪза женски род [като ﺔ
ٍﲪ
َ ْ  َر, ]ﻧ ِْﻌ َﻤ ٍﺔ.
Мӣм ел-джема‘ – буквата  مза множествено число [от местоименията  ُﻛﻢ, ] ُﻫﻢ.
ْ ْ
Х̱ар̣ака ‘а̄рид̣а [огласовка, която граматически не е част от думата, а се е
образувала по някаква причина, като пренасяне на х̱ар̣аката от хамза – нек̣л, като
 ُﻗ ُـﻞ اوﺣِـﻲвместо  ُﻗ ْـﻞ أُوﺣِـﻲили събиране на две последователни букви със сукӯн,

َ

َ
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اﻟﻮﻗﻒ ﻗﻄﻊ اﻟﺼﻮت ﻣﻊ اﻟwﻨﻔﺲ
واﻻﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻜﻮن
وﺟﺎء اﻻﴰﺎم وﻫﻮ اﻻﺷﺎرة ﺑﻀﻢ اﻟﺸﻔﺘﲔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻜﻮن اﳊﺮف ﰲ اﻟﻀﻢ
واﻟﺮوم وﻫﻮ اﻻﺗﻴﺎن ﺑﺒﻌﺾ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﻀﻢ واﻟﻜﺴﺮ
وﳝwﻨﻌﺎن ﰲ ﻫﺎ اﻟﺘﺎﻧﻴﺚ
وﻣﻴﻢ اﳉﻤﻊ
واﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ

като ﺎس
َّ  َوأ َ ْﻧ ِﺬ ِرвместо ﺎس
َّ  َوأ َ ْﻧﺬ ِْرи други].
َ اﻟﻨ
َ اﻟﻨ
Що се касае до ха̄ ед̣-д̣амӣр [местоимението  ــﻪза трето лице, мъжки род] найдоброто становище е забраняването им [на ишма̄м и р̣аўм] ако то
[местоимението ха̄] се намира след д̣амма или х̱ар̣ф медд ўа̄ў, или кеср̣а, или х̱ар̣ф
медд йа,̄
и позволяването им във всички останали положения.
И то [спирането-ўак̣ф от гледна точка на избора на място, според граматическата
и смислова свързаност между думите] се дели на [следните четири вида:] к̣абӣх̱
[лошо, безобразно], ако смисъла на изречението не е завършен [, а прочетеното
до момента е безсмислено, отделено от следващите го думи. Например да се спре
върху думите “С името…” от изречението “С името на Аллах.” и подобните на
това].
Освен ако това не се случи по принуда [, като забравяне, свършване на въздуха и
други].
И [вторият вид ўак̣ф е] х̱асен [доброто спиране], ако прочетеното до момента
има минимална смислова цялост, но е свързано с думите, които следват
граматически [като спиране върху думите “С името на Аллах!” от изречението
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واﳌﺨﺘﺎر ﻣﻨﻌﻬﻤﺎ ﰲ ﻫﺎء اﻟﻀﻤﲑ اذا Cﺎن ﺑﻌﺪ ﺿﻢ او واو ﺳﺎﻛﻨﺔ او ﻛﺴﺮ او ﻳﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ
و ﺟﻮازﳘﺎ ﻓﻴﻤﺎ Iﺪاﳘﺎ
وﻫﻮ ﻗEﻴﺢ ان ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﳌﻌﲏ
اﻻ ان ﻳﻀﻄﺮ
وﺣﺴﻦ ان ﺗﻢ وﺗﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﺑﻌﺪ; ﻟﻔﻈﺎ

“С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния!”].
Като при тези два вида [спиране – к̣абӣх̱ и х̱асен] не е позволено продължаване
[на четенето] след тях [т.е. след местата на спиране при тях, а трябва да се
повтори колкото е нужно от вече прочетеното, за да се изясни смисъла],
освен ако мястото на спиране не е край на а̄йет [като в този случай е допустимо
продължаване, без повторение].
И [третият вид ўак̣ф е] кя̄ф [задоволителното спиране, ако прочетеното]
образува [минимална смислова] цялост и е свързано с думите след него
смислово. [Т.е. текстуално, но не и граматически, като спиране върху думите
“Това е книга, в която няма съмнение.”, които са последвани от думите “Тя е
напътствие за богобоязливите.”]
И [четвъртият вид ўак̣ф е] та̄мм [цялостно, съвършено спиране], ако
[прочетеното до момента] образува [смислова] завършеност и не е свързано [с
думите след него, нито граматически, нито по смисъл, като спиране върху думите
“Те имат напътствие от своя Господар и те са сполучилите.”, които са
последвани от думите “За онези, които не вярват е все едно дали ще ги
предупреждаваш или няма да ги предупреждаваш.”].
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ﻓﻼ ﻳEﺘﺪا ﲟﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ
اﻻ ان ﻳﻜﻮن راس آﻳﺔ
وCﺎف ان ﺗﻢ وﺗﻌﻠﻖ ﻣﻌﲏ ﻓﻘﻂ
وﺗﺎم ان ﺗﻢ وﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ

При тях двете [кя̄ф и та̄мм] четенето продължава след [мястото на спиране при]
тях [, без да се прави повторение].
А сект е спирането му [на гласа], без поемане на въздух.
А начина му [на спиране] е като при ўак̣ф.
И то може да се приложи в края на всеки а̄йет [когато а̄йетите се четат
съединено без ўак̣ф],
а също на още четири места според [предаденото чрез риўа̄йета на има̄м] Х̱афс̣ [,
а те са последната буква елиф от ﺟـﺎ
ُ َ َو ﻟَ ْـﻢ ﳚ ْ َﻌ ْـﻞ ﻟот сӯр̣а ел-Кехф, последната
ً ـﻪ ﻋ َِﻮ
ٍ ِﻴـﻞ َﻣـ ْﻦ َر
буква елиф от ﻦ َﻣ ْﺮ َﻗـﺪ َِﻧﺎ
َ  َوﻗот
ْ  َﻣـ ْﻦ ﺑَ َﻌ†َ َﻨـﺎ ﻣِـот сӯр̣а Йа̄ Сӣн, буквата нӯн от اق
сӯр̣а ел-К̣ийа̄ме и буквата ля̄м от  ‡ َ َّﻼ ﺑ ْﻞ َرانот сӯр̣а ел-Мут̣аффифӣн].
َ
َ
И [още сект се среща] при х̱ур̣ӯф ел-мук̣ат̣т̣аа‘ [буквите, които се произнасят
като думи] от началото [на някои] сури [като  اﻟٓـﻢ، ٰﻳـ ٓﺲ،ﺣﻢ
ٓ
ٓ ٰ и подобните на тях],
според [четенето на има̄м] ебӯ Джаа‘фер̣.
И при буквите ся̄кине, намиращи се преди [буквата] хамза [като  َﺷـﻲ ٍء, آن
ِ اﻟْ ُﻘـ ْﺮ,
ْ
] ُﻗ ْﻞ أُو ِﺣﻲ, според [четенето на има̄м] Х̱амза.

َ
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ﻓﻴEﺘﺪا ﲟﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ
اﻟﺴﻜﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻼ ﺗﻨﻔﺲ
وﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ
وﺟﺎء ﰲ رؤس اﻵي ﻣﻄﻠﻘﺎ
وﰲ \ﲑﻫﺎ ﲰﺎع ﻋﻦ ﺣﻔﺺ ﰲ ارﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊ
وﻋﻦ اﰊ ﺟﻌﻔﺮ Iﻠﻲ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ ﰲ ﻓﻮاﺗﺢ اﻟﺴﻮر
وﻋﻦ ﲪﺰة Iﻠﻲ اﻟﺴﺎ ﻛﻦ ﻗﺒﻞ اﳍﻤﺰة

Видове четене
[според бързината им]

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻼوة

[Според своята бързина] четенето-к̣ир̣а̄’е е три вида:
Тех̱к̣ӣк̣, което означава тер̣тӣл [бавно, отмерено четене].
И тедўӣр, което означава умерено четене [средно положение между тех̱к̣ӣк̣ и
х̱адр̣].
И х̱адр̣, което означава бързо [, ускорено] четене.
При първия вид трябва да се предпазваме от прекалено удължаване [на буквите и
най-вече буквите на медд и лӣн и буквите на г̣унна, извън допустимите норми, а
също на х̱ар̣аките така, че да не се превърнат в х̱ар̣ф медд, също на буквите със
сукӯн така, че да не се превърнат в букви с шедде], а при третия от смесване [на
буквите една с друга, поради загуба на яснотата при четене и размиване на
границите между буквите].
Защото четенето е като белотата [на кожата], ако тя е [прекалено] малко –
[кожата] е мургава, а ако тя е [прекалено] много – [кожата] е албиноса.
И трите [вида четене според бързината им] са позволени, а най-доброто от тях е
тедўӣр.
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ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻼوة ﺛﻠﺚ
ﲢﻘﻴﻖ اي ﺗﺮﺗﻴﻞ
و ﺗﺪو ﻳﺮ اي ﺗﻮﺳﻂ
وﺣﺪر اي ﺳﺮع
وﻟ!ﺘﺤﻔﻆ ﰲ اﻻول ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻄﻴﻂ وﰲ اﻻﺧﲑ ﻋﻦ اﻻدﻣﺎج
ﻓﺎن اﻟﻘﺮاءة ﲟŸﻟﺔ اﻟEﻴﺎض ان ﻗﻞ ﺻﺎر ﲰﺮة وان زاد ﺻﺎر ﺑﺮﺻﺎ
واﻟ6ﻞ ﺟﺎﺋﺰ و اﻟﺘﺪو ﻳﺮ ﳐﺘﺎر

Внимание!

ﺗﻨEﻴﻬﺎت

Да се внимава много [в следните случаи]:
Да се пази [четецът] да не изговори хамза мух̱ак̣к̣ак̣а [с качеството шидде] като
хамза с тесхӣл [олекотена и омекотена хамза, без шидде, в местата, където няма
такова правило], или пък да я пропусне изцяло, когато чете бързо, или пък да я
удебели, когато [хамза] се намира пред буква на тефх̣ӣм [дебела буква].
И [да се пази] от тефх̣ӣм на елиф, който се намира след буква на тер̣к̣ӣк̣ [тънка
буква], а също от прекаляване в нейния тер̣к̣ӣк̣, така че да се получи има̄ле с̣уг̣р̣а̄
[да се доближи елиф към изговор на йа̄].
И също [да се пази] от удебеляване на всяка от буквите на инх̣ифа̄д̣ [тънките
букви], когато са в съседство с букви на тефх̣ӣм.
И да се пази от медд при спиране на думи, като  ِﻠﻴﻤـﺎjَ [защото правилото при
ً
думите, завършващи на тенўӣн фетх̱ е к̣ас̣р̣] така, както правят някои невежи
четци, че и отгоре на това добавят и хамза към този медд!
И по същия начин [да се пази] от медд там, където няма себел ел-медд, а също от
прекрачване на мярката там, където има [себеб ел-медд].
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ﺗﻨEﻴﻬﺎت
ﻟ!ﺘﺤﻔﻆ ﻋﻦ ﺗﻠﻔﻆ اﳍﻤﺰات اﳌﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟwﺴﻬﻴﻞ وﺣﺬﻓﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﺮاءة وﺗﻔﺨﻴﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﻔﺨﻢ
وﻋﻦ ﺗﻔﺨﻴﻢ اﻻﻟﻔﺎت اﳌﺮﻗﻘﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﻘﻬﺎ ﺣﱵ ﺗﺼﲑ اﻣﺎﻟﺔ ﺻﻐﺮي
وﻛﺬا ﻋﻦ ﺗﻔﺨﻴﻢ Cﻞ ﳎﺎور ﻟﻠﻤﻔﺨﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ
ِﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻌﺾ اﳉﻬﻠﺔ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﻣﺪ; ﳘﺰا
وﻋﻦ ﻣﺪ ﳓﻮ َIﻠ ً
وﻛﺬا Cﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺐ اﳌﺪ وﻋﻦ ﲡﺎوز اﳊﺪ ﻓﻴﻤﺎ وﺟﺪ ﺳEﺒﻪ

И [да се пази] от изговаряне на  بбез джехр, както е в персийския [“ – پпе”].
И [да се пази] от слабо изразяване на к̣алк̣але при [буквите със] сукӯн, или пък от
прекаляване при изразяването му, така че [при буквата със сукӯн, където има
к̣алк̣але] да се получи х̱ар̣ака или шедде. И [да се пази] също от к̣алк̣але при букви
без това качество.
И [да се пази] от загуба на шидде при  تи от прекаляване [в наблягането на
качеството шидде] така, че да се получи х̱ар̣ака. А също и от загуба на нейния
хемс, че да стане като د.
И [да се пази] от изговарянето на  ثкато س.
И [да се пази от изговарянето на буквата]  جбез джехр, както е в персийския [– چ
“чӣм”] и от загуба на нейното шидде.
И [да се пази] от изговаряне на  حкато  ﻫــили  خи от идг̣а̄м при думи като ﺤ ُﻪ
ْ َﺳ ِّـﺒ
[защото няма идг̣а̄м при гърлените букви] и от неясно изговаряне при думи като
[ ِ ُﲟ َﺰ ْﺣ ِﺰﺣِـ ِﻪзащото изговарянето на две или повече букви от еднакво или близко
местопроизношение е тежко].
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و ﻋﻦ ﺗﻠﻔﻆ اﻟﺒﺎء ﺑﻼ ﺟﻬﺮ Cﺎﻟﻔﺎرﺳﻲ
وﻋﻦ Iﺪم ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻠﻘﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻜﻮن واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ ﺣﱵ ﲢﺮك او ﻳﺸﺪد وﻋﻦ ﻗﻠﻘﻠﺔ \ﲑ ﺣﺮوﻓﻬﺎ
وﻋﻦ اﺿﺎﻋﺔ ﺷﺪة اﻟﺘﺎء واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱵ ﺗﺼﲑ Cﺎﳌﺘﺤﺮك وﻋﻦ اﺿﺎﻋﺔ ﳘﺴﻪ ﺣﱵ ﺗﺼﲑ Cﺎﻟﺪال
وﻋﻦ ﺗﻠﻔﻆ اﻟﺜﺎء Cﺎﻟﺴﲔ
واﳉﻴﻢ ﺑﻼ ﺟﻬﺮ Cﺎﻟﻔﺎرﺳﻲ واﺿﺎﻋﺔ ﺷﺪﺗﻪ
وﻋﻦ ﺗﻠﻔﻆ اﳊﺎء Cﺎﳍﺎء او اﳋﺎء واد\ﺎم ﳓﻮ ﺳﺒﺤﻪ وIﺪم ﺑﻴﺎن ﳓﻮ ﲟﺰﺣﺰﺣﻪ

И [да се пази] от тер̣к̣ӣк̣ при буквата خ.
И [да се пази] от загуба на джехр при  دсъс сукӯн, за да не се получи ت.
И [да се пази] от изговарянето на  ذкато  زили ظ.
И [да се пази] от наблягане върху текр̣а̄р̣ът на ر, особено когато е с шедде, а
също от тефх̣ӣм или тер̣к̣ӣк̣ [на  ]رтам, където не им е мястото.
И [да се пази] от изговарянето на  زбез с̣афӣр, като  ذили ظ.
И [аналогично да се пази] от [изговарянето на буквата] [ سбез с̣афӣр, та да стане
като]  ثи от удебеляването й [та да стане като ]ص.
И [да се пази] от изгубване на тефешшӣ при ش.
И да набляга добре върху с̣афӣр и ит̣ба̄к̣ при буквата [ صта да не стане като ث
или ]س.
И [да се пази] от изговаряне на  ضот чужд мех̣радж [местопроизношение] и от
[четенето му с] тер̣к̣ӣк̣.
И [да се пази] от изговарянето на  طкато ت.
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وﻋﻦ ﺗﺮﻗﻴﻖ اﳋﺎء
وﻋﻦ اﺿﺎﻋﺔ ﺟﻬﺮ اﻟﺪال اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺣﱵ ﻳﺼﲑ Cﺎﻟﺘﺎء
وﻋﻦ ﺗﻠﻔﻆ اﻟﺬال Cﺎ ﻟﺰاء واﻟﻈﺎء
وﻋﻦ اﻇﻬﺎر ﺗﻜﺮار اﻟﺮاء ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺸﺪدة وﺗﻔﺨﻴﻤﻪ وﺗﺮﻗﻴﻘﻪ ﰲ \ﲑ ﳏﻠﻬﻤﺎ
وﻋﻦ ﺗﻠﻔﻆ اﻟﺰاء Cﺎﻟﺬال واﻟﻈﺎء ﺑﻼ ﺻﻔﲑ
واﻟﺴﲔ Cﺎﻟﺜﺎء ﻛﺬﻟﻚ و ﺗﻔﺨﻴﻤﻪ
وﻋﻦ اﺿﺎﻋﺔ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺸﲔ
وﺻﻔﲑ اﻟﺼﺎد واﻃﺒﺎﻗﻪ
وﻋﻦ Iﺪم اﺧﺮاج اﻟﻀﺎد ﻣﻦ ﳐﺮﺟﻪ وﺗﺮﻗﻴﻘﻪ
وﻋﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﺎء Cﺎﻟﺘﺎء

И [да се пази] от с̣афӣр при  ظза да не стане като удебелена ز.
И [да се пази] от изговаряне на [буквата]  عкато хамза, а също от неясното й
изговаряне.
И [да се пази] от тер̣к̣ӣк̣ при [буквата] غ, а също от неясното й изговаряне.
И [да се пази] от изговарянето на  فкато و,
َ
и от идг̣а̄м [на  ]فв думи като اﺟـﺎ
ً  أ ْﻓ َﻮили от отделянето й [на  ]فот  وчрез сект,
защото в този случай няма нито идг̣а̄м, нито их̣фа̄’.
И [да се пази] от тер̣к̣ӣк̣ на  قи изговарянето й като ك.
И [да се пази] от изгубване на шидде при  كи от [изговарянето й с] тефх̣ӣм.
И [да се пази] от идг̣а̄м и их̣фа̄’ на [буквата]  لв думи като ﺟﻌﻠ ْ َﻨـﺎ
َ َ , а също от
прекалено наблягане върху нея, че да се получи к̣алк̣але.
И [да се пази] от их̣фа̄’ и идг̣а̄м на мӣм ся̄кине, като я следват  فи و, а също и от
прекалено наблягане, та да се получи х̱ар̣ака.
И [да се пази] от липса на шедде [при идг̣а̄м] на нӯн ся̄кине, като я следват  وи ي,
та да се получи их̣фа̄’ [вместо идг̣а̄м].
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وﻋﻦ اﻋﻄﺎء اﻟﺼﻔﲑ ﻟﻠﻈﺎء ﺣﱵ ﻳﺼﲑ Cﺎ ﻟﺰاء اﳌﻔﺨﻢ
وﻋﻦ ﺗﻠﻔﻆ اﻟﻌﲔ Cﺎﳍﻤﺰة وIﺪم ﺑﻴﺎﻧﻪ
وﻋﻦ ﺗﺮﻗﻴﻖ اﻟﻐﲔ وIﺪم ﺑﻴﺎﻧﻪ
وﻋﻦ ﺗﻠﻔﻆ اﻟﻔﺎء Cﺎﻟﻮاو
اﺟﺎ و ﻗﻠﻘﻠﺘﻪ او اﻟﺴﻜﺖ Iﻠﻴﻪ ﻟﻴﻤﺘﺎز ﻋﻦ اﻟﻮاو ﻓﻼ ﻳﺪﻏﻢ وﻻ ﳜﻔﻲ
واد\ﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﳓﻮ اَ ْﻓ َﻮ ً

وﻋﻦ ﺗﺮﻗﻴﻖ اﻟﻘﺎف وﺟﻌﻠﻪ Cﺎﻟ6ﺎف

وﻋﻦ اﺿﺎﻋﺔ ﺷﺪة اﻟ6ﺎف وﻋﻦ ﺗﻔﺨﻴﻤﻪ
وﻋﻦ اد\ﺎم اﻟﻼم او اﺧﻔﺎﺋﻪ ﰲ ﳓﻮ َﺟ َﻌﻠ ْ َﻨﺎ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻠﻘﻠﺔ

وﻋﻦ اﺧﻔﺎء اﳌﻴﻢ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺎء واﻟﻮاو و اد\ﺎﻣﻪ وﲢﺮﻳﻜﻪ ﻟﻴﺘﺒﲔ
وﻋﻦ Iﺪم اﻋﻄﺎء اﻟﺸﺪة ﻟﻠﻨﻮن اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﻓﻴﻜﻮن ﳐﻔﻲ

И от четенето й [на нӯн ся̄кине] с из̣ха̄р̣ в местата на их̣фа̄’, [а също] и от
недостатъчното й изразяване при спиране в думи като ﻳَﻌﻠَﻤﻮن.
َ ُ ْ
И [да се пази] от тефх̣ӣм на  وот [думата]  ﻳَﻌﻠَﻤـﻮنи [от тефх̣ӣм на буквата]
َ ُ ْ
преди нея.
И [да се пази от прочитането на буквата]  ـﻪза женски род с х̱ар̣ака при ўак̣ф, и от
добавяне на хамза след нея, и от неясното й изговаряне.
И [да се пази] от изговарянето на  ﻫـкато ح, особено при ўак̣ф в думи като •ُ ﻳَ َﺮ.
И [да се пази] от непълно изговаряне на шедде при буквите с шедде, особено при
ўак̣ф. И [да се пази] от изговаряне на х̱арака при четенето на шедде [при ўак̣ф].
И [да се пази] от непълно изговаряне на сукӯн и примесването му с х̱арака в думи
като ـﺖ
ِ اﳌ ْﻐ ُـﻀ
َ  أ َ ْﻧ َﻌ ْﻤи ﻮب
َ ْ , или пък от сект [кратка пауза, без поемане на въздух]
при него.
И [да се пази] от непълното изговаряне на х̱ар̣ака и от их̣тиля̄с [скъсено и слабо
произнасяне] там, където има две съседни д̣амма или кеср̣а.
И [да се пази] от приближаване на кеср̣а към д̣амма или обратното, когато са в
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ﻮن
واﻇﻬﺎرﻫﺎ ﰲ ﻣﻘﺎم اﻻﺧﻔﺎء واﺧﻔﺎﺋﻪ ﰲ وﻗﻒ ﳓﻮ ﻳَ ْﻌ َﻤﻠ ُ َ
ﻋ
ﻮن وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ
و ﻦ ﺗﻔﺨﻴﻢ واو ﻳَ ْﻌﻠ َ ُﻤ َ

وﻋﻦ ﲢﺮﻳﻚ ﻫﺎء اﻟﺘﺎﻧﻴﺚ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ و زﻳﺎدة اﳍﻤﺰة ﺑﻌﺪﻫﺎ وIﺪم ﺑﻴﺎﺎ

وﻋﻦ ﺗﻠﻔﻆ اﳍﺎء Cﺎﳊﺎء ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ وﻗﻒ ﻣﺜﻞ ﻳَ َﺮ ُ;
وﻋﻦ Iﺪم اﲤﺎم اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﰲ اﳊﺮف اﳌﺸﺪد ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ Iﻠﻴﻪ وﻋﻦ ﲢﺮﻳﻜﻪ ﻟﻴﻈﻬﺮ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﻮب وﻋﻦ اﻟﺴﻜﺖ Iﻠﻴﻪ
واﳌ ْﻐ ُﻀ ِ
وﻋﻦ Iﺪم اﲤﺎم اﻟﺴﻜﻮن وﻣﺰﺟﻪ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﳓﻮ اَ ْﻧ َﻌ ْﻤ َ
ﺖ َْ
وﻋﻦ Iﺪم اﲤﺎم ﳊﺮﻛﺔ واﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼس ﰲ ﺑﺎب اﻟﻀﻤﺘﲔ واﻟﻜﺴﺮﺗﲔ اﳌﺠﺎورﺗﲔ

وﻋﻦ اﺗﺒﺎع اﳌﻜﺴﻮر اﳌﻀﻤﻮم وﺑﺎ ﻟﻌﻜﺲ اذا اﺟﺘﻤﻌﺎ

съседство.
И [да се пази] от има̄ле [доближаване] на фетх̱а към кеср̣а, когато я следва
[буквата]  يсъс сукӯн или пък от тефх̣ӣм [удебеляването й], заради страх от
има̄ле [противоположната грешка].
И [да се пази] от “препълване” на фетх̱а, та да се получи [нещо] подобно на елиф
с има̄ле, особено при спиране на думи като  ﻳﻮ ٌمи ﺧ ْﲑ
َْ َ َ .
И [да се пази] от ўак̣ф [спиране] без сукӯн и без превръщане на [буквата]  ــﺔза
женски род в  ـﻪи [без превръщане] на тенўӣн в елиф.
И [да се пази от] подобните на това [положения].
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وﻋﻦ اﻣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﱄ اﻟﻜﺴﺮة ﻓﻴﻤﺎ Cﺎن ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ وﺗﻔﺨﻴﻤﻬﺎ وﳏﻠﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻻﻣﺎﻟﺔ
ﲑ
وﻋﻦ اﺷﺒﺎع اﻟﻔﺘﺤﺔ ﺣﱵ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﺷﺒﻪ اﻟﻒ ﳑﺎل ﺳﻴﻤﺎ ﰲ وﻗﻒ ﻣﺜﻞ ﻳَ ْﻮ ٌم و َﺧ ْ َ
وﻋﻦ اﻋﻄﺎء ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺪون ﻗﻄﻊ اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻟwﺴﻜﲔ وﻗﻠﺐ ﺗﺎء اﻟﺘﺎﻧﻴﺚ ﻫﺎء واﻟwﻨﻮ ﻳﻦ اﻟﻔﺎ
وﳓﻮ ذﻟﻚ
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