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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! 



 �

يل واآلخرة وحلب!به الصلوة والسالم وآله الطاهرة بسم اهللا الرمحن الرحيم    هللا احلمد يف االو

لكتـاب اهللا احلكـيم احلميـد مـن افقـر  لة يف التجويد ل6ل تال قرآن جميد نصيحة لـه و وبعد فهذ; رسا
  ا من Cل Iاص بعيد الوري واضعف العEيد فارمحه يا من رمحته وسعت Cل شيء انه احوج اليه



 

  
  

Ха̱кк̣ ̣[безусловни качества]  

и мустеха̱кк̣ ̣[условни качества]  

на ха̱рф̣ [буквата] 
  



 

  

  

  حق احلرف ومستحقه
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Теджўид означава утвърдено умение у човека, чрез което е способен да даде 
с ̣ифа̄т ля ̄зиме [безусловните качества] и с ̣ифа ̄т ‘а̄рид̣а [условните качества] на 
всеки х̱ар ̣ф [буква]. 

С̣ифа ̄т ля ̄зиме [безусловните качества] са онези, които съпътстват буквите при 
всичките им положения, като мех̣радж [местопроизношение], [и още качествата] 
джехр, шидде, истиа‘ля ̄, ит̣ба ̄к ̣ и противоположните им, а още к ̣алк ̣але, с ̣афӣр, 
г̣унна, текр ̣а̄р ̣, тефешшӣ и истит̣а̄ле. 

С ̣ифа ̄т ‘а̄рид̣а [условните им качества] са резултат от други такива, като тефх̣ӣм, 
тер ̣к ̣ӣк ̣, идг̣а̄м, их̣фа̄’, из̣ха̄р ̣, к ̣алб, медд, ўак ̣ф, сект, х̱арака и сукӯн. 

 



 �

  التجويد ملكة يقتدر بها Iلي اعطاء Cل حرف حقها ومستحقها 

وحقها صفتها الالزمة لذاا من املخرج واجلهـر والـشدة واالسـتعالء واالطبـاق واضـدادها والقلقلـة 
لة    والصفري والغنة والتكرار والتفشي واالستطا

ها من التفخيم والرتقيق واالد\ام واالخفاء واالظهار والقلب واملـد ومستحقها صفاا العارضة لغري
كة والسكون    والوقف والسكت واحلر

  



  

  

  

Местопроизношения [меха̣р̄идж]  

на буквите 
  



  

  

  

  خمارج احلروف 
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Най-отдалечената част на гърлото [от устата] е мех̣р ̣адж [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 ي и 

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 ل] над предните горни 

резци е ن при из̣ха̄р ̣. 
След тях е ر. 

 



 �

لف    املخرج اقصي احللق مهز فهاء فا
  وسط احللق Iني فحاء 

  ادين احللق \ني فخاء 
  اقصي اللسان وفوقه قاف 

  ما يليهما Cاف 
  وسط اللسان وفوقه جيم فشني فياء 

  حافة اللسان من مقابلة بَُعيْد خمرج الياء وما يليها من االدراس ضاد 
  وما يليها ايل مjتهاها وما حياذيه من احلنك االIلي فويق الضاحك والناب والرباعية والثjية الم 

  ما يليهما فويق الثنيتني نون مظهرة 
  ما يليهما راء 
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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 ن при их̣фа ̄’ и всяка г̣унна. 
  



 �

   طرف اللسان واصال الثنيتني العليني طاء فدال فتاء
  هو فويق الثنيتني السفليني صاد فسني فزاي

    هو وطرف الثنيتني العليني ظاء فذال  فثاء
  باطن الشفة السفلي وطرف الثنيتني العليني فاء 

  ما بني الشفتني باء فميم فواو 
  اخليشوم نون خمفاة وCل غنة 



 

  

  

Качества [с ̣ифат̄] на буквите 



 

  

  

  صفات احلروف 
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Джехр е задържане на протичането въздуха при х̱ар ̣ф [буква] с х̱арака. 
А хемс е противоположното му [с ̣ифе – качество], а буквите му са [събрани в 
израза]  ةفَ َص  خَ َك ثُ حَ ْش تَ َس . 
Шидде е цялостно задържане на протичането на гласа при буква със сукӯн, [а 
буквите му] са събрани в [израза]  َ َت بْ َط  قَ َك ُد جِ أ . 
А р ̣ах̣а̄ўе е цялостното му протичане. 
А бейниййе е липса на цялостност [на задържане или протичане, а буквите му са] 
събрани в [израза]  َانَّ  عَ وِ ْر  يَ ْم ل . 
Истиа‘ля ̄’ е издигане на езика към небцето, а буквите му са ج غ ق ص ض ط ظ. 
А инх̣ифа̄д̣ е противоположното му [качество]. 
Ит̣ба̄к ̣ е “покриване” на небцето с езика, а буквите му са последните четири от 
гореспоменатите. 
А инфита̄х̱ е противоположното му. 
К ̣алк ̣але 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]. 
 



 �

كه    اجلهر احwباس جري النفس مع حتر
  ستشحثك خصفة واهلمس مقابله حروفه 

   الشدة متام احwباس جري الصوت مع اس6انه جيمعها اجدك  قطبت
  والرخاوة متام جريه معه 

  والبيjية Iدم متامهما جيمعها لم يرو عنا 
  االستعالء ارتفاع اللسان ايل احلنك االIلي حروفه خ غ ق ص ض ط ظ 

  واالخنفاض مقابله 
  حروفه االربعة االخرية االطباق انطباق اللسان به Iلي احلنك االIلي 

  واالنفتاح  مقابله 
  فيحتاج ايل الت6لف يف الEيان عند السكون واجلمهور اخرجوا اهلمزة  القلقلة اجتماع الشدة واجلهر
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С ̣афӣр е звук подобен на свирене [съскане], а буквите му са ص س ز. 
Г ̣унна е [глас, излизащ] от носната кухина при буквите ن и م, като трябва да се 
наблегне на нея, когато те са с шедде. 
Текр ̣а ̄р ̣ 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. 
  



 �

  الصفري مشابهة صوته الصفري حروفه ص س ز 
  يف النون وامليم وجيب اظهارها يف مشديهما  الغنة خروجه من اخليشوم وهي

  سان به وهو يف الراء التكرار تعثر الل
  التفشي انتشار الصوت به وهو يف الشني 
لة امتداد الصوت وهي يف الضاد    االستطا



 

  

  

Тефхи̣м̄ [удебеляване]  

и терк̣и̣к̄ ̣[изтъняване]  



 

  

  

  التفخيم والرتقيق
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Тефх̣ӣм е задължително с ̣ифе [качество] за буквите на истиа‘ля ̄’ [без 

изключение]. 

И за буквата ل от името на Аллах, когато преди нея има фетх̱а [като  اهللاُ ُهَو ], 

без има ̄ле [като  ََنَرى اهللا, където има има̄ле и тефх̣ӣм не е задължителен]. 

Или когато [х̱ар ̣аката преди ل от името на Аллах] е д̣амма [като  َِنْصُر اهللا]. 

И [е задължително качество] за [буквата] ر, когато е с д̣амма [като  وُح  ,[الّرُ

та дори и при ўак ̣ф [спиране] върху нея с р ̣аўм [като  َنْصُر]. 

Или [когато буквата ر] е с фетх̱а без има ̄ле [като  ِن ْمحَٰ   .[الّرَ

А също при [думата]  بَِشَرٍر, 

Това важи при положение, че преди тях двете [ر с фетх̱а и ر с д̣амма] няма ي със 

сукӯн или кеср ̣а в същата дума [като َحـْريَاِن  ,ِسـُريوا и  ابُِروَن  ,ِدَراَسـِتِهْم  ,الـّصَ

защото тогава е допустим тер ̣к ̣ӣк ̣]. 

Но ако между тях [буквата ر с фетх̱а или д̣амма и х̱ар ̣аката кесра] има буква със 

сукӯн [като  ِذْكـَرى ,ِعـْشُروَن, в четенето с тефх̣ӣм има различия, т.е. допуска се 

тер ̣к ̣ӣк ̣], 



 �

  التفخيم الزم لالستعالء 
  والم اجلاللة عند انفتاح ما قبلها 

لة    \ري مما
  و انضمامه 

للراء املضمومة    و
لروم  لو موقوفا Iليها با   و

لة و املفتوحة \ري امل   ما
  و بَِشَرٍر 

كنة وكسرة يف Cلمwيهما    اللتني ل!س قبلهما ياء سا
لو حال ب!نهما يف \ري اعجمية    و
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при условие съдържащата ги дума да не е чуждица [като  ــَراِهيَم ــَراِئيَل  ,إِبْ  ,إِْس
където не се допуска тер ,ِعْمَراَن  ̣к ̣ӣк ̣]. 

Но буквата със сукӯн не трябва да е ط ,ص или ق [като ِوقًْرا ,ِقْطًرا ,ِاْصًرا], 

а буквата ر да не е изолирана [от съседна на нея ر, като إِْسَراًرا ,ِمْدَراًرا], 

а също да не я следва буква на истиа‘ля ̄’ [като إِْعَراُضـُهْم  ,إِْعَراًضـا, защото във 

всички тези случаи тефх̣ӣм е задължителен], 

освен ق с кеср ̣а [като  إِْشَراِق, където са допустими тефх̣ӣм и тер ̣к ̣ӣк ̣]. 

И [тефх̣ӣм е задължителен], когато [буквата ر] е със сукӯн ля ̄зим [постоянен 

сукӯн] [като  َواْحنَْر], 

или сукӯн ‘а̄рид̣ [временен сукӯн] при спиране след д̣амма или фетх̱а [като  َشـَكَر и 

 ,[ُزبُرِ 

с изключение на думата  بَِشَرٍر, [защото при нея втората ر се чете с тефх̣ӣм заради 

първата].  

[И тефх̣ӣм е задължителен] дори и между тях двете [х̱ар ̣аките д̣амма и фетх̱а] и 

нея [буквата ر] да се намира буква със сукӯн [като  ٍُْسَر  ,الَْقْدرِ  ,ِمْن أَْجرWْال], 



 �

كن    سا
   \ري صاد وطاء وقاف

  مع وحدة الراء 
  و Iدم االستعالء 

  \ري قاف مكسورة بعدها 
لصة  كنة اخلا   والسا

لو يف الوقف بعد الضم والفتح    و
  \ري بَِشَرٍر 

لو حال ب!نهما وب!ن كن و   ها سا
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стига тя [буквата със сукӯн] да не е ي или ا с има ̄ле [като  ََسْري или  ِنَاِر  ,َدار, защото в 

тези случаи се допуска тер ̣к ̣ӣк ̣]. 

И [тефх̣ӣм е задължителен], когато [буквата ر] е след кеср ̣а ‘а ̄рид̣а [като  ْاِْرِجـع, 
 ,[اِْرَكُبوا ,اِْرَكْب  ,اِْرِجِعي

или след кеср ̣а ля ̄зиме, но след нея [буквата ر] следва буква на истиа‘ля ̄ [като 

 ,[لَِبلِْمْرَصاد ,ِقْرَطاٍس  ,ِفْرَقةٍ 

но [буквата на истиа‘ля ̄’ е] без кесра [като  ِفـْرٍق, защото в този случай е допустим 

тер ̣к ̣ӣк ̣]. 

 И [тефх̣ӣм е задължителен] за [буквата] ا, когато е след [буква на] тефх̣ӣм [като 

 ,[يَُراُؤَن  ,اَهللاُ  ,َخاِلُق  ,قَاَل 

но е допустим [т.е. възможни са и двата варианта – тефх̣ӣм и тер ̣к ̣ӣк ̣] в [буквата] 

 ,[при четенето на има̄м ес-Сӯсӣ َنَرى اهللاَ  като] от името на Аллах, след има̄ле ل

и [също е допустим] при всеки ل с фетх̱а след буквите ط ,ص и ظ [като  َلَوة  ,الـّصَ

َالُق   ,[َظّلَ  ,الّطَ

та дори и между тях да има ا [като  ِفَصاًال], 



 	

لة    \ري ياء والف مما
  و بعد الكسرة العارضة 

  والالزمة بعد الراء استعالء 
  \ري مكسور 

  لاللف بعد املفخم 
لة    و جائز يف الم اجلاللة بعد املما

  و Cل الم مفتوحة بعد صاد وطاء وظاء 
لو ب!نهما الف    و
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или пък [буквата ل] да е със сукӯн, заради ўак ̣ф [спиране, като  يُوَصَل]. 

И също [тефх̣ӣм е допустим] в [буквата] ل от [думата]  َصلْـَصاٍل, макар и да не е за 

предпочитане, 

и при първата [буква] ر от [думата]  َصلْـَصاٍل, и в двете положения [при ўак ̣ф-

спиране и ўас ̣л-продължаване], 

а втората [буква ر от същата дума] се чете като първата, при ўак ̣ф със сукӯн. 

И [тефх̣ӣм е допустим] в думата  ِفْرٍق при всички положения, 

и в думите  ِمْصَر и  ِْقْطرِ ال , при ўак ̣ф със сукӯн, 

а също при буквата ر с д̣амма или фетх̱а, пред които се намира нещо от 

гореспоменатото [ي ся ̄кине или кеср ̣а, като ابُِروَن  ,َحــْريَاِن  ,ِســُريوا  ,الــّصَ

 .[ِدَراَسِتِهْم 

А терк ̣ӣк ̣ е задължителен при всички останали положения. 

   



 


  او سكن للوقف 
  ويف الم َصلَْصاٍل مرجوحا 

لني واول بَِشَرٍر يف احل   ا
لسكون    ويwبعه الثاين يف الوقف با

  وِفْرٍق مطلقا 
لسكون    وِمْصَر وِقْطِر يف وقفهما با

  ويف الراء املضمومة واملفتوحة اللتني قبلهما ما ذكر 
   والرتقيق الزم  لغريمها



 

  

  

Идга̣м̄ и их ̣фа’̄, и изх̣ар̄, и ка̣лб 



 

  

  

  اإلد\ام واإلخفاء واإلظهار والقلب
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Идг̣а̄м е онова, [което се чете] с шедде-удвояване [по една или друга причина]. 

Той е задължителен при две букви мис ̱лейн [еднакви букви, съвпадащи по 

мех̣радж-местопроизношение и с ̣ифа̄т-качества], [намиращи се в] две различни 

думи, ако първата от тях е със сукӯн [като  ُْم  ,ِاْضِرْب بَِعَصاَكَُفَما َرِحبَْت ِجتَاَر], 

но не е х̱ар ̣ф медд [като  قَالُوا َوُهْم  ,اَلَِّذي يَُوْسِوُس, където не се получава идг̣а̄м]. 

А при четене на думите  ــْه َهلَــَك е за предпочитане ўак َماِليَ ̣ф-спиране върху 

първата от тях, 

но при ўас ̣л-продължаване, трябва да се стори идг̣а̄м,  

въпреки, че някои казват, че не е задължително и предпочитат из̣ха ̄р ̣. 
А също [идг̣а̄м е задължителен] при две букви мутек ̣арӣбейн [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  ُلَـيُْكْم  ,يُـَسّبِْحهjَ ُجَنـاَح, защото в този случай няма 

идг̣а ̄м], 

нито пък първата от тях е ля ̄м ет-теа‘рӣф [ля ̄м от определителния член الـــ], 
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последвана от буква различна от ر [като ُقــْل ِســُريوا ,َهــْل َتــَرى, където идг̣а̄м е 

допустим, за разлика от случаите, когато следва ر като  ُــه ــْل َرَفَع  където е ,بَ

задължителен], 

като اَْثَقلَْت َدَعَوا اهللا, َ  , قَالَْت َطاِئَفةٌ َو  ْذ َظلَْمُتْم اِ  ,قَْد َتَبّنيَ قُْل َرّبِ َو  ,  [, които са примери 

за задължителен идг̣а̄м при две букви мутек ̣а ̄рибейн, които не са гърлени, нито 

пък първата от тях е ля ̄м ет-теа‘рӣф или пък ل последван от различна буква от ر]. 

А идг̣а̄м при ля ̄м 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 из̣ха̄р ̣ е допустим, без да е за предпочитане, при думите  ِلَك  .يَلَْهْث َذٰ

И по същия начин [е допустимо] запазването на [качеството] истиа‘ля ̄’ [на 

буквата ق] от думите  ُ ْقُكْم أَلَْم َخنْل . 

А пък запазването на [качеството] ит̣ба ̄к ̣ [на буквата ط] при думите  اََحْطـُت, 

 .е задължително َفَرْطُت  и بََسْطَت 

И също идг̣а̄м на нӯн ся ̄кине и тенўӣн при буквите ل и ر [като َفـأِْن لَـْم َتْفَعلُـوا, 

ــَني  ــًدى ِللُْمّتَِق ــْم  ,ُه ــْن َربِِّه ــوٌر  ,ِم ــيٌم غَُف  е [задължителен и] без г̣унна [при [ َرِح
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  يف \ري الراء 
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мнозинството четци], а с нея [г̣унна] при някои от тях [при някои четци]. 

И [идг̣а̄м е задължителен] с нея [г̣унна] при [буквите от думата] يَـْوم [т.е. ي و م, 

като  ُِمْن َواٍل  ,َمْن يََشآء, при мнозинството четци], а без нея [г̣унна] при първите две 

[букви ي و, при някои от четците].  

И е допустим из̣ха̄р ̣ в думите  ٓن َوالَْقلَِم  ,يٰٓس َوالُْقْرآِن  ,ٰطٓسٓم, 

и [из̣ха ̄р ̣] е задължителен при първите две [букви, т.е. ي و], когато са в една дума 

[с нӯн ся ̄кине или тенўӣн като  ْيَاٌن  ,ِصْنَواٌن  ,ِقْنَواٌنxُْنيَا ,ب  .[الّدُ

А их̣фа̄’ е положение между идг̣а ̄м и из̣ха̄р, без шедде. 

И [их̣фа ̄’] е задължително качество за текр ̣а̄рът при [буквата] ر, особено при 

идг̣а ̄м. 

И тя [их̣фа̄’] е за предпочитане при мӣм ся ̄кине, когато я следва [буквата] ب 

[като  َتـْرِميِهْم ِحبَِجـاَرةٍ  ,يَـْوَم ُهـْم بَـاِرُزوَن и се чете] с г̣унна. [А когато след мӣм 

ся ̄кине се намира م се получава идг̣а ̄м с г̣унна, като  آَمـَنُهْم ِمـْن َخـْوٍف, а при всички 

останали букви мӣм ся ̄кине се чете с из̣ха̄р ̣.] 

И [их̣фа ̄’] е задължителна и с г̣унна за нӯн ся ̄кине [и тенўӣн], когато ги следва 



 

  وجاءت فيهما ويف يوم معها 
لني    وبدوا يف االو

   وجاز االظهار يف طۤسۤم ويۤس َوالُْقْرآِن وۤن َوالَْقلَِم 
لني يف Cلمة    ووجب يف االو

لة بني االد\ام واالظهار ال تشديد فيه    االخفاء حا
  وجيب يف تكرار الراء 

  ال سيما املدغم 
كنة عند الباء مع ا    لغنةوخيتار يف امليم السا

كنة مع الغنة قبل مخسة عشر حرفا    وجيب يف النون السا
  



 20

някоя от петнадесетте букви ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك [като  

يٍل  قَِريٌب  َفْتٌح  ,ِمْن ِسّجِ ], 

а е допустима при буквите ج غ [като  ِمْن }َّلٍ  ,ِمْن َخْوٍف]. 

А из̣ха̄р ̣ 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. к ̣алб. 

Следователно, когато след тенўӣн или нӯн ся ̄кине следва буква, която не спада 

към категориите на идг̣а̄м, их̣фа ̄’ или к ̣алб се получава из̣ха ̄р ̣, като  ِلـيٌم َحِكـيٌمjَ,  

 ,[ِمْنُهْم  ,ِمْن jِلٍْم 

с изключение на местата, [които не споменахме,] където има идг̣а̄м [като  

 и подобните на тях, при някои има̄ми] или х̱аз̱ф [пропускане на  ِيل اغِْفْر  ,َخنِْسْف بِِهْم 

буква, като местоимението ي от думата يَــا َقــْوِم  – َقــْوِمي], или к ̣алб, [което е 

споменато по-долу,] или нек ̣л [пренасяне на х̱ар ̣аката на хамза върху буквата 

ся ̄кине преди нея, като  إَِن اْنـُتْم  –  أَنـُتْم إِْن], или тесхӣл [да се прочете хамза, 

като средно положение между хамза и буква на медд], или има̄ле [има ̄ле кубр ̣̣а̄ или 
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   وهي ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك
  وجاز قبل اخلاء والغني 

  االظهار هو االصل يف Cل حرف و صفة 
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има ̄ле суг̣р ̣а̄, където четенето на елиф и фетх̱а се доближава съответно повече и 

по-малко до йа ̄ и кеср ̣а], или их̣тиля ̄с [, 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 с ̣ар ̣ф [морфология и граматика] и их̣тиля ̄ф 

[различия между кураничните четения]. 

А к ̣алб означава превръщането на нӯн ся ̄кине [или тенўӣн] в мӣм с их̣фа̄’ и г̣унна, 

когато се намират преди буквата ب [като  ُدوِر  ,أَْن بُوِرَك  .[jَِليٌم بَِذاِت الّصُ
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Медд означава добавяне [на времетраене] към буквите на лӣн [елиф, ўа ̄ў и йа̄ без 

огласовки, когато перди тях има съответно фетх̱а, д̣амма и кеср ̣а, които се 

наричат букви на удължаване и омекотяване – х̱ар ̣ф медд ўе лӣн или накратко само 

х̱ар ̣ф медд, и още ўа̄ў и йа̄ със сукӯн, когато преди тях има фетх̱а, които са наричат 

букви на омекотяване – х̱ар ̣ф 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  َالَّ اهللاُ إِ لَـَه إِ ال  – 

“Няма друг бог освен Аллах!”  

и наблягане на отрицанието при всяка дума  َال – “Не!”. 

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 م от думите  اهللاُ الٓـٓم , при ўас ̣л – положение на свързване, 

макар че сукӯнът на буквата م отпада и се превръща във фетх̱а]. 

Хамза [е себеб ел-медд], когато се намира след нея [х̱ар ̣ф медд или лӣн] в [рамките 

на] същата дума [като ءَ َشآ َئْت ِسWٓ  ,َشْيءٍ  , ءَ ُسٓو  ,َسْوءٍ  , ], 
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с изключение на думите  َمْوِئًال и َمْوُؤَدة. 

[Този вид медд] се нарича муттес ̣ил [свързано, съединено удължаване, защото 

себеб ел-медд и х̱ар ̣ф медд или лӣн се намират в една дума]. 

А [ако хамза се намира] в друга [дума удължаването се нарича] мунфес ̣ил 

[отделено, разединено, като  ا أَنُفَسُكْم ُقٓو ,  ٓ  .[ أََخاُف إِّينِ

И [още хамза е себеб ел-медд, когато се намира] преди нея [преди х̱ар ̣ф лӣн, като 

 ,[а този медд се нарича бедел ,أُوُتوا ,إَِميان ,َءاَمنَ 

но тя [хамза] не е след [буква със] сукӯн с ̣ах̱ӣх̱ [като َمـْسُئوًال  ,ُقـْرآن, защото в 

този случай няма медд ел-бедел], 

нито пък удължаването се е получило заради компенсация на тенўӣн [фетх̱, като 

  ,[защото и в този случай няма медд ел-бедел ,َشWًْئا

нито пък [хамза] я следва елифът [специално] от думата  ُيَُؤاِخذ. 

Другата себеб ел-медд [причина за удължаване, която е лефз̣ӣ – свързана със 

самите букви] е [буква със] сукӯн, 

който е след нея [след х̱ар ̣ф лӣн] и е ля ̄зим [постоянен, който не се губи, нито при 
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ўак ̣ф-спиране, нито при ўас ̣л-преминаване, като  ٍَحمْيَـآْي  ,الٓٓم  ,َدآبَّة при онези, които 

четат ي от последната дума със сукӯн], 

или [пък сукӯнът е след х̱ар ̣ф медд, но] е ‘а̄рид̣, [получил се] при спиране [, като 

يِن   ,[يُْؤِمُنوَن  ,يَْعلَُموَن  ,نَْسَتِعُني  ,يَْوِم الّدِ

или [се получил] при идг̣а ̄м кебӣр [идг̣а̄м между две букви с огласовки, като 

ِلِك  ِحيِم َمٰ ِن الّرَ ْمحَٰ ْم  ,الّرَ  .[قَاَل َهلُ

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 к ̣ас ̣р ̣, 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 к ̣ас ̣р ̣, която е един елиф. А други приемат за т̣аўлӣ 

продължителността от два елифа, а после намаляват с четвъртина, докато стигнат 

до к ̣ас ̣р ̣. Всички степени между т̣аўлӣ – максималната – и к ̣ас ̣р ̣ – минималната – 
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са ўуст̣ӣ – междинни.] 

И също видовете удължаване биват ля ̄зим, когато след х̱ар ̣ф медд се намира сукӯн 

ля ̄зим, и той [този вид медд] е т̣аўлӣ. 

[И още] ўа ̄джиб, когато е муттес ̣ил [след х̱ар ̣ф 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 к ̣ас ̣р ̣, но четенето му с к ̣ас ̣р ̣ единодушно се счита за 

грешка]. 

[И още] джа ̄’из при всички останали случаи [, които не са ля ̄зим или ўа ̄джиб, като 

мунфес ̣ил, ‘а̄рид̣ и други, като въпреки възможността да се удължат повече, 

тяхното четене с к ̣ас ̣р ̣ 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] мунфес ̣ил се срещат и двете степени 

[т̣аўлӣ и ўуст̣ӣ] в четирите им разновидности [от т̣аўлӣ до преди к ̣ас ̣р ̣]. 

И [също] при [допълнителното удължаване на медд при] сукӯн ‘а̄рид̣ се срещат и 
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двете степени [т̣аўлӣ и ўуст̣ӣ]. 

А също [тези две степени се срещат] при удължаването [на х̱ар ̣ф медд, намиращ 

се] след хамза [като إَِميان ,أُوُتوا], 

и при муттес ̣ил на х̱ар ̣ф лӣн [като  َِشْيءٍ  ,َسْوء], 

с изключение на думата  َسْوآِت, където важи само ўуст̣ӣ. 

И [двете степени важат] при ля ̄зим на х̣ар ̣ф лӣн [като буквата ع от  ٓكٰهـيٰٓعٓص и  

 .[ٰحٓم ٓعٓسٓق 

Но тези две степени [т̣аўлӣ и ўуст̣ӣ] се срещат рядко при сукӯн ‘а̄рид̣ след х̱ар ̣ф 

лӣн [като  بَْنيَ  ,أَيْنَ  ,َخْوٍف, където к ̣ас ̣р ̣ е за предпочитане], за разлика от т̣аўлӣ. 
  



 �

  ويف املد الذي بعد اهلمزة 
  واملتصل الل!ين 

  سوآت فانه يعwرب فيه التوسط \ري 
كن الالزم الل!ين    والسا

كن العارض الل!ين    وقال يف السا
يل    سيما الطو



 

  

  

Спиране [ўакф̣] и започване [ибтида’̄] 

на четене и техните начини 



 

  

  

  الوقف واإلبتداء وكيف!تهما
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Ўак ̣ф [спиране при четене] означава прекъсване на гласа, с поемане на въздух. 
[Ибтида̄’ е започване на четене след спиране, а ўас ̣л – преминаване или 
продължаване – е четене на дадена дума без спиране.] 
Основното положение при ўак ̣ф [основният начин на спиране] е сукӯн. 
Но също е допустимо [ўак ̣ф] чрез ишма ̄м, 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 ўак ̣ф чрез] р ̣аўм, който е изговаряне на част от х̱ар ̣аката 
[т.е. скъсяване на нейното времетраене]. 

Обаче спирането-ўак ̣ф чрез тях двете [ишма̄м и р ̣аўм] не е позволено при 

[следните случаи, за разлика от ўак ̣ф чрез сукӯн, което важи винаги]: 

Х̱а̄’ ет-те’нӣс ̱ – буквата ـه за женски род [като  ٍة  .[نِْعَمةٍ  ,َرْمحَ

Мӣм ел-джема‘ – буквата م за множествено число [от местоименията  ُهْم  ,ُكْم]. 

Х̱ар ̣ака ‘а̄рид̣а [огласовка, която граматически не е част от думата, а се е 

образувала по някаква причина, като пренасяне на х̱ар ̣аката от хамза – нек ̣л, като 

 ,или събиране на две последователни букви със сукӯн ُقـْل أُوِحـيَ  вместо ُقـُل اوِحـيَ 



 �

  الوقف قطع الصوت مع الwنفس 
  واالصل فيه السكون 

  يف الضم  وجاء االمشام وهو االشارة بضم الشفتني بعد السكون احلرف
كة يف الضم والكسر والروم وهو االتيان ببع    ض احلر

  وميwنعان يف ها التانيث 
  وميم اجلمع 

كة العارضة    واحلر
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като  َوأَْنِذِر النَّاَس вместо  َوأَْنِذْر النَّاَس и други]. 

Що се касае до ха̄ ед̣-д̣амӣр [местоимението ــه за трето лице, мъжки род] най-

доброто становище е забраняването им [на ишма̄м и р ̣аўм] ако то 

[местоимението ха̄] се намира след д̣амма или х̱ар ̣ф медд ўа̄ў, или кеср ̣а, или х̱ар ̣ф 

медд йа ̄, 
и позволяването им във всички останали положения. 
И то [спирането-ўак ̣ф от гледна точка на избора на място, според граматическата 
и смислова свързаност между думите] се дели на [следните четири вида:] к ̣абӣх̱ 
[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 ўак ̣ф 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 



 �

كنة  واملختار منعهما يف هاء الضمري اذا Cان بعد ضم كنة او كسر او ياء سا   او واو سا
   و جوازمها فيما Iدامها

  وهو قEيح ان لم يتم املعين 
  اال ان يضطر 

  وحسن ان تم وتعلق مبا بعد; لفظا 
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“С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния!”]. 
Като при тези два вида [спиране – к ̣абӣх̱ 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 а ̄йет [като в този случай е допустимо 
продължаване, без повторение]. 
И [третият вид ўак ̣ф е] кя ̄ф [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 ўак ̣ф е] та ̄мм [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.”]. 



 �

  فال يEتدا مبا بعدمها 
  اال ان يكون راس آية 

  وCاف ان تم وتعلق معين فقط 
لم يتعلق    وتام ان تم و
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При тях двете [кя ̄ф 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 ўак ̣ф. 
И то може да се приложи в края на всеки а ̄йет [когато а̄йетите се четат 
съединено без ўак ̣ф], 

а също на още четири места според [предаденото чрез риўа ̄йета на има̄м] Х̱афс ̣ [, 

а те са последната буква елиф от  جيَْعـْل لَـُه ِعَوًجـاَولَـْم  от сӯр ̣а ел-Кехф, последната 

буква елиф от َمـْن بََع�ََنـا ِمـْن َمْرَقـِدنَا от сӯр ̣а Йа̄ Сӣн, буквата нӯн от  َوِقيـَل َمـْن َراٍق от 

сӯр ̣а ел-К ̣ийа ̄ме и буквата ля ̄м от  َّالَ بَْل َراَن� от сӯр ̣а ел-Мут̣аффифӣн]. 

И [още сект се среща] при х̱ур ̣ӯф ел-мук ̣ат̣т̣аа‘ [буквите, които се произнасят 

като думи] от началото [на някои] сури [като  ٰـ ٓم ح ـ ٓس ، ٰي ٓم ، الٓ  и подобните на тях], 

според [четенето на има̄м] ебӯ Джаа‘фер ̣. 
И при буквите ся ̄кине, намиращи се преди [буквата] хамза [като  ْءٍ َشـي  ,الُْقـْرآِن  ,

 .според [четенето на има̄м] Х̱амза ,[قُْل أُوِحيَ 
 



 �

  فيEتدا مبا بعدمها 
  السكت قطعه بال تنفس 

  وحكمه حكم الوقف 
  وجاء يف رؤس اآلي مطلقا 

  ويف \ريها مساع عن حفص يف اربعة مواضع 
  تح السور وعن ايب جعفر Iلي حروف املعجم يف فوا

كن قبل اهلمزة    وعن محزة Iلي السا



 

  

  

Видове четене   

[според бързината им] 



 

  

  

  كيفية التالوة
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[Според своята бързина] четенето-к ̣ир ̣а̄’е е три вида: 
Тех̱к ̣ӣк ̣, което означава тер ̣тӣл [бавно, отмерено четене]. 
И тедўӣр, което означава умерено четене [средно положение между тех̱к ̣ӣк ̣ и 
х̱адр ̣]. 
И х̱адр ̣, 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 х̱ар ̣аките така, че да не се превърнат в х̱ар ̣ф 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.  

   



 �

  كيفية التالوة ثلث 
  حتقيق اي ترتيل 

  و تدوير اي توسط 
  وحدر اي سرع 

ل!تحفظ يف االول عن التمطيط ويف االخري   عن االدماج  و
  فان القراءة مب�لة الEياض ان قل صار مسرة وان زاد صار برصا 

   خمتار وال6ل جائز و التدوير



 

  

  

Внимание! 



 

  

  

Eهاتيتن  
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Да се внимава много [в следните случаи]: 

Да се пази [четецът] да не изговори хамза мух̱ак ̣к ̣ак ̣а [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 тер ̣к ̣ӣк ̣ [тънка 

буква], а също от прекаляване в нейния тер ̣к ̣ӣк ̣, така че да се получи има̄ле с ̣уг̣р ̣а̄ 
[да се доближи елиф към изговор на йа ̄]. 

И също [да се пази] от удебеляване на всяка от буквите на инх̣ифа ̄д̣ [тънките 

букви], когато са в съседство с букви на тефх̣ӣм. 

И да се пази от медд при спиране на думи, като ِليًمـاjَ [защото правилото при 

думите, завършващи на тенўӣн фетх̱ е к ̣ас ̣р ̣] 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]. 



 �

  تنEيهات 
لwسهيل   وحذفها عند سرعة القراءة وتفخيمها قبل املفخم  ل!تحفظ عن تلفظ اهلمزات املحققة با

لة صغري  لغة يف ترقيقها حيت تصري اما   وعن تفخيم االلفات املرققة ما قبلها واملبا
   وكذا عن تفخيم Cل جماور للمفخم من املنخفضة

    الوقف كما يفعله بعض اجلهلة بل قد يزيد يف مد; مهزاوعن مد حنو Iَِليًما يف
  وكذا Cل ما لم يوجد فيه سبب املد وعن جتاوز احلد فيما وجد سEبه 
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И [да се пази] от изговаряне на ب без джехр, както е в персийския [پ – “пе”]. 

И [да се пази] от слабо изразяване на к ̣алк ̣але при [буквите със] сукӯн, или пък от 

прекаляване при изразяването му, така че [при буквата със сукӯн, където има 

к ̣алк ̣але] да се получи х̱ар ̣ака или шедде. И [да се пази] също от к ̣алк ̣але при букви 

без това качество. 

И [да се пази] от загуба на шидде при ت и от прекаляване [в наблягането на 

качеството шидде] така, че да се получи х̱ар ̣ака. А също и от загуба на нейния 

хемс, че да стане като د. 

И [да се пази] от изговарянето на ث като س. 

И [да се пази от изговарянето на буквата] ج без джехр, както е в персийския [چ – 

“чӣм”] и от загуба на нейното шидде. 

И [да се пази] от изговаряне на ح като هــ или خ и от идг̣а̄м при думи като  َُسـّبِْحه 

[защото няма идг̣а̄м при гърлените букви] и от неясно изговаряне при думи като 

َزْحِزِحـهِ   защото изговарянето на две или повече букви от еднакво или близко] ِمبُ

местопроизношение е тежко]. 



 �

لفارسي    و عن تلفظ الباء بال جهر Cا
لغة فيه حيت حترك او يشدد   وعن قلقلة \ري حروفها  وعن Iدم بيان القلقلة يف السكون واملبا

لدالوعن اضاعة شدة التاء لغة فيها حيت تصري  Cاملتحرك وعن اضاعة مهسه حيت تصري Cا     واملبا
لسني    وعن تلفظ الثاء Cا

لفارسي واضاعة شدته    واجليم بال جهر Cا
  وعن تلفظ احلاء Cاهلاء او اخلاء واد\ام حنو سبحه وIدم بيان حنو مبزحزحه 
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И [да се пази] от тер ̣к ̣ӣк ̣ при буквата خ. 

И [да се пази] от загуба на джехр при د със сукӯн, за да не се получи ت. 

И [да се пази] от изговарянето на ذ като ز или ظ. 

И [да се пази] от наблягане върху текр ̣а̄р ̣ът на ر, особено когато е с шедде, а 

също от тефх̣ӣм или тер ̣к ̣ӣк ̣ [на ر] там, където не им е мястото. 

И [да се пази] от изговарянето на ز без с ̣афӣр, като ذ или ظ. 

И [аналогично да се пази] от [изговарянето на буквата] س [без с ̣афӣр, та да стане 

като] ث и от удебеляването й [та да стане като ص]. 

И [да се пази] от изгубване на тефешшӣ при ش. 

И да набляга добре върху с ̣афӣр и ит̣ба ̄к ̣ при буквата ص [та да не стане като ث 

или س]. 

И [да се пази] от изговаряне на ض от чужд мех̣радж [местопроизношение] и от 

[четенето му с] тер ̣к ̣ӣк ̣. 
И [да се пази] от изговарянето на ط като ت. 

 



 �

  وعن ترقيق اخلاء 
C كنة حيت يصري لتاء وعن اضاعة جهر الدال السا   ا

لزاء والظاء    وعن تلفظ الذال Cا
  وعن اظهار تكرار الراء ال سيما املشددة وتفخيمه وترقيقه يف \ري حملهما 

لذال والظاء بال صفري    وعن تلفظ الزاء Cا
لثاء كذلك و تفخيمه    والسني Cا

  وعن اضاعة تفشي الشني 
  وصفري الصاد واطباقه 

  وعن Iدم اخراج الضاد من خمرجه وترقيقه 
لتاءو    عن جعل الطاء Cا
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И [да се пази] от с ̣афӣр при ظ за да не стане като удебелена ز. 

И [да се пази] от изговаряне на [буквата] ع като хамза, а също от неясното й 

изговаряне. 

И [да се пази] от тер ̣к ̣ӣк ̣ при [буквата] غ, а също от неясното й изговаряне. 

И [да се пази] от изговарянето на ف като و, 

и от идг̣а ̄м [на ف] в думи като أَْفَواًجـا или от отделянето й [на ف] от و чрез сект, 

защото в този случай няма нито идг̣а̄м, нито их̣фа ̄’. 
И [да се пази] от тер ̣к ̣ӣк ̣ на ق и изговарянето й като ك. 

И [да се пази] от изгубване на шидде при ك и от [изговарянето й с] тефх̣ӣм. 

И [да се пази] от идг̣а̄м и их̣фа ̄’ на [буквата] ل в думи като َجَعلَْنـا, а също от 

прекалено наблягане върху нея, че да се получи к ̣алк ̣але. 

И [да се пази] от их̣фа ̄’ и идг̣а ̄м на мӣм ся ̄кине, като я следват ف и و, а също и от 

прекалено наблягане, та да се получи х̱ар ̣ака. 

И [да се пази] от липса на шедде [при идг̣а̄м] на нӯн ся ̄кине, като я следват و и ي, 

та да се получи их̣фа ̄’ [вместо идг̣а ̄м].  
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لزاء املفخم    وعن اعطاء الصفري للظاء حيت يصري Cا
   وعن تلفظ العني Cاهلمزة وIدم بيانه

  وعن ترقيق الغني وIدم بيانه 
لواو    وعن تلفظ الفاء Cا

  واد\امها يف حنو اَْفَواًجا و قلقلته او السكت Iليه ليمتاز عن الواو فال يدغم وال خيفي 
ل6افوعن ترقيق القاف و    جعله  Cا

  وعن اضاعة شدة ال6اف وعن تفخيمه 
لقلقلة  لغة يف بيانه با   وعن اد\ام الالم او اخفائه يف حنو َجَعلَْنا واملبا
كنة عند الفاء والواو و اد\امه وحتريكه ليتبني    وعن اخفاء امليم السا

كنة عند الواو والياء فيكون خمفي    وعن Iدم اعطاء الشدة للنون السا
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И от четенето й [на нӯн ся ̄кине] с из̣ха̄р ̣ в местата на их̣фа̄’, [а също] и от 

недостатъчното й изразяване при спиране в думи като  يَْعلَُموَن. 

И [да се пази] от тефх̣ӣм на و от [думата]  يَْعلَُمـوَن и [от тефх̣ӣм на буквата] 

преди нея. 

И [да се пази от прочитането на буквата] ـه за женски род с х̱ар ̣ака при ўак ̣ф, и от 

добавяне на хамза след нея, и от неясното й изговаряне. 

И [да се пази] от изговарянето на هـ като ح, особено при ўак ̣ф в думи като  ُيََر�. 

И [да се пази] от непълно изговаряне на шедде при буквите с шедде, особено при 

ўак ̣ф. И [да се пази] от изговаряне на х̱арака при четенето на шедде [при ўак ̣ф]. 

И [да се пази] от непълно изговаряне на сукӯн и примесването му с х̱арака в думи 

като  أَْنَعْمـَت и  ْغـُضوِب  или пък от сект [кратка пауза, без поемане на въздух] ,اْملَ

при него. 

И [да се пази] от непълното изговаряне на х̱ар ̣ака и от их̣тиля ̄с [скъсено и слабо 

произнасяне] там, където има две съседни д̣амма или кеср ̣а.  

И [да се пази] от приближаване на кеср ̣а към д̣амма или обратното, когато са в 



 �

  يف مقام االخفاء واخفائه يف وقف حنو يَْعَملُوَن واظهارها 
   وعن تفخيم واو يَْعلَُموَن وما قبله

  وعن حتريك هاء التانيث يف الوقف و زيادة اهلمزة بعدها وIدم بياا 
   وعن تلفظ اهلاء Cاحلاء ال سيما يف وقف مثل يََر;ُ 

  وعن حتريكه ليظهر التشديد  وعن Iدم امتام التشديد يف احلرف املشدد سيما يف  الوقف Iليه
ْغُضوِب  ْنَعْمَت واْملَ كة يف  حنو اَ   وعن السكت Iليه  وعن Iدم امتام السكون ومزجه باحلر

كة والتلفظ باالختالس يف  باب الضمتني والكسرتني املجاورتني    وعن Iدم امتام حلر
لعكس اذا اجتمعا    وعن اتباع املكسور املضموم وبا
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съседство. 

И [да се пази] от има̄ле [доближаване] на фетх̱а към кеср ̣а, когато я следва 

[буквата] ي със сукӯн или пък от тефх̣ӣм [удебеляването й], заради страх от 

има ̄ле [противоположната грешка]. 

И [да се пази] от “препълване” на фетх̱а, та да се получи [нещо] подобно на елиф 

с има ̄ле, особено при спиране на думи като  يَْوٌم и  ََخْري. 

И [да се пази] от ўак ̣ф [спиране] без сукӯн и без превръщане на [буквата] ــة за 

женски род в ـه и [без превръщане] на тенўӣн в елиф. 

И [да се пази от] подобните на това [положения]. 
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لة الفتحة ايل ا لة وعن اما كنة وتفخيمها وحملها خوفا من االما   لكسرة فيما Cان بعدها ياء سا
    وعن اشباع الفتحة حيت يتولد منه شبه الف ممال سيما يف وقف مثل يَْوٌم  وَخْريَ 

  وعن اعطاء حكم الوقوف بدون قطع الصوت من الwسكني وقلب تاء التانيث هاء والwنوين الفا 
 وحنو ذلك

   
  



 

Транскрипция на буквите 

дж ج с ̱   ء ’  ب б ت т ث

з ز р, р ̣ ̱ з ر ̣ х د д ذ ̱ х خ  ح

з ̣ ̣ т ظ ̣ д ط ̣ с ض  س с ش ш ص

л, л̣   ل         к ك к ̣ ̣ г ف ф ق  ع ‘ غ

 й ي  ў و х هـ н ن м م 

у, ю да̣мма и кесра̣ а, е  фетха̱ 

у,̄ ю ̄ ўаў̄ и ̄ йа ̄ а,̄ я̄ елиф 

 

 


