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Giriş 
 
Həmd və səna olsun bütün kainatın və aləmlərin Rəbbi olan 

Allaha. Salat və salam Onun Rəsulu və sevimlisi Muhəmmədə 
(sallallahu aleyhi və səlləm), eləcə də Rəsulullahın ailəsinə, 
yaxınlarına, səhabələrinə və Qiyamətə qədər onlara gözəl bir şəkildə 
tabe olanların üzərinə olsun. Amin! 

Möhtərəm müsəlmanlar, ümid edirik ki, sizə təqdim etdiyimiz bu 
kitabça Allahın izni ilə sizə qısa bir müddətdə müqəddəs kitabımızı 
ərəb dilində təcvid ehkamlarına riayət edərək oxumaqda vasitəçi 
olacaq. 

Müqəddəs kitabımızı ərəb dilində oxumaq istəyən oxucuları bir 
sual daha çox maraqlandırır. Məgər ərəb dilinin 28 hərfini öyrənərək 
Qurani-Kərimi oxumaq olmazmı? Təbii ki, olar. Lakin, Uca 
Rəbbimiz öz Peyğəmbərinə xitab edərək belə buyurmuşdur: 

 
“Quranı aramla oxu!” (Muzzəmmil, 4) 
 
Həmçinin Allah Rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) imam 

Buxarinin və Muslimin rəvayət etdiyi hədisdə belə buyurur: 
 
“Quranı mahir şəkildə oxuyan (yəni, hərflərin haqqını verən və 

təcvid ehkamlarına əməl edən) mələklərin misalındadır.” )əl-Buxari, 
Muslim(  

 
Biz də QURANOXU.az kollektivi olaraq Quranı düzgün və mahir 

şəkildə oxumanızı asanlaşdırmaq məqsədi ilə bu kitabçanı hazırlayıb 
sizlərə təqdim edirik. 

Qəlblər vəhylə inşa olunar. İçərisində Qurandan heç bir şey 
olmayan qəlbin misalı xaraba ev misalındadır. Çalışın, qəlblərinizi 
xarabalığa çevirməyin və onu Quranla nurlandırın. Su torpağı 
dirildib canlandırdığı kimi, Quran da qəlblərə həyat verir və onu 
ölməyə qoymur. 

Bəşəriyyətə rəhmət olaraq göndərilən Allah Rəsulunun (sallallahu 
aleyhi və səlləm) nəsihətlərini sizlərə xatırlatmaq istəyirik: 

 
“Quranı oxuyun! Çünki Quran Qiyamət günü onu oxuyanlara 

şəfaətçi olaraq gələcəkdir.” )Muslim( 
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“Kim Allahın kitabından bir hərf oxuyarsa onun üçün on savab 
vardır.” (ət-Tirmizi) 

 
Allah Rəsulunun (sallallahu aleyhi və səlləm) bir hədisində belə 

deyilir: 
 
“Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin...” (əl-Buxari, Muslim) 
 
Biz də bu hədisdən yola çıxaraq sizlər üçün müxtəsər variantda bu 

kitabçanı və multimedia diskini virtual təcvid müəllimi olaraq 
ixtiyarınıza veririk. 

Heç bir şəriki və bənzəri olmayan uca Rəbbimizə dua edərək 
diləyirik ki, təcvid elmini öyrənmək istəyən mömin və möminələr 
üçün bu faydalı vasitəni xeyirli, həm də bərəkətli etsin. Amin! 

Allah pak və nöqsansızdır. Biz şəhadət edirik ki, Ondan başqa 
ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur və Muhəmməd (sallallahu 
aleyhi və səlləm) Onun qulu və rəsuludur! 

 
Bəxtiyar Turabov 

Misir, əl-Əzhar Universitetinin şəriət fakultəsinin məzunu 
7 aprel 2014 

 
Diqqət! Aşağıdakı dərsləri daha mükəmməl qavramaq və aydın başa 

düşmək, eyni zamanda doğru tətbiq etmək üçün əlinizdə olan multimedia 
diskindəki video mühazirələri dinləməniz vacibdir. 
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Qurani-Kərimin oxunmasının fəziləti 
 
Təcvid dərslərinə başlamazdan öncə Qurani-Kərimin 

oxunmasının fəziləti barədə məlumat vermək istərdik. Qurani-
Kərimdə və Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) hədisləri 
arasında Qurani-Kərimin oxunmasının fəziləti barədə çox sayda ayə 
və hədislər var. Uca Allah İbrahim surəsinin birinci ayəsində 
buyurur:  

                         

              

Əlif, Ləm, Ra! (Ya Rəsulum! Bu Quran) elə bir Kitabdır ki, onu 
sənə insanları öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura (küfrdən 
imana) – yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) tərifə (şükrə) layiq olan 
Allahın yoluna (islam dininə) çıxartmaq üçün nazil etmişik. 
(İbrahim, 1) 

 
Bu ayədə Uca Allah bizə Quranın nazil olma səbəbini açıq-aydın 

izah edir. İnsanların cəmiyyətdə düzgün formada və düzgün şəkildə 
yaşaması üçün onların Qurani-Kərimin ayələrinə və ehkamlarına 
bacardıqları qədər əməl etmələri vacibdir. Məhz buna görə Uca 
Rəbbimiz Qurani-Kərimdə belə buyurur: 

                   

Həqiqətən, bu Quran (insanları) ən doğru yola yönəldir...  
(İsra, 9) 
 
Bu Quran dirilər üçün nazil olub. Uca Allah Ya-sin surəsində belə 

buyurur: 

       

Biz bu Quranı diri insanlar üçün qorxuducu və müjdə verən bir 
kitab kimi endirdik... (Ya-sin, 70) 
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 Təəssüf ki, insanlar Qurani-Kərimin məhz insanlara nazil 
olmasının ağır məsuliyyətini başa düşmürlər. Uca Allah buyurur: 

                                 

                     

Əgər Biz bu Quranı dağa nazil etsəydik, sən onun Allahın 
qorxusundan boyun əyib parça-parça olduğunu görərdin. Biz bu 
misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə, fikirləşələr.   (Həşr, 21) 

 
Qurani-Kərim sözlərin ən gözəli və ən kamilidir. Məhz buna misal 

olaraq Uca Allah buyurur: 

                              

                   

Allah Sözün ən gözəlini – (ayələri) bir-birinə bənzəyən və 
təkrarlanan Kitab kimi nazil etdi. Rəbbindən qorxanların ondan 
dəriləri ürpəşər. Sonra isə Allahı yad etməklə dəriləri və qəlbləri 
yumşalır... (Zumər, 23) 

 
Əlbəttə ki, Qurani-Kərim qəlblərə bir şəfadır. Qurani-Kərimsiz 

qəlb xarab evin misalındadır. Qəlbin salamat olması üçün hər bir 
müsəlman bacardığı qədər Qurani-Kərimi çox oxumalıdır. Qurani-
Kərim insanın imanının artırılması üçün ən gözəl vasitələrdəndir. 
Uca Allah buyurur: 

                               

                      

Bir surə nazil edildiyi zaman onlardan (istehza ilə): “Bu, 
hansınızın imanını artırdı?”– deyənlər də var. İman gətirənlərə 
gəldikdə isə, (o surə) onların imanını artırır və onlar bir-birlərini 
müjdələyirlər. (Tövbə, 124) 

 
Sözsüz ki, Qurani-Kərimin ayələrini iman edib və imanlarında 

sabit qalan kəslər başa düşər. Qurani-Kərimdə olan möcüzələri 
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yalnız həyatının yaşam məqsədini bilən insanlar başa düşər. 
Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) ümmətinin ən xeyirli 
insanlarının Qurani-Kərimi oxuyan, öyrənən və öyrədənlərin 
olduğunu demişdir. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) bir 
hədisində buyurur: 

 
رُُكمْ   تَ َعلَّم القرآن وَعلََّمه من َخي ْ

Sizin ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir. (əl-Buxari, Əbu 
Davud, ət-Tirmizi, İbn Macə) 

 
 Biz də gündəlik həyatımızda Quranı oxumalı və bacardığımız 

qədər ona əməl etməyə çalışmalıyıq. Bilməliyik ki, Qurani-Kərim 
qiyamət günü onu oxuyan şəxsə şəfaətçi olaraq gələr. Peyğəmbər 
(sallallahu aleyhi va salləm) bir hədisində buyurur: 

 
 اقْ َرُءوا اْلُقْرآَن فَِإنَُّه يَْأِتي يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا ِِلَْصَحابِهِ  

Quran oxuyun! Həqiqətən Quran qiyamət günü onu oxuyanlar 
üçün şəfaətçi olaraq gələr. (Muslim) 

 
Həmçinin qiyamət günü Qurani-Kərimi oxuyan möminin 

valideynlərinin başına nurdan tac geyindirilər. Peyğəmbər 
(sallallahu aleyhi va salləm) bir hədisində buyurur: 

 
ْمِس   وْ َمْن قَ َرَأ اْلُقْرآَن َوتَ َعلََّمُه َوَعِمَل بِِه أُْلِبَس يَ ْوَم اْلِقَياَمِة تَاًجا ِمْن نُوٍر َضْوُءُه ِمْثُل ضَ  ِء الََّّ

نْ َيا فَ يَ ُقوالِن : ِبَما ُكِسيَنا ؟ , فَ يُ َقاُل : بَِأْخذِ  َوُيْكَسى  َوَلدُِكَما اْلُقْرآنَ  َواِلَدْيِه ُحلََّتاِن ال يَ ُقوُم بِِهَما الدُّ
Kim bu dünyada Quran oxuyar, öyrənər və ona əməl edərsə, 

qiyamət günü onun valideynlərinin başına nurdan tac qoyular. 
Həmin tacın nuru günəşin nuru mislində olar. Həmçinin həmin 
şəxsin valideynlərinə bu dünyada tayı-bərabəri olmayan gözəl 
libaslar geyindirilər. Valideynləri soruşar: bunlar bizə nəyə görə 
verilmişdir? Onlara isə belə deyilər: Çünki dünyada ikən sizin 
övladınız Quran oxuyanlardan olmuşdur. (Əbu Davud, Hakim) 

 
Hər hansı bir yerdə Qurani-Kərim oxunarsa, həmin yerə Allahın 

rəhməti nazil olar və oranı rahatlıq bürüyər. Həmçinin həmin yerə 
mələklər də enər və Qurani-Kərim oxuyan insanların adını Allah Öz 
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hüzurunda olanlara zikr edər. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va 
salləm) bir hədisində buyurur: 

 
ُلونَ  نَ ُهْم ِِالَّ ن َ ِكَتاَب اللَِّه وَ  ما اْجَتَمَع قَ ْوٌم ِفي بَ ْيٍت ِمْن بُ ُيوِت اللَِّه تَ َعاَلى يَ ت ْ ونَُه بَ ي ْ ُُ َزَلْت يَ َتَداَر

ُهُم اْلَمََلِئَكُة   َوذََكَرُهُم اللَُّه ِفيَمْن ِعْنَدهُ  ُهُم الرَّْحَمُة   َوَحفَّت ْ ِكيَنُة   َوَغََِّيت ْ  َعَلْيِهُم السَّ
 
Allahın evlərindən birində toplaşaraq Allahın kitabını oxuyan və 

öyrənən insanların üzərinə rahatlıq enər, onları rəhmət bürüyər, 
mələklər onları əhatə edər və Allah onları hüzurunda olanlara zikr 
edər. (Əbu Davud) 

 
Sözsüz ki, bu Uca Allah tərəfindən bizlərə verilən ən böyük bir 

fürsət və nemətlərdən biridir. Həmçinin Peyğəmbər (sallallahu 
aleyhi va salləm) bir hədisində buyurur: 

 
 الصَِّياُم َواْلُقْرآُن َيََّْفَعاِن لِْلَعْبِد يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 

Oruc və Quran qiyamət günü öz sahibi üçün şəfaətçi olacaqlar. 
(Hakim, Əhməd)  

 
Gördüyümüz kimi, Qurani-Kərim oxumaq Allah qatında böyük 

savablara malik olan oruc tutmaq kimi bir əməl ilə yanaşı zikr olunur. 
Bu da sözsüz ki, Qurani-Kərim oxumağın fəzilətindən xəbər verir. 
Bundan əlavə, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) bəzi Quran 
ayələrinin oxunmasının fəzilətlərini də zikr etmişdir. Həmin 
hədislərdən birində Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurur: 

 
يِّ  َمنْ  ُِ نَّةِ ُدخُ  ِمنْ  ُدبُِر ُكلِّ َصََلٍة َمْكُتوبٍَة َلْم يَْمنَ ْعهُ  ِفي قَ َرَأ آيََة اْلُكْر ََ  ِِالَّ َأْن يَُموتَ  وِل اْل

Kim hər fərz namazdan sonra Ayətul-Kursi oxuyarsa, onunla 
Cənnət arasında  yalnız ölüm durar. (ən-Nəsai) 

 
 Biz də bu dünyada Qurani-Kərim oxuyub onu bacardığımız qədər 

öz övladlarımıza öyrətməliyik. Çünki insan dünyasını dəyişdikdən 
sonra onun bu dünya ilə bütün əlaqələri kəsilər, yalnız üç əməldən 
başqa. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) bu üç əməli hədisdə 
belə zikr edir: 
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َوَلٍد َصاِلٍح َيدُعو  أو هِ بِ ِعلٍم يُنتَ َفُع  أو َثَلٍث َصَدَقٍة َجارِيَةٍ  من انَقَطَع عَمُلهُ ِالَّ  ابُن آَدمَ  َِذا َماتَ 
 َلهُ 

İnsan öldükdə bütün əməlləri dayanır. Yalnız üç əməli istisnadır: 
daimi qalan sədəqə, öyrətdiyi faydalı elm, onun üçün dua edən 
əməlisaleh övlad. (Muslim, Əbu Davud) 

 
Günümüzdə insanlarin əksəriyyəti qəlblərinin narahat 

olmalarından, çox vaxt qəm, qüssə, kədər və stressin onları tərk 
etmədiyindən şikayət edirlər. Halbuki qəlblər yalnız və yalnız 
Qurani-Kərimlə rahatlıq tapa bilər. Çünki Uca Allah bizi xəlq edib 
və qəlblərimizin rahatlıq tapması üçün yalnız onu zikr etmək və 
Qurani-Kərimi oxumağı bizə tövsiyə edib. Uca Allah buyurur: 

 

                           

 
Bunlar, iman gətirənlər və qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq 

tapanlardır. Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. 
(Rad, 28) 

 
Qurani-Kərimdə Quran oxumaq, namaz qılmaq və Allah yolunda 

gecə-gündüz xərcləmək kimi gözəl əməllərlə yanaşı zikr edilir. Uca 
Allah buyurur: 

                            

            

Allahın Kitabını oxuyanlar, namaz qılanlar və özlərinə verdiyimiz 
ruzilərdən gizli və aşkar xərcləyənlər səmərəsiz olmayacaq bir 
ticarətə ümid edirlər. (Fatir, 29) 

 
Həmçinin, Quran oxumaqla insan mələklərin səviyyəsinə çata 

bilər. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurur: 
 

َفَرِة اْلِكَراِم اْلبَ َررَِة َوالَِّذي يَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن َويَ تَ  ْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه َشا ٌّ  َلُه ت َ اْلَماِهُر بِاْلُقْرآِن َمَع السَّ
 َأْجَرانِ 
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Quranı mahir oxuyan şəxs mələklərin sırasındadır. Quranı 
əziyyətlə, çətinliklə oxuyana isə iki savab vardır. (Muslim) 

 
Bildiyimiz kimi, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) 

müsəlmanlar arasında həsədi tənqid etmiş və qadağan etmişdir. 
Lakin Qurani-Kərim oxuyana edilən həsəd icazəlidir. Peyğəmbər 
(sallallahu aleyhi va salləm) buyurur: 

 
ُلوهُ  َهاِر َفَسِمَعُه َجاٌر آنَ  اَل َحَسَد ِِالَّ ِفي اثْ َنتَ ْيِن رَُجٌل َعلََّمُه اللَُّه اْلُقْرآَن فَ ُهَو يَ ت ْ اَء اللَّْيِل َوآنَاَء الن َّ

ُه اللَّهُ َمااًل فَ ُهَو يُ ْهِلُكهُ ِفي ُأوِتَي ُفََلٌن فَ َعِمْلُت ِمْثَل َما يَ ْعَمُل َورَُجٌل آتَا َلهُ فَ َقاَل لَْيَتِني ُأوتِيُت ِمْثَل َما
  ِتَي ُفََلٌن فَ َعِمْلُت ِمْثَل َما يَ ْعَملُ اْلَحقِّ فَ َقاَل رَُجٌل لَْيَتِني ُأوتِيُت ِمْثَل َما ُأو 

İki nəfərdən başqasına həsəd aparılmaz: Allahın Quranı öyrətdiyi 
və onu gecə-gündüz oxuyan şəxsə - qonşusu ona qulaq asdıqda, “kaş 
ki, mənə də ona verilənin misli veriləydi, mən də onun etdiyi kimi 
edərdim” deyər; və Allahın mal-mülk neməti verdiyi və onu haqqı ilə 
xərcləyən şəxsə - başqa birisi onu gördükdə, “kaş ki, mənə də ona 
verilənin misli veriləydi, mən də onun etdiyi kimi edərdim” deyər. 
(əl-Buxari) 

 
Qurani-Kərimi oxumağın savabları haqda Peyğəmbər (sallallahu 

aleyhi va salləm) buyurur: 
 

ِة طَْعُمَها طَيٌِّب َورِيُحَها طَيٌِّب َوَمَثُل اْلمُ  ْؤِمِن الَِّذي َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي يَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اِلُتْ ُرجَّ
الَِّذي يَ ْقَرأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل الرَّْيَحانَِة  َلَها َوَمَثلُ اْلُمَناِفقِ  الَ يَ ْقَرأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل التَّْمَرةِ طَْعُمَها طَيٌِّب َوالَ رِيحَ 

  َوالَ رِيَح َلَهارِيُحَها طَيٌِّب َوَطْعُمَها ُمر  َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي الَ يَ ْقَرأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْلَحْنظََلِة طَْعُمَها ُمر  
Quran oxuyan möminin misali utrucə meyvəsinin misalındadır – 

iyi də gözəldir, dadı da. Quran oxumayan möminin misalı xurma 
misalındadır – iyi olmasa da dadı şirindir. Quran oxuyan münafiqin 
misalı reyhanın misalındadır - ətri gözəl olsa da dadı acıdır. Quran 
oxumayan münafiqin misalı isə hanzala misalındadır – iyi yoxdur, 
dadı isə acıdır. (əl-Buxari, Muslim) 

 
Uca Allah bizə savab qazanmaq üçün tayı-bərabəri olmayan bir 

imkan bəxş edib. Qurani-Kərimi oxuyan şəxs onun hər bir hərfinə 
görə savab qazanır. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurur: 
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 َوَلِكْن أَِل ٌٌ َمْن قَ َرأَ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه فَ َلهُ بِِه َحَسَنةٌ َواْلَحَسَنةُ بَِعَِّْر َأْمثَاِلَها الَ َأُقوُل الم َحْرفٌ 

 َحْرٌف َواَلٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرفٌ 
Kim Allahın kitabından bir hərf oxuyarsa, onun üçün bununla bir 

həsənə (savab) vardır və hər bir həsənənin qarşılığı da onun on 
mislidir. Mən demirəm ki, “əlif”, “ləm”, “mim” bir hərfdir, lakin 
“əlif” bir hərfdir, “ləm” bir hərfdir və “mim” bir hərfdir. (ət-
Tirmizi) 

 

Təsəvvür edin, sadəcə             kəlməsində 19 hərf 

var və bu da 190 savab edir. Gün ərzində 190 savab qazana bilirikmi? 
Əvvəldə qeyd etmişdik ki, Qurani-Kərimsiz qəlb “xarab ev” 

misalındadır. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurur: 
 

 الَِّذي لَْيَس ِفي َجْوِفِه َشْيٌء ِمَن اْلُقْرآِن َكاْلبَ ْيِت اْلَخِربِ  ِِنَّ 
Qəlbində Qurandan bir ayə belə olmayan şəxsin misalı xarab ev 

misalındadır. (ət-Tirmizi) 
 
Bilmək lazımdır ki, qəlbində Qurani-Kərim olan insana qiyamət 

günü heç bir əzab verilməz. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) 
buyurur: 

 
بُ  اَل  تَ َعاَلىْ  اْللَّهَ  فَِإنَّ  اْلُقْرآنَ  اقْ َرُؤْوا  َدَخلَ  َفَمنْ  اْللَّهِ  َمْأُدبَةُ  اْلُقْرآنَ  َهَذا َوِِنَّ  اْلُقْرآنِ  َوْعيَ  باً قَ لْ  يُ َعذِّ

 فَ ْلُيْبَِّرْ  آنَ اْلُقرْ  َأَحبَّ  َوَمنْ  آِمنٌ  فَ ُهوَ  ِفْيهِ 
Quran oxuyun! Həqiqətən də Allah Quran olan qəlbə əzab 

verməz. Çünki Quran oxuyan insan Allahın himayəsinə daxil olar və 
kim də Allahın himayəsinə daxil olarsa, əlbəttə ki, əmin-amanlıq 
içində olar. Quranı sevən kəsə müjdə olsun. (əd-Dərimi) 

 
Qurani-Kərimi sadəcə dil ilə tələffüz etmək yetərli deyildir. Hər 

bir müsəlman oxuduğunu anlamağa çalışmalıdır. Uca Allah buyurur: 
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(Allahın) elçisinə nazil ediləni dinlədikləri zaman haqqı 
bildiklərinə görə onların gözlərinin yaşla dolduğunu görərsən. 
Onlar deyərlər: “Ey Rəbbimiz! Biz iman gətirdik, bizi də şahidlərlə 
bir yerə yaz! (Maidə, 83) 

 
Əsl möminlər Quran ayələrini eşitdikləri zaman biraz fikrə gedər, 

düşünər və Uca Allahın bizlərdən nə istədiyini anlamağa çalışar. 
Məhz buna görə Uca Allah möminləri vəsf edərək buyurur: 

 

                                

                   

 
Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə (Onun heybət 

və əzəmətindən) ürəkləri qorxudan titrəyər, Allahın ayələri 
oxunduğu zaman həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar, 
onlar ancaq öz Rəbbinə təvəkkül edər. (Ənfal, 2) 

 
Bizlər Allahın kitabını oxuyub, zikr edib, iman edib ona 

bacardığımız qədər əməl etməliyik. Uca Allah möminləri vəsf edərək 
buyurur: 

 

                                 

              

De: “İstər ona inanın, istərsə də inanmayın. Doğrudan da, ondan 
əvvəl özlərinə elm verilmiş kimsələrə (ayələr) oxunduğu zaman 
üzüstə səcdəyə qapanar. (İsra, 107) 

 
Qurani-Kərim nurdur, müqəddəsdir, təmizdir və Qurani-Kərimə 

yalnız təmiz insanlar toxuna bilər. Uca Allah buyurur: 
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Ona (Qurana) yalnız pak olanlar toxuna bilər! (Vaqiə, 79) 
 
Həmçinin Uca Allah Qurani-Kərimdə bir çox yerlərdə Qurani-

Kərimi oxuyub onun haqqında düşünməyi tövsiyə edir. Uca Allah 
buyurur: 

                              

     

Məgər onlar Quran barəsində düşünmürlərmi? Əgər o, Allahdan 
başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət tapardılar. 
(Nisa, 82) 

 
İnsanlar Qurani-Kərim oxumaq istəsələr də, “mən bunu bacara 

bilmərəm”, “ərəb əlifbası çox çətindir” deyərək, onu oxumurlar. 
Bilmək lazımdır ki, Qurani-Kərim asandır. Uca Allah buyurur: 

 

                      

Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada 
salan varmı?(Qəmər, 17) 

 
Uca Allah bizi Qurani-Kərimi oxuyub ona layiqincə əməl 

edənlərdən etsin. 
 

Qurani-Kərimin adları və vəsfləri 
 
Quran sözünün kökü ərəb dilində   َ أَ رَ ق feilindən götürülmüşdür ki, 

bu da oxumaq, toplamaq və ya cəm etmək mənalarını verir. Quran 
sözü isə  sözünün sinonimidir. Bu sözü alimlər hərflərin və  اَءةٌ ِقرَ 
kəlmələrin bir-birinə cəm edilməsi və düzgün şəkildə oxunması kimi 
izah etmişlər. Uca Allah buyurur:  
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Şübhəsiz ki, (sənin qəlbində) onun qərar tutması və (dilinlə) onun 
oxunması Bizə aiddir. Biz onu oxuduğumuz zaman sən onun 
oxunuşunu izlə. (Qiyamə, 17-18) 

 
İstilahi mənada isə Qurani-Kərim aləmlərə rəhmət olaraq 

göndərilən Muhəmmədə (sallallahu aleyhi va salləm) 23 il ərzində 
Cəbrayıl adlı mələk vasitəsi ilə vəhy edilən  Allahın kəlamı, Allahın 
sözüdür. Qurani-Kərimin tilavəti (oxunması) ilə ibadət olunar. Yəni 
Quranın ayələrini namazda, dualarda istifadə edərək və ya Qurani-
Kərimin özünü oxuyaraq Allah Təalaya ibadət olunur.  

Bildiyimiz kimi, Qurani-Kərimin müxtəlif adları vardır. Onlardan 
ən birincisi elə Qurandır. Uca Allah Qurani-Kərimdə buyurur:  

                  

Həqiqətən, bu Quran (insanları) ən doğru yola yönəldir...  
(İsra, 9) 
 
Qurani-Kərimin adlarından biri   الِكتَاب, yəni “kitab”-dır. Uca Allah 

Qurani-Kərimdə buyurur: 

             

Biz sizə kitabı endirdik... (Ənbiya, 21) 
 
Qurani-Kərimin başqa adlarından biri   الف ْرقَان Furqan – haqla batili 

ayıran deməkdir. 

                          

Aləmləri xəbərdar etməsindən ötrü Öz quluna Furqanı (Quranı) 
nazil edən Allah necə də xeyirxahdır! (Furqan, 1) 

 
Həmçinin Qurani-Kərimin adlarından biri də   ْكر  zikr”-dir. Uca“ الذِّ

Allah Qurani-Kərimdə buyurur: 
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Şübhəsiz ki, Zikri Biz nazil etdik, əlbəttə, Biz də onu qoruyacağıq. 
(Hicr, 9) 

Qurani-Kərimin digər bir adı تَّْنِزيل  ال  “Tənzil”-dir və nazil edilən 
deməkdir. Uca Allah Qurani-Kərimdə buyurur: 

              

Şübhəsiz ki, bu, aləmlərin Rəbbindən nazil edilmişdir. (Şuəra, 
192) 

 
Qurani-Kərimin adlarından başqa, Qurani-Kərimin vəsfləri də 

mövcuddur. Həmin vəsflərdən نور “Nur”, هدى “Hudə” (İnsanlara düz 
yolu göstərən), شفاء “Şifə” (Möminlərə şəfa verən),  رحمة  “Rahmə” 
(Möminlərə rəhmət olan),  موعظة “Mouizətun” (Möminlər üçün 
xatırladan),  مبارك “Mubarəkun” (Mübarək) kimi vəsfləri misal 
çəkmək olar.  

 

Quranın nazil olması 
 
Qurani-Kərim Peyğəmbərimizə (sallallahu aleyhi va salləm) 

birdən-birə nazil olmamışdır. Tədricən, hər hansı bir hadisə və ya hər 
hansı bir səhabənin etdiyi əməlin əsasında Uca Allah Qurani-Kərimi 
Öz peyğəmbəri olan Muhəmmədə (sallallahu aleyhi va salləm) nazil 
etmişdir. Uca Allah Qurani-Kərimdə buyurur: 

                          

Quranı insanlara aramla oxuyasan deyə, Biz onu hissələrə ayırıb, 
tədriclə nazil etdik. (İsra, 106)  

 
Qurani-Kərimin peyğəmbərimizə (sallallahu aleyhi va salləm) 

birdən-birə deyil, tədricən nazil olması onu əvvəlki səmavi 
kitablardan fərqləndirən xüsusiyyətlərdəndir. Uca Allah buyurur:  
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Kafirlər dedilər: “Nə üçün Quran ona birdəfəlik bütöv nazil 
olmadı?” Biz onu sənin qəlbini möhkəmləndirmək üçün tədricən 
nazil etdik və onu ən gözəl şəkildə (ayəbəayə) izah etdik. (Furqan, 
32) 

 
Quranın aram-aram enməsinə ən bariz nümunələrdən biri 

sərxoşedici içkinin haram olması ilə bağlı ayələrdir. İslama qədər 
olan dövrdə ərəblər arasında içki geniş yayılmışdı. Uca Allah isə 
içkini tədricən haram etmişdir. Ən birinci ayə: 

                                 

            

Siz xurma ağacının meyvələrindən və üzümlərdən sərxoşedici içki 
və xeyirli ruzi hazırlayırsınız. Həqiqətən, bunda anlayan adamlar 
üçün dəlillər vardır. (Nəhl, 67) 

 
Bu ayədə, fikir verdiyiniz kimi, Uca Allah içkini haram etmədi. 

İkinci ayə isə:  

                            

                                

                 

Səndən sərxoşedici (içki) və qumar barəsində soruşurlar. De: 
“İkisində də həm böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət vardır. 
Amma günahları mənfəətlərindən daha böyükdür”. Səndən (Allah 
yolunda) nə xərcləyəcəklərini soruşurlar. De: “(Ehtiyacınızdan) 
artıq qalanını!” Allah ayələri sizə belə bəyan edir ki, bəlkə 
fikirləşəsiniz. (Bəqərə, 219) 

 
Bu ayədə içkinin zərərlərinə işarə edilsə də, ayə içkinin qadağan 

olunması üçün sərt bir formada enməmişdi. Üçüncü ayə isə artıq 
içkili halda namaz qılmağı qadağan edirdi:  
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Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən nə dediyinizi anlayana qədər və 
(cinsi əlaqədən sonra) natəmiz olduğunuz halda, – yolda olan 
(müsafirlər) istisna olmaqla – qüsl edənədək namaza yaxınlaşmayın. 
Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan 
gəlibsə və ya qadınlarla yaxınlıq etmisinizsə, su tapmasanız, təmiz 
torpaqla təyəmmüm edin, üzünüzə və əllərinizə sürtün! Həqiqətən, 
Allah əfv edəndir, Bağışlayandır. (Nisa, 43) 

 
Bu ayə də içkini tam olaraq qadağan etmədi. Yalnız dördüncü ayə 

içkini haram etdi:  

                              

                               

                                   

       

Ey iman gətirənlər! Şübhəsiz ki, sərxoşedici (içki) də, qumar da, 
(tapınmaq məqsədilə) dik qoyulmuş daşlar da, fal oxları da şeytan 
əməlindən olan murdar şeylərdir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat 
tapasınız.  

Həqiqətən, şeytan sərxoşedici (içki) və qumar vasitəsilə sizin 
aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yad etməkdən və namazdan 
ayırmaq istəyər. Siz (buna) son qoyacaqsınızmı? (Maidə, 90-91) 
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Qiraətlər 
 
Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) dövründə bəzi ərəb 

qəbilələri var idi ki, Qurani-Kərim də məhz bu qəbilələrin 
ləhcələrinə uyğun endirilmişdir. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va 
salləm) buyurur: 

َعِة َأْحُرفٍ   ب ْ َُ  ِِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن أُْنِزَل َعَلى 
Həqiqətən bu Quran 7 hərf üzərində nazil olub. (əl-Buxari, 

Muslim) 
 
7 hərfin mənası o zaman ərəb qəbilələri arasında olan 7 məşhur 

ləhcə deməkdir. Bu ləhcələr Qureyş, Hudeyl, Səqif, Həvazən, 
Kinənə, Təmim və Yəmən qəbilələrinin ləhcələri idi. Bunların 
arasında ən məşhuru isə Qureyş qəbiləsinin ləhcəsi idi. Qiraətlər 
arasında ən məşhuru və ən geniş istifadə olunanı da məhz Qureyş 
qəbiləsinin ləhcəsinə uyğun gələn Hafs-an-Asim qiraətidir.  

Bildiyimiz kimi Qurani-Kərimin 10 qiraəti vardır. Hədisdə gələn 
7 hərf, 7 qiraət demək deyildir. Quranı bizə nəql edən on qari isə 
bunlardır:  

 
1. Mədinəli qari İmam Nafi ibn Abdirrahmən ibn Əbi Nəim 

 Bu qari 70-dən çox tabiindən öz .(vəfatı hicri:169) (نافع)
qiraətini rəvayət edir. İmam Nəfinin iki məşhur tələbəsi var: 
Qalun (قالون) və Varş (ورش).  

2. Məkkəli qari İmam Abdullah ibn Abdilləh ibn Zədən ibn 
Qeyruz ibn Hərməz (v.h.120). Məhz ibn Kəsir əl-Məkki (  ابن
 ləqəbi ilə tanınan bu qari hicrətin 45-ci ilində Məkkədə (كثير
anadan olub. O, Abdullah ibn Zubeyr, Əbu Əyyub əl-Ənsari, 
Ənəs ibn Məlik və Abdullah ibn Abbas  kimi bir çox 
səhabələrlə görüşüb və onlardan öz qiraətini rəvayət edib. 
İbn Kəsirin iki məşhur tələbəsi var: əl-Bəzzi (بَّزى) və Qunbul 
 .(قنبل)

3. Bəsrəli qari İmam Zəyyən ibn Ələ ibn Əmmər ibn Ərayan 
ibn Abdilləh ibn Hüseyn ibn Həris ibn Cəlhəmə (v.h.154) 
( عمرو بوا ). Bu Qari hicrətin 75-ci ilində Məkkədə anadan 
olub və öz qiraətini birbaşa Ənəs ibn Məlik və başqa 
səhabələrdən rəvayət etmişdir. Əbu Amr rahiməhullah 
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tabiinlərdən sayılır və onun da iki məşhur tələbəsi var: Duri 
 .(سوسى) və Susi (دورى)

4. Şamlı qari İmam Abdullah ibn Amir ibn Yəzid ibn Təmim 
ibn Rabiə ibn Amir (v.h.118) ( عامر ابن ). Bu alim hicrətin     
21-ci ilində anadan olub və tabiinlərdən sayılır. Onun da 
məşhur iki tələbəsi var: Hişəm (هشام) və ibn Zəkvan (  ابن
 .(ذكوان

5. Küfəli qari İmam Asim ibn Əbin-Nəcud (v.h.128) 
dövrümüzdə ən çox istifadə olunan qiraəti rəvayət etmişdir. 
Onun da iki məşhur tələbəsi var: Şubə (شعبة) və Hafs (حفص). 

6. Küfəli qari İmam Həmzə ibn Həbib ibn İmara ibn İsmail əl-
Kufi ət-Teymi əz-Zəyyat (v.h.156). İmam Həmzənin məşhur 
tələbələri: Xaləf (خلف) və Xalləd (خالد). 

7. Küfəli qari İmam Əli ibn Həmzə ibn Abdilləh ibn Osman əl-
Kisai (v.h.189) (كسائى). İmam əl-Kisai əl-Kufinin də iki 
məşhur tələbəsi var: Əbu Haris əl-Leys ( الحارث ابو ) və Hafs 
Duri (حفص دورى). 

8. Mədinəli qari İmam Əbu Cəfər Yezid ibn əl-Qaqa (v.h.128) 
( جعفر ابو ). Onun da iki tələbəsi var: İsa bin Vardan (  بن عيسى
)  və Süleyman bin Cəmməz (وردان از بن سليمان َجمَّ ). 

9. Bəsrəli qari İmam Yaqub ibn İshaq ibn Zeyd ibn Abdilləh 
ibn Əbu İshaq Hədram (v.h.205) (شيخ يعقوب). Yaqub əl-Basri 
ləqəbi ilə tanınan bu qarinin də iki məşhur tələbəsi var: 
Ruveys (ُرَويس) və Ruh (روح). 

10. Bağdadlı qari İmam Xələf ibn Hişam əl-Bəzzari (v.h.229) 
( عاشر خلف ). Xaləfi Aşir kimi məşhur olan bu qarinin də iki 
məşhur tələbəsi var: İshaq (اسحق) və İdris (ادريس). 
 

Ən məşhur qiraət alimlərindən İmam Şatıbi rahiməhullah qarilərin 
adlarını özünün məşhur “Şatıbiyyə” (الشاطبية) adlanan əsərində 
saymışdır. Həmin hissənin ərəbcə tam mətnini sizə təqdim edirik: 

 
 َفَذاَك الَِّذي اْخَتاَر اْلَمديَنَة َمْنزِلَ 

ْجَد الرَِّفيَع تَأَثَّلَ  ِبُصْحَبِتهِ 
َ
 امل

 ُهَو اُْبُن َكِثرٍي كاِثُر اْلَقْوِم ُمْعَتلَ 
َلقَُّب قُ ْنُبلَ 

ُ
 َعَلى َسَنٍد َوْهَو امل

 فََأمَّا اْلَكرمُِي السِّرِّ يف الطيِِّب نَاِفع  
 َوقَاُلوُن ِعيسى ُُثَّ ُعْثماُن َوْرُشُهمْ 

 َوَمكَُّة َعْبُد اهلِل ِفيَها ُمَقاُمهُ 
 َروى َأْْحَُد اْلبَ زِّي َلُه َوُُمَمَّد  
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Qurani-Kərimin on qiraətdə enməsinin özü də Qurani-Kərimin ən 
böyük möcüzələrindən biri sayılır. Məsələn: Peyğəmbərin 

(sallallahu aleyhi va salləm) dövründə bəzi qəbilələr   sözünü 

müxtəlif cür tələffüz edirdilər. Bəzi qəbilələr açıq-aşkar “fəthə” ilə, 
bəzi qəbilələr “imalə” ilə və bəzi qəbilələr isə “imalə suğra” ilə 
tələffüz edirdilər. Həmin qəbilələrin oxuması zamanı onlara heç bir 
çətinliyin olmaması üçün Uca Allah Qurani-Kərimi on müxtəlif 
qiraətdə endirib. 

Qurani-Kərimin toplanması 
 
Qurani-Kərim bütün qiraət şəkilləri ilə, Osman (radiallahu anhu) 

tərəfindən müshəflər yazdırılmadan və Əbu Bəkrin (radiallahu anhu) 
dövründə kitab halına gətirilmədən öncə, Peyğəmbərin (sallallahu 
aleyhi va salləm) bir çox əshabı tərəfindən əzbərlənmişdi. Bundan 

 أَبُو َعْمرٍو اْلَبْصرِي فَ َواِلُدُه اْلَعلَ 
 فََأْصَبَح بِاْلَعْذِب اْلُفرَاِت ُمَعلَّلَ 
 ُشَعْيٍب ُهَو السُّوِسيُّ َعْنُه تَ َقبَّلَ 
 فَ ْتِلَك بَِعْبِد اهلِل طَاَبْت ُُمَلَّلَ 
 ِلذَْكَواَن بِاإِلْسَناِد َعْنُه تَ نَ قَّلَ 

 أََذاُعوا فَ َقْد َضاَعْت َشذاً َوقَ َر نْ ُفلَ 
ُبَ رُِّز أَْفَضلَ 

 َفُشْعَبُة رَاِويِه امل
 َوَحْفص  َوبِْاإلتْ َقاِن كاَن ُمفضَّلَ 

 ِإَماماً َصُبوراً لِلُقراِن ُمرَتِّلَ 
 َواُه ُسَلْيم  ُمْتِقناً َوُُمَصِّلَ رَ 

ْحرَاِم ِفيِه َتَسْرَبلَ   ِلَما كاَن يف اإْلِ
 َوَحْفص  ُهَو الدُّورِي َويِف الذِّْكِر َقْد َخلَ 

 َصرِيح  َوبَاِقيِهْم َأَحاَط ِبِه اْلولَ 
 َولَ طَارِق  ُُيْشى ِِباَ ُمَتَمحِّلً 

 لَ َمَناِصَب َفاْنَصْب يف ِنَصاِبَك ُمْفضِ 
 َيطُوُع ِِبَا َنْظُم اْلَقَوايف ُمَسهِّلَ 

 

اِزِنُّ صَ 
َ
 رحُِيُهمْ َوأَمَّا اإْلَماُم امل

 أَفَاَض َعَلى حَيََْي اْلَيزيِديِّ َسْيَبهُ 
 أَبُو ُعَمَر الدُّورِي َوَصاِلُُِهْم أَبُو
 َوأَمَّا ِدَمْشُق الشَّاِم َداُر اْبُن َعاِمرٍ 
 ِهَشام  َوَعْبُد اهلِل َوْهَو انِْتَسابُهُ 
ُهْم َثلََتة    َوبِاْلُكوَفِة اْلَغرَّاِء ِمن ْ

 َعاِصم  اْْسُهُ فََأمَّا أَبُو َبْكٍر وَ 
 َوَذاَك اْبُن َعيَّاٍش أَبُو َبْكٍر الرَِّضا

 َوَْحَْزُة َما َأزْكاُه ِمْن ُمتَ َورِّعٍ 
 َرَوى َخَلف  َعْنُه َوَخلَّد  الَِّذي

 َوأَمَّا َعِليٌّ فَاْلِكَساِئيُّ نَ ْعُتهُ 
 َرَوى لَْيثُ ُهْم َعْنُه أَبُو اِْلَاِرِث الرِّضاَ 

 ْحَصِبُّ اْبُن َعاِمرٍ أَبُو َعْمرِِهْم واْلي
 ََلُْم طُُرق  يُ ْهَدى ِِبَا ُكلُّ طَاِرقٍ 
 َوُهنَّ الَّلَواِت لِْلُمَواِت َنَصْبُتهاَ 

 َوَها أَنَا َذا َأْسعى َلَعلَّ ُحُروفَ ُهمْ 
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əlavə Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) səhabədən oxuma-
yazması yaxşı olanlardan bəzilərini özünə vəhy yoluyla gələn ayələri 
yazdırmaqla da vəzifələndirmişdi ki, bunlara “vəhy katibləri” deyilir. 
Məşhur qiraət alimi imam Cəzəri bunlardan qırxının isimlərini 
kitablarında qeyd etmişdir. Müxtəlif qaynaqlarda imam Cəzərinin 
qeyd etdiklərindən başqa bir çox səhabənin də vəhy katibi olduğunu 
görürük. Bu da onu göstərir ki, Quran ayələri Peyğəmbər (sallallahu 
aleyhi va salləm) həyatda ikən artıq bir çox kimsələr tərəfindən 
yazılmışdı.  

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) vəfatından sonra xəlifə 
Əbu Bəkr (radiallahu anhu) Quran ayələrinin bir müshəfdə 
toplanması məqsədilə Qurani-Kərimi gözəl bilən səhabələrdən ibarət 
bir heyət qurdu. Bu heyətin rəhbərliyi Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi 
va salləm) vəhy katiblərindən olan Zeyd ibn Sabitə (radiallahu anhu) 
həvalə edildi.  

Zeyd ibn Sabit (radiallahu anhu) Quranı toplayarkən aşağıdakı 
metoda əsaslanmışdır: 

 
 Hafizəsində (əzbərində) və ya əlində Qurandan parçalar 

gördüyü kimsələri tanımadan, 
 Tapılan səhifələrin Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) 

hüzurunda yazıldığına aid qəti bir qənaətdə olmadan, 
 Tapılan səhifələrin Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) 

hüzurunda yazıldığına aid ən az iki və ya daha çox şahid 
görmədən, 

 İstər hafizələrdə, istər yazılı mətnlərdə olsun, bunların öz 
əzbərindəkilərlə eyni olduğunu isbat etmədən heç kimdən 
Quran parçası olaraq bir şey qəbul etməzdi. 

 
Zeyd ibn Sabitin (radiallahu anhu) tək nüsxə olaraq toplamış 

olduğu ilk Quran nüsxəsini Əbu Bəkr (radiallahu anhu) aldı və 
həyatının sonuna qədər də onu mühafizə etdi. O vəfat etdikdən sonra 
həmin nüsxəni ikinci xəlifə Ömər (radiallahu anhu) təhvil aldı. O da 
ölümünə qədər bu böyük əmanəti mühafizə edə bildi. Onun 
vəfatından sonra isə bu müshəf Ömərin (radiallahu anhu) qızı və 
Peyğəmbərimizin (sallallahu aleyhi va salləm) xanımı olan Hafsaya 
(radiallahu anhə) verildi. 
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Osmanın (radiallahu anhu) xəlifəliyi əsnasında etdiyi xidmətlərin 
ən böyüyü müsəlmanları bir müshəf və bir qiraət üzərində 
birləşdirmiş olmasıdır. O da bu iş üçün Zeyd ibn Sabiti (radiallahu 
anhu) vəzifələndirmişdi.  

İsnadlar 
 
Qurani-Kərimin əsli “tələqqi” ilə, yəni şifahi olaraq Allahın 

seçilmiş bəndəsi olan Muhəmmədə (sallallahu aleyhi va salləm) 
vəhy yolu ilə nazil olmuşdur. Qurani-Kərim müxtəlif rəvayətlərlə 13 
səhabədən: Ömər ibn Xəttab, Osman ibn Əffan, Əli ibn Əbi Talib, 
Zeyd ibn Sabit, Ubey ibn Kəb, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn 
Məsud, Abdullah ibn Əyyaş, Abdullah ibn əs-Saib, Əbu Musa əl-
Əşari, Əbu Dərda, Əbu Hureyrə və Hüseyn ibn Əlidən (radiallahu 
anhum) və Həsən əl-Basri (rahiməhullah) və s. kimi tabiinlərdən nəql 
olunmuşdur. Aşağıda müəllifə (Bəxtiyar Turabova) aid olan on 
qiraət üzrə icazə sənədini nümunə kimi təqdim edirik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qeyd: Qurani-Kərimin oxunmasında “qari” və “muqri” deyilən terminlər 

mövcuddur. Qari – üç və ya daha artıq qiraəti bilib həmin qiraətlərlə oxuyan 
insana deyilir. Muqri – on qiraəti bilib tədris edən insana deyilir.  
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Quran oxumağın ədəbləri 
 
Quran oxumağın özünə məxsus ədəbləri mövcuddur.  
 
1. İxlaslı olmaq.  
Qurani-Kərim oxumaq istəyən insan ixlaslı olmalıdır. Yəni 

Qurani-Kərim oxumaq istədikdə yalnız və yalnız Allahın razılığını 
düşünüb oxumalıdır. Uca Allah buyurur:  

      

Doğrusu, xalis din ancaq Allaha məxsusdur... (Zumər, 3) 
 
2. Qibləyə yönəlmək. 
Quran oxuyan zaman qibləyə yönəlmək ədəbdəndir.  
 
3. Dəstamazlı olmaq. 
Quran oxuyan insan dəstəmazlı olmalıdır. Uca Allah buyurur: 

           

Ona (Qurana) yalnız pak olanlar toxuna bilər! (Vaqiə, 79) 
 
4. Oturduğu yerin təmiz və pak olması. 
Qurani-Kərim nurdur, müqəddəsdir, təmizdir və Qurani-Kərim 

yalnız təmiz yerdə oxuna bilər. 
 
5. Qurani-Kərim tədəbbür olunaraq oxunmalıdır. 
Hər bir qari Quran oxuyan zaman çalışmalıdır ki, onu tədəbbür 

edərək (düşünərək, anlayaraq) oxusun.  
 
6. Qurani-Kərim oxuyan insan dişlərini və ağız boşluğunu 

təmizləməlidir və ətirlənməlidir.  
Çünki Qurani-Kərim Allahın kəlamıdır və onu oxuyan zaman 

ağızdan heç bir iyin gəlməməsi və insanın ətirlənmiş olması 
ədəbdəndir.  

7. Qurani-Kərim oxumağa başlamadan öncə “İstiazə”-nin 
deyilməsi. 
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Qurani-Kərimi oxumazdan əvvəl   َِأُعوُذ بِاهللِ  ِمنَ  الّشْيطَاِن الرَِّجيم (Əuzu 
billəhi minəş şeytanir racim - Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram) 
demək lazımdır: Uca Allah buyurur: 

                        

Quran oxuduqda qovulmuş şeytandan Allaha sığın! (Nəhl, 98) 
 
8. Bütün surələrin qarşısında  ِِحيم ِن الرَّ ْحَمَٰ ِ الرَّ  .demək بِْسِم هللاَّ
Quran oxuyarkən “Bəraə” (Tövbə) surəsindən başqa digər bütün 

surələrin qarşısında  ِِحيم ِن الرَّ ْحَمَٰ ِ الرَّ  Bismilləhir Rahmənir Rahim) بِْسِم هللاَّ
- Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!) demək lazımdır. 

 
9. Qurani-Kərimi tərtillə oxumaq. 
Qurani-Kərimi oxuyarkən tərtillə (aram-aram, tələsmədən) 

oxumaq lazımdır. Uca Allah buyurur: 

          

...Quranı da aramla oxu! (Muzzəmmil, 4) 
 

Qiraətin mərtəbələri. 
 
Quran oxuyarkən dörd formada oxumaq olar: 
 Təhqiq ( تحقيقال ) – Bu oxunuşda Quran mədlərin haqqı tam 

şəkildə verilərək və hərflərin məxrəc və sifətlərinə ciddi 
şəkildə diqqət yetirilərək oxunur. Təlim zamanı daha çox bu 
oxunuş tərzindən istifadə olunur. 

 Tərtil ( ترتيلال ) – Bu oxunuş zamanı Quran hərflərin məxrəc və 
sifətlərinə ciddi şəkildə diqqət yetirilərək təhqiqdən biraz  
daha sürətli oxunur. 

 Tədvir (التدوير) – Bu zaman Quran yenə hərflərin məxrəc və 
sifət haqlarını tam verərək, fəqət tərtildən bir az daha sürətli 
oxunur. 

 Hədr (الحدر) – Bu oxunuşda isə Quran hərflərin haqları 
diqqətə alınaraq tədvirdən bir az daha sürətli oxunur. 
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Quran oxunan zaman buraxılan səhvlər 
 

Hər bir kəs Qurani-Kərim oxuduğu zaman çalışmalıdır ki, 
səhvlərə yol verməsin. Quran oxuyarkən baş verə biləcək səhvlər 
ümumən iki yerə ayrılır: Ləhnul cəli اللحن الجلي və Ləhnul xafi  اللحن
 .الخفي

1. Ləhnul cəli اللحن الجلي (böyük səhv) dedikdə açıq-aşkar səhv 
nəzərdə tutulur. Yəni hər hansı bir hərəkəni dəyişdirmək nəzərdə 
tutulur. Məsələn:  Fatihə surəsinin 7-ci ayəsində  ْأَْنَعْمَت َعلَْيِهم əvəzinə 
 oxumaq. Yəni fəthəni dammə ilə əvəz etmək. Hər bir أَْنَعْمُت َعلَْيِهمْ 
Quran oxuyan bu cür böyük səhvi etməməyə çalışmalıdır və etdiyi 
zaman da bu səhvi dərhal düzəltməlidir.  

2. Ləhnul xafi اللحن الخفي (kiçik səhv) dedikdə daha kiçik səhvlər 
nəzərdə tutulur. Belə səhvlər əsasən oxuyan şəxsin bilməyərək bəzi 
təcvid hökmlərini tərk etdiyi və ya onlara əməl etmədiyi zaman 
yaranır. Bu səhvləri bilə-bilə etmək haramdır.  

 

Bəsmələ 
 

Qiraət alimləri Quran oxuyarkən “Bəraə” (Tövbə) surəsindən 
başqa digər bütün surələrin qarşısında  ِِحيم ِن الرَّ ْحَمَٰ ِ الرَّ  Bismilləhir) بِْسِم هللاَّ
Rahmənir Rahim - Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!) deməyi 
vacib görürlər. Ən məşhur qiraət alimlərindən İmam Şatıbi 
rahiməhullah özünün məşhur “Şatıbiyyə” (الشاطبية) adlanan əsərində 
bu haqda yazıb: 

 َولَ بُدَّ ِمْنهاَ يف ابِْتَداِئَك ُسوَرةً 
Bu misranın mənası budur ki, hər bir surənin əvvəlində 

“bəsmələ”-nin deyilməsi vacibdir. 
 

 

 

 

İstiazə 
 

Qurani-Kərimi oxumazdan əvvəl  ِالَّّْيطَاِن الرَِّجيمِ  ِمنَ  َأُعوُذ بِالل  (Əuzu 
billəhi minəş şeytanir racim - Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram) 
demək lazımdır. Bəzi alimlər istiazənin deyilməsini vacib görüblər. 
Onlar bu ayəni dəlil gətirirlər:  
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Quran oxuduqda qovulmuş şeytandan Allaha sığın! (Nəhl, 98) 
 
Bir qrup alimlər isə Quran oxuyan zaman istiazəni vacib 

görməmişlər.  
İstiazəni daha bir neçə formada da demək olar:  
 

ِميِع اْلَعِليِم ِمنَ  َأُعوُذ بِاللِ   الَّّْيطَاِن الرَِّجيمِ  السَّ
 الَّّْيطَاِن الرَِّجيمِ  َأُعوُذ بِالِل اْلَعِظيِم ِمنَ 

ِميِع الَعِليِم ِمَن الََّّ   ْيطَاِن الرَِّجيِم ِمْن َهْمزِِه َونَ ْفِخِه َونَ ْفِثهِ َأُعوُذ بِالِل السَّ
 

ِن الرَِّحيمِ  الَّّْيطَاِن الرَِّجيمِ  ِمنَ  َأُعوذُ بِاللِ  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمََٰ  demənin dörd qaydası var:  

الَّّْيطَاِن الرَِّجيمِ  ِمنَ  َأُعوُذ بِاللِ  .1  deyib dayanıb,  ِِن الرَِّحيم  deyib ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمََٰ
dayanıb, sonra isə surəni demək olar. 

الَّّْيطَاِن الرَِّجيمِ  ِمنَ  َأُعوُذ بِاللِ  .2  deyib dayanıb,  َِّن الر ِحيمِ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمََٰ  sözünü 
surənin əvvəli ilə birləşdirmək olar. 

الَّّْيطَاِن الرَِّجيمِ  ِمنَ  َأُعوُذ بِاللِ  .3  və  ِِن الرَِّحيم  sözünü birnəfəsə ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمََٰ
deyib, sonra isə dayanıb surəni başlamaq olar. 

الَّّْيطَاِن الرَِّجيمِ  ِمنَ  َأُعوُذ بِاللِ  .4  və  ِِن الرَِّحيمِ ب ْسِم اللَِّه الرَّْحمََٰ  sözünü və surəninin 
əvvəlini birnəfəsə demək olar. 

 

Səcdə ayələri 
 
Qurani-Kərimdə 15 yerdə “səcdə ayələri” adlanan ayələr var. Hər 

bir Quran oxuyan şəxs bu ayələri oxuyan zaman dərhal səcdəyə 
getməlidir. Bu ayələr aşağıdakılardır:  

 
1. 

                       

          



29 
 

 Rəbbinin dərgahında olan (mələklər) Ona ibadət etməkdə 
təkəbbürlük göstərmir, Onu tərifləyir və yalnız Ona səcdə edirlər. 
(Əraf, 206) 

 
2. 

                            

         

Göylərdə və yerdə olan məxluqlar da, onların kölgələri də səhər-
axşam istər-istəməz Allaha səcdə edir. (Rad, 15) 

 
3. 

                              

                                 

Göylərdə və yerdə olanların hamısı, heyvanlar da, mələklər də 
təkəbbür göstərmədən Allaha səcdə qılırlar. Onlar özlərinin 
fövqündə olan Rəbbindən qorxur və onlara əmr olunanları yerinə  
yetirirlər. (Nəhl, 49-50) 

 
4. 

                                 

               

 
De: “İstər ona inanın, istərsə də inanmayın. Doğrudan da, ondan 

əvvəl özlərinə elm verilmiş kimsələrə, (ayələr) oxunduğu zaman 
üzüstə səcdəyə qapanar. (İsra, 107) 
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5.  

                               

                                

                   

Onlar Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdən, Adəmin və 
Nuhla birlikdə (gəmidə) daşıdığımız kimsələrin nəslindən, İbrahimin 
və İsrailin nəslindən seçib haqq yola yönəltdiyimiz kimsələrdəndir. 
Onlar özlərinə ər-Rəhmanın ayələri oxunduğu zaman səcdəyə 
qapanıb ağlayanlardır. (Məryəm, 58) 

 
6.  

                           

                               

                                      

Məgər göylərdə və yerdə olanların, günəşin, ayın, ulduzların, 
dağların, ağacların, heyvanların və insanların xeyli hissəsinin 
Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi? Onların əksəriyyəti isə əzab 
çəkməyə layiq olanlardır. Allahın alçaltdığı kimsəyə heç kəs hörmət 
qoymaz. Həqiqətən, Allah istədiyini edər. (Həcc, 18) 

 
7. 

                          

             

Ey iman gətirənlər! Rüku edin, səcdəyə qapanın, Rəbbinizə ibadət 
edərək yaxşı işlər görün ki, bəlkə nicat tapasınız. (Həcc, 77) 
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8.  

                                 

           

Onlara: “Ər-Rəhmana səcdə edin!”– deyildikdə: “Ər-Rəhman 
nədir? Məgər bizə əmr etdiyin şeyə səcdə etməliyik?”– deyərlər. Bu 
da onların nifrətini artırar. (Furqan, 60) 

 
 
9. 

                          

             

Göylərdə və yerdə pünhan olanı (yağışı, bitkiləri) aşkara 
çıxardan, onların gizlində və aşkarda etdikləri hər şeyi bilən Allaha 
səcdə etməsinlər deyə (Şeytan belə etmişdir). (Nəml, 25) 

 
10.  

                             

             

Ayələrimizə ancaq o kəslər iman gətirirlər ki, ayələrimiz onlara 
xatırlanarkən təkəbbür göstərmədən səcdəyə qapanır, Rəbbinə 
həmd-səna ilə təriflər deyirlər. (Səcdə, 15)  

 
11. 
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(Davud) dedi: “O sənin qoyununu öz qoyunlarına qatmaq 
istəməklə, sənə qarşı haqsızlıq etmişdir. Həqiqətən, şəriklərin çoxu 
bir-birinin haqqını tapdalayar. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər 
görənlərdən başqa. Onlar isə çox azdırlar!” (Bunları dedikdən 
sonra,) Davud Bizim onu sınağa çəkdiyimizi yəqinləşdirərək, 
Rəbbindən özünün bağışlanmasını dilədi və səcdəyə qapanıb tövbə 
etdi. (Sad, 24) 

 
 
12. 

                             

                           

 
Gecə və gündüz, günəş və ay Onun dəlillərindəndir. Əgər siz Ona 

ibadət edirsinizsə, onda günəşə və aya səcdə etməyin, onları yaradan 
Allaha səcdə edin. (Fussilət, 37) 

 
13. 

             

Siz Allaha səcdə qılın və (Ona) ibadət edin! (Nəcm, 62) 
 
14. 

                         

 
...və onlara Quran oxunduqda səcdə etmirlər? (İnşiqaq, 21) 
 
15.  

                  

 
Xeyr, sən ona qulaq asma! Səcdə qıl və (Allaha) yaxınlaş! (Ələq, 

19) 
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Tilavət səcdəsinin hökmü müstəhəbdir. Yəni əgər imkan varsa, 
səcdə ayələrini eşidən zaman hər kəs mütləq səcdəyə getməlidir. 
Səcdə isə adi formada (təkbir gətirilərək bir dəfə) olunur və 
peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) sünnəsində sabit olan 
aşağıdakı bu və ya digər dualardan biri oxunur: 

 
ْبَحاَن رَبَِّي اَِلْعَلى ُُ 

Uca Rəbbim pak və müqəddəsdir. 
 

ْبَحاَنكَ  الَُّهمَّ رَب ََّنا َوِبَحْمِدَك الَُّهمَّ اْغِفْرِلي ُُ 
Allahım! Sən pak və müqəddəsssən. Ey Rəbbimiz! Sənə həmd 

olsun. Allahım! Məni bağışla. 
 

َد َوْجِهَي لِلَِّذي َخَلَقُه   َوشَ  ََ تِهِ َُ ْمَعُه َوَبَصَرُه ِبَحْوِلِه َوقُ وَّ َُ   قَّ 
Sifətim, onu yaradana, ona eşitmə və görmə qabiliyyəti verənə, 

Onun güc və quvvəti ilə səcdə edir. 
 

َد َوْجِهيَ  ََ َُ َلْمُت  أْنَت رَّبِي,  ُْ ْدُت  َوِبَك آَمْنُت  َوَلَك َأ ََ َُ َُ يْلَّذِ لِ  اللَُّهمَّ َلَك  ْمَعهُ َوَبَصَرُه  َشقَّ 
 تَ َباَرَك اللُ َأْحَسُن اْلَخاِلِقينَ 

Allahım, Sənə səcdə etdim, Sənə iman gətirdim və Sənə təslim 
oldum. Sən mənim rəbbimsən. Sifətim, ona eşitmə və görmə 
qabiliyyəti verənə səcdə edir. Ən gözəl yaradan Allah pakdır, 
müqəddəsdir. 

 

Təcvid elmi 
 
Təcvid sözü  َد دَ   felinin məsdəridir. Yəni َجوَّ دُ  → َجوَّ → يَُجوِّ  . ا  دوِ تَجْ  

Tərcümədə isə  “bir şeyi gözəl etmək, bəzəmək” mənalarına gəlir. 
Yəni hər bir qari Quran oxuyarkən təcvid ehkamlarına riayət edərək 
oxuduğu Quranı gözəlləşdirir. İstilahi mənada isə: 
علم يبحث في الكلمات القرآنية من حيث ِعطاء الحروف حقَّها من الصفات الَلزمة التي 
ِتَفال  أو ُمْسَتَحقها من اِلحكام الناشئة عن تلك الصفات: كالتفخيم  ُْ ال تفارقها كاالُتعَلء واال

 والترقيق ْواإلدغامْواإلظهارْوغيرْذلك
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Qurani-Kərimdə olan sözləri və Qurani-Kərimdə olan hərflərin 
məxrəcini, qalınlıq və incəlik sifətini araşdıran, həmçinin “idğam”, 
“izhar”, “təfxim”, “tərqiq” kimi ehkamları öyrənən bir elmdir.    

Termin olaraq isə alimlər arasında bir-birindən bir o qədər də 
fərqli olmayan təriflər verilmişdir. 

Bunlardan birincisi qiraət alimi olan İbn Cəzərinin (v. 833/1429) 
tərifidir. Ona görə təcvid elmi; 

 ”واصلِ  مخرِجه الى الحرفِ  وردّ  مراتِِبها وترتيبُ  حُقوقها الحروفِ  ِاعطاءُ “
“Təcvid; hərflərin haqqını vermək, mərtəbələrini tərtib etmək, 

hərfi məxrəcinə və əslinə əsaslandırmaqdır.” 
Zəkəriyyə əl-Ənsəri (v. 926/1520) isə təcvidi:  
“hər bir hərfin məxrəc və sifətini yerinə yetirmək surətilə Quranı 

tilavət etmək” olaraq tərif etmişdir. 
Katib Çələbiyə (v. 1081/1670) görə təcvid: 
 “Quranın tilavətini hərflərin məxrəcləri ilə sifətləri yönündən 

gözəlləşdirməkdən və hər hərfə aid vəsl, vəqf, mədd, qəsr… kimi 
xüsusların haqqını vermək surətilə nəzmimübinin (Quranın) 
tərtilindən bəhs edən bir elmdir”. 

Təcvid elminin qayəsi isə hər bir Quran oxuyan şəxsin Quran 
oxuduğu zaman onu düzgün və səlis şəkildə oxumağını tələb 
etməkdir.  

Bilmək lazımdır ki, təcvid elmi hər hansı bir şəxsin və ya alimin 
icad etdiyi elm deyildir. Qurani-Kərim Uca Allah tərəfindən öz 
peyğəmbəri olan Muhəmmədə (sallallahu aleyhi va salləm) məhz bu 
şəkildə - təcvid ehkamları ilə nazil olub.   

Təcvid elmi iki yerə bölünür: Əməli təcvid (التجويد العملي) – Qurani-
Kərimi oxuyan hər hansı bir şəxsin bacardığı qədər təcvid 
ehkamlarına əməl etməsidir. Nəzəri təcvid (التجويد النظري) isə təcvid 
ehkamlarının adları, hökmləri və ixtilaflar barəsində elmdir ki, bunu 
hər kəsin bilməsi vacib deyildir. 

Ümumilikdə təcvidin hökmü vacibdir. Çünki Uca Allah buyurur: 

          

...Quranı da aramla oxu! (Muzzəmmil, 4) 
 
Həmçinin böyük qiraət alimlərindən imam Cəzəri özünün məşhur 

“Cəzəriyyə” (الجزرية) əsərində yazır: 
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 واألْخُذ بالتَْجويِد َحْتٌم الِزمُ 

ْنَزالألنَّهُ بِِه اإللهُ أ  
 

  
 َمْن لَْم يَُصِحِح القَُرآَن آثِمُ 
 وهكَذا ِمْنهُ إلْينا َوَصال

 
Mütləq Allahın kitabı təcvid ilə oxunar. 

Kim əməl eyləməzsə, bu işdə günah qazanar. 
 

Çün belə nazil olub, yoxdur gərək başqa sözə. 
Belə çatdırıbdır peyğəmbər və əshabı bizə. 

 
Daha sonra imam Cəzəri öz şeirində təcvid haqda belə yazır: 

 
 وهو أْيضا  ِحْليَةُ التِّالَوةِ 

 
 وهو إعطاُء الُحُروِف َحقَّهَا

 
 َوَردُّ ُكلِّ واِحٍد ألْصلِهِ 

 
ال    ِمْن غْيِر ما تََكلُّفِ   ُمَكمِّ

 
 َولَْيَس بِْينَهُ َوبَْيَن تَْرِكهِ 

 

َءةِ َوزينَةُ  األداِء  والقَِرا   
 

 ِمْن ُكلِّ  ِصفٍَة  َوُمْستََحقَّها
 

 واللَّْفظُ  في  نَِظيِره  َكِمْثلِهِ 
 

 باللُّْطِف  فِي النُّطِق بِال تََعسُّفِ 
 

 إال  رياضةُ  امرٍئ  بِفَكِّهِ 
 

Təcviddir verən gözəllik, agah ol, tilavətə. 
Təcvidin ehkamları, bil, zinətdir qiraətə. 

 
Öyrədir təcvid bizə hər hərfin haqqın verməyi, 
Sifət və məxrəcləri tam və düzgün söyləməyi. 

 
Məxrəci hər hərfin dönməlidir öz əslinə. 
Bənzər hərflər isə idğam olur bənzərinə. 

 
Hər bir hərfi mükəmməl, əziyyətsiz söyləməli, 

Sıxmadan nitqimizi yumşaq səs ilə deməli. 
 

Təcvid ehkamlarında düşməmək üçün çətinə, 
Çənə məşqi etməklə insan çatar məqsədinə. 
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Hərflərin məxrəcləri 
 
Ərəb dilində hərflərin hər birinin özünəməxsus məxrəci, yəni 

hərflərin tələffüz olunarkən formalaşdığı və çıxdığı yeri vardır. 
Tanınmış qiraət alimi imam Cəzəri özünün məşhur “Cəzəriyyə” 
 :əsərində yazır (الجزرية)

 
روِف َسْبَعةَ عَشرْ   َمَخاِرج  الح 

 
 لْلَجْوِف ألٌِف َوأْختَاَها َوِهي

 
 ث مَّ ألْقَصى اْلَحْلِق َهْمٌز هاء  

 
 أْدنَاه  َغْيٌن َخاؤَها ، واْلقَاف  

 
ين  يا  أْسفَل  ، والَوْسط  فِجيم  الشِّ

 
 االْضَراَس ِمْن أْيَسَر أْو ي ْمنَاها

 
 َعل واوالن ون  ِمْن طََرفِِه تَْحت  اجْ 

 
ال  وتَا ِمْنه  َوِمنْ   َوالطَّاء  والدَّ

 
ْفلَى  ِمْنه َوِمْن فَوِق الثَّنَايا السُّ

 
فَهْ   ِمْن طََرفْيِهما ، َوِمْن بَْطِن الشَّ

 
فَتَْيِن اْلواو  بَاٌء ِميم    لِلشَّ

 

  
ه  َمِن اْختَبَرْ   َعلَى الَِّذي يَْختَار 

 
روف  َمٍد  لِْلَهَواِء  تَْنتَِهي  ح 

 
 َوَسِطِه فََعْيٌن حاء    وِمنْ 

 
 أْقَصى اللِّساِن فَْوق  ، ث مَّ الكاف  

 

اد  ِمْن حافَتِِه إْذ َولِيَا  والضَّ
 

ْنتََهاَها  والالم  أْدنَاها لِم 
 

ا ي َدانِيِه لِظَْهٍر أْدَخل    والرَّ
 

ْستَِكنْ  فِير  م  ْليا الثَّنايا ، والصَّ  ع 
 

ال    وثَا   لِْلع ْليا  والظَّاء  والذَّ
 

ْشِرفَهْ   فالفَا َمَع اطراِف الثَّنايا الم 
 

ها اْلَخْيش وم   نَّة َمْخَرج   َوغ 
 

İllərlə sınaq edərək qiraət alimləri, 
On yeddi ayrı məxrəcdə cəm etmişlər hərfləri. 

 

Ağız boşluğundadır məxrəci mədd əlifin. (ا) 
Həmçinin məxrəcidir o vav və yə mədd hərfin. (و ,ي) 

 
Boğaz sonu məxrəcindən hə ilə həmzə çıxır. (ه ,ء) 
Boğazın ortasını [hə] və [ayn] hərfi sıxır. (ح ,ع) 

 
Boğazın əvvəlindən xa və ğayn hərfi çıxar. (غ ,خ) 
Dilin sonlarında qaf, az öndə kəf hərfi var. (ك ,ق) 
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Dilin ortasındadır ĉim, şin və yənin səfi. ( ج, ش, ي ) 
Dilin yanı dişləri sıxsa, çıxar dad hərfi. (ض) 

 
Dil həmin məqsəd ilə dəyir azı dişə, bil. 

Ləmçünsə təmas edir üst diş köklərinə dil. (ل) 
 

Elə həmin məxrəcdə, nun hərfi də yerləşir. (ن) 
Məxrəci ra hərfinin eynən həmin yerdədir. (ر) 

 
Üst dişlərin kökünə əgər dil toxunsa tam, 

Ta, tə, dəl hərflərinə məxrəc olar bu məqam. (ت ,د ,ط) 
 

Alt damaq, diş kökünə əgər təmas etsə dil, 
Sad, zə, sin hərflərinin məxrəcidir o yer, bil. (س ,ز ,ص) 

 
Dil olarsa üst və alt ön dişlər arasında, 

Pəltək tələffüz ilə šə, žəl, ža çıxar onda. (ظ ,ذ ,ث) 
 

Kəsici üst dişlər ki, alt dodağa toxunar, 
Hərflərdən fə hərfinə bu məqam məxrəc olar. (ف) 

 
Əgər dodaqlarımız toxunsa bir-birinə, 

Demək rast gəlmişik bə, vav, mimin məxrəcinə.  ( ب, و, م ) 
 

Xayşum adlı məxrəcin, bil ki, yeridir burun. 
Bu məxrəcdə alınar iki hərf – mim ilə nun. ( م, ن ) 

 
İndi isə məxrəcləri bu şeirə əsasən daha geniş izah etməyə çalışaq. 

Dil və qiraət alimləri uzun illər öz nitqləri ilə hərflər üzərində 
sınaqlar keçirərək ərəb dilində olan 28 hərfin 17 məxrəcdən tələffüz 
olunduğunu deyiblər. Bu məxrəclər də ağızda beş ayrı-ayrı yerlərdə 
formalaşır. Bu yerlər və məxrəclər aşağıdakılardır. 

a) Cəuf – burada 1 məxrəc vardır. 
b) Həlq – burada 3 məxrəc vardır. 
c) Lisən – burada 10 məxrəc vardır. 
d) Şəfətən – burada 2 məxrəc vardır. 
e) Xayşum – burada 1 məxrəc vardır. 
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Məxrəcin yerləşdiyi birinci yer “cəuf” ( ُالَجْوف) adlanır, mənası isə 
ağız boşluğudur. Ağız boşluğunda bir məxrəc vardır ki, buradan 
mədd, yəni uzatma hərflərinin (ي ,و ,ا) sait səsi çıxır. Azərbaycan 
dilindən fərqli olaraq ərəb dilində uzadılan hərflər var. Bu hərflər “ə, 
a”, “i” və ya “u” səslərini iki hərəkə miqdarında uzadır. 

 

 
 

Məxrəclərin yerləşdiyi növbəti yer “həlq” ( ُاِلَْلق) adlanır, mənası isə 
boğaz deməkdir.  

Qeyd: Uca Allah boğazımızda səs telləri deyilən bir orqan yaradıb. Hava 
axını aşağıdan yuxarı gələrək həmin tellərə toxunur və bunun da nəticəsində 
səs meydana çıxır.  

Boğaz, yəni “həlq” ( ُالَحْلق) özü də üç yerə ayrılır və müvafiq olaraq 
hər biri bir məxrəc hesab olunur: 

1. Əqsəl həlq ( ِأَْقَصى اْلَحْلق) – boğazın sonu. 
2. Vasatul həlq ( َِوَسطُ اْلَحْلق) – boğazın ortası 
3. Ədnəl həlq ( ِأَْدنَى اْلَحْلق) – boğazın əvvəli. 
Əqsəl həlq ( ِأَْقَصى اْلَحْلق) dedikdə boğazın son hissəsi nəzərdə 

tutulur. Bu məxrəcdən 2 hərfimiz çıxır – həmzə (ء) və hə (ه). Həmzə 
 azərbaycan dilində olan “ə” səsinin kəsilmiş və qırıq forması kimi (ء)
tələffüz olunur. İkinci hərfimiz, hə (ه) hərfi isə azərbaycan dilində 
olan “h” səsinin heç bir sıxılma olmadan, açıq-aşkar tələffüzü kimi 
səslənir. 

Vasatul həlq ( َِوَسطُ اْلَحْلق) dedikdə boğazın ortası nəzərdə tutulur. 
Bu məxrəcdən də iki hərfimiz çıxır – [ayn] (ع) və [hə] (ح). Bu iki 
hərfimiz boğaz sıxılaraq tələffüz olunur. Azərbaycan dilində bu 
səslərin qarşılığı yoxdur. [Ayn] (ع) hərfinin düzgün təlləfüzü “ə” və 
“a” səslərini qarışdıraraq və boğaz sıxılaraq olur. Bu hərfin 
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oxunuşunda çox zaman ifrata yol verilir, hərf boğazı çox sıxaraq 
tələffüz edilir və bu da düzgün deyildir. İmam Cəzəri qeyd edir ki, 
Qurani-Kərim oxunduğu zaman heç bir əziyyət çəkilməməlidir. 
Bəzən isə bu hərfi tələffüz edən zaman boğazı sıxmadan, 
Azərbaycan dilində olan “ə” və ya “a” səsi kimi tələffüz edirlər ki, 
bu da xətadır. Bu məxrəcdən çıxan ikinci hərfimiz [hə] (ح) hərfidir. 
Azərbaycan dilində qarşılığı olmayan bu hərfin düzgün tələffüzü  “h” 
səsinin təlləffüzü kimi, lakin boğazı sıxaraq olur. Bu hərfin 
tələffüzündə də çoxlu xətalara yol verilir. Bəziləri bu hərfi boğazı 
çox sıxaraq, bəziləri isə heç sıxmayaraq açıq aşkar “h” səsi kimi 
tələffüz edir ki, bunların ikisi də xətadır.  

Ədnəl həlq ( ِأَْدنَى اْلَحْلق) dedikdə boğazın əvvəli nəzərdə tutulur. Bu 
məxrəcdən də iki hərfimiz çıxır – ğayn (غ) və xa (خ). Ğayn (غ) hərfi 
azərbaycan dilində olan “ğ” səsinin tamamilə oxşarıdır. Bu 
məxrəcdən çıxan ikinci hərfimiz xa (خ) hərfi azərbaycan dilində olan 
“x” səsinin tamamilə oxşarıdır. 

 

 
 
Məxrəclərin yerləşdiyi növbəti yer “lisən” ( ُاللَِّسان) adlanır, mənası 

isə dil deməkdir. Dildə 10 məxrəc yerləşir ki, bu məxrəclərdən də 
cəmi 18 hərf çıxır.  

Birinci məxrəcimiz “əqsəl lisən” (أَْقَصى اللَِّسان) dilin son, yəni 
boğaza yaxın hissəsidir və buradan  qaf (ق) hərfi çıxır. Qaf (ق) hərfi 
Azərbaycan əlifbasında olan “q” hərfinin tələffüzündən bir az fərqli, 
daha dərin və sıxılmış formada tələffüz olunur.  

Növbəti məxrəcimiz qaf (ق) hərfinin məxrəcindən bir az öndə, 
yəni dilin sonundan bir az öndə yerləşir. Bu məxrəcdən kəf (ك) hərfi 
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çıxır. Kəf (ك) hərfinin tələffüzü azərbaycan dilində olan “k” səsinin 
(kran sözündə olduğu kimi) tam bənzəridir. 

 

 
 
Növbəti məxrəcimiz “vasatul lisən” (َوَسطُ اللَِّسان) adlanır, mənası isə 

dilin ortası deməkdir. Bu məxrəcdən üç hərfimiz çıxır – ĉim (ج), şin 
 hərfi dilin ortası yuxarı damağa dəyərək və (ج) Ĉim .(ي) və yə (ش)
hava axını tamamilə dayanaraq tələffüz olunur. Azərbaycan 
əlifbasında olan “c” hərfindən fərqli olaraq bu hərf daha qalın və 
daha sıx formada tələffüz olunur. Çətin hərf olduğundan bəzi ərəblər 
öz ləhcələrində bu hərfi “gim”, bəziləri isə “jim” deyərək tələffüz 
edirlər. Şin (ش) və yə (ي) hərfləri də dilin ortasından tələffüz olunur 
və Azərbaycan əlifbasında olan “ş” və “y” hərflərinin tam oxşarıdır. 

 

 
 
Dildə olan digər məxrəcimiz dilin arxa yanlarından çıxan dad (ض) 

hərfinin məxrəcidir. Dad (ض) hərfi ərəb dilinin ən çətin hərfi hesab 
olunduğundan, bəzən ərəb dilini “dad (ض) dili” də adlandırırlar. 
Qeyd edək ki, bu hərf və ya səs yalnız ərəb dilinə  məxsusdur və 
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başqa dillərdə bu səs yoxdur. Bu hərfin düzgün tələffüzü dilin sağ və 
ya sol arxa yanlarını azı dişlərinə toxundurmaqla Azərbaycan 
dilindəki “d” və bir az da “z” səslərinin qarışığı kimidir. Bu hərfi 
oxuyarkən edilən xətalardan onun tam “z” kimi, bəzən də tam “d” 
kimi oxunmasıdır. Dad (ض) hərfinin açıq aydın “d” səsini 
verməməsinin səbəbi dad hərfinə aid olan “istitalə” (dartınma) 
sifətidir. “D” səsində isə bu sifət yoxdur.  

Digər bir məxrəcimiz dilin yanlarından önünə kimi olan 
məxrəcdir. Bu məxrəcdən ləm (ل) hərfi çıxır. Ləm (ل) hərfi dil azacıq 
qatlanaraq və dilin ucu və ön yanları yuxarı kəsici dişlərin kökünə 
toxunaraq Azərbaycan əlifbasında olan “l” hərfi kimi tələffüz olunur. 

 

 
 

Növbəti məxrəcimiz demək olar ki, ləm (ل) hərfinin məxrəci ilə 
eynidir. Bu məxrəcdən nun (ن) hərfi çıxır. Qeyd edək ki, nun hərfi 
 ğunnə” hərflərindəndir və havanın burun boşluğundan çıxması“ (ن)
ilə alınır. Bu hərf Azərbaycan dilində olan “n” səsinin çox incə 
formasıdır.  

Digər məxrəcimiz isə ra (ر) hərfinin məxrəcidir. Dilin ucunu 
yuxarı kəsici dişlərin kökünə toxundurmaqla bu hərfi tələffüz edə 
bilərik. Ra (ر) hərfində başqa hərflərdə olmayan təkrar sifəti vardır. 
Ra (ر) hərfinin tələffüzü zamanı təkrar sifətini istifadə etməmək və 
ya bu sifətdə ifrata varmaq xətadır.  
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Dilin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə tam toxundurmaqla tə 

 hərfi çox (ت) hərflərinin məxrəcini alırıq. Tə (ط) və ta (د) dəl ,(ت)
incə bir şəkildə və həms (pıçıltı) sifəti verilərək tələffüz olunur. Dəl 
 hərfi də həmin məxrəcdən, qalqalə (şiddət) sifəti verilərək tələffüz (د)
olunur və Azərbaycan dilində olan “d” hərfinin çox incə formasıdır. 
Dəl (د) hərfinin qalın bir formada oxunması xətadır. Ta (ط) hərfi də 
eyni məxrəcdən çıxaraq istialə (qalınlıq) sifəti ilə tələffüz olunur. Ta 
 hərfinin tələffüzü Azərbaycan dilində olan “t” və “d” səslərinin (ط)
qarışığı kimidir. 

 

 
 
Növbəti məxrəcimiz zə (ز), sin (س) və sad (ص) hərflərinin 

məxrəcidir. Bu məxrəc dilin ucunun aşağı kəsici dişlərin kökünə, 
damağa dəyməsi ilə alınır. Alimlər daha da ətraflı izah edərək dilin 
ucunun aşağı kəsici dişlərin tam aşağı hissəsinə dəydikdə sin (س), 
aşağı kəsici dişlərin ortasına dəydikdə zə (ز), aşağı kəsici dişlərin 
ucuna dəydikdə isə sad (ص) hərfinin çıxdığını demişlər. Zə (ز) 
hərfinin tələffüzü Azərbaycan dilindəki “z” səsinin tələffüzü ilə tam 
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eynidir. Sin (س) hərfinin tələffüzü isə Azərbaycan dilindəki “s” 
səsinin tələffüzünün incə formasıdır. Sad (ص) hərfi isə Azərbaycan 
dilindəki “s” səsindən fərqli olaraq qalın formada tələffüz edilir.  

 

 
 
Növbəti məxrəcimiz dilin ucunu yuxarı kəsici dişlərin ucuna 

vurmaqla və ya yuxarı və aşağı kəsici dişlərin arasından dilin ucunu 
az çıxarmaqla alınan məxrəcdir. Bu məxrəcdən üç hərfimiz çıxır šə 
 Bu üç hərf ərəb dilində pəltəkcəsinə tələffüz .(ظ) və ža (ذ)žəl ,(ث)
edilən hərflər sırasına daxildir. Šə (ث) və žəl (ذ) hərfləri incə 
formada, ža (ظ) hərfi isə qalın formada tələffüz edilir. 

 

 
 
Məxrəclərin yerləşdiyi növbəti yer isə şəfətən (الشفتان) adlanır, 

mənası dodaqlar deməkdir. Burada iki məxrəc yerləşir. 
Birinci məxrəcdən fə (ف) hərfi çıxır. Yuxarı kəsici dişlərin uc 

hissəsinin alt dodağın yaş yerinə dəyməsi nəticəsində fə (ف) hərfi 
alınır. Fə (ف) hərfi Azərbaycan dilində olan “f” səsindən daha incə 
tələffüz olunur.  
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Dodaqlarda yerləşən ikinci məxrəcimiz aşağı və yuxarı dodaqların 
arasından çıxan hərflərin məxrəcidir. Bu məxrəcdən üç hərfimiz çıxır 
– bə (ب), mim (م)  və vav (و). Bə (ب) hərfi dodaqların yaş hissələrini 
möhkəm şəkildə bir-birinə vuraraq və hava axınını dayandıraraq 
Azərbaycan dilindəki “b” səsinin oxşarı kimi tələffüz olunur. Mim 
 hərfi isə dodaqların quru hissələrini bir-birinə vuraraq və səsi (م)
burundan çıxararaq Azərbaycan dilindəki “m” səsinin oxşarı kimi 
tələffüz olunur. Vav (و) hərfi isə dodaq qönçəvari şəkil alaraq və 
Azərbaycan dilindəki “v” səsindən fərqli olaraq yuxarı kəsici dişləri 
alt dodağa vurmadan tələffüz olunur.  

 

 
 
Sonuncu məxrəcimiz isə xayşum )الخيشوم(   adlanır və mənası burun 

deməkdir. Bu məxrəcdən iki hərf – mim (م) və nun (ن) çıxır. Bu 
hərflər şəddə ilə gələrsə, iki hərəkə miqdarında uzadılır və iki 
hərəkədən artıq uzadılması caiz deyil. 
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Hərflərin sifətləri 
 
Ərəb dilində olan hərflərin özünə məxsus sifətləri vardır. Bu 

sifətlər aşağıdakılardır: 
 

 االذال ٌّ
 االصمات
 الصفير
 القلقلة

 االنحراف
 التكرير

للينا  
 اتفَّي

 الهمس
 الخهر
 الَّدة
وةالرخا  

 االُتعَلء
 االُتفال
 االطبا ٌّ
 االنفتاح

 
 
Bu sifətlərdən bəzilərini daha ətraflı nəzərdən keçirək: 
 lüğəvi mənada səsin kəsilməsi deməkdir. Yəni bu – (şiddət) الَّدة

sifətə malik hərflərdə hava axını dayanır, səs kəsilir və davam etmir. 
Bu hərfləri məşhur qiraət alimi imam Cəzəri öz şeirində   َْاِجْد َقٍط َبَكت  
kəlməsində birləşdirmişdir. Bu hərflərimiz əlif (ا), ĉim (ج), dəl (د), 
qaf (ق), ta (ط), bə (ن), kəf (ك) və tə (ت) hərfləridir. 

 sifətinin əksidir. Yəni bu (şiddət) الَّدة sifəti (raxavə) الرخاوة 
hərflərdə hava axını davam edir.  َْاِجْد َقٍط َبَكت kəlməsində olan 
hərflərdən başqa ərəb dilinin digər hərfləri الرخاوة (raxavə) sifətinə 
malikdir. 

 lüğəvi mənası ucaltma və ya qalxma və ya qalın – (istialə) االُتعَلء
olma mənalarını verir. االُتعَلء (istialə) sifəti dedikdə ərəb əlifbasında 
olan qalın hərflər nəzərdə tutulur. Bu hərfləri məşhur qiraət alimi 
imam Cəzəri öz şeirində  ُخصَّ َضْغٍط ِقْظ kəlməsində birləşdirmişdir. Yəni 
bu hərflər xa (خ), sad (ص), dad (ض), ğayn (غ), ta (ط), qaf (ق) və ža 
 hərfinə gəldikdə isə alimlər onu qalın (ر) hərfləridir. Ra (ظ)
hərflərdən saymamışlar. Çünki ra (ر) hərfi Qurani-Kərimdə bəzi 
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yerlərdə qalın, bəzi yerlərdə isə incə oxunur. Digər səbəblərdən biri 
də bəzi ərəb qəbilələrinin bu hərfə “ra” yox, “rə” deməsidir.  

 االستفال .sifətidir (istifəl) االستفال sifətinin ziddi (istialə) االستعالء
(istifəl) sözü aşağı düşmək, enmək və ya incəlik, naziklik mənasını 
verir.  ُْخصَّ َضْغٍط قِظ kəlməsində olan hərflərdən başqa ərəb əlifbasında 
olan digər hərflər االستفال (istifəl) sifətinə malikdir.  

Növbəti sifətimiz التكرير (təkrir) – lüğəvi mənası təkrarlama və ya 
təkrar etmə kimidir. Bu sifətə yalnız ra (ر) hərfi malikdir. الصفير 
(safir) – lügəvi mənası fiştırıq, fit çalmaq kimidir. Bu sifətə malik üç 
hərfimiz var: Sad (ص), sin (س) və zə (ز). Bu hərflər tələffüz edilərkən 
fiştırığa bənzər səsin çıxması baş verir. 

 lüğəvi mənası sıxmaq və ya təzyiq göstərmək – (qalqalə) القلقلة
kimidir . Bu hərflərimiz  قُْطُب َجْد  hərfləridir. Yəni qaf (ق), ta (ط), bə 
 hərfləri. Bu hərfləri tələffüz etdiyimiz zaman (د) və dəl (ج) ĉim ,(ب)
hava axını dayanır. Üzərində vəqf edildikdə, durulduqda isə hərf əks-
səda verərək iki dəfə təkrarlanır.  

 lüğəvi mənada burundan, yəni xayşum – (ğunnə) الغنة
məxrəcindən çıxan səs deməkdir. Bu sifətə malik iki hərfimiz var: 
mim (م) və nun (ن). Bu hərflər şəddə ilə gələrsə, iki hərəkə 
miqdarında uzadılır və iki hərəkədən artıq uzadılması caiz deyil. 

 

Sukunlu nunun və tənvinlərin hökmləri 
 
Sukunlu nun dedikdə nun hərfi üzərində sukun nəzərdə tutulur 

ً  ) tənvinlər dedikdə isə tənvin fəthə ,)ْن( ), tənvin kəsrə ( ًٍ ) və tənvin 
dammə ( ًٌ ) nəzərdə tutulur. Qurani-Kərimdə hər hansı bir yerdə 
sukunlu nun )ْن( və ya tənvinlər (  ً ًٍ ًٌ ) gələrsə, bu zaman dörd 
hökmdən biri əmələ gəlir: izhar (اإلظهار), idğam (اإلدغام), iqləb 
 .(اإلخفاء) və ya ixfə (اإلقالب)

İzhar (اإلظهار) 
 
Tanınmış qiraət alimlərindən olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün 

məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال (Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə 
yazır: 

 
تّـَْنِوينِ لِلـنُّــوِن إِْن تَْسـُكْن َولِل  أَْربَـُع أَْحَكـاٍم فَُخـْذ تَْبـيِـيـنِـي 
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ُل اإلْظـهَاُر قَـْبـَل أَْحـُرفِ   لِْلَحـْلـِق ِسـٍت ُرتِّبَْت فَلـتَـْعِرفِ  فَـاألَوَّ
 ُمـْهَملَـتَاِن ثُــمَّ َغْيـٌن َخــاءُ  هَْمـٌز فَـهَـاٌء ثُـمَّ َعـْيـٌن َحـاءُ 

 
Rast gələrsənsə əgər sakin nuna )ْن(  ya tənvinə (  ً ًٍ ًٌ ), 

Hərflər bu zaman düşər dörd qaydanın hökmünə. 
 

Birinci qayda izhardır, öyrənək gəl tərifin, 
Rast gələrsə altı hərfə, sakin nun və ya tənvin. 

 
Altı hərfdən üçü hə-dir (ه), həmzə-dir (ء), həm də [ayn] (ع). 

Yerdə qalan üç hərfimiz [hə]-dir )ح(, xa-dır )خ(, bir də ğayn )غ(.  
 

İzhar (اإلظهار) sözünün lüğəti mənası açıq-aşkar deməkdir. İstilahi 
mənada isə sukunlu nun və ya tənvinlərdən sonra ərəb əlifbasının 
boğaz məxrəcindən çıxan altı hərfindən biri gələrsə, bu zaman 
sukunlu nunda və ya tənvinlərdə olan “n” səsinin açıq-aşkar bir 
şəkildə oxunmasına deyilir. Bu altı hərfimiz həmzə (ء), hə (ه), [ayn] 
  .hərfləridir )خ( və xa )غ( ğayn ,)ح( [hə] ,(ع)

 
Misallara nəzər yetirək:  
 

Tənvin Sukunlu nun Hərflər 

 2   1  

 4  3  

 6  5  

  8   7  

 10   9   
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  22  11  
 

1. Bəqərə, 177                  4. Tövbə, 109 7. Fussilət, 42 10. Bəqərə, 59 
2. Bəqərə, 285                  5. Sad, 69 8. Fussilət, 42 11. Bəqərə, 197 
3. Rad, 33 6. Ənam, 128  9. Əraf, 43 12. Hucurat, 13 
    

İdğam (اإلدغام) 
 
Tanınmış qiraət alimlərindən olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün 

məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال (Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə 
yazır: 

 
 فِـي يَـْرَمـلُـوَن ِعْنَدهُْم قَْد ثَبَتَتْ  والـثّـَانـي إِْدَغـاٌم بِسـتٍَّة أَتَـتْ 
 فِـيِه بِـُغـنّـٍَة بِيَـْنـُمو ُعلِـَمـا لَـِكنَّهَا قِْسـَماِن قِْســٌم يُـْدَغـَما

ـِْلَمـٍة فَــالَ إاِلَّ إَِذا َكـانَـا بِـكـ  تُـْدِغـْم َكُدْنـيَا ثُمَّ ِصـْنَواٍن تَـالَ  
انـي إِْدَغــاٌم بَِغْيــِر ُغـنَّةْ  هْ  َوالثَـّ ا ثُـمَّ َكـّرَرنَـّ  فـي الـالَِّم َوالـرَّ

 
İdğamdır digər qaydası sukunlu nun və tənvinin, 

Rast gələrsə altısına yərməlun-dakı ( ْيَْرَملُون) hərflərin. 
 

İdğam iki qisim olur, birincisi günnəlidir. 
Buna aid yənmu (يَـْنـُمو) sözü bu qaydanın dörd hərfidir. 

 
Bu qaydada istisna var, bəzən olmur idğam, bilək. 

Buna dunyə (ُدنْ َيا) və sinvanu ( ُِصـْنَوان) sözlərini misal çəkək. 
 

İkincisi günnəsizdir, gəlsə ləm )ل( və ra )ر( hərfləri. 
Şəddə ilə oxuyarıq bu zaman biz bu hərfləri. 

 
İdğam sözünün lüğəti mənası bir şeyi digərinə daxil etmək 

deməkdir. İstilahi mənada isə sukunlu nun və ya tənvinlərdən sonra 
 və ya (و) vav ,(ل) ləm ,(م) mim ,(ر) ra ,(ي) hərfləri, yəni yə ”يَْرَملُونْ “
nun (ن) gəldiyi zaman baş verən qaydadır. İdğam özü iki qismə 
ayrılır: 

1. İdğam məal ğunnə (االدغام مع الغنة), yəni ğunnəli idğam. Sukunlu 
nun və ya tənvinlərdən sonra dörd hərfdən biri, yəni yə (ي), mim (م), 
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vav (و) və ya nun (ن) gələrsə, bu zaman sukunlu nunda və ya 
tənvinlərdə olan “n” səsi itərək əvəzində bu hərflər tələffüz olunur. 
Bu zaman səs burundan çıxır və idğam olunan hərf şəddələnərək 
oxunur. Səsin burundan çıxaraq ğünnə ilə oxunması iki hərəkə 
miqdarında davam edir. Bilmək lazımdır ki, idğam qaydası yalnız 
Qurani-Kərimə aid olan qaydadır.  

Misallara nəzər salaq: 
 

Tənvin Sukunlu nun Hərflər 

 2  2 ي 

  4  3  

 6   5  

 8  7  

 
 

 
Qurani-Kərimdə 4 söz vardır ki, orada idğam məal ğunnə qaydası 

tətbiq olunmur:  

2. İdğam bilə ğunnə (االدغام بال الغنة), yəni ğunnəsiz idğam. İstilahi 
mənada sukunlu nun və ya tənvinlərdən sonra ləm (ل) və ya ra (ر) 
hərflərindən biri gələrsə “n” səsinin bu hərflərə idğam olunmasıdır. 
Yəni “n” səsi tamamilə itir, ləm (ل) və ra (ر) hərfləri isə buruna 
salınmadan şəddələnir.  

Misallara nəzər yetirək: 
 

Tənvin Sukunlu nun Hərflər 

   2  1 ل 

1. Bəqərə, 8                  3. Leyl, 19 5. Nur, 33 7. Rad, 11 
2. Bəqərə, 19                  4. Ğaşiyə, 8 6. İnsan, 19 8. Bəqərə, 148 

َوان ُدنْ َيا َوان ِقن ْ َيان ِصن ْ  بُ ن ْ
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  4  3 ر 

   
1. Kəhf, 2   2. Humazə, 1   3. Ənbiya, 2   4. Fussilət, 32 

İqləb (اإلقالب) 
 
İqləb (اإلقالب) sözünün lüğəti mənası çevirmək deməkdir. İstilahi 

mənada isə sukunlu nun və ya tənvinlərdən sonra bə (ب) hərfi gəldiyi 
zaman sukunlu nunda və ya tənvinlərdə olan “n” səsinin “m” səsinə 
çevrilməsinə deyilir.  Diqqət yetirsək, bu qayda Azərbaycan dilinə 
də uyğundur. Məsələn, anbar sözünü biz ambar kimi və ya sünbül 
sözünü sümbül kimi tələffüz edirik. Tanınmış qiraət alimlərindən 
olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال 
(Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə yazır: 

 
الثَـالـُث اإِلْقـالَُب ِعْنـَد اْلبَـاءِ   ِميــما  بُِغـنَــٍة َمـَع اإِلْخـفَـاءِ  وَّ

 
Bə (ب) hərfinə rast gələrsə, sukunlu nun və ya tənvin, 

Nun hərfi mimə çevrilir, budur qaydası iqləbin. 
 
Misallara nəzər yetirək: 
 

Tənvin Sukunlu nun Sukunlu nun 
(bir sözdə) Hərflər 

   3    2  1 ب 

 
1. Bəqərə, 33   2. Nəml, 8   3. Həcc, 75    

 
Qurani-Kərimdə iqləb qaydasını bildirmək üçün sukunlu nun və 

ya tənvinlərin üzərində kiçik mim (   ) işarəsi qoyulur.  
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İxfə (اإلخفاء) 
 
İxfə (اإلخفاء) sözünün lüğəti mənası gizlətmək deməkdir. İstilahi 

mənada isə sukunlu nun və ya tənvinlərdən sonra izhar (اإلظهار), 
idğam (اإلدغام) və iqləb (اإلقالب) hərflərini çıxdıqda yerdə qalan 15 
hərflərdən biri gələrsə, sukunlu nunda və ya tənvinlərdə olan “n” 
səsinin gizlədilməsidir. Bu zaman “n” səsi gizlədilərək ğunnə ilə iki 
hərəkə miqdarında uzadılaraq oxunur. Tanınmış qiraət alimlərindən 
olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال 
(Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə yazır: 

 
ابِـُع اإِلْخـفَاُء ِعْنـَد اْلفاِضـلِ   ِمـَن الُحـُروِف َواِجـٌب لِْلفَاِضـلِ  َوالرَّ
نـْتُـهَافِـي ِكْلِم هَذا البَْيِت قَ  فـي َخْمَسـٍة ِمْن بَْعِد َعْشٍر َرْمُزهَا ـْد َضمَّ  
 ُدْم َطيّـَبا  ِزْد فِي تُـقَى  َضْع ظَالِـَما ِصْف َذا ثَـنَا َكْم َجاَد َشْخٌص قَْد سَما

 
İzhar, idğam, iqləbin hərflərin etsək kənar, 

Qalan on beş hərfimiz ixfəyə aid olar. 
 

Bu on beş ixfə hərfimiz yaxşı yadda qalsın deyə, 
Cəm edilib on beş sözün baş hərfində bu cümləyə: 

 
 ِصْف َذا ثَ َنا َكْم َجاَد َشْخص  َقْد ْسَا

 ُدْم طَيّ َباً زِْد يف تُ َقًى َضْع ظَالِ َما
Bu cümlənin tərcüməsi isə: tərifəlayiq insanları vəsf et, hörmətli 

şəxs necə də gözəldir, hər zaman yaxşılıq et, təqvanı artır, zalımları 
tərk et. 

 
İxfə qaydasına aid misallara nəzər yetirək: 
 

Tənvin Sukunlu nun Hərflər 

 2  1 ص 

   4  3 ذ 
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 6   5 ث 

 8  7 ك 

 10  9 ج 

  12      11 ش 

   14  13 ق 

  16  15 س 

 18  17 د 

 20  19 ط 

 22  21 ز 

 24   23 ف 

    26  25 ت 

 28  27 ض 

 30  29 ظ 

 
1. Maidə, 2 6. Muzammil, 5 11.Yusif, 99 16. Zumər, 29 21. Ibrahim, 44 26. Bəqərə, 25 

2. Qamər, 13 7. Həcc, 10 12. Fatir, 30 17. Hud, 6 22. Kəhf, 40 27. Zumər. 41 

3. Fatir, 33 8. Nəml, 29 13. Ibrahim, 26 18. Nəbə, 34 23. Hədid, 29 28. Furqan, 39 

4. Mursalət, 30 9. Hucurat, 6 14. Səbə, 40 19. Muminun, 12 24. Nisə, 93 29. Səbə, 22 

5. Bəqərə, 25 10. Səbə, 7 15. Muminun, 12 20. Maidə, 6 25. Furqan, 71 30. Nisa, 57 
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Sukunlu mimin hökmləri 
 
Sukunlu mim dedikdə mim hərfi üzərində sukun ( ْم) nəzərdə 

tutulur. Sukunlu mimin üç hökmü vardır: izhar, idğam və ixfə. Mim 
hərfinin məxrəci dodaqlarda (şəfətən) yerləşdiyi üçün bu qaydaları 
izhar-şəfəvi ( إلظهار الشفويا ), idğam-şəfəvi (اإلدغام الشفوي) və ixfə-
şəfəvi ( الشفوي اإلْخـفاء ) də adlandırırlar.  

 

İxfə-şəfəvi 
 
Qurani-Kərimdə hər hansı bir yerdə sukunlu mimdən ( ْم) sonra bə 

) gələrsə, bu zaman ixfə əş-şəfəvi (ب) فاء الشفويْخـاإل ) baş verəcək, mim 
hərfi bə hərfində gizlənəcəkdir və bu gizlənmə iki hərəkə miqdarında 
davam edəcəkdir. Misallara nəzər salaq: 

 

   2    1 ب 

 
1. Ğafir, 16    2. Fil, 4 

 

İdğam-şəfəvi 
 
Qurani-Kərimdə hər hansı bir yerdə sukunlu mimdən ( ْم) sonra 

mim (م) gələrsə, bu zaman idğam əş-şəfəvi (اإلدغام الشفوي) baş 
verəcək, mim hərfi digər mim hərfinə daxil olacaqdır və iki hərəkə 
miqdarında uzadılacaqdır. Misallara nəzər salaq: 

 

   1 م 

 
Bəqərə, 134 

 

İzhar-şəfəvi 
 
Qurani-Kərimdə hər hansı bir yerdə sukunlu mimdən ( ْم) sonra bə 

-başqa digər 26 hərf gələrsə, bu zaman izhar əş (م) və mimdən (ب)
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şəfəvi (اإلظهار الشفوي) baş verəcək, yəni mim açıq-aşkar bir şəkildə 
oxunacaq. Misallara nəzər salaq: 

 

 1 2 

 
1. Fil, 1    2. Fatihə, 2 

 
Tanınmış qiraət alimlərindən olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün 

məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال (Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə 
yazır: 

 
Hərflərdən əvvəl əgər, olarsa mim hərfi sakin, 

Mədd əlifdən başqa, çünki mədd əlif özü də sakin, 
 

Bu hallarda sakin mimin təcviddə üç ehkamı var. 
Bunlardan biri idğamdır, biri ixfə, biri izhar. 

 
Gəlsə bə hərfindən əvvəl, bu olur ixfə qaydası. 

İxfə şəfəvi kimi də düzgün olar adlanması. 
 

Ey oğul, bu şeirimlə, bəlkə sənə faydam olar. 
Mim sakin rast gəlsə mimə, bu qaydamız idğam olar. 

 
Rast gələrsə sukunlu mim, başqa hər hansı hərfə, 

Qaydasıdır bu izharın, nəzər sal bu tərifə. 
 
 
 

ـنٍَة لِــِذى اْلِحـَجا َوالِميـُم إِْن تَْسـُكْن تَِجى قَْبَل اْلِهَجا  الَ أَلــٍف لَيِـّ
 إِْخـفَاٌء اْدَغـاٌم َوإِْظـهَـاٌر فَقَــطْ  أَْحـَكاُمـهَا ثَـالَثَـةٌ لَِمـْن َضبَـطْ 

ُل اإلِ  اءِ  ْخـفَـاُء ِعْنـَد اْلبَــاءِ فَـاألَوَّ ْفــِوىَّ لِْلـقُــرَّ ـِه الشَّ  َوَسـمِّ
 َوَسـمِّ إدغـاما  َصـغـِيرا  يَا فَـتَى َوالثّـَانـى إِْدَغـاٌم بِِمـْثلِـهَا أَتَـى
ةْ  َّالِـُث اإِلْظـهَاُر فِـى اْلبَقِيَـّ هْ  َوالثـ ـهَا َشْفِويَـّ  ِمـْن أَْحـُرٍف َوَسـمِّ

 لِـقُـْربِــهَا َوالتحاِد فَاْعـِرفِ  ْر لََدى َواٍو َوفَـا أَْن تَْختَـفىِ َواْحـذَ 
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Mim məxrəci fə-yə yaxın, vav-la eyni olduğundan, 
İxfə etmə mim hərfini, bir az ehtiyatlı davran. 

 
Qeyd: Mim (م) hərfinin məxrəci fə (ف) hərfinin məxrəcinə yaxın, vav (و) 
hərfinin məxrəci ilə isə eyni olduğu üçün sukunlu mimdən sonra bu hərflərdən 
biri gələrsə, diqqət etmək lazımdır ki, mim hərfi bu hərflərə qarışaraq ixfə 
olunmasın, yəni gizlənməsin. 
 

Şədddəli nun və şəddəli mim 
 
Əgər Qurani-Kərimdə hər hansı bir yerdə şəddəli nun ( ّن) və ya 
şəddəli mim ( ّم) gələrsə, bu zaman mütləq bir şəkildə nun və mim 
hərfləri iki hərəkə miqdarında uzadılaraq gunnə ilə oxunur. Məsələn, 
Nas surəsində olan şəddəli nunlar kimi: 

 

                   

                 

          

        

 

Zuxruf surəsi 70-ci ayədə olan     kəlməsində olan şəddəli nun 

da buna misal ola bilər. Şəddəli mimə misal olaraq isə Fəcr surəsinin 

15-ci ayəsində keçən    kəlməsində olan şəddəli mimi göstərmək 

olar.  
Tanınmış qiraət alimlərindən olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün 

məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال (Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə 
yazır: 
 

َداوَ  ُغـنَّ ِميـما  ثُـمَّ نُونـا  ُشــدِّ  َوَســمِّ ُكـال  َحـْرَف ُغـنٍَّة بَـَدا 
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Mim və nun hərfləri əgər, gələrsə şəddə ilə, 
Uzanar iki hərəkə, oxunar ğunnə ilə. 

 

İdğam misleyn 
 

Misleyn (المثلين) sözünün lüğəti mənası iki bir-birinə oxşar, iki eyni 
olan deməkdir. İstilahi mənada Qurani-Kərimdə iki eyni hərfin bir-
birinin ardı ilə gəlməsi zamanı birinci hərfin oxunmaması və 
ikincinin şəddələnərək oxunmasına deyilir. Qeyd edək ki, bu 
hərflərdən birincisi sukunlu, digəri isə hərəkəli olmalıdır. Misallara 
nəzər salaq:  
 

   1 م 

 2  ب 

 
1. Bəqərə. 134  2. Bəqərə, 60 

 
Tanınmış qiraət alimlərindən olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün 

məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال (Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə 
yazır: 

 
فَاِت َوالَمَخـاِرِج اتَّفَـقْ إِْن فِ  ي الصِّ  َحـْرفَاِن فَاْلِمْثـالَِن فِـيِهـَما أََحـقْ  

 
İdğam misleyn qaydasında eyni hərf ardıcıl gələr. 

Birinci hərf oxunmaz, ikincisi şəddələnər. 
 

İdğam mutəcəniseyn 
 
Mutəcəniseyn (المتجانسين) sözünün mənası iki eynicinsli deməkdir. 

İstilahi mənada məxrəcləri eyni, sifətləri isə ayrı olan iki hərfin bir-
birinin ardı ilə gəlməsi zamanı birinci hərfin oxunmaması və 
ikincinin şəddələnərək oxunmasına deyilir. Belə hərflər yeddi 
qrupda cəmləşib: 
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1. Sukunlu dəl ( ْد) hərfinin tə (ت) hərfinə rast gəlməsi. Bu hərflərin 
məxrəcləri eynidir, lakin dəl (د) hərfi qalqalə (القلقلة) sifətinə, tə (ت) 
hərfi isə həms (الهمس) sifətinə malikdir. Misala baxaq:  

 

       ت← ْد 

 
Ənkəbut, 38 

 
2. Sukunlu tə ( ْت) hərfinin dəl (د) hərfinə rast gəlməsi. 
 

             ْد←  ت 

 
Əraf, 189 

 
3. Sukunlu tə ( ْت) hərfinin ta (ط) hərfinə rast gəlməsi. Bu hərflərin 

də məxrəcləri eynidir, lakin ta (ط) hərfi qalqalə (القلقلة) sifətinə, tə (ت) 
hərfi isə həms (الهمس) sifətinə malikdir. 

 

           ط← ْت 

 
Ali İmran, 122 

 
4. Sukunlu ta ( ْط) hərfinin tə (ت) hərfinə rast gəlməsi.  
 

    ت ←ْط 

 
Nəml, 22 

 
5. Sukunlu žəl ( ْذ) hərfinin ža (ظ) hərfinə rast gəlməsi.  
 

        ْظ ← ذ 

 
Zuxruf, 39 
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6. Sukunlu šə ( ْث) hərfinin žəl (ذ) hərfinə rast gəlməsi.  
 

      ذ ←ْث 

 
Əraf, 176 

 
7. Sukunlu bə ( ْب) hərfinin mim (م) hərfinə rast gəlməsi.  
 

       ْم ← ب 

 
Hud, 42 

 

İdğam mutəqaribeyn 
 
Mutəqaribeyn )المتقاربين( sözünün lüğəti mənası bir-birinə yaxın 

iki şey deməkdir. İstilahi mənada isə məxrəcləri yaxın, sifətləri isə 
fərqli olan hərflər deməkdir. Belə hərflərimiz iki qrupda cəmləşib: 

1. Ləm (ل) və ra (ر) hərfləri. Bu hərflərin sifətləri fərqli olsa da 
məxrəcləri bir-birinə yaxındır və bu zaman idğam mutəqaribeyn 
qaydası baş verir. Yəni sukunlu ləm ( ْل) ra (ر) hərfinə rast gələrsə, 
ləm (ل) hərfi oxunmur, ra (ر) hərfi isə şəddələnir. Misala baxaq:  

 

  2  1 

 
1. Kəhf, 22    2. Nisa, 158 

Qeyd: Mutaffifin surəsinin 14-cü ayəsində olan    kəlməsi Hafs-an-

Asim qiraətinə görə bu qaydaya tabe olmur və açıq-aşkar bir şəkildə oxunur. 
Çünki ləm (ل) hərfinin üzərində səktə (س)  işarəsi var. 

 
2. Qaf (ق) və kəf (ك) hərfləri. Yəni sukunlu qaf ( ْق) kəf (ك) hərfinə 

rast gələrsə, qaf (ق) hərfi oxunmur, kəf (ك)  hərfi isə şəddələnir. 
Misala baxaq:  
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      ٌّْ ← ك 

 
Mursəlat, 2     

 
Tanınmış qiraət alimlərindən olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün 

məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال (Uşaqlara hədiyyə) əsərində idğam 
mutəqaribeyn və idğam mutəcəniseyn qaydaları haqda belə yazır: 

 
ـبَا َوإِْن يَُكـونَا َمْخـَرجـا  تَـقَـاَربَـا ـفَاِت اْختَـلَـفَا يُلَقَـّ  َوفـي الصِّ
قَا ُمـْتـقَاِربَـْيِن أَْو يَُكــونَا اتَّفَـقَا فَاِت ُحقِـّ  فِـي َمـْخَرٍج ُدوَن الصِّ

تََجانَِســْيِن ثُــمَّ إِْن سـََكـنْ بِاْلمُ  ـيَـنْ   ـِغـيَر َسـمِّ ُل ُكـلٍّ فَالصَّ  أَوَّ
 

Əgər iki hərfimizin, yaxın olsa məxrəcləri, 
Eybi yox, olsa da fərqli o hərflərin sifətləri, 

 
İdğam mutəqaribeyn qaydasıdır, verim xəbər. 
Yox əgər ki, iki hərfin olsa məxrəci bərabər, 

 
Bir-birindən fərqli olsa bu hərflərin, bil, sifəti, 
İdğam mutəcəniseyn qaydasıdır, bil, bu qəti. 

 

Ləfzətullah 
 
Ləfzətullah )لفظة َّللا(   dedikdə Qurani-Kərimdə olan Allah (َّللا) 

sözünün qalın və ya incə oxunması nəzərdə tutulur. Bildiyimiz kim 
ləm (ل) hərfi incə hərflərdən sayılır, lakin istisna olaraq Allah (َّللا) 
sözündə bu hərf bəzən qalın oxuna bilir.  

İndi isə Allah (َّللا) sözünün qalın oxunma formalarına baxaq. Əgər 
Allah (َّللا) sözündən əvvəl fəthə ( ًَ ) və ya dammə ( ًُ ) gələrsə, bu 
zaman Allah (َّللا) sözündə olan ləm (ل) hərfi qalın oxunar. Məsələn, 

Bəqərə surəsinin 20-ci ayəsində keçən     kəlməsində olduğu 

kimi. 
Əgər Allah (َّللا) sözündən əvvəl kəsrə ( ًِ ) gələrsə, bu zaman Allah 

 :hərfi incə oxunar. Misallara baxaq (ل) sözündə olan ləm (َّللا)
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 2  1 

 
1. Fatihə, 1    2. Ali İmran, 83 

 

Qeyd edək ki, Qurani-Kərimdə keçən Allahummə ( َّاللَّهُم) sözü də 
bu qaydalara tabe olur. Əgər Allahummə ( َّاللَّهُم) sözündən əvvəl fəthə 
( ًَ ) və ya dammə ( ًُ ) gələrsə, bu zaman Allahumə ( َّاللَّهُم) sözündə olan 
ləm (ل) hərfi qalın oxunar. Məsələn, Yunus surəsi 10-cu ayədə keçən 
 .kəlməsində olduğu kimi ُسْبَحانََك اللَّهُمَّ 

Əgər Allahummə ( َّاللَّهُم) sözündən əvvəl kəsrə ( ًِ ) gələrsə, bu 
zaman Allahummə ( َّاللَّهُم) sözündə olan ləm (ل) hərfi incə oxunar. 
Məsələn, Ali İmran surəsinin 26-cı ayəsində keçən  َّقُِل اللَّهُم kəlməsində 
olduğu kimi. 

 

Qalqalə 
 
Bildiyimiz kimi qalqalə (القلقلة) sözünün lüğəvi mənası sıxmaq və 

ya təzyiq göstərmək kimidir. Bu hərflərimiz  قُ ْطُب َجْد  hərfləridir. Yəni 
qaf (ق), ta (ط), bə (ب), ĉim (ج) və dəl (د) hərfləri.  Bu hərfləri sukunlu 
halda tələffüz etdiyimiz zaman əks-səda, təzyiq yaranır. Qalqalə 
  :özü də iki yerə bölünür (القلقلة)

1. Böyük qalqalə (القلقلة الكبرى) – Bu beş hərflərimizdən biri, yəni 
qaf (ق), ta (ط), bə (ب), ĉim (ج) və dəl (د) hərflərindən biri sukunlu 
olaraq – fərqi yoxdur bu sukun əsli və ya əsli olmayan sukun olsun 
– sözün sonunda gələrsə, bu hərflər təzyiq, əks-səda verilərək 
oxunur. Bu zaman daha böyük əks-səda yarandığı üçün bu böyük 
qalqalə adlanır. Misal olaraq İxlas surəsinin ayələrinin sonunda olan 
dəl (د) hərflərinin oxunmasını göstərmək olar:  
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Həmçinin Fələq surəsinin ayələrinin sonunda olan hərfləri misal 
göstərmək olar. 

         

                            

                       

                    

  
Qeyd: Əsli sukun sözün özündə, hərfin üzərində olan sukuna deyilir. Yəni 

bu zaman sukun hərfin üzərində dayandıqda da, oxumağa davam etdikdə də 
mövcud olur. Məsələn,  َْوقَد. Əsli olmayan sükün isə Qurani-Kərimdə son hərfi 
fəthə, kəsrə, dammə, tənvin kəsrə və ya tənvin dammə olan sözün üzərində 
dayandığımız zaman tələffüzdə əmələ gələn sukundur. Yəni bu zaman sözün 
əslində sukun olmasa da, vəqf etdiyimiz zaman sükün yaranır. Fatihə 
surəsindəki ayələrin sonunda olan kəlimələr buna misaldır. 

 
2. Kiçik qalqalə (القلقلة الصغرى) – Bu beş hərflərimizdən biri, yəni 

qaf (ق), ta (ط), bə (ب), ĉim (ج) və dəl (د) hərflərindən biri sukunlu 
olaraq sözün ortasında gələrsə, bu hərflər təzyiq, əks-səda verilərək 
oxunur. Bu zaman daha az əks-səda yarandığı üçün bu kiçik qalqalə 

adlanır. Məsələn, Nəsr surəsinin ikinci ayəsində keçən      
kəlməsində sukunlu dəl hərfi ortada gəlib və bu zaman da kiçik 
qalqalə baş verir.  

 

İdğam şəmsiyyə və izhar qəməriyyə 
 
Qurani-Kərimdə əlif-ləm (ال) artiklində olan ləm (ل) hərfi 

müəyyən hərflərdən əvvəl gələrsə oxunur və müəyyən hərflərdən 
əvvəl gələrsə oxunmur.  

1. Əgər əlif-ləm (ال) artiklindən sonra müəyyən olunmuş 14 hərf 
gələrsə, bu zaman əlif-ləm (ال) artiklında olan ləm (ل) hərfi oxunmaz. 
Bu hərflərə idğam şəmsiyyə  )اإلدغام الشمسي(  hərfləri deyilir. Məsələn, 
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Fatihə surəsinin altıncı ayəsində keçən   kəlməsində əlif-ləm 

 hərfi şəmsi (ص) hərfi oxunmur, çünki sad (ل) artiklində olan ləm (ال)
hərflərindəndir. Həmçinin Fatihə surəsinin üçüncü ayəsində keçən 

   kəlməsinə nəzər salsaq, burada da ləm (ل) hərfinin 

yazılmasına baxmayaraq oxunmadığının şahidi oluruq, çünki ra (ر) 
hərfi də şəmsi hərflərdən sayılır. Şəmsi hərflərimiz aşağıdakılardır: 

 
 ت ث د ذ ر ز س
 ش ص ض ط ظ ل ن

 
Şəmsi hərfləri əzbərləmək üçün tanınmış qiraət alimlərindən olan 

Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal فة االطفالتح  
(Uşaqlara hədiyyə) əsərində bu hərfləri bir beytə cəm etmişdir və bu 
beytdə olan 14 sözün baş hərfləri şəmsi hərflərdir: 

 
 َدْع ُسـوَء ظٍَن ُزْر َشِريـفَا  لِْلَكـَرم ِطْب ثُمَّ ِصْل ُرْحَما  تَفُـْز ِضْف َذا نَِعم

 
Bu beytin mənası belədir: Təmiz ol, qohumluq əlaqəsini saxla ki, 

uğur qazanasan. Nemət verilmiş kəsə qarşı qonaqpərvər ol. Pis 
zəndən uzaq dur. Şərəfli insanları ziyarət et ki, hörmətli olasan. 

 
2. Əgər əlif-ləm (ال) artiklindən sonra müəyyən olunmuş digər 14 

hərf gələrsə, bu zaman əlif-ləm (ال) artiklında olan ləm (ل) hərfi 
oxunar. Bu hərflərə isə izhar qəməriyyə  )اإلظهارالقمري( hərfləri 

deyilir. Məsələn, Ali İmran surəsinin 26-cı ayəsində keçən    
kəlməsində əlif-ləm (ال) artiklında olan ləm (ل) hərfi oxunur, çünki 
xa (خ) hərfi qəməri hərflərdəndir. Həmçinin Həşr surəsinin 23-cü 

ayəsində keçən     kəlməsində əlif-ləm (ال) artiklında olan ləm (ل) 

hərfi qəməri hərflərdən olan mim (م) hərfindən əvvəl gəldiyi üçün 
oxunur. Qəməri hərflərimiz aşağıdakılardır:  
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 ا ب ج ح خ ع غ
 ف ق ك م ه و ي

 
Qəməri hərfləri əzbərləmək üçün tanınmış qiraət alimlərindən 

olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال 
(Uşaqlara hədiyyə) əsərində bu hərfləri bir neçə sözdən ibarət 
cümləyə yerləşdirmişdir: 

ـَك َوخَ  ـْف َعقِيـمـهُ اْبـِغ َحجَّ  
Tərcüməsi isə belədir: “həcc etməyi arzula və (həcc etdiyin 

zaman) onun ərkanlarını pozmaqdan qorx”. 
 

Ra (ر) hərfinin hökmləri 
 
Bildiyimiz kimi Qurani-Kərimdə gələn ra (ر) hərfi bəzən qalın 

 .oxunur (التَّرقِيقُ ) və bəzən də incə (التَّْفِخيمُ )
a) Ra (ر) hərfi aşağıdakı hallarda qalın ( ُالتَّْفِخيم) oxunur:  
1. Əgər ra (ر) hərfinin hərəkəsi fəthə ( ًَ ) olarsa. Məsələn, Bəqərə 

surəsinin 46-cı ayəsində keçən    kəlməsində olduğu kimi.  

2. Əgər ra (ر) hərfinin hərəkəsi dammə ( ًُ ) olarsa. Məsələn, 
Məryəm surəsinin 17-ci ayəsində keçən    kəlməsində olduğu 

kimi. 
3. Əgər ra (ر) hərfi sukunlu ( ْر) gələrsə və ondan əvvəl gələn hərfin 

hərəkəsi dammə ( ًُ ) olarsa. Məsələn, Əraf surəsinin 6-cı ayəsində 
keçən      kəlməsində və ya Bəqərə surəsinin 249-cu ayəsində 

keçən    kəlməsində olduğu kimi.   

4. Əgər ra (ر) hərfi sukunlu ( ْر) gələrsə və ondan əvvəl gələn hərfin 
hərəkəsi fəthə ( ًَ ) olarsa. Məsələn, Bəqərə surəsinin 15-ci ayəsində 
keçən      kəlməsində olduğu kimi.   

5. Əgər ra (ر) hərfi sukunlu ( ْر) gələrsə və ondan əvvəl gələn hərfin 
hərəkəsi kəsrə ( ًِ ) olarsa və ra (ر) hərfindən sonra gələn hərf qalın 
hərflərdən biri olarsa. Məsələn, Nəbə surəsinin 21-ci ayəsində keçən 
   kəlməsində olduğu kimi.   
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6. Əgər ra (ر) hərfi sukunlu ( ْر) gələrsə və ondan əvvəl vəsləli 

həmzə () gələrsə. Məsələn, Ənbiya surəsinin 28-ci ayəsində keçən   

 لَِمِن   kəlməsində olduğu kimi.   

7. Əgər vəqf etdiyimiz zaman sözün sonunda ra (ر) hərfi sukunlu 
 ondan əvvəlki hərf də sukunlu və ondan da əvvəlki hərf isə ,(رْ )
fəthəli ( ًَ ) və ya damməli ( ًُ ) gələrsə. Məsələn, Fəcr surəsinin 1-ci 

ayəsində keçən       kəlməsində olduğu kimi. 

b) Ra (ر) hərfi aşağıdakı hallarda incə ( ُالتَّرقِيق) oxunur:  
1. Əgər ra (ر) hərfinin hərəkəsi kəsrə ( ًِ ) olarsa. Məsələn, Rad 

surəsinin 26-cı ayəsində keçən  kəlməsində olduğu kimi.  

2. Əgər ra (ر) hərfi sukunlu ( ْر) gələrsə və ondan əvvəl gələn hərfin 
hərəkəsi kəsrə ( ًِ ) olarsa. Məsələn, Kəhf surəsinin 107-ci ayəsində 

keçən       kəlməsində olduğu kimi. 

3. Vəqf etdiyimiz zaman əgər ra (ر) hərfi sukunlu ( ْر) olarsa və 
ondan əvvəl mədd yə (ي) gələrsə. Məsələn, Bəqərə surəsinin 234-cü 

ayəsində keçən  kəlməsində və ya Bəqərə surəsinin 20-ci 

ayəsində keçən   kəlməsində olduğu kimi. 

4. Əgər ra (ر) hərfi sukunlu ( ْر), ondan əvvəlki hərf də sukunlu və 
ondan da əvəlki hərf isə kəsrəli ( ًِ ) gələrsə. Məsələn, Bəqərə 

surəsinin 102-ci ayəsində keçən     kəlməsində olduğu kimi. 

Bəzi hallarda isə ra (ر) hərfi həm qalın ( ُالتَّْفِخيم), həm də incə ( ُالتَّرقِيق) 
oxuna bilər. Bu halları nəzərdən keçirək: 

1. Əgər ra (ر) hərfi sukunlu ( ْر) olaraq gələrsə və ondan əvvəl 
gələn hərfin hərəkəsi kəsrə ( ًِ ) olarsa və sukunlu ra hərfindən sonra 
istialə (االستعالء) hərflərindən biri gələrsə və onun da hərəkəsi kəsrə 
( ًِ ) və ya tənvin kəsrə ( ًٍ ) olarsa. Şüara surəsinin 63-cü ayəsində 
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keçən    kəlməsində olduğu kimi. Qeyd edək ki, bu sözdə vəqf 

etdiyimiz zaman ra (ر) hərfi qalın formada oxunur.  
2.Vəqf etdiyimiz zaman ra (ر) hərfi sukunlaşarsa və ondan əvvəl 

istialə (االستعالء) hərflərindən biri gələrsə və ondan da əvvəlki hərf 
kəsrəli ( ًِ ) olarsa. Məsələn, Zuxruf surəsinin 51-ci ayəsində keçən 

   kəlməsində olduğu kimi.  

Mədd 
 
Mədd )المد( sözünün lüğəti mənası uzatmaq və ya dartmaq 

deməkdir. İstilahi mənada isə Qurani-Kərimdə olan müəyyən 
hərflərin iki, dörd, beş və bəzən də altı hərəkə miqdarında 
uzadılmasına deyilir. Qurani-Kərimdə mədd iki qismə bölünür, əsli 
və fəri mədd. Tanınmış qiraət alimlərindən olan Süleyman   əl-
Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال (Uşaqlara 
hədiyyə) əsərində belə yazır: 

 
ال  َطبِيـِعـيّا  َوهُـــو َوالمـَدُّ أَْصلِـىُّ َو فَـْرِعــىٌّ لَـهُ   َوَســمِّ أَوَّ

 
Mədd bölünür iki yerə, var əsli mədd, var fəri mədd. 

Əsli məddin birincisi, bil, adlanır təbii mədd. 
    

Əsli mədd 
 
Əsli mədd  )المد األصلي( dedikdə sözün kökündən sayılan və 

uzadılması vacib olan və uzadılmadıqda sözün mənasını dəyişə 

biləcək mədd nəzərdə tutulur. Məsələn,   və  sözlərində olduğu 

kimi. Əsli mədd aşağıdakı qismlərə bölünür: 
1) Məddut Tabii 
2) Məddul İvad 
3) Məddul Bədəl 
4) Məddus Sılətus Suğra   
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Təbii Mədd 
 
Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال 

(Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə yazır: 
 

ٌف لَـهُ َعـلـى َسـبَبْ َمـاالَ تَوَ   َوالبِـُدونِِه الُحـُروُف تُْجـتَـلَـبْ  قُـّ

 َجا بَْعـَد َمـدٍّ فَالطَّبِــيِعىَّ يَُكـونْ  بْل أَىُّ َحْرٍف َغْيُر هَْمٍز أَْو ُسـُكونْ 
 

Təbii məddin səbəbi, təkcə mədd hərfdən olmalı. 
Bu hərflər kökə daxil, sözün əslindən olmalı. 

 
Əgər mədd hərfindən sonra, həmzə və sukunu çıxsaq, 

Digər hərflər gələrsə, bil, bu təbii mədd olacaq. 
 
Ərəb dilində üç mədd hərfi var. Bunlar əlif (ا), vav (و) və yə (ي) 

hərfləridir. Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal  تحفة
 :əsərində belə yazır (Uşaqlara hədiyyə) االطفال

 
Mədd hərfinin sayı üçdür, birləşib “vain” sözünə. ( ٍَواى) 

Hər üç məddə göstəririk, “nuhihə” sözün nümunə.  (نُوِحـيـهَا) 
 

Dammədən sonra gəlsə vav, fəthədən də sonra əlif, 
Kəsrədən sonra gəlsə yə, uzadılar həmin hərf. 

 
İndi isə təbii məddin hansı hallarda baş verməsinə baxaq: 
 
- Əgər əlif (ا) sakin halda, yəni heç bir hərəkəsiz və simvolsuz 

gələrsə və həmin bu əlifdən əvvəl hər hansı bir hərfin hərəkəsi fəthə 
( ًَ ) olarsa, bu fəthə iki hərəkə miqdarında, yəni təqribən iki saniyə 
müddətində uzadılır. Məsələn, Bəqərə surəsinin 30-cu ayəsində 

keçən   sözündə olduğu kimi. 

 

 ِمْن لَْفـِظ َواٍى َوْهَى فى نُوِحـيـهَا ُحـُروفُــهُ ثَـــالَثَـةٌ فَِعـيـهَا
 َشـْرطٌ َوفَـْتٌح قَْبـَل أَلٍف يُْلتَــَزمْ  َوالَكْسُر قَْبـَل اْليَا َوقَْبَل اْلواِو َضـمْ 
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- Əgər yə (ي) sakin halda, yəni heç bir hərəkəsiz və simvolsuz 
gələrsə və həmin bu yədən əvvəl hər hansı bir hərfin hərəkəsi kəsrə 
( ًِ ) olarsa, bu kəsrə iki hərəkə miqdarında, yəni təqribən iki saniyə 
müddətində uzadılır. Məsələn, Bəqərə surəsinin 11-ci ayəsində 

keçən  sözündə olduğu kimi. 

 
- Əgər vav (و) sakin halda, yəni heç bir hərəkəsiz və simvolsuz 

gələrsə və həmin bu vavdan əvvəl hər hansı bir hərfin hərəkəsi 
dammə ( ًُ ) olarsa, bu dammə iki hərəkə miqdarında, yəni təqribən 
iki saniyə müddətində uzadılır. Məsələn, Fələq surəsinin  

1-ci ayəsində keçən    sözündə olduğu kimi. 

 

Məddul ivad 
 
İvad (العوض) sözünün lüğəti mənası əvəz etmək deməkdir. Qeyd 

etdiyimiz kimi, sözün son hərfi fəthə, kəsrə, dammə, tənvin kəsrə və 
ya tənvin dammə olarsa və biz bu sözlərdə vəqf edəriksə, son 
hərfdəki bu beş hərəkənin hamısı sukunla əvəz olunacaq. Əgər sözün 
sonunda tənvin fəthə olarsa və həmin sözün sonunda dayanarıqsa, 
istər bu dayanma ayənin sonu və ya hər hansı bir kəlmənin sonu 
olsun, həmin tənvin fəthə mədd hərfi ilə əvəz olunur və iki hərəkə 
miqdarında uzadılaraq oxunur. Bu qayda məddul ivad qaydasıdır. 
Misallara nəzər yetirək:  

 

3 2 1 

  
1. Nisə, 58    2. Nisə, 58   3. Nisə, 16 

 

Məddul bədəl 
 
Bədəl  )البدل( sözünün lüğəti mənası dəyişdirmək deməkdir. Əgər 

həmzədən (ء) sonra mədd hərflərindən biri gələrsə, uzatma baş verir 
və Hafs-an-Asim qiraətinə görə iki hərəkə miqdarında uzadılır.  
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3 2 1 

 
1. Bəqərə. 13    2. Ali İmran, 173   3. Bəqərə, 101 

 

Fəri mədd 
 
Fəri mədd dedikdə mədd hərflərindən sonra sukun və ya həmzə 

gəlməsi səbəbilə yaranan mədd nəzərdə tutulur. Süleyman əl-
Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال (Uşaqlara 
hədiyyə) əsərində belə yazır: 

 
ُسُكوٍن ُمْسـَجـلا َسـبَْب َكهَْمٍز أَْو  َواآلَخُر اْلفَْرِعـىُّ َمْوقُـوٌف َعلـي  

 
İkinci mədd fəri məddir, belədir səbəbi onun - 

Gələrsə mədd hərfdən sonra həmzə və yaxud da sukun. 
 
Bu uzatma dörd, beş və bəzən də altı hərəkə miqdarında uzadılır.  

Fəri mədd (المد الفرعي) bir neçə yerə bölünür: 
 

1) Məddul muttəsıl (المد المتصل) 
2) Məddul munfəsıl (المد المنفصل) 
3) Məddul aridu lissukun ( العارض للسكون المد ) 
4) Məddul ləzim (المد اللزم) 
5) Məddul lin ( اللين المد ) 
6) Məddus sılətil kubra ( الصلة الكبرى المد ) 

 

Məddul muttəsıl 
 
Muttəsıl (المتصل) sözünün mənası bitişik deməkdir. Əgər mədd 

hərflərindən sonra həmzə (ء) gələrsə və həmin bu həmzə mədd hərfi 
ilə eyni sözdə gələrsə, həmin uzatma dörd, beş və bəzən də altı 
hərəkə miqdarında uzadılır. Məsələn: 
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3    2 1 

 
1. Bəqərə, 20    2. Ali İmran, 174   3. Nəsr, 1  

 
Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال 

(Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə yazır: 
 

ُزومْ  لِْلَمــدِّ أَْحـَكـاٌم ثَـلَثَـةٌ تَـُدومْ   َوْهـَي اْلُوُجوُب َواْلَجَواُز َواللُـّ
إِْن َجـاَء هَْمـٌز بَْعَد َمـدْ فَـَواِجٌب   فِـي ِكْلَمــٍة َوَذا بُِمتَّْصــٍل يَُعـدْ  

 
Təcvidin ehkamlarında fəri məddin üç hökmü var. 

O ya caiz və ya lazım və yaxud da vacib olar. 
 

Məddən sonra gələn həmzə, daxilsə sözün kökünə, 
Adlanır məddul muttasıl, düşərək vacib hökmünə. 

 

Məddul munfəsıl 
 
Munfəsıl (المنفصل) sözünün mənası ayrı-ayrı, bitişməyən 

deməkdir. Əgər mədd hərflərindən sonra həmzə (ء) gələrsə və həmin 
bu həmzə mədd hərfi ilə ayrı-ayrı sözlərdə olarsa, həmin uzatma 
dörd, beş və bəzən də altı hərəkə miqdarında uzadılır. Məddul 
munfəsılın hökmü caizdir, yəni iki hərəkə miqdarında da uzadıla 
bilər. 

 

  2 1     
 
1. İnfitar, 6    2. Nur, 31    

 
Qeyd: Məddul munfəsıl qaydasında həmzə (ء) əksər hallarda əliflə, yəni 

dayaqla gəlir. 
Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال 

(Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə yazır: 
 

 ُكـلٌّ بِِكْلَمــٍة َوهََذا الُمـْنفَِصــلْ  َوَجـائـٌز َمـٌد َوقَْصـٌر إِْن فُِصـل
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Məddən sonra gəlsə həmzə, fərqli olarsa kəlmələr, 
Munfasıldır; iki, həm dörd hərəkə uzana bilər. 

 

Məddul aridu lissukun 
 
Aridu lissukun )العارض للسكون( “əsli olmayan sukuna görə ortaya 

çıxan” kimi tərcümə olunur. Bildiyimiz kimi sözün son hərfi fəthə, 
kəsrə, dammə, tənvin kəsrə və ya tənvin dammə olarsa və biz bu 
sözlərdə vəqf edəriksə, son hərfdəki bu beş hərəkənin hamısı sukunla 
əvəz olunacaq. Bu cür sukuna əsli olmayan, müvəqqəti olan sukun 
deyilir. Çünki sukun yalnız vəqf zamanı meydana çıxır və sözün 
üzərində vəqf edilməzsə, son hərf hərəkə ilə oxunacaq. Əgər hər 
hansı bir sözün sonunda vəqf etsək və həmin sözün sonundakı 
hərfdən əvvəl hər hansı bir mədd hərfi gələrsə, bu zaman məddul 
aridu lissukun qaydası baş verər. Bu qaydaya görə sözün sonu iki, 
dörd və ya altı hərəkə miqdarında uzadılar. Misallara nəzər salaq: 

 

   2     1 

 
1. Fatihə, 1   2. Bəqərə, 5 

 
Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir surəni oxuyan zaman bu 

surədə məddul aridu lissukun qaydası baş verərsə, bu zaman hər 
ayənin sonunu müxtəlif uzatmalarla (yəni birini dörd, birini altı və 
s.) oxumaq bəyənilmir. Əgər surə əvvəldən altı hərəkə uzatma ilə 
oxunubsa, sona qədər bu altı hərəkə uzatma ilə oxunmalıdır.   

   Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال 
(Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə yazır: 
 

ـُكـونُ  ا َكتَْعـلَـُمـوَن نَْسـتَِعــينُ  َوِمثـُْل َذا إِْن َعـَرَض السُّ  َوْقـفَا
 

Məddən sonrakı hərəkə, vəqfdə dönüb olsa sukun, 
Qayda arid lissukundur, misal nəstəin, təaləmun. 
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Məddul ləzim 
 
Ləzim (الالزم) sözünün lüğəti mənası lazım olan, vacib olan, 

ayrılmaz anlamına gəlir. İstilahi mənada isə mədd hərfindən sonra 
sukun ( ًْ ) və ya şəddə ( ًّ ) gələrsə, bu zaman mədd hərfinin altı 
hərəkə miqdarında uzadılmasına deyilir. Məddul ləzimin ən bariz 

nümunələrindən biri fatihə surəsinin 7-ci ayəsində keçən     

kəlməsidir. Məddul ləzim iki yerə bölünür: məddul ləzim kəlimiyyun 
və məddul ləzim hərfiyyun. Məddul ləzim kəlimiyyun və məddul 
ləzim hərfiyyun hər biri də öz növbəsində iki yerə bölünür: məddul 
ləzim kəlimiyyun musəqqal və məddul ləzim kəlimiyyun muxaffəf, 
məddul ləzim hərfiyyun musəqqal və məddul ləzim hərfiyyun 
muxaffəf. Dörd qaydanın hər birini daha geniş nəzərdən keçirək: 

 
1. Məddul ləzim kəlimiyyun musəqqal (المد الالزم الكلمي المثقل) – 

mədd hərfindən sonra hər hansı bir kəlmədə şəddə ( ًّ ) gəldiyi zaman 
baş verən və altı hərəkə miqdarında olan uzatmadır. Misallara nəzər 
yetirək:  

 

      3   2  1 

 
1. Fatihə, 7  2. Duha, 7   3. Haqqa, 1-2 

 
2. Məddul ləzim kəlimiyyun muxəffəf (المد الالزم الكلمي المخفف) – 

mədd hərfindən sonra hər hansı bir kəlmədə sukun ( ًْ ) gəldiyi zaman 
baş verən və altı hərəkə miqdarında olan uzatmadır. Qurani-Kərimdə 
məddul ləzim kəlimiyyun muxəffəfin misalı yalnız Yunis surəsinin 

51 və 91-ci ayələrində keçən    kəlməsidir. 

3. Məddul ləzim hərfiyyun musəqqal (المد الالزم الحرفي المثقل)  - Bu 
qaydamız Qurani-Kərimdə keçən “huruful muqatta” – kəsilmiş 
hərflər adlanan hərflərə aiddir. Əgər bu hərflər şəddələnərsə və bir-
birinə idğam olunarsa, burada məddul ləzim hərfiyyun musəqqal 
qaydası baş verir. Məsələn: 
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2  1  
 
1. Bəqərə, 1  2 . Qasas, 1 

 
Muqatta hərflərinin sayı 14-dür və 29 surənin əvvəlində keçir. Bu 

hərflərimiz aşağıdakılardır: 
 

 ا ح ر س ص ط ع
 ق ك ل م ن ه ي

 
Bu hərflər özləri də üç qismə bölünür: 
1. Heç uzadılmayan hərflər - əlif (ا). 
2. İki hərəkə miqdarında uzadılan hərflər – [hə] (ح), ra (ر), ta (ط), 

hə (ه), yə (ي). Tanınmış qiraət alimi Süleyman əl-Cəmzuri 
özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال (Uşaqlara hədiyyə) 
əsərində bu hərfləri   َحيٌّ طَهُر  sözündə birləşdirib.  

3. Altı hərəkə miqdarında uzadılan hərflər – sin (س), sad (ص), 
[ayn] (ع), qaf (ق), kəf (ك), ləm (ل), mim (م), nun (ن). Bu hərfləri 
yadda saxlamaq üçün  ْنَقَُص َعَسلُُكم kəlməsini yadda saxlamaq 
lazımdır.  

 
Qeyd edək ki, muqatta hərflərinin yalnız adı oxunur. 29 surənin 

əvvəlində gəlməsinə baxmayaraq bu birləşmələrin sayı 14-dür. 
Huruful muqqatta ilə başlayan surələrimiz aşağıdakılardır: 

1.   - Bəqərə, Ali İmran, Ənkəbut, Rum, Loğman, Səcdə. 

2.   - Əraf. 

3.  - Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr. 

4.   - Rad. 

5.   - Məryəm. 

6.   - Ta-hə. 
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7.   - Şüəra, Qasas. 

8.  - Nəml. 

9.   - Ya-sin. 

10.   - Sad. 

11.   - Ğafir, Fussilət, Zuxruf, Duxan, Xaşiyə, Əhqaf, Şura 1. 

12.    - Şura 2. 

13.   - Qaf. 

14.   - Qaləm. 

4. Məddul ləzim hərfiyyun muxəffəf (المد الالزم الحرفي المخفف) – 
heç bir şəddə olmadan, idğam olunmadan muqatta hərflərində baş 
verən uzatmadır. Məsələn: 

 
4  3  2    1  

 
1. Ya-sin, 1    2. Hud, 1   3. Qaf, 1    4. Qaləm, 1 
 
Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال 

(Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə yazır: 
 

 َوتِـْلَك ِكـْلِمـيُّ َوَحْرفِـيٌّ َمَعــهْ  أَْقَســاُم الَِزٍم لَـَديهم أَْربَـَعـةْ 
لُ  ٌف ُمـثَـقَـّ ــلُ  ِكـالَهُـَما ُمـَخـفَـّ  فَـهَـــِذِه أَْربَـَعـةٌ تُـفَصَّ

 
Bölmüş alimlərimiz məddul ləzimi dörd yerə. 
Qayda aid ola bilər həm hərfə, həm sözlərə. 

 
Məddul ləzim həm muxəffəf, həm musəqqal ola bilir. 

Biraz səbr et, aşağıda hər biri izah edilir. 
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ٌف ُكــلُّ إَِذا لَـْم يُـْدَغـَما ِكـالَهُـَما ُمثَـــقّـٌل إِْن أُْدِغـَما  َمَخفَـّ
ــَورْ  َل السُّ هُ َوفِـي ثََمـاٍن انَحَصــرْ ُوُجـودُ  َوالـالَِّزُم اْلَحـرفِـيُّ أَوَّ  

 َوَعْيُن ُذو َوْجهَـْيِن والطُّوُل أََخصْ  يَـْجَمُعـهَا ُحـُروُف َكْم َعَسْل نَقَصْ 
ه َمـّدا  طَبِيـِعـيَّا أُلِــفْ  َوَما ِسَوي الَحْرِف الثُّالَثِي الَ أَلِـفْ   فـَُمـدُّ
ـَورْ  ِظ َحيٍّ طَـاِهٍر قَـِد اْنَحَصـرْ فِي لَفْ  َوَذاَك أَْيضـا  فِـي فَـَواتِِح السُّ  
 ِصْلهُ ُسَحْيرا  َمْن قَطَْعك َذا اْشـتَهَرْ  َويَْجَمـُع اْلفََواتِـَح األَْربَـْع َعَشـرْ 

 
Kəlmələr və ya hərflər musəqqaldır, olsa idğam. 

Əgər idğam olunmazsa, muxəffəfdir, bil, bu məqam. 
 

Məddul ləzimu hərfiyyun gələr surənin önündə. 
Bunlar hərfu muqəttadır, onların da səkkizində, 

 
Mədd olar altı hərəkə; yadda saxlamaqçün əsas, 

Bu cümləni sən əzbərlə, cümləmiz – kəm asəl nəqas. ( نَقَصْ  َعَسلْ  َكمْ  ) 
 

[Ayn] hərfində ixtilaf var, uzanmır əlif heç zaman. 
İki hərəkə uzanır, hərflərdən yerdə qalan. 

 
Həmin hərflər də gəlir, surələrin əvvəlində. 

Bu hərflər də birləşibdir, həyyun tahirin sözündə. ( طَـاِهرٍ  َحيٍّ  ) 
 

Alimlər əzbərləməkçün, bu hərflərin on dördün də 
Cəm edib, “silhu suhəyran, mən qatəkə” cümləsində. 

( قَطَْعك َمنْ  ْيرا  ُسحَ  ِصْلهُ  ) 
 

Məddul lin 
 
Lin  )اللين( sözünün hərfi mənası dartmaq deməkdir. İstilahi 

mənada Qurani-Kərimdə hər hansı bir kəlmənin sonuncu hərfindən 
əvvəl sukunlu vav ( ْو) və ya sukunlu yə ( ْي) hərfləri gəldikdə və 
onlardan da əvvəl fəthə ( ًَ ) gəldiyi zaman vav (و) və yə (ي) 
hərflərinin iki, dörd və ya altı hərəkə miqdarında uzadılmasına 
deyilir. Qeyd edək ki, bu qayda yalnız həmin kəlmədə vəqf edildiyi 
zaman tətbiq olunur.  Məsələn: 
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 2  1  

 
1. Qureyş, 1    2. Qureyş, 4 

    

Məddus sılə 
 
Sılə (الصلة) sözünün lüğəti mənası bağlantı, əlaqə qurmaq 

mənasına gəlir. Qurani-Kərimdə sılə, ərəb dilində həud-damir 
adlanan, kəlmənin sonunda gələn, III şəxsin təkində olub kişi cinsini 

bildirən əvəzliyə deyilir. Məsələn,    kəlməsində olduğu kimi. 

Bilmək lazımdır ki, məddus sılə qaydası kəlmənin üzərində vəqf 
edilmədiyi halda baş verir. Məddus sılə iki yerə bölünür: 

 
1. Sılətus suğra (الصلة الصغرى) – Əgər həud-damirdən əvvəl 

hərəkəli hərf gələrsə və həud-damirdən sonra gələn sözün əvvəli də 
hərəkəli olarsa, bu zaman həud-damir iki hərəkə miqdarında uzadılır. 
Misallara nəzər salaq: 

 

   3 2  1 

 
1. Bəqərə, 97   2. Adiyat, 6   3. Bəqərə, 255    
 

Qurani-Kərimdə əgər bu uzatma damməni uzadarsa, kiçik vav 

işarəsi (), kəsrəni uzadarsa, bu zaman ox işarəsinə bənzər işarə () 

qoyulur. 
 Əgər həud-damirdən sonra əlif-ləm (ال) artiklı gələrsə, bu zaman 

həud-damir uzadılmır. Məsələn: 
 

 
1. Bəqərə, 247    2. Ğafir, 3 

 

 2  1 
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Əgər həud-damirdən əvvəl sakin gələrsə və həud-damirdən sonra 
hər hansı bir hərfin hərəkəsi olarsa, bu zaman həud-damir uzadılmır. 
Məsələn: 

 

         
Bəqərə, 2 

 
Qeyd: Hafs-an-Asim qiraətində istisna olaraq Furqan surəsinin 69-cu 

ayəsində həud-damir iki hərəkə uzadılır. 
 

    

 
Qurani-Kərimdə dörd yer var ki, məddus sılə qaydasına əməl 

olunmur: 
 

 4  3  2   1 

 
1. Zumər, 7   2. Furqan, 69   3. Əraf, 111   4. Nəml, 28 

 
1. Zumər surəsinin 7-ci ayəsində həud-damirdən əvvəl və sonra 

da hərəkə gəlməsinə baxmayaraq, Hafs-an-Asim qiraətinə görə 
istisna olaraq uzadılmır. 

2. Furqan surəsinin 69-cu ayəsində həud-damirdən əvvə sakin və 
sonra isə hərəkəli hərf gəlməsinə baxmayaraq, Hafs-an-Asim 
qiraətinə görə istisna olaraq iki hərəkə miqdarında uzadılır. 

3. Əraf surəsinin 111-ci ayəsində həud-damir sukunlu gəldiyi 
üçün uzadılmır. 

4. Nəml surəsinin 28-ci ayəsində həud-damir sukunlu gəldiyi üçün 
uzadılmır.  

2. Sılətul kubra ( الكبرى الصلة ) – Əgər həud-damirdən sonra həmzə 
 gələrsə, bu zaman həmin sılə məddul munfəsılın hökmünü (ء)
götürəcək. Yəni iki, dörd və ya beş hərəkə miqdarında uzada bilərik. 
Qurani-Kərimdə bu qaydanı bildirmək üçün kiçik vav üzərində mədd 

işarəsi ( ) istifadə olunur. Məsələn:  
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 2    1 

   
1. Vaqiə, 79   2. Huməzə, 3    

 

Vəsləli həmzə 
 
Vəslə (الوصل) sözünün lüğəti mənası birləşdirmək deməkdir. Əgər 

Qurani-Kərimdə əlif hərfi üzərində vəslə işarəsi (ٱ) ilə gələrsə, bu 
vəslə iki sözün arasını birləşdirir. Bu zaman əlif hərfi oxunmur. 
Məsələn: 

 

     

 
Maidə, 21 

 
Bəzən Qurani-Kərimdə vəsləli həmzə feillərdə gəlir və sözün 

birinci hərəkəsi olmur. Belə feillər əmr formasını bildirərək ya kəsrə, 
ya da dammə ilə oxunur. Bu zaman feildəki vəsləli həmzənin kəsrə 
və ya dammə ilə oxunmasını bilmək üçün həmin sözün ikinci 
hərfinin (vəsləli həmzəni saymasaq) hərəkəsinə baxırıq. Əgər fəthə 
və ya kəsrədirsə, vəsləli həmzə kəsrə ilə, dammədirsə, o zaman 
dammə ilə oxunur. Məsələn: 

 
 
 

3 2 1 

 
1. Bəqərə, 250    2. Əraf, 89    3. Bəqərə, 60 

 
Əgər tənvinlərdən sonra vəsləli həmzə və ya əlif-ləm artiklı 

gələrsə, bu zaman Hafs-an-Asim qiraətinə görə özümüzdən kəsrə 
artırırıq. Məsələn: 
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Qiyamə, 30 

 

Səktə 
 
Səktə sözünün lüğəti mənası sakit olmaq, nəfəsi tutmaq kimidir. 

İstilahi mənada Qurani-Kərim oxuyan zaman müəyyən olunmuş 
yerlərdə, sözün sonunda nəfəsi saxlayaraq dayanmağa deyilir. 
Səktənin vəqfdən fərqi odur ki, hər hansı bir ayənin sonunda vəqf 
etdiyimiz zaman nəfəs alıb verməliyik, səktə qaydasında isə mütləq 
nəfəsi tutmaq lazımdır. Səktə qiraətlərə görə fərqlənir. Hafs-an-Asim 
qiraətinə görə səktə dörd yerdədir: 

 

  4   3    2 1 

  
1. Kəhf, 1      2. Ya-sin, 52     3. Qiyamə, 27    4. Mutaffifin, 14 

 
Qurani-Kərimdə səktə kiçik sin (س) işarəsi ilə göstərilir.  
 
Qeyd: Haqqa surəsinin 28-29-cu ayələrində də səktə işarəsi vardır. Lakin 

bu işarədə 28-ci ayənin sonu ilə 29-cu ayənin əvvəlini idğam etmək də olar, 
həmçinin səktəyə əməl edərək və ya əməl etmədən də oxumaq olar:  

                          

 

Vəqflər 
 
Qurani-Kərimdə bir sıra işarə və simvollar var ki, bunlara rast 

gəlindiyində bəzi yerlərdə dayanmaq vacibdir, bəzi yerlərdə keçmək 
vacibdir və bəzilərində isə keçmək və ya dayanmaq hətta haram 
səviyyəsində olur. Bu əlamət və simvollarla tanış olaq: 

1. Əgər ayədəki kəlmənin üzərində kiçik mim (  ً ) işarəsi gələrsə, 
burada mütləq bir şəkildə dayanmaq lazımdır. Çünki dayanmasaq, 
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mənalar bir-birinə qarışar. Lakin diqqət etmək lazımdır ki, bu mim 
iqləb qaydasını bildirən kiçik mimlə (م) qarışdırılmasın. 

 

   

 
Ya-sin, 76  

 
2. Əgər ayədəki kəlmənin üzərində kiçik ləm-əlif (  ۙ ) gələrsə, 

burada dayanmaq olmaz, mütləq keçmək lazımdır.  
 

     

 
Zumər, 33 

 
3. Əgər ayədəki kəlmənin üzərində kiçik cim (  ۙ ) gələrsə, bu halda 

dayanmaq da olar, keçmək də, lakin dayanmaq daha əfzəldir.  
 

       

 
Cümə, 3 

4. Əgər ayədəki kəlmənin üzərində sılə (  ۙ ) işarəsi gələrsə, bu 
halda dayanmaq da olar, keçmək də, lakin keçmək daha əfzəldir.  

 

   

 
Zuxruf, 43 

 
5. Əgər ayədəki kəlmənin üzərində qılə (  ۙ ) işarəsi gələrsə, bu 

halda dayanmaq daha əfzəldir. 
 

     

 
Ta-hə, 54 
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6. Əgər ayədəki kəlmənin üzərində iki üç nöqtə işarələri gələrsə, 
bu halda birincidə dayanıb ikincidə keçmək və ya birincidə keçib 
ikincidə dayanmaq və ya bu işarələrə əməl etməmək də olar: 

 

                  

 
Bəqərə, 2 

 

İstisnalar 
 
Qurani-Kərimdə Hafs-an-Asim qiraətinə görə olan bəzi istisna və 

qeydlərə nəzər salaq: 
1. Əgər Qurani-Kərimdə hər hansı bir ayənin və ya sözün sonu 

hərəkəsindən asılı olmayaraq tə mərbutə (ة) ilə bitərsə, həmin tə 
mərbutənin üzərində vəqf etdiyimiz zaman oxunuşda həmin tə 
mərbutə (ة) hə (ه) hərfi ilə əvəz olunur.  

 

      2    1 

 
1. Qiyamə, 2  2. Qariə, 1-2 

 
2. Əgər ayənin sonu tə məbsutə (ت) ilə bitərsə, istər üzərində vəqf 

edilsin, istərsə də vəqf edilməsin, eyni cür oxunur. 
 

2 1 

 
1. Təkvir, 5   2. Təkvir, 7 

3. Hərfu mətruk – Əgər Qurani-Kərimdə sad (ص) hərfinin 
üzərində kiçik sin )س(  hərfi gələrsə, bu zaman sad (ص) hərfinin sin 
 hərfi Sad (س) hərfi kimi oxunması daha yaxşıdır. Əgər kiçik sin (س)
 hərfinin altında gələrsə, bu zaman sad hərfi kimi oxunması daha (ص)
yaxşıdır. Qurani-Kərimdə belə sin hərfləri üç yerdə gəlir:  
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 3   2 1 

 
1. Bəqərə, 245      2. Əraf, 69     3. Tur, 37 

 
4. İmələ – lüğəti mənası meyl etmək demədir. Hafs-an-Asim 

qiraətinə görə imələ yalnız bir yerdə, Hud surəsinin 41-ci ayəsində 
“ra” səsinin “re” səsi ilə əvəz olunmasına deyilir. Və bunu bildirmək 

üçün ra hərfinin altında romba bənzər işarə ( ) qoyulur. 

 

       

 
Hud, 41 

5. İşmam – Yusif surəsinin 11-ci ayəsində      kəlməsinin 

üzərində romba bənzər işarə var. Bu zaman mim (م) hərfinin 
tələffüzü zamanı dodaqlar önə tərəf getməlidir.  

 
6. Həmzətul musəhhələ və ya təshil – Fussilət surəsinin 44-cü 

ayəsində        kəlməsində iki həmzə ard-arda gəldiyindən 

burada asanlaşdırma qaydası tətbiq olunur. Yəni həmzələrdən birinin 
üzərindən yumşaqcasına keçilərək oxunur.  

7. Qurani-Kərimdə əlif hərfi üzərində sukun işarəsi ilə gəldiyi 
zaman əlif ümumiyyətlə oxunmur. Belə əliflər Qurani-Kərimdə 7 
kəlmədə gəlir və bəzən onlara əlifətu-səbə (األلفات السبعة), yeddi əlif 
də deyilir. Bu kəlmələr aşağıdakılardır: 

1)   sözləri - Kafirun surəsinin 4-cü ayəsində də olan    sözü 

kimi. 

    - Kəhf surəsinin 38-ci ayəsində keçən    sözü.

3)    - Əhzab surəsinin 10-cu ayəsində keçən    
sözü. 
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4)  - Əhzab surəsinin 66-cı ayəsində keçən  
sözü. 

5)  - Əhzab surəsinin 67-ci ayəsində keçən   
sözü. 

6)    - İnsan surəsinin 15-ci ayəsində keçən    sözü. 

7)     - İnsan surəsinin 4-ci ayəsində keçən     sözü. 

 

Qurani-Kərimdə olan bəzi terminlər 
 
Cüz – 20 səhifədən ibarət olan səhifə toplumu. Qurani-Kərim 30 

cüzdən ibarətdir. 

Hizb – 10 səhifədən bir qoyulan işarə . Qurani-Kərimdə 

təxminən 60-a yaxın hizb vardır.  
 

 
Qeyd: Bu layihə Qurani-Kərimin on növ qiraətindən (oxunuşundan) biri olan 
və ən məşhurlarından sayılan Hafs-an-Asim qiraəti əsasında hazırlanmışdır. 
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Onu da qeyd edək ki, əlinizdəki kitab daima Uca Allaha möhtac 

olan insan əməyinin bəhrəsidir və buna görə də xətaların olması 
labüddür. Hər hansı bir xəta ilə üzləşdikdə və ya mövzu ilə bağlı daha 
maraqlı təklif irəli sürmək istədikdə, turabov@gulf.az elektron 
ünvanına yazmanızı xahiş edirik. 
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