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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. QuraniKərimdə 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)
7

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. QuraniKərim 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:

ََّخ ْي رُك ْْمْمنْتَ َعل
مْالقرآنْوعلَّ َمه
َ
ُ

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:

ِ ِ ِ ِ
َْص َحابِ ِه
ْ اق َْرءُواْالْ ُق ْرآ َنْفَِإنَّهُْيَأْتِيْيَ ْو َمْالْقيَ َامةْ َشف ًيعاِْل

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:

ِ من ْقَرأَْالْ ُقرآ َن ْوتَعلَّمه ْوع ِمل ْبِ ِه ْأُلْبِس ْي وم ْال ِْقيام ِة ْتَاج
ِ ْالَّ ْم
َّ ْض ْْوِء
ْ ْس
َْ ْض ْوءُهُ ِْمثْ ُل
َ اْم ْن ْنُوٍر
ً َ َ َ َْ َ
َ ََ َُ َ َ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْبِأَ ْخ ْذْ َولَد ُك َماْالْ ُق ْرآ َْن:ْال
ُ ْفَ يُ َق,ْْبِ َماْ ُكسينَاْ؟:ْومْبِ ِه َماْالدُّنْ يَاْفَ يَ ُقوالن
ُ ْحلَّتَانْالْيَ ُق
ُ سىْ َوال َديْه
َ َويُ ْك
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:

ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
َْت
َْ ابْاللَّ ِه
ْ ْويَتَ َد َار ُُونَهُْبَ ْي نَ ُه ْمَِّْالْنَْ َزل
ْ
َ َماْاجتَ َم َعْقَ ْوٌمْفيْبَ ْيتْم ْنْبُيُوتْاللَّهْتَ َعالَىْيَ ْت لُو َْن كت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُيم ْنْع ْن َدْه
َّ ْوغََّيَْت ُه ُم
َّ َعلَْي ِه ُم
َ ْوذَ َك َرُه ُمْاللَّهُْف
َ ُْْو َح َّف ْت ُه ُمْال َْم ََلئ َكة
َ ُْْالر ْح َمة
َ ُْْالسكينَة
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:

ِ الصيامْوالْ ُقرآ ُنْي َّْ َفع
ْانْلِل َْع ْب ِدْيَ ْو َمْال ِْقيَ َام ِة
َ َ ْ َ ُ َ ِّ

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:

ٍ م ْنْقَ رأَْآيةَْالْ ُكر ُِ ْيْفِيْدب ِرْ ُك ِّل
ِ ْم ْكتُوبٍَةْلَمْيَ ْمنَ ْع ْهُْ ِم ْْنْ ُد ُْخ
ْوت
َ َْن َِّْةَِّْالْأَ ْنْيَ ُم
َ
َ ولْال
َ ْص ََلة
ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ
ْ

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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ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ ْجا ِريٍَْةْأوْ ِع
ْْصالِ ٍحْيَدعُو
َْ اْم
َ ابن
َ لمْيُنتَ َف ُعْْبِْهْأوْ َولَد
َ ْعملُهُِْ ْالَّْمنْثََلث
َ ْص َدقَة
َ َِذ
َ ْآد َْمْان َقطَ َع
ُ ْات

ُل َْه

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:

ِ
ِ َّ ِْكر ِام ْالْب ررة
ِِ
ِ ِ َّ آن ْمع
ِ
ُْْعلَْي ِه ْ َشا ٌّ ْلَه
َ ْو ُه َو
َ َ ال َْماه ُر ْبِالْ ُق ْر
َ ْويَْتَتَْ ْعتَ ُع ْفيه
َ ْوالذيْيَ ْق َرأُْالْ ُق ْرآ َن
َ َ َ َ َ ْالس َف َرة ْال
ِْ َج َر
ان
ْأ
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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:

ِ
ِ ََّها ِرْف
ْار
ْ ُْعلَّ َمهُْاللَّهُْالْ ُق ْرآ َنْفَ ُه َوْيَ ْت ل
َ ْر ُج ٌل
ٌ ْج
َ ُسم َعه
َ َال
َ وهُْآْنَاءَْاللَّيْ ِل
َ س َدَِّْالْفيْاثْ نَتَ ْي ِن
َ َ ْوآنَاءَْالن
َ ْح
ِ ُ يت ِْمثْلْما أُوتِيْفُ ََل ٌنْفَ ع ِمل
ِ ِ َ لَهُْفَ َق
ْْم ًاالْفَ ُه َوْيُ ْهلِ ُكهُْفِي
َ
َ ُْوَر ُج ٌلْآتَاهُْاللَّه
َ ْتْمثْ َل
َ ْماْيَ ْع َم ُل
َ َ َ ُ الْل َْيتَنيْأُوت
ِ ُ يت ِْمثْلْماْأُْوتِيْفُ ََل ٌنْفَ ع ِمل
ِ ِ
ْماْيَ ْع َم ُْل
َ ْحقِّْفَ َق
َ
َ ْتْمثْ َل
َ ال
َ ال
َ َ َ ُ ْر ُج ٌلْل َْيتَنيْأُوت
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:

ِ ِ
ِ
ْْم ْؤِم ِنْالَّ ِذي
ُْ ْوَمثَ ُلْال
ُ ْوِر
ٌ ِّيح َهاْطَي
ٌ َِّمثَ ُلْال ُْم ْؤم ِنْالَّذيْيَ ْق َرأُْالْ ُق ْرآ َنْ َك َمثَ ِل ْاِلُتْ ُر َّجة ْطَ ْع ُم َهاْطَي
َب
َب
ِ
ْْالريْ َحانَِة
َْ ْوالَْ ِر
َّ اْوَمثَ ُلْال ُْمنَافِ ِْقْالَّ ِذيْيَ ْق َرأُْالْ ُق ْرآ َنْ َك َمثَ ِل
ٌ ِّالَْيَ ْق َرأُْالْ ُق ْرآ َنْ َك َمثَ ِلْالت َّْم َرةْطَ ْع ُم َهاْطَي
َ يحْل ََه
َب
ِ ِ
ِ
يحْل ََها
ُ ْوطَ ْع ُم َه
ُ ِر
ُ ْح ْنظَلَةْطَ ْع ُم َه
َ ْوَمثَ ُلْال ُْمنَاف ِقْالَّذيْالَْيَ ْق َرأُْالْ ُق ْرآ َنْ َك َمثَ ِلْال
ٌ ِّيح َهاْطَي
َ ْوالَْ ِر
َ ْاْمر
َ اْمر
َب

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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ِ
ِ فْول
ِ
ِ ِ اْمنْكِت
ٌْ 
ُ ُسنَةُْبِ َع َّْ ِرْأ َْمثَالِ َهاْالَْأَق
ٌ َِك ْنْأَل
َ ْ ًَْح ْرف
َ ول
َ ْوال
َ ابْاللَّهْفَلَهُْبِه
َ َم ْنْقَ َرأ
َ ٌْ ْالمْح ْر
َ ٌسنَة
َ ْح
َ ْح
ِ ف
ٌْ ْح ْر
ف
ٌ َح ْر
َ يم
َ ْوالَ ٌم
ٌ ْوم
َ ٌ ْح ْر
َف
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. (ətTirmizi)
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:

ِ ِ َّْنْالَّ ِذيْلَيسْفِيْجوفِ ِهْ َشيء ِْمنْالْ ُقر
ِ آنْ َكالْب ْي
ِ تْالْ َخ ِر
ْب
َ
َْ
ْ َ ٌْ
َ ْ

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:

ْآنْ َوِ َّْنْ َه َذاْالْ ُق ْرآ َْنْ َمأ ُْدبَْةُْالْلَّ ِْهْفَ َم ْْنْ َد َخ َْل
ِْ بْقَ ْلبْاًْ َو ْع َْيْالْ ُق ْر
ُْ َىْ َْالْيُ َع ِّذ
ْْ اق َْرُؤْواْالْ ُق ْرآ َْنْفَِإ َّْنْالْلَّْهَْتَ َعال
ِ
ِِ
بْالْ ُق ْْرآ َْنْفَ لْيُْب َِّ ْْر
َّْ َح
َ ف ْي ْهْفَ ُه َْوْآم ٌْنْ َوَم ْْنْأ
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 QuraniKərimi 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 َ قَْ َْرْأfeilindən götürülmüşdür ki,
bu da oxumaq, toplamaq və ya cəm etmək mənalarını verir. Quran
ِ
sözü isəْ ٌاء ْة
َ  ق َْرsözünün sinonimidir. Bu sözü alimlər hərflərin və
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 QuraniKərimin 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 ال ِكتَاب, yəni “kitab”-dır. Uca Allah
Qurani-Kərimdə buyurur:
Biz sizə kitabı endirdik... (Ənbiya, 21)

   

Qurani-Kərimin başqa adlarından biri  الف ْرقَانFurqan – haqla batili
ayıran deməkdir.
        

Aləmləri xəbərdar etməsindən ötrü Öz quluna Furqanı (Quranı)
nazil edən Allah necə də xeyirxahdır! (Furqan, 1)
ِّ “zikr”-dir. Uca
Həmçinin Qurani-Kərimin adlarından biri də الذ ْكر
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 “ التَّ ْن ِزيلTənzil”-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 “ نورNur”, “ هدىHudə” (İnsanlara düz
yolu göstərən), “ شفاءŞifə” (Möminlərə şəfa verən), “ رحمةRahmə”
(Möminlərə rəhmət olan), “ موعظةMouizətun” (Möminlər üçün
xatırladan), “ مباركMubarəkun” (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:

ٍ ِ َّنْه َذاْالْ ُقرآ َنْأُنْ ِز َلْعلَىُْب ع ِةْأَحر
ْف
َ
ْ
ُ ْ َ َْ َ

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.

2.

3.

Mədinəli qari İmam Nafi ibn Abdirrahmən ibn Əbi Nəim
(( )نافعvəfatı hicri:169). Bu qari 70-dən çox tabiindən öz
qiraətini rəvayət edir. İmam Nəfinin iki məşhur tələbəsi var:
Qalun ( )قالونvə Varş ()ورش.
Məkkəli qari İmam Abdullah ibn Abdilləh ibn Zədən ibn
Qeyruz ibn Hərməz (v.h.120). Məhz ibn Kəsir əl-Məkki ( ابن
 )كثيرləqəbi ilə tanınan bu qari hicrətin 45-ci ilində Məkkədə
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 ( )بَ ّزىvə Qunbul
()قنبل.
Bəsrəli qari İmam Zəyyən ibn Ələ ibn Əmmər ibn Ərayan
ibn Abdilləh ibn Hüseyn ibn Həris ibn Cəlhəmə (v.h.154)
()ابو عمرو. 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
( )دورىvə Susi ()سوسى.
4. Şamlı qari İmam Abdullah ibn Amir ibn Yəzid ibn Təmim
ibn Rabiə ibn Amir (v.h.118) ()ابن عامر. Bu alim hicrətin
21-ci ilində anadan olub və tabiinlərdən sayılır. Onun da
məşhur iki tələbəsi var: Hişəm ( )هشامvə 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 ( )شعبةvə Hafs ()حفص.
6. Küfəli qari İmam Həmzə ibn Həbib ibn İmara ibn İsmail əlKufi ət-Teymi əz-Zəyyat (v.h.156). İmam Həmzənin məşhur
tələbələri: Xaləf ( )خلفvə Xalləd ()خالد.
7. Küfəli qari İmam Əli ibn Həmzə ibn Abdilləh ibn Osman əlKisai (v.h.189) ()كسائى. İmam əl-Kisai əl-Kufinin də iki
məşhur tələbəsi var: Əbu Haris əl-Leys ( )ابو الحارثvə Hafs
Duri ()حفص دورى.
8. Mədinəli qari İmam Əbu Cəfər Yezid ibn əl-Qaqa (v.h.128)
()ابو جعفر. Onun da iki tələbəsi var: İsa bin Vardan ( عيسى بن
 )وردانvə Süleyman bin Cəmməz ()سليمان بن َج َّماز.
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 ( )ر َُويسvə Ruh ()روح.
10. Bağdadlı qari İmam Xələf ibn Hişam əl-Bəzzari (v.h.229)
()خلف عاشر. Xaləfi Aşir kimi məşhur olan bu qarinin də iki
məşhur tələbəsi var: İshaq ( )اسحقvə İdris ()ادريس.
Ən məşhur qiraət alimlərindən İmam Şatıbi rahiməhullah qarilərin
adlarını özünün məşhur “Şatıbiyyə” ( )الشاطبيةadlanan əsərində
saymışdır. Həmin hissənin ərəbcə tam mətnini sizə təqdim edirik:
ِ
َاختَ َار الْ َمدينَةَ َمْن ِزل
ْ فَ َذ َاك الَّذي
َِّ بِصحبتِ ِه املجد
َيع تَأَثَّل
َ ْ َْ ُ
َ الرف
َ
ِ
ِ
َُه َو اُبْ ُن َكثِ ٍري كاث ُر الْ َق ْوم ُم ْعتَل
ٍ
ََّب قُْنبُل
ُ َعلَى َسنَد َوْه َو املُلَق

ِ ِّالسِّر يف الطي
ب نَافِع
ِّ ُفَأ ََّما الْ َك ِرمي
َوقَالُو ُن ِعيسى ُُثَّ ُعثْما ُن َوْر ُش ُه ْم
ِِ
َُوَم َّكةُ َعْب ُد اهلل ف َيها ُم َق ُامه
َْحَ ُد الْبَ ِّزي لَهُ َوُُمَ َّمد
ْ َروى أ
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ص ِري فَ َوالِ ُد ُه الْ َعلَ
أَبُو َع ْم ٍرو الْبَ ْ
فَأَصبح بِالْع ْذ ِب الْ ُفر ِ
ات ُم َعلَّلَ
َْ َ َ
َ
ِ
ُش َعْي ٍ
السوس ُّي َعْنهُ تَ َقبَّلَ
ب ُه َو ُّ
ِ
ِ ِ
ت ُُمَلَّلَ
فَ ْتل َ
ك بِ َعْبد اهلل طَابَ ْ
لِ َذ ْك َوا َن بِا ِإل ْسنَ ِاد َعْنهُ تَنَ َّقلَ
ت َشذاً َوقَ َر نْ ُفلَ
اع ْ
اعوا فَ َق ْد َ
ضَ
أَذَ ُ
ِ
ضلَ
فَ ُش ْعبَةُ َرا ِويه املبَ ِّرُز أَفْ َ
ُِ
َو َح ْفص َوبِاْإلتْ َقان كا َن ُم َّ
فضلَ
صبُوراً لِل ُقر ِان ُمَرتِّلَ
إِ َماماً َ
َرَواهُ ُسلَْيم ُمْت ِقناً َوُُمَ ِّ
صلَ
لِ َما كا َن يف ِْ
اإل ْحَرِام فِ ِيه تَ َس ْربَلَ
و َح ْفص ُهو الدُّوِري و ِيف ِّ
الذ ْك ِر قَ ْد َخلَ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحا َط به الْولَ
َ
صريح َوبَاقيه ْم أ َ
ِ
ِ
َولَ طَارق ُيُْشى ِباَ ُمتَ َم ِّحلً
ك م ْف ِ
ِ
اصب فَانْصب ِيف نِ ِ
ضلَ
َ
صاب َ ُ
َمنَ َ َ ْ
وع ِِبَا نَظْ ُم الْ َق َو ِايف ُم َس ِّهلَ
يَطُ ُ

ص ِرحيُ ُه ْم
َوأ ََّما اإلْ َم ُام املَ ِازِِنُّ َ
أَفَاض علَى َحيَي الْيز ِ
يد ِّ
ي َسْيبَهُ
َ َ َْ َ
ِ
صاِلُ ُه ْم أَبُو
أَبُو ُع َمَر الدُّوِري َو َ
وأ ََّما ِدم ْشق الش ِ
َّام َد ُار ابْ ُن َع ِام ٍر
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ه َشام َو َعْب ُد اهلل َوْه َو انْت َسابُهُ
َوبِالْ ُكوفَِة الْغََّر ِاء ِمْن ُه ْم ثَلَتَة
فَأ ََّما أَبو ب ْك ٍر وع ِ
اصم ْ
ُ َ ََ
اْسُهُ
ٍ
َوذَ َاك ابْ ُن َعيَّ ٍ
ضا
اش أَبُو بَ ْكر ِّ
الر َ
َوْحََْزةُ َما أ َْزكاهُ ِم ْن ُمتَ َوِّرٍع
َرَوى َخلَف َعْنهُ َو َخلَّد الَّ ِذي
ِ
ِ ِ
َوأ ََّما َعل ٌّي فَالْك َسائ ُّي نَ ْعتُهُ
اِلا ِر ِ
الرضاَ
ث ِّ
َرَوى لَْيثُ ُه ْم َعْنهُ أَبُو َْ
ِ
صِ ُِّب ابْ ُن َع ِام ٍر
أَبُو َع ْم ِره ْم والْي ْح َ
ََلُ ْم طُُرق يُ ْه َدى ِِبَا ُك ُّل طَا ِرٍق
ِ
صْبتُهاَ
َوُه َّن الَّ َلوِاِت ل ْل ُم َوِاِت نَ َ
َسعى لَ َع َّل ُح ُروفَ ُه ْم
َوَها أَنَا َذا أ ْ

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
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əlavə Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) səhabədən oxumayazması 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 əlƏşari, 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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ِِ
ِ َالشيط
Qurani-Kərimi oxumazdan əvvəl الرِجي ِم
َّ ان
ُ ( أƏuzu
ْ ّ َعوذُ بِاهلل م َن
billəhi minəş şeytanir racim - Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram)
demək lazımdır: Uca Allah buyurur:
       

Quran oxuduqda qovulmuş şeytandan Allaha sığın! (Nəhl, 98)

َّ  بِس ِْمdemək.
8. Bütün surələrin qarşısında َّح ِيم
ِ ﷲِ الرَّحْ َٰ َم ِن الر
Quran oxuyarkən “Bəraə” (Tövbə) surəsindən başqa digər bütün
َّ ( بِس ِْمBismilləhir Rahmənir Rahim
surələrin qarşısında َّح ِيم
ِ ﷲِ الرَّحْ َٰ َم ِن الر
- 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 ( – )التحقيقBu 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 ( – )الترتيلBu oxunuş zamanı Quran hərflərin məxrəc və
sifətlərinə ciddi şəkildə diqqət yetirilərək təhqiqdən biraz
daha sürətli oxunur.
 Tədvir ( – )التدويرBu zaman Quran yenə hərflərin məxrəc və
sifət haqlarını tam verərək, fəqət tərtildən bir az daha sürətli
oxunur.
 Hədr ( – )الحدرBu 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 الجليvə Ləhnul xafi اللحن
الخفي.
1. Ləhnul cəli ( اللحن الجليböyük səhv) dedikdə açıq-aşkar səhv
nəzərdə tutulur. Yəni hər hansı bir hərəkəni dəyişdirmək nəzərdə
tutulur. Məsələn: Fatihə surəsinin 7-ci ayəsində  أَ ْن َع ْمتَ َعلَ ْي ِه ْمəvəzinə
ُ  أَ ْن َع ْمoxumaq. Yəni fəthəni dammə ilə əvəz etmək. Hər bir
ت َعلَ ْي ِه ْم
Quran oxuyan bu cür böyük səhvi etməməyə çalışmalıdır və etdiyi
zaman da bu səhvi dərhal düzəltməlidir.
2. Ləhnul xafi ( اللحن الخفيkiçik 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
َّ ( بِس ِْمBismilləhir
başqa digər bütün surələrin qarşısında َّح ِيم
ِ ﷲِ الرَّحْ َٰ َم ِن الر
Rahmənir Rahim - Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!) deməyi
vacib görürlər. Ən məşhur qiraət alimlərindən İmam Şatıbi
rahiməhullah özünün məşhur “Şatıbiyyə” ( )الشاطبيةadlanan əsərində
bu haqda yazıb:
ًك ُس َورة
َ َِولَ بُ َّد ِمْنهاَ يف ابْتِ َدائ
Bu misranın mənası budur ki, hər bir surənin əvvəlində
“bəsmələ”-nin deyilməsi vacibdir.
İstiazə

ِ ِْ ِ( أَعوذُ ْبƏuzu
ِ ََّيط
Qurani-Kərimi oxumazdan əvvəl يم
ِْ ْالرِج
َّ ان
ُ
ْ ّ اللْم َْنْال
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:

ِ ِ ِالس ِمي ِعْالْعل
ِ ََّيط
ِ ْالرِج
ْيم
ِْ ِأَعُوذُْب
َّ ان
َّ ْالل
ْ ّ يمْم َْنْال
َ
ِ ِ اللْالْع ِظ
ِ ََّيط
ِ
ْ يم
ِْ ْالرِج
َّ ان
ُأ
ْ ّ يمْم َْنْال
َ َِعوذُْب
ِ ِ ِْالس ِمي ِعْالعل
ِ ِ ِيم ِْمنْهم ِزه
ِ َّ ان
ِ َْالَّيط
ِ َِعوذُْب
ْونَ ْفثِ ِْه
َّ الل
ُأ
ْ َّْ يمْم َن
َ
َ ْونَ ْفخه
َ ْ َ ْ ِ ْالرج
ِ ِْ ِ أَعوذُْبdemənin dörd qaydası var:
ِ ََّيط
ِ ْالرِح
ْيم
ِْ ْالرِج
َّ ْالر ْح ََٰم ِن
َّ يم بِ ْس ِمْاللَّ ِه
َّ ان
ُ
ْ ّ اللْم َْنْال
ِ ِْ ِ أَعوذُ ْبdeyib dayanıb, يم
ِ ََّيط
1. يم
ِْ ْالرِج
ِْ ْالرِح
َّ ان
َّ ْالر ْح ََٰم ِن
َّ  بِ ْس ِم ْاللَّ ِهdeyib
ُ
ْ ّ اللْم َْنْال

dayanıb, sonra isə surəni demək olar.
ِ ِْ ِ أَعوذُْبdeyib dayanıb, يم
ِ ََّيط
2. يم
ِْ ْالرِج
ِْ ْالرِح
َّ ان
َّْ ْالر ْح ََٰم ِن
َّ  بِ ْس ِم ْاللَّ ِهsözünü
ُ
ْ ّ اللْم َْنْال
surənin əvvəli ilə birləşdirmək olar.
ِ ِْ ِ أَعوذُ ْبvə يم
ِ ََّيط
ِْ ْالرِج
ِْ ْالرِح
3. يم
َّ ان
َّ ْالر ْح ََٰم ِن
َّ  بِ ْس ِم ْاللَّ ِهsözünü birnəfəsə
ُ
ْ ّ اللْم َْنْال
deyib, sonra isə dayanıb surəni başlamaq olar.
ِ ِْ ِ أَعوذُْبvə يم
ِ ََّيط
4. يم
ِْ ْالرِج
ِْ ْالرِح
َّ ان
َّ ْالر ْح ََٰم ِن
َّ  ْبِ ْس ِمْاللَّ ِهsözünü və surəninin
ُ
ْ ّ اللْم َْنْال
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.
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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 səhəraxşam 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:

Uca Rəbbim pak və müqəddəsdir.

ْ ْربِّ َيْاِلَ ْعلَى
َ ُُ ْب َحا َن

ِ
َّ
ْ ْك
َ َاْوبِ َح ْم ِد َكْالَّ ُه َّمْا ْغ ِف ْرلي ُُ ْب َحان
َ َْربَّن
َ ال ُه َّم

Allahım! Sən pak və müqəddəsssən. Ey Rəbbimiz! Sənə həmd
olsun. Allahım! Məni bağışla.

ِ ِ ِ يْخلَ َقهُْ ْو َْشقَُّْمعهُْوب
ْْوقُ َّوتِِه
َ ْو ْج ِه َيْلِلَّ ِذ
َ ََ َ ْ َ َ
َ ص َرهُْب َح ْوله
َ َُ ََ َد

Sifətim, onu yaradana, ona eşitmə və görmə qabiliyyəti verənə,
Onun güc və quvvəti ilə səcdə edir.

ْ ُص َره
َْ ْو ْج ِه َْيْْلِلَّ ِْذيْ َشق
َ ْول
َ ِْوب
ُ ُْ ََ ْد
َ اللَّ ُه َّمْل
َ ْت ْأن
ُ َُلَ ْم
ُ ْآم ْن
ْ َكْأ
َ َْوب
َ ك
َ ْربّي
َ َك
َ َُُّْ ْم َعه
َ ُْ ََ َد,ِ
َت
َ ت
َ ت
َْ س ُنْالْ َخالِِق
ين
ْ تَبَ َار َكْاللُْأ
َ َح
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  َج َّو َدfelinin məsdəridir. Yəni  تَجْ ِودا → ي َُج ِّو ُد → َج َّو َد.
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:

َّ
ْعلمْيبحثْفيْالكلماتْالقرآنيةْمنْحيثِْعطاءْالحروفْحقهاْمنْالصفاتْالَلزمةْالتي
ِ
ْْكالتفخيم:ْأوْم ْستَ َحقهاْمنْاِلحكامْالناشئةْعنْتلكْالصفات
ْ
ُ الْتفارقهاْكاالُتعَلءْواالُت َفال
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;

ِ ”واصل
“ُْالحروف اِعطاء
ِْ
وترتيب ح ُقوقها
ُْ
ورد مراتِبِها
ّْ الحرف
ِْ
مخرجه الى
ِْ

“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 العمليQuraniKərimi oxuyan hər hansı bir şəxsin bacardığı qədər təcvid
ehkamlarına əməl etməsidir. Nəzəri təcvid ( )التجويد النظريisə 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” ( )الجزريةəsərində yazır:
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ْ
الز ُم
ِ واألخ ُذ بالتَجْ وي ِد َح ْت ٌم
ألنَّهُ بِ ِه اإللهُ أ ْنزَ ال

ح القُ َرآنَ آثِ ُم
َ َم ْن لَ ْم ي
ِ ُص ِح
صال
َ وهك َذا ِم ْنهُ إليْنا َو

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:
َوزينَةُ األدا ِء والقِ َرا َء ِة

الو ِة
َ ِّوهو أيْضا ِح ْليَةُ الت

صفَ ٍة َو ُم ْست ََحقَّها
ِ ِِّم ْن ُكل

ُوف َحقَّهَا
ِ وهو إعطا ُء ال ُحر

يره َك ِم ْثلِ ِه
ِ واللَّ ْفظُ في ن َِظ

واح ٍد ألصْ لِ ِه
ِ َِّو َر ُّد ُكل

ْ ُّبالل
ُّف
ِ طق ِبال تَ َعس
ِ ط
ِ ُّف فِي الن

ف
ِ ُم َك ِّمال ِم ْن غي ِْر ما تَ َك ُّل

ُإال رياضة
امرئ بِفَ ِّك ِه
ٍ

ْس بِ ْينَهُ َوبَ ْينَ تَرْ ِك ِه
َ َولَي

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”
( )الجزريةəsərində yazır:
ْ َعلَى الَّ ِذي يَ ْختَاره َم ِن
اختَبَ ْر

س ْب َعةَ عش َْر
َم َخا ِرج الح
َ روف
ِ

حروف َم ٍد لِ ْل َه َوا ِء تَ ْنتَ ِهي

ْ ف ألِفٌ َو
أختَاهَا َو ِهي
ِ ل ْل َج ْو

س ِط ِه فَ َعيْنٌ حاء
َ و ِمنْ َو

ق َه ْم ٌز هاء
َ ث َّم أل ْق
ِ صى ا ْل َح ْل

 ث َّم الكاف، صى اللِّسا ِن فَ ْوق
َ أ ْق

 وا ْلقَاف، أ ْدنَاه َغيْنٌ َخاؤهَا

ضاد ِمنْ حافَتِ ِه ْإذ َولِ َيا
َّ وال

فجيم الشِّين يا
ْ  وال َو، سفَل
ْ أ
ِ سط

والالم أ ْدنَاها لِم ْنتَ َهاهَا

أو ي ْمنَاها
ْ
َ اس ِمنْ أ ْي
َ االض َر
ْ س َر

وال َّرا يدَانِي ِه لِظَ ْه ٍر أد َْخل

اج َعلوا
ْ والنون ِمنْ طَ َرفِ ِه ت َْحت

ْستَ ِكن
ْ صفِير م
َّ  وال، ع ْليا الثَّنايا

َْوالطَّاء والدَّال وتَا ِم ْنه َو ِمن

َّ والظَّاء
والذال وثَا لِ ْلع ْليا

س ْفلَى
ُّ وق الثَّنَايا ال
ِ َِم ْنه َو ِمنْ ف

ش ِرفَ ْه
ْ اطراف الثَّنايا الم
فالفَا َم َع
ِ

ْ َ َو ِمنْ ب، ِمنْ طَ َرف ْي ِهما
شفَ ْه
َّ ط ِن ال

َوغنَّة َم ْخ َرجها ا ْل َخ ْيشوم

شفَتَ ْي ِن ا ْلواو بَا ٌء ِميم
َّ لِل

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. (ي, )و
Boğaz sonu məxrəcindən hə ilə həmzə çıxır. (ء, )ه
Boğazın ortasını [hə] və [ayn] hərfi sıxır. (ع, )ح
Boğazın əvvəlindən xa və ğayn hərfi çıxar. (خ, )غ
Dilin sonlarında qaf, az öndə kəf hərfi var. (ق, )ك
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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. (ط, د, )ت
Alt damaq, diş kökünə əgər təmas etsə dil,
Sad, zə, sin hərflərinin məxrəcidir o yer, bil. (ص, ز, )س
Dil olarsa üst və alt ön dişlər arasında,
Pəltək tələffüz ilə šə, žəl, ža çıxar onda. (ث, ذ, )ظ
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” ( ُ)الجوْ ف
َ adlanır, mənası isə
ağız boşluğudur. Ağız boşluğunda bir məxrəc vardır ki, buradan
mədd, yəni uzatma hərflərinin (ا, و,  )يsait 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” ( )اِلَْل ُقadlanır, 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.

ُ )الح ْل
Boğaz, yəni “həlq” (ق
َ özü də üç yerə ayrılır və müvafiq olaraq
hər biri bir məxrəc hesab olunur:
1. Əqsəl həlq (ق
َ  – )أَ ْقboğazın sonu.
ِ صى ْال َح ْل
2. Vasatul həlq (ق
َ – boğazın ortası
ِ )و َسطُ ْال َح ْل
ْ
ْ
َ
ْ
3. Ədnəl həlq (ق
ِ  – )أدنَى ال َحلboğazın əvvəli.
Əqsəl həlq (ق
َ  )أَ ْقdedikdə boğazın son hissəsi nəzərdə
ِ صى ْال َح ْل
tutulur. Bu məxrəcdən 2 hərfimiz çıxır – həmzə ( )ءvə hə ()ه. Həmzə
( )ءazərbaycan dilində olan “ə” səsinin kəsilmiş və qırıq forması kimi
tələffüz olunur. İkinci hərfimiz, hə ( )هhərfi isə azərbaycan dilində
olan “h” səsinin heç bir sıxılma olmadan, açıq-aşkar tələffüzü kimi
səslənir.
Vasatul həlq (ق
َ dedikdə boğazın ortası nəzərdə tutulur.
ِ )و َسطُ ْال َح ْل
Bu məxrəcdən də iki hərfimiz çıxır – [ayn] ( )عvə [hə] ()ح. Bu iki
hərfimiz boğaz sıxılaraq tələffüz olunur. Azərbaycan dilində bu
səslərin qarşılığı yoxdur. [Ayn] ( )عhərfinin 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] ( )حhərfidir.
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 (ق
ِ  )أَ ْدنَى ْال َح ْلdedikdə boğazın əvvəli nəzərdə tutulur. Bu
məxrəcdən də iki hərfimiz çıxır – ğayn ( )غvə xa ()خ. Ğayn ( )غhərfi
azərbaycan dilində olan “ğ” səsinin tamamilə oxşarıdır. Bu
məxrəcdən çıxan ikinci hərfimiz xa ( )خhərfi azərbaycan dilində olan
“x” səsinin tamamilə oxşarıdır.

Məxrəclərin yerləşdiyi növbəti yer “lisən” ( ُ )اللِّ َسانadlanır, mənası
isə dil deməkdir. Dildə 10 məxrəc yerləşir ki, bu məxrəclərdən də
cəmi 18 hərf çıxır.
Birinci məxrəcimiz “əqsəl lisən” (صى اللِّ َسان
َ  )أَ ْقdilin son, yəni
boğaza yaxın hissəsidir və buradan qaf ( )قhərfi çıxır. Qaf ( )قhərfi
Azərbaycan əlifbasında olan “q” hərfinin tələffüzündən bir az fərqli,
daha dərin və sıxılmış formada tələffüz olunur.
Növbəti məxrəcimiz qaf ( )قhərfinin məxrəcindən bir az öndə,
yəni dilin sonundan bir az öndə yerləşir. Bu məxrəcdən kəf ( )كhərfi
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çıxır. Kəf ( )كhərfinin tələffüzü azərbaycan dilində olan “k” səsinin
(kran sözündə olduğu kimi) tam bənzəridir.

Növbəti məxrəcimiz “vasatul lisən” ()و َسطُ اللِّ َسان
َ adlanır, mənası isə
dilin ortası deməkdir. Bu məxrəcdən üç hərfimiz çıxır – ĉim ()ج, şin
( )شvə yə ()ي. Ĉim ( )جhərfi dilin ortası yuxarı damağa dəyərək və
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 ( )شvə yə ( )يhərfləri 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 ( )ضhərfi ərəb dilinin ən çətin hərfi hesab
olunduğundan, bəzən ərəb dilini “dad ( )ضdili” 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 ( )ضhərfinin 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 ( )لhərfi çıxır. Ləm ( )لhərfi 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 ( )لhərfinin məxrəci ilə
eynidir. Bu məxrəcdən nun ( )نhərfi çıxır. Qeyd edək ki, nun hərfi
(“ )نğunnə” hərflərindəndir və havanın burun boşluğundan çıxması
ilə alınır. Bu hərf Azərbaycan dilində olan “n” səsinin çox incə
formasıdır.
Digər məxrəcimiz isə ra ( )رhərfinin məxrəcidir. Dilin ucunu
yuxarı kəsici dişlərin kökünə toxundurmaqla bu hərfi tələffüz edə
bilərik. Ra ( )رhərfində başqa hərflərdə olmayan təkrar sifəti vardır.
Ra ( )رhərfinin 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
()ت, dəl ( )دvə ta ( )طhərflərinin məxrəcini alırıq. Tə ( )تhərfi çox
incə bir şəkildə və həms (pıçıltı) sifəti verilərək tələffüz olunur. Dəl
( )دhərfi də həmin məxrəcdən, qalqalə (şiddət) sifəti verilərək tələffüz
olunur və Azərbaycan dilində olan “d” hərfinin çox incə formasıdır.
Dəl ( )دhərfinin qalın bir formada oxunması xətadır. Ta ( )طhərfi də
eyni məxrəcdən çıxaraq istialə (qalınlıq) sifəti ilə tələffüz olunur. Ta
( )طhərfinin tələffüzü Azərbaycan dilində olan “t” və “d” səslərinin
qarışığı kimidir.

Növbəti məxrəcimiz zə ()ز, sin ( )سvə sad ( )صhərflərinin
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 ( )صhərfinin çıxdığını demişlər. Zə ()ز
hərfinin tələffüzü Azərbaycan dilindəki “z” səsinin tələffüzü ilə tam
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eynidir. Sin ( )سhərfinin tələffüzü isə Azərbaycan dilindəki “s”
səsinin tələffüzünün incə formasıdır. Sad ( )صhərfi 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
()ث, žəl( )ذvə ža ()ظ. Bu üç hərf ərəb dilində pəltəkcəsinə tələffüz
edilən hərflər sırasına daxildir. Šə ( )ثvə žəl ( )ذhərfləri incə
formada, ža ( )ظhərfi isə qalın formada tələffüz edilir.

Məxrəclərin yerləşdiyi növbəti yer isə şəfətən ( )الشفتانadlanır,
mənası dodaqlar deməkdir. Burada iki məxrəc yerləşir.
Birinci məxrəcdən fə ( )فhərfi çıxır. Yuxarı kəsici dişlərin uc
hissəsinin alt dodağın yaş yerinə dəyməsi nəticəsində fə ( )فhərfi
alınır. Fə ( )فhərfi 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 ( )مvə vav ()و. Bə ( )بhərfi dodaqların yaş hissələrini
möhkəm şəkildə bir-birinə vuraraq və hava axınını dayandıraraq
Azərbaycan dilindəki “b” səsinin oxşarı kimi tələffüz olunur. Mim
( )مhərfi isə dodaqların quru hissələrini bir-birinə vuraraq və səsi
burundan çıxararaq Azərbaycan dilindəki “m” səsinin oxşarı kimi
tələffüz olunur. Vav ( )وhərfi isə dodaq qönçəvari şəkil alaraq və
Azərbaycan dilindəki “v” səsindən fərqli olaraq yuxarı kəsici dişləri
alt dodağa vurmadan tələffüz olunur.

Sonuncu məxrəcimiz isə xayşum ) (الخيشومadlanır və mənası burun
deməkdir. Bu məxrəcdən iki hərf – mim ( )مvə nun ( )نçıxır. Bu
hərflər şəddə ilə gələrsə, iki hərəkə miqdarında uzadılır və iki
hərəkədən artıq uzadılması caiz deyil.

44

Hərflərin sifətləri
Ərəb dilində olan hərflərin özünə məxsus sifətləri vardır. Bu
sifətlər aşağıdakılardır:

ٌّ االذال

الهمس

الصفير

الَّدة

االصمات

الخهر

القلقلة

الرخاوة

االنحراف

االُتعَلء

اللين

ٌّ االطبا

التكرير

االُتفال

اتفَّي

االنفتاح

Bu sifətlərdən bəzilərini daha ətraflı nəzərdən keçirək:
( الَّدةşiddət) – lüğəvi mənada səsin kəsilməsi deməkdir. Yəni bu
sifətə malik hərflərdə hava axını dayanır, səs kəsilir və davam etmir.
Bu hərfləri məşhur qiraət alimi imam Cəzəri öz şeirində ت
ْْ ْاَ ِج ْد ْقَ ٍط ْبَ َك
kəlməsində birləşdirmişdir. Bu hərflərimiz əlif ()ا, ĉim ()ج, dəl ()د,
qaf ()ق, ta ()ط, bə ()ن, kəf ( )كvə tə ( )تhərfləridir.
( الرخاوةraxavə) sifəti ( الَّدةşiddət) sifətinin əksidir. Yəni bu
hərflərdə hava axını davam edir. ت
ْْ  اَ ِج ْد ْقَ ٍط ْبَ َكkəlməsində olan
hərflərdən başqa ərəb dilinin digər hərfləri ( الرخاوةraxavə) sifətinə
malikdir.
( االُتعَلءistialə) – lüğəvi mənası ucaltma və ya qalxma və ya qalın
olma mənalarını verir. ( االُتعَلءistialə) sifəti dedikdə ərəb əlifbasında
olan qalın hərflər nəzərdə tutulur. Bu hərfləri məşhur qiraət alimi
imam Cəzəri öz şeirində ض ْغ ٍط قِ ْظ
َّ  ُخkəlməsində birləşdirmişdir. Yəni
َ ص
bu hərflər xa ()خ, sad ()ص, dad ()ض, ğayn ()غ, ta ()ط, qaf ( )قvə ža
( )ظhərfləridir. Ra ( )رhərfinə gəldikdə isə alimlər onu qalın
hərflərdən saymamışlar. Çünki ra ( )رhərfi 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.
( االستعالءistialə) sifətinin ziddi ( االستفالistifəl) sifətidir. االستفال
(istifəl) sözü aşağı düşmək, enmək və ya incəlik, naziklik mənasını
ْ ِض ْغ ٍط ق
verir. ظ
َ َّ ُخصkəlməsində olan hərflərdən başqa ərəb əlifbasında
olan digər hərflər ( االستفالistifəl) sifətinə malikdir.
Növbəti sifətimiz ( التكريرtəkrir) – lüğəvi mənası təkrarlama və ya
təkrar etmə kimidir. Bu sifətə yalnız ra ( )رhərfi malikdir. الصفير
(safir) – lügəvi mənası fiştırıq, fit çalmaq kimidir. Bu sifətə malik üç
hərfimiz var: Sad ()ص, sin ( )سvə zə ()ز. Bu hərflər tələffüz edilərkən
fiştırığa bənzər səsin çıxması baş verir.
( القلقلةqalqalə) – lüğəvi mənası sıxmaq və ya təzyiq göstərmək
ْ ُ قhərfləridir. Yəni qaf ()ق, ta ()ط, bə
kimidir . Bu hərflərimiz طبُ َج ْد
()ب, ĉim ( )جvə dəl ( )دhərfləri. Bu hərfləri tələffüz etdiyimiz zaman
hava axını dayanır. Üzərində vəqf edildikdə, durulduqda isə hərf əkssəda verərək iki dəfə təkrarlanır.
( الغنةğunnə) – lüğəvi mənada burundan, yəni xayşum
məxrəcindən çıxan səs deməkdir. Bu sifətə malik iki hərfimiz var:
mim ( )مvə 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 (ً), tənvin kəsrə ( ًٍ) və tənvin
)(ن,
ٌ nəzərdə tutulur. Qurani-Kərimdə hər hansı bir yerdə
dammə (ً)
ْ və ya tənvinlər (ً ًًٍ)
ٌ gələrsə, bu zaman dörd
sukunlu nun )(ن
hökmdən biri əmələ gəlir: izhar ()اإلظهار, idğam ()اإلدغام, iqləb
( )اإلقالبvə ya ixfə ()اإلخفاء.
İzhar ()اإلظهار
Tanınmış qiraət alimlərindən olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün
məşhur Tuhfətul Ətfal ( تحفة االطفالUşaqlara hədiyyə) əsərində belə
yazır:
ـام فَ ُخ ْـذ تَبْـيِـيـنِـي
ٍ أَرْ بَـ ُع أَحْ َك

ين
ِ ــون إِ ْن تَسْـ ُك ْن َو ِللتّـ َ ْن ِو
ِ ُّلِلـن
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ْ
ُف
فَـاألَ َّو ُل
َ اإلظـهَا ُر قَـب
ِ ْـل أَحْ ـر
ٌ هَ ْمـ ٌز فَـهَـا ٌء ثُـ َّم عَـي
ْـن َحـا ُء

ْ َت ُرتِّب
ف
ٍ ـق ِسـ
ِ ْر
ِ لِ ْل َح ْـل
ِ ت فَلـتَـع
ٌ َان ثُــ َّم َغي
ْـن خَ ــا ُء
ِ ُمـ ْه َملَـت

ْ ya tənvinə (ً ًًٍ),
ٌ
Rast gələrsənsə əgər sakin nuna )(ن
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 ( )اإلظهارsözünün 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]
()ع, [hə] )(ح, ğayn ) (غvə xa ) (خhərfləridir.
Misallara nəzər yetirək:
Tənvin

Sukunlu nun

Hərflər
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22

  
   


1. Bəqərə, 177
2. Bəqərə, 285
3. Rad, 33

4. Tövbə, 109
5. Sad, 69
6. Ənam, 128
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7. Fussilət, 42
8. Fussilət, 42
9. Əraf, 43

10. Bəqərə, 59
11. Bəqərə, 197
12. Hucurat, 13

İdğam ()اإلدغام
Tanınmış qiraət alimlərindən olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün
məşhur Tuhfətul Ətfal ( تحفة االطفالUşaqlara hədiyyə) əsərində belə
yazır:
ْ والـثّـَانـي ِإ ْدغَـا ٌم بِسـتَّ ٍة أَت
َـت
ان قِسْــ ٌم يُـ ْدغَـ َما
ِ لَـ ِكنَّهَا قِسْـ َم
َإِالَّ إِ َذا َكـانَـا ِبـكــِ ْل َمـ ٍة فَــال

ْ فِـي يَـرْ َمـلُـونَ ِع ْن َدهُ ْم قَ ْد ثَبَت
َت
فِـي ِه بِـ ُغـنّـ َ ٍة بِيَـ ْنـ ُمو ُع ِلـ َمـا
َان تَـال
ِ تُـ ْد ِغ ْـم َك ُد ْنـيَا ثُ َّم
ٍ صـ ْن َو
فـي الـالَّ ِم َوالـرَّا ثُـ َّم كَـرّ َرنَّـ ْه

ْــر ُغـنَّ ْة
ِ َوالثَّـانـي إِ ْدغَــا ٌم بِ َغي

İdğamdır digər qaydası sukunlu nun və tənvinin,
ْ ُ )يَرْ َملhərflərin.
Rast gələrsə altısına yərməlun-dakı (ون
İdğam iki qisim olur, birincisi günnəlidir.
Buna aid yənmu ( )يَـ ْنـ ُموsözü bu qaydanın dörd hərfidir.
Bu qaydada istisna var, bəzən olmur idğam, bilək.
Buna dunyə ()دنْيَا
ِ sözlərini misal çəkək.
ُ və sinvanu ( ُ)صـ ْن َوان
İkincisi günnəsizdir, gəlsə ləm ) (لvə ra ) (رhərfləri.
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
ْ ُ ”يَرْ َملhərfləri, yəni yə ()ي, ra ()ر, mim ()م, ləm ()ل, vav ( )وvə ya
“ون
nun ( )نgəldiyi 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 ( )وvə ya nun ( )نgələrsə, 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

 

  

ي

    

 
   

2

4

  
  
    

3
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2

5

 
 
  
 
  

8

1. Bəqərə, 8
2. Bəqərə, 19

3. Leyl, 19
4. Ğaşiyə, 8

7

5. Nur, 33
6. İnsan, 19

7. Rad, 11
8. Bəqərə, 148

Qurani-Kərimdə 4 söz vardır ki, orada idğam məal ğunnə qaydası
tətbiq olunmur:
ِ
ُدنْ يَا
قِ ْن َوان
ص ْن َوان
بُ ْن يَان
2. İdğam bilə ğunnə ()االدغام بال الغنة, yəni ğunnəsiz idğam. İstilahi
mənada sukunlu nun və ya tənvinlərdən sonra ləm ( )لvə ya ra ()ر
hərflərindən biri gələrsə “n” səsinin bu hərflərə idğam olunmasıdır.
Yəni “n” səsi tamamilə itir, ləm ( )لvə ra ( )رhərfləri isə buruna
salınmadan şəddələnir.
Misallara nəzər yetirək:
Tənvin

Sukunlu nun

Hərflər

  
  

ل

  
    
 
 
 
  
  

2

1
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4

3


   

ر

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

İqləb ()اإلقالب
İqləb ( )اإلقالبsözünün lüğəti mənası çevirmək deməkdir. İstilahi
mənada isə sukunlu nun və ya tənvinlərdən sonra bə ( )بhərfi 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:
ُ ََّوالث
اإل ْقـالَبُ ِع ْنـ َد ْالبَـا ِء
ِ ـالـث

اإل ْخـفَـا ِء
ِ ِميــما بِ ُغـنَــ ٍة َمـ َع

Bə ( )بhərfinə rast gələrsə, sukunlu nun və ya tənvin,
Nun hərfi mimə çevrilir, budur qaydası iqləbin.
Misallara nəzər yetirək:
Tənvin
3

 
  
 
  
  



Sukunlu nun
2

   

 

Sukunlu nun
(bir sözdə)
1


    

Hərflər
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 ( )اإلخفاءsözünün lüğəti mənası gizlətmək deməkdir. İstilahi
mənada isə sukunlu nun və ya tənvinlərdən sonra izhar ()اإلظهار,
idğam ( )اإلدغامvə iqləb ( )اإلقالبhərflərini 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:
ـل
ِ َاجـبٌ لِ ْلف
ِ ِمـنَ الحُـر
ِ اض
ِ ُوف َو
ض َّمنـْتُـهَا
َ ت قَـ ْد
ِ فِـي ِك ْل ِم ه َذا البَ ْي
َ ض ْع
َ ُد ْم
ظالِـ َما
َ طيّـَبا ِز ْد فِي تُـقَى

ـل
ِ اإل ْخـفَا ُء ِع ْنـ َد ْال
ِ فاض
ِ َوالرَّابِـ ُع
فـي خَ ْم َسـ ٍة ِم ْن بَ ْع ِد َع ْش ٍر َر ْم ُزهَا

ْ ص
ف َذا ثَـنَا َك ْم َجا َد َش ْخصٌ قَ ْد س َما
ِ

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:

ف ذَا ثَنَا َك ْم َج َاد َش ْخص قَ ْد ْسَا
ْ ِص
ض ْع ظَالِ َما
َ ُد ْم طَيَّباً ِزْد ِيف تُ َق ًى

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
2

4

 
  
  

Sukunlu nun

Hərflər

 

 
 
 

ص

 

  

ذ

1

  

 
    
 


3
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6

5

     
  

ث



 

ك

    

 

ج

    

 

ش

   

ق

   
 

س

    

د

 

 

ط

   
  

7

 

 
 
  


9

8

10
12 


 
  
 
   

11

   

 
 
    

14

13

 

   
  
 
 
  

15

 
  
   

17

  
 
  


19


   
  


21

   


ز

  

 
  

ف

   


ت

 

  

ض

 
 
 

ظ

16

18

20

22

24

  
  


23

 
  
  
   
    
 
  


25

   
 
 
 

27

  

 
 


29

26

28

30

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 ()اإلظهار الشفوي, idğam-şəfəvi ( )اإلدغام الشفويvə ixfəْ ) də adlandırırlar.
şəfəvi (اإلخـفاء الشفوي
İxfə-şəfəvi
Qurani-Kərimdə hər hansı bir yerdə sukunlu mimdən ( ) ْمsonra bə
( )بgələrsə, bu zaman ixfə əş-şəfəvi ( )اإل ْخـفاء الشفويbaş verəcək, mim
hərfi bə hərfində gizlənəcəkdir və bu gizlənmə iki hərəkə miqdarında
davam edəcəkdir. Misallara nəzər salaq:
2

 

     
  
 
   

1. Ğafir, 16

1


    
   

ب

2. Fil, 4

İdğam-şəfəvi
Qurani-Kərimdə hər hansı bir yerdə sukunlu mimdən ()م
ْ sonra
mim ( )مgələrsə, bu zaman idğam əş-şəfəvi ( )اإلدغام الشفويbaş
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 ( ) ْمsonra bə
( )بvə mimdən ( )مbaşqa digər 26 hərf gələrsə, bu zaman izhar əş53

şəfəvi ( )اإلظهار الشفويbaş verəcək, yəni mim açıq-aşkar bir şəkildə
oxunacaq. Misallara nəzər salaq:
 

 
  

  
  

2

1. Fil, 1

1

2. Fatihə, 2

Tanınmış qiraət alimlərindən olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün
məşhur Tuhfətul Ətfal ( تحفة االطفالUşaqlara hədiyyə) əsərində belə
yazır:
ـجا
ٍ َالَ أ
َ لــف لَيِّــنَ ٍة لِــ ِذى ْال ِح
ْ َظـهَـا ٌر فَق
ْ ِإِ ْخـفَا ٌء ا ْدغَـا ٌم َوإ
ــط
َّ َو َسـ ِّمـ ِه ال
َّ ــو
ى لِ ْلـقُــرَّا ِء
ِ ش ْف

َوالِميـ ُم إِ ْن تَسْـ ُك ْن ت َِجى قَب َْل ْال ِه َجا
ْ َضب
ْ أَحْ ـ َكا ُمـهَا ثَـالَثَـةٌ لِ َم
ـط
َ ـن
اإل ْخـفَـا ُء ِع ْنـ َد ْالبَــا ِء
ِ فَـاألَ َّو ُل
َوالثّـَانـى إِ ْدغَـا ٌم بِ ِم ْـثلِـهَا أَتَـى
ْ اإل
ُ َِوالثـَّال
ظـهَا ُر فِـى ْالبَقِيَّـ ْة
ِ ـث

صـغـِيرا يَا فَـتَى
َ َو َسـ ِّم إدغـاما
ْ ِم
ف َو َسـ ِّمـهَا َش ْف ِويَّـ ْه
ٍ ُـن أَحْ ـر
ف
ِ ـر
ِ لِـقُـرْ ِبــهَا َوالتحا ِد فَا ْع

َـفى
ِ َواحْ ـ َذرْ لَدَى َوا ٍو َوفَـا أَ ْن ت َْخت

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.
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Mim məxrəci fə-yə yaxın, vav-la eyni olduğundan,
İxfə etmə mim hərfini, bir az ehtiyatlı davran.
Qeyd: Mim ( )مhərfinin məxrəci fə ( )فhərfinin 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
ّ və ya
Əgər Qurani-Kərimdə hər hansı bir yerdə şəddəli nun ()ن
şəddəli mim ( ) ّمgələrsə, 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 االطفالUşaqlara hədiyyə) əsərində belə
yazır:
َّ َو ُغ
ـن ِميـما ثُـ َّم نُونـا ُشــ ِّددَا

َو َســ ِّم ُكـال َحـرْ فَ ُغـنَّ ٍة بَـدَا
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Mim və nun hərfləri əgər, gələrsə şəddə ilə,
Uzanar iki hərəkə, oxunar ğunnə ilə.
İdğam misleyn
Misleyn ( )المثلينsözünün lüğəti mənası iki bir-birinə oxşar, iki eyni
olan deməkdir. İstilahi mənada Qurani-Kərimdə iki eyni hərfin birbirinin 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:

   
   
  

م

 

    
 

ب

1

2

1. Bəqərə. 134 2. Bəqərə, 60

Tanınmış qiraət alimlərindən olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün
məşhur Tuhfətul Ətfal ( تحفة االطفالUşaqlara hədiyyə) əsərində belə
yazır:
ْ ان فَ ْال ِم ْثـالَ ِن فِـي ِهـ َما أَ َح
ـق
ِ ََحـرْ ف

ج اتَّفَـ ْق
ِ إِ ْن فِي الصِّ فَا
ِ َت َوال َمخ
ِ ـار

İdğam misleyn qaydasında eyni hərf ardıcıl gələr.
Birinci hərf oxunmaz, ikincisi şəddələnər.
İdğam mutəcəniseyn
Mutəcəniseyn ( )المتجانسينsözünün mənası iki eynicinsli deməkdir.
İstilahi mənada məxrəcləri eyni, sifətləri isə ayrı olan iki hərfin birbirinin ardı ilə gəlməsi zamanı birinci hərfin oxunmaması və
ikincinin şəddələnərək oxunmasına deyilir. Belə hərflər yeddi
qrupda cəmləşib:
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1. Sukunlu dəl ( ) ْدhərfinin tə ( )تhərfinə rast gəlməsi. Bu hərflərin
məxrəcləri eynidir, lakin dəl ( )دhərfi qalqalə ( )القلقلةsifətinə, tə ()ت
hərfi isə həms ( )الهمسsifətinə malikdir. Misala baxaq:
 

ْد ← ت

Ənkəbut, 38

ْ hərfinin dəl ( )دhərfinə rast gəlməsi.
2. Sukunlu tə ()ت
 
   

تْ ← د

Əraf, 189

ْ hərfinin ta ( )طhərfinə rast gəlməsi. Bu hərflərin
3. Sukunlu tə ()ت
də məxrəcləri eynidir, lakin ta ( )طhərfi qalqalə ( )القلقلةsifətinə, tə ()ت
hərfi isə həms ( )الهمسsifətinə malikdir.
  

تْ ← ط

Ali İmran, 122

4. Sukunlu ta ( ) ْطhərfinin tə ( )تhərfinə rast gəlməsi.


ْ طْْ←ْت

Nəml, 22

ْ hərfinin ža ( )ظhərfinə rast gəlməsi.
5. Sukunlu žəl ()ذ
 

ْ ْذْ←ْظ

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

ْ ثْ←ْذ
ْ

Əraf, 176

7. Sukunlu bə ( ْ )بhərfinin mim ( )مhərfinə rast gəlməsi.
 

ْ بْ←ْم
ْْ

Hud, 42

İdğam mutəqaribeyn
Mutəqaribeyn ) (المتقاربينsözünün 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 ( )لvə ra ( )رhərfləri. Bu hərflərin sifətləri fərqli olsa da
məxrəcləri bir-birinə yaxındır və bu zaman idğam mutəqaribeyn
qaydası baş verir. Yəni sukunlu ləm ( ْ )لra ( )رhərfinə rast gələrsə,
ləm ( )لhərfi oxunmur, ra ( )رhərfi isə şəddələnir. Misala baxaq:
      


   


2

1. Kəhf, 22

1

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 ( )لhərfinin üzərində səktə ( )سişarəsi var.

2. Qaf ( )قvə kəf ( )كhərfləri. Yəni sukunlu qaf ( ) ْقkəf ( )كhərfinə
rast gələrsə, qaf ( )قhərfi oxunmur, kəf ( )كhərfi isə şəddələnir.
Misala baxaq:
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ْ ْ ٌّْ←ْك

Mursəlat, 2

Tanınmış qiraət alimlərindən olan Süleyman əl-Cəmzuri özünün
məşhur Tuhfətul Ətfal ( تحفة االطفالUşaqlara hədiyyə) əsərində idğam
mutəqaribeyn və idğam mutəcəniseyn qaydaları haqda belə yazır:
ْ ت
اختَـلَـفَا يُلَقَّــبَا
ِ َوفـي الصِّـفَا
ْ فِـي َم
ت ُحقِّـقَا
ِ ج ُدونَ الصِّ فَا
ٍ ـخ َر
ْ َـير َسـ ِّمـي
ـن
َ أَ َّو ُل ُكـلٍّ فَالصَّـ ِغ

ـاربَـا
َ َـرجـا تَـق
َ َوإِ ْن يَ ُكـونَا َم ْخ
اربَـي ِْن أَوْ يَ ُكــونَا اتَّفَـقَا
ِ َُمـ ْتـق
ْ بِ ْال ُمت ََجانِ َســي ِْن ثُــ َّم إِ ْن سـ َ َك
ـن

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 َّللاdedikdə Qurani-Kərimdə olan Allah ()َّللا
sözünün qalın və ya incə oxunması nəzərdə tutulur. Bildiyimiz kim
ləm ( )لhərfi incə hərflərdən sayılır, lakin istisna olaraq Allah ()َّللا
sözündə bu hərf bəzən qalın oxuna bilir.
İndi isə Allah ( )َّللاsözünün qalın oxunma formalarına baxaq. Əgər
ُ gələrsə, bu
Allah ( )َّللاsözündən əvvəl fəthə ( ًَ) və ya dammə (ً)
zaman Allah ( )َّللاsözündə olan ləm ( )لhərfi qalın oxunar. Məsələn,

Bəqərə surəsinin 20-ci ayəsində keçən  kəlməsində olduğu

kimi.
Əgər Allah ( )َّللاsözündən əvvəl kəsrə (ً)
ِ gələrsə, bu zaman Allah
( )َّللاsözündə olan ləm ( )لhərfi incə oxunar. Misallara baxaq:
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2

1. Fatihə, 1

  

 

1

  

 
 

2. Ali İmran, 83

Qeyd edək ki, Qurani-Kərimdə keçən Allahummə ( )اللَّهُ َّمsözü də
bu qaydalara tabe olur. Əgər Allahummə ( )اللَّهُ َّمsözündən əvvəl fəthə
ُ gələrsə, bu zaman Allahumə ( )اللَّهُ َّمsözündə olan
( ًَ) və ya dammə (ً)
ləm ( )لhərfi qalın oxunar. Məsələn, Yunus surəsi 10-cu ayədə keçən
 ُسب َْحانَكَ اللَّهُ َّمkəlməsində olduğu kimi.
Əgər Allahummə ( )اللَّهُ َّمsözündən əvvəl kəsrə (ً)
ِ gələrsə, bu
َّ
zaman Allahummə ( )اللهُ َّمsözündə olan ləm ( )لhərfi incə oxunar.
Məsələn, Ali İmran surəsinin 26-cı ayəsində keçən  قُ ِل اللَّهُ َّمkəlməsində
olduğu kimi.
Qalqalə
Bildiyimiz kimi qalqalə ( )القلقلةsözünün lüğəvi mənası sıxmaq və
ْ ُ قhərfləridir. Yəni
ya təzyiq göstərmək kimidir. Bu hərflərimiz طبُ َج ْد
qaf ()ق, ta ()ط, bə ()ب, ĉim ( )جvə dəl ( )دhərfləri. Bu hərfləri sukunlu
halda tələffüz etdiyimiz zaman əks-səda, təzyiq yaranır. Qalqalə
( )القلقلةözü də iki yerə bölünür:
1. Böyük qalqalə ( – )القلقلة الكبرىBu beş hərflərimizdən biri, yəni
qaf ()ق, ta ()ط, bə ()ب, ĉim ( )جvə dəl ( )دhərflərindən 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 ( )دhərflərinin 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,  َوقَ ْد. 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 الصغرىBu beş hərflərimizdən biri, yəni
qaf ()ق, ta ()ط, bə ()ب, ĉim ( )جvə dəl ( )دhərflərindən 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 ( )الartiklində olan ləm ( )لhərfi
müəyyən hərflərdən əvvəl gələrsə oxunur və müəyyən hərflərdən
əvvəl gələrsə oxunmur.
1. Əgər əlif-ləm ( )الartiklindən sonra müəyyən olunmuş 14 hərf
gələrsə, bu zaman əlif-ləm ( )الartiklında olan ləm ( )لhərfi oxunmaz.
Bu hərflərə idğam şəmsiyyə ) (اإلدغام الشمسيhərfləri deyilir. Məsələn,
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Fatihə surəsinin altıncı ayəsində keçən  kəlməsində əlif-ləm
( )الartiklində olan ləm ( )لhərfi oxunmur, çünki sad ( )صhərfi şəmsi
hərflərindəndir. Həmçinin Fatihə surəsinin üçüncü ayəsində keçən

 kəlməsinə nəzər salsaq, burada da ləm ( )لhərfinin

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

ز

ر

ذ

د

ث

ت

ن

ل

ظ

ط

ض

ص

ش

Şəmsi hərfləri əzbərləmək üçün tanınmış qiraət alimlərindən olan
Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال
(Uşaqlara hədiyyə) əsərində bu hərfləri bir beytə cəm etmişdir və bu
beytdə olan 14 sözün baş hərfləri şəmsi hərflərdir:
ـرم
َ َد ْع سُـو َء ظَ ٍن ُزرْ َش ِريـفَا لِ ْل َك

ْ ُصلْ رُحْ َما تَف
ْ ض
ف َذا نِ َعم
ِ ـز
ِ ِطبْ ثُ َّم

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 ( )الartiklindən sonra müəyyən olunmuş digər 14
hərf gələrsə, bu zaman əlif-ləm ( )الartiklında olan ləm ( )لhərfi
oxunar. Bu hərflərə isə izhar qəməriyyə ) (اإلظهارالقمريhərfləri

deyilir. Məsələn, Ali İmran surəsinin 26-cı ayəsində keçən 

kəlməsində əlif-ləm ( )الartiklında olan ləm ( )لhərfi oxunur, çünki
xa ( )خhərfi qəməri hərflərdəndir. Həmçinin Həşr surəsinin 23-cü

ayəsində keçən  kəlməsində əlif-ləm ( )الartiklında olan ləm ()ل

hərfi qəməri hərflərdən olan mim ( )مhərfindən əvvəl gəldiyi üçün
oxunur. Qəməri hərflərimiz aşağıdakılardır:
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غ

ع

خ

ح
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ب

ا

ي

و

ه

م

ك

ق

ف

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:
ْ َْـغ َحجَّـكَ َوخ
ُـف َعقِيـمـه
ِ اب
Tərcüməsi isə belədir: “həcc etməyi arzula və (həcc etdiyin
zaman) onun ərkanlarını pozmaqdan qorx”.
Ra ( )رhərfinin hökmləri
Bildiyimiz kimi Qurani-Kərimdə gələn ra ( )رhərfi bəzən qalın
ُ  )التَّرقِيoxunur.
( )التَّ ْف ِخي ُمvə bəzən də incə (ق
a) Ra ( )رhərfi aşağıdakı hallarda qalın ( )التَّ ْف ِخي ُمoxunur:
1. Əgər ra ( )رhərfinin hərəkəsi fəthə ( ًَ) olarsa. Məsələn, Bəqərə
surəsinin 46-cı ayəsində keçən  kəlməsində olduğu kimi.

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

kimi.
3. Əgər ra ( )رhərfi sukunlu ( ْ )رgələrsə və ondan əvvəl gələn hərfin
ُ olarsa. Məsələn, Əraf surəsinin 6-cı ayəsində
hərəkəsi dammə (ً)
keçən  kəlməsində və ya Bəqərə surəsinin 249-cu ayəsində
keçən  kəlməsində olduğu kimi.

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

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

həmzə () gələrsə. Məsələn, Ənbiya surəsinin 28-ci ayəsində keçən
  لِ َم ِنkəlməsində olduğu kimi.

7. Əgər vəqf etdiyimiz zaman sözün sonunda ra ( )رhərfi sukunlu
( ْ)ر, ondan əvvəlki hərf də sukunlu və ondan da əvvəlki hərf isə
ُ gələrsə. Məsələn, Fəcr surəsinin 1-ci
fəthəli ( ًَ) və ya damməli (ً)
ayəsində keçən  kəlməsində olduğu kimi.

ُ  )التَّرقِيoxunur:
b) Ra ( )رhərfi aşağıdakı hallarda incə (ق
1. Əgər ra ( )رhərfinin hərəkəsi kəsrə (ً)
ِ olarsa. Məsələn, Rad

surəsinin 26-cı ayəsində keçən  kəlməsində olduğu kimi.

2. Əgər ra ( )رhərfi sukunlu ( ْ )رgələrsə və ondan əvvəl gələn hərfin
hərəkəsi kəsrə (ً)
ِ olarsa. Məsələn, Kəhf surəsinin 107-ci ayəsində
keçən  kəlməsində olduğu kimi.

3. Vəqf etdiyimiz zaman əgər ra ( )رhərfi sukunlu ( ْ )رolarsa və
ondan əvvəl mədd yə ( )يgələrsə. Məsələn, Bəqərə surəsinin 234-cü
ayəsində keçən  kəlməsində və ya Bəqərə surəsinin 20-ci
ayəsində keçən  kəlməsində olduğu kimi.

4. Əgər ra ( )رhərfi 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.

ُ )التَّرقِي
Bəzi hallarda isə ra ( )رhərfi həm qalın ()التَّ ْف ِخي ُم, həm də incə (ق
oxuna bilər. Bu halları nəzərdən keçirək:
1. Əgər ra ( )رhərfi sukunlu ( ْ )رolaraq gələrsə və ondan əvvəl
gələn hərfin hərəkəsi kəsrə (ً)
ِ olarsa və sukunlu ra hərfindən sonra
istialə ( )االستعالءhərflərindən 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 ( )رhərfi qalın formada oxunur.
2.Vəqf etdiyimiz zaman ra ( )رhərfi sukunlaşarsa və ondan əvvəl
istialə ( )االستعالءhərflərindən biri gələrsə və ondan da əvvəlki hərf
kəsrəli (ً)
ِ olarsa. Məsələn, Zuxruf surəsinin 51-ci ayəsində keçən
 kəlməsində olduğu kimi.

Mədd
Mədd ) (المدsözünün 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 əlCəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal ( تحفة االطفالUşaqlara
hədiyyə) əsərində belə yazır:
َ َو َســ ِّم أَ َّوال
يـعـيّا َوهُـــو
ِ ِطب

ُــى لَـه
ٌّ ـى َو فَـرْ ِع
ُّ َِوالمـ َ ُّد أَصْ ل

Mədd bölünür iki yerə, var əsli mədd, var fəri mədd.
Əsli məddin birincisi, bil, adlanır təbii mədd.
Əsli mədd
Əsli mədd ) (المد األصليdedikdə 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:
ٌ َُّمـاالَ ت ََوق
ْـف لَـهُ عَـلـى َسـبَب
ْ ف َغ ْي ُر هَ ْم ٍز أَوْ سُـ ُك
ون
ٍ ْبلْ أَىُّ َحر

َْوالبِـدُونِ ِه الحُـ ُروفُ تُجْ ـتَـلَـب
ْ ى يَ ُك
ـون
َّ َجا بَعْـ َد َمـ ٍّد فَالطَّبِــيِع

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 ( )وvə yə ()ي
hərfləridir. Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة
( االطفالUşaqlara hədiyyə) əsərində belə yazır:
وحـيـهَا
ِ ُاى َو ْه َى فى ن
ِ ِم ْن لَ ْف
ٍ ـظ َو
لف ي ُْلتَــزَ ْم
ٍ َْـل أ
َ شَـرْ طٌ َوفَـ ْت ٌح قَب

حُـرُوفُــهُ ثَـــالَثَـةٌ فَ ِعـيـهَا
ض ْـم
َ واو
َ َوال َك ْس ُر قَب
ِ ْـل ْاليَا َوقَب َْل ْال

Mədd hərfinin sayı üçdür, birləşib “vain” sözünə. (اى
َ
ٍ )و
Hər üç məddə göstəririk, “nuhihə” sözün nümunə. (وحـيـهَا
ِ ُ)ن
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 ( )اsakin 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.

66

- Əgər yə ( )يsakin 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 ( )وsakin halda, yəni heç bir hərəkəsiz və simvolsuz
gələrsə və həmin bu vavdan əvvəl hər hansı bir hərfin hərəkəsi
ُ olarsa, bu dammə iki hərəkə miqdarında, yəni təqribən
dammə (ً)
iki saniyə müddətində uzadılır. Məsələn, Fələq surəsinin
1-ci ayəsində keçən  sözündə olduğu kimi.
Məddul ivad
İvad ( )العوضsözünün 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

1. Nisə, 58

  

2

 
 

1

  

2. Nisə, 58 3. Nisə, 16

Məddul bədəl
Bədəl ) (البدلsözünün lüğəti mənası dəyişdirmək deməkdir. Əgər
həmzədən ( )ءsonra mədd hərflərindən biri gələrsə, uzatma baş verir
və Hafs-an-Asim qiraətinə görə iki hərəkə miqdarında uzadılır.
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3

1. Bəqərə. 13

2

 
 

1

  


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 əlCəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal ( تحفة االطفالUşaqlara
hədiyyə) əsərində belə yazır:
ْـجـلا
َ ون ُمس
ٍ َسـبَبْ َكهَ ْم ٍز أَوْ ُس ُك

ٌ ُـى َموْ ق
ـوف عَلـي
ُّ َواآلخَ ُر ْالفَرْ ِع

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 الفرعيbir neçə yerə bölünür:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Məddul muttəsıl ()المد المتصل
Məddul munfəsıl ()المد المنفصل
Məddul aridu lissukun ()المد العارض للسكون
Məddul ləzim ()المد اللزم
Məddul lin ()المد اللين
Məddus sılətil kubra ()المد الصلة الكبرى
Məddul muttəsıl

Muttəsıl ( )المتصلsözünün mənası bitişik deməkdir. Əgər mədd
hərflərindən sonra həmzə ( )ءgələrsə 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

1. Bəqərə, 20



  


1

2

  


2. Ali İmran, 174 3. Nəsr, 1

Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال
(Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə yazır:
ُ ُّـي ْال ُوجُوبُ َو ْال َج َوا ُز َوالل
ـزو ْم
َ َو ْه
ــل يُ َعـ ْد
ٍ ْفِـي ِك ْل َمــ ٍة َو َذا بِ ُمتَّص

ُوم
ْ لِ ْل َمــ ِّد أَحْ ـ َكـا ٌم ثَـلَثَـةٌ تَـد
اجبٌ إِ ْن َجـا َء هَ ْمـ ٌز بَ ْع َد َمـ ْد
َ َف
ِ ـو

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 ( )المنفصلsözünün mənası ayrı-ayrı, bitişməyən
deməkdir. Əgər mədd hərflərindən sonra həmzə ( )ءgələrsə 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. İnfitar, 6

1



2. Nur, 31

Qeyd: Məddul munfəsıl qaydasında həmzə ( )ءəksər hallarda əliflə, yəni
dayaqla gəlir.

Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال
(Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə yazır:
ْصــل
ِ َُكـلٌّ بِ ِك ْل َمــ ٍة َوهَ َذا ال ُمـ ْنف

صـل
ِ َُو َجـائـ ٌز َمـ ٌد َوقَصْ ـ ٌر إِ ْن ف
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Məddən sonra gəlsə həmzə, fərqli olarsa kəlmələr,
Munfasıldır; iki, həm dörd hərəkə uzana bilər.
Məddul aridu lissukun
Aridu lissukun )“ (العارض للسكونəsli 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:
َُو ْقـفَا ا َكتَعْـلَـ ُمـونَ نَسْـتَ ِعــين

ُض السُّـ ُكـون
َ َـر
َ َو ِمثـْ ُل َذا إِ ْن ع

Məddən sonrakı hərəkə, vəqfdə dönüb olsa sukun,
Qayda arid lissukundur, misal nəstəin, təaləmun.
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Məddul ləzim
Ləzim ( )الالزمsözünün lüğəti mənası lazım olan, vacib olan,
ayrılmaz anlamına gəlir. İstilahi mənada isə mədd hərfindən sonra
ْ və ya şəddə (ً)
ّ gələrsə, bu zaman mədd hərfinin altı
sukun (ً)
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
ّ gəldiyi zaman
mədd hərfindən sonra hər hansı bir kəlmədə şəddə (ً)
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
ْ gəldiyi zaman
mədd hərfindən sonra hər hansı bir kəlmədə sukun (ً)
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 birbirinə 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:
ع

ط

ص

س

ر

ح

ا

ي

ه

ن

م

ل

ك

ق

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 االطفالUşaqlara hədiyyə)
əsərində bu hərfləri  َح ٌّي طَهُرsözündə 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 ص َع َسلُ ُك ْم
َ ُ نَقkəlməsini 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



1. Ya-sin, 1

3

2. Hud, 1 3. Qaf, 1



2



1



4. Qaləm, 1

Süleyman əl-Cəmzuri özünün məşhur Tuhfətul Ətfal تحفة االطفال
(Uşaqlara hədiyyə) əsərində belə yazır:
ـي َم َعــ ْه
ٌّ ِـي َو َحرْ ف
ُّ َوتِ ْـلكَ ِك ْـل ِم
فَـهَـــ ِذ ِه أَرْ بَـ َعـةٌ تُـفَصَّــ ُل

أَ ْق َســا ُم الَ ِز ٍم لَـدَيهم أَرْ بَـ َعـ ْة
ٌ َِّكـالَهُـ َما ُمـخَـف
ُـف ُمـثَـقَّـل

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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ِكـالَهُـ َما ُمثَـــقّـ ٌل إِ ْن أُ ْد ِغـ َما
ُّْــور
ُّ َِوالـالَّ ِز ُم ْال َحـرف
َ ـي أَ َّو َل الس

ٌ ََّمخَ ف
ـف ُكــلُّ إِ َذا لَـ ْم يُـ ْدغَـ َما
ْصــر
َ انح
َ ـان
ٍ ُوجُـو ُدهُ َوفِـي ثَ َم
ُّ
ْوالطو ُل أَخَ ص
َو َعيْنُ ُذو َوجْ هَـي ِْن
ْ ِفـ َ ُمـ ُّده َمـ ّدا طَبِيـ ِعـيَّا أُل
ــف

ْيَـجْ َمعُـهَا حُـ ُروفُ َك ْم َع َسلْ نَقَص
ْ ِف الثُّالَثِي الَ أَل
ـف
َ َو َما ِس َوي
ِ ْالحر
ُّْـور
َ ح الس
َ ََو َذاكَ أَيْضـا فِـي ف
ِ ِـوات
ْـح األَرْ بَـ ْع َعشَـر
َ َِويَجْ َمـ ُع ْالفَ َوات

ْصـر
َ فِي لَ ْف ِظ َح ٍّي طَـا ِه ٍر قَـ ِد ا ْن َح
ْص ْلهُ س َُحيْرا َم ْن قَطَعْك َذا ا ْشـتَهَر
ِ

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. ( ْ) َك ْم َع َسلْ نَقَص
[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. () َح ٍّي طَـا ِه ٍر
Alimlər əzbərləməkçün, bu hərflərin on dördün də
Cəm edib, “silhu suhəyran, mən qatəkə” cümləsində.
(ص ْلهُ س َُحيْرا َم ْن قَطَعْك
ِ )
Məddul lin
Lin ) (اللينsözünün hərfi mənası dartmaq deməkdir. İstilahi
mənada Qurani-Kərimdə hər hansı bir kəlmənin sonuncu hərfindən
əvvəl sukunlu vav ( ْ )وvə ya sukunlu yə ( ْ )يhərfləri gəldikdə və
onlardan da əvvəl fəthə ( ًَ) gəldiyi zaman vav ( )وvə 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. Qureyş, 1

  

 
 

1

    

  


2. Qureyş, 4

Məddus sılə
Sılə ( )الصلةsözünün 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 الصغرىƏgər 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 ( )الartiklı gələrsə, bu zaman
həud-damir uzadılmır. Məsələn:
 
 
      

2

1. Bəqərə, 247

1

2. Ğafir, 3
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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 ( – )الصلة الكبرىƏgər həud-damirdən sonra həmzə
( )ءgələrsə, bu zaman həmin sılə məddul munfəsılın hökmünü
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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1. Vaqiə, 79 2. Huməzə, 3

Vəsləli həmzə
Vəslə ( )الوصلsözünün lüğəti mənası birləşdirmək deməkdir. Əgər
Qurani-Kərimdə əlif hərfi üzərində vəslə işarəsi ( )ٱilə 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

 
 

1. Bəqərə, 250

2. Əraf, 89

   


2

1

  
 

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

1. Kəhf, 1

  

  
  

3

2. Ya-sin, 52

3. Qiyamə, 27

2

   
    

1

 
  


4. Mutaffifin, 14

Qurani-Kərimdə səktə kiçik sin ( )سişarəsi 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 ( )مqarışdırılmasın.
 
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 ( )ةilə bitərsə, həmin tə
mərbutənin üzərində vəqf etdiyimiz zaman oxunuşda həmin tə
mərbutə ( )ةhə ( )هhərfi ilə əvəz olunur.
  
  
      
  
  

2

1

 
  
   
    
 
   


1. Qiyamə, 2 2. Qariə, 1-2

2. Əgər ayənin sonu tə məbsutə ( )تilə 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 ( )صhərfinin
üzərində kiçik sin ) (سhərfi gələrsə, bu zaman sad ( )صhərfinin sin
( )سhərfi kimi oxunması daha yaxşıdır. Əgər kiçik sin (  )سhərfi Sad
( )صhərfinin altında gələrsə, bu zaman sad hərfi kimi oxunması daha
yaxşıdır. Qurani-Kərimdə belə sin hərfləri üç yerdə gəlir:
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1. Bəqərə, 245

2. Əraf, 69

2

  
 
 

 

   

1

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 ( )مhərfinin
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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