


 1 

ِحيمِ                                ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ                         بِْسِم هللاَّ
        Bağışlayan və mərhəmətli Allahın adı ilə. 

Oldurən sən, dirildən sən, saxlayan sənsən, həkim, 

Yоx imiş bir səndən özgə ayəti Quran ilə. 

Bu Xətayi ta əzəldən eşqinə yoldaş idi, 
Konlunu şad eyləyibdir sən kərəmlu xan ilə.(Xətai) 

Həmd aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Salavat və 
salam Peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.ə.s.) və onun Əhli 
Beytinə olsun!  
 əl-Həcc-16-Biz Quranı nazil etdik. Burada Allahın 
birliyini və onun gözəl hökmlərini aşkar dəlillərlə açıqla-
dıq. Allah istədiyi  bəndəsini  Qurana hidayət edər. 
  əz-Zumər-22-Məgər Allahın köksünü (qəlbini) islam dini 
üçün açmaqla Rəbbi tərəfindən qəlbi nurlanan kəs, qəlbi 
möhürlənmiş kimsə kimi ola bilərmi?! Elə isə vay qəlbləri 
Allahın zikrinə (Qurana) qarşı sərt olanların halı na! 
Onlar  haqq  yoldan  açıq-aydın  azmışlar.  
  İslam dini kainatın dini olduğundan Qurani–Kərim də, 
bütün dünya əhlinə həyatda düzgün yaşayıb, bəlalardan 
qorunmaq, əbədi dünyada isə Cəhənnəm odundan 
qurtarmaq üçün Allah–taala tərəfindən  insanlığa bəxş 
edilən ən müqəddəs nemətdir.  
Ərəb dili dünyanın qədim dillərindən olub, sami dillər 
qrupuna daxildir. Qədim tarixə malik olan bu dil “qədim” 
”klassik” və “müasir”olmaqla üç inkişaf mərhələsi  
keçmişdir.Təqribi götürsək, birinci mərhələsi eramızın V 
əsrinədək olan bir dövrü, ikinci mərhələ V-XVIII əsrləri, 
müasir mərhələ isə  XIX  əsrin ikinci yarısından indiyədək 
davam edən dövrü əhatə edir. 

Müasir ərəb dili bütün ərəb ölkələrində dövlət dili kimi 
qəbul edilmişdir.Ərəb  dili  ilə  yanaşı, əhalinin danişdığı  
məhəlli (şəhərlər üzrə) dialekt və şivələr də mövcuddur. 
Bunlar bir-birlərindən və habelə ədəbi dildən ciddi 
şəkildə fərqləndiyi üçün bəzən müxtəlif ölkələrdə yaşayan 
ərəblərin bir-birini başa düşməməsinə səbəb olur.  
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Əlifba-İnsan danışığındakı hər bir  səsin qrafik xətlə 
qeydləri sistemi. 

Əlifba sözü ərəb dilindən alınmadır. Ərəb dili əlifbasının 
birinci iki hərfinin adları əsasında düzəlmişdir: əlif+ba. 
Yunanlarda əlifba anlamında alfavita işlənmişdir. 
Hazırda dünyada 350-dən artıq müxtəlif əlifbadan istifadə 
olunur. Dünya əlifbalarının, eləcədə keçmişdə istifadə 
olunmuş və hazırda elmə məlum olan əlifbaların 
hamısının protosemit vahid yazı sistemindən nəşət 
tapması elmdə təsdiqini tapmışdır.  

Ərəb dili müxtəlif söz ehtiyatının genişliyi cəhətdən dün-
yanın zəngin dillərindən hesab edilir. Burada  sinonim 
sözlər çox geniş təmsil olunduğundan eyni məfhum  çox 
vaxt ən azı bir neçə söz, bəzən isə onlarla, hətta yüzlərlə 
sözlə ifadə edilə bilir. Bu səbəbdən də, ərəblər bir-birlərini 
başa düşmək üçün çox vaxt Qurani-Kərimin sözlərindən 
istifadə edirlər. 
Quran-lüğətdə oxumaq mənasına gəlir. Qurani-Kərim 
həm dünyada,  həm də axirətdə insanı sevindirmək, insanı   
qaranlıqdan aydınlığa çıxarmaq üçün Allah tərəfindən 
Cəbrail (ə.s.) vasitəsilə Peyğəmbər Hz. Muhəmmədə, Hz. 
İsa Peyğəmbərə nazil olan “İncil“ kimi bir dəfəyə deyil 
yavaş-yavaş 23 il  müddətinə ayə-ayə, surə-surə nazil 
olmuşdur. 
Qurani-Kərimin 86 surəsi  Hz. Peyğəmbərin anadan 
olduğu və böyüyüb başa  çatdığı Məkkə şəhərində, 28 
surəsi isə İslam dinini yayıb, inkişaf etdirmək üçün hicrət 
etdiyi Mədinə şəhərində nazil oluşdur. Beləliklə, Qurani 
Kərim 114 surədir. Ayələrin sayı haqqında isə fikirlər 
müxtəlifdir. Buna səbəb “Muqəttəə” adlanan hərflərin 
ayə sayılıb və ya sayılmamasından, bir mətnin, bir 
cümlənin bir və ya birdən çox ayəni əhatə edə 
biləcəyindən və ”Bəsmələ”lərin hər surədə ayə kimi qəbul 
edilib, edilməməsindən irəli gəlir. Ayələrin sayının 6236, 
6205, hətta  6666  ayə  olduğu haqda  ehtimallar da vardır.  
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   Qurani-Kərimin vəhyi  Hz. Peyğəmbərin vəfatina yaxın 
vaxta qədər müddəttə davam etdiyi üçün  bu səhifələr 
kitab halına gətirilməmişdi. Lakin Hz. Peyğəmbər 
ölümünə yaxın Hz.Əliyə bir çox mətləbləri bildirib və surə 
və ayələrin düzülüşü haqqında tapşırıq vermişdi ki, onları 
nazil olma sırası ilə düzsün. Çünki o, Peyğəmbərin 
yanında böyümüş və həmişə də  onun  yanında olmuşdu 
və Hz. Peyğəmbərə gələn vəhylərin səbəbini, vaxtini və 
hansı şəraitdə, necə nazil olmasını ondan yaxşı bilən yox 
idi. 

Həzrəti Peyğəmbərə gələn vəhyləri onun yaxınında 
olan əshabələri də əzbər bilirdilər. Lakin Yəmənə  
müharibəsində əshablarının çoxunun şəhid olması 
Quranın bir tam kitab şəklinə gətirilməsi məsələsini 
gündəmə gətirir. 
O vaxt xəlifə olan Əbu Bəkr  Hz.Əlinin köməyi ilə, həmçi-
nin Ömər ibn Xəttab və Osman ilə birlikdə surə və ayələri 
ardıcıl yığaraq həmişə bir olan “Qurani Kərimi”i tərtib 
etdilər.  
Qurani-Kərim həm ləfiz, həm də mənaca Allahın kəlamı 
olduğu  üçün onun ayə və surələrinin  mənalarını  bütün-
lüklə tərcümə etmək qeyri mümkündür.Onu hər kəs başa 
düşdüyü  nisbətdə tərcümə etməyə  çalışır. Buna görə 
Quran  tərcümələri,  sadəcə  tərcümə   deyil,  təfsir  kimi                
adlanır.  
  Mənası rahatlıqla başa düşülən ayələrə möhkəm ayələr      
deyilir. Lakin bir çox mənaya gələ biləcəyi ehtimal olunan 
və bu mənaların birini belə dərk etmək üçün başqa elmi 
biliklərə ehtiyacı olan ayələrə isə mütəşəbih ayələr deyilir.  
Qurani-Kərim Allaha inanaraq oxuyanlar üçün bir 
rəhmət, şəfa və mərhəmət qaynağıdır. Allahdan  arzu 
edək ki, Quranı oxuyub öyrənməyi bizlərə də qismət etsin.  
    əl-Həcc-16-Biz Quranı nazil etdik. Burada Allahın 
birliyini və onun gözəl hökmlərini aşkar dəlillərlə 
açıqladıq. Allah istədiyi bəndəsini Qurana hidayət edər. 
                        Bacarıq  Azim –Allah tərəfindəndir!                                       
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                                   Hərflər 
Danışıq səsləri fərqli xüsusiyyətilərinə görə iki növə 

bölünür:saitlər və samitlər.Ərəb dilinin əlifbasında 28 
hərf vardır ki, bu hərflərin hamısı samitdir. Bu əlifbada 
qısa saitlər, həmçinin həmzə saitləri-uzun saitlər də vardır 
ki, bunlar əlifbada təmsil edilməmişdir. Buna baxma-
yaraq sait səslər elə əlifbadakı hərflərdən götürülmüşdür. 
Həmçinin köməkçi oxu işarələri də ayrıca təmsil edilir. 

Ərəb əlifbasındaki hərflər sağdan sola yazılır və oxu-
nur. Bu hərflərdən bəziləri iki şəkilli, bəziləri isə dörd 
şəkilli yazılır. Hərflərin iki və ya dörd şəkildə, yəni bir 
hərf  kəlmənin əvvəlındə, ortasında, sonunda və sərbəst 
halında müxtəlif şəkillərdə yazılsa da, elə bir hərf olaraq 
oxunur.  

Bəzi  iki  şəkilli yazılan hərflər özündən əvvəl gələn hərflə 
birləşsə də özündən sonra gələn hərflərin heç biri ilə 
birləşmir. Bu səbəbdən də bütün hərflərin sərbəst halda 
yazılmış şəkilləri də vardır. Həmçinin müqəttəə adlanan 
hərflərin yazılışı və tələffüzü zamanı sərbəst şəkildə 
yazılmış hərflərdən istifa də olunur.  

Ərəb hərflərinin altısının (ا ,ذ ,د ,ر ,ز ,و), (vav, zə, ra, dəl, 
zəl, ləm)  iki, qalanlarının isə dörd şəkli vardır. İkişəkilli 
hərflər özündən əvvəlki hərflərlə birləşsədə, özündən 
sonra gələn hərflərlə birləşmirlər.Bu səbəbdən də 28 
hərfin  sərbəst şəkildə yazılma forması da vardır. 

 Ərəb əlifbasında baş hərflər yoxdur. Ümumi adlardan 
fərqləndirmək üçün xüsusi  isimləri bəzən dırnaq və ya 
mötərizə içərisində yazırlar. 

Hərf birləşməsində hərflərin qrafikası dəyişdiyi üçün ərəb 
əlifbasında sözün hissələri bir sətirdən digərinə keçirilə 
bilməz: sətrin sonuna sığmayan söz bütünlüklə sonrakı 
sətrə keçirilir. 
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   Əlifbada olan hər bir hərfin  müxtəlif şəkillərdə 

yazılışı 
        sərbəst             axırda            ortada             əvvəldə 
  1-ci: “Əlif”samitidir. Çox vaxt yanında həmzə işarəsi 

ilə birlikdə yazılır. Əlif iki şəkildə yazılır və ağız 
boşluğundan tələffüz olunur. “Əlif” samiti Qurani-
Kərimin oxunuşu zamanı müqəttəə hərflərdən başqa heç 
bir yerdə sərbəst hərf kimi, “əlif”deyə tələffüz olunmur. 

          ا                 ا-                        ا-                      ا
Həmzə-zəif boğaz samitidir. Çox işlədilməsinə 

baxmayaraq müstəqil bir hərf deyildir.Bəzi əlifbalarda 
onu 29-cu hərf kimi qeyd edirlər, lakin həmzə oxu zamanı 
heç vaxt “həmzə” deyilərək tələffüz olunmur.  

                                           ا ء               - ا ء            -ا ء               ا ء           
   2-ci:“Bə”-samitidir, dörd şəkildə yazılır və qəlqələ 

hərflərindən hesab edilir.  
                بـ                ـبـ                    ـب               ب          
   3-cü: “Tə” samitidir ki, dörd şəkildə yazılır. 
ـــت               ـت            ت               تـ                                  
Yalnız kəlmələrin sonunda və bir də sərbəst şəkildə 

yazılan “tə” hərfinə də rast gəlirik ki, bu “tə” hərfinə  
“təmərbuta” deyilir.Yəni, “tə” hərfi sanki gül qönçəsi 
kimi butalanmışdır.  

Bir də təkrar edirik ki, bu şəkildə yazılan “tə” hərfinə 
yalnız sözlərin sonunda və bir də “tə”hərfinin sərbəst 
halda  yazılışı zamanı rast gəlmək olar.  

ـة                   ة                                                      
   4-cü:”Sə” hərfidir ki, bu da dörd şəkildə yazılır. Bu 

hərf pəltək tələffüz olunur.Yəni tələffüz zamanı dilin ucu 
yuxarı və aşağı qabaq dişlərinin arasında qalır. 

ــث                    ث          ثـ                                          
   5-ci:”Cim” samitidir ki, dörd şəkildə yazılır və 

qəlqələ hərflərindəndir. 
ـجـ                       ـج             ج                        جـ                   
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  6-cı:“Hə” samitidir, dörd şəkildə yazılır. Boğaz 
hərflərin-dən olub, küylü tələffüz olunur. Bəzi sözlərin 
oxunuşu zamanı bu hərf sanki qalın səslə başlanaraq, incə 
səslə bitir.Lakin qalın samit deyildir. 

 حـ                          ـحـ                ح                    ح        
 7-ci:”Xa” samitidir, dörd şəkildə yazılır. “Xa” boğazın 

əvvəlindən küylü  tələffüz olunur və qalın səslənən 
samıtdir. 

                 ـخـ             ـخ                     خ            
                        خـ

 8-ci:”Dəl” samitidir, iki şəkildə yazılır və qəlqələ 
hərflərin-dəndir. Özündən əvvəl gələn hərflərlə birləşsə də 
özündən sonra gələn hərflərlə birləşmir. 

        د               ـد                       ـد                             د
  

 9-cü:”Zəl” samitidir, iki şəkildə yazılır və pəltək 
səslənən samitdir. Yəni tələffüz zamanı dilin ucu üst və alt 
qabaq dişlərinin arasında  qalır. 

ــذ                      ــذ                              ذ      ذ                      
10-cu:“Ra “samitidir, iki şəkildə yazılır.Qəlqələ 

hərflərindəndir və titrəyişli  tələffüz  olunur.                    
  ر                           ـر                    ر                      ـر

11-ci:”Zə” samitidir iki şəkildə yazılır.Azərbaycan 
dilindəki “zə” kimi adi tələffüz olunur. 

               ز      ـز                ـز                              ز     
12-ci:”Sin”samitidir, dörd şəkildə yazılır. 
   سـ                    ـسـ                     ـس           س      
 
13-cü:”Şin” samitidir, dörd şəkildə yazılır. 

ش        شـ                 ـشـ                      ـش            
14-cü:”Sad” samitidir, dörd şəkildə yazılır və qalın 

tələffüz olunan samirdir.Tələffüz zamanı dilin qorxa 
hissəsi damağa doğru qaldırılır,sanki fitə oxşar səs çıxır. 
          صـ-                    صـ           ـص                       ص
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15-ci:”Dad” samitidir ,dörd şəkildə yazılır və qalın 
tələffüz olunan samitdir. Tələffüz zamanı dilin arxa hissəsi 
damağa doğru qaldırılır. Bəzən bu hərf “D” və “Z” 
hərfləri arasında,qarışıq bir səslə qalın tələffüz olunur.              

ــضــ                         ـضــ                        ــض            ض       
16-cı:”Ta” samitidir, dörd şəkildə yazılır və qəlqələ 

hərflərindəndir.Ta samiti qalın təlləffüz olunur. 
    طـ               ـط                  ـط                                   ط    

17-ci:”Za” samitidir, dörd şəkildə yazılır və qalın 
tələffüz olunan samitdir. 

 ظـ                      ـظ                             ـظ          ظ      
18-ci:”Əyn” samitidir, dörd şəkildə yazılır. Bu hərf 

partlayışlı səslənən boğaz hərflərindəndir.Bəzi sözlərin 
oxunuşu zamanı bu hərf sanki qalın səslə başlayaraq, incə 
səslə bitir.Lakin qalın samit deyildir.  

 عـ                 ـعـ                       ـع                              ع
19-cu:”Ğayn” samitidir, dörd şəkildə yazılır. Boğaz 

hərfi olub, partlayışlı səslənir və qalın samitdir. 
ـغ                                    غ                         غــ          ـغـ                  

20-ci:”Fə” samitidir, dörd şəkildə yazılır və dodaq 
hərflərindəndir. 

ــف                             ف ـ                     ــفـ                   فـ
   

21-ci:”Qaf” samitidir, dörd şəkildə yazılır.Qalın 
tələffüz olunan samitdir və qəlqələ hərflərindəndir. 

   قـ                    ــقــ                      ـــق                     ق 
22-ci:”Kəf” samitidir, dörd şəkildə yazılır. 
                  كـ                       ـكـ                     ـك                 ك       
23-cü: “Ləm” samitidir, iki şəkildə yazılır. ”Lin” 

hərflərindəndir. 
         لـ                     ـلـ               ل           ـل            
24-cü:”Mim” samitidir dörd şəkildə yazılır.Burun 

hərflərin-dən olub, burun boşluğundan(xeyşumdan) 
səslənir və bu zaman sanki burunda bir az tutularaq 
ğünnəli tələffüz olunur. 
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 مـ               ـمـ                         ـم              م     
25-ci:”Nun”samitidir,dörd şəkildə yazılır.Burun 

hərflərin-dəndir, burun boşluğunda bir az tutularaq, 
ğünnəli tələffüz olunur. Beləliklə, bu iki hərif”mim” və 
“nun” hərfləri ğünnəli hərflərdir və təcvid elmində 
onların öz oxunuş hökmləri vardır. 

        نـ                ـنـ                           ـن                      ن   
26-cı:”Hə” samitidir,dörd şəkildə yazılır və boğaz 

hərflərin-dəndir. Digər “hə”hərfindən fərqli olaraq, küylü 
tələffüz olunmur.  

ه     ـه                                ھـ                       ـھـ              
27-ci:”Vav”samitidir, iki şəkildə yazılır. Dodaq 

hərflərindəndir və yumşaq tələffüz olu nur. 
و     ـو                       و                 ـو                   

 28-ci:”Yə” samitidir,dörd şəkildə yazılır “Lin” 
hərflərindən-dir və yumşaq tələffüz olunur. 

                                   يـ              ـيـ                 ـي                  ي       
                                  
                     Oxşar yazılan hərflər 
Bə   ب       Tə       ت       Sə    ث    Nun  ن         Yə ي         
Cim    ج   Hə         ح      Xa  خ          
Dəl     د      Zəl               ذ
Ra       ر    Zə                ز  
 Sin  س     Şin         ش     Sad    ص       Dad     ض        
Ta ظ        Za       ط              
Əyn  ع    Ğayn     غ       
F     ف    Qa            ق     Vav     و           
                      Hərflərin transkripsiyası 
Xarici dillərin öyrənilməsində sözlərin fonetik 

quruluşunu əks etdirmək üçün “transkripsiya” adlanan 
şərti işarələr məcmuəsindən istifadə edilir. 

Qeyd edildiyi kimi Ərəb əlifbasında  bir hərfin 
müxtəlif şəkildə və müxtəlif məxrəclərdən  səslənmə 
vəziyyəti vardır:  
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1. Dörd ədəd müxtəlif şəkildə yazılan və səslənən “Z” 
samiti vardır:  Za ظ  (qalın səslənən) , Zə  ز , Zəl  ذ  (pəltək 
səslənən),  ض  Dad .  Dad hərfi də  bu qrupa daxildir, 
çünki bəzən bu hərf “D” və “Z” hərfləri arasında, qarışıq 
bir səslə qalın tələffüz olunur.                               

 2. İki ədəd“H”samiti vardır:                    
“Hə” ح    (küylü boğaz hərfidir) “hə” ھـ (boğaz hərfidir)                            

3.  Üç ədəd ”S” samiti vardır                    :                                    
Sad ص (qalın səslənən) ,”Sin” س   (incə səslənən), “Sə” ث   
(pəltəksəslənən)                                                                                                           
İki ədəd “T” samiti vardır: 

4.“Ta”(qalın səslənən)   ط , “Tə”(incə səslənən)   ت                                             

                             Qalın səslənən hərflər 
Ərəb əlifbasında 28 ədəd hərfdən 8 ədədi qalın 

samitdir. Yəni, incə səslənən samitlər incə “ə”saiti ilə, 
qalın samitlər isə qalın  “a”saiti ilə tələffüz olunur.  
Qalın hərflər bunlardır: خ  xa, sad ص ,dad  ض ,za   ظ ,ta    
ر   və ra   ق qaf,  غ ğayn ,ط  . 
Bu hərflərin hərəkələri “ə”saiti olmasına baxmayaraq, 
hərflərin öz hökmlərinə  uyğun olaraq “a” saiti ilə, yəni 
hərflər olduğu kimi tələffüz olunur. 
Qalın hərflərin tələffüzü zamanı incə” i”saiti  sanki 
“ı”saitinə çevrilir, “i” və “ı” saiti arasında bir səslə 
tələffüz olunur. Bunlardan yalnız “ra” hərfi qalın “a”saiti 
ilə səslənsədə, hərəkəsi “i” saiti olduqda, elə “i” saiti ilə 
incə oxunur. Ümümiyyətlə “ra”hərfinin öz hökmləri 
vardır ki, sonra qeyd ediləcəkdir. 

Bəzən sözlərin tələffüzü zamanı     ح “Hə”  və  ع   “Əyn” 
hərfləri  də qalın başlayıb, incələnərək sona çatır.  

                                   
                          
 
                Hərflərin məxrəcləri 
Danışarkən tələffüz etdiyimiz səslər danışıq səsləri 

adlanır. Məxrəc-sözünun mənası hər bir hərfin tələffüz 
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olduğu məkan-yerə deyilir. Sifət isə məxrəcdən çıxan  
səsin aldığı şəkil və vəziyyətinə deyilir. Yəni boğazdan, dili 
pəltək edərək, dodaqlanan, burunda tutularaq və ağız 
boşluğundan çıxan səslər deməkdir.  

Təcvid-lüğətdə bir şeyi gözəlləşdirmək yaxşı  düzgün 
oxumaq,  istilahda yəni elmi mənada Quranı-Kərimi 
oxuyar-kən hərflərin məxrəclərinə diqqətlə  hər hərfin 
haqqını verərək vəsl (davam etmək) vəqf (durmaq), məd 
(uzatmaq), kəsir (qısaltmaq) kimi qiraət qaydalarına  
riayət etmək deməkdir.                           

Təcvid dilində Qurani-Kərimin hərflərinin, səslərinin 
çıxdiğı yerə məxrəc deyilir. Qurani-Kərimdə hərflər, yəni 
əlifbadakı 28 hərf bu  beş əzada olan 17 məxrəcdən çıxır: 
Boğaz, dil, dodaqlar, burunda tutularaq və ağız 
boşluğundan. Hər bir hərf öz məxrəcindən tələffüs 
olunmalıdır ki, bu da təcvid elmində mühüm məsələdir. 

Əgər əlifbada olan üç ədəd “sə”, 3 ədəd “zə”, 2 ədəd 
“hə”, 2-ədəd “tə” hərfləri, ümumiyyətlə hər bir hərf öz 
məxrəcindən tələffüz olunmasa sözlərin tərkib və məna-
ları itmiş olar. Yəni oxunuş düzgün olmaz və biz müxtəlif 
mənalar kəsb edən sözləri bir-birinə qarışdıraraq tamam 
başqa sözlər oxumuş olarıq. Bildiyimiz kimi ərəb dili sami 
dillərdən olub, çox mürəkkəb bir dildir. Ərəb dilində bir 
kəlmə söz beşdən ona qədər və yaxud da ondan yüzə 
qədər belə məna kəsb edə bilər. Bu səbəbdən də  hər bir 
hərf öz məxrəcindən düzgün tələffüz olunmalı və hər bir 
məd hərfi düzgün uzadılmalıdır ki, sözlər öz mənasını 
itirməsin. Mədlərin və ya məd hərflərinin düzgün 
uzadılması nəticəsində də tərtil-avaz əmələ gəlir.                    

           Böğazda olan üç məxrəcdən 6 hərf çıxır  
1-ci məxrəc    həmzə  ء və    hə ھـ   hərfləri boğazın ən 

sonundan  dilçəyin bitişdiyi yerdən çıxır. 
2-ci əyn ع     və  hə    ح   boğazın tam ortasından çıxır.  
3-cü məxrəc ğayn غ  və    xa خ  hərfləridir ki, boğazın 

ağıza açılan qısmindən çıxır. 
Dildə olan 10 məxrəcdən 18 hərf çıxır. 
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1. ق   qaf.  2. ك  kəf, ق   qaf.  3.  ج     cim, س     şin,  ي   yə.   
4. ض    dad.  
ل  .5   ləm. 6. ت    .ra.   8   ر .nun.  7  ن  tə,  د    dəl,  ط    ta.  

ظ    ,zəl   ذ   ,sə  ث  .sad. 10   ص   ,sin  س      ,zə    ز .9  za.    
Dodaqlarda ola iki məxrəcdən dörd  hərf tələffüs 

olunur: 
و     .fə.  2   ف  .1 vav,  م   mim   ب   bə,    ğayn  غ  , qaf, ra   . ر                                   

Burun hərfləri–burun boşluğundan (xeyşumdan) 
səslənən və bir az burunda tutulan ن   nun  və  م  mim-
ğünnəli  idğam  hərfləridir.                                                                                                  

                       Müqəttəə hərflər 
Qurani Kərimin 29 surəsi  müqəttə adlanan hərflərlə 

başlayır. Bu hərflər  14 ədəddir və hər bir hərf öz adı ilə 
oxunur. Bu hərfləri düzgün tələffüz etmək üçün üzərlərinə 
“təbii məd”-balaca əlif (ı) və ya “vacibi məd”(~) işarəsi 
qoyurlar. 

Tələffüz zamanı  bu hərflərdən üç hərfdən ibarət 
olanlar vacibi məd ilə, iki hərfdən ibarət olanlar isə tənii 
məd ilə oxunur.     

    الم    لمص ا    المر     كھيعص    طه    طسم                                       الر
Qəlqələ hərflər: Lüğətdə qəlqələ sözü ”titrəyişlə hərəkətə 
gətirmək” deməkdir. Qiraət zamanı isə bu sifətə sahib 
olan hərfləri öz məxrəclərindən sanki titrədərək 
səsləndırməkdir. Qəlqələ hərfləri  “qutbicəd” sözünü 
əmələ gətirən(qutbicəd adlanan)  ق   qaf    ط   ta,   ج ,bə    ب 
cim, د  dəl  hərflərindən ibarətdir.Bu hərflərdən biri 
kəlmənin ortasında və ya sonunda sukunlu (sakın) olaraq 
yazılmış olarsa mütləq qəlqələ meydana gələr.                                                       

 Suallar: Necə incə hərf vardır? Neçə qalın hərf 
vardır? Neçə yazıda oxşar hərflər vardır?Neçə oxşar 
səslənən hərflər vardır?Ğünnəli hərflər hansılardır.Neçə 
qəlqələ hərfi vardır? Müqəttəə  hərfləri hansılıardır və 
neçə ədəddir?                                                       

                        Ləhn-xətalar 
Ləhn-lüğətdə xəta deməkdir. İstilaha, yəni Quranın 

oxunuşu zamanı təcvid qaydalarına əməl etməyərək 
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düzgün oxumamaqdır.Qiraət zamanı ləhn-yəni xəta iki 
cürdür: cəli- acıq və bir də hafi-gizli edilən xətalar. 

Ləhn cəli -açıq edilən xətalar: hərflərin əsl sifətlərini, 
məxrəclərini, həmçinin hərflərin hərəkələrini və köməkçi 
oxu işarələrini düzgün tələffüz etməməkdir. 

Ləhn hafi–gizli edilən xətalar: Ancaq Quran oxuya 
bilənlərin hiss edə biləcəyi, izhar, ixfa, idğam və sair kimi 
təcvid qaydalarına  düzgün riayət edilməməsidir.                                                   

                              Hərəkələr 
Hərfləri, yəni 28 samiti hərəkətə gətirmək, 

səsləndirmək üçün onların alt və ya üstlərinə qoyulan 
işarələrdən - saitlərdən  istifadə edilir. Bu qisa saitlərə 
hərəkələr deyilir və bunlar üç dənədir. Fəthə “ə” saiti, 
yəni “məftun hərf”, kəsrə “i”saiti,yəni “məksur hərf” və 
zəmmə“u” saiti, yəni “məzmum-hərf” olmaqla üç dənədir.                                  

                                Fəthə 
Fəthə-incə “ə”saiti hərflərin üstündə yazılır,bu hərflərə 

“məftun” deyilir və  qısa bir cizgi (-) ilə işarə edilir.Fəthə 
“fəth” sözündən götürülmüşdür və “bir dəfə açmaq” 
mənasındadır. Məftun hərfi tələffüz etdiyimiz zaman  ağız 
bir dəfə açıldığı üçün “ə“hərfinin əlaməti “bir dəfə 
açılmaq”dır.  

  İncə hərflərin üzərində “ə” saiti (fərhə) yazıldıqda, 
incə tələffüz olunur. Qalın hərflərin üzərində isə incə “ə” 
saiti yazılmasına baxmayaraq qalın hərfin  hökmünə tabe 
olaraq, həmin incə“ə” saiti, qalın “a” saiti ilə əvəz olunur. 
Yəni incə hərf  incə, qalın hərf isə qalın səslənir. Məsələn: 
İncə hərflərin tələffüzü:    
َب     ,sə    ثَ    bə,   َش   şə,     ◌َ,hə   َح   ,fə   َف   ,zə  ذ   .cə  َج   
Qalın hərflərin tələffüzü:  َص  sa,  َق    qa, خَ  xa َغ  ,  da  ضَ     
ğa    

                                                                                                 
                                      Kəsrə                                                                               

Kəsrə-məksur  “i” saitini bildirir və hərflərin altında  düz 
cizgi şəklində( - ) yazlılır və məksur hərf adlanır. Kəsrə 
sözü “kəsr” kəlməsindən alınmışdır və “bir dəfə sınmaq” 
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mənasını verir. Həqiqətən də “i “ hərfini tələffüz etdiyimiz 
zaman dodaqlar sınıq halət aldığına görə ”bir dəfə 
sınmaq” deməkdir. İncə hərflərin oxunuşu zamanı  “i” 
saiti  olduğu kimi, qalın hərflərin tələffüzü zamanı isə 
“ı”hərfinə bənzər səslə oxunur. Məsələn:   
İncə hərflərin tələffüsü:  hi-ه  ,zi-  ِذ  ,si-  ِس, ib-  ِب   ,il-  ِل  
Qalın hərflərin tələffüzü:      dı- ِض  , sı- ِص  ,qı - ق  ◌ِ ,ğı -غ  ,xı -
                                                                                                                                    خ

                           Zəmmə 
Hərfin üzərində-kiçik “vav”hərfinə bənzər yazılan 

işarə  ٌ◌  zəmmə-məzmum adlanır və “u” saitini bildirir. 
Zəmmə (girdə bir-birinə qovuşmaq) deməkdir və “u” 
hərfini tələffüz etdiyimiz zaman dodaqlar qönçələndiyi 
üçün “bir dəfə qönçələnmək  “vav “ (u)  hərfinin 

əlamətidir.             qu    ُ  ق mu  ٌم    fu فُ                                                        يُ    hu  هُ   
                                  Sukun 
Hərfin hərəkətsiz halına, yəni samit hərfini danışdıran 

saitin olmamasına və həmin saitin əvəzində hərfin 
üzərində balaca   (°) bu işarənin olmasına sukun deyilir. 
Bu işarə (° ) hərfin hərəkəsinin olmamasını və ya ərəb 
dilində sakın olunmuş, “yüngül tələffüz olunan” ”xəfif” 
mənasını verən ”musəkkən” sözünün əvvəlindəki “mim” 
hərfinin baş hissəsindən götürülmüşdür. 

Sukun hərfini bildirən  əlamət bu işarə (°) ilə göstərilir: 
Bu işarə yanyana gələn iki hərfin birincisinin ikinciyə 

bağlanaraq bərabər oxunmasını bildirər. 
Əslində bu işarə (° )hər hansı bir hərfin üstündə 

olduqda, həmin hərf, yəni elə həmin samitin özü heca ilə  
oxunur. Hərəkəsiz hərf çətin tələffüz olduğu üçün 
özündən əvvəl  gələn hərfin  saiti ilə oxunduqdan sonra 
üstündə sukun olan hərf, qapalı heca olur, yəni 
Azərbaycan dilində olduğu kimi üstündə sukun olan 
samitin özü heca ilə oxunur. Sukun (° ) kəlmələrin 
əvvəlində, ortasında və axırında, hər bir hərfin üzərində 
yazıla bilər.  



 14 

Təcvid elmində hərəkəsi olan hərflərə mütəhərriq, 
hərəkəsi olmayan hərflərə isə sakın deyilir. Hərəkəsi 
olmayan hər hansı bir hərfin üzərində sukun  işarəsi (° )  
qoyularsa, həmin hərfə  də “sakın hərfi” deyilir.  

Deməli, üstündə bu (°) işarə olan hərfə  sakın, həmçinin 
üstündə heç bir hərəkəsi, saiti  olmayan hərfə də sakın 
deyilir. 

 َولَوْ    إِنَُّھمْ    لَُھمْ  أَمْ     ُھمْ     ِھمْ                َشْيءٍ   
َعلَْيِھْم بَِسْمِعِھْم َوأَْبَصاِرِھمْ  ْ◌ َمَشو يََكاُد اْلبَْرُق يَْخطَُف أَْبَصاَرُھمْ                                                      

                            1.Həmzənin hökmləri 
Həmzə işarəsi kəlmənin  əvvəlində, içində və axırında 

yazıla bilər. Həmzə yalnız yazı zamanı (həmzə işarəsi) ilə 
göstərilir, oxu zamanı isə həmzə deyilərək  səslənmir və 
hərəkələrin,  saitlərin yanında yazılır. 

Yazıda dayaqsız, üzərində və altında  sait, tənvin , 
sukun yazılmış həmzə işarələrinə də rast gəlirik ki, 
bunlara da “dayaqsız həmzə” deyilir. Bu zaman həmzə 
sadəcə bir işarə kimi yazılır, özü yox, altında və  üstündə 
yazılmış  köməkçi oxu işarələri oxunur. 

                  ُشَھَداَءُكمْ ا          َوالسََّماءَ      َوأَْنَزلَ          فَأَْخَرجَ    
Həmzə aşağıdakı hallarda dayaqsız yazılır. 
 
1)Sözün sonunda tənvin dayağı kimi. 

 َماءً    َشْيءٍ    بِنَاءً          َسَواٌء 
 2)Sözün sonunda uzun saitdən sonra.  
فََھاءُ   ِمَن السََّماءِ     بِأَْسَماءِ      السُّ
3)Sözün daxilində sukun dayaği kimi  
ئَِك   ُيْؤِمُنونَ    لِْلَماَلئَِكةِ     أُولَٰ
4)Sözün daxilində sait dayağı kimi. 

ئِكَ   أُولَٰ            لِْلَماَلئَِكةِ             
Qeyd: Əvvəllər mövcud olan ərəb qrafikasında 

“həmzə” nin xüsusi forması olmamışdır və bu əlamət   ء 
ərəb əlifbasına hicri qəməri tarixi ilə ikinci əsrin 
axırlarında Xəlil ibni Əhməd Fərahidi tərəfindən daxil 
edilmişdir. Bu əlamət olmadıqda iki əlifin təkrarlanması  
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baş verirdi. Bunun qarşısını almaq üçün “əlif”lərdən 
birini yazmırdılar.Həmzə işarəsi təyin edildikdən sonra 
mövcud olan əlifdən sonra yazdılar. ”Kiçik əlif” (` )işarəsi 
də elə o vaxtdan saitlərin yanına əlavə edildi. 
Bunu da qeyd edək ki, bütün saiti olan hərflərə də həmzə 
deyirlər. 

                              
                              “Əlif”in hökmləri 
Uzun “ə“saitini tanımaq üçün “Əlif” hərfinin 

hökmlərini bilməliyik.                                                               
1.Qurani-Kərimdə yalnız müqəttəə adlanan hərflərdə 

əgər “əlif” hərfi yazılmışsa, o zaman olduğu kimi “əlif” 
deyilərək tələffüz olunur. Qalan vaxtlarda isə heç vaxt 
“əlif “deyilərək tələffüz olunmur. 

2.Orfoqrafik işarəsi, yəni “Əlif” samitinin üstündə  və 
ya altında heç bir sait olmadıqda, bu zaman “Əlif” özü  
uzun “ə”saitini bildirir və ona “Əlif məd”deyilir. 

 “Əlif-məd” hər hansı saiti olan hərfdən sonra gəldikdə 
həmin hərfin saiti  iki dəfə artıq uzadılaraq oxunur. Qısa 
saitlərdən fərqli olaraq uzun saitlər  1-2 əlif daha  artıq 
uzadılaraq tələffüz olunur. Bu əlif özündən əvvəl gələn 
hərfin saitinin qalın və incə olmasında asılı olaraq tələffüz 
olunur. Yəni, ”əlif məd” incə hərflərdən sonra gəldikdə 
“ə” saiti ilə incə, qalın tələffüz olunan hərflərdən sonra 
gəldikdə isə qalın “a” saiti ilə uzadılaraq oxunur. 

3. “Əlif” həmçinin sözün içərisində və ya sonunda 
həmzə, vəslə,  mədd, tənvin, fəthə, kəsrə, zəmmə işarələri 
üçün, həmçinin bütün köməkçi oxu işarələri üçün dayaq 
vəzifəsini də yerinə yetirir. 

Sözün əvvəlində gələn həmzə daim əliflə yazılır ki, 
buna da həmzə əlif deyilir.  

    يَا بَنِي    َوالَِّذين َ◌ اْلِكَتا     الَِّذيَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما وَ    
 Qeyd: Hərəkəsi olan hərflərə mütəhərriq və ya “həmzə 

hərf” deyilir. Əslində Ərəb dilində olan 28 samit hərfin 
altında və ya  üstündə sait varsa, yəni bütün hərəkəsi olan 
hərflərə həmzə hərflər deyilir. Hərflərin hərəkətsiz və 
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sukunlu vəziy-yətinə sakın deyilir. Yəni samitlərin 
hərəkələri yoxsa həmin hərflərə sakın hərflər deyilir. 

                    Bəzi saitlərin tələffüzcə dəyişməsi       
                                  Diftonq           
Lin hərfləri “vav” و   ilə “yə” ي   olmaqla iki dənədir. 
1. “yə” hərfinin üzərində sukun, özündən əvvəl  gələn 

hərfin hərəkəsi isə fəthə  (ə) olduqda “Lin hərfi” olur, yəni  
(i) hərfi  “e” hərfinə çevrilir və bu hərflər yumşaq tələffüz 
olunur.   

   َعلَْيُكمْ                                         َعلَْيِھم     َشْيءٍ 
  Yalnız  qalın hərflərin: qaf  ق   , sad ص , za ظ ,  ta  ط ,  

dad   ض  kimi həflərlə bir hecaya düşərsə “ə”saiti “e” 
saitinə çevrilmədən olduğu kimi tələffüz olunar.  

ْيبَ رَ       بِاْلَغْيبِ                                      
       2. “Vav” hərfinin üzərində sukun olub, özündən əvvəl 
gələn hərfin hərəkəsi “ə” saiti olarsa “vav” hərfi də 
dəyişərək “yo”kimi tələffüz olunur. 

اْلَمْوتِ َيْوِم            بُِمْؤِمنِينَ           َ◌نُْؤِمنُ                 
Adətən qiraət zamanı “Lin hərf”lərini bildirmək üçün 

bu hərflərin üzərinə təbii məd (balaca əlif)  işarəsi 
qoyurlar.                   

           
             أَبَٰى    َوَعلَٰى  'ُمو سى  عيسى   يْحيى

                              Təşdid-şəddə 
Təşdid işarəsi  hər hansı bir hərfin üzərində olarsa, 

həmin  hərf özündən əvvəl gələn hərfin saiti ilə bir dəfə 
sukunlu, bir dəfə də öz hərəkəsi (saiti) ilə oxunur. 
Beləliklə həmin hərf iki dəfə oxunur.  

Təşdidli hərflərin üzərində qoyulan bu işarə سـ  “şəddə” 
kəlməsinin əvvəlində olan “şim” hərfindən götürül-
müşdür. Təşdidli “nun” və “mim” hərflərinin  tələffüzü 
digər  təşdidli hərflərin tələffüzündən fərqlidir. Çünki bu 
iki hərf burun boşluğunda ğünnəli  tələffüz oldüğündan, 
təşdid zamanı da “nun” və “mim” hərfləri  sanki bir az 
burunda tutularaq tələffüz olunur. 
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ا ِر الَِّذين الَِّذي أَيَُّھا النَّاسُ   ُكلِّ    إِنَُّھمْ  َربِِّھمْ   َوالَِّذينَ    إِنَّ   ِممَّ                                          َوبَشِّ
                           Tənvin 
Tənvinin lüğəti mənası nunlamaq, yəni kəlmənin 

sonunu sakın nun ilə oxumaqdır. Tənvin yalnız  
kəlmələrin sonunda yazılır və sözün sonuncu hərfinin 
üstündə  yazılmış  (=) iki fəthə,= iki kəsrə  və  iki (   ٌ◌  ) 
zəmmə   işarəsi ilə göstərilir.  

Tənvinlərlə işarə edilən (ən, in, un) səs birləşmələri 
qeyri –müəyyənlik bildirir, yəni mətndə ilk dəfə adı 
çəkilən, haqqın-da hələ məlumat verilməyən deməkdir.  

1.Kəlmənin sonunda olan iki fəthə (= ) incə hərfin 
üzərində olanda, (ən) deyə oxunur, qalın hərfin üzərində 
olanda isə (an) deyə oxunur. 

2.Kəlmənin sonunda  iki  kəsrə (=) incə hərfin      
altında olanda (in) deyə oxunur, qalın hərfin altında 
olanda isə (ın) deyə oxunur. 

   3.Kəlmənin sonunda iki zəmm (   ٌ◌ ) hərfin üstündə 
olanda (un) deyə oxunur. 

   نَْفسٍ    نَِذيًرا   َكبِيًرا   َكافُوًرا    بَِصيًرا    َسِميًعا     ُھدً 
هٌ َواِحٌد   باََلغٌ      ُخْضرٍ   ُسْنباَُلتٍ   بَقََراتٍ     قَْومٍ    َكِظيمٌ    إِلَٰ
   نِْسَوةٌ    ِعَجافٌ    َسْبعٌ    ٍل ُمبِينٍ َضاَل       فََصْبٌر َجِميلٌ   
                                                                                        
                         Sakın “nun” 
Sakın”nun”hərəkəsi olmayan nun hərfinə deyilir. Bu 

da yəqin “nun” hərfinin burunda bir az tutularaq tələffüz 
olun-masından irəli gəlir ki, bu zaman “nun” hərfinin 
üzərində heç bir  işarə qoyulmur. Yəni qiraət zamanı 
kəlmədə heç bir hərəkəsi olmayan “nun” hərfinə rast 
gəldikdə onu sukunlu, (hərfin öz hökmünə uyğun olaraq) 
burunda bir az tutaraq ğünnəli  tələffüs etməliyik  

      . ِمنْ    ُكْنتُم   ُيْنفِقُونَ                                    َوأَْنَزلَ    أَْنفَُسُھمْ   َ◌أَْنَذْرَتُھْم ُتْنِذْرُھمْ  
Suallar:Neçə qlsa sait vardır və hansılardır? Əlifin 

hansı hökmləri vardır?Həmzənin hansı hökmləri 
vardır?Sukun nə deməkdir?Hərflərə hansı halda sakın 
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deyilir? Hansı halda hərflərə həmzə deyilir? Lin hərflərini  
bildirən   işarə? 
Neçə lin hərfi vardır? Təşdid nədir və bu halda hərflər 
necə oxunmalıdır?Tənvin nədir və nəyi bildirir? Sakın 
“nun” necə oxunur?                            
                                   Məd hərfləri         

Ağız boşluğundan  ا  əlif,   و  vav,  ي yə hərfi mədlər-
yəni uzun saitlər  tələffüz olunur. Bu hərflər oxunuş 
zamanı  özün-dən əvvəlki hərfin oxunuşuna tabe olarlar. 

              1. Uzun “ə”saiti -məd hərfi “Əlif” 
Ərəb dilində üç qısa sait olduğu kimi (ə, i,  u,) üç dənə 

də uzun sait vardır.Əlifbanın özündən götürülmüş  و  ا َ◌   ى 
hərflərinə, məd  və ya təbii‐məd  hərfləri deyilir. Məd sözü 
lüğətdə səsi uzatmaya deyilir, yəni məd hərflərinin tələffü-
zündə səsin öz təbii miqdarından çox uzadılmasına 
deyilir. Daha aydın olsun deyə, Azərbaycan dilinin kiril 
qramatikasın da yazı zamanı  uzun saitlətləri bildirmək 
üçün istifadə olunan burğu(`)  işarəsini xatırladır. A`lım, 
A`rif, mö`təbər 
Məd hərfləri də üç dənədir:  
                      1.Uzun “ə” saiti-məd hərfi “Əlif” 

Əlif–sakın, yəni hərəkəsiz“əlif” uzun “ə”saitini 
bildirir. Hərəkəsiz “Əlif”in özündən əvvəlki hərf fəthəli, 
yəni ”ə” saitli olarsa, həmin hərfin özü əgər incə olsa “ə” 
ilə incə, qalın olsa “a” ilə qalın  1-2 sait (əlif) uzadılaraq 
oxunur.  
Uzun saitlərə hərfi  və ya təbii məd deyilir. Qısa saitlə 
müqayisədə uzun saitlərin tələffüzünə iki dəfə artıq vaxt 
sərf olunur.   Cəə, yəə, qaa, xaa,  həə, səə, kəə                                   

                                                                       َجا يَا  قَا   َخا   َھا  ثَا  َكا
                 2. Uzun “u”saiti- məd hərfi “Vav” 
Məd hərflərindən biri də uzun “u” saitini  bildirən “ و “  

hərfinin  işarəsidir. Bu “vav”  işarəsi sakın ( yəni 
hərəkəsiz) olduqda və özündən əvvəl gələn hərfin saiti 
zəmmə olduqda, həmin hərf  1-2 sait(əlif) uzadılaraq 
oxunur. 
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Uzun “vav” işarəsini bildirən “ و “  hərfi bəzən uzun 
əlif əvəzində də yazılır və bu zaman  onun üzərinə balaca 
əlif işarəsi qoyulur.  Huu, ruu, buu, su .umu   

ُمو    ُھو   ُھو   ِ◌ُرو  بُو تُو    ُسو                                                                                      
              3.Uzun “i”saiti- məd hərfi “Yə” 
1. Məd hərflərindən  “yə” hərfi  özü sakın, yəni 

hərəkəsiz olub, özündən əvvəlki  hərf  kəsrəli (i) olarsa, bu 
zaman həmin hərf  2-3 sait uzadılaraq  tələffüz olunar. 
Məd “yə” hərfindən əvvəl gələn hərf incə olsa, hərf  incə 
“i”saiti ilə, qalın hərf olsa,”ı” saitinə bənzər səslə 
uzadılıaraq oxunur.  

Məd “i” saitinin işarələri ortada   və sərbəst“ ـيـ “
şəkillərində yazılmış ”  ”Yə” hərfidir. Həmçinin “Yə“  “ ى 
hərfi açıq hecada (hərfin saiti ilə oxunduqda) əliflə, qapalı 
hecada (hərfin özü, samit ilə oxunduqda) isə balaca əlif ilə 
işarə olunur.Nii, hii, qıilə, əlləzii, əlləziinə.                                                               

نِى  ِھى      قِيلَ     الَِّذيَن   اَلَِّذى                                    
                                 
                             Kiçik “əlif” 
”Əlif məmdudə”dən, yəni uzun əlifdən fərqli olaraq  

bala-ca əlif“əlif məqsura”qisa və ya qısaldılmış “əlif” 
adlanır. 
Qurani-Kərimdə məhdud qrup sözlər vardır ki, balaca 
“əlif” işarəsi  saiti olan hərfin üstündə yazılır. Bu balaca 
“əlif” işarəsinə təbii uzatma-təbii mədd işarəsi 
deyilir.Üzərində olan hərfin incəliyinə görə incə, 
qalınlığına görə qalın saitlə  1-2 sait uzadılaraq tələffüz 
olunur və uzun “ə” saiti olduğunu bildirir.  

Qurani-Kərimdə bəzən  uzun“ə” saiti həmişə “Əlif” 
işarəsi ilə deyil, əlifin hökmünü yerinə yetirə biləcək “yə” 
 ى   və “vav” و   işarəsi ilə də əvəz olunur ki, yenə də qalın 
hərf qalın”a” saiti ilə, incə hərf incə”ə” saiti ilə 1-2 əlif 
uzadılaraq tələffüz olunur. Bu zaman oxumanı daha rahat 
etmək üçün bu hərflərin üzərinə “təbii uzatma” (`) balaca 
əlif  işarəsi qoyulur.      ٰأََصاَلتُكَ    أَْدنَىٰ    ُموَسىٰ         َعلَى                                               
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         Ləfzicəlal-Allah sözünün  oxunuşu. 
Allah   sözü  iki cürə oxunur:  
1. Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi  fərhə (ə ) 

və ya zəmmə (u ) saiti olduqda Allah    ّهللا ləfzinin “Ləm” ل  
hərfi qalın “a “ saiti ilə oxunur.İnnəllahə, yuxalləqullahu, 
Allahu. 

     َ                                ّهللاٌ يَْخلُُق ّهللاٌ            اَنَّ هللاَّ
2.Allah sözü    ّهللا   ləfzindən əvvəlki hərfin hərəkəsi 

kəsrə (i) olduqda isə Allah   ّهللا ləfzinin Ləm  ل  hərfi (ə) 
saiti ilə incə oxunur.Bismilləhi, Billəhi, Lilləhi 

ِ           بِْسِم ّهللاِ  ّ ِ          بِا َّ ِ                           
Allah  sözündən əvvəl (vəsləli)tək “Əlif”yazılmışsa,o  ّهللا 

zaman“Allah”sözündəki“ləm” həfi  qalın “a” saiti ilə 
oxunur.  Məsələn:  Allahi    ِّهللا   

         
                   Ra hərfinin hökmləri 
Ra  hərfi  qalın, titrəyişli tələffüz olunan samitdir. Ra 

hərfi fəthəli  َر və zəmməli ُر olduqda qalın-təfxim, kəsrəli  ِر 
olduqda  isə incə-tərqiq ilə tələffüz olunur.Deməli,  Ra 
hərfi   qalın hərf olmağına baxmayaraq, bəzi hallarda 
qalın, bəzi  hallarda incə, bəzi hallarda isə həm qalın, həm 
də incə səslənir.   
Ra hərfinin  bu üç halı aşağıdakılardır: 

1-ci. Ra  hərfi beş yerdə qalın oxunur: 
1. Ra hərfinin hərəkəsi fəthə (ə)  və ya zəmmə (u 

)olduqda, qalın oxunur.Rabbəhum, Ərrahmən, Ərruhi  
وح  ْحَمُن          اَلرُّ                  َربِِّھم                      اَلرَّ

2. Ra hərfi sakın, (sukunlu )özündən əvvəlki hərfin 
hərə-kəsi  fəthə (ə) və ya zəmmə (u ) olduqda, qalın 
oxunur.Qaryəti          ًقَْريَة 
  3.Ra hərfi də və Ra hərfindən  əvvəlki  hərf də sakın, 
daha əvvəlki hərfin hərəkəsi  isə  fəthə və ya zəmmə  
olduqda, qalın oxunur.       Əlqadr, xusra 

 اأْلَْرضِ                                ْسْر    لقَْدْر          خُ اَ 
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4.Ra hərfi sakın (sukunlu) özündən əvvəlki hərfin 
hərəkəsi də arizi, yəni keçici kəsrə (i) olarsa qalın oxunur. 
Rabbəhum. 

                              اْرتَضى      اِِن ا ْرتَْبتُمْ لَِمِن 
5.Ra   hərfi sakın, özündən  əvvəlki  hərfin  hərəkəsi 

kəsrə  olarsa, lakin “Ra” dan sonra istila(qalın)  hərflər:  
ص    ,xaخ sad,  ض  dad, ,ğayn   غ   ,qaf   ق ,ta    ط  za  ظ   
hərflərindən  biri  gələrsə və  bu qalın  hərflərin  hərəkəsi  
də  fəthə ( ə)  və ya zəmmə (u)  olarsa, bu zaman  “Ra” 
hərfi qalın səslənir.   

 فِْرقَةً       ِمْرَصاًدا                                
2-ci. Ra hərfi 4 yerdə incə oxunur. 
a)  Ra   hərfinin hərəkəsi kəsrə (i) saiti olarsa incə 

oxunar.  
ُ بِنُوِرِھمْ    أَْبَصاِرِھمْ                          َجنَّاٍت تَْجِري  هللاَّ
b)Ra hərfi sakın,  əvvəlki hərfin hərəkəsi  kəsrə  (i ) 

olarsa, incə oxunur.vəsbir,vəstəğfir.    واْستَغفِْرهُ    َواْصبِْر   

v) Ra hərfi sakin,  özündən əvvəl gələn  hərf də  sakin, 
ondan da əvvəl  gələn  hərfin  hərəkə  də  kəsrə  (i ) olarsa, 
incə oxunur.  bisabir 

بَِصيْر                                              
q) Ra hərfi sakın olub, özündən əvvəl gələn hərf”Lin” 

hərflərindən “Yə” olarsa incə oxunur.    seyir 
َسْيْر                                                       

3-cü Ra hərfi bu üç yerdə həm qalın, həm də incə oxuna 
bilər.  
  a)Ra hərfi  sakın, özündən əvvəlki   hərəkəsi  isə  kəsrə  
(i) olub, Ra hərfindən  sonra  qalın  hərflərdən biri olarsa 
və ya bu hərfin hərəkəsi  kəsrə (i ) olarsa :kullə firqun. 

                                     ُكلُّ فِْرٍق   
2. Ra  hərfi  sakin,  özündən  əvvəlki  hərf  qalın  
hərflərdən  ص  “sad” və ya   ط   “ta” olsa və  ondan əvvəlki 
hərfin hərə-kəsi də kəsrə “i” olarsa. 

 َعْيَن  اْلقِْطْر        ِمْن ِمْصْر                     
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3.Qurani-Kərimdə keçən kəlmələrin sonlarında Ra   ر   
hərfi vəqf halında durulduğunda həm qalın, həm də incə 
oxunması  caizdir.                                                                       اَِذا يَْس      فَاَْسِر  اَْن اَْسرِ  

Suallar: Uzun saitlər hansılardır və bu zaman hərf 
necə oxunmalıdır?Kiçik “əlif” işarəsi də nəyi bildirir? 
“Allah” sözü nə vaxt incə və nə vaxt qalın saitlə oxunur? 
”Ra” hərfi nə vaxt incə və nə vaxt qalın oxunur?  

 
      Tənvin ilə sakin nun arasındakı fərqlər 
Tənvinli bir kəlmə üzərində vəqf edildikdə 

(dayandıqda)  tənvin tələffüz edilməz, sakın “nun” isə 
tələffüz edilər. 

Tənvin yalnız kəlmənin sonunda olur, sakin “nun” isə 
həm kəlmənin ortasında, həm də da sonunda ola bilər. 
Tənvin sadəcə isimlərdə olduğu halda, “nun “sakın 
isimlərlə yanaşı feil və hərflərdə də ola bilər. 

Sakın“nun” hərəkəsi olmayan “nun” hərfinə deyilir.Bu 
da yəqin“nun”hərfinin burunda bir az tutularaq tələffüz 
olunmasından irəli gəlir ki, bu zaman “nun”hərfinin 
üzərində heç bir işarə qoyulmur. Bildiyimiz kimi hərflərin 
hərəkəsiz (saitsiz) halına sakın  deyilir: min, ənzərtəhum, 
tunzirhum  kəlmələrində “nun” hərfi kimi.      

 أَْنفُُسُھمْ   تُْنِذْرُھمْ      أَْنَذْرتَُھْم     َمنْ                             
 1.Sukun hərfin hərəkəsiz, saitsiz halı olub lazım və ariz 
olmaqla iki yerı ayrılır: 

Sukun lazım:-Həm durulduğu zaman, həm də keçildiyi 
zaman var olan sukundur.   

  قْبلَ  ,sukunu   ن Kuntum kəlməsində “nun”un   ُكْنتُم 
qablə  kəlməsində  “bə”nin sukunu,   qıylə kəlməsində  قِيلَ  
“yə”nin sukunu kimi. 

Sukun arızə: Durulduğu zaman ortaya şıxan,  keçildıyı 
zaman yox olan sukundur.  

 ”Aleyhim” deyə dayandığımız zaman “mim“ َعلَْيِھم 
hərfini  sukun varmış kimi oxuyuruq, elə bunada “arizə 
sukun” deyilir.  
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Yəni ◌ِ يَْعلَُموَن   “Yə`aləmunə” kəlməsində “nun”un 
üzərində fəthə ( ə) olmasına baxmayaraq, vəqf etdiyimiz  
zaman sukun varmış kimi   ْيَْعلَُمون  “ yə`aləmun” deyib 
dayanırıq ki, buna da “arizə sukun” deyilir.                                                           

                  Tam və naqis idğam 
Tam‐kamil  idğam: İdğam edilən zaman hərflərdən 

birincisinin məna və sifət olaraq ikincisinə çevrilməsinə 
deyilir.Yəni ikinci hərf birinci hərflə birləşərək tam yox 
olur. Sakın nun və tənvin “nun” م “mim” və “nun“ ن    
hərflərinə yetişdikdə tam idğam əmələ gəlir və idqam  
edilən hərflərin üzərində təşdid işarəsi olur. Bu zaman 
“nun” sakın və tənvin “nun”dan əsər əlamət qalmır. 

,ُھًدى لِْلُمتَّقِينَ            ِمْن َربِِّھمْ   ,  ِحطَّةٌ نَْغفِرْ  لَُكمْ    , ِرْزقًا لَُكمْ  
Naqis  idğam: Sakın “nun” və tənvin “nun” hərflərinə 

yetişdikdə idğam naqis olur.Yəni bu zaman idğam edilən 
birinci hərfdən bir əsər-əlamət qalır                                      

ًدا َوقُولُوا             بَيِّنٍَة ِمنْ    ُھًدى ِمنْ    َكثِيًرا َويَْھِدي       ُسجَّ                      
Suallar: Tənvin ilə sakin nun arasındakı fərq nədir? 

Tam və naqis idğamın fərqi nədir? 
 Tənvin “nun”və  “nun” sakının hökmləri 

 Sakın “nun” və tənvin “nun”un dörd hökmü vardır: 
1.İdğam- mənası birləşdirmək. 
2.İqlab- əvəz etmək. 
3.İzhar- aşkar etmək. 
4.İxfa- gizlətmək                                                                                                           

                                 
                               İdqam 
 “Nun” sakın və “nun” tənvinin hökmləri                                          

   İdqam: Lüğətdə bir şeyi bağqa bir şeyə qatmaq, istilahda 
yəni elmi mənada isə sakın hərfi hərəkəli bir hərflə birləş-
dirərək oxumaq, yəni hərfləri  bir-birinin içinə daxil 
etmək deməkdir. İdqam edilən hərflərdən birincisinə 
müdğam َغْم ُمدْ   , ikincisinə isə müdğam-fih  ُِمْدَغٌم  فِيهdeyilir. 
İdğam hərfləri altı hərfdən ibarətdir ki, bu hərflərin 
birləşməsindən “yərməlun” sözü əmələ gəlir 
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Sakın“nun” və tənvin “nun”-dan  sonra“yərməlun”    
kəlməsində olan  bu hərflərdən ى ر م ل و ن biri gələrsə bu 
halda idğam meydana gələr. Bu altı hərfdən biri sukunlu 
“nun” və ya tənvinlərdəki “nun” hərflərdən biri ilə 
birləşərsə “nun” samiti düşər, sonrakı “yərməlun” hərif 
isə təşdidlə bir hərf kimi tələffüz olunar. 
لَمْن يَقُو                          ا بُِسوَرٍة ِمنْ   ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرقٌ  

Altı hərfdən ibarət “yərməlun”kəlməsini təşkil  edən 
bu  idğam  hərflərinin özü də ğünnəli və ğünnəsiz olmaqla 
iki qismə ayrılır: 

1.Ğünnəli idğama-İdğam “məəl‐ğünnə”deyilir. Bir 
kəlmənin sonunda yazılan sakın “nun” və ya tənvin “nun” 
özündən sonra gələn   kəlmənin  əvvəlində  yazılan, bu 
dörd hərfdən ى م و ن hər hansı biri ilə rastlaşarsa, bu 
zaman “nun”sakın və “nun”tənvin  bu hərflərlə birləşərək 
idğam əmələ gətirər və  bu dörd hərf ğünnəli tələffüz 
olunar.    

اْلَحقُّ ِمنْ      َمْن يَْعَملْ    َخْيًرايََرهُ      ِمْن نَار   ُمبِينٌ   ِسْحرٌ   
   2.Ğünnəsiz idğam “bila‐ğünnə”: Kəlmənin sonunda  

yazılan sakın “nun” və ya tənvin “nun” özündən sonra 
gələn kəlmənin əvvəlində yazılan, “yərməlun” kəlməsində 
olan  hərflərdən “ləm” və “ra” hərfləri ilə birləşərək 
idğam  əmələ gətirir. Lakin bu idğam ğünnəsiz tələffüz 
olunur və ğünnəsiz idğama bila-ğünnə deyilir.   

بَقََرةٌ اَل    ِمْن َربِِّھمْ   ثََمَرٍة ِرْزقًا َغفُوٌر َرِحيمٌ    فََوْيٌل لِلَِّذينَ   ِمْن َربِِّھمْ  ,
Deməli, kəlmənin sonunda yazılan tənvin “nun” və sakın 
“nun”“yərməlun”kəlməsində olan bu hərflərdən   ى ر م ل
 و ن hər hansı biri ilə birləşərsə idğam əmələ gələr. Bu 
hərflərdən dördü ğünnəli, ikisi ilə ğünnəsiz tələffüz 
olunur.                     

İzhar‐ lüğətdə açıq-aydın oxumaq deməkdir. Sakın nun 
”vav” və ya “yə” ilə eyni kəlmədə olanda, idğam deyil 
izhar olur.Yəni “nun” sakın və  tənvin “nun” təbii şəkildə, 
burunda tutularaq tam tələffüz   olunur.                                                                 

Həmçinin “nun”sakın və    tənvin “nun”dan sonra 
boğaz hərfləri dediyimiz  غ ع ه خ ح ا bu     altı izhar 
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hərfdən birinə yetişdikdə “nun”açıq-aşkar, hətta bir az 
burun boşluğunda tutularaq  tələffüz olunar.Məsələn:  

                                            َعطَاًء َغْيرَ    ,  َحِكيٍم َخبِيرٍ  ا َعَذاٌب َعِظيمٌ  , َسَواٌء َعلَْيِھمْ   
İqlab‐ lüğətdə dəyişdirmək deməkdir.Tənvin  və nun 

sakın yalnız “bə” hərfinə yetişdikdə  sukunlu “mum” 
hərfi ilə əvəz olunur və “mim”mütləq ğünnəli oxunur. 

َوبَنَاتٍ    بَِغْيرِ   ,َسِميٌع بَِصيرٌ  ,                 
    İxfa‐Lüğətdə gizlərmək,istilahda yəni elmi mənada isə 
ixfa hərflərindən əvvəl gələn tənvin və ya sakın 
“nunu”izhar ilə idğam arasında şəddəsiz və ğünnəli 
olaraq oxumaq.  
Tənvin “nun” və sakın “nun” ixfa hərfləri dediyimiz 15 
hərfə yetişdikdə “nun” burunda tutulmaqla sanki gizlincə 
oxunur. Bununla bərabər bu zaman ikinci hərfin 
tələffüzünə hazır-laşmaq  lazımdır. 

İxfa hərfləri dediyimiz 15 hərfə əlifbadaki  28 hərfdən 
6 ədəd “yərməlum” hərflərini və 6 ədəd  “izhar” oxunan    
hərfləri çıxdıqdan sonra qalan hərflərdir. 

  نَْفٍس َشْيئًا    َشْيٍء قَِديرٌ   َعَذاٌب أَلِيمٌ 
İdğamın qeyd edildiyi kimi  “İdqam məəl ğünnə” və 
“İdğam bila ğünnə” dən əlavə iki hökmüdə vardır ki, 
bunlar  
“İdğam misleyn” və “İdğam mütacaniseyn”dir. 
    “İdğam  misleyn”:  Məxrəcləri  və sifətləri eyni olan iki 
hərfin birləşməsinə deyilir. Şərti budur ki, bu hərflərin 
birincisi sakın (hərəkəsiz), arxasınca gələn  ikinci hərf isə 
hərəkəli  olsun. İstər bir və ya  iki kəlmədə olsun. لَُھْم َما   
Bu kəlmələrdə yan-yana gələn  hərfi “İdğam ت misleyn” 
olur. 

                                    فََما َربَِحْت تَِخاَرتُُھمْ 
Həmçinin bu kəlmədə də ب   hərfi yan-yana gələrək 

“İdğam misleyn” olur.                اَِن اْضِرْب بَِعَصاكَ                
Bu idğamda  hər iki hərf eyni kəlmədə olarsa tək hərf 

kimi yazılır və idğamı göstərmək üçün hərfin üzərinə 
şəddə, təşdid işarəsi qoyulur. 

                               اََشدُّ              َعُدوٌّ 
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Fərqlı kəlmələrdə olarsa ayrı-ayrı yazılır. 
                                   آَوْواَونََصُرو   

İdğam misleyn də ğünnəli və ğünnəsiz olmaqla iki 
qismə ayrılır: 

1.İdğam  misleyn  məəl‐ğünnə, yəni ğünnəli idğam 
misleyn. 

Sakın nun” ilə hərəkəli“ ن     nun”və  sakın“  ن   ”mim“ م
ilə  hərəkəli م “mim” birləşməsinə deyilir. 

ْرهُ        َعلَْيِھم  ٌمْوَصَدةٌ  اِْن نَِسينَا              َوَمْن  نَُعمِّ  
2.İdğam  misleyn  bila‐ğünnə, yəni ğünnəsiz idğam 

misleyn: ن” nun” və  م “mim” dən başqa hərflərin bir-biri 
ilə birləş-məsinə deyil. قُلُوبِِھْم َمَرضٌ    

İdğam  mutəcaniseyn: Tələffüzdə bir-birinə yaxın, yəni 
məxrəcləri bir, sifətləri ayrı olan  hərflər biri-digərinə 
yeti-şərsə idğam-mütəcaniseyn olur, istər bir kəlmədə və 
ya iki kəlmədə olsun. Şərti budur ki, hərfin birincisi 
sukunlu, ikincisi isə hərəkəli olsun. 

Bu hərflər altıdır: Sə  ث  ,zəl ذ ,dəl  د  ,za  ظ  ,tə   ta,  ت 
 İdğam mütəcaniseyn hərfləri məxrəcləri etibari ilə         ط
üç qrupa ayrılır.       

 1.Bə ب  və  mim م    məxrəci: Bu hərflərin idğam olması 
üçün “bə”hərfinin “mim” dən əvvəl gəlməsi gərəkdir. 
Bunun Qurani -Kərimdə tək bir nümunəsi vardır. Bu da  
Hud surəsi 42-ci ayədədir: 

         يَا بُنَيَّ اْرَكْب َمَعنَا  َمَعنَا  يَا بُنَىَّ اْرَكْم َمَعنَا                                              
Burada “ bə” hərfi “mim” hərfinə çevrilərək oxunur.   
 2.İkinci  Sə  ث  ,zəl ذ və  za  ظ     məxrəci: Bu hərflərin 

idğamı üçün iki vəziyyətdə baş verə bilər: 
 a) ث “sə”nin  ذ “zəl”  ilə idğamıdır.  

                          يَْلَھْث َذلِكَ   
İdğam edildiyi zaman   َيَْلَھْذ َذلِك    şəklində oxunur. 
b) ذ  “zəl”in   ظ   “za”  ilə   idğamıdır.    اِْذ ظضلَُموا 
  Bu kəlmə  belə oxunur. اِْظ ظَلَُموا 

Üçüncü “tə”  ت  “dəl”    د  və “ta”    məxrəci:Bu hərflər    ط
arasındakı idğam. Burada da idğam iki vəziyyətdə baş 
verir. 
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a)“Dəl”  د   və  “tə”  ت   hərflərinin idğamı. 
                تُمْ  اَ َر دْ     تُمْ  اََرتْ       اَْثقَلَدَ◌ْ◌ َدَعَوهللاَّ   اَْثقَلَْت َدَعَوهللاَّ 

Burada “əsqalət” kəlməsində“tə” hərfi “dəl” hərfi ilə, 
”əradtum”  kəlməsində “dəl “hərfi  “tə” hərfi  ilə  idğam 
edilərək tələffüz olunur. 

b)“Tə”  ت  ilə   ط “ta”nın idğamı. 
                                                                 ِ◌فَةٌ -ِ◌فَةٌ   َوقَالَْط طَا-َوقَالَْت طَا
İdğam  mutaqaribeyn: Məxrəcləri və sifətləri bir-birinə 

yaxın olan iki hərfin idğamına “idğam mutaqaribeyn” 
deyilir. Şərti budur ki, iki hərfdən birincisi sakın, ikincisi 
isə  hərəkəli olsun. 

Bunlar “ləm” ل   və  “ra”  hərfləridir. Bu iki hərf   ر 
arasında “İdğam muraqaribeyn” baş verməsi üçün “ləm”  

 ر  ”hərfinin “ra  ل    hərfindən əvvəl gəlməsi gərəkdir. 
Məsələn:    بَْل َرفََعهُ   

a)Bu kəlmədə “ləm” hərfi “ra” hərfihə idğam edildiyi 
zaman “ləm” hərfi “ra” hərfi ilə əvəz edilərək bu şəkildə 
oxunur 

.                                       َرفََعهُ   ْبرْ      
b)”Qaf”ilə “kəf” hərfləridir.Qurani-Kərimdə yalniz  

Mursələt surəsi  ayə 20-də    ْأَلَْم نَْخلُْقُكم    ”qaf” ilə “kəf“ ق   ك 
hərfləri birləşərək idğam olur və bu şəkildə oxunur.  

            نَْخلُْقْكُكْم   اَلَمْ                    
                        “Mim” sakının  hökmləri 
 “Mim” sakının  hökmləri üç hökmü vardır. 

İdğam, ixfa-iqlab və izhar. 
1.İdğam  misleyn məəl ğünnə:Sakın“mim”hərfindən sonra 
yenə hərəkəli “mim” hərfinin gəlməsi  və onların bir-biri 
ilə  birləşməsidir. 

ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ             ُمْدخًل  نُْدِخْلُكْم              َعلَْيِھْم ُمْوَصَدةٌ   
2. İxfa-iqlab,dodaq ixfası: Sakın“mim” hərfi özündən  
sonra hərəkəli “bə” hərfinə yetişərsə ixfa-iqlab olur.“İxfa-
iqlab” “gizli əvəz etmək”yəni bir az uzadıb, dodaqda 
itirməkdir.  

              ْم بِِه ِمْن ِعْلمٍ َوماُھْم بُِمْوِمنِيَن     َما لَھٌ      ُصمٌّ بُْكم
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3.İzhar: Sakın “mim” “Yərməlun” və “bə" hərfindən 
başqa qalan bütün hərflərə çatanda izhar oxunur. 

                                   َوقُْل لَُھمْ      َولَِى ِديِن   َو ِعْظُھمْ    لُكْم ِديِنُُكم  
Suallar:”Nun” sakın və tənvin “nun”un hökmləri 
hansılardır? İdqam nədir və növləri hansılardır? Ğünnəli 
idğam hərfləri hansılardır və onlar necə tələffüz 
olunmalıdır? Ğünnəsiz idğam hərfləri hansılardır?  
“Nun”sakın və tənvin “nun”hansı hərflərə çatdıqda  izhar 
tələffüz olunur?Hansı hərflərə çatdıqda ixfa olur və necə 
tələffüz olunur.Hansı hərfə çatdıqda necə iqlab baş verir? 
“İdqam məəl ğünnə”, “İdğam bila ğünnə” “İdğam 
misleyn” nə deməkdir, nə vaxt və necə baş verir? “İdğam 
mütacaniseyn”necə və hansı hərflərlə də baş verir? 
“İdğam mutaqaribeyn”necə və hansı hərflərlə  baş verir?  
“Mim” sakının hökmləri hansılardır və hansı  halda izhar, 
ixfa iqlab ilə oxunur? 
                    

 .Əlif-ləm”in  oxunuşu“   ا ل                   
Əlifbadakı 28 hərfdən 14 ədədi qəməri,  14 ədədi isə 

şəmsiyyə hərfləridir. Qəməriyə hərfləri kəlmənin 
əvvəlində gələn ا ل  -dən sonra gələrsə ا ل izhar (açıq)  
oxunur.Lakin ا ل şəmsiyyə hərflərində sonra gələrsə  ا ل  
idğam olunur. 

Beləliklə kəlmələrin əvvəlində gələn  və müəyyənlik 
bildirən ا ل -in iki cəhəti vardır:qəməriyyə  -izhar və  
şəmsiyyə‐idğam  

1- Qəməriyyə‐izhar: ا ل  dən sonra qəməriyyə  hərfləri 
gələrsə, ا ل   izhar-açıq  oxunur. Bildiyimiz kimi qəmər ay 
deməkdir və ا ل -in arxasında gizləndiyi üçün  ay-qəməri 
hərflləri  adlanırlar.Qəməri hərfləri aşağıdakılardır:   

                                    ق ف غ ع  خ ح ج   ك م   ا   ب ي ه و   
Əgər  ا ل  -dən əvvəl gələn hərfin saiti  ل   hərfinə ilə 

birləşərək oxunarsa, bu zaman   ا  oxunmaz,  ل     isə  
sukunla oxunar. 

 , ُھُم اْلُمْفلُِحونَ  لَِك الْ  ِكتَاُب اَذٰ    ,َ◌ اْلِكتَابَ  ,اْلَحقَّ   ,َواْلِحَجاَرةُ    ,
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2‐Şəmsiyyə‐idğam: “Əlif ləm” ا ل     dən sonra şəmsi 
hərflərindən  biri gələrsə ا ل  idqam (bir-biri ilə 
birləşdirilır) edilir. Yəni ا ل     oxunmur və ا ل   -dən qabaq  
gələn hərfin saiti ilə şəmsiyyə hərfinin özü  birləşərək 
təşdidlə oxunur. Burada artıq şəmsi-günəş hərfləri  əlif-
ləmin arxasında gizlənməyib, günəş kimi doğaraq özləri  ا
 mi idğam edirlər. Bu səbəbdən də şəmsiyyə hərflrinə– ل
“Şəmsiyyə‐idğam” hərfləri deyilir.  

Şəmsiyyə-idğam hərfləri aşağıdakılardır: 
ط    ر  ص ذ ط  م ن ت  ل  س د    ن   ض   ث         

ِحيم  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ ,ِبْسِم هللاَّ ينِ   الِّينَ  ,  َيْوِم الدِّ  َواَل الضَّ
Əgər şəmsiyyə hərflərindən əvvəl gələn   ا ل -in ا   “əlif”i 

ilə birləşərsə, onda  şəmsiyyə hərfləri   ل   ilə deyil, ا  “əlif”  
ilə birləşərək təşdidlə oxunur.  

Daha  yaxşı yadda qalmaq üçün belə demək olar ki, 
“qəməri hərf”ləri “əlif-ləm”in arxasında gizlənir və bu 
zaman ا ل    açıq-aydın, qəməri hərf isə sukunla tələffüz 
olunur.Bəzən isə  ا ل –in    ل  ilə sukunla oxunur. 

Şəmsiyyə hərflər isə “əlif-ləm” dən əvvəl gələn hərfin 
saiti ilə birləşərək özü açıq-aydın təşdidlə  oxunur və bu 
zaman ا ل   oxunmur.Bəzən isə  əlifi” ilə“ ا  in-   ا ل
birləşərək təşdidlə oxunur.  
Suallar:                         ?Sözlərin əvvəlində gələ nə vaxt aşkar oxunur لا  

  ?nə vaxt aşkar oxunmur? Qəməri  hərflər hansılardır ا  ل
Şəmsiyyə hərfləri hansılardır?                            

                         
             Məd və onun növləri haqqında 
Mədlər təbii, muttəsil, münfəsil, lazım, ariz,  lin 

olmaqla altı hissəyə bölünür.                                    
                               1.Mədd təbii  
Bildiyimiz kimi  üç dənə  و  ا َ◌    məd hərfi vardır.Bir  ى

kəlmədə yalnız hərfi məddən hər hansı biri olarsa, təbii 
olaraq uzatmaya “Təbii    mədd”  deyilir və    bir-iki əlif  
arası miqdarında  uzadılır.                                             

ھا  نوُ     قَالَ     نَا             يَا بَنِي   ِمْنَھا  ُھَدا  يُو   فِي     
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“Təbii mədd”  hərflərindən  sonra gəlib, uzatması vacıb 
olan hərfi daha çox uzadaraq oxutana “səbəb‐məd” 
deyilir. “Səbəb    məd” in  bu iki növünün “təbii məd” 
hərfləri olan و  ا َ◌    ilə birləşməsi nəticəsində “vacibi   ى
məd” ortaya çıxır.  “Səbəb    məd” in  həmzə və sukun 
olmaqla iki növü vardır. Həmçinin  “Səbəb    məd”in biri  
olan həmzə  vasitəsilə əmələ gələn məd  də iki 
növdür:“Məd  muttəsil” və “məd münfəsil.”                                                           

                                2.Mədd müttəsil 
“Səbəb   məd”in biri  olan həmzə  vasitəsilə əmələ gələn 

“Mədd  müttəsil”  bitişik uzatmaq deməkdir. Yəni hərfi 
məddən sonra səbəb məd olan  həmzə eyni kəlmədə  yan-
yana gələrsə “mədd muttəsil” olur. 

شآء   جآَء       ِجيىَء    سُوَء                                      
Məddi muttəsili tənii məddən artıq, 3-5 əlif qədər 

uzatmaq lazımdır. Qeyd: Məddi müttəsilin  həmzəsi, 
həmzə işarəsi ilə ء  yazılır və hərfi məd ilə həmzə bir 
kəlmədə olur. 

                          3.Məddi münfəsil 
“Səbəb   məd”in biri  olan həmzə  vasitəsilə əmələ gələn 

“Məddi    münfəsil”bir-birindən aralı, ayrı-ayrı uzatmaq  
deməkdir. Yəni,  hərfi  məd ilə  səbəb məd  olan  həmzənin  
ayrı-ayrı  kəlmədə  olması  deməkdir. Bir  kəlmənin  
sonunda  hərfi  məd, onun ardından  gələn  kəlmənin  
əvvəlində  də  səbəb  məddən  həmzə  gələrsə  məddi-
münfəsil olur. Məddi  munfəsili də 3-5 əlif qədər uzatmaq 
lazımdır.            

             ِ تُوبُوا   يَآ اَيَُّھا اِنّى اََجافُ  َوَمآ اَْدَريَك      اِلَى هللاَّ  
Qeyd: Məddi munfəsilin həmzəsi uzun ا “əlif”,yəni 

“həmzə əlif” şəklində  yazılır və hərfi mədlə ayrı-ayrı 
kəlmələrdə olur.  
Rum surəsinin 10-cu ayəsində olan َوآى  .olan həmzə kimi اَسُّ
Eyni şəkildə məddi munfəsilin həmzəsi  də bəzən ا ء 
həmzə-əlif  şəklində yazılır.    تَى َءاَلِديَاَوْيلَ           قَالُوآَءاَِذا ُ◌                                   
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 Hərfi məddi muqəddər, yəni gizli olması: Bəzən  hərfi  
məd muqəddər olur.Yəni  hərfi  məddən “vav” ilə “yə” 
bəzən yazılışda olmasada oxunuş da ortaya çıxır ki, buna 
da gizli  hərfi  məd deyilir. 

                                   اَنَّ ماَلَُه  اَْخلََدَه   ِمْن  عْلِمه   ِاالَّ                         
Burada, birinci kəlmədə hərfindən sonra   ھـ     ,)u-uzu (

"u"uzun      و ikinci kəlmədə  eyni “hə” hərfindən sonra 
uzun “yə”  gizlidir. Yəni oxunuşda vardır yazılışda isə ى 
yoxdur. 

                              4. Məddi lazım 
“Səbəb    məd”in  ikincisi olan sukun vasitəsi ilə əmələ 

gələn məddə “lazım məd” deyilir.                        .                                   
Əgər vəqf gərəksə, vəsil halında uzadılması lazım olan 
məd deməkdir. Bir kəlmədə hərfi məddən sonra “səbəb–
məd”  olan sukun gələrsə mədd lazım olar. Məd lazımı 3-5 
əlif miq-darı uzatmaq lazımdır. Məd lazım dörd cürədir: 
kəlmeyi    musəqqalə, kəlmeyi  muhəffəfə, hərfi  musəqqal, 
hərfi muhəffəfə.                                                                                             

1)Məd–lazım  kəlmeyi   musəqqalə  (ağır): Səbəbi  məd  
olan  sukun lazım təşdidli olarsa, kəlmeyi-musaqqalə olur. 
Məsələn:   ََوألَالّضآلّين   Bu kəlmədəki ل -in təşdidi 
(şəddəsi), َ◌لحآّقة   kəlmədəki ق–ın şəddəsi  və    بِضآّرلينَ 
kəlməsindəki      nın  şəddəsi  kəlmənin” kəlməyi– ر
musəqqalə” olmasına səbəb olur.                                          

2)Məd-lazım“kəlmeyi  muhəffəfə”  (yüngül): Sukun 
lazımın üzərində sukun işarəsi olarsa “kəlmə muhəffəfə”  
olur. 

Məsələn: آالَن  ِ◌   kəlməsindəki     in  sukunlu olması- ل
kimi. 
   3)Məd-lazım “hərfi musəqqalə” (ağır):  
   Təşdidli kəlmə və hərflərin oxunuşları ağır olduğundan  
musəqqələ, sukunlu kəlmə və hərflərin oxunuşları isə 
nisbətən rahat olduğu üçün bunlara muhəffəfə hərflər 
deyilmişdir. 
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4) Məd lazım “hərfi  muhəffəfə”  xəfif-yüngül  hərflər 
deməkdir. 

Qurani-Kərim də bəzi surələrin əvvəlində  gələn 
müqəttəə hərfləri adlanan hərflərdə olur.                                                             

                           6. Məddi ariz 
Dayanmaq məddi olub, kəlmələrin arasında 

dayandıqda, yəni kəlmələri vəqf etdikdə meydana gələn 
məd geməkdir. 
Bir kəlmədə təbii məd hərfindən sonra səbəbi-məddən 
sukun ariz gələrsə, məd ariz olur. Quran oxunan zaman 
kəlmələrin və ayələrin sonunda vəqf (dayandıqda) 
oxunmayan hərəkələrin yerinə gələn sukuna “arizə 
sukun” deyilir. Sukun ariz kəlməni vəqf etdikdə var olan, 
keçildiyində isə yox olan sukundur. 

                                               َخالُِدونَ    ِر◌َ  نَْستَِعيُن  َرِحيٌم  ااَلْبَصا ,  يْعلَُموَن  يَْوِم الدِّينِ 
                             
                              4.Məddi - lin  

Məddi –lin, ağır olmayan və rahat uzadıla bilən yumşaq 
məd deməkdir.Bir kəlmədə hərfi “Lin”-dən  sonra sukun 
lazım və ya sukun ariz gələrsə məddi-lin olur. 
Bildiyimiz kimi hərfi Lin hərfləri  و  “vav” ilə   ى “yə” 
sakın, yəni sukunlu olub  özlərindən əvvəlki hərfin 
hərəkəsi  fəthə  olarsa, onda  bu “Lin”  hərflərindən  
sonra  sukun-lazın, ya sukun-arız  gələrsə məddi-Lin olur. 
آلِّينَ َواَل           اَْليَْوَم                    اْلَغْيبَ           اضَّ

Qeyd:Quranın oxunuşunu gözəlləşdirmək üçün “tənii 
məd”dən və “səbəb məddən” əlavə hərflərin üzərində              

“vacibi məd” adlanan  bu (~)  işarədən də istifadə olunur. 
Bu məd hərflərinin daha artıq 5-7 əlif miqdarı uzadılaraq 
oxunma-sına  səbəb olur.   
   يَآ اَيَُّھا      آبَاُؤنَا

Suallar:Təbii məd nədir,hansılardır və neçə əlif uzadılır? 
Səbəb məd nədir və neçə əlif uzadılır? Vacıbı məd nədir 
və neçə əlif uzadılır? Təbii məd ilə səbəb məd arasında 
fərq? Səbəb məddin növləri hansılardır?  Məddi müttəsil 
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ilə məddi münfəsil səbəb məddin hansı növü vasitəsi ilə 
baş verir və nə deməkdir? Lazım məd və məd arizə səbəb 
məddin hansı növü vasitəsi ilə baş verir?”Məd lazım” 
nədir və növləri hansılardır.Məd ariz nədir və nə vaxt 
meydana gəlir? Məddi–lin nə vaxt baş verir və hansı 
hərflərdir?                                                                                                                 

                            Vəslin hökmləri                                                       

Vəsl–davam  etmək,  lüğətdə birləşdirmək deməkdir. 
Quran oxunan zaman bir kəlməni özündən sonra gələn 
kəlməyə, səsi və nəfəsi kəsmədən birləşdirərək oxumaq 
deməkdir. Vəsl, vəqfin ziddidir.                                                                               

                       Vəsliyyə həmzəsi                                                              

Ərəb dilində ilk hərfi sakın  və təşdid olan kəlmələrin 
tələffüzü çətin  və ya qeyri-mümkün olduğundan, bu 
kəlmələrin tələffüzünü asanlaşdırmaq üçün“vəsl həmzəsi” 
adlanan “birləşdirici həmzə” dən istifadə olunur. Bu 
“birləşdirici vəsl həmzəsini” bildirən işarə  əlifin üzərində 
qoyulmuş, sözün əvvəlində gələn balaca “sad” صـ  hərfinin 
işarəsidir: İki kəlmənin arasında ”vəsl həmzəsi” işarəsi 
olarsa bu işarə özü tələffüz olunmaz,lakin bu iki kəlməni 
bir-birinə  birləşdirərək kəlmələr arasında  əlaqə yaradar. 

 إِنَّ الَِّذينَ   َواْرَكُعوا    اْذُكُرو                                   ُ◌و
Vəsil –(davam etmək) zamanı həmzəli-əlif  kəlmənin 
başında yazılan, özü ilə başlanınca oxunan, lakin özündən 
əvvəl  məd  hərflərindən biri gələrək özündən sonrakı 
hərflə birləşərsə, artıq özü  oxunmayan həmzəyə (əlifə)  
deyilir.  Bu misaldakı kimi:    ُاَْليَْوم  əl`youmə  kəlməsi “əlif” 
ilə başlandıqda,”əlif”in özü ilə oxunur, yox əgər bu sözün 
əvvəlinə  و  “vav” hərfi  əlavə edilsə, artıq söz “vav” ilə 
oxunur. Bu misaldakı kimi:  yovmə `vəl َواْليَْوم                                    
Burada “vəsl həmzəsi”nin dayağı-əlif özü oxunmayaraq, 
“təbii məd” olan“vav”hərfinin daha artıq uzadılaraq 
oxunmasına səbəb olur. “Vəsl həmzə”si sözünün mənası 
daha aydın olsun deyə,belə açıqlayaq: əgər kəlmələrin 
arasında dayanmadan oxunuşu davam etməliyiksə, bu 
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zaman kəlmənin əvvəlində gələn əlifin özü ilə deyil, ondan 
əvvəl gələn məd hərfləri ilə oxumalıyıq, bu zaman ortada 
qalan əlifə “vəsl həmzə”si deyilir. Yəni bu zaman əlif-
həmzə məd rolunu, həmçinin də vəslə üçün  dayaq rolunu 
oynayaraq, özündən əvvəl gələn məd hərfini daha  artıq  
2-3- əlif uzadılmasına səbəb olur.Buna görə də belə məddə 
“səbəb məd” deyilir. Həmçinin bu “əlifə” oxunmayan 
həmzə deyilir və bu kəlmə-ləri bildirən əlamət, onların    

)ləm   ,əlif (ل ا hərfləri  ilə  başlamasıdır.               َ◌  
   تُِطيُعوا الَِّذينَ     َ◌ا الَِّذينَ    َمثَُل الَِّذينَ                                
2-ci Qət həmzəsi:Həm  yazıda, həm də oxunuşda olan, 
kəlmə-nin istər vəsl, istərsə də vəqf halında dəyişməyən 
həmzəyə deyilir. Bildiyimiz kimi hərfin hərəkətsiz halına 
sakın deyilir. Deməli,  əlif-həmzə sukunlu və təşdidli 
(sakın) hərflərdən biri ilə birləşərsə, saiti olan əlif (həmzə 
əlif) özü oxunar, həmçinin də  özündən əvvəlki  hərf  üçün 
məd rolunu oynayar. Yəni, həmzə-əlif özündən əvvəl gələn  
məd hərflərinin  daha artıq  uzadılmasına  səbəb olar ki, 
buna da “səbəb məd” deyilir.                                                                                    
Məsələn:  َّاِن (innə) kəlməsində həmzə-əlif oxunur.                              
Əgər əvvəlinə  و “vav” hərfi əlavə edilsə,  oxunuş zamanı 
həmzə-əlif yenə də tələffüz  edilər. اِنّ  وَ   (və innə)   
kəlməsindəki kimi.   
 َواْلِحَجاَرة             َوإَِذا            َوإِيَّاكَ 
Vəsl həmzəsi” hərf, isim, və felın başlancığında gəlir. 
1.Hərflərdə: Vəsliyyə həmzəsi üzərində olan müəyyənlik 
bildirən “əlif-ləm”ın  həmzəsi həmişə fəthəli olur. 
Məsələn: 

                                              اْلُمبِينِ               اْلِكتَابِ 
2.İsimlərdə:Əvvəlində heç bir hərəkəsi olmayan, isimlə 
başlayan sözlərdə “əlif-ləm”ın  həmzəsi həmişə kəsrəli   
oxunur. 

                      إِْثنَْيِن          إِْسِم     إِْمَرأَ        إِْبنِ 
3.Fellər:Əvvəlində heç bir işarəsi olmayan, fellə başlanan 
kəlmələr həmzədən sonra  gələn ikinci hərflə oxunur.Yəni, 
fellə başlanan sözlərdə hərəkəsiz əlifdən sonra gələn 
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hərfin hərəkəsi fəthəli olsa fəthə, kəsrəli olsa kəsrə, 
zəmməli olsa, zəmmə ilə oxunur.Təşdidli hərflərdə təşdid 
iki hərf hesablanır.                               
4. Məd hərfləri “vəsl həmzə”sinə çatdıqda,onlarla “vəsl 
həmzə”si arasında “iltiqayi sakineyn” yaranır(iki sakın 
hərf yanaşı gəlir). Çünki məd hərflərinin özləri 
sakındırlar (üstündə sait olmadığından) və bildiyimiz kimi 
vəsl həmzə-sindən sonra gələn hərfdə həmişə sakın və ya 
təçdidli olur. Belə halda “iltiqayi sakineyni” aradan 
qaldırmaq üçün”məd hərf”ləri oxunmur. 
Tənvinli kəlmədən sonra əvvəli sakın və ya təşdidli hərflə 
başlayan digər bir kəlmə gələrsə, iki sakın hərf tələffüzdə 
bir-birinin yanında qərar tutacaq ki, buna  da“iltiqayi 
sakıneyn” deyilir.”  İltiqayi sakıneyn”i aradan qaldırmaq 
üçün birinci kəlmənin tənvini “nun” hərfini kəsrəli  (ni) 
ilə oxuyurlar  

Bu qayda o vaxt qarşıya çıxır ki,  iki kəlmə arasında 
“vəsl həmzəsi” olsun. Bu birləşməyə “kiçik nun” deyirlər. 

َّ                  إِْفٌك اْفتََراهُ   اََحٌد اََحُدنِا
6.Vəslin  lazım olduğu yerdə bir-birini təqib edən hərf-

lərdən hər ikisi də  hərəkəli olsa hər hərf öz hərəkəsi ilə 
oxunar. 

 قَْولٌ                      مْعُروفٌ  
Əgər vəsl lazım olan yerdə kəlmələri bir-birinə birləş-

dirən hərflərdən birincisi hərəkəli, ikincisi sakın olsa, vəsl 
əsnasında birinci hərfin hərəkəsi özündən sonra gələcək 
olan sakın hərf ilə birləşdirilərək oxunur.  

                                                                            تِْلَك اَيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبِينِ                       
                           Vəqfin hökmləri 
Vəqf‐durmaq  deməkdir. Quranı oxuduğumuz zaman 

vəqf etmək üçün işarələr olmadıqda, lakin səsin 
çatmaması səbəbindən  kəlmələri vəqfetmək             
məcburiyyətində qaldıqda, kəlmənin son hərfi sakın 
edilir. Beləliklə vəqf münasibətilə iki sakın hərf  bir araya 
gələ bilər. 
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Təcvid elmində Quranı oxuyarkən hər hansı bir kəlmə 
üzərində nəfəsin təzələnməsi və qiraətin davan etdirilməsi 
məqsədi ilə nitqin dayandırılmasına “vəqf” deyilir. 

Vəqf”vəqf-ibdal” və “vəqv iskan” olmaqla iki 
şəkildədir. V�qf-iskan: İskan, sakın etmək deməkdir.Yəni, 

kəlmənin sonunda olan axırıncı hərfin hərəkəsi  tənvin 
kəsrə və ya  tənvin zəmmə olarsa, vəqf zamanı tənvin 
düşər və kəlmənin sonu  sakın  edilər. 

Vəqf-iskan: Vəqf ediləcək, yəni durulacaq kəlmənin son 
hərfində fəthə, kəsrə, zəmmə olarsa hərəkət  dayandırılır 
və axırıncı hərf sankı sukunlanır. 

يَْعلَُمون     يَْعلَُمون ْ    لِْلُمتَّقِينَ       ْ◌◌َ  لِْلُمتَّقِين              َصاِدقِينَ         ْ◌ 
 َصاِدقِينَ 

 vəqfetdikdə “ə” saiti düşür və sukunla oxunur.  
Vəqfediləcək,  durulacaq kəlmənin son həri tənvin-

fəthə,  tənvin-kəsrə və tənvin-zəmmə olarsa, tənvinlər 
qaldırılaraq  axırıncı hərf sukunla oxunur.  

 َغفُوٌر َرِحيمٌ              َغفُوٌر َرِحيم            قَِديرٌ        ◌ْ  قَِدير                ◌ْ 
 َعَذاٌب َعِظيم                   َعَذاٌب َعِظيمٌ                                
Vəqfediləcək,  durulacaq kəlmənin son hərfi əgər təşdidli-
şəddəli olsa, təşdidin hərəkəsi qaldırılır və son hərif  
şəddələnərək durulur. 

   َحقًّا             ِمَن اْلَحيِّ               
İbdal‐vəqf: İbdal sözü lüğətdə çevirmək mənasını 

daşıyır.Burada  kəlmənin axırında gələn bir hərf və ya 
işarənin digər bir hərf və ya əlamətə çevrilməsinə deyilir. 
İbdal‐vəqf iki şəkildə olur. 

Vəqfediləcək,  durulacaq kəlmənin son hərfi fəthəli 
tənvin ilə həmzə  birlikdə olarsa, yenə də tənvin 
götürülərək, tək  fəthə ilə, həmzədə də sanki məd hərfi 
kimi uzadılaraq oxunur.  

نَِي السُّوءُ      ُكلَّ َشْيءٍ                   َمْن يََشاءُ          َمسَّ
Vəqfediləcək,  durulacaq kəlmənin son hərfi fəthə 

tənvinli olub, ondan  sonra isə uzun-əlif gələrsə, tənvin 
qaldırılır və hərf yanındakı uzun saitlə birlikdə oxunur. 
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                  ِميقَاتًا    ِميقَاتا        نُفُوًرا         ا◌َ نُفُور
Vəqfediləcək,  durulacaq  kəlmənin son hərfi hərəkəli 

məd hərfi olarsa hərəkə qaldırılır və “təbii məd” kimi 
uzadılaraq durulur.       َٰحيَّةٌ تَْسَعى                   ةٌ تَْسَعىَحيَّ                   
                 “V�qf–ibdal “   “tə”    ـة təmərbuta  

Ərəb dilində İki qraqmatik cins, müzəkkər(kişi) müənnəs 
(qadın)cinsi vardır. Müzəkkər(kişi) isimlərin xüsusi şəkli 
əlamətləri olmadığı halda, müənnəs qramatık cins 
bildirən bir sıra şəkilçılər vardır ki, bunlardan ən çoxu 
təmərnutadır. 

Vəqfediləcək‐durulacaq kəlmənin son hərfi yuvarlaq, 
təmərbuta adlanan “tə”   ـة  hərfi olarsa, bu zaman kəlmə 
sukunlu “hə ه   hərfinə çevrilərək sukunla durulur. 
Buna“vəqf–ibdal “ deyilir. Yəni, bir hərfin başqa bir 
hərflə əvəz ediməsinə deyilir. 
 َواْلِحَجاَرة  إاِلَّ بَْغتَةً    َواْلِحَجارَ  ه   ◌ُ    ـهإاِلَّ بَْغتَ               اْلقِيَاَمةِ 
◌ِ  ـهاْلقِيَامَ                               

 Dəyişilməyən  vəqf:  Kəlmənin axırında sakın və ya mədd 
hərflərindən biri olarsa, vəqf zamanı onda heç bir 
dəyişiklik aparılmır və olduğu kimi saxlanılır.  

                       َشرٌّ لَُھمْ    أِلَْنفُِسِھمْ                             
Vəqfediləcək,  durulacaq kəlmənin son hərfində məd 

hərfi varsa oxunuşda dəyişiklik edilməz, olduğu kimi 
mədlə oxunaraq, durulur. 

 يََرىٰ      يَْسَمُعو                 
Vəqfediləcək,  durulacaq kəlmənin son hərfi uzun sait 

olub, özündən əvvəl gələn hərf şəddəli olarsa, hərf 
şəddələnib uzadılaraq oxunur 

َ◌َولَّٰى ت                                       ٰى َوفَّ      َغشَّىٰ                   
                       
                    İşba hərfi “ hə”       ـه    
Ərəb dilində təcvidlə oxunma zamanı kəlmə sonlarında 

olan yuvarlaq “ hə” ـه     hərfinə zamir   deyilir. Zamir “ 
hə” ـه     hərfinin zəmməli  uzun “vav” hərfi ilə kəsrəli uzun 
“yə” hərfinə çevrilməsinə işba deyilir. 
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Zamir “ hə” ه  ismin yerini tutan kəlməyə, yəni, üşüncü  
şəxsin təkini bildirən (O) əvəzliyinə deyilir. Sözün 
axırında yazılan əvəzlik “hə”  ه   hərfinin işba ilə (dolğun) 
oxunma-sının bir neçə şərti vardır.  

Qurani-Kərimdə bəzi kəlmələr uzun saitlə (işba ilə) 
yazil-masına baxmayaraq qisa saitlə (işbasız), həmçinin 
qısa saitlə (işbasız) yazılmasına baxmayaraq uzun saitlə  
(işba ilə) oxunur. 

 Zamir “ hə” ه üç yerdə işba olunmaz: 
1. Zamir “ hə” ه  dən əvvəl sakın hərfləri gələrsə ه hərfi 

işbasız oxunur.      َِعْنهُ  َعلَْيه                
    2. Zamir “hə” ه dən əvvəl   məd hərfləri gələrsə ه işbasız 
oxunur:                   ُخُذوهُ    ۛ◌ فِيِه ۛ        فِيَھا        

  3. Zamir “ hə” ه dən sonra bu işarə   َأ (əlifin üzərində 
vəslə işarəsi) gələrsə. إِنََّھا   َما اْبتاََلهُ      

              Zamir “ hə” ه  üç yerdə işba ilə oxunur. 
1. Kəlmələrin axırıncı hərfi fəthəli    ُ◌وَ  ondan əvvəlki ه 

hərfi zəmməli olarsa, vəqf edilən zaman həmin  َو hərf 
sakın (hərəkəsiz) olar və  işba olunaraq uzun “vav məddi” 
şəklində oxunar.  ُُكلُُّھو   ُكلُّهُ   ,َمالُُھو      َمالُه    ُھو     ُھوَ   , 
      2.Kəlmənin axırıncı hərfi fəthəli, ondan əvvəl gələn ه ـه 
“hə” hərfi kəsrəli olarsa vəqf edilən zaman, axırıncı hərf 
sakın olar (hərəkəsiz) və “yə” məddi  ilə işba olunaraq 
oxunar.  تَلَھَّىٰ نَْفِسِھي        نَْفِسهِ    َربَِّھي بِھي    ِھى   ِھَى          

   3.Kəlmənin sonunda  ه ـه  “hə” hərfindən əvvəl gələn 
hərf hərəkəli (fəthəli, kəsrəli, zəmməli) olarsa  işba olunar.  
َرهُ   فَأَْكَرَمهُ      َربُّهُ    الِيه  ُسْلطَانيه    َماِھيَهِكتَابِيَه   مَ    يَسَّ                 

                                 
                          Vəqfin növləri                  

Quranı-Kərini düzgün oxumaq üçün “vəqf” və 
“ibtida” qaydalarına düzgün riayət etmək  çox 
mühümdür. İbtida-vəqfdən sonra tilavətin başlanmasına 
deyilir. Əmirəl-möminin Həzrəti  Əli(ə.s.) buyurur ki:      
“Vəqfi qorumaq Quranın tərtillə oxumağın yarısıdır”.  



 39 

Vəqf, yəni dayanıb nəfəsi təzələmək və həmin kəlmənin 
son hərfini sukunlu etmək deməkdir.  
Vəqf,iztirari-tilavət və ixtiyari-tilavət olmaqla iki qismdir: 
1.İztirari-tilavət zamanı müəyyən səbəblərdən kəlməni 
fəqf etmək. 
2.İxtiyari-tilavət zamanı qari(Quran oxuyan) özü istədiyi 
kəlmədə vəqf etsin.Bu zaman vəqf edilən və ondan sonra 
gələn kəlmələr arasında gərək həm “ləfzi rabitə” həm də 
“mənəvi rabitə” olsun.  
Vəqf ləfzi və mənəvi rabitə olmaq baximında dörd 
növdür:                 
   1.Tam vəqf:Vəqf edilən kəlmə və ondan sonra gələn 
kəlmə arasında nə ləfzi nə də ki mənəvi rabitə yoxdur və 
hər iki tərəf bitmiş, müstəqi bir fikri ifadə edir. 

2.Kafi vəqf:Vəqf edilən kəlmə və ondan sonra gələn 
kəlmə arasında ləfzi rabitə yoxdur, lakin mənəvi rabitə 
vardır.Yəni, iki tərəf də ləfzi cəhərdən müstəqil olib, məna 
cəhətdən isə bir-biri ilə əlaqəlidir. 

3.Həsən vəqf:Vəqf edilən kəlmə və ondan sonra gələn 
kəlmə arasında mənəvi rabitə var, lakin ləfzi rabitə 
yoxdur. Hər iki tərəf bitmiş bir fikri ifadə edir, lakin 
özündən sonra gələn birləşmələrin müstəqil mənaya malik 
olmayıb,özündən əvvəlkilərlə ləfzi rabitəsi olduğunu 
bildirir. 

4.Qəbih vəqf:Vəqf edilən kəlmə və ondan sonra gələn 
kəlmə arasında həm ləfzi, həm də mənəvi rabitə vardır. 
Hər iki  tərəfdə bitmiş bir fikri ifadə etmir, həm ləfzi həm 
də mənəvi cəhətdən bir-biri ilə əlaqədardır. 

Qeyd:”Tam” və “Kafi” vəqflər olunan yerdən düzgün 
ibtida etmək (oxumaq) olar.”Həsən” və “Qəbih” vəqflə 
düzgün deyildir və vəqf yerindən qabaq münasib bir 
yerdən ibtida olunmalıdiır. Bu çətin bir mərhələ 
olduğundan Qurani Kərimdə kəlmələrin üzərində xüsusi 
qeyd olunmuş “vəqf” işarələri vardır. 
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Suallar: Vəqf nədir və növləri hansılardır? “vəqf–ibdal 
“ hansı hərfdə və necə baş verir? İşba hərfi hansıdır və 
necə baş verir?Vəsil nədir və növləri hansılardır.                                    
                             

                          Vəqfin işarələri 
Vəqf kəlməsi–durmaq demkədir.Təcvid elmində isə 

Quran oxuyarkən hər hansı bir kəlmə üzərində bir az 
durub nəfəs olmaq deməkdir. 

Vəqf işarələri aşağıdakılardır: 
م -       Vəqf etmək lazımdır. 

 .Vəqf edilir -ط
  .Vəqf daha yaxşıdır, keçılə də bilər – ج
 .Keçmək daha yaxşıdır,vəqf edilə də bilər - ص
 .Keçmək daha yaxşıdır ,vəqf edilə də bilər -  ز 
 .Vəqf etmək olmaz-  ال 
 .Keçmək daha yaxşıdır,vəqf edilə bilər- قـ
Vəqf daha  yaxşıdır, keçilə də bilir. 
 Namazda  Quran oxuyarkən rukuyə gediləcək yeri- ع

göstərən işarədir. 
Bir-birinə yaxın iki kəlmə üzərində balaca üç nöqtə 

qoyularsa, bu zaman  bu kəlmələrinin birinin üzərində 
durulur,digərindən isə keçilir.                                                         

                             Vəqf ğufran 
Peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.ə.s.) buyurmuşdur ki, 

Qurani-Kərimdə on yerdə  Vəqf-ğufran vardır.Bu 
kəlmələrdə vəqf etmək bu dünyada Allahın məqfirətinə və 
Axirətdə isə əzabdan amanda qalmağa səbəb olar. 

1.Maidə surəsi- ayə 51 ( uluyə)               َ أَْولِيَا  
2.Ənam  surəsi ayə 36  (yəsməunə)   َيَْسَمُعون 
3.Səcdə surəsi ayə 18 (fəsiqan)            فَاِسقًا 
4. Səcdə surəsi ayə 18 (lə  yəstəvunə)  َال    يَْستَُوون  
5.Yasin surəsi ayə 12 (əsərahum)     َْوآثَاَرُھم 

     6. Yasin surəsi ayə 30 (əl-ıbəd)         ِاْلِعبَاد 
7. Yasin surəsi ayə 52 (mərqədinə)  َمْرقَِدنَا 
8. Yasin surəsi ayə 61 (ibuduni)     اْعبُُدونِي 
9. Yasin surəsi ayə 81 (misləhum)       ِْمْثلَُھم 
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10.Mülk ayə 19    (yəqbidnə)         ََويَْقبِْضن                              
                         İmalə                 

İmalə sözü “meyl etmək “mənasındadır. Qurani–Kərimdə  
iki yerdə “Hud” surəsinin    41-ci ayəsində:            

 ِ َرِحيمَوُمْرَساھَا ۚ إِنَّ َربِّي لََغفُوٌر  َمْجَراَھا َوقَاَل اْرَكبُوا فِيھَا بِْسِم هللاَّ  
məcrihə” sözü  “mecrihə” kimi səslənir.Yəni “ə” səsi “e” 
səsi ilə əvəz edilir.  

َعلَٰى يُوُسَف َوإِنَّا لَهُ لَنَاِصُحونَ  تَأَْمنَّا قَالُوا يَا أَبَانَا َما لََك اَل              

Bir də“Yusuf” surəsi 11-ci ayədə ”tə`əmənnə” kəlməsi 
“tə`əmennə”  kimi səslənir. Burada da “ə”səsi “”e” səsi ilə 
əvəz edilir. 

                          Vacibi səcdə ayələri. 
  Qurani-Kərimdə bir çox səcdə ayələri vardır ki, bu da 

“səcdə” işarəsi ilə işarələnmişdir. Bunlardan əlavə dörd 
ədəd də vacib “səcdə” ayələri vardır ki, bu ayələri 
oxuyarkən mütləq səcdə etmək lazımdır. 

1.Nəcm surəsi 62-ci ayə. 
2.Səcdə surəsi 15-ci ayə. 
3.Fussilət surəsi 37-ci ayə. 
 4.Ələq surəsi 19-cu ayə. 
Səcdə edildiyi zaman bu zikrlərdən hər hansını 

istəsəniz demək olar və ayələrin sonunda “səcdə 

əlaməti”ni ۩ bildirən işarə yazılır. 
Lə ilahə illəllahu haqqan, haqqa. 
Lə ilahə illəllahu ubudiyyətən variqan. 
Lə ilahə illəllah imanən və təsdiqan. 
Lə mustənkifən və lə mustəkbiran. 
Səcədtu ləkə ya Rəbbə təəbbudən və riqqan. 
Bəl ənə əbdun zəlilun xaifun mustəcirun 
 
                                   

                                           Səktələr 

Qurani-Kərimin 11 yerində vəqfi-səktə vatdır. Bu  o 
deməkdir ki, aşağıda qeyd edilmiş 11 kəlmədən sonra 
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sanki bir az dayanıb, lakin nəfəsi almadan, nəfəsi 
dəyişmədən oxumağa davam etmək lazımdır. 

Bu kəlmələrin 7-si “Fatihə” surəsindədir. 
1.Əlhəmdu (səktə) lilləhi, 
2.Lilləhi (səktə)rabbil-aləmin, 
3.Məliki (səktə) youmiddin, 
4.İyyəkə (səktə) nə`budu, 
5.Və iyyəkə (səktə)nəstəin, 
6.Ənəmtə (səktə)əleyhim, 
7.Ğeyril məğdubu (səktə)əlüyhim vələddallin. 
Qalan dörd səktə aşağıdakılardır. 
1. Kəhf surəsi ayə 2-ivacən (səktə)qayyimən. 
2.Yasin surəsi 52 ayə-Mimmərqadinə(səktə) həzə   

məvə`ədər rahmənu. 
3.Qiyamət surəsi ayə 27- Mən(səktə) raq. 
4. Muttəfifin surəsi ayə 14-Bəl (səktə)ranə.                
  Fatihə surəsinin tərcüməsi və səktə ilə yazılışı 
ِحيمِ                        ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ
 1.Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! 
اْلَعالَِميَنا َربِّ                              Səktə   َِّ ِ  Səktə  ُاْلَحْمد                                         
2.Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha (və ya: 

Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə, 
نِ                                                    ْحَمٰ ِحيمِ  الرَّ الرَّ  
Rəhman və rəhim, 
3.(Bu dünyada hamıya) mərhəmətli , (axirətdə 

isə ancaq möminlərə) rəhmli olana, 
ينِ  َيْومِ                                                              الدِّ    Səktə َمالِكِ    
4.Haqq-hesab (qiyamət) gününün sahibinə. 
َوإِيَّاكَ  َنْعُبدُ   Səktə  َنْسَتِعينُ                                       Səktə   َّاكَ إِي  
   
5.Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız 

Səndən kömək diləyirik! 
َراَط اْلُمْسَتقِيمَ  اْھِدَنا                                        الصِّ  
6.Bizi doğru (düz) yola yönəlt! 

الِّينَ  َعلَْيِھمْ  َغْيِر اْلَمْغُضوبِ  Səktə الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِھمْ  ِصَراطَ   َواَل الضَّ
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7.Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar 
olmuşların və (haqdan) azmışların yoluna yox! 

 
 
                              Kövsər surəsi 

ِحيمِ                          ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ                                      بِْسِم هللاَّ
1
أَْعطَْينَاكَ  انإِ  اْلَكْوثَرَ                                                       

2
 

(Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə Kövsər (Cənnətdəki 
Kövsər irmağını və ya bol nemət, Quran, Peyğəmbərlik) bəxş 
etdik!                               
لَِربِّكَ  فََصلِّ  َواْنَحرْ                                                                       

Ona görə də (bu nemətlərə şükür edərək) Rəbbin üçün
namaz qıl və qurban kəs!                

رُ اأْلَْبتَ  ُھوَ َشانِئََك  إِنَّ                                                            

3
 

(Ya Peyğəmbər! Oğlun Qasım, yaxud İbrahim vəfat etdiy
zaman sənə sonsuz, arxası kəsik, nəsli kəsilmiş)əbtər dedilər
Doğrusu  o özü (As  ibn Vailin) sonsuzdur!  (nəsli kəsiləcək) 
(Sənin   nəslin  qiyamətə qədər törəyib   artacaq,    adına isə   
 həmişə rəhmət oxunacaqdır!) 
               
            
         Müqəttə  hərfləri haqqında qısa məlumat 
 əş-Şura-1-3-And olsun bu hərflərə(müqəttəə hərflərinə) 
Göylərdə və yerdə olanlar Allah üçündür. Allahın şəni uca 
 və böyükdür.O, qələbə çalan və hikmətlə iş görəndir. 
    Qurani-Kərimin 114 surəsindən 29 surəsi müqttəə adla- 
nan  hərflər  ilə başlayır. Müqttəə hərfləri  ərəb əlifbasında  
olan 28 hərfin 14-ü ilə səslənir. Bu hərflərin tələffüzü za 
manı, hərf öz adı ilə ayrı-ayrılıqda tələffüz olunur. Bu 
hərflərə Allahın xüsusi rəmzləri deyilir. Bu haqda Hz.Əli 
belə buyurur:-Allahı çağıranda belə deyin:-Yə, Kəf, Nun, 
Əyın, Sad, və ya Yə, Nun, Mim,Əyin, Sin, Qaf. 
Bəziləri deyirlər ki, bu rəmzlər Allah ilə Peyğəmbər arasın- 
da olan rəmzlərdir ki, başqaları bunları bilməsinlər. 
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Məsələn:-Əlif, Ləm, Ra və yaxud,Ta, Nun və yaxud da, Yə,  
Sin və sair bu kimi hərflər. 
Quranın nazil olmasından 14 əsr vaxt keçməsinə baxmayaraq, 
müasir  elm  hələ də  bu hərflərin hikmət və mənalarını öyrə- 
nə  bilməmişdir. Ümumiyyətlə ərəb  hərflərinin  hər  biri  
çox  müqəddəsdir  və  bu  hərflərin  hər  birinin  özünəməx- 
sus  tələffüzü,  hikmətləri, rəqəmləri,  rəmzi işarələri vardır 
 və hər hərf Allahın İsmi şəriflərini bildirir.Peyğəmbərimiz 
tərəfindən  söylənilən  hədislərdə bu   hərflərin   öyrənilməsi  
və  onların  hikmətləri  haqqında,  həmçinin  bu  hərflərin  
bu  dunyadakı  savab  və  xeyrləri,  axirət  üçün  isə  bir  
əlamətlər və  işarələr  olduğu  bildirilir. Bu dünyada öyrən- 
diyimiz  hər  bir  hərfin  bizə  nə  qədər  köməyi  və savabı  
olduğunu  bilsək, bu  hərfləri  öyrənib, əzbərləyib, düzgün 
tələffüz edərək faydalanarıq. 
Ərəb  əlifbasını  təşkil edən 28 hərf qədimdən  bəri  ədədləri 
işarə  etmək  üçün  də   işlənir. Ədədləri  bildirən   ərəb hərf- 
ləri müasir  əlifba  sırası ilə  deyil,  qədimdə  qəbul  olunmuş  
əlifba sirası ilə işlədilir ki, bunlara“Əbcəd”hərfləri deyilir.
Əbcəd  hərflərini  yadda saxlamaq  üçün 8 kəlmədən istifadə 
olunur. 
1)Əbcəd-başladı,   2) Həvvəz-Birləşdirdi,  3) Hütti- xəbərdar 
oldu, 4) Kələmən-Sözə gəldi (danışdı) 5) Səfəs-Tez öyrəndi, 6)
Qaraşət-Səliqəyə saldı,7) Səxiz-Baxdı, 8) Zəziq-Tanış etdi
(başa çatdırdı).                                                                                
“Əbcəd hərfləri” adlanan  qədim  Ərəb əlifbası ilə hər hərfin  
öz rəqəmi vardır:  ّ◌  

ا  -1 ب  -2 -7   و -6   ھـ - 5   د-4 ج  -3 ز  ح  -8     9 -   ي -10   ط 

20 - ك  -40   ل -30  م     50- ن    60- س   70- ع  -90   ف -80   ص   
100- ق  -300    ر -200   ش    400- ت    500- ث   600- خ    700- ذ    
800- ضِ     900- ظ   غ -1000   
Müasir ərəb yazısında əbcəd hərflərindən xüsusən sadala- 
ma məqsədi üçün də istifadə olunur. 

ا  (1 ب  (2 ج  (3 (7  و (6   ھـ (5   د (4 ز  ح  (8     9)              ي (10   ط 
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Hədis:Rəsulullah (s.ə.s.) buyurdu: -Həqiqətən,   bu   Quran     
Allahın  ipi,  aşkar  nur  və  faydalı  dərmandır. Ona görə də 
özünüzü  Quran  oxumaqla   məşğul  edin. Çünki  Allah hər 
oxuduğunuz bir hərfə görə sizi  on  yaxşı  əməlin  savabı ilə 
mükafatlandırar. (Biharul Ənvar, c.92, s.17)                                
                                 Rəqəmlər 
1 Ərəb dilində İki qraqmatik cins, müzəkkər(kişi)i)  
və müənnəs(qadın)cinsi vardır. 
müzəkkər(kişi) –                            müənnəs(qadın) 
 Sıfır-                        ٠ 
1-Vahidun                ١               Vahidətun 
2-İsnəni                     ٢               İsnətəni 
3-Sələsətun               ٣                Sələtun 
4-Ərbəətun               ٤                Ərbəun 
5-Xəmsətun               ٥               Xəmsun 
6-Sittətun                   ٦               Sittun 
7-Səbətun                   ٧               Səb`un 
8-Səməniyətun           ٨               Səmənin 
9-Tisətun                    ٩             Tisun 
10-Aşratun                 ١٠             Aşrun 
11-Əhədə aşara          ١١             İhdə aştarun 
12-İsnə aşara              ١٢             İsnətə aştarun 
13-Sələsətə aşara        ١٣              Sələtə aştarun 
14-Ərbəətə aşara        ١٤             Ərbəə aştarun 
15-Xəmsətə aşara       ١٥             Xəmsə aştarun 
16-Sittətə aşara           ١٦             Sittə aştarun 
17-Səbətə aşara           ١٧             Səb`ə aştarun aştarun 
18-Səməniyətə aşara   ١٨             Səməniyə  aştarun 
19-Tisətə aşara            ١٩            Tis`ə aştarun 
20-İşrunə aşara            ٢٠                               
Ərəb   ölkələrində  “Hicri-Qəməri” təqvimindən   istifadə  
olunur.  Hicri–Qəməri  tarixi   Muhəmməd    Peyğəmbrin  
Məkkədən   Mədinəyə    getdiyi  (hicrət etdiyi)    tarixdən  
Miladı 622-ci il 16 iyunundan başlanır.”Hicri-Qəməri” (ay) 
ilində 354 gün olur. 
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Hicri Qəməri ayları aşağıdakılardır. 
1. Məhərrəm (haram aydır)  2. Səfər,  
3. Rəbiul-əvvəl,  4. Rəbius-sani, 
5. Cəmədiul-əvvəl, 6. Cəmədius-sani  
7. Rəcəb(həm mübarək, həm də haram aydır) 
8. Şaban, 9. Ramazan (mübarək aylar)10. Şəvval 
11.Zilqadə, 12.Zilhəccə (haram aylar) 
    Ərəb dilinin qramatikasl haqqında qısa məlumat. 
  Ərəb dilində İki qraqmatik cins, müzəkkər (kişi) müənnəs 
(qadın) cinsi  vardır. Müzəkkər (kişi)  isimlərin  xüsusi şəkli 
əlamətləri olmadığı    halda, müənnəs qramatık cins bildirən 
bir sıra şəkilçılər vardır ki, bunlardan ən çoxu təmərnutadır. 
Ərəb dilində adlıq, yiyəlik və təsirlik olmaqla, üç halı vardır. 

Adlıq-nə? -------      darun- ev,               
Yiyəlik-nəyin?------ darin- evin,            
Təsirlik-nəyi? ------ darən –evi,             
 

                            Şəxs  əvəzlikləri. 
ənə-------------mən 
əntə------------sən (k)-------ənti(q) 
Huvə-----------O(k)---------hiyə(q) 
Zəlikə----------O(k)-------- tilkə(q) 
Nəhnu----------------------  biz 
Əntum (k)----------------- siz -----------əntə(q))                   
Hum (k)------------------- onlar-------- hunnə(q) 

     Həulai--------------bunla 
     Ulaikə-------------onlar. 
İsimlərin müəyyənlik əlaməti onun qarşısındakı ا ل  
artikuludur (işarəsidir). 
Qeyri -müəyyənlik əlaməti isə tənvinlər,”nun” dur.  
Söz birləşmələri cinsə, hal, kəmiyyət və müəyyənlik və      
qeyru–müəyyənliklərinə görə uzlaşırlar. 

                         Ön qoşmalar 
Ərəb dilində 50-dən artıq əsl və düzəltmə ön qoşmaları 

vardır.Ön qoşmalar yiyəlik halda olur və iki qismə bölünür. 
1.İdarə etdikləri sözlərdən ayrı işlədilən ön qoşmalar. 
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2.İdarə etdikləri sözlərlə birlikdə işlədilən ön qoşmaları. 
ən, an--------  haqqında,  
fihi-----------   da-də  
min-----------dan-dən   
alə-------------üzərində     
əməmə------- qabağında, 
vəraə--------- arxasında 
munzu--------dan-dən ,bəri 
ilə-------------a,ə,ya,yə 
həttə-----------dək,qədər. 
bi --------------ilə,də,da 
kə--------------kimi  Li--------------ın,in, un, ün, a, ə, ya,yə. 
                                 İşarə əvəzlikləri 
Həzə(kişi)-----------bu 
Həzihi(qadın)------ bu 
Zəkə(k)--------------O       Təkə(q)--------------O 
Zəlikə (k)----------- O       Tilkə(q)-------------O  
                                  Sual  əvəzlikləri 
Əytə(k)------------  hansı?-------əyyətun(q)  
Keyfə(k)------------- necə?--------əytə(q) 
Sual zərfi----------Kəm---- (vardır mənasındadır) 
                                    Sual adatları 
Məzə----------------nə?  Mən-----------------kim? 
Həl------------------mı, mi, mu, mü. 
Nəam----------------  bəli 
Lə----------------------xeyr. 
Kəllə----------------  heç yox. 
 
                     İşarə əvəzlikləri. 
Yaxın məsafəni göstərən işarə əvəzliyi: 
Həzə (kişi)  - bu-   həzihi (qadın) 
Oata məsafəni göstərəm işarə əvəzliyi: 
Zəkə (kişi) - o –təkə (qadın) 
Uzaq məsafədə olan əşyanı göstərən işarə əvəzliyi: 
Zəlikə (kişi) –o- tilkə (qadın) 
 İşarə əvəzliklərinin cəmi 
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Həuləi –bunlar 
Uləikə-  onlar.                    
                         Şəxs əvəzlikləri 
Hiyə(kişi)       - o  -        huvə                    
Hunnə(kişi)  -onlar-  hum (qadın) 
               Şəxs əvəzliklərinin cəmi 
Nəhnu(kişi)  -    biz   -əntunnə (qadın) 
Əntum (kişi) -    siz    - əntə(qadın)                   
Hum (kişi)  - onlar - hunnə (müənnəs) 
Ərəb dilində yalnız adlıq, yiyəlik və təsirlik halları,  
üç hal vardır:məsələn: darun- ev,  darin- evin,  darən –evi. 
İdəratun-idarə, idəratin- idarənin,  idəratən-idarəni.  
                                      Son söz 
Quran oxumağı öyrənənin mükâfatı Hz.Muhəmmədin (s.ə.s.)
şəfaətidir. Bilin ki,  Muhəmməd  Mustafa (s.ə.s.) ən üstün 
Peyğəmbərdir, Allahın Rəsuludur. Allahın yerüzündə
yaratmış olduğu bəndələrinin ən  fəzilətlisidir və ilk yaratdığı 
ruhdur. Uca Allahdan istədiyin hər diləyinin əvvəlində onu 
an, onu şəfaətçi et ki, zülüm və təcavüzdən qurtarasan.
Unutma ki, Muhəmməd Mustafanın (s.ə.s.) Meracda Allah-
dan istədiyi yeganə diləyi bizlərin, biz ümmətin o Cəhənnəm 
odundan xilası olmuşdur. Bu yolda, biz ümmətin yolunda 
onun  Əhli-Beyti də öz canlarını qurban etmişdir. Hər gün, 
hər an və hər nəfəs aldıqca o seçilmiş bəndəyə, Muhəmməd 
(s.ə.s.) və onun Əhli -Beytinə  salavat göndər. Çünki “Məşhər 
günü”Allahın pak-pakizə etdiyi, Peyğəmbərimizin bərk-bərk 
tapşıraraq əmanət etdiyi, onları sevməyi bizə tövsiyə etdiyi, 
biz ümmətin uğrunda, İslam dini uğrunda özlərinin və
balalarının canlarından belə keçən Peyğəmbər (s.ə.s.) 
övladlarına münasibətə görə mütləq cavab verəcəyik. 
Qurani-Kərim əş-Şura surəsi 23-cü ayədə belə buyurulur:        
“Ya Peyğəmbər! Allaha iman gətirib yaxşı əməllər edən 
bəndələrinə bununla müjdə verib, de ki:-Mən sizdən Allahın  
risalətini təbliğ etməyimin müqabilində qohumluq (Əhli-
Beytə) məhəbbətindən başqa bir şey istəmirəm. Kim bir yaxşı 
iş görsə onun yaxşılığının  savabını, mükafatını artırarıq!” 
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  Bu haqda bir çox səhih hədislər vardır: 
Hədis:-Rəsuli Əkrəm (s.ə.s.) buyurur:-Ümmətimin arasında 
Əhli-beytimin məsəli Nuhun məsəli kimidir.Hər kəs o gəmiyə 
minsə, nicat tapar və hər kəs ondan üz döndərsə həlak olar. 
(Biharil-ənvar 27.113.) 
Hədis:-Rəsuli-əkrəm (s.ə.s.) buyurur:-Öz övladlarınızı üç 
şeylə tərbiyə edin:-Peyğəmbərimizə məhəbbətlə, onun Əhli-
beytinə sevgi, istəklə və Quran oxumaqla(Cameus-səgər 1.14) 
Əhməd bin Hənbəl “Müsnəd”də, Təbərani “Əvsət” də Şafei 
Fəqihi İbni Məğazili “Mənaqib”də, Süleyman Bəlxi əl-Hənəfi 
“Yənabiul-Məvəddət”də, daha başqa böyük alimlərin   kitab-         
larında Rəsulallahın (s.ə.s.) belə buyurduğunu nəql edirlər: 
“Əli Quranla və Quran da Əli ilədir. Bunlar hovuzun 
başında, mənə qovuşacağlarına qədər əsla bir-birlərindən 
ayrılmazlar. Əli məndəndir, mən də Əlidənəm. Kim onun 
haqqında pis söz söylərsə, şübhəsiz mənə aid olur və kim 
mənim haqqımda demişsə, şübhəsiz Allaha aid edilmişdir”.  

ən-Nəhl -84-Qiyamət günündə biz hər tayfadan şahid 
qaldırarıq və onların Peyğəmbəri etdikləri əməllərə 
şəhadət verər.        

Daha kafirlərə danışmağa imkan verilməyəcək və 
üzrləri qəbul  olunmayacaq.                                                                                      

əl-Mursəlat-11-Peyğəmbərlərə öz ümmətlərinə şahidlik 
etmək üçün bir qədər möhlət veriləcək,onların hamısını 
gətirib bir yerdə saxlayacağı zaman.Belə soruşacaqdır: 
“Bunlara hansı günə qədər möhlət verilmişdir? Həmin 
suala cavab olaraq deyiləcəkdir: ”Haqla batilin ayrd 
ediləcəyi günə qədər!  

 Sadaqallahu Aliyyul Azim! Güc və qüvvət yalnız Allaha 
məxsusdur.                   
 
İstifadə olunan ədəbiyyat: Ə.C. Məmmədov”Ərəb 
dilinin qısa kursu” 
 
                          

 




