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Parathënie

Falënderimet i takojnë All-llahut xh. sh., Krijuesit të gjithësisë, Shpallësit të
Kur’anit fisnik, që është udhëzim për mbarë njerëzimin e për mbarë kohërat!
Përshëndetjet dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhammedin s.a.v.s., mbi
familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ndjekësit e rrugës së tij!
Duke u nisur nga nevoja që ndjehet këtu në Perëndim për një texhvid të thuktë e
të qartë si për mual-limët (mësuesit fetarë) ashtu edhe për talebet e mektebit
(nxënësit e shkollave/kurseve fetare), vendosëm ta përkthejmë këtë libërth nga
gjuha turke, autori i të cilit është një profesor i imi në Bursa të Turqisë, duke
bërë disa reduktime të mjaftueshme të librit origjinal, i cili është vërtet një
vepër shkencore, pasi është përgatitur për studentë të fakulteteve teologjike.
Aty-këtu kemi bërë edhe përshtatjet dhe thjeshtëzimet e duhura, me shpresën
që autori të mos na zemërohet.
Na mban shpresa se ky libërth do ta gjejë lexuesin e vet.
Zoti qoftë i kënaqur me ne, me punët dhe sjelljet tona.
Suksesi vjen prej Tij, falë i qofshim!
Përkthyesi
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HYRJE
Definicioni i texhvidit
Fjala texhvid nga aspekti etimologjik do të thotë: një gjë ta bësh bukur dhe
mirë, ta stolisësh e ta zbukurosh.
Ndërkaq nga aspekti terminologjik do të thotë:

ِ اْلر
ِ ِث ف
ِ يد
.وف َو ِص َف ِاِتَا
ِج
ر
ا
َم
ن
ع
يه
ح
ب
ي
م
ل
ع
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ اَلت
ْ
َ ُ ٌ ُ َّج ِو
ُُ

“Texhvidi është një shkencë e cila merret me shqiptimin e shkronjave dhe me
cilësitë e tyre”.
Më fjalë të tjera, texhvidi është një shkencë e cila na mëson leximin, shqiptimin
dhe artikulimin e drejtë dhe të bukur të Kur’anit ashtu siç i ka hije leximit të
Fjalës së All-llahut xh.sh.
Lënda e kësaj shkence janë shkronjat e Kur’anit fisnik dhe cilësitë, tiparet e
tyre.
Vlera e texhvidit
Kur’ani fisnik Muhammedit a.s. i ka zbritur nga All-llahu xh.sh. përmes
Xhebrailit a.s., i cili ia ka shpallur Pejgamberit a.s. duke ia lexuar me texhvid.
Edhe ai pastaj ia ka përcjellë ummetit të tij me texhvid.
All-llahu xh.sh. në Kur’an thotë:

 َوَرتِِّ ِل الْ ُقْرآ َن تَ ْرتِ ًيل...

“... dhe Kur’anin shqiptoje qartë e me kujdes!” (Muzzemmil 73:4)
Mësimi dhe nxënia e shkencës së texhvidit për muslimanët është obligim
personal dhe kolektiv. Mësimi i shkencës së texhvidit aq sa të mund t’u ikësh
gabimeve të hapura (

اْلَلِى
ْ  ) اَللَّ ْح ُنështë obligim personal, kurse t’u ikësh

gabimeve të fshehura është obligim kolektiv, pra jo për secilin musliman veç e
veç, por vetëm për disa që kanë mundësi.1

Texhvidi ka anën e tij teorike dhe atë praktike. Pjesën teorike njeriu e mëson
nga tekstet sikurse ky libri ynë, ndërkaq pjesën praktike duhet mësuar nga
personi kompetent për këtë, në radhë të parë nga imami i xhamisë.

1

Më tepër për gabimet gjatë leximit të Kur’anit shiko f. 54.
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RREGULLAT E TENVINIT DHE TË NUNIT SAKIN

ِ ) اَح َكام الن
( الساكِنَ ِة َو التَّ ْن ِوي ِن
َّ ون
ُ ْ

Tenvini (  ) اَلتَّ ْن ِوينështë n-ja e tepërt dhe me sukun e cila vjen në fund të emrave

ُ

të pashquar të gjuhës arabe dhe e cila shkruhet e shqiptohet kështu (
in,

ٌ

= un). Për shembull:

) َغ ُفوٌر ( َغ ُفوُر ْن

) َجنَّا ٍت ( َجنَّاتِ ْن

ً

= en, ٍ =

) َعلِي ًما ( َعلِي َم ْن

Në rast të vazhdimit të leximit edhe tenvini lexohet ashtu siç është, kurse në
rast të ndalimit në fund të emrit që bart këtë, tenvini nuk lexohet. P.sh. :

َعلِي ًما = َعلِي َما
Nuni Sakin (

َّ اَلنو ُن
ُالساكِنَة

ِم ْن َخالِ ٍق = ِم ْن َخالِ ْق

َغ ُفوٌر = َغ ُفوْر

) quhet shkronja n (nun) kur ajo nuk bart asnjë

zanore, porse është me sukun ( ) ــْـ. P.sh.:

ت ؛ َم ْن يَ ْع َم ْل
َ  اَنْ َع ْم.

Nuni sakin mund të vijë në mes ose në fund të çdo fjale, pra, jo vetëm tek emrat.

 ْن,  ــٌـ,  ــٍـ, ــًـ
Tenvini dhe nuni sakin, varësisht sipas shkronjave që vijnë pas tyre, lexohen në
njërën prej këtyre mënyrave:

) اَِْلظْ َه ُار
Idgam ( غام
ُ َ ) اَِْل ْد
Iklab ( لقْلَب
ُ َِْ) ا
ِ
Ihfa’ ( خ َفاء
ُ ْ ) اَْل

1. Idh’har (
2.
3.
4.

Në vazhdim do t’i sqarojmë më hollësisht këto.
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ِ
1. IDH’HAR-i ( ار
ُ ) اَْلظْ َه
Idh’har do të thotë: të lexosh qartë, të nxjerrësh në shesh diçka.
Këtu tenvini dhe nuni sakin lexohen qartë e hapur pa mos u shkrirë ose pa mos
u lexuar ndër hundë. Pra, pas leximit normal të tenvinit e të nunit sakin kalohet
në shkronjën vijuese.
Idh’hari bëhet kur pas tenvinit ose nunit sakin vjen njëra prej 6 shkronjave të
idh’harit. Ato janë: (

ا ءح خ ع غ ﻫ

 ء ح خ ع غ ﻫose ا
Për shembull:

َسلَ ٌم َعلَْي ُك ْم

َعلِي ٌم َخبِ ٌري
اِ ْن ُﻫ َو

(.

 ْن,  ــٌـ,  ــٍـ, ــًـ

+

َعلِي ًما َح ِك ًيما

َع ُف ًّوا َغ ُف ًورا

Duhet pasur kujdes që gjatë idh’harit të mos kalojmë në sekte.



Sekte është ndërprerja e zërit gjatë leximit pa mos marrë frymë.
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َم ْن آ َم َن

2. IDGAM-i (

اَِْل ْد َغ ُام

)

Idgam do të thotë shkrirje ose ngjitje e një shkronje në një tjetër.
Idgami ndahet më dysh: idgam mea’l-gunneh dhe idgam bila gunneh.

A. Idgam mea’l-gunneh (

اَِْل ْد َغ ُام َم َع الْغُن َِّة

)

Idgam mea’l-gunneh bëhet kur pas tenvinit ose nunit sakin vjen njëra prej këtyre
4 shkronjave: (

م ن و ى

).

م ن و ى
Për shembull.:

َم ْن يَ ْع َم ْل

 ْن,  ــٌـ,  ــٍـ, ــًـ

+

ب ُم ِق ٌيم
ٌ َع َذا

ِعظَا ًما َِنَرًة

ِم ْن َو ٍال

Te të gjitha këto raste nuni sakin ose tenvini bashkohen me 4 shkronjat vijuese
dhe lexohen ndër hundë, pa mos i lexuar qartë po edhe pa mos i shkrirë
tërësisht në shkronjat vijuese.
Këtu përjashtim bëjnë rastet kur brenda një fjale të vetme vjen nuni sakin para
shkronjës v (  ) وose j ( ) ى. Këtu nuk kemi idgam, porse idh’har.
Për shembull:

اَلدنْيَا

قِْن َوا ٌن

بُْن يَا ٌن

ِصْن َوا ٌن

Po kështu edhe te:

ِ  والْ ُقر. يس
اْلَ ِكي ِم
ْ آن
ْ َ ٓ

ٓن َوالْ َق َم ِر َوَما يَ ْسطُُرو َن

Kohëzgjatja: Idgami mea’l-gunneh zgjatet sa një elif e gjysmë, respektivisht sa
zgjat leximi i tre vokaleve. Një elif nënkupton në texhvid kohëzgjatjen e leximit
të dyfishtë të të njëjtës shkronjë a vokal, p.sh. aa, ee, ss etj.
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B. Idgam bila gunneh (

اَِْل ْد َغ ُام بِلَ غُن ٍَّة

)

Idgami bila gunneh bëhet atëherë kur pas tenvinit apo nunit sakin vjen njëra
prej shkronjave l (  ) لose r (

ر ل

) ر.

+

 ْن,  ــٌـ,  ــٍـ, ــًـ

Shembuj:

ِ ِ
ِ ِ
ني
َ ني = ُﻫ َد لِّْل ُمتَّق
َ ُﻫ ًدي ل ْل ُمتَّق

ك
َ ْك = ِملَّ ُدن
َ ِْم ْن لَ ُدن

َِّ ول
َِّ ول
اَّلل
ُ اَّلل = ُُمَ َّم ُد َّر ُس
ُ ُُمَ َّم ٌد َر ُس

ِم ْن َرِّّبِِ ْم = ِمَّرِّّبِِ ْم

Siç shihet nga shembujt e mësipërm, te idgami bila gunneh kemi një shkrirje të
plotë të tenvinit apo nunit sakin në shkronjën l ose r dhe këto dyja lexohen me
teshdid, të dyfishuara.

Idgami bila gunneh bëhet te dy fjalë të ndryshme, e jo në një.
Idgami bila gunneh nuk zgjatet, por lexohet shkurtë.
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3. IKLAB-i ( ب
ُ َ) اَِْلقْل
Iklabi bëhet kur pas tenvinit ose nunit sakin vjen shkronja b ( ) ب.

ب

+

 ْن,  ــٌـ,  ــٍـ, ــًـ

Fillimisht tenvini ose nuni sakin shndërrohen në m . Pastaj, kjo m fshihet duke e
lexuar me gunneh (ndër hundë), e vetëm pastaj kalojmë në shkronjën b.
Shembuj:

ِ صري = ََِسيعم ب
ِ ََِسيع ب
ص ٌري
ُ
َْ
ٌ ٌَ
لَيُ ْن بَ َذ َّن = لَيُ ْمبَ َذ َّن

صم ْم بُ ْك ٌم
ُ = ص ٌّم بُ ْك ٌم
ُ
ِم ْن بَ ْع ِد = ِم ْم بَ ْع ِد

Vendimi për iklabin: bërja e iklabit është vaxhib, sepse të gjithë imamët e
leximit të Kur’anit kanë qenë të një mendimi sa i përket leximit të tenvinit ose
nunit sakin me iklab kur këto vijnë para shkronjës b.
Kohëzgjatja e iklabit është sa një elif e gjysmë, respektivisht sa zgjat leximi i
tre vokaleve.
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4. IHFA-ja ( خ َفاء
ْ ) اَِْل

ُ

Ihfa do të thotë: të fshehësh diçka, kurse si term i texhvidit përkufizohet kështu:
“Ihfa-ja është një mënyrë leximi midis idh’harit dhe idgamit, larg teshdidit duke e
ruajtur gunnen”.
Tek ihfa-ja nuk kemi idgam dhe idh’har, pra tenvini dhe nuni sakin nuk do të
shkrihen në ndonjërën prej shkronjave të ihfasë që vijnë pas tyre e as nuk do të
lexohen qartë e hapur sikur te idh’hari. Këtu nuk kemi as edhe teshdid. Mirëpo,
këtu do të ruhet e shqiptohet gunneja (pra leximi ndër hundë).
Ihfa-ja paraqitet kur pas tenvinit ose nunit sakin vjen njëra prej 15 shkronjave të
ihfasë. Ato janë: )

( تثجدذزسشصضطظفقك

تثجدذزسشصضطظفقك

+

 ْن,  ــٌـ,  ــٍـ, ــًـ

Nga një shembull për secilën shkronjë:

َم ْن َذا الَّ ِذي اَنْ َزَل
أَنْ ُف َس ُك ْم
اُنْظُُروا

َو َكأْساً ِد َﻫاقًا
يُْن ِجي
اجا
لَ ْن تَنَالُوا
ً َماءً ثَ َّج
ض َّل قِْنطَ ًارا
ص ًورا
إِنْ َسانِيَّةُ َم ْن َش َكَر
َ َم ْن
ُ َمْن
َم ْن َكا َن
يب
ٌ َو فَ ْت ٌح قَ ِر

Shqiptimi: Gjatë shqiptimit të ihfasë, majën dhe mesin e gjuhës nuk e ngjesim
për qiellzën e gojës por e lëmë të lirë, kurse zërin e nxjerrim edhe nga goja edhe
nga hunda.
Vendimi për Ihfanë: Ihfa-ja është vaxhib (e domosdoshme), pra të gjithë
imamët e leximit të Kur’anit janë të një mendimi se ihfa-ja duhet të shqiptohet
sa herë që pas tenvinit ose nunit sakin të vijë njëra prej 15 shkronjave të ihfasë.
Kohëzgjatja e ihfasë: Ihfaja zgjatet sa një elif, respektivisht sa zgjat leximi i dy
shkronjave.
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RREGULLAT E MIMIT SAKIN

ِ ( اَ ْح َك ُام الْ ِمي
) الساكِنَ ِة
م
َ

) ( ْم

Shkronja m e pavokalizuar (pra me sukun, ) ْم, varësisht prej shkronjës që vjen
pas saj, lexohet në njërën nga këto tri mënyra:

1. Ihfa’ ( ُخ َفاء
ْ ) اَِْل: kur pas mimit sakin vjen shkronja b e vokalizuar:

ِ
ب
ُ ب ب
َ

+

ْم

Kjo zgjatet sa një vokal e gjysmë. Shembuj:

ِ صم ِب
ِ َي عت
هلل
ْ َْ

تَ ْع ِرفُ ُه ْم بِ ِسيماَ ُﻫ ْم
2. Idgam

تَ ْرِمي ِه ْم ِِب َج َارٍة

)  ( اَِْل ْد َغ ُام: kur pas mimit sakin (  ) ْمvjen një mim i vokalizuar.
َم ِم ُم

+

ْم

Edhe ky idgam lexohet duke e zgjatur sa një vokal e gjysmë. Shembuj:

ِِ
ِِ
ض
ٌ ض = ِِف قُلُوّب َّمَر
ٌ ِِف قُلُوّب ْم َمَر

ٌص َدة
َ ص َدةٌ = َعلَْي ِهم ْؤ
َ َعلَْي ِه ْم ُم ْؤ
3. Idh’har (

) اَِْلظْ َه ُار:

Është idh’hari që bëhet kur pas mimit sakin (

çfarëdo një shkronjë përveç shkronjave b (  ) بdhe m (

) م. P. sh. :

 ) ْمvjen

َِِّ لَ ُكم ِدين ُكم و ِِل ِدي ِن اَ ْْلم ُد
َّلل
َْ
َ َْ ُ ْ

ِ ِ
ِ
َّات
ٌ ُﻫ ْم َراكعُو َن َلُْم عْن َد َرِِّّب ْم َجن

Kjo lexohet qartë dhe hapur pa ndonjë shkrirje dhe pa u zgjatur.
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RREGULLAT E SHKRONJËS R (RA)

) الر ِاء
َّ ( اَ ْح َك ُام

Shkronja R (  ) رnë gjuhën arabe ka një veti krejt tjetër prej shkronjave të tjera.
Ajo në disa raste lexohet hollë, në disa trashë e në disa të tjera edhe hollë edhe
trashë.
A) Rastet kur shkronja R duhet lexuar trashë :
1. Kur shkronja R bart vokalin e ose u, (  رose ) ر. P. sh.:

ُرْؤََي َك

َ

ُ

َرِح ٌيم

ًفُ ُرطا

ِ ْ َت
ُصب

ِ
ك
َ ِِّا َِل َرب

2. Kur shkronja R është me sukun, ndërsa shkronja para saj ka e ose u, )ْر

تَ ْرِمي ِه ْم

ضونَ ُك ْم
ُ يُْر

P. sh.:

َُ (

3. Kur shkronja R është me sukun, shkronja para saj gjithashtu me sukun, kurse
shkronja para këtyre me vokalin e ose u, (

ِ
َّﻫْر
ْ لَفي ُخ ْسْر اَلد

) َ ُ ْ ْر. P. sh.:

ص ْ ْب
َّ ِبل

4. Kur shkronja R është me sukun dhe para saj ka një kesrah (

ِ

) të

përkohshme. Pra, kur shkronja R është me sukun, para saj ndodhet hemzeja
lidhëse (

ا

), kurse para kësaj ndodhet shkronja me kesrah të përkohshme,

atëherë shkronja R lexohet trashë, (

اِْرِجعِي

) ِ ا ْر.

P. sh. :

ِ
ضى اِ ِن ْارتَْب تُ ْم
َ َاَِم ا ْرََتبُوا ل َم ِن ْارت

5. Kur shkronja R është me sukun, shkronja para saj me vokalin i, kurse
shkronja pas saj është një prej shtatë shkronjave të isti’lasë dhe me vokalin e,
Shkronjat e isti’lasë janë: ( ق

ِ
ص ِاد
َ لَبِالْمْر



 خ ص ض ط ظ غ+ ِ َ ْر

ِ
ص ًادا
َ مْر

ًفِْرقَة

ِا
ص ًادا
ر
َْ

) . P. sh.:

ٍ َقِْرط
اس
ِّٰ ( بِس ِمHud:
ْ
الل ج

Kur shkronja r ka vokalin e, nuk lexohet re, por ra. Përjashtim bën fjala يها
جَْمر ج

41), ku r-ja lexohet hollë (mexhreeha) e jo trashë (mexhraaha). Kjo quhet imaleh.
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B) Rastet kur shkronja R duhet lexuar hollë:
1. Kur shkronja R është me vokalin i, ( ) ِر. P. sh. : ِرْزقًا

يد
ُ يُِر

2. Kur shkronja R është me sukun, kurse shkronja para saj bart vokalin i, ( ) ِ ْر.
P. sh. :

ِ ْاَل
س
و
د
ر
ف
َ
ُ ْْ

ِمْرفَ ًقا

يَ ْغ ِفْر لَ ُك ْم

اصِ ْب
ْ َو

3. Kur shkronja R është me sukun, shkronja para saj gjithashtu me sukun, kurse
shkronja para këtyre bart vokalin i, (

قَ ِد ْير

ِب
ص ْري
َ

) ِ ْ ْر. P. sh.:

اَل ِِّذ ْكْر اَل ِِّس ْحْر

4. Kur shkronja R është me sukun dhe para saj gjendet shkronja J dhe para saj
shkronja bart vokalin E (

) َ ْي ْر. P. sh. :

َخ ْ ْري

اَلطَّْ ْري

C) Rastet kur shkronja R në të njëjtën kohë mund të lexohet edhe trashë
edhe hollë:
Ka tri raste kur shkronja R mund të lexohet edhe trashë edhe hollë, dhe lexuesi
mund të zgjedhë se në cilën mënyrë do ta lexojë:
1. Kur shkronja R është me sukun, para saj gjendet shkronja S (  ) صose T ( ) ط
po ashtu me sukun dhe para tyre gjendet një shkronjë me vokalin I, ( ْر
P. sh. :

ِ ِ
صْر
ْ م ْن م

ني الْ ِقطْْر
َ ْ َع

ِ
 ْط/ص
ْ ).

2. Kur shkronja R për shkak të pozitës për t’u ndalur që ka mund të lexohet
trashë, kurse për shkak të bazës së saj mund të lexohet hollë. P. sh. :

اَ ْن اَ ْسْر

فَاَ ْسْر
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اِ َذا يَ ْسْر

Sqarim:
a. Në rastet e mësipërme, meqë shkronja R është pa vokal, shkronja para saj
gjithashtu pa vokal, kurse shkronja para këtyre ka vokalin E – sipas kësaj
pozite që ka – shkronja R mund të lexohet trashë.
b. Baza e këtyre fjalëve është:
e fundit (

 اِ َذا يَ ْس ِري فَاَ ْس ِري اَ ْن اَ ْس ِري, mirëpo shkronja

 ) يështë e fshehur. Prandaj, për të dhënë shenjë në këtë ( ي

)

origjinale, shkronja R mund të lexohet hollë.

3. Kur shkronja R nuk ka vokal, shkronja para saj ka vokalin i, kurse shkronja
pas saj ka vokalin i dhe është një prej shkronjave të isti’lasë, atëherë shkronja r
mund të lexohet edhe trashë edhe hollë, (

ِ ِر
ْ

). P. sh. :

Ç) Rregullat lidhur me shkronjën R të përforcuar (

 ُكل فِْرٍق.

) ّر

Në qoftë se në një fjalë të vetme ndodhet shkronja e përforcuar RR () ر, atëherë

ِّ

R-ja e parë lexohet sipas pozitës që ka R-ja e dytë. Nëse e dyta duhet të lexohet
trashë, atëherë edhe e para lexohet trashë, nëse ajo duhet të lexohet hollë, edhe
e para lexohet hollë. P. sh. :

يَِفر

- lexohet trashë, ngase R-ja e dytë bart vokalin u. Baza e saj është -  ي ِفرر.

ُْ َ
ِ
2. ش ِر
ِّ َ - lexohet hollë, ngase R-ja e dytë bart vokalin i. Baza e saj është –  َشْرر.
1.

17

KALKALEJA ( ُ) اَلْ َق ْل َقلَة
Kalkale do të thotë dridhje, tronditje, vënie në lëvizje.
Kurse në texhvid do të thotë: “Dridhje e vendformimit në mënyrë të dëgjueshme
sa të dëgjohet një tingull i fortë”.

Rregullat e kalkales:
1. Kalkaleja bëhet kur njëra prej shkronjave të kalkales gjendet pa vokal në mes
ose në fund të fjalës (qoftë për shkak të formës bazore, qoftë për shkak të
ndaljes). Shkronjat e kalkales janë 5:
Shembuj:

اَلْ َفلَ ْق

اَطْ َع َم ُه ْم

ب ج د ط ق.

ََلْ يَلِ ْد

اج ْجتُ ْم
َ َح

ِا
ب
ق
و
ا
ذ
َ
َ
ْ َ

2. Në qoftë se shkronja e kalkales është me teshdid (e përforcuar), atëherë, në
rast të ndalimit, pas shqiptimit të teshdidit bëhet edhe kalkaleja, pra shqiptohen
të dy shkronjat e kalkales (e para duke u lexuar me sukun, e dyta duke u bërë
kalkale). P. sh. :

ِ ِب ْْلَ ِّْق
)(ب ْْلَْق ْق

)ب
ْ ب (تَْب
ِّْ َت

Në rast të kalimit, pra të leximit të lidhur me fjalën pasuese, atëherë shkronja e
kalkales lexohet normalisht si çdo shkronjë tjetër e përforcuar pa bërë kalkale.
P. sh. :

اَ ْْلَج اَ ْش ُهٌر

اَ ْن اَدوا

3. Në qoftë se në një vend gjendet edhe idgami edhe kalkaleja, atëherë braktiset
kalkaleja dhe bëhet vetëm idgami. P. sh.:

)اك
َص
َص
ْ اك (اَ ِن
ْ اَ ِن
ْ اض ِر
َ اض ِربَِِّع
َ ب بِ َع
)اَََلْ َنْلُ ْق ُك ْم (اَََلْ َنْلُك ْم

)(ما َعبَ ت ْم
َ َما َعبَ ْد ُُْت

Vendimi i kalkales: të gjithë imamët e leximit të Kur’anit kanë bërë kalkale,
prandaj bërja e saj është vaxhib.
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Disa çështje që duhen pasur parasysh te kalkaleja:
1. Kur ta shqiptojmë kalkalen, zërin e saj duhet ta theksojmë fuqishëm sa ta
dëgjojë personi që e kemi afër.
2. Kur ta shqiptojmë kalkalen, duhet pasur kujdes që atë të mos e lexojmë sikur
me teshdid. P. sh. fjalën (

 ) َخلَ ْقta lexojmë sikur ( ) َخلَ ِّْق.

3. Kalkalen nuk duhet bërë lehtë, me qëllim që shkronjën e kalkales të mos e
shqiptojmë me vokal. P. sh. fjalën (

 ) الَ اُقْ ِس ُمta lexojmë sikur ( ) الَ اُقُ ِس ُم.

4. Kalkalen nuk duhet shqiptuar edhe aq fuqishëm, sa të duket kinse pas
shkronjës së kalkales të kishte një hemze pa vokal. P. sh. fjalën ( ق
ْ َ ) َخلta lexojmë
sikur ( ْخلَ َقأ
َ ).
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PËREMRI PRONOR “Hu” - DAMIRI
) ُلض ِمري
َّ َ( ا

Ajo që trajtohet në shkencën e texhvidit është vetëm përemri pronor, njëjës, i
vetës së tretë dhe i gjinisë mashkullore "hu”, që vjen në fund të fjalës (  ﻩKëtij i thuhet edhe ha’ul-kinajeh.

ه

).

Ky përemër lexohet në disa mënyra:
A. Në rast se ndalojmë te ky përemër, atëherë atë e lexojmë me sukun, shkurt
pa e zgjatur. P.sh.:

 لَ ْه،  بِ ْه،  َرب ْه،  ِمْن ْه،  َعْن ْه.

B. Në rast se e vazhdojmë leximin duke kaluar në fjalën vijuese, atëherë ky
përemër lexohet në këto dy mënyra:
1. Lexohet duke e zgjatur në rast se shkronja para këtij përemri ka vokalin
fet’ha (“e”), kesra (“i”) ose damme (“u”). Sipas kësaj, nëse ky përemër vetë
bart vokalin “u”, atëherë pas tij nënkuptohet sikur të ketë një “v” (dhe
nëse pas tij nuk ka ndonjë hemze si shkak i zgjatjes ) dhe zgjatet sa një
elif miktari – sa dy vokale. P.sh.:

Përjashtim bën fjala (

 َربهُ = َرّبُو، لَهُ = َلُو
ضهُ لَ ُك ْم
َ  ) يَ ْرte ajeti 7 i sures ez-Zumer sipas imam

Asimit. Në këtë rast “hu” nuk zgjatet, porse lexohet shkurt.

Në rast se përemri bart vokalin “i”, atëherë pas tij nënkuptohet sikur të
ketë një “j” (dhe nëse pas tij nuk ka ndonjë hemze si shkak i zgjatjes) dhe
zgjatet po ashtu një elif miktari – sa dy vokale. P.sh.:

 بِِه = ّبِِى، ِعْل ِم ِه = ِع ْل ِم ِهى

Edhe fjala (

 ) ﻫ ِذ ِﻩi nënshtrohet të njëjtit rregull.

Në qoftë se pas një përemri të këtillë vjen hemzeja si shkak i zgjatjes
(meddit), atëherë kemi rregullin që quhet medd’i-munfasil dhe ky
përemër në këtë rast do të mund të zgjatet se katër elif miktari. P.sh.:

ِ
 ِعْن َدﻩُ اِالَّ بِِ ْذنِِه، ان
ً َبِِه اي

Ky përemër pronor nuk bart asnjëherë vokalin “e”.


Shiko mësimin në vijim “Meddi dhe shkaqet e tij”.

20

2. Lexohet duke mos e zgjatur në qoftë se ky përemër vetë bart një vokal,
kurse shkronja para tij bart shenjën sukun ( ) ﹿ. P.sh.:

ِ
ْ  َو، ُمْنه
ُاجتَ بَاﻩ

Po kështu lexohet shkurtë edhe përemri i cili ndodhet midis dy
shkronjave që bartin sukunin. P.sh.:

ِ ِ
ُ يَ ْعلَ ْمهُ للا، َمْنهُ ابْتغَاء

Edhe përemri që pas vetes ka një sukun, lexohet shkurt. P.sh.:

ِ َّ َّ
ك
ُ  لَهُ الْ ُمْل، ين
َ لَ َعل َمهُ الذ

Sipas imam Asimit kemi një përjashtim te fjala (

ان
ً ) فِ ِيه ُم َه, ajeti 69 i sures

el-Furkan. Këtu edhe pse përemri bart vokal, kurse shkronja para tij është
pa vokal, prapëseprapë lexohet gjatë. Sipas rregullit duhej të lexohej
shkurt.
Po ashtu edhe te fjalët në vijim kemi shkronjën “h” që i përngjan përemrit
pronor “hu”, mirëpo në fakt nuk bëhet fjalë për përemrin pronor, porse
këto shkronja “h” janë pjesë përbërëse të fjalëve të cekura:

ِ
ِ
ِ
ُ فَ َواكه، ُ َما نَ ْف َقه،  ََلْ تَْن تَه، ََلْ يَْن تَه
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MEDDI DHE RREGULLAT E TIJ

) ام الْ َم ِِّد
ُ ( اَ ْح َك

Përkufizimi. Fjala medd (

اَلْ َمد

), në aspektin etimologjik do të thotë ‘të

zgjatësh’, ‘të shtosh’, kurse si term i texhvidit do të thotë: ‘zgjatje e zërit me anë
të njërës prej shkronjave të meddit ose të linit’. E kundërta e meddit është kasri
( صر
ْ ) اَلْ َق, respektivisht “shkurtimi” ose “leximi shkurt”.

ُ

Shkronjat e meddit janë:
1. V-ja ( ) و: kjo shkronjë bëhet shkronjë e meddit kur vetë është pa vokal ( ) و,
kurse shkronja para saj ka vokalin u. Në këtë rast shkronja v shërben për ta
zgjatur vokalin u që është para saj. P. sh. :

( تُوبُواtuubuu)

قُولُوا

(kuuluu)

ُاَعُوذ

(e’uudhu)

2. J-ja ( ) ى: kjo shkronjë bëhet shkronjë e meddit kur vetë është pa vokal ( ) ي,
kurse shkronja para saj ka vokalin i. Në këtë rast shkronja j shërben për ta
zgjatur vokalin i që është para saj. P. sh. :

قِي َل

(kiile)

( ِسي َقsiika)

اَلَّ ِذى

(el-ledhii)

3. Elifi ( ) ا: gjithnjë është një shkronjë pa vokal. Kur para saj qëndron shkronja

me vokalin e, atëherë kjo bëhet shkronjë meddi dhe vokalin para saj e zgjat në
aa. P. sh.:

قَا َل

(kaale)

َكا َن

(kaane)

اِ َذا

(idhaa)

Duke qenë specifike vetëm për shkrimin e Mus’hafit (Kur’anit), elifat që
ndodhen në fund të disa fjalëve, janë shkruar me v ose j. P. sh.:

)(زلْ َفا
ُ ُزلْ َفى
Shkaqet e meddit (

)ُاَ َّلزَكوةُ (اَ َّلز َكاة

)َك َفى ( َك َفا
اب الْ َم ِِّد
ُ َاَ ْسب

)ُلصلَة
َّ َلصلَوةُ (ا
َ َا

). Shkak i meddit quhet shkaku i cili kërkon

shtimin (zgjatjen) përtej meddit aslij (meddit tabij). Këto shkaqe janë dy:
hemzeja (

ُ ) اَ ْلَْمَزةdhe sukuni ( ) اَلس ُكو ُن.
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1. Hemzeja (

ء,ا

) është njëra prej shkronjave bazë të gjuhës arabe. Kur

hemzeja vjen pas ndonjërës prej shkronjave të meddit, atëherë bëhet shkak i
meddit dhe shkronjën para saj e zgjat më tepër se një elif miktari. P. sh. :

ُُسوء

ُيَ َشآء

ِ ََّي اَي ها ال
ين
ذ
َ َ
َ

2. Sukuni ( ن
ُ  ) اَلس ُكوdo të thotë mungesë e zanores (vokalit). Një shkronje që
nuk bart ndonjë zanore (vokal ose hareke) i vendohet shenja e xhezmit ( ْ ) dhe
kjo shkronjë në këtë gjendje quhet sakin. Sukuni ndahet në dy pjesë:
a. Sukunu lazim (

اَلس ُكو ُن اللَّ ِزُم

): është sukuni i cili mbetet i tillë e nuk

ndryshon edhe kur ndalemi në të po edhe kur kalojmë në fjalën pasuese. P.
sh. :

ْآْل َن

b. Sukunu arid (

َّ (جانْ َن) َج
آن
َ

اف) ق
ْ َ(ق

ض
ُ ) اَلس ُكو ُن الْ َعا ِر: është sukuni i cili kur ndalemi tek ai

duket e shqiptohet, e kur të kalojmë në fjalën pasuese atëherë ai zhduket,
gjegjësisht është sukuni i cili paraqitet vetëm me rastin e ndaljes. P. sh. :

ِ
ِ
ني
ْ (نَ ْستَع
ُ ني) نَ ْستَع

ِِّ الدين) ي وِم
ِِّ (ي وِم
الدي ِن
َْ ْ
َْ

(يَ ْعلَ ُمو ْن) يَ ْعلَ ُمو َن

Ndarja e meddit: Kryesisht ndahet në dy pjesë: aslij dhe fer’ij.
1. Meddi aslij (

صلِى
ْ َاَلْ َمد اال

): është meddi i cili formohet me njërën prej

shkronjave të meddit dhe që nuk mbështetet në ndonjë shkak tjetër të meddit.
Ndryshe ky quhet edhe meddi tabi’ij ( الطَّبِيعِى
2. Meddi fer’ij (

اَلْ َمد الْ َفْر ِعى

) اَلْ َمد. Shih më poshtë!

): është meddi i cili paraqitet si pasojë e ndonjë

shkaku të meddit i cili shkakton shtimin, zgjatjen përtej meddit aslij. Ky lloj i
meddit ndahet në 5 pjesë: muttasil, munfasil, lazim, arid dhe liin.
Tani t’i shohim me radhë të gjitha këto lloje të meddit (zgjatjes)!
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A) MEDDI TABI’IJ (ZGJATJA E NATYRSHME)
(

اَلْ َمد الطَّبِيعِى

)

Meddi tabi’ij bëhet kur në një fjalë ndodhet ndonjëra prej shkronjave të meddit
(

) ى و ا, por që nuk ndodhet asnjëri prej shkaqeve të meddit (hemzeja apo

sukuni). P. sh.:

 نُو ِح َيها- nuuhiihaa

 اَبَ َدا- ebedaa

ِ ُ ) نkemi shkronjë të meddit v-në (  ) وe cila e zgjat shkronjën
Te shembulli ( وحيها
َ

n me vokalin u ( ن
ُ ), kemi shkronjën j (  ) ىe cila e zgjat shkronjën h me vokalin
i(ح
ِ ) dhe kemi shkronjën elif (

 ) اe cila e zgjat shkronjën h me vokalin e ( َ) ﻫ.

Meqë mbas këtyre shkronjave të meddit nuk ndodhet asnjë shkak i meddit,
atëherë këtu realizohet meddi tabi’ij.

Edhe pse te disa fjalë shkronja e meddit nuk shihet, pra nuk është e shkruar,
përsëri ato fjalë lexohen me zgjatje sikur të kishin meddin tabi’ij. Në këto raste
shkronja e meddit është e fshehur dhe supozohet se në fakt ekziston – harfi
medd takdirij.
P. sh. :

ُلَه

- lehuu

بِِه

 َآم َن

- bihii

- aamene

Kohëzgjatja e meddit tabi’ij është sa një elif mikdari.
(‘Një elif mikdari’ do të thotë ta zgjatësh zërin aq sa të lexosh dy zanore –
afërsisht sa një sekondë, gjegjësisht sa të thuhet fjala ‘elif’ ose sa të ngrihet e
lëshohet gishti i dorës).
Nuk lejohet leximi më i shkurtër ose më i gjatë i meddit tabi’ij, d. m. th. është
vaxhib zgjatja e paraparë për të.
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B) MEDDI MUTTASIL (ZGJATJA E NGJITUR)
(

ِ ) اَلْمد الْمت
َّص ُل
ُ َ

Meddi muttasil bëhet kur, në një fjalë të vetme, pas ndonjërës prej shkronjave të

 ) ى و اvjen ngjitas hemzeja ) (ءsi shkak i meddit.
ِ - xhii’e  سوء- suu’e
P. sh. : شاء
ي
- jeshaa’u
ء
ى
ج
َ
ُ َ
َ
َ ُ
Te shembulli ( شاء
ُ َ َ ) يshkronja e meddit që është elifi ( ) ا, e zgjat shkronjën sh
( ) ش. Menjëherë pas saj ka ardhur hemzeja dhe meqë të dyja gjenden në një
meddit (

fjalë, pranë njëra-tjetrës, formojnë meddin muttasil (zgjatjen e ngjitur, e lidhur).
Vendimi për meddin muttasil shqyrtohet në dy pozita.

1. Të gjithë imamët e leximit të Kur’anit janë të një mendimi se meddi muttasil
duhet zgjatur më tepër se meddi tabi’ij dhe ky vendim është vaxhib.
2. Imamët e leximit të Kur’anit nuk janë të një mendjeje sa i përket sasisë se sa
duhet zgjatur meddi muttasil. Koha sa duhet zgjatur ajo është xhaiz (e
lejueshme) prej 1 deri më 4 elifa mbi meddin tabi’ij. Sipas imamit tonë, Asimit,
meddi muttasil lexohet duke i shtuar meddit tabi’ij 3 elifa, pra gjithsejt 4 elif
mikdari.
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C) MEDDI MUNFASIL (ZGJATJA E NDARË)

ِ ) اَلْمد الْمْن َف
( ص ُل
ُ َ
Meddi munfasil bëhet kur njëra prej shkronjave të meddit vjen në fund të fjalës,
kurse në fillim të fjalës vijuese vjen hemzeja si shkak i meddit. P. sh. :

ِ
اف
ُ اِِّن اَ َخ

ََي اَي َها

َِّ تُوب وا اِ ََل
اَّلل
ُ

) ََي اَي َها, është elifi si shkronjë e meddit i cili e zgjat shkronjën j të
vokalizuar me e, kurse në fillim të fjalës (  ) اَي هاndodhet hemzeja (elifi) si shkak i
َ
Te shembulli (

meddit dhe të dyja këto, edhe elifi edhe hemzeja ndodhen pranë njëra-tjetrës
por në fjalë të ndryshme e jo në një fjalë të vetme, prandaj edhe kemi realizimin
e meddi munfasilit.
Në disa raste të meddi munfasilit, shkronja e meddit nuk është e shkruar, por ajo
supozohet të jetë prezente, prandaj edhe këtu kemi meddi munfasil. P. sh.

اِ َّن َﻫ ِذ ِﻩ(ى) اَُّمتُ ُك ْم

ِ
ان
ً َبِِه(ى) اي

اَ َّن َمالَهُ(و) اَ ْخلَ َدﻩُ ِعْن َدﻩُ(و) اِالَّ ِبِ ْذنِِه
Te dy shembujt e parë kemi shkronjën e supozuar të meddit (  ) و, kurse te dy të
fundit shkronjën e supozuar të meddit ()ى, të cilat e zgjasin shkronjën h. Për
këtë më gjerësisht shiko te Damiri, faqe 20-21.

Meqë meddi munfasili bëhet me ardhjen e dy fjalëve pranë njëra-tjetrës, atëherë
duhet që këto dy fjalë të lidhen me njëra-tjetrën.
Në qoftë se ndalemi te fjala e parë e cila ka shkronjën e meddit dhe nuk kalojmë
te fjala tjetër, atëherë këtu kemi vetëm meddi tabi’ij. Ta marrim për shembull
fjalën (

ِ
اف
ُ اِِّن اَ َخ

). Nëse detyrohemi të ndalemi, për shkak të mungesës së

frymës gjatë leximit, te fjala
dhe ndalemi.

ِ

(ن
ِِّ) ا, atëherë këtë fjalë e zgjatim sa meddi tabi’ij

Vendimi për meddin munfasil: imamët e leximit të Kur’anit nuk janë të një
mendimi për sa i përket asaj se duhet apo nuk duhet zgjatur meddi munfasili, po
edhe në qoftë se zgjatet sa duhet zgjatur. Do të thotë se vendimi për këtë është
xhaiz (i lejueshëm), mund ta zgjatim po mund edhe të mos e zgjatim fare. Në
qoftë se e zgjatim mund ta bëjmë këtë prej 1 deri në 4 elif mikdari. Sipas leximit
të imamit Asim, meddi munfasil zgjatet gjithsej 4 elif mikdari (1+3).
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Ç) MEDDI LAZIM (ZGJATJA E DOMOSDOSHME)

( ) اَلْ َمد اللَّ ِزُم

Meddi lazim bëhet kur në një fjalë të vetme vijnë pranë njëra-tjetrës njëra prej
shkronjave të meddit (

 ) ى و اdhe sukunu lazimi ( ْ ) që është prej shkaqeve

të meddit (shih më lart lidhur me shkaqet e meddit!). P. sh. :

ِ َان ( م ْدﻫ ْامَت
ِ َم ْدﻫا َّمت
) ان
َ ُ
ُ

) ٌَدابَّةٌ ( دابْبَة

ْآْل َن

Ndarja e meddit lazim:
Meddi lazim ndahet në 4 pjesë dhe kjo ndarje është bërë në bazë të asaj nëse
meddi lazim bëhet në fjalë apo në shkronjë dhe në bazë të asaj nëse fjala ose

ِّ

shkronja është me teshdid ( ) ose pa të.

ِ ِ
ِ ِ
ُ ) اَلْ َمد اللَّزُم عْن َد الْ َكل َمة: do të thotë

1. Meddi lazim kelimei muthekkaleh ( الْمثَ َّقلَ ِة

‚zgjatje e domosdoshme e fjalës së rëndë’. Bëhet kur pas njërës prej shkronjave
të meddit vjen sukunu lazimi si shkak i meddit por i përforcuar, me teshdid. P.sh.:

ََتُْمُروِِّن

ٌصافَّة
َ

ُاَ ْْلَاقَّة

Te shembulli ( ُْلاقَّة
ْ َ) ا, është elifi si shkronjë e meddit e cila e zgjat shkronjën h

َ

(

) ح. Pas kësaj vjen shkronja k me teshdid )  ( ِّقdhe meqë të dyja ndodhen

pranë njëra-tjetrës në një fjalë të vetme, këtu realizohet meddi lazim.

Në qoftë se shkronja e meddit dhe sukuni ndodhen pranë njëra-tjetrës por në
fjalë të ndryshme, atëherë nuk kemi meddi lazim. P. sh. :

ِا
س
َّم
الش
ا
ذ
َ
ُ ْ

ِ َالصل
وة
َّ َوالْ ُم ِق ِيمى
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َّ قَالُوا َّاَّتَ َذ
ُاَّلل

ِ ) اَلْمد اللَّ ِزم ِعْن َد الْ َكلِم:
ة
ُ
ُ َ
َ

2. Meddi lazim kelimei muhaffefeh ( خ َّف َف ِة
َ الْم

do të thotë

‘zgjatje e domosdoshme e fjalës së lehtë’. Bëhet kur pas shkronjës së meddit vjen
sukunu lazimi si shkak i meddit me xhezëm ( ْ ). P. sh. :

 ْآْل َن.

Te ky shembull, ajo që e zgjat elifin e parë është një elif i supozuar e që nuk

) ءَ ا = آ, prandaj edhe lexohet ‘aa’ ( ) آ. Pas këtij elifi vjen shkronja l
me xhezëm (  ) ْلdhe meqë të dyja gjenden në një fjalë të vetme, këtu realizohet
shkruhet (

meddi lazim.

3. Meddi lazim harfi muthekkal (

ِ اْلر
ف الْ ُمثَ َّق ِل
َْْ اَلْ َمد اللَّ ِزُم ِعْن َد

): do të thotë

‘zgjatje e domosdoshme e shkronjës së rëndë’. Bëhet kur pas shkronjës së
meddit vjen sukuni lazim si shkak i meddit, por me teshdid.
Ky lloj i meddit lazim ndodhet vetëm te shkronjat e quajtura ‘hurufu’l-

ُ  ) اَ ْْلُُرtë cilat ndodhen në fillim të disa sureve të
ُوف الْ ُم َقطَّ َعة
Kur’anit fisnik. P. sh.:
المص
طسم
المر
 اَل.
ِ) اَل, kurse duhet lexuar kështu
Shembulli (  ) اَل, shqiptohet kështu ( ف الَ ْم ِميم
ْ
ْ
ِ) اَل. Këtu elifi si shkronjë e meddit e zgjat shkronjën l (  ) لdhe
( ف الَِِّميم
ْ
ْ
menjëherë mbas saj ka ardhur shkronja m me teshdid ( ) ِّم. Edhe shembujt e
mukatta’ah’ (

tjerë janë të këtillë:

ِ
ِ
ِ اس
ِ
ِ ِ
يم ْيم
ف الَِِّم ْيم َرا
ْ  اَل- ف الَ ْم ِم ْيم َرا
ْ  اَل-المر
ْ َ ط- طسم
ِّ  طَاس- ني م ْيم
ِ اَل-  اَلِف الَم ِميم صاد- المص
َِف ال
ص ْاد
يم
م
ْ
َْ ْ ْ ْ
َ ْ ِّ
4. Meddi lazim harfi muhaffef (

ِ اْلر
ِ ) اَلْمد اللَّ ِزم: do të thotë
ِ ف الْم َخ َّف
ف
د
ن
ع
ْ
ْ
َ
ُ
َْ
ُ
َ

‘zgjatje e domosdoshme e shkronjës së lehtë’. Bëhet kur pas shkronjës së meddit
vjen sukunu lazimi si shkak i meddit, por me xhezëm ( ْ ). Edhe ky lloj i meddit
lazim vjen te të ashtuquajturat “hurufu’l-mukatta’ah”. P. sh. :

حم

الر

طسم
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المر

اَل

ِ
ف الَ ْم ِم ْيم
ْ ) اَل, kurse duhet lexuar kështu
ِ) اَل. Te pjesa (  ) ِميمështë shkronja e meddit j ( )ىajo që e zgjat m-në e
( ف الَِِّميم
ْ
ْ
ْ
parë, kurse pas saj vjen shkronja m me xhezëm ( ) ْم. Këtu shkronjë e lehtë është
Shembulli (  ) اَلshqiptohet kështu (

m-ja e dytë. E njëjta vlen edhe te shembujt e tjerë:

ِ اَل-  اَلِف الَم ِميم را- المر
ِ َ ط- اسني ِميم
ِ َ ط- ف الَِميم را طسم
ِ اس
يم ْيم
ْ
ْ
ِّ
ْ
َ ْ ِّ
َْ ْ ْ
ِ
ِ
ف الَ ْم َرا
 َح ِام ْيم-  َحا ِم ْيم- حم
ْ  اَل- ف الَ ْم َرا
ْ  اَل- الر

Vendimi për meddin lazim: të gjithë imamët e leximit të Kur’anit janë të një
mendimi se meddi lazim duhet zgjatur edhe atë 3 elifa mbi meddin tabi’ij,
gjegjësisht të zgjatet gjithsej 4 elif mikdari.

D) MEDDI ARID ( ZGJATJA JO E PËRHERSHME)

)ض
ُ ( اَلْ َمد الْ َعا ِر
Meddi aridi bëhet kur pas shkronjës së meddit vjen sukunu aridi si shkak i meddit
dhe të dyja këto ndodhen pranë njëra-tjetrës në një fjalë të vetme. P. sh.:

ِ
)ني
ْ ني (اَلْ َعالَ ِم
َ اَلْ َعالَم

ِِّ الدي ِن (ي وِم
ِ ِ
)ين
ْ الد
ْ َ ِّ يَ ْوم

ِ
ِ
)ني
ْ ني (نَ ْستَع
ُ نَ ْستَع

Më lart përmendëm se sukunu aridi paraqitet kur ndalemi në shkronjën e fundit
të ndonjë fjale, e kur të lidhemi me fjalën vijuese pa u ndalur tek ajo atëherë ajo
ngrihet e zhduket. Te shembulli

ِ
)ني
ْ ني (اَلْ َعالَ ِم
َ اَلْ َعالَم, vokali i shkronjës së fundit,

n-së është e. Po qe se ndalemi te kjo shkronjë, atëherë shkronja n nuk do të
lexohet me vokalin e (ne- ن
َ ), porse me sukun ( ْ = n ). Do të thotë që shkronjës

n i japim një sukun jo të përhershëm. Prandaj, ky medd quhet meddi arid (medd
jo i përhershëm). Po qe se këtë fjalë e lidhim me fjalën që vjen pas saj, kësaj
radhe do të ngrihet sukuni (

ْ ) prej shkronjës n dhe ajo do të lexohet me
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vokalin bazë që e ka e që në këtë rast është vokali e, pra sërish do të lexohet ne.
E njëjta vlen edhe me shembujt e tjerë.
Vendimi për meddin arid: imamët e leximit të Kur’anit, këtë medd e kanë lexuar
dhe zgjatur në disa mënyra, prandaj vendimi është xhaiz (i lejueshëm), pra
mund të lexohet në ndonjërën prej mënyrave si më poshtë:
1. Po qe se vokali bazë i shkronjës së lexuar me sukunu arid është e, është e
lejueshme që ky medd të lexohet në këto tri mënyra: )
a) Tuul (gjatë) – 4 elif mikdari,

ِ
ني
َ ( اَلْ َعالَم

b) Tevassut (mesatare) – 2-3 elif mikdari,
c) Kasr (shkurtë) – 1 elif mikdari.
2. Po qe se vokali bazë i shkronjës së lexuar me sukunu arid është i, është e

ِِّ
ِ الدي
lejueshme që ky medd të lexohet në këto katër mënyra: ( ن
a) Tuul,

c) Kasr,

b) Tevassut,

ç) Kasr me reum2.

) يَ ْوِم.

3. Po qe se vokali bazë i shkronjës së lexuar me sukunu arid është u, është e

ِ
lejueshme që ky medd të lexohet në këto shtatë mënyra: (ني
ُ )نَستَع.
ْ

a) Tuul,

d) Tevassut me ishmam,

b) Tevassut,

dh) Kasr me ishmam,

c) Kasr,

e) Kasr me reum.

ç) Tuul me ishmam3,
2

Revmi në texhvid definohet kështu: )خ ِف ٍى
َ

ِّ

ٍ بِصو
ت
َْ

‘ ( اَ َّلرْوُم ِعبَ َارةٌ َع ِن النطْ ِق ِب ْْلََرَك ِةLexim i vokalit-

zanores me një zë të ulët’. Pra, reum do të thotë lexim i vokalit të shkronjës së fundit ku
ndalemi, me një fuqi të 1/3 së zërit. Revmi bëhet te vokalet i dhe u. Arsyeja e reumit është
për t’i bërë me dije njeriut që është i verbër se çfarë vokali ka shkronja e fundit e fjalës tek e
cila jemi ndalur.
3

Ishmami )

ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ َّ ضم ُام
ِ
َّم
َ ْ( اَْال ْْشَ ُام ان
ِّ الش َفتَ ْني بَ ْع َد الس ُكون ا َش َارًة ا ََل الض

është ‘mbledhje e buzëve përpara

për të treguar në vokalin u që vjen pas sukunit’. Pra, ishmami nënkupton mbledhjen
(tkurrjen) e buzëve duke i nxjerrë përpara për të sinjalizuar vokalin u pa nxjerrë ndonjë zë
dhe pasi ta kemi lexuar me sukun shkronjën e cila është në fund të fjalës. Në këtë rast buzët
do të marrin pozitën sikur ta shqiptojmë vokalin u ose shkronjën v. Ishmami bëhet vetëm
te vokali u. Shërben për t’i bërë me dije njeriut të verbër se vokali i shkronjës së fundit të
fjalës është u. (Më tepër për këto duhet mësuar nga ekspertët e shkencës së texhvidit ).
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DH) MEDDI LIIN ( ZGJATJA E BUTË)

ِ
) ني
ُ ِّ( اَلْ َمد ال

Meddi liini bëhet kur pas shkronjës së liinit vjen sukuni si shkak i liinit dhe kur që
të dyja këto gjenden në një fjalë të vetme. Shkronja e liinit do të thotë ‘shkronja
e butë’ dhe bëhet kur shkronja v dhe j janë me sukun, kurse shkronja para tyre
është me vokalin e ( و

ف
ْ َو الَ َخ ْو

ْ َ , ) َ ْى. P. sh. :
َو الَ نَ ْوْم
ف
َّ َو
ْ الصْي

َو الطَّْ ْري َعلَى َع ِقبَ ْي ْه

اَلْيَ ْوْم

Vendimi për meddi liinin: shqyrtohet në dy pozita:
a) Nëse pas shkronjës së liinit vjen sukunu lazimi, atëherë është e lejueshme që
këtë ta lexojmë në dy mënyra: Tuul dhe tevassut.
b) Nëse pas shkronjës së liinit vjen sukunu aridi, atëherë trajtohet e lexohet
sikurse meddi aridi: Nëse vokali i shkronjës në të cilën ndodhet sukunu aridi
është e, mund të lexohet në tri mënyra, nëse është i mund të lexohet në katër
mënyra, e nëse është u mund të lexohet në shtatë mënyra.
Siç pamë më lart, kohëzgjatja e meddi liinit ndryshon nga lloji i sukunit. Sipas
kësaj:
1. Nëse sukuni është sukunu lazim, atëherë është e lejuar të lexohet në dy
mënyra:
a) Tuul (3 elif mikdari),
b) Tevassut ( 2 elif mikdari)
Në Kur’anin fisnik kësi lloji të meddi liinit haset në dy vende: Në fillim të sures
Merjem ( ) كهيعص, shprehja ( ني
ْ ْ  ) َعdhe në fillim të sures Shu’ara ( عسق

. ) حم,

shprehja ( ني
ْ ْ ) َع. Të dyja këto shprehjet ( ني
ْ ْ  ) َعështë parapëlqyer të lexohen me
tuul.

2. Nëse sukuni është sukunu arid, atëherë, varësisht prej vokalit që ka shkronja
në të cilën gjendet sukunu aridi, është e lejuar të lexohet në këto mënyra:


Shih më lart te meddi aridi!
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a) Nëse vokali bazë i shkronjës në të cilën ndodhet sukunu aridi është e, p.sh.
(ك
ْ َعلَْي

ك
َ  َعلَْي, ) اَلْيَ ْوَم اَلْيَ ْوْم, mund të lexohet në tri mënyra:

aa. Tuul ( 3 elif mikdari),

ab. Tevassut ( 2 elif mikdari),
ac. Kasr ( 1 elif mikdari ose aspak nuk zgjatet).
b) Nëse vokali bazë i shkronjës në të cilën ndodhet sukunu aridi është i, p. sh.
(

ِ الصْي
ِ ْ َ َعْي ن, ف
ني
َّ ف َو
َّ ) َو, mund të lexohet në katër mënyra:
ْ الصْي
ْ ْ َني َعْي ن
ba. Tuul,

bc. Kasr,

bb. Tevassut,

bç. Kasr me reum.

c) Nëse vokali bazë i shkronjës në të cilën ndodhet sukunu aridi është u, p. sh.
(

 الَ بَْي ٌع الَ بَْي ْع, ) َوالَ نَ ْوٌم َوالَ نَ ْوْم, mund të lexohet në shtatë mënyra:
ca. Tuul,

cd. Tevassut me ishmam,

cb. Tevassut,

cdh. Kasr me ishmam,

cc. Kasr,

ce. Kasr me reum.

cç. Tuul me ishmam,

Dallimet midis meddi liinit dhe meddeve të tjera:
1. Te meddi liini, meddi – pra, procesi i zgjatjes – bëhet mbi shkronjën e liinit.
Kurse te meddet e tjera, bëhet sipas vokalit të shkronjës e cila ndodhet para
shkronjës së meddit.
2. Te meddi liini, masat e zgjatjes janë më të shkurtra se te meddet e tjera. Te
meddet tjera, tuuli është 4-5 elifa (sipas leximit të Asimit 4 elifa), tevassuti
është 2-3 elifa, kurse kasri është 1 elif. Së këndejmi, te meddi liini, tuuli është
3 elifa, tevassuti është 2 elifa, kurse kasri është 1 elif ose aspak nuk zgjatet.
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IDGAMI DHE RREGULLAT E TIJ

) ُ( اَِْال ْد َغ ُام َو اَ ْح َك ُامه
Definicioni i idgamit në shkencën e texhvidit është:

ِ ا:اَِْالد َغام
ِ ال اَح
ِ َْني اَ ِو الْمتَ َقا ِرب
ِ ْ ني اَ ِو الْمتَ َجانِس
ِ ْ َني الْمتَماثِل
ِ ْ َاْلَرف
ني ِِف ْاْل َخ ِر
د
خ
د
ْ
ُ
ْ
ْ َ َ ُ ْ
ُ
َُ
َ ُ
“Idgam do të thotë hyrja ose shkrirja e njërës prej dy shkronjave të njëjta, të
njëllojta ose të përafërta në tjetrën”.
Pjesët përbërëse të idgamit:
1. Mudgami ( غم
َ ) اَلْم ْد: quhet shkronja e parë me sukun e cila do të shkrihet në
të dytën.

ُ ُ

2. Mudgamun fih (
para me sukun.

) اَلْ ُم ْد َغ ُم فِ ِيه: quhet shkronja e dytë në të cilën shkrihet

e

) قُ ْل لَ ْن = قُلَّ ْن. Këtu, mudgam është shkronja l me sukun ( ) ْل,
kurse mudgamun fih është shkronja l me vokalin e ( ) َل.
Shembull: (

Kushtet e idgamit:
Që të mund një shkronjë të shkrihet në tjetrën që vjen pas saj, duhen plotësuar
këto katër kushte:
1. Shkronjat që do të shkrihen duhet të jenë të njëjta (mutemathil), të të njëjtit
lloj (mutexhanis), ose të përafërta (mutekarib).
2. Mudgami dhe mudgamun fihi duhet të jenë pranë njëri-tjetrit dhe në mes tyre
të mos hyjë ndonjë shkronjë tjetër.
3. Mudgami duhet të jetë sakin, kurse mudgamun fihi duhet të jetë i vokalizuar.
Në shembujt më poshtë nuk kemi idgam (shkrirje), ngase nuk plotësohet ky
kushti i tretë:

ص
َ
ْ ص
ُ  الَ تَ ْق-  ظَنَ ْن تُ ْم- ضلَْلنَا

4. Mudgami nuk duhet të jetë shkronjë e meddit. P. sh.:

ِ اَلَّ ِذى يُو ْس
 َآمنُوا َو َع ِملُوا-  قَالُوا َوُﻫ ْم-  ِِف يَ ْوٍم- س
و
ُ َ
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Te këta shembujt e fundit nuk mund të bëhet idgam, sepse te dy shembujt e
parë kemi shkronjën j si shkronjë të meddit, kurse te dy të fundit shkronjën v si
shkronjë të meddit dhe elifin si të tepërt që bën ndarjen e tyre me çka nuk
plotësohet kushti i dytë.
Shkaku i idgamit. Idgami bëhet për shkak të njëjtësisë (temathul), ose të
njëllojshmërisë (texhanus), ose të përafërsisë (tekarub) që ekziston midis
mudgamit dhe mudgamun fihit.

Llojet e idgamit sipas mënyrës së realizimit:
1. Idgami i plotë (

) اَِْال ْد َغ ُام التَّام: quhet idgami në të cilin mudgami shkrihet

tërësisht me gjithë veten dhe vetitë e tij në mudgamun fihi dhe të dyja këto
lexohen sikur të ishin një shkronjë e vetme e përforcuar me teshdid. Shembuj:

)اِ ْذ ظَلَ ُموا (اِظَّلَ ُموا

ِِّ ب (قَُّر
ِِّ ني) اِ ْذ َذ َﻫب (اِذَّ َﻫب) قُل ر
)ب
َ َّ َني (قَتَّب
َ َّ َقَ ْد تَب
َْ
َ
َ
َِْ) ا: quhet idgami në të cilin mudgami vetë
2. Idgami jo i plotë ( غام النَّاقِص
د
ال
َ
ْ
ُ
ُ
shkrihet në mudgamun fihi, por nuk shkrihen edhe vetitë e tij, pra sado pak e
tregojnë veten gjatë leximit. P. sh.:

)َم ْن يَ ْع َم ْل ( َمن يَّ ْع َم ْل

ِ
) طت
َّ ت ( لَئِ ْمبَ َس
َ ْلَئ ْن بَ َسط

Te këta dy shembuj duhet të kishit vërejtur se te format e shkruara brenda
kllapave, që është mënyra se si ato lexohen, nuk i kemi shkrirë tërësisht

 ) طdhe n ( ) ن. Ato i kemi lënë pa kurrfarë shenje, që duam të
themi se ato gjatë leximit me idgam nuk shkrihen tërësisht në shkronjat t ( ) ت
dhe j (  ) ىqë vijnë pas tyre. Sikur të shkriheshin tërësisht në to, do t’i kishim
shkruar në kllapa kështu: )  ( ميَّ ْعمل, ) ت
َّ  ( لَئِ ْمبَ َس. Prandaj edhe quhet idgam
َْ َ
shkronjat t (

nakis (shkrirje jo e plotë).
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Degëzimi i idgamit përgjithësisht:
Varësisht prej pozitës së mudgamit dhe mudgamun fihit, idgami ndahet në
gjashtë degë:
1. Idgam mea’l-gunneh,
2. Idgam bila gunneh,
3. Idgam mithlejn,

4. Idgam mutexhanisejn,
5. Idgam mutekaribejn,
6. Idgam shemsijje.

Për dy degët e para të idgamit (idgam mea’l-gunneh dhe idgam bila gunneh)
kemi folur më lart kur e kemi trajtuar çështjen e tenvinit dhe nunit sakin. Kurse
për llojet e tjera të idgamit do të bëjmë fjalë në vazhdim.
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ِ ْ َالْ ِمثْ ل
1. IDGAMI MITHLEJN ( ني

) اِ ْد َغ ُام

Idgami mithlejn bëhet kur dy shkronja të njëjta për nga vetitë dhe artikulimi
vijnë njëra pas tjetrës, prej të cilave e para është me sukun, kurse e dyta me
vokal-zanore. Shembuj:

ِ
ِ  فَما رِب, ِمن َن ٍر
 َح ٌّق, ب
ْ ََ َ
ِِّ  َر,  ا َّن,  قَ ْد َد َخلُوا, ت تَ َارُِتُْم
ْ

Siç shihet te shembujt e mësipërm, idgami mithlejn, mund të realizohet edhe te
dy fjalë të ndryshme, po edhe te një fjalë e vetme.
Idgami mithlejn ndahet në dy pjesë:
1. Idgami mithlejn mea’l-gunneh (

ِ ْ َاِ ْد َغ ُام الْ ِمثْ ل
ني َم َع الْغُن َِّة

): bëhet kur pas

shkronjës m të pavokalizuar vjen një m e vokalizuar dhe kur pas shkronjës n të
pavokalizuar vjen një n e vokalizuar. P. sh. :

ِ
ِ
) اَِّّنَا (اِنْنَ َما, )(ص ْم ٌم
ُ ص ٌّم
ُ ,  َو ُﻫ ْم م ْن, َُو َم ْن نُ َع ِّمْرﻩ

Kur këta shembuj t’i lexojmë me idgam, për ta treguar vetinë e gunnes (leximit
ndërhundë) të shkronjave m dhe n, ata duhen zgjatur 1 elif mikdari e gjysmë (sa
tre vokale).

ِ الْغُن
2. Idgami mithlejn bila gunneh ( َّة

ِ ْ َ) اِ ْد َغ ُام الْ ِمثْ ل: është idgami (shkrirja) i
َني بِل

të gjitha shkronjave të njëjta, përpos shkronjave m dhe n. P. sh.:

ِ
ِ
)ت
ْ ت (اُع ْد َد
ْ اُع َّد

, )(ربْبَ نَا
َ َربَّنَا

,

ِا
ب
ﻫ
ذ
ذ
ْ
َ
َ َ

, يُ ْد ِرْك ُك ْم

Idgami mithlejn bila gunneh nuk zgjatet.
Siç do të shihet edhe nga shembujt e mëposhtëm, në qoftë se shkronja e parë
është shkronjë e meddit, në këso raste nuk bëhet idgam. P. sh. :

ِ َّ
ِ
 َآمنُوا َو َع ِملُوا,  قَالُوا َوُﻫ ْم,  ِِف يَ ْوٍم, س
ُ اَلذى يُ َو ْسو
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2. IDGAMI MUTEXHANISEJN

ِ ْ (اِ ْد َغ ُام الْمتَ َجانِس
)ني
َ ُ

Idgami mutexhanisejn bëhet kur dy shkronja me artikulim të njëjtë por me veti
të ndryshme vijnë njëra pas tjetrës, e para me sukun dhe e dyta me vokal.
Sipas transmetimit të Hafsit në leximin e Asimit, shkronjat mutexhanis
përmblidhen në tri grupe:
1. Shkronjat

 ط,  دdhe  ت: kur t’i plotësojnë kushtet e idgamit (shih më lart për

kushtet e idgamit), këto shkronja shkrihen në njëra-tjetrën. P. sh. :

ِ
ِ
ِ و قَالَت طَائ, )ما عب ْد ُُت (ما عب تم
)طت
ة
ف
َّ ت (لَئِ ْمبَ َس
ٌ
َ
ْ َ
َ ْ لَئ ْن بَ َسط, )ٌ(و قَالَطَّائ َفة
ْ ََ َ ْ ََ َ
َ
)ت (اَ َحطت
ُ ْاَ َحط
Te dy shembujt e parë kemi idgam të plotë, kurse te shembujt e dytë (
dhe

ت
ُ ْ ) اَ َحطkemi idgam jo të plotë.

2. Shkronjat

ِ
ت
َ ْلَئ ْن بَ َسط

 ظ,  ذdhe  ث: edhe këto kur t’i plotësojnë kushtet e idgamit,

shkrihen në njëra-tjetrën. P. sh. :

ِ
ِ ْ  ي ْله, ) اِ ْذ ظَلَموا ( اِظَّلَموا
)  اِ ْذ ظَلَ ْمتُ ْم ( اِظَّلَ ْمتُ ْم, ) ك
َ ك ( يَ ْل َه َّذل
َ ث ذل
ََ
ُ
ُ

Te këta shembuj kemi idgam të plotë.

3. Shkronjat  بdhe  م: kur pas shkronjës b me sukun ( ب
ْ ) vjen shkronja m me
vokal, atëherë shkronja b shkrihet në m. Në Kur’an ka vetëm një shembull të
këtillë në suren Hud-11, ajeti 12:

) َن ْارَك َّم َعنَا
ََُّ(َي ب
ََََُّي ب
َ ب َم َعنَا
ْ َن ْارَك

Këtu kemi idgam të plotë dhe zgjatet 1 elif mikdari e gjysmë.
Po qe se ndodh e kundërta, pra shkronja m me sukun të vijë në fillim e pas saj të
vijë shkronja b me vokal, atëherë kemi ihfa (shih më lart te Rregullat e mimit
sakin, f. 14) e jo idgam mutexhanisejn . P. sh. :
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 اَْم بِِه.

3. IDGAMI MUTEKARIBEJN )

ِ َْ( اِ ْد َغ ُام الْمتَ َقا ِرب
ني
ُ

Idgami mutekaribejn bëhet kur dy shkronja me artikulim ose veti të përafërta
vijnë njëra pas tjetrës, e para me sukun dhe e dyta me vokal.
Sipas leximit të Asimit, shkronjat mutekarib mblidhen në dy grupe:
1. Shkronjat  لdhe  ر: midis këtyre dy shkronjave ekziston afërsi edhe për nga
artikulimi i përgjithshëm edhe për nga vetitë e tyre. Në qoftë se pas shkronjës l
me sukun (  ) ْلvjen shkronja r me vokal, atëherë l-ja shkrihet në shkronjën r.
P. sh. :

) ُاَّلل
َّ ُاَّللُ ( بََّرفَ َعه
َّ ُ بَ ْل َرفَ َعه, ) ب
ِِّ ب ( قَُّر
ِِّ قُ ْل َر

Në qoftë se së pari vjen shkronja r me sukun (  ) ْرe pastaj shkronja l me vokal,
atëherë nuk bëhet idgam. P. sh. :

ِ ِ  و,  اِ ْغ ِفر َِل.
ك
َ ِاستَ ْغفْر ل َذنْب
َْ
ْ

2. Shkronjat  قdhe  ك. Edhe te këto dy shkronja ka afërsi artikulimi dhe vetish.
P. sh. :

 اَََلْ َنْلُ ْق ُك ْم. Te ky shembull, idgami që do të bëhet, mund të bëhet edhe i

plotë edhe jo i plotë, mirëpo preferohet idgami i plotë.
Forma e idgamit të plotë do të ishte ( َنْلُكم
do të ishte (

) اَََلْ َنْلُقك ْم.

ْ
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ْ) اَََل, kurse forma e idgamit jo të plotë

LAMUT-TA’RIFI DHE RREGULLAT E TIJ
Lamut-ta’rifi është një parashtesë (nyje) e përbërë prej shkronjave elif dhe l
()ال, e cila në gjuhën arabe shërben për t’i shquar emrat.

Shkronja l (  ) لe kësaj nyje, varësisht se çfarë shkronjash vijnë pas saj, lexohet

ose me idgam ose me idh’har. Prandaj edhe shkronjat (bashkëtingëlloret) e
gjuhës arabe ndahen në: shemsijje (diellore) dhe kamerijje (hënore).

A) IDGAMI SHEMSIJJE

َِْ( ا
) َُّم ِسيَّة
الش
ام
غ
د
ال
َ
ْ
ْ ُ

Idgami shemsijje bëhet kur pas nyjës shquese (

ال

) vjen ndonjëra prej

shkronjave shemsijje. Me këtë rast nyja shquese (  ) الshkrihet në shkronjën që
vjen pas saj. Shkronjat shemsijje janë këto 14:

ن,ل,ظ,ط,ض,ص,ش,س,ز,ر,ذ,د,ث,ت
Idgami shemsijje ndahet më dysh:
1. Idgami shemsijje mea’l-gunne: bëhet kur pas nyjës shquese (
shkronja n (

 ) نdhe zgjatet 1 elif mikdari e gjysmë. P. sh. :

ال

) vjen

ِ  و النَّا ِزع,  و النَّج ِم, َّاس
ِ َو ِم َن الن
ات
َ َ
ْ َ

2. Idgami shemsijje bila gunne: bëhet kur pas nyjes shquese (  ) الvjen ndonjëra

prej 13 shkronjave të tjera shemsijje dhe gjatë leximit nuk ndahet ndonjë kohë
për ta zgjatur atë. P. sh. :

 اَ َّلر ْْحَا ُن, ُ اَلت َّْوبَة, س
ْ اَلش
ُ َّم

Shkrirja që bëhet te idgami shemsijje është e plotë. Prandaj, nyja shquese ( ) ال
shkrihet tërësisht në shkronjën shemsijje që vjen pas saj dhe ajo shkronjë
lexohet sikur të ishte e përforcuar me teshdid.

39

Në shembujt më poshtë do të shohim se shkronja l (  ) لqë ndodhet te disa fjalë,
nuk është nyjë shquese, por pjesë e vetë fjalës, prandaj edhe në kësi raste nuk
bëhet idgami shemsijje. P. sh. :

ِ  والْتَ َّف,  فَالْتَ َقى الْماء,  اِ ِذ الْتَ َقي تُم, فَالْتَ َقمه
 اَلْ ِسنَ تُ ُك ْم, اق
ُ الس
َّ ت
َُ
ْْ
َ
َُ
B) IDH’HARI KAMERIJJE )

ُ( اَِْالظْ َه ُار الْ َق َم ِريَّة

Idh’hari kamerijje bëhet kur pas nyjës shquese (

ال

) vjen ndonjëra prej

shkronjave kamerijje. Me këtë rast, nyja shquese (  ) الbëhet idh’har, pra lexohet

qartë pa u shkrirë në shkronjën që vjen pas saj. Shkronjat kamerijje janë ato që
kanë mbetur jashtë shkronjave shemsijje. Edhe këto janë 14:

ي,ه,و,م,ك,ق,ف,غ,ع,خ,ح,ج,ب,ا
Shembuj:

 اَ ْْلَ ْم ُد,  اَلْ ُم ْؤِم ُن,  اَلْ َق َمُر.

Siç do të shohim në shembujt e mëposhtëm, ka disa fjalë te të cilat shkronja l

 ) لedhe pse lexohet qartë, kësaj nuk i thonë idh’hari kamerijje, sepse kjo
shkronja l (  ) لështë pjesë e rrënjës së asaj fjale. P. sh. :
(

ِ ْ  اَلْ َف, اَ ْلَي ُكم
 اَلْ َو ٍاح,  اَلْ َوانِ ُك ْم,  فَاَ ْلََم َها, ني
ْ
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SEKTEJA DHE HA-I SEKTEJA
A) SEKTEJA (
Definicioni në texhvid. )

َّ َ) ا
ُلس ْكتَة

ِ الص ْو ِت بِغَ ِْري التَّنَ ف
س
َّ لس ْكتَةُ قَطْ ُع
َّ َ ( ا.

“Sekte quhet ndërprerja e zërit pa marrë frymë”.

Kohëzgjatja e sektes dallon sipas shpejtësisë së leximit; mesatarisht zgjatet sa 1
elif mikdari.
Sekteja është e veçantë për lidhjen e dy fjalëve me njëra-tjetrën. Në qoftë se
ndalemi te fjala e parë, pa u lidhur në fjalën vijuese, atëherë nuk bëhet sekte.
Sipas leximit të Asimit, në Kur’anin fisnik ndodhen 4 vende ku bëhet sekteja:
)

1. Midis ajetit 1 dhe 2 të sures el-Kehf:

 ( ِع َو ًجا * قَيِِّ ًما.

) ِع َو ًجا, por
është e lejueshme që këtë ta lidhim me fjalën e parë të ajetit të dytë ( ) قَ يِِّما.
ً
Këtu më mirë është të ndalemi në fund të ajetit të parë te fjala (

Mirëpo, nëse do t’i lidhim këto fjalë gjatë leximit, atëherë duhet bërë sekte, pra

) ِع َو ًجا, por kësaj radhe duke ia hequr
ِ ), pastaj e ndërpresim
tenvinin dhe duke e shndërruar atë në meddi tabi’ij ( عوجا
ََ
pakëz zërin pa mos marrë frymë dhe kalojmë te fjala vijuese ( ) قَ يِِّما.
ً
duke e lexuar një herë fjalën e parë (

2. Te ajeti 52 i sures Jasin: )

 ( ِم ْن َمْرقَ ِد َن س َﻫ َذا.

ِ َمرق
Edhe këtu është më mirë të ndalemi te fjala ( د َن

ِ
ْ َ ) م ْن, sesa ta lidhim atë me

fjalën tjetër ( ذا
َ ) َﻫ. Por, në qoftë se i lidhim, atëherë duhet bërë sekte. Kështu që

) ِم ْن َمْرقَ ِد َن, pastaj e ndërpresim zërin pa marrë
frymë dhe më pastaj kalojmë te fjala ( ذا
َ ) َﻫ.
ٍ  ( و قِيل من س ر.
3. Te ajeti 27 i sures el-Kijameh: ) اق
َ َْ َ َ
në fillim e lexojmë fjalën (
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Këtu më mirë është të bëhet sekte, sesa të ndalemi. Prandaj, pasi ta lexojmë
fjalën (

ِو ق
يل َم ْن
َ َ

), e ndërpresim zërin pa marrë frymë, presim pakëz dhe

ٍ ) ر.
kalojmë në fjalën ( اق
َ

4. Te ajeti 14 i sures el-Mutaffifin: )

 ( َكلَّ بَ ْل س َرا َن.

Edhe këtu më mirë është të bëhet sekte, sesa të ndalemi. Fillimisht e lexojmë

ْ َ َّ) َكل, e ndërpresim zërin dhe pa marrë frymë presim pakëz e pastaj
kalojmë në leximin e fjalës ( ن
َ ) َرا.
fjalën ( بل

Duke bërë sekte në këto katër vende të Kur’anit fisnik, lexuesit dhe dëgjuesit të
Kur’anit i jepet mundësia që ta kuptojë më drejtë domethënien e këtyre ajeteve.
Përndryshe, sikur në këto vende të mos bënim sekte, atëherë te këto fjalë do të
vlenin rregulla të tjera, sikur kemi parë më lart, dhe do të lindnin kuptime të
reja të tyre.

B) HA-I SEKTEJA (

ِ الس ْك
ت
َّ ُ) َﻫاء

Në Kur’anin fisnik ekzistojnë shtatë fjalë në fund të të cilave ndodhet shkronja h
(  ) ﻫe tepërt dhe me sukun. Këto h-ja quhen ha-i sekte. Ato janë:
1. el-Bekarah, 2 : 259 :
2. el-En’am, 6 : 90 :
3. el-Haakkah, 69 : 19, 25 :
4. el-Haakkah, 69 : 20, 26 :
5. el-Haakkah, 69 : 28 :
6. el-Haakkah, 69 : 29 :
7. el-Kari’ah, 101 : 10 :

ََلْ يَتَ َسن َّْه
اِقْ تَ ِد ْﻩ
كِتَابِيَ ْه
ِح َسابِيَ ْه
َمالِيَ ْه
ُسْلطَانِيَ ْه
ِ م.
اﻫيَ ْه
َ

Te këto shtatë fjalë bëhet ha-i sekte, duke i lexuar ashtu siç janë shkruar dhe pa
kurrfarë ndryshimi, daç kur të ndalemi te to, daç kur t’i lidhim këto me fjalët
pasuese.
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SHQIPTIMI I FJALËS “ALL-LLAH” )

َِّ ُ( لَ ْفظَة
اَّلل

Mirëfilli dihet se shkronja l ( ) ل, në fakt është shkronjë e butë dhe lexohet hollë.
Ndërkaq kur ajo gjendet në emrin „All-llah“ ( َّلل
َّ َ) ا, lexohet në dy mënyra:

ُ

1. Nëse shkronja para fjalës „All-llah“ bart vokalin e ose u, atëherë shkronja l e
emrit „All-llah“ lexohet trashë, gjegjësisht sikur ll e gjuhës shqipe. P. sh. :
(Nasrull-llahi)

َِّ نَصر
اَّلل
ُْ

(All-llahu)

ُاَ ََّّلل

2. Nëse shkronja para fjalës „All-llah“ bart vokalin i, atëherë shkronja l e emrit
„All-llah“ lexohet hollë, gjegjësisht sikur l e gjuhës shqipe. P. sh. :
(‘bil-lahi’)

َِّ ِب
َّلل

E njëjta rregull vlen edhe për fjalën (

(lil-ahi)

) اَللَّ ُه َّم.

َِِّ
َّلل

Nëse shkronja para kësaj ka

vokalin e ose u, atëherë shkronja l e kësaj fjale do të lexohet ll, e nëse ajo ka
vokalin i, atëherë kjo do të lexohet l. P. sh. :

(All-llahumme)

اَللَّ ُه َّم

,

(ve idh kalull-llahumme)

(kulil-lahumme)
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قُ ِل اللَّ ُه َّم

َواِ ْذ قَالُوا اللَّ ُه َّم

SEXHDE-I TILAVETI )

( جس ْج جدةُ التِّالج جوِة

Sexhde-i tilave quhet sexhdeja e cila duhet bërë pasi të lexohet apo pasi të
dëgjohet ajeti në të cilin porositet sexhdeja. Në Kur’an ka 14 vende me ajete të
sexhdes. Ato janë:
1. el-A’raf, 7 : 206,
2. er-Ra’d, 13 : 15,
3. en-Nahl, 16 : 50,
4. el-Isra, 17 : 109,
5. Merjem, 19 : 58,
6. el-Haxhxh,22 : 18,
7. el-Furkan, 25 : 60,

8. en-Neml, 27 : 25,
9. es-Sexhdeh, 32 : 15,
10. Sad, 38 : 24,
11. Fussilet, 41 : 37,
12. en-Nexhm, 53 : 62,
13. el-Inshikak, 84 : 20,
14. el-Alek, 96 : 19.

Sipas medh’hebit hanefij, personi i cili e lexon apo dëgjon njërin prej këtyre
ajeteve të sexhdes, e ka vaxhib rënien në sexhde, kurse sipas medh’hebeve të
tjera kjo është sunnet. Sexhde duhet bërë edhe ai që e lexon apo dëgjon madje
edhe përkthimin e këtyre ajeteve. Gjithashtu, sexhde duhet bërë edhe pasi të
dëgjohen këto ajete nëpërmjet radios, kasetofonit, televizorit, kompjuterit etj.
Njeriu i cili e lexon ose dëgjon një ajet të sexhdes dhe ndodhet jashtë namazit, ai
duhet menjëherë ta bëjë këtë sexhde. Po në qoftë se nuk ka mundësi menjëherë
ta kryejë, do ta bëjë më vonë kur t’i jepet rasti.
Në qoftë se ky personi që e lexon ose dëgjon ajetin e sexhdes, është brenda në
namaz, atëherë ky nuk duhet të bëjë sexhde të posaçme për ta çuar në vend
sexhden e leximit, në qoftë se nuk do të lexojë mbas këtij ajeti mbi tre ajete të
tjera në vazhdim. Këtij i mjafton sexhdeja e vetë namazit që është duke e falur
edhe për sexhden e leximit të ajetit. Mirëpo, nëse dëshiron që mbas ajetit të
sexhdes të lexojë më tepër se tre ajete, atëherë ky posa ta lexojë ajetin e
sexhdes do të bjerë drejt në sexhde, do ta bëjë sexhden pastaj do të ngrihet në
këmbë dhe do të vazhdojë leximin e ajeteve ku kishte mbetur. Personi që del
imam, për të mos shkaktuar tollovi me këtë sexhden e leximit, duhet të
mundohet që ajetin e sexhdes ta sjellë në fund të leximit të Kur’anit në kijam.
Ta kapërcesh pa e lexuar ajetin e sexhdes vetëm për të mos bërë sexhdeh, është
mekruh. Personi që duhet të bëjë sexhde të leximit, duhet t’i plotësojë kushtet e
namazxhiut, pra duhet pasur abdest dhe duhet qenë i pastër.
Për sexhden e leximit duhet bërë nijjet. Mirëpo nuk është kusht që te nijjeti të
caktohet se sexhden e cilit ajet duhet bërë. Mjafton të thuhet: “Bëra nijjet që për
hir të All-llahut të bëj sexhdei tilaveh”. Ky nijjet gjatë namazit bëhet vetëm me
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mend, me zemër, kurse jashtë namazit mund të bëhet edhe me mend, po më
mirë është edhe me gojë.
Si bëhet kjo sexhde?
Njeriu i cili e lexon apo e dëgjon ajetin e sexhdes ngrihet në këmbë, drejtohet
kah kibla, e bën nijjetin dhe pa i ngritur duart te veshët thotë “All-llahu ekber!”
dhe lëshohet në sexhde, ku tri herë thotë: “Subhane Rabbijel-a’la”. Duke thënë
“All-llahu ekber!” ngrihet në këmbë dhe e lexon ajetin:

َِِسعنا واَطَعنا غُ ْفرانك ربَّنا و ا
ِ ك الْم
ص ُري
ي
ل
َ
َ
ْ
َ
َ َ َ َ َ َ َْ َ َْ َ

(Semi’na ve eta’na gufraneke Rabbena ve ilejkel-mesir)
Te sexhdei tilaveti, nuk ka ruku, ulje apo dhënie selam sikurse te namazi.
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NDALJA DHE NISJA - VAKF VE IBTIDA

)

ِْ ف و
البْتِ َد ُاء
َ ُ ْ( اَلْ َوق

A. Definicionet:
Fjala vakf nënkupton “ndalje, ndërprerje”, ndërkaq në shkencën e texhvidit
nënkupton: “një pauzë gjatë leximit të Kur’anit aq sa të marrësh frymë për të
vazhduar me leximin e mëtejmë”.
Ndalja bëhet në fund të fjalës. Në texhvid me rëndësi është që me rastin e
ndaljes shkronja e fundit e fjalës merr sukun ( ) ﹿ.
Fjala kat’ (

 ) اَلْ َقطْ ُعndërkaq nënkupton ndërprerjen e leximit të Kur’anit për të

vazhduar në një kohë tjetër. Kjo ndërprerje bëhet në fund të ajeteve ku
përfundon kuptimi i ajetit apo i fjalisë.
Fjala ibtida’ (

ِِ
ُاَْلبْت َداء

) do të thotë “nisje”. Ndërsa në shkencën e texhvidit

nënkupton “nisjen e leximit të Kur’anit qoftë për herë të parë kur e marrim
Kur’anin në dorë, qoftë pasi të kemi bërë pauzë për të marrë frymë gjatë
leximit”.
Kjo nisje bëhet me vokal, pra asnjëherë nuk niset me sukun, dhe nga një vend i
përshtatshëm për nga kuptimi.
B. Rëndësia e kësaj teme:
Çështja e ndaljes dhe e nisjes gjatë leximit të Kur’anit ka rëndësi të veçantë që
duhet pasur kujdes sepse nga kjo varet edhe kuptimi i drejtë i ajeteve
kur’anore. Të gjithë e dimë se sa e shëmtuar do të dukej në qoftë se lexojmë një
poezi a prozë duke mos i respektuar shenjat e pikësimit. E çfarë të thuhet për
leximin e Fjalës së All-llahut xh.sh.?!
Nga njohuritë që na përcjellin Ummu Seleme dhe Enes bin Malik shohim se
çfarë rëndësie i ka dhënë ai vetë kësaj çështjeje. Ummu Seleme, bashkëshortja e
Muhammedit a.s. përcjell se: “Pejgamberi a.s. e lexonte Kur’anin duke bërë
ndërprerje”4. Sipas kësaj nënkuptohet që Pejgamberi a.s. i ka respektuar
shenjat e pikësimit gjatë leximit të Kur’anit.
Jo vetëm imamët e leximit të Kur’anit por edhe shkencëtarë të tjerë islamë janë
marrë me këtë temë dhe kanë shkruar vepra të tëra vetëm për këtë çështje, si
Ibnul Enbari, Ebu Amr Dani, Sexhavendi etj.
4

Tirmidhiu, Fedailu’l-Kur’an; Ebu Davudi, Vitr.
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C. Rregullat e ndaljes:
Gjatë leximit të Kur’anit duhet t’i kemi parasysh këto rregulla nëse bëjmë
ndalje:
1. Te vokali “e”: Në qoftë se shkronja e fundit e fjalës në të cilën duam të
ndalemi bart vokalin “e” (fet’ha), atëherë me rastin e ndaljes kjo “e”
shndërrohet në sukun (  ) ﹿtë përkohshëm. P. sh.:

ني
ْ اَلْ َعالَ ِم



ِ
ني
َ اَلْ َعالَم

2. Te vokali “i”: Në qoftë se shkronja e fundit e fjalës në të cilën duam të
ndalemi bart vokalin “i”, atëherë kjo mund të lexohet në dy mënyra:
a. Me sukun:
b. Me reum :

 اَ َّلرِح ْيم اَ َّلرِحي ِم
ِِّ َا
لدي ِن

3. Te vokali “u”: Në qoftë se shkronja e fundit e fjalës në të cilën duam të
ndalemi bart vokalin “u”, atëherë kjo lexohet në tri mënyra:

 اَ ْْلَ ِك ْيم اَ ْْلَ ِك ُيم
Me reum: اَلْعلِيم
ُ َ
ِ
Me ishmam: ني
ُ نَ ْستَع

a. Me sukun:
b.
c.

Në qoftë se shkronja e fundit e fjalës në të cilën duam të ndalemi bart teshdid,
atëherë edhe në këtë rast ndalemi me sukun. Mirëpo, për të dhënë shenjë se
shkronja e fundit bart teshdid, atë sukun duhet zgjatur pakëz. P.sh. (

) اَلش ِّْح.

Ndërkaq nëse shkronja e fundit që bart teshdid është “m” ose “n”, atëherë kjo
zgjatje bëhet pak më tepër sesa në rastet tjera. P.sh.

 َﻫلُ ِّْم، َلُ ِّْن

Te ndalimi i këtyre shkronjave me teshdid nuk shqiptohet në asnjë formë vokali
që ato bartin.
Le të përkujtojmë këtu që në qoftë se para shkronjës te e cila duam të ndalemi
ka një shkronjë meddi (zgjatjeje) ose shkronjë lini, këto do të shndërrohen në
meddi arid ose meddi lin. Më tepër për këto zgjatje shiko faqet 29-32.




Shiko fusnotën nr. 2, faqe 30.
Shiko fusnotën nr. 3, faqe 30.

47

4. Te sukuni: Në qoftë se shkronja e fundit në të cilën duam të ndalemi bart
sukun ose nuk bart asnjëfarë vokali a shenje, atëherë ajo lexohet ashtu siç
është. P.sh.

 قُ ْل،  َآمنُوا.

5. Te tenvini: Në qoftë se shkronja e fundit te e cila duam të ndalemi bart
tenvin, atëherë vlejnë këto rregulla:
a. Në qoftë se bart tenvinin “in” (  ) ـــose “un” ( ) ــٌـ, atëherë tenvini nuk
lexohet, dhe në vend të tij shkronja e fundit lexohet me sukun. P.sh.:

 َسائِ ْل َسائِ ٌل

،

ٍ مأْ ُك
ول
ْ  َمأْ ُك ول
َ

b. Në qoftë se bart tenvinin “en” ( ً) ا, atëherë ky tenvin shndërrohet në elif
dhe ndalja bëhet sikur të kishim pasur këtu meddi tabii. P.sh.:

 َماءَا ً َماء،  تَ َّو َاب تَ َّو ًاب
Në qoftë se tenvini “en” vjen mbi shkronjën “t” të rrumbullakët (

) ة ﺓ,

kur të ndalemi te fjala që në fund ka këtë shkronjë, atëherë bie tenvini
dhe kjo shndërrohet në “h” (

) ه ﻩ. P.sh.: َر ْْحَ ْه



ً َر ْْحَة.

6. Te shkronja “v” dhe “j”: Në qoftë se në fund të fjalës te e cila duam të
ndalemi kemi shkronjën “v” dhe shkronja para saj bart vokalin “u”; ose
kemi shkronjën “j” dhe shkronja para saj bart vokalin “i”, që sipas
rregullit këto quhen harfi medd (shkronjë e zgjatjes), atëherë këtu
ndalemi duke i lexuar me meddi tabii. P. sh.:

 َما ِﻫى َما ِﻫ َي

،

 اِالَّ ُﻫو اِالَّ ُﻫ َو

Në qoftë se në fund të fjalës ka elif, sërish edhe këtu ndalemi duke lexuar
me meddi tabii. P.sh.:

 اَْر َسْلنَا.

Në qoftë se shkronja “v” ose “j” në fund të fjalës ku duam të ndalemi nuk
bëhen shkronja të meddit, atëherë ato lexohen normalisht me sukun si çdo
shkronjë tjetër. P.sh.:

 َﻫ ْد ْى ى
ْ  ُﻫ َد اى
ٌ  َﻫ ْد، اى
َ  ُﻫ َد، َخلَ ْو
7. Te përemri pronor i vetës së tretë në gjininë mashkullore ( ) ه ﻩ: Nëse
shkronja e fjalës së fundit tek e cila duam të ndalemi është “h” ( ) ه ﻩ,
atëherë këtu ndalemi duke e lexuar atë me sukun. P.sh.:

 َربَّ ْه ُ َربَّه،  َعْن ْه َُعْنه
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8. Fjalët në vijim që kanë disa specifika të dalluara, po i paraqesim me disa
rregulla që vlejnë për to:
a. Përemri vetor i vetës së parë në njëjës  أَ َن: Sipas të gjitha leximeve, në

rast ndaljeje te ky përemër, ai shndërrohet në meddi-tabii dhe ndalemi
në të duke e zgjatur sa një meddi tabii (“enaa”). Në rast vazhdimi, ai
lexohet shkurt (“ene”).

b. Fjala

( ل ِكنَّاKehf 18:36): Në rast të ndaljes – me konsensus – lexohet

duke e zgjatur. Në rast të vazhdimit të leximit, sipas disa imamëve,
ndër ta edhe sipas transmetimit të Hafsit, nuk zgjatet (“Laakinne”),
kurse sipas disa të tjerëve zgjatet (“laakinnaa”).
c. Fjala

ون
َ ُاَلظَّن

(Ahzab 33:10): Sipas imam Asimit, në rast të ndaljes

zgjatet (“edh-dhanuunaa”), kurse në rast të vazhdimit ajo lexohet
shkurt (“edh-dhanuune”).
d. Fjala َلرسوال
َّ َ( اAhzab 33:66): për këtë vlen rregulli i mësipërm nën c.
e.

ُ
Fjala َلسبِيل
َّ َ( اAhzab 33:67): për këtë vlen rregulli i mësipërm nën c.

f. Fjala

ََسلَ ِسل

(Insan 76:4): Kjo fjalë është lexuar ndryshe-ndryshe.

Sipas imam Asimit, transmetimi i Hafsit, kjo lexohet në dy mënyra në
rast të ndaljes te ajo: duke e zgjatur (“selaasilaa”) ose duke e lexuar
shkronjën e fundit “l” me sukun (“selaasil”). Ndërkaq në rast të
vazhdimit të leximit ajo lexohet shkurt (“selaasile”).
g. Fjala (Insan 76:15): Sipas transmetimit të Hafsit kjo fjalë lexohet gjatë
nëse ndalemi tek ajo (“kavaariiraa”) dhe shkurt nëse vazhdojmë
leximin më tej (“kavaariira”).

D. Pjesët e ndaljes (vakfit):
Varësisht nga vendi ku bëhet ndalja (vakfi), ajo ndahet në katër pjesë:
1. Ndalja e plotë ( التَّام

ف
ُ ْ) اَلْ َوق:

Ndalje e plotë quhet ajo që nuk ka as lidhje

kuptimi as lidhje teksti me fjalën që vjen pas saj. Me fjalë të tjera, e këtillë
quhet ndalja që është e plotë nga të gjitha aspektet. P.sh. e plotë është
ndalja në fund të ajetit të pestë të sures el-Bekara:
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.ك ُﻫ ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن
َ ِ َوأُولَئ...

Këtu përfundon edhe teksti (ajeti) por edhe kuptimi i ajeteve paraprake.
Pas kësaj fillojnë ajetet me një tematikë tjetër.
Ndalje të plotë zakonisht kemi në fund të ajeteve, në fund të rrëfimeve si
dhe në fund të çdo sureje.
2. Ndalja e mjaftueshme (

ف الْ َك ِاِف
ُ ْ) اَلْ َوق: quhet ndalja e cila bëhet aty ku

fjala, si për nga teksti ashtu edhe për nga kuptimi, është e plotë, por që
vazhdon më tej lidhshmëria kuptimore e saj. P.sh. e këtillë është ndalja që
bëhet në fund të ajetit të gjashtë i sures el-Bekara:

. أ َْم ََلْ تُْن ِذ ْرُﻫ ْم َال يُ ْؤِمنُو َن...

Në këtë ajet teksti është i plotë, mirëpo kuptimi i tij vazhdon edhe në
ajetin vijues. Sepse All-llahu xh.sh. vazhdon fjalën e Tij për mosbesimtarët
edhe në ajetin vijues.
3. Ndalja e mirë (

اْلَ َس ُن
ْ ف
ُ ْ) اَلْ َوق: quhet ndalja e cila bëhet aty ku kuptimi

është i plotë mirëpo që vazhdon lidhshmëria e tekstit edhe më tej. P.sh. e
këtillë është ndalja e cila bëhet pasi ta kemi lexuar vetëm këtë pjesë nga
sureja Fatiha:

ِ
َّلل
ِّْ اَ ْْلَ ْم ُد

Fjala te e cila jemi ndalë në fakt në vete ka kuptim, mirëpo teksti i ajetit
vazhdon edhe më tej dhe ajo fjalë është e lidhur si për nga teksti ashtu
edhe për nga kuptimi me pjesën tjetër të ajetit.
4. Ndalja e shëmtuar ( ): është ndalja që bëhet në fjalën e cila, si për nga
teksti ashtu edhe për nga kuptimi, është e lidhur me pjesën që vjen pas
saj. Ndalja në këtë vend shkakton kuptimin jo të drejtë të tekstit. P.sh. te
sureja Fatiha të ndalemi te fjala: ْلم ْد
ْ َا. Nëse ndalemi këtu, atëherë vetëm

َْ

kjo nuk na jep ndonjë kuptim. Po kështu, edhe sikur të sqarojë diçka por
që nuk e jep kuptimin që ka për qëllim teksti, edhe kjo është një ndalje e
shëmtuar. P.sh. te ajeti 43 i sures en-Nisa’, nëse e lexojmë vetëm tekstin
në vijim dhe ndalemi:

الصلََة
َّ الَ تَ ْقَربُوا

Që për nga kuptimi i vjen: “Mos iu afrohuni namazit!”, ndërkohë që
kuptimi më i plotë i këtij teksti është: “O ju që besuat, mos iu afroni
namazit duke qenë të dehur…”.
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Në qoftë se për arsye të ndryshme, kryesisht për shkak të mbarimit të
frymëmarrjes, detyrohemi të ndalojmë si te rastet nën pikën 3 dhe 4,
atëherë leximin duhet ta nisim nga një vend paraprak më të
përshtatshëm që i jep kuptim të mirë leximit.

E. Shenjat e ndaljes/pikësimit (sexhavendet):
Përcaktimi i ndaljeve të përmendura më sipër nuk është e kollajshme për të
gjithë, sidomos për ata që nuk e njohin gjuhën arabe. Duke e marrë parasysh
këtë fakt, është ndjerë nevoja që të vihen disa shenja pikësimi. Këtë për herë të
parë e ka bërë Muhammed b. Tajfur es-Sexhavendi (v. 560/1165) duke i
vendosur shenjat:  ص ز ج ط م, të cilave më poshtë do t’ua japim kuptimin. Më
vonë janë shtuar edhe disa shkronja të tjera dhe të gjitha këto kanë gjetur
mirëkuptim dhe janë zgjeruar në mesin e muslimanëve.
Tani, t’i shohim këto shenja dhe vlerat e tyre:
( ) م: el-vakfu’l-lazim, që nënkupton ndaljen e domosdoshme. Është shenjë
se nëse vazhdojmë dhe nuk ndalemi do t’ia prishim kuptimin tekstit. Në
Kur’an kjo shenjë ndodhet në 84 vende.
(

) ط: el-vakfu’l-mutlak, është një shenjë që ndodhet aty ku teksti merr

kuptim të plotë. Këtu është më mirë të ndalemi sesa të vazhdojmë
leximin, edhe pse lejohet vazhdimi i tij.
(

) ج: el-vakfu’l-xhaiz, te kjo shenjë preferohet ndalja, edhe pse lejohet

edhe vazhdimi i leximit.
(

) قف: Kif, që nënkupton “Stop!, Ndal!”. Edhe këtu më mirë është ndalja

sesa vazhdimi.
(

) ز:

el-vakfu’l-muxhevvez li vexh’hih, te kjo shenjë më mirë është të

vazhdohet leximi sesa të ndalemi, edhe pse lejohet edhe ndalja. Nëse
ndalemi te kjo shenjë, atëherë nuk ka nevojë ta nisim leximin nga një
vend i mëparshëm, por vazhdojmë nga vendi ku jemi ndalur.


Muhammed bin Tajfur es-Sexhavendij el-Gaznevijj, Kitabu’l-vakf ve’l-ibtida’, 2001, Amman.
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(

) ص: el-vakfu’l-murahhas daruraten, kjo shenjë ndodhet në vende ku

mund të ndalemi për arsye ngushtimi. Këtu më mirë është të vazhdojmë
leximin sesa të ndalemi. Nëse ndalemi te kjo shenjë, atëherë nuk ka
nevojë ta nisim leximin nga një vend i mëparshëm, por vazhdojmë nga
vendi ku jemi ndalur.
(

) ق: Këtu vazhdimi i leximit është më mirë sesa ndalja. Nëse ndalemi

këtu, nuk e rinisim leximin te ndonjë vend paraprak.

( ) ال: ma la vakfe alejh, që nënkupton “mos u ndal!”. Nëse na soset fryma
dhe detyrohemi të ndalemi këtu, atëherë rinisjen e leximit duhet ta bëjmë
te ndonjë vend më i përshtatshëm paraprak. Në qoftë se kjo shenjë
ndodhet në fund të ajetit, kjo nënkupton se ka lidhshmëri kuptimore të
këtyre dy ajeteve. Në këto fundajete mund edhe të ndalemi por edhe të
vazhdojmë leximin. Nëse ndalemi, nuk duhet ta rinisim leximin nga
ndonjë vend paraprak.
(

): dy grupe të tri pikave. Këto dy grupe shenjash zakonisht vijnë në

të njëjtin ajet por në fjalë të ndryshme, njëri pas tjetrit. Në këtë rast ne
duhet të ndalemi te njëri grup i tri pikave. Nuk guxojmë të ndalemi te të
dyja grupet e pikave por as edhe t’i kalojmë të dyja pa u ndalur te njëra
prej tyre.
(

) صلي: silii, është shenjë se ndalja është e lejuar, mirëpo preferohet

vazhdimi i leximit.

(
): është shenjë pikësimi që nënkupton se këtu më mirë është ndalja
sesa vazhdimi, megjithëse edhe vazhdimi është i mundshëm.

ِ
( ) ك: nënkupton “po ashtu” ( ك
َ ) َكذل. Pra, kjo shenjë tregon se këtu vlen
e njëjta shenjë pikësimi sikurse e mëparshmja.

( ) ع: është shenjë e ruqkusë. Kjo tregon se këtu përfundon një temë a një

rrëfim dhe nga këtu nis një temë a rrëfim tjetër. Për ata që falin namaz me
hatme ose që lexojnë gjatë Kur’an në namaz, nënkupton se këtu është e
përshtatshme të përfundohet leximi dhe të shkohet në ruku’. Po ashtu,
edhe ata që lexojnë ashere nga Kur’ani, është mirë që të lexojnë nga njëri
“ajn” (  ) عderi te tjetri, për ta ruajtur tërësinë e temës apo të rrëfimit.
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(

خ

ٌخَْ َسة

): është shkurtesë për (

), që nënkupton “pesë”. Në disa

mus’hafë vihet pas çdo të pestit ajet. Pra është një ndarje pesëshe e
ajeteve.

ٌّ ) م. Shkronja e cila e ka nën vete
( ) مد: është shenjë e zgjatjes, meddit ( د
َ

këtë shenjë nënkuptohen se duhet të zgjatet sa një medd’i-tabii.

( ) قصر: është shenjë e shkurtimit, kasr ( صر
ْ َ) ق. Shkronja që e ka nën vete

ٌ

këtë shenjë nënkupton se duhet të lexohet shkurt, pa e zgjatur.
(

) س: Kur kjo shkronjë të vijë mbi ndonjë fjalë, nënkupton se aty ka

“sekteh”.

( ) سكتة: është shenjë për sekten ( ُكتَة
ْ لس
َّ َ) ا. Për sekten shiko f. 41-42.
( ) س: Kur kjo shkronjë të vijë nën shkronjën “sad” ( ) ص, kjo nënkupton
se shkronja “sad” duhet të lexohet si “sin” ( ) س.
( ) امالة: Fjala nën të cilën gjendet kjo shenjë, nënkupton se këtu duhet të

ِ

bëhet “imaleh” ( ٌ) امالَة. Më tepër për “imalen”, shiko fusnotën në f. 12.

َ

( ) تسهيل: do të thotë “lehtësim”. Nëse vijnë dy “hemze” pas njëra-tjetrës,
atëherë hemzeja e dytë lexohet më e butë, duke mos e theksuar në

ِ
mënyrë të veçantë. P.sh. ى
ٌّ ءاَ ْعجم

َ َ.

( ۩ ): kjo shenjë tregon se në fund të këtij ajeti duhet bërë sexhde-i tilaveh.
Më tepër për sexhde-i tilaven shiko f. 44-45.

Në disa mus’hafë të rinj ndodhen edhe shenja të tjera përveç këtyre që i
përmendëm këtu. Për kuptimin e atyre shkronjave kryesisht jepen sqarime në
fund të mus’hafëve.
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GABIMET GJATË LEXIMIT TË KUR’ANIT FISNIK
Për gabimet gjatë leximit të Kur’anit përdoret shprehja arabe lahnun ( ْلْن
َ ), që

ٌ

nënkupton ‘gabimin e shkaktuar nga mosrespektimi i rregullave të texhvidit’.
Lahni (gabimi në të lexuar) ndahet në dy pjesë:

اجللَّ ْح ُن ا ْْلجلِى

1. Lahni xhelij (

): quhet gabimi i hapur që bëhet, me rastin e

leximit, në vetitë e domosdoshme të shkronjave. Meqë këto janë gabime që i
heton çdokush, quhen gabime të hapura.
Ky lloj i gabimit kryesisht bëhet në tri vende:
a) Te shkronjat: ky lloj i gabimit bëhet duke e zëvendësuar një shkronjë me një
tjetër (p. sh. fjalën

ِ
 ِصَرا َطta lexojmë اض
َ ) صَر, duke shtuar një shkronjë tepër (p.

sh. duke e bërë kalkalen gabimisht t’i vëmë teshdid ose t’i shtojmë një hemze –

)ء,

ose duke fshehur e mangësuar një shkronjë (p. sh. të mos e shqiptojmë

meddin tabi’ij).
b) Te vokali (zanorja): janë gabimet që bëhen duke e ndërruar vokalin e një
shkronje ose duke e bërë me sukun një shkronjë të pavokalizuar (p. sh. fjalën

َِِّ اَ ْْلم ُد
َّلل
َْ

ta lexojmë

َّلل
َُّ ِ ) اَ ْْلَ ْم ُد.

c) Te sukuni: është gabimi që bëhet kur një shkronje me sukun i vëndojmë vokal
(p.sh. fjalën

 ََلْ يَلِ ْدta lexojmë ) ََلْ يَلِ ِد.

Gabimet që bëhen në këto tri mënyra, pavarësisht ia ndërrojnë kuptimin ose jo
fjalës, quhen gabime të hapura dhe meqë një musliman e ka farzi ajn (obligim
individual) praktikimin e texhvidit aq sa do t’u ikte gabimeve të hapura,
nënkuptohet se ky musliman e lë një farz, kryen një haram, duke mos u ikur
këtyre gabimeve të rënda gjatë leximit të Kur’anit fisnik.

2. Lahni hafijj (

ْ ) اجللَّ ْح ُن: quhet gabimi i fshehur që bëhet në vetitë jo të
اْلجِفى

përhershme të shkronjave. Meqë këto gabime nuk mund t’i hetojë çdokush,
përpos njerëzve që i njohin rregullat e texhvidit, quhen gabime të fshehura.
Ky lloj i gabimeve shqyrtohet në dy raste:
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a) Gabimet që mund t’i vërejë çdokush që ka pak a shumë njohuri lidhur me
texhvidin. P. sh. lënia e ihfasë, iklabit, idh’harit; moszgjatja e duhur e meddeve
vaxhib; zgjatja e tepërt e meddit tabi’ij etj.
b) Gabimet që mund t’i vërejë njeriu i cili ka njohuri të thella në shkencën e
texhvidit. Për shembull, gabimet që bëhen te vetia e tekririt (përsëritjes,
dridhjes) e shkronjës r (

 ;) رte vetia e gunnes te shkronjat n (  ) نdhe m ( ) م,

duke kaluar në skajshmëri gjatë shqiptimit të tyre.

Gabimet që hyjnë në pjesën e parë të lahni hafijjit, janë mekruhi tahrimen.
Prandaj, ruajtja e leximit të Kur’anit prej këtyre gabimeve është vaxhib. Kurse
gabimet që hyjnë në pjesën e dytë të lahni hafijjit, janë mekruhi tenzihen.
Prandaj, ruajtja e leximit të Kur’anit prej këtyre gabimeve është mustehab.
Për sa i përket asaj se a e prishin namazin këto lloje gabimesh, janë dhënë
mendime të ndryshme. Përgjithësisht: Gabimet që bëhen me rastin e leximit, në
qoftë se ua prishin ose ua paqartësojnë kuptimin ajeteve kur’anore, atëherë ai
namaz me gabime të këtilla është i pavlefshëm. Po në qoftë se nuk u prishet
kuptimi e as nuk u paqartësohet, atëherë me këto gabime kemi bërë mekruh
tahrimen ose tenzihen, varësisht sipas shkallës së gabimit.
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SJELLJET GJATË LEXIMIT TË KUR’ANIT
Lidhur me sjelljen që duhet të shfaqë lexuesi i Kur’anit ka një sërë ajetesh
kur’anore, hadithe si dhe fjalë të dijetarëve të mëdhenj. Është kërkesë e besimit
dhe e sinqeritetit tonë që kur të lexojmë Kur’an të sillemi në mënyrë të denjë,
ashtu siç e meriton Fjala e Krijuesit tonë, All-llahut xh.sh. Në këtë drejtim po
përmendim disa pika:
1. Para se ta marrim Kur’anin në dorë për ta lexuar, pikë së pari duhet të
marrim abdest. Nuk lejohet prekja e Kur’anit pa abdest. Mirëpo lejohet
leximi i Kur’anit pa abdest, duke mos e prekur atë dhe duke mos e marrë
në dorë. Po ashtu, edhe personi i cili lexon përmendsh pjesë nga Kur’ani,
nuk është e obligueshme të ketë abdest, mirëpo më e pëlqyeshme është
që edhe me këtë rast të ketë abdest. Personat që janë xhunub ose gratë
me menstruacione nuk lejohet të këndojnë pjesë nga Kur’ani as me
mus’haf të hapur e as përmendsh. Mirëpo ata kanë të drejtë ta dëgjojnë
këndimin e Kur’anit që interpretohet nga dikush tjetër. Personat xhunubë
ose gratë me menstruacion nëse nuk mund të gjejnë ujë për të marrë
gusël, ose nuk kanë ujë të ngrohtë për të, lejohet që ata të marrin
tejemmum dhe të vazhdojnë të kryejnë ibadetet dhe të lexojnë Kur’an.
2. Është mustehab (e pëlqyeshme) që personi i cili lexon Kur’an të jetë i ulur
në një vend të pastër. Nuk lejohet dhe nuk i ka hije Fjalës së Zotit, që ai të
lexohet në tualet, banjë apo edhe në ndonjë vend tjetër të pistë. Po ashtu,
ai që lexon Kur’an, edhe teshat duhet t’i ketë të pastra.
3. Ai që lexon Kur’an, është mirë që mundësisht të kthehet kah Kibla,
Qabeja. Është mirë që Kur’anin ta lexojë duke qenë i ulur në gjunjë dhe
duke e bartur në dorë ose në rahle, bankë, dhe të mos e lëshojë atë nën
bel. Krejt kjo si respekt ndaj Fjalës së All-llahut xh.sh.
4. Kur’ani të lexohet me tertil, pjesë-pjesë, dhe sipas rregullave të texhvidit.
5. Kur’ani të lexohet me zë të bukur, por pa e tepruar dhe pa i shkelur
rregullat e texhvidit. Nëse nuk e pengojmë dikë dhe nëse nuk bëhet shkak
për lavdëresë, më mirë është që Kur’anin ta lexojmë me zë sesa pa zë.
6. Gjatë leximit të Kur’anit është më sevap, më e lavdërueshme te Zoti, që të
shikojmë në mus’haf edhe gjatë leximit të pjesëve që mund t’i dimë
përmendsh.
7. Gjatë leximit të Kur’anit të fokusohemi me mend e me shpirt në të, duke e
ditur se jemi duke e lexuar Fjalën e All-llahut xh.sh. dhe se në një farë
forme jemi duke biseduar me Krijuesin tonë.
8. Synimi ynë kryesor duhet të jetë që atë që e lexojmë nga Kur’ani të
përpiqemi edhe ta kuptojmë. Këtë mund ta bëjmë duke përdorur Kur’ana
që janë në dy gjuhë: arabisht dhe shqip ose në ndonjë gjuhë tjetër. Sot për
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këtë ekzistojnë dhe mjaft aplikacione për telefona celularë si dhe faqe
interneti, p.sh. www.tanzil.net.
All-llahu xh.sh. në Kur’an thotë: “(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta
shpallëm ty këtë, që t’i studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim
prej tij ata që kanë mend.” (Sad 38:29).
9. Akoma më e rëndësishme se leximi dhe kuptimi i Kur’anit është vënia e tij
në praktikë, të jetuarit me Kur’an. Nëse nuk e bëjmë këtë, në qoftë se
Kur’ani nuk është udhërrëfyesi dhe drita e jetës sonë, çfarë dobie do të
ngelë nga leximi dhe kuptimi i Kur’anit.
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