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I. HYRJE 
 

Përkufizimi dhe rëndësia e texhvidit: Fjala texhvid ( وِيدجاَلت ) rrjedh prej 

rrënjës (  ةدوـ ج ودجـ ي ادٌج ) dhe ka këtë kuptim: ta bëj bukur e mirë një punë, 
të zbukuroj. 
Nga aspekti terminologjik janë bërë shumë përkufizime të texhvidit, mirëpo ne 
do ta marrim vetëm njërin prej tyre, sipas të cilit:  

(  ِويدجا:اَلتِصفَاِته وِف وراِرِج الْحخم نثُ ِفيِه عحبي ِعلْم  ) 

“Texhvidi është një shkencë e veçantë e cila merret me studimin e artikulimit 
dhe të vetive të shkronjave”.  
Me fjalë të tjera, texhvidi është një shkencë e cila të mëson leximin e bukur dhe 
sipas rregullave të Kur’anit fisnik. 

All-llahu xh.sh. në Kur’an thotë: (  Dhe këndo Kur’an (me“ ,(  و رتِل الْقُرآنَ ترِتيالً
zë) me ngadalë, bukur dhe qartë!” (el-Muzzemmil:4). 
Edhe Pejgamberi a.s. Kur’anin e ka lexuar me texhvid, sepse të tillë ia kishte 
mësuar Xhebraili a.s. E pyesin Ummi Selemen, të shoqen e Pejgamberit a. s., 
për mënyrën se si Pejgamberi a. s. e kishte lexuar Kur’anin. Ajo përgjigjet duke 
thënë se ai e lexonte Kur’anin shkronjë pas shkronje, dalëngadalë sa i 
kuptoheshin të gjitha shkronjat që i këndonte. 
Duke u mbështetur në gjithë këtë, dijetarët muslimanë thonë se një musliman që 
lexon Kur’an e ka farzi ajn (obligim individual) që këndimin ta bëjë sipas 
rregullave të texhvidit duke u ikur gabimeve të hapura (lahnu xhelijj). 
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 II. RREGULLAT E TENVINIT DHE 
 TË NUNIT SAKIN 

 ( اَحكَام النوِن الساِكنِة و التنِويِن )
 

Tenvini ( ِوينناَلت  ) është 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 (ــًـ  = en, ــٍـ  = 
in,   ــٌـ  = un). Për shembull: 

 نْ ( غَفُورغَفُور   ( اٍتنـ   ج ) اِتننج  ( اِليمـ   ع ) نِليمع(  
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. 

عِليما   ؛ غَفُور   ـغَفُور ؛  ِمن خاِلق  ـ ِمن خاِلٍق   عِليما    ـ  

Nuni Sakin ( ُةاِكنونُ الساَلن ) quhet shkronja n (nun) kur ajo nuk bart asnjë zanore, 

porse është me sukun ( ــْـ ). P.sh.:  ْلمعي ن؛  م   تمعاَن  
Nuni sakin mund të vijë në mes ose në fund të çdo fjale, pra, jo vetëm tek emrat. 
Tenvini  dhe nuni sakin, sipas shkronjave që vijnë pas tyre, lexohen në njërën 
prej këtyre mënyrave: ihfa’, idh’har, idgam dhe iklab. Në vazhdim do t’i 
sqarojmë më hollësisht këto. 

 

A.  IHFA-ja  ( فَاُءاَِالخ ) 
 

Ihfa do të thotë: të fshehësh diçka, kurse si term i texhvidit përkufizohet kështu: 

ِع بقَاِء الْغنةحالَةٌ بين اِالظْهاِر و اِالدغَاِم عاِريةٌ عِن التشِديِد م: اَِالخفَاُء   ( )  

“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 idgamit 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. (Për këto terma shih më tej në tekst).  
Ihfa-ja paraqitet kur pas tenvinit ose nunit sakin vjen njëra prej 15 shkronjave të 
ihfasë. Ato janë: 
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   )ك, ق , ف , ظ , ط , ض , ص , ش , س , ذ , د , ج , ث , ت  ( 

Nga një shembull për secilën shkronjë:  

كَرش نم    هاِنيسلَ   اَنزذَا الَِّذي    اَن ناقًا    ما ِدهكَأْس ِجي   ونا   ياجاًء ثَجالُوا   منت لَن 

.نطَارا     اُنظُروا     اَنفُسكُم     و فَتح قََِريب     من كَانَمنصورا     من ضلَّ     ِق  
                                                                                             . 
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 do të mbahet e zgjatet një elif mikdari, pra sa 
leximi i një shkronje e gjysmë.  
 
Llojet e ihfasë:  
1. Ihfaja e bashkëtingëllores: 

a. Ihfaja gjuhore ( اِنيفَاُء الِّساَِالخ ): Është ihfaja e cila shqiptohet kur pas tenvinit 
ose nunit sakin vjen njëra prej 15 shkronjave të ihfasë që i përmendëm më lart.   

P. sh.: (  متِانْ كُن  ). 

b. Ihfaja buzore ( فَِويفَاُء الشاَِالخ ): Është ihfaja që shqiptohet kur pas mimit sakin 

(  م ) vjen shkronja b (   :.P.sh .(  ب

                          (   ِانَّ ربهم ِبِهم       ترِميِهم ِبِحجارٍة                   (
2. Ihfaja e zanores: Është ihfaja e cila shqiptohet kur zanoren e lexojmë me 2/3 
e zërit. Ndryshe quhet edhe ihtilas ( ِتالَساَِالخ ). P.sh. e këtillë është ihfaja që 

bëhet te zanorja e nunit të parë e këtij ajeti: ( انأْمالَ ت ), (origjinali është: اننأْمالَ ت ). 
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 B.  IDH’HARI  ( اراَِالظْه  ) 
Idh’har do të thotë: të sqarosh, të nxjerrësh në shesh diçka. Si term i texhvidit 
përkufizohet kështu:  

( هو اِالنِفصالُ تباعدا بين الْحرفَيِن :  ُاَِالظْهار   ) 

“Idh’hari është ndarje duke i larguar dy shkronja prej njëra-tjetrës”.  
Këtu tenvini dhe nuni sakin lexohen qartë e hapur pa mos u shndërruar në ihfa 
apo idgam. 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: (   .P. sh   ء,ح   ,خ   ,ع   ,غ      ,ه .(

وا     ِانْ ها غَفُورفُوع      كُملَيع الَمس     ِبريخ ِليما     عِكيما حِليمع     نآم نم 

Vendimi për idh’harin: Për katër shkronja të idh’harit   (  )ء,ح  ,ع    ,ه , të 
gjithë imamët e leximit të Kur’anit janë të një mendimi, andaj shqiptimi i 
idh’harit te këto shkronja është vaxhib. Sipas Ebu Xha’ferit, shkronjat (   dhe  خ

 janë shkronja të ihfasë e jo të idh’harit, andaj shqiptimi i idh’harit te këto ( غ
shkronja nuk është vaxhib, porse i lejuar, pra mund të shqiptohen ose me ihfa 
ose me idh’har. 

Duhet patur kujdes që gjatë idh’harit të mos kalojmë në sekte∗.  
 
Llojet e idh’harit: 

1. Idh’hari gjuhor ( اِنيالِّس اراََِالظْه ): Është idh’hari i cili bëhet, siç thamë më lart, 
kur pas tenvinit ose nunit sakin vjen njëra prej 6 shkronjave të idh’harit. P.sh. :  

 .( ِمنه     عِليما حِكيما )

2. Idh’hari buzor (  فَِويالش اراَِالظْه  ): Është idh’hari që bëhet kur pas mimit sakin 

( م ) vjen çfarëdo një shkronjë përveç shkronjave b ( ب  ) dhe m (  م ). P.sh. :  

م ِدينكُم        اَم لَم تنِذرهملَكُ )  ). 

                                                 
∗ Për sekten shih f. 35-36! 
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 3. Idh’haru kamerijje (  ِريالْقَم اراَِالظْه ): Është idh’hari i cili bëhet kur pas 

lamu ta’rifit ( ال ) vjen njëra prej shkronjave kamerijje, të cilat janë:   

ا, ب , ج , ح , خ , ع ,  ) غ, ف , ق  , ك, م , و  , ه, ي (   . 

P. sh.:  ( اباَلِْكت  -     راَلْقَم ). 

4. Idh’haru kelimeti’l-vahideh ( ِةاِحدِة الْوكَِلم ارِاظْه ). Është idh’hari që bëhet 

brenda një fjale të vetme, si p.sh. : (  ٌانوانٌ - - ِصنوانٌ -    ِقنينا  بيناَلد   ). Pra, këtu 
nuk kemi ndonjë shkrirje apo ihfa të nunit sakin, porse ai lexohet qartë, pra 
bëhet idh’har. 
 
 

C.  IDGAMI  (  غَاماَِالد  )       
 

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. 
 

1. Idgami mea’l-gunneh ( ِةنالْغ  عم  غَاماَِالد  ) 
Idgam mea’l-gunneh bëhet kur pas tenvinit ose nunit sakin vjen njëra prej këtyre 
4 shkronjave: (  م, ن, و, ي  ). P. sh.: 

( م        ِقيمم ذَابةً      عِخرا ناٍل     ِعظَامو لِْمنمعي ن ). 

Te të gjitha këto raste nuni sakin ose tenvini lexohen ndër hundë, pa mos i lexuar 
qartë po edhe pa mos i shkrirë tërësisht në shkronjat vijuese. 
Vendimi për idgamin mea’l-gunneh: Të gjithë imamët e leximit të Kur’anit 
kanë bërë idgam mea’l-gunneh kur pas tenvinit ose nunit sakin ka ardhur 
shkronja m ( م ) ose n ( ن ), andaj shqiptimi i idgamit mea’l-gunneh është 
vaxhib vetëm te këto dy shkronja.  

P. sh.:   (  قُومرم ابةً      ِكتِخرا نِعظَام ). 
Kurse Halefi, raviu i parë i Imam Hamzës, kur pas tenvinit ose nunit sakin ka 
ardhur shkronja v ( و ) ose j ( ى ), këto i ka lexuar me idgam bila gunneh, pra i 



10

 ka shkrirë ato tërësisht në këto shkronja pa mos i lexuar si ndër hundë. P.sh. 
: ( من يعملْ    Andaj dhe vendimi për këto është xhaiz (i lejuar), pra .( ِمن واٍل -
mund të lexohen edhe me gunneh (ndër hundë) edhe pa të. 
Këtu përjashtim bëjnë, siç theksuam më lart, rastet kur brenda një fjale vijnë 
tenvini ose nuni sakin para shkronjës v ose j. Këtu nuk kemi idgam, porse 
idh’har. P.sh. (    ٌانوانٌ -ِصنوانٌ  -   ِقنينا-   بيناَلد   ). 
Kohëzgjatja: Idgami mea’l-gunneh do të zgjatet një elif mikdari e gjysmë, pra 
sa leximi i dy shkronjave. 
 
 
Pjesët e idgamit mea’l-gunneh: 

1. Idgami mea’l-gunneh i plotë (  Është idgami i cili bëhet :(  غنِةاَِالدغَام التام مع الْ 

kur pas tenvinit dhe nunit sakin vjen njëra prej shkronjave n ( ن  ) ose m ( م ). 
P.sh. : 

( ٌ يومِئِذ ناِعمة   ِكتابمرقُوم  ـ  ِكتاب مرقُوم         يومِئٍذ ناِعمةٌ ـ   ). 

2. Idgami mea’l-gunneh i mangët (  Është idgami i cili :(  اَِالدغَام الناِقص مع الْغنِة

bëhet kur pas tenvinit ose nunit sakin vjen njëra prej shkronjave v ( ) و  ose j  
( ى.(  Mirëpo, këto (pra tenvini dhe nuni sakin me v ose j) duhet të gjenden në 
fjalë të ndryshme me njëra-tjetrën e jo në një fjalë të vetme. Në këtë idgam, nuni 
sakin dhe tenvini nuk shkrihen tërësisht në v ose j, porse shqiptohen ndër hundë 
duke e ruajtur vetinë e gunnes. P. sh. : 

هرا يريخ      قرب و دعر و 
 

2. Idgami bila gunneh ( َغة  اَِالدِبالَ غُن ٍام ) 

 
Idgami bila gunneh bëhet atëherë kur pas tenvinit apo nunit sakin vjen njëra prej 
shkronjave l (  :Shembuj .( ر ) ose r ( ل 

 كنلَد  ِمن = ِقنيتي ِللْمده      كنِملَّد = ِهمبر ِمن      ِقنيتلِّلْم ده =ِهمبِمر  

محمد رسولُ اللَِّه= محمد رسولُ اللَِّه   
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 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.  
Idgami bila gunneh bëhet te dy fjalë të ndryshme, e jo në një. 
Vendimi i idgamit bila gunneh: Të gjithë imamët e leximit të Kur’anit, tenvinin 
dhe nunin sakin që vijnë para shkronjave l ose r e kanë lexuar pa gunneh 
(ndërhundë). Pra, leximi i këtillë është vaxhib.  
Idgami bila gunneh nuk zgjatet, por lexohet shkurtë.  

 
 
 

Ç. IKLABI  (  اَِالقْالَب ) 

 

Iklabi bëhet atëherë kur pas tenvinit ose nunit sakin vjen shkronja b  Njëri .( ب )  
prej përkufizimeve të tij në shkencën e texhvidit është edhe ky:  

 اَِالقْالَب :ِاخ ا واِلصا خِويِن ِميمنِة اَِو التاِكنوِن السالن قَلْب وٍةهناِء ِبغالْب دا ِعنهفَاؤ.  

“Iklabi është shndërrimi i plotë i tenvinit ose nunit sakin në shkronjën m  )  م(  

dhe ihfaja e saj (m) me gunneh para se të kalojmë në shkronjën b    ) ب .(

Pra, fillimisht tenvini ose nuni sakin shndërrohen në m . Pastaj, kjo m fshehet 
duke e lexuar me gunneh (ndërhundë), e vetëm pastaj kalojmë në shkronjën b.  
Shembuj:  

 كْمب مص = ِصريب ِميعس       كْمب ممِد = صعب ِمن        ِصريب مِميعِد   = سعب ِمم  

َلَيمبذَنّ=        لَينبذَنَّ   
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 një elif mikdari e gjysmë (1,5), pra leximi i iklabit 
mbahet e zgjatet sa me i lexuar dy shkronja.  
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 III. RREGULLAT E MIMIT SAKIN 

  ) اَحكَام الِْميِم الساِكنِة(

 

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

1. Idgam mithlejn ma’al-gunneh )ِةنالْغ عِن مالِْمثْلَي غَامِاد (    [ Shih më poshtë më 

gjerësisht ]: kur pas mimit sakin ( ْم ) vjen një mim i vokalizuar (  َم,   ِم  ose   ُم  ), 

pra (  ـ م ِم,  م ,م   ). Kështu lexohet duke u mbajtur e zgjatur një elif miktari e 
gjysmë (1, 5). Shembuj: 

 ضرم ِفي قُلُوِبِهم =  ضرةٌ ِفي قُلُوِبِهمدصؤم ِهملَيةٌ=        عدصؤِهملَيع  

2. Ihfau shefevijj ( فَِويفَاُء الشاَِالخ ):  kur pas mimit sakin vjen shkronja b e 

vokalizuar ( ـ ب ِب, م ,ب  ). Edhe kjo zgjatet një elif miktari e gjysmë. 

Shembuj:     ٍةارِبِحج ِميِهمرونَ          تاِرزب مهموي 

3. Idh’haru shefevijj ( فَِويالش اراَِالظْه   ):  Është idh’hari që bëhet kur pas mimit 

sakin ( م ) vjen çfarëdo një shkronjë përveç shkronjave b ( ب  ) dhe m (  م ). 

P. sh. :     ِْديِن       اَل ِلي و كُمِدين ِللَّهلَكُم دمِح  

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

  )اَحكَام الراِء (

 

Shkronja r ( ر ) në gjuhën arabe ka një veti krejt tjetër prej shkronjave të tjera. 

Përpos shkronjës l  (  ل  ), të gjitha shkronjat e tjera lexohen ose hollë ose trashë, 
kurse shkronja r në disa raste lexohet hollë, në disa trashë e në disa të tjera edhe 
hollë edhe trashë. 
Sipas transmetimit të Hafsit që e bën nga imami Asim (imami ynë në leximin e 
Kur’anit), lidhur me mënyrën e leximit të shkronjës r, vlejnë rregullat si më 
poshtë: 
 

A)  Rastet kur shkronja r duhet lexuar trashë ∗: 
 

1. Kur shkronja r është me vokalin e ose u, (  :.P. sh .(  رose    َر

ِبرصت          كبِالَي ر 

2. Kur shkronja r është e pavokalizuar, ndërsa shkronja para saj ka vokalin e 
ose u, ( ْـَُـ ر  ). P. sh.:      كُمونضري          ِميِهمرت 

3. Kur shkronja r është e pavokalizuar, shkronja para saj gjithashtu e 
pavokalizuar, kurse shkronja para këtyre me vokalin e ose u, ( ـَُـ ـْ ر  ). 

P. sh.:     رسلَِفي خ        ربِبالص 

4. Kur shkronja r është e pavokalizuar dhe para saj ka një kesrah ( ِـ ) të 
përkohshme. Pra, kur shkronja r është e pavokalizuar, para saj ndodhet hemzeja 
lidhëse ( ا ), kurse para kësaj ndodhet shkronja me kesrah të përkohshme, 
atëherë shkronja r lexohet trashë,  (  ْـِ ا ر  ).  P. sh. :  ِجِعيوا        ِارابتاَِم ا ر    . 

5. Kur shkronja r është e pavokalizuar, shkronja para saj me vokalin i, kurse 
shkronja pas saj është prej shtatë shkronjave të isti’lasë dhe me vokalin e,  

                                                 
∗ Kur shkronja r ka vokalin e, nuk lexohet re, por ra. Përjashtim bën fjala ايهرجِم اللَِّه مِبس (Hud: 

41), ku r-ja lexohet hollë (mexhreeha) e jo trashë (mexhraaha). 
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 (   . (  ق, غ ,  ظ , ط, ص ,خ  )  :Shkronjat e isti’lasë janë       .(   ـَ   ر ـِ 

P. sh.:   طَاٍسا            ِقرادصقَةً        ِارا  ِفرادصاد       ِمرصلَِبالِْمر   ِ  . 
 

B) Rastet kur shkronja r duhet lexuar hollë: 
 

1.  Kur shkronja r është me vokalin i, ( ِر  ). P. sh. :   قًاِريد     ِرزي ُ  

2. Kur shkronja r është e pavokalizuar, kurse shkronja para saj bart vokalin i,     
( ـِ ر ). P. sh. :   لَكُم ِفرغي         ِبراصو         
3. Kur shkronja r është e pavokalizuar, shkronja para saj gjithashtu e 
pavokalizuar, kurse shkronja para këtyre bart vokalin i,  (  ـِ ـْ ر ).  

P. sh.:        قَِدير          اَلذِّكْر   

4. Kur shkronja r është e pavokalizuar dhe para saj gjendet harfi lini j ( ـَ ي ),     
(  ر ـَ ي ).       P. sh. :      طَّير          خير لاَ

 

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 e pavokalizuar, para saj gjendet shkronja s ( ص ) ose t     

  ,të pavokalizuara dhe para tyre gjendet një shkronjë me vokalin i ( ط )

 عين الِْقطْر        ِمن ِمصرP. sh. :                     .(    صـِ  ose ْطْ  ر   )
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. :  
 

        رفَاَس        رسِاذَا يراَنْ اَس  
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 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: ِريِاذَا يِري   اَنْ اَسِري   فَاَسس  , mirëpo shkronja e 

fundit (  ,origjinale ( ى ) është e fshehur. Prandaj, për të dhënë shenjë në këtë (  ى
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 prej shkronjave të isti’lasë, atëherë shkronja r 
mund të lexohet edhe trashë edhe hollë, ( ِـ ـِ ر  ).  P. sh. : ٍقكُلُّ ِفر         . 

 

Ç) Rregullat lidhur me shkronjën r të përforcuar (  ر ) 

 

Në qoftë se në një fjalë të vetme ndodhet shkronja e përforcuar r  (  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. :  

1.  ي ِفر  - lexohet trashë, ngase r-ja e dytë bart vokalin u. Baza e saj është (   .(  ُيِفرر

2.  رش    - lexohet hollë, ngase r-ja e dytë bart vokalin i. Baza e saj është ( ِررش ). 
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 V. KALKALEJA  ( ُاَلْقَلْقَلَة  ) 
 

Përkufizimi i kalkales në shkencën e texhvidit është:   

هو تقَلْقُلُ الْمخرجِِ حتي يسمع لَه نبرةٌ قَِويةٌ: اَلْقَلْقَلَةُ   
„Kalkaleja është pëshpëritja e artikulimit derisa të dëgjohet një zë i fuqishëm“.  

 

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, të përfshira në togfjalëshin    ( ٍدج قُطْب ): 

    ب    ج      د     ط      ق   

Shembuj:    ْاَلِلدي لَم         متجاجح         قَبِاذَا و         مهماَطْع         فَلَق  
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. :  )قْقِبالْح  (    ْبت)ببت        (ْقِبالْح   . 
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. :   رهاَش جوا        اَلْحاَنْ اَد      . 

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

  مت دبا عم)ممتبا ع  ( ,  اكصِبع ِرباَِن اض  )اكصعِرباَِن اض( ,    لُقْكُمخن اَلَم  )لُكُّمخن اَلَم(  

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

3. Kalkalen nuk duhet bërë lehtë, me qëllim që shkronjën e kalkales të mos e 
shqiptojmë me vokal. P. sh. fjalën ( الَ اُقِْسم ) ta lexojmë sikur ( الَ اُقُِسم ).  

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 ( لَقخ ) ta 

lexojmë sikur ( ْلَقَأخ ). 

 
 

VI. SHQIPTIMI I FJALËS “ALL-LLAH” 

   )ِ لَفْظَةُ اللَّه( 

 

Mirëfilli dihet se shkronja l ( ل ), në fakt është shkronjë e butë dhe lexohet hollë. 

Ndërkaq kur ajo gjendet në emrin „All-llah“ ( ُاَللَّه  ), 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. : اَللَّه     (‚All-llahu’)  (’Nasrull-llahi‚)               نصر اللَِّه  

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. : ِللَِّه      (‘lil-ahi’)                 َِّهِبالل     (‘bil-lahi’) 

E njëjta rregull vlen edhe për fjalën ( ماَللَّه ).  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‘ -      اَللَّهمve idh kalull-llahumme’    ‘ -       هموِاذْ قَالُوا اللَّ

مقُِل اللَّه  -  ‚kulil-lahumme’. 
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 VII.  MEDDI DHE RREGULLAT E TIJ 

 ) دالْم كَاماَح (  

 

Përkufizimi. Fjala medd ( دمد- اَلْم  ), 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  
(  .( اَلْقَصر  قصر-
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. : 

 (euudhu)   اَعوذُ             (kuuluu)   قُولُوا            (tuubuu)  توبوا

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

 (el-ledhii)   ىاَلَِّذ          (siika)  ِسيق            (kiile)     ِقيلَ 

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.: 

 (idhaa)   ِاذَا           (kaane)    كَانَ          (kaale)   قَالَ

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.:        َلْفكَوةُ              كَفَي          زلَوةُ               اَلزىاَلص  

Shkaqet e meddit ( دالْم ابباَس ).  Shkak i meddit quhet shkaku i cili kërkon 
shtimin (zgjatjen) përtej meddit aslij (meddit tabij). Këto shkaqe janë dy: 
hemzeja ( ُةزماَلْه ) dhe sukuni ( ُكُوناَلس ). 

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. 
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 P. sh. :          ۤوُءآُء              سشي           ا الَِّذينهآ اَيي   

2. Sukuni ( ُكُوناَلس )  do të thotë mungesë e zanores (vokalit). Një shkronje që 

nuk bart ndonjë zanore (vokal ose hareke) i vëndohet shenja e xhezmit (  dhe ( ـْ 
kjo shkronjë në këtë gjendje quhet sakin. Sukuni ndahet në dy pjesë:  

a.  Sukunu lazim ( كُونُ  الالَِّزماَلس ): është sukuni i cili mbetet i tillë e nuk ndryshon 
edhe kur ndalemi në të po edhe kur kalojmë në fjalën pasuese. 

P. sh. : ) نانج  (             َّآنج)آلْآنَۤق )  قَاف               

b.  Sukunu arid ( ُكُوناَلساِرضالْع  ) : 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. :  

نستِعني)  نستِعني(يوِم الديِن ـ   )  يوِم الدين(يعلَمونَ   ـ   )  يعلَمونْ(  
Ndarja e meddit: Kryesisht ndahet në dy pjesë: aslij dhe fer’ij. 

1. Meddi aslij ( ِلىاالَص داَلْم ): 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 ( َاالطَِّبيِعى دلْم  ). Shih më poshtë! 

2. Meddi fer’ij ( ِعىالْفَر داَلْم ): 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)! 
 
 

A) MEDDI TABI’IJ (ZGJATJA E NATYRSHME) 

 (  الطَِّبيِعى داَلْم  ) 
 

Meddi tabi’ij bëhet kur në një fjalë ndodhet ndonjëra prej shkronjave të meddit   
 por që nuk ndodhet asnjëri prej shkaqeve të meddit (hemzeja apo ,(   اى  و )
sukuni). 

P. sh. :     اوِحيهن  - nuuhiihaa        اداَب  - ebedaa    . 
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 Te shembulli ( اوِحيهن ) kemi shkronjë të meddit v-në ( و ) e cila e zgjat 

shkronjën n me vokalin u ( ) kemi shkronjën j ,(  نُ  e cila e zgjat shkronjën h (  ى

me vokalin i ( ح ِ  ) dhe kemi shkronjën elif ( ا ) e cila e zgjat shkronjën h me 

vokalin e (  Meqë mbas këtyre shkronjave të meddit nuk ndodhet asnjë .( هَ 
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          ِبِه  - bihii   آ         نم   - 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. 

 

 
B) MEDDI MUTTASIL (ZGJATJA E NGJITUR) 

 ( اَلْمد الْمتِصلُ  ) 
 

Meddi muttasil bëhet kur, në një fjalë të vetme, pas ndonjërës prej shkronjave të 
meddit (  ى  و  ا ) vjen ngjitas hemzeja ) ء (  si shkak i meddit. 

P. sh. :     اشُءۤي   - jeshaa’u         َءِۤجىي   - xhii’e        وَءۤس    - suu’e 

Te shembulli (     e zgjat shkronjën sh ,( ا ) shkronja e meddit që është elifi (  ُءۤيشا

ش  )  ). Menjëherë pas saj ka ardhur hemzeja dhe meqë të dyja gjenden në një 
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. 
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 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. 

 
C) MEDDI MUNFASIL (ZGJATJA E NDARË) 

 ( اَلْمد الْمنفَِصلُ  )  
 
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. :  واوبىۤتِالَى اللَِّه           ِان ۤي            افاۤا اَخهاَي  

Te shembulli (  është elifi si shkronjë e meddit i cili e zgjat shkronjën j të ,(  اَيهاۤ يا

vokalizuar me e, kurse në fillim të fjalës ( اهاَي ) ndodhet hemzeja si shkak i 
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.:     الَهو(ۤاَنَّ م(هدِعن    هلَداَخ ۤ)ى(ِۤاالَّ ِبِاذِْنِه         ِبِه) و (ِذِها       ِانَّ هانِۤامي)ى (كُمتاُم  

Te dy shembujt e parë kemi shkronjën e supozuar të meddit ( ى ), kurse te dy të 

fundit shkronjën e supozuar të meddit ( و ), të cilat e zgjasin shkronjën h.  

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 ( ىِۤانافاَخ  ). Nëse 
detyrohemi të ndalemi, për shkak të mungesës së frymës gjatë leximit, te fjala    
  .atëherë këtë fjalë e zgjatim sa meddi tabi’ij dhe ndalemi ,(  ِانى )

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 
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 qoftë se e zgjatim mund ta bëjmë këtë prej 1 deri në 4 elif mikdari. Sipas 
leximit të imamit Asim, meddi munfasil zgjatet gjithsejt 4 elif mikdari (1+3).  
 
 

Ç) MEDDI LAZIM  (ZGJATJA E DOMOSDOSHME) 

 (  الالَِّزم داَلْم ) 
 
Meddi lazim bëhet kur në një fjalë të vetme vijnë pranë njëra-tjetrës njëra prej 
shkronjave të meddit (  ى  و  ا ) dhe sukunu lazimi ( ْـ ) që është prej shkaqeve 
të meddit (shih më lart lidhur me shkaqet e meddit!).    

P. sh. :           اهداِن           ۤمتم بةٌۤ    دا        آلْآنَ     

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 ( ّـ ) ose pa të. 

 1. Meddi lazim kelimei muthekkaleh ( ثَقَّلَِةِة الْمِفى الْكَِلم الالَِّزم داَلْم ): do të thotë 
‚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. :      اقَّةُ     ۤ  اَلْح نىۤفَّةٌ       تاْمروۤصا   . 

Te shembulli ( اقَّةُۤ اَلْح ), është elifi si shkronjë e meddit e cila e zgjat shkronjën h  

 dhe meqë të dyja ndodhen pranë  )قPas kësaj vjen shkronja k me teshdid  ) .( ح )
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. :  

      ذَ اللَّهخقَالُوا اتسملَوِة             ِاذَا الشِقيِمى الصالْمو      

2. Meddi lazim kelimei muhaffefeh ( ِةِفى الْكَِلم الالَِّزم دفَّفَِةاَلْمخالْم  ):  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    ( ْـ ).  P. sh. :     َآلْآن . 
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 Te ky shembull, ajo që e zgjat elifin e parë është një elif i supozuar e që nuk 
shkruhet (   آ= َء ا  ), prandaj edhe lexohet ‘aa’ ( آ  ). Pas këtij elifi vjen shkronja l 

me xhezëm ( ْل ) dhe meqë të dyja gjenden në një fjalë të vetme, këtu realizohet 
meddi lazim. 

3. Meddi lazim harfi muthekkal ( ثَقَِّلِف الْمرِفى الْح الالَِّزم داَلْم ): 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-
mukatta’ah’ ( ُةقَطَّعالْم وفراَلْح ) të cilat ndodhen në fillim të disa sureve të 

Kur’anit fisnik. P. sh.: املص     امل       املر       طسم          . 

Shembulli ( امل ) , shqiptohet kështu ( ِميم الَم اَِلف ), kurse duhet lexuar kështu       

ميمۤاَِلف الَ )  ). Këtu elifi si shkronjë e meddit e zgjat shkronjën l ( ل ) dhe 

menjëherë mbas saj ka ardhur shkronja m me teshdid ( م ). Edhe shembujt e tjerë 
janë të këtillë: 

 اَِلف الَميم را   ـ  اَِلف الَم ِميم را  ـ  املر       ,    طَاِسيميم  ـ  طَاِسني ِميم  ـ  طسم

 اَِلف الَميم صاد  ـ  اَِلف الَم ِميم صاد  ـ  املص

4. Meddi lazim harfi muhaffef ( ِزم ِفى الْحرفِِ الْمخفَِّف اَلْمد الالَّ  ): do të thotë ‘zgjatje 
e domosdoshme e shkronjës së lehtë’. Bëhet kur pas shkronjës së meddit vjen 
sukunu lazimi si shkak i meddit, por me xhezëm ( ْـ ). Edhe ky lloj i meddit 
lazim vjen te të ashtuquajturat “hurufu’l-mukatta’ah”. P. sh. :  

ۤامل              املر              طسم              الر          حم  

Shembulli ( امل ) shqiptohet kështu (  ِميم الَم اَِلف ), kurse duhet lexuar kështu ( اَِلف 

يمالَم ). Te pjesa ( ِميم  ) është shkronja e meddit  j (  ,ajo që e zgjat m-në e parë ( ى 

kurse pas saj vjen shkronja m me xhezëm ( م ). Këtu shkronjë e lehtë është m-ja e 
dytë. E njëjta vlen edhe te shembujt e tjerë: 

 اَِلف الَميم را   ـ  اَِلف الَم ِميم را  ـ  املر          طَاِسيميم  ـ  طَاِسني ِميم  ـ  طسم

 حاِميم  ـ  حاِميم  ـ  حۤم                           اَِلف الَم را  ـ  اَِلف الَم را  ـ  الر
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 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 gjithsejt 4 elif mikdari.         
 
 

D) MEDDI ARID ( ZGJATJA JO E PËRHERSHME) 

) اِرضالْع داَلْم (  
 

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. :      ِعنيتسن)ِعنيتسن   (  يِنِم الدوـ   ي)ينِم الدوي   (  الَِمنيـ   اَلْع)الَِمنياَلْع(  

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  الَِمنياَلْع)الَِمنياَلْع (   ), 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 (pra, ne- َن ), porse me sukun ( ْـ ). 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  ( ْـ ) prej shkronjës n dhe ajo do të lexohet 
me 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: )الَِمنيـْ اَلْع(  

 a) Tuul (gjatë) – 4 elif mikdari, 
 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 
lejueshme që ky medd të lexohet në këto katër mënyra:  

ـْيوِم الديِن    )    ) 
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   a) Tuul,  c) Kasr, 
        b) Tevassut, ç) Kasr me revm1. 

  
 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: (  ْـ   ِعنيتسن  ). 

  a) Tuul,  d) Tevassut me ishmam, 
  b) Tevassut, dh) Kasr me ishmam, 
  c) Kasr,  e) Kasr me revm. 

                       ç) Tuul me ishmam2, 
 
 

DH) MEDDI LIIN ( ZGJATJA E BUTË) 

)الِّني داَلْم (  

 
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 (  ـْ و, ـْ ى  ).  

P. sh. :    َّالط ـ  و  مواَلْيفوالَ خ ـ  و   موالَ ن ـ   و   فيالصـ  و  هيِقبلَى عـ  ع ري  
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. 
                                                 
1 Revmi në texhvid definohet kështu: )ِفىٍت خوكَِة ِبصرطِْق ِبالْحِن النةٌ عارِعب مواَلر (  ‘Lexim i 

vokalit-zanores me një zë të ulët’. Pra, revm 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 revmit 
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. 

2 Ishmami  ) ا امِضمِان امماَلِْاشمةً ِالَى الضاركُوِن ِاشالس دعِن بيفَتلش(   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 shurdhër 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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 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 kësij lloji të meddi liinit haset në dy vende: Në fillim të sures 
Merjem ( كهيعص ), shprehja ( نيع ) dhe në fillim të sures Shu’ara ( حم عسق ), 

shprehja ( نيع ). Këto shprehjet ( نيع ) është 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 shtatë mënyra: 
a) Nëse vokali bazë i shkronjës në të cilën ndodhet sukunu aridi është e, p.sh. 
( وـ اَلْي مواَلْيم        ,كلَيـ ع كلَيع  ), mund të lexohet në tri mënyra: 

aa. Tuul ( 3 elif mikdari), 
ab. Tevassut ( 2 elif mikdari),  
ac. Kasr ( 1 elif mikdari ose aspak). 

b) Nëse vokali bazë i shkronjës në të cilën ndodhet sukunu aridi është i, p. sh.    
 :mund të lexohet në katër mënyra ,(  عينيِن ـ عينين  ,  لصيِف ـ والصيف وا  )

 ba. Tuul, bc. Kasr, 
 bb. Tevassut, bç. Kasr me revm. 
c) Nëse vokali bazë i shkronjës në të cilën ndodhet sukunu aridi është u, p. sh.    
(  والَ ن ـ و موالَ ن و  م , عيـ الَ ب عيالَ ب   ), mund të lexohet në shtatë mënyra: 

 ca. Tuul, cd. Tevassut me ishmam, 
 cb. Tevassut, cdh. Kasr me ishmam, 
 cc. Kasr, ce. Kasr me revm. 
 cç. Tuul me ishmam, 
 
                                                 
∗ Shih më lart te meddi aridi! 



27

 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 shkurtëra 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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 VIII.  IDGAMI  DHE RREGULLAT E TIJ 

)هكَاماَح و غَاماَلِْاد (  

 
Definicioni i idgamit në shkencën e texhvidit është: 

) غَامِر:  اَلِْادِن ِفى الْآخيقَاِربتِن اَِو الْمياِنسجتِن اَِو الْماِثلَيمتِن الْمفَيرِد الْحالُ اَحخِاد(  

“Idgam do të thotë hyrja ose shkrirja e njërës prej dy shkronjave të njëjta, të të 
njëjtit lloj, ose të përafërta në tjetrën”. 
 
Pjesët përbërëse të idgamit: 

1. Mudgami ( غَمداَلْم ): quhet shkronja e parë me sukun e cila do të shkrihet në 
të dytën.  

2. Mudgamun fih ( ِفيِه غَمداَلْم ): quhet shkronja e dytë në të cilën shkrihet  e para 
me sukun. 

Shembull:  ( ـ قُلَّن قُلْ لَن ). Këtu, mudgam është shkronja l me sukun ( ْل ), kurse 

mudgamun fih është shkronja l me vokalin e (  َل ). 

 
 Kushtet e idgamit: 
Që të mund një shkronjë të shkrihet në tjetrën që vjen pas saj, duhen plotësuar 
këto 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:  

صقْصـ  الَ ت   متنا  ـ  ظَنلَلْنض 
4. Mudgami nuk duhet të jetë shkronjë e meddit. P. sh.: 

 اَلَِّذى يوسِوس   ـ ِفى يوٍم  ـ  قَالُوا وهم  ـ  آمنوا و عِملُوا
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 Te këto shembuj 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 shak 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 ( امالت غَاماَلِْاد ): 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: 

 نيبت قَد ) نيبقَت  ( بـ   ِاذْ ذَه ) بِاذَّه   ( بـ   قُلْ ر ) بقُر  ( واـ   ِاذْ ظَلَم ) واِاظَّلَم(  

2. Idgami jo i plotë ( اِقصالن غَاماَلِْاد ): quhet idgami në të cilin mudgami vetë 
shkrihet në mudgamun fihi, por nuk shkrihen edhe vetitë e tij, pra sado pak e 
tregojnë veten gjatë leximit. P. sh. : 

  طْتسب لَِئن  ) طتسبلَِئم   ( ْلمعي نـ   م )ْلمعن يم(  
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 
shkronjat t ( ط ) dhe 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     

 që vijnë pas tyre. Sikur të shkriheshin tërësisht në to, do t’i kishim shkruar  ( ى )

në kllapa kështu:  ) تسبلْ ( , )  لَِئممعيم(  . Prandaj edhe quhet idgam nakis 
(shkrirje jo e plotë). 
 
Degëzimi i idgamit përgjithësisht: 
Varësisht prej pozitës së mudgamit dhe mudgamun fihit, idgami ndahet në 
gjashtë degë:  
1. Idgam mea’l-gunneh, 4. Idgam mutexhanisejn, 
2. Idgam bila gunneh, 5. Idgam mutekaribejn, 
3. Idgam mithlejn,  6. Idgam shemsijje. 
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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. 
 

A) IDGAMI MITHLEJN ( ِنالِْمثْلَي غَامِاد ) 
 

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: 

قـ  ح  بلُوا  ـ  ِانَّ  ـ  رخد ـ  قَد  مهتارِتج تِبحا راٍر  ـ  فَمن ِمن 
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 ( ِةنالْغ عم الِْمثْلَي غَامِنِاد  ): 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. : 

 و من نعمره  ـ  و هم ِمن  ـ  صم  (صمم)  ـ  ِانما  (ِاننما)
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 
(1.5). 

2. Idgami mithlejn bila gunneh ( ِةنِن ِبال الْغالِْمثْلَي غَامَِاد  ): është idgami (shkrirja) i të 
gjitha shkronjave të njëjta, përpos shkronjave m dhe n. P. sh.: 

(تداُِعد)  تـ  اُِعد  (انببر)  انبـ  ر  بـ  ِاذْ ذَه  ِركْكُمدي  
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. : 

 اَلَِّذى يوسِوس   ـ ِفى يوٍم  ـ  قَالُوا وهم  ـ  آمنوا و عِملُوا
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B) IDGAMI MUTEXHANISEJN 

  ) ِادغَام الْمتجاِنسيِن(

 

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  د , ط dhe ت : kur t’i plotësojnë kushtet e idgamit (shih më lart për 
kushtet e idgamit), këto shkronja shkrihen në njëra-tjetrën. P. sh. : 

  متدبا عم) متبا عم   (  ٌطَاِئفَة قَالَت ـ  و) ٌقَالَطَّاِئفَة و (  

  طْتسب ـ  لَِئن) طتسبلَِئم (     طْتاَح  ) طتاَح (   

Te dy shembujt e parë kemi idgam të plotë, kurse te shembujt e dytë ( طْتسب لَِئن  
dhe  طْتاَح ) kemi idgam jo të plotë. 

2. Shkronjat ذ  , ظ  dhe ث : edhe këto kur t’i plotësojnë kushtet e idgamit, 
shkrihen në njëra-tjetrën. P. sh. : 

)ِاظَّلَمتم ( ـ  ِاذْ ظَلَمتم  )  يلْهذَِّلك ( ِلك  ٰ  يلْهثْ ذـ)  ِاظَّلَموا ( ِاذْ ظَلَموا    
Te këta shembuj kemi idgam të plotë. 

3. Shkronjat ب dhe 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:  

 يا بنى اركَب معنا  (يا بنى اركَمعنا ) 
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 ihfau shefevijj (shih më lart te llojet e 
ihfasë) e jo idgam mutexhanisejn .    P. sh. :  ِبِه اَم . 
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C) IDGAMI MUTEKARIBEJN 

)ِادغَام الْمتقَاِربيِن (   
 

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 ل dhe 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 ( ْل ) vjen shkronja r me vokal, atëherë l-ja shkrihet në shkronjën r.   

P. sh. :     ( اللَّه هفَعرب )   اللَّه هفَعلْ رـ    ب    ( بقُر )   بقُلْ ر 

Në qoftë se së pari vjen shkronja r me sukun ( ر ) e pastaj shkronja l me vokal, 

atëherë nuk bëhet idgam. P. sh. : ِبكِلذَن ِفرغتاسِلى  ـ  و ِاغِْفر   . 

2. Shkronjat ق dhe ك . Edhe te këto dy shkronja ka afërsi artikulimi dhe vetish. 

P. sh. :    لُقْكُمخن اَلَم . 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 ( لُكُّمخن اَلَم ), kurse forma e idgamit jo të 

plotë do të ishte (  لُقكُّمخن اَلَم  ). 
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IX. 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 ( ل ) e kësaj nyjeje, 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 

)اَلِْادغَام الشمِسيةُ (   
 

Idgami shemsijje bëhet kur pas nyjes shquese (ال ) vjen ndonjëra prej shkronjave 

shemsijje. Me këtë rast nyja shquese ( ال ) shkrihet 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 nyjes shquese (ال ) vjen shkronja 

n (  ن ) dhe zgjatet 1 elif mikdari e gjysmë. P. sh. :  

 و ِمن الناِس   ـ   و النجِم   ـ   و الناِزعاِت

2. Idgami shemsijje bila gunne: bëhet kur pas nyjes shquese ( ال ) vjen ndonjëra 
prej 13 shkronjave të tjera shemsijje dhe gjatë leximit nuk ndahet ndonjë kohë 
për ta zgjatur atë. P. sh. : 

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

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

كُمتـ   اَلِْسن   اقفَِّت السالْتاُء   ـ   وقَى الْمـ   فَالْت   متقَيـ   ِاِذالْت   هقَمفَالْت 
 
 

B) IDH’HARI KAMERIJJE  

)اَلِْاظْهار الْقَمِريةُ (   
 

Idh’hari kamerijje bëhet kur pas nyjes shquese (ال) vjen ndonjëra prej 

shkronjave kamerijje. Me këtë rast, nyja shquese ( ال ) bëhet 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: 

)ا , ب , ج , ح , خ , ع ,  غ, ف , ق , ك , م , و  , ه, ي (   

Shembuj: دمـ   اَلْح   ِمنؤـ   اَلْم   راَلْقَم        . 

Siç do të shohim në shembujt e mëposhtëm, ka disa fjalë te të cilat shkronja l (ل) 
edhe pse lexohet qartë, kësaj nuk i thonë idh’hari kamerijje, sepse kjo shkronja l 
  : .është pjesë e rrënjës së asaj fjale. P. sh ( ل )

 اَلْهيكُم   ـ   اَلْفَيِن   ـ   فَاَلْهمها   ـ   اَلْواِنكُم   ـ   اَلْواٍح
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 X.  SEKTEJA DHE HA-I SEKTEJA 
 
 

A) SEKTEJA  (  ُةكْتاَلس ) 
 

Definicioni në texhvid:  )فُِّسنِر التيِت ِبغوالص ةُ قَطْعكْتاَلس (   .  

“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 vise ku bëhet sekteja: 

1. Midis ajetit 1 dhe 2 të sures el-Kehf:  )جا*ا  ِعومقَي    (  . 

Këtu më mirë është të ndalemi në fund të ajetit të parë te fjala ( اجِعو ), por është 

e lejueshme që këtë ta lidhim me fjalën e parë të ajetit të dytë  ( امقَي ). Mirëpo, 
nëse do t’i lidhim këto fjalë gjatë leximit, atëherë duhet bërë sekte, pra duke e 
lexuar një herë fjalën e parë ( اجِعو ), por kësaj radhe duke ia hequr tenvinin dhe 

duke e shndërruar atë në meddi tabi’ij ( اجِعو ), pastaj e ndërpresim pakëz zërin 

pa mos marrë frymë dhe kalojmë te fjala vijuese  ( امقَي ). 

2. Te ajeti 52 i sures Jasin:    )اقَِدنرم ذَا  سِمنه ( . 

Edhe këtu është më mirë të ndalemi te fjala ( اقَِدنرم ِمن ), sesa ta lidhim atë me 

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

në fillim e lexojmë fjalën ( اقَِدنرم ِمن ), pastaj e ndërpresim zërin pa marrë frymë 

dhe më pastaj kalojmë te fjala ( ذَاه ). 

3. Te ajeti 27 i sures el-Kijameh:   ) نِقيلَ م اٍق سور  (  .  
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 Këtu më mirë është të bëhet sekte, sesa të ndalemi. Prandaj, pasi ta lexojmë 
fjalën ( نِقيلَ م و ), e ndërpresim zërin pa marrë frymë, presim pakëz dhe kalojmë 

në fjalën ( اٍقر ). 

4. Te ajeti 14 i sures el-Mutaffifin:   ) ْلانَ سكَالَّ بر (   . 

Edhe këtu më mirë është të bëhet sekte, sesa të ndalemi. Fillimisht e lexojmë 
fjalën ( ْلكَالَّ ب ), e ndërpresim zërin dhe pa marrë frymë presim pakëz e pastaj 

kalojmë në leximin e fjalës ( َانر ). 
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 (  كْتاُء السِه  ) 

 
Në Kur’anin fisnik ekzistojnë shtatë fjalë në fund të të cilave ndodhet shkronja h 
 :e tepërt dhe me sukun. Këto h-ja quhen ha-i sekte. Ato janë ( ه )
 

1. el-Bekarah, 2 : 259 :         هنستي لَم 
2. el-En’am, 6 : 90 : ِدهِاقْت                   

3. el-Haakkah, 69 : 19, 25 :  هاِبيِكت       

4. el-Haakkah, 69 : 20, 26 :    هاِبيِحس 

5. el-Haakkah, 69 : 28 :           هاِليم 
6. el-Haakkah, 69 : 29 :        هلْطَاِنيس 

7. el-Kari’ah, 101 : 10 : هاِهيم             . 
 
Te këto shtatë fjalë bëhet ha-i sekte, duke i lexuar ashtu siç janë shkruar dhe pa 
kurrfarë ndryshimi, ndaç kur  të ndalemi te to, ndaç kur t’i lidhim këto me fjalët 
pasuese.  
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 XI. GABIMET GJATË LEXIMIT  
TË KUR’ANIT FISNIK 

 

Për gabimet gjatë leximit të Kur’anit përdoret shprehja arabe lahnun ( نلَح ), që 
nënkupton ‘gabimin e shkaktuar nga mosrespektimi i rregullave të texhvidit’.  
Lahni (gabimi në të lexuar) ndahet në dy pjesë:  
 

1. Lahni xhelij (  ِلىالْج ناَللَّح ): 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  َاطِصر ta lexojmë اضِصر ), 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 
 .( اَلْحمد ِللَّهta lexojmë       اَلْحمد ِللَِّه
 c) Te sukuni: është gabimi që bëhet kur një shkronje me sukun i vëndojmë 
vokal (p.sh. fjalën  ِلدي لَم  ta lexojmë  ِلِدي لَم ). 
Gabimet që bëhen në këto tri mënyra, pavarësisht ia ndërrojnë kuptimin ose jo 
fjalës, quhen si 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 (  ِفىالْخ ناَللَّح ) : quhet gabimi i fshehur që bëhet në vetitë jo të 
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 ( ر ); te vetia e gunnes te shkronjat n ( ن ) dhe 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 lahn-i hafijit, 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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 XII.  SEXHDEI TILAVETI 

)سجدةُ التالَوِة (   
 

Sexhdei 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, 8. en-Neml, 27 : 25, 
2. er-Ra’d, 13 : 15, 9. es-Sexhdeh, 32 : 15, 
3. en-Nahl, 16 : 50, 10. Sad, 38 : 24, 
4. el-Isra, 17 : 109, 11. Fussilet, 41 : 37, 
5. Merjem, 19 : 58, 12. en-Nexhm, 53 : 62, 
6. el-Haxhxh,22 : 18, 13. el-Inshikak, 84 : 20, 
7. el-Furkan, 25 : 60, 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, kompjutorit etj. 
Njeriu i cili e lexon ose dëgjon një ajet të sexhdes dhe ndodhet jashta 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 patur abdest dhe duhet qenë i pastër.  
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 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 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 :  

ِصريالْم كِالَي ا ونبر كانا غُفْرناَطَع ا ونِمعس 
(Semi’na ve eta’na gufraneke Rabbena ve ilejkel-mesir) 

 
 Te sexhdei tilaveti, nuk ka ruku, ulje apo dhënie selam sikurse te namazi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	BAZAT E LEXIMIT TË KUR’ANIT - TEXHVIDI
	Parathënie
	Përmbajtja
	I. HYRJE
	II. RREGULLAT E TENVINIT DHETË NUNIT SAKIN
	A. IHFA-ja
	B. IDH’HARI
	C. IDGAMI
	1. Idgami mea’l-gunneh
	2. Idgami bila gunneh

	Ç. IKLABI

	III. RREGULLAT E MIMIT SAKIN
	IV. RREGULLAT E SHKRONJËS R (RA)
	A) Rastet kur shkronja r duhet lexuar trashë
	B) Rastet kur shkronja r duhet lexuar hollë:
	C) Rastet kur shkronja r në të njëjtën kohë mund të lexohet edhe trashëedhe hollë:
	Ç) Rregullat lidhur me shkronjën r të përforcuar

	V. KALKALEJA
	VI. SHQIPTIMI I FJALËS “ALL-LLAH”
	VII. MEDDI DHE RREGULLAT E TIJ
	A) MEDDI TABI’IJ (ZGJATJA E NATYRSHME)
	B) MEDDI MUTTASIL (ZGJATJA E NGJITUR)
	C) MEDDI MUNFASIL (ZGJATJA E NDARË)
	Ç) MEDDI LAZIM (ZGJATJA E DOMOSDOSHME)
	D) MEDDI ARID ( ZGJATJA JO E PËRHERSHME)
	DH) MEDDI LIIN ( ZGJATJA E BUTË)

	VIII. IDGAMI DHE RREGULLAT E TIJ
	A) IDGAMI MITHLEJN
	B) IDGAMI MUTEXHANISEJN
	C) IDGAMI MUTEKARIBEJN

	IX. LAMUT-TA’RIFI DHE RREGULLAT E TIJ
	A) IDGAMI SHEMSIJJE
	B) IDH’HARI KAMERIJJE

	X. SEKTEJA DHE HA-I SEKTEJA
	A) SEKTEJA
	B) HA-I SEKTEJA

	XI. GABIMET GJATË LEXIMITTË KUR’ANIT FISNIK
	XII. SEXHDEI TILAVETI

