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Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, 

Mëshirëplotit 

 

Falënderimet i takojnë Allahut të 

Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi Profetin Muhamed, mbi 

familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të 

zgjedhur dhe mbi të gjithë të Dërguarit e 

Allahut të Madhëruar! 
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Es Selamu alejkum ue rahmetullahi ue 

berakatuhu!  

(Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut 

qofshin mbi ju!) 

 

Allahu i Madhëruar thotë në Kur’anin e 

Shenjtë: 

َ ُهَو يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَْ ﴿ ََا ِِ َأََلْ يَ ْعَلُمواْ َأنَّ اّلله ََ ُُ الََّّ ُُخ
 ﴾َوَأنَّ اّللهَ ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ 

“A nuk e dinë ata se Allahu është Ai që 

pranon pendimin dhe bamirësinë nga 

robtë e Vet dhe se Ai është Pranuesi i 
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pendimeve dhe Mëshirëploti?” (Sure 

“Teube”, ajeti 104.) 

Prej veprave të pëlqyera në fenë e 

pastër islame është dhënia e sadakasë për 

hir të Allahut të Madhëruar. Sigurisht, që 

kjo vepër ka ndikim të madh në jetën e 

besimtarit e të besimtares. Po ashtu është 

ndihmuese për të varfërit, skamnorët, 

jetimët, të paaftit dhe të dobtit. Me këtë 

vepër feja islame na vërteton faktin se ajo 

është fe sociale, e mëshirës, e 

dhembshurisë dhe e solidaritetit.  

Në gjuhësi fjala sadaka ka kuptimin 

e asaj që i jepet një të varfri, qoftë para, 

ushqim a veshmbathje. Ndërsa në 

terminologji ka kuptimin e dhënies për hir 
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të Allahut dhe për të fituar kënaqësinë e Tij. 

Nga përshkrimi i sadakasë mësohet se ajo 

është vepër e fshehtë mes njeriut dhe 

Krijueist të tij, Allahut Bujar e Furnizues.  

Disa dijetarë kanë thënë: Sadakaja 

është shpenzimi i pasurisë, shërbimi ndaj 

të tjerëve, thënia e fjalës së mirë, largimi i të 

keqes nga vetja, nga familja dhe nga 

shoqëria ku jeton, kujdesi për ambietin etj., 

të shoqëruara me sinqeritet të pastër dhe 

larg mburrjes apo lëndimit të tjetrit me anë 

të saj. Nga kjo kuptojmë se çdo vepër e 

mirë është sadaka. Këtë e përforcon edhe 

një hadith i ardhur nga Profeti Muhamed 

(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!), i cili ka thënë: “Çdo vepër 

e mirë është sadaka.” 
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Në porosinë e Profetit Muhamed 

(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) për Ebu Dherr El Gifarin 

thuhet: “O Ebu Dherr! Fjala e mirë është 

sadaka. Çdo hap që hedh për të falur namazin 

është sadaka.” 

Dhënia për hir të Allahut dhe në 

Rrugën e Tij ka mirësi dhe shpërblim të 

madh si në këtë jetë, ashtu edhe në Jetën 

Tjetër. Këtë e dëshmon Kur’ani i Shenjtë që 

thotë:  

يَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواََلُْم ِف َسِبيِل اّللَِّ َكَمَثِل حَ ﴿ ُِ ْْ َسْب ََ َمَثلُ الَّ بَّة  أَْْ بَ َت
بُ َلة  ِماَئُة َحبَّة  ۗ َواّللَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن يَ  ُ َسَناِبَل ِف ُكلِه ُسن ْ ُُ ۗ َواّللَّ ََشا

 ﴾َواِس ٌَ َعِليم
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“Ata që shpenzojnë pasurinë e vet në 

Rrugë të Allahut, i shëmbëllejnë atij që 

mbjell një kokërr nga e cila dalin shtatë 

kallinj, ku secili kalli ka nga njëqind 

kokrra. Allahu ia shton (shpërblimin) 

edhe më tepër kujt të dëshirojë; Allahu 

është Mirëbërës i madh dhe i 

Gjithëditur.” (Sure “Bekare”, ajeti 261.) 

Nga ky ajet i begatë duket qartë 

mirësia, bereqeti dhe shpërblimi i dhënies 

së sadakasë për hir të Allahut të 

Madhëruar.  

Gjithashtu, Allahu i Madhëruar 

thotë: “Ata që japin nga pasuria e tyre 

natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, 

do të kenë shpërblim te Zoti i tyre; ata nuk 
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do të kenë pse të frikësohen apo 

pikëllohen.”  (Sure “Bekare”, ajeti 274.) 

Sadakaja është në dy lloje: 

 

1- Sadakaja e detyrueshme (el 

uaxhibetu) që përfshin zekatin e floririt, 

argjendit, bagëtive, të mbjellave dhe zekati 

i Fitrit. Dhënia e saj bëhet sipas kritereve të 

caktuara në Jurisprudencën islame (el 

fikhu). 

2- Sadakaja e pëlqyeshme (el 

mustehabetu), e cila është sadakaja që çdo 

njeri e jep për hir të Allahut dhe për të 

fituar kënaqësinë e Tij. Disa juristë e kanë 

quajtur bamirësi. Kjo lloj sadakaje nuk 
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është e kushtëzuar me sasinë e përcaktuar 

për nxjerrjen e zekatit, e cila në 

Jurisprudencën islame quhet en nisáb.  

 

Kriteret e sadakasë 

Nga ajetet e Kur’anit dhe hadithet e 

ardhura nga Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!) bëhet e qartë se për sadakanë 

gjenden kritere. Prej atyre përmendim: 

1- Të jetë nga pasuria e fituar hallall. 

Allahu i Madhëruar thotë në Kur’anin e 

Shenjtë: “O ju që keni besuar! Jepni pa u 

kursyer nga të mirat që keni fituar dhe 

nga ato që jua kemi nxjerrë Ne nga frytet 
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e tokës! Mos dhuroni nga ato gjëra të 

pavlefshme të pasurisë suaj e të cilat ju 

nuk do t’i pranonit ndryshe veçse 

symbyllur! Ta dini se Allahu është i 

Vetëmjaftueshëm dhe i Denjë për çdo 

lëvdatë.” (Sure “Bekare”, ajeti 267.) 

2- Është më e mirë që të jepet 

fshehtasi. Në Kur’anin e Shenjtë thuhet: 

“T’i jepni lëmoshat haptazi, është gjë e 

mirë, por t’ua jepni ato të varfërve 

fshehurazi, është edhe më mirë dhe ju 

shlyen disa nga gjynahet tuaja. Allahu e 

njeh mirë çdo vepër që ju bëni.” (Sure 

“Bekare”, ajeti 271.) 

3- Të mos jetë e shoqëruar me 

lëndim, sy e faqe e mburrje. Në Kur’anin e 
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Shenjtë thuhet: “O ju që keni besuar! Mos 

i çoni dëm lëmoshat tuaja duke ua kujtuar 

ato (atyre që ua keni dhënë) dhe duke fyer, 

siç vepron ai që e shpenzon pasurinë e vet 

për sy e faqe të botës dhe nuk beson në 

Allahun dhe Ditën e Fundit! Ai 

shëmbëllen me një gur të lëmuar të 

mbuluar me dhé, mbi të cilin bie shiu me 

rrebesh, duke e lënë të zhveshur. Ata nuk 

kanë kurrfarë dobie nga veprat që kanë 

bërë, se Allahu nuk e udhëzon në Rrugë 

të Drejtë popullin mohues.” (Sure 

“Bekare”, ajeti 264.) 

4- Të jepet për hir të Allahut. Allahu 

i Madhëruar thotë: “Ata që shpenzojnë 

pasurinë e vet, për të kërkuar kënaqësinë 

e Allahut dhe që e forcojnë veten me punë 
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të mira, shëmbëllejnë me një kopsht të 

mbjellë në rrafshnaltë, në të cilin bie shi i 

bollshëm, prandaj jep fruta dyfish. Nëse 

nuk i bie shi i bollshëm, i bie shi i imët që 

i mjafton. Allahu i sheh mirë punët që 

bëni ju. (Sure “Bekare”, ajeti 265.) 

5- Të jetë prej asaj që njeriu e do më 

shumë. Allahu i Madhëruar thotë: “Nuk 

keni për ta arritur përkushtimin e vërtetë, 

derisa të ndani (lëmoshë) nga ajo (pasuri) 

që e doni. Çfarëdo që të ndani, Allahu e 

di mirë atë.” (Sure “Ali Imran”, ajeti 92.) 

6- Dhënësi i sadakasë asnjëherë nuk 

duhet të mendojë se është poseduesi i 

vërtetë i kësaj sadakaje. Allahu i 

Madhëruar thotë: “Besoni Allahun dhe të 
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Dërguarin e Tij dhe shpenzoni nga ato që 

Ai jua ka lënë trashëgim, se për ata midis 

jush që besojnë dhe shpenzojnë (për 

bamirësi), do të ketë shpërblim të madh.” 

(Sure “Hadid”, ajeti 7.) 

 

Mirësitë e sadakasë 

Të shumta janë transmetimet islame 

që flasin për mirësitë e sadakasë, për dobitë 

e saj dhe për ndikimet pozitive të saj si te 

dhënësi, ashtu edhe te marrësi. Prej tyre 

përmendim:  

Sadakaja largon të këqijat; shton 

jetën; shton pasurinë; mbron nga vdekja e 

keqe; sjell riskun; shëron sëmundjet; 
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freskon varrin dhe e hijezon dhënësin në 

Ditën e Kiametit.  

Në këtë libërth kemi përzgjedhur 

dyzet hadithe të ardhura nga Profeti 

Muhamed (Paqja dhe bekimet e Allahut 

qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe nga 

Ehli Bejti i tij i pastër e i dëlirë (Paqja qoftë 

mbi ta!), të cilët flasin për mirësinë, 

begatinë dhe dobinë e sadakasë si në këtë 

jetë, ashtu edhe në Jetën Tjetër. 

Allahu na i pranoftë veprat dhe na 

bëftë prej atyre që i zbatojnë këshillat dhe 

porositë e Allahut, të Profetit Muhamed, të 

Familjes së tij të pastër dhe të shokëve të tij 

të zgjedhur e të devotshëm! 
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Allahu na thotë në Kur’anin e 

Shenjtë: “Thuaj: ‘Punoni, se Allahu, i 

Dërguari i Tij dhe besimtarët do ta shohin 

punën tuaj! Së shpejti do të ktheheni tek 

Ai që di të dukshmen dhe të padukshmen 

e Ai do t’ju njoftojë për atë që keni bërë.’” 

(Sure “Teube”, ajeti 105.) 

Allahu na mundësoftë në kryerjen e 

punëve të mira dhe na e ndriçoftë jetën me 

dritën e Kur’anit! 

Haxhi Shejkh Vullnet Merja 
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1- Pasuria më e mirë 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Pasuria dhe thesari më i mirë për 

njeriun është sadakaja.” (“Xhamiul Ehadijthu 

Shiati”, vëllimi 8, faqe 35.) 

رِء و َخرُی ماِل ا :رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(قال  
َ
مل

 «53، ص 8جامع االحادیث الشیعه، ج » ذخائِرُُه الصََّدَقُة.
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2- Vepra më e lartë 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Sadakaja është vepra më e mirë dhe më e lartë.” 

(“Gurerul Hikem”, vëllimi 1, faqe 14.) 

 

الصَّدقُة افَضُل  :الّسالم(قال االمام علی )علیه 
 «11، ص 1غرراحلكم، ج » احَلسناِت.
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3- Madhështia e sadekasë në Ditën e 

Kijametit 

Transmetohet nga Ali ibn Hysejni (Paqja 

qoftë mbi ata të dy!) se Profeti Muhamed 

(Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe 

mbi familjen e tij!) ka thënë: “Allahu do t'ua 

rrisë juve sadakanë ashtu siç i rrisni ju fëmijët 

tuaj derisa atë (sadakanë) ta shikoni në Ditën e 

Kiametit e cila do të jetë si mali i Uhudit.” (“El 

Mijzan”, vëllimi 2, faqe 451.) 
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صلی هللا نبی )عن علیِّ بن احلسنی )علیه الّسالم( عن ال 
ربی اّن هللا لرُیبی الحدُِكم الصََّدَقَة ّكما ی علیه و آله( قاَل:

 احدَُكم َوَلَدُه حّتی یلقاُه یوَم القیاَمِة و ُهَو مثُل اُحد.
 «131، ص 2املیزان، ج »
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4- Ndikimi i sadekasë 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Sadakaja e fshehtë fal gjynahet dhe sadakaja e 

dhënë haptasi e shton pasurinë.” (“Gurerul 

Hikem”, faqe 395, hadithi 9149.) 

 

 َصَدَقُة السِر ُتكفِّرُ  :قال االمام علی )علیه الّسالم( 
غرراحلكم، ص » اخَلطیَئِة و َصَدقُة الَعالنیِة َمْثراٌة فی املاِل.

 «9119، ح 593
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5- Sadekaja është çelësi i rrizkut 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Vërtet, për çdo gjë gjendet çelës dhe çelësi i 

furnizimit (rrizkut) është sadakaja.” (“Biharul 

Anuar”, vëllimi 93, faqe 134.) 

 
اً ِاّن لُكلِّ شٍی مفتاح :ال االمام الصادق )علیه الّسالم(ق

 «151، ص 95حبار االنوار، ج »  الّرزِق الصََّدَقُة. و مفتاحُ 
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6- Mburojë nga zjarri 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Sadakaja është mburojë nga zjarri.” 

(“Uesailu Shiati”, vëllimi 6, faqe 258, 

hadithi 17.) 

 
 اِر.ُجنَُّة من النّ الّصدقُة  :قال االمام علی )علیه الّسالم(

 «11، ح 238، ص 6وسائل الشیعه، ج »
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7- Sadekanë e kap Allahu 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë 

se Allahu i Madhëruar ka thënë: “Për çdo 

gjë Unë kam ngarkuar dhe kam urdhëruar 

dikënd që ta marrë, me përjashtim të sadakasë 

të cilën Unë e kap me dorën Time.” (“Biharul 

Anuar”, vëllimi 96, faqe 134.) 

 
الی ان هللَا تبارك و تع :ال االمام الصادق )علیه الّسالم(ق

یقوُل: ما ِمْن شٍی االّ و َقْد وَكّلُت َمْن یَقیُضُه غریی االّ 
 الّصدقة فِاّنی اتَلّقُضها بَیدی تَلقُّفاً.

 «151، ص 96حبار االنوار، ج »
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8- Sadekaja të afron te Allahu 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Sadakaja është puna më e mirë për të qenë afër 

Allahut.”  (“Gurerul Hikem”, faqe 395, 

hadithi 9127.) 

 .الّصدَقُة افضُل القربِ  :قال االمام علی )علیه الّسالم( 
 «9121، ح 593غرراحلكم، ص »

 

 



Dyzet hadithe për mirësitë e Sadakasë 

-28- 
 

 

9- Mirësia ndaj të varfrit dhe të 

pasurit është sadeka 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Çdo vepër e mirë, qoftë për të 

varfërin, qoftë për të pasurin, është sadaka. 

Jepni sadaka, qoftë edhe një copë hurme!” 

(“Biharul Anuar”, vëllimi 93, faqe 122.) 

 كّل معروفٍ  :رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(قال  
 َصدَقٌة الی َغِنٍی و فقرٍی، فَتصَّدقوا و َلْو ِبِشقِّ ََتْرٍة.

 «122، ص 95حبار االنوار، ج »
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10- Nxënia e dijes dhe dhënia e saj 

është sadeka 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Prej sadakasë është që një njeri të 

mësojë dije dhe t'ia mësojë atë njerëzve.” 

(“Biharul Anuar”, vëllimi 2, faqe 24.) 

 ان من الّصدقةِ  :آله(قال رسول هللا )صلی هللا علیه و 
، ص 2حبار االنوار، ج » یتَعلََّم الّرُجُل الِعلَم و یعلُِّمُه الّناَس.

21» 
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11- Sadekaja e fshehtë 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Sadakaja më e mirë është ajo që jepet 

fshehtasi.” (“Gurerul Hikem”, faqe 395, 

hadithi 9145.) 

 
 خرُی الّصَدَقِة اخفاها. :الم(قال االمام علی )علیه السّ 

 «9113، ح 593غرراحلكم، ص »
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12- Sadekaja më e mirë 

Është pyetur Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!): “Cila është sadakaja më e 

mirë?” Ai është përgjigjur: “Të japësh sadaka 

kur je i shëndetshëm.” (“Biharul Anuar”, 

vëllimi 93, faqe 178.) 

 
دَقِة ایُّ الصّ  :ُسئل رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(

 افضل؟ قاَل: ان تَتصدََّق و انَت صحیٌح.
 «118، ص 95حبار االنوار، ج »
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13- Çdo ndihmë është sadeka 

Imam Kadhim (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Ndihma (përkrahja) jote për të pafuqishmin, të 

paaftin, është sadakaja më e mirë.” (“Tuhful 

Ukul”, faqe 485.) 

 
ِف ِمْن عیَعوُتَك للضَّ  :ال االمام الكاظم )علیه الّسالم(ق

 «183حتف العقول، ص » افَضِل الصََّدَقِة.
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14- Çdo e mirë është sadeka 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Duhet që çdo mysliman në çdo ditë 

të japë sadaka. Atij i thanë: Kush e ka 

mundësinë për këtë? Ai ka thënë: Çdo gjë që 

shikon në rrugë e cila lëndon të tjerët, largoje 

atë nga rruga. Kjo është një sadaka. T’i tregosh 

rrugën një tjetri dhe ta udhëzosh, është sadaka. 

Vizita e të sëmurit është sadaka. Të urdhëruarit 

për mirë dhe të ndaluarit nga e keqja është 

sadaka. Kthimi i selamit (përshëndetjes) është 

sadaka.” (“El Biharu”, vëllimi 96, faqe 134.) 
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: من یطیق ، قیللى كل مسلم يف كل یوم صدقةإن ع

ه(: إماطتك األذى عن ذلك؟ قال )صلى هللا علیه وآل
، ، وإرشادك الرجل إىل الطریق صدقةالطریق صدقة
هنیك ، و ، وأمرك ابملعروف صدقةری  صدقةوعیادتك امل
 . ، وردك السالم صدقةكر صدقةعن املن

 . 151/  96: البحار
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15- Sadekaja për atë që urren 

Është pyetur Profeti Muhamed (Paqja dhe 

bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi 

familjen e tij!): “Cila është sadakaja më e 

mirë?” Ai ka thënë: “Sadakaja më e mirë është 

për të afërmin që mbart urrejtje e armiqësi në 

zemrën e tij.” (“Biharul Anuar”, vëllimi 93, 

faqe 179.) 

 
دَقِة ایُّ الصّ  :رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(ُسئل 

 افّضُل؟ َفقال: َعلی ذِی الّرحِم الكاِشِح.
 «119، ص 95حبار االنوار، ج »
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16- Sadekaja shuan gjynahet 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Jepni sadaka qoftë edhe një kokërr 

hurme sepse ajo ia largon urinë të uriturit dhe 

i shuan gjynahet ashtu siç e shuan uji zjarrin.” 

(“Mahaxhxhetul Bejda”, vëllimi 2, faqe 

107.) 

 

ُقو  :رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(قال   ا و لو تَصدَّ
 َكما یطِفُی ةَ بَِتْمَرٍة فِاهّنا تسدُّ ِمَن اجلاِئِع و ُتْطِفُی اخَلطیئَ 

 «101، ص 2حمجة البیضا، ج » املاُء الّناَر.
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17- Sadekaja është bereqeti i pasurisë 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Bereqeti i pasurisë ndodhet te sadakaja.” 

(“Gurerul Hikem”, faqe 395, hadithi 9142.)  

 
 قِة.بَ رَكُة املاِل فی الصَّد :قال االمام علی )علیه الّسالم(

 «9112، ح 593غرراحلكم، ص »
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18- Zbritja e mëshirës 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Sadakaja zbret mëshirën.” (“Gurerul 

Hikem”, faqe 395, hadithi 9134.) 

 
 َة.الّصَدَقُة تنزُِل الّرحَْ  :قال االمام علی )علیه الّسالم(

 «9151، ح 593غرراحلكم، ص »
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19- Mosbërja keq është sadeka 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Mosbërja keq njerëzve është sadeka 

prej teje dhe për veten tënde.” (“Kenzul 

Ummal”, 16306.) 

 
كف شرك عن  قال رسول هللا )صلى هللا علیه وآله(:  

: كنز العمال». ، فإهنا صدقة منك على نفسكالناس

16506 ». 
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20- Shpërblimi i sadekasë 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Në portën e Xhenetit është shkruar se 

shpërblimi i sadakasë është dhjetëfish.” 

(“Biharul Anuar”, vëllimi 8, faqe 181.) 

 
علی ابب اجلَّنِة  :ال االمام الصادق )علیه الّسالم(ق

 «181، ص 8حبار االنوار، ج » َقُة بَعشرٍة.مكتوٌب الّصدَ 
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21- Sadekaja largon vdekjen e keqe 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Me anë të sadakasë Allahu largon 

shtatëdhjetë vdekje të këqija.” (“Biharul 

Anuar”, vëllimi 93, faqe 269.) 

 
ْدَرُء اّن هللَا لیَ  :رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(قال 
، ص 95حبار االنوار، ج » َقِة َسْبعنَی میتًة من الّسوِء.ابلصَّدَ 

269» 
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22- Sadekaja largon fatkeqësinë 

 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Sadakaja largon fatkeqësinë dhe zemërimin.” 

(“Gurerul Hikem”, faqe 395, hadithi 9135.) 

 
 البالَء و تستدِفعُ  الّصدَقةُ  :قال االمام علی )علیه الّسالم(

 «9153، ح 593غرراحلكم، ص » الّنقَمَة.
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23- Sadekaja shëron të sëmurët 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Shërojini të sëmurët tuaj me dhënien e 

sadakasë.” (“Biharul Anuar”, vëllimi 93, 

faqe 130.) 

 
داُووا مرضاُكم  :م(قال االمام الصادق )علیه الّسال

 «150، ص 95حبار االنوار، ج » ابلصَّدقِة.
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24- Sadekaja shëron trupin 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Nëse dëshiron që Allahu të ta 

shërojë trupin tënd, atëherë jep sa më shumë 

sadaka.” (“Biharul Anuar”, vëllimi 93, faqe 

23.) 

 
 اذا اََرْدَت ان :رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(قال 
، 95حبار االنوار، ج » َبَدَنَك، فاكثِر من الّصدَقِة. َح هللاُ َیصِّ 

 «25ص 
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25- Sadekaja largon varfërinë 

Imam Bakir (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Vepra e mirë dhe sadakaja largojnë varfërinë 

dhe shtojnë jetën.” (“Theuabul A'mal”, faqe 

169.) 

 
 یانِ الرّب و الّصدقُّة ینف :باقر )علیه الّسالم(قال االمام ال

 «169ثواب االعمال، ص » الَفْقَر و یزیداِن فی الُعمِر.
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26- Ndikimi i sadekasë 

Imam Kadhim (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Asgjë nuk ka ndikim më të shpejtë se sa 

sadakaja. Nuk gjendet asgjë më e dobishme për 

të sëmurin se sa sadakaja.” (“Uesailu Shiati”, 

vëllimi 6, faqe 260.) 

... فَلْیَس شٌیء  :ال االمام الكاظم )علیه الّسالم(ق 
اسرَُع اجابًَة من الّصَدَقِة و ال اجدی منفَعًة َعَلی املریِ  

 «260، ص 6وسائل الشیعه، ج » من الّصدقِة.
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27- Mirësitë e sadekasë 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Shlyjini gjynahet tuaja dhe bëhuni të dashur 

te Zoti juaj me dhënien e sadakasë, me mbajtjen 

e lidhjeve farefisnore.” (“Gurerul Hikem”, 

vëllimi 4, faqe 635.) 

 
 حَتب َُّبوا وَ  كفِّروا ُذنُوَبكمُ  :قال االمام علی )علیه الّسالم(

، ص 1غرراحلكم، ج » ُكم ابلّصدَقِة و ِصلِة الّرحم.اِلی ربّ 

653» 
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28- Sadekaja e pakët 

Imam Rizai (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Jep diçka për sadaka, qoftë edhe e pakët. Çdo 

gjë që është për Allahun dhe me qëllim të 

sinqertë, edhe pse është e pakët, ajo është 

madhështore.” (“Uesailu Shiati”, vëllimi 1, 

faqe 87.) 

 

ن ّتصدَّْق ابلّشِی و اِ  :قال االمام الرضا )علیه الّسالم( 
َق الّنِیُة فیِه تَ  ّقلَّ ُكلَّ شٍی یراُد ِبِه هللاُ و ِاْن َقلَّ بَ َعد ان َصدَّ

 «81، ص 1وسائل الشیعه، ج » عظیٌم.
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29- Mosdhënia e sadekasë është 

mallkim 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“I mallkuar, i mallkuar është ai që Allahu i ka 

dhënë pasuri dhe nuk jep sadaka prej asaj 

pasurie.” (“Biharul Anuar”, vëllimi 96, faqe 

133.) 

 
َملُعوٌن َملُعوٌن َمْن  :ال االمام الصادق )علیه الّسالم(ق

حبار االنوار، ج »  فَلْم یتّصدَّْق منُه ِبَشٍی.َوَهَب هللاُ َلُه ماالً 

 «155، ص 96
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30- Sadekaja largon të këqijat e ditës 

e të natës 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Fillojeni ditën tuaj me sadaka. Ai që jep sadaka 

në fillim të ditës nuk i mbërrijnë belatë e asaj 

dite. Ai që jep sadaka në fillim të ditës, Allahu 

do t'ia largojë të këqijat e asaj dite. Ai që jep 

sadaka në fillim të natës, Allahu do t'ia largojë 

të këqijat e asaj nate.”  (“Mahaxhxhetul 

Bejdau”, vëllimi 2, faqe 109.) 

ِانَّ ابِكرُوا ابلصََّدَقِة ف :ال االمام الصادق )علیه الّسالم(ق
حمجة البیضاء، » ...اها َو َمن َتَصدََّق بَصَدَقةٍ البالای ال تَ َتخطّ 

 «109، ص 2ج 
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31- Sadekaja me lëndim 
 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Ai që i jep diçka një besimtari dhe e 

lëndon me fjalët, ose ia përmend atë që i jep, 

Allahu ia bën të pavlefshme atij sadakanë.” 

(“Biharul Anuar”, vëllimi 93, faqe 142.) 

 

لی َمْن أسدی اِ  :رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(قال  
 ُمؤِمٍن َمعروفاً مثّ آذاُه ابلَكالِم او َمنَّ علیِه فَ َقْد ابَطَل هللاُ 

 «112، ص 95حبار االنوار، ج » َصَدقَ ُته.
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32- Sadekaja e ditës dhe sadekaja e 

natës 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Sadakaja që jepet natën, shuan (largon) 

zemërimin e Allahut, fshin gjynahun e madh, 

lehtëson llogaridhënien. Sadaka që jepet ditën, e 

shton pasurinë dhe zgjat jetën.” (“Biharul 

Anuar”, vëllimi 93, faqe 125.) 

 
طِفُی ِانَّ َصَدَقَة الّلیِل تُ  :ال االمام الصادق )علیه الّسالم(ق

ساَب و یَم و ََتّوُن احلَغَضَب الرَِّب و َتحو الّذنَب العظ
حبار االنوار، ج » َصدقُة الّنهاِر َتثر املاَل و تزیُد فی الُعمِر.

 «123، ص 95
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33- Shpërblimi i mbartësit të 

sadekasë 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Ai që ecën dhe mbart sadakanë e 

dikujt për nevojtarin, shpërblimi i tij (mbartësit 

të sadakasë) do të jetë si shpërblimi i atij që e 

dha sadakanë pa iu pakësuar asgjë nga 

shpërblimi.” (“Amalij” i Shejkh Sadukut, 

faqe 351.) 

 
َصَدَقٍة بِ  َمْن َمشی :رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(قال 

 من من غرِی ان ینُقصَ الی حمتاٍج كاَن َلُه كأِجِر صاحِبها 
 «531امالی شیخ صدوق، ص »  .اجرِِه شیٌ 
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34- Mirësia e sadekasë së besimtarit 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Sadakaja e besimtarit, përpara se të 

bjerë në dorën e nevojtarit, bie në dorën e 

Allahut.” (“Biharul Anuar”, vëllimi 93, faqe 

134.) 

 
َدقُة ما تَ َقُع صَ  :رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(قال 

حبار، » .املوِمِن فی َیِد الّساِئِل حّتی تَ َقَع فی یِد هللِا تعالی

 «151، ص 95ج 
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35- Lutja gjen përgjigje kur jep 

sadeka 

Imam Sadiku (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Ai që i jep sadaka një mjerani të dobët dhe ai 

mjeran lutet në atë çast për dhënësin e sadakasë, 

atij do t'i përgjigjet lutja për hir të asaj 

sadakaje.” (“Xhamiul Ehadijthu Shiati”, 

vëllimi 8, faqe 359.) 

 
ما من رُجٍل َتَصدََّق  :ال االمام الصادق )علیه الّسالم(ق

علی مسكنٍی مسَتضَعٍف و َدعا َلُه املسكنَی ِبَشٍی تلك 
، ص 8جامع االحادیث الشیعه، ج » الساَعَة ِاالّ اسُتجیَب َلُه.

539» 
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36- Tregëtia me Allahun 

Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: 

“Kur të varfëroheni bëni tregti me Allahun me 

sadaka.” (“Gurerul Hikem”, faqe 395, 

hadithi 9139.) 

 
وا هللَا م فتاِجرُ ِاذا امَلْقتُ  :قال االمام علی )علیه الّسالم(

 «9159، ح 593غرراحلكم، ص » ابلصََّدَقِة.
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37- Sadekaja është më e mirë se falja 

natën 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Dhënia e një dirhemi sadaka është 

më e mirë se falja e namazit në dhjetë netë.” 

(“Biharul Anuar”, vëllimi 93, faqe 133.) 

 
ٍم هَ َصَدَقُة در  :رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(قال 

، 95حبار االنوار، ج » افضُل ِمْن صالِة عشِر لیاٍل.

 «155ص



Dyzet hadithe për mirësitë e Sadakasë 

-58- 
 

 

38- Sadekaja largon zemërimin e 

Allahut 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Sadakaja shuan (largon) zemërimin 

e Zotit.” (“Kenzul Ummal”, hadithi 16114.) 

 
َة لُتْطِف ُُ ّصدقَ اّن ال :رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(قال 

.  «16111كنز العمال، ح » َغضَب الربِّ
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39- Sadekaja largon lebrozën 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Sadakaja ndalon shtatëdhjetë lloje 

fatkeqësish dhe më e lehta dhe më e pakta e tyre 

janë lunga dhe lebroza.” (“Kenzul Ummal”, 

hadithi 15982.) 

 
َنُع الّصدَقُة َت :رسول هللا )صلی هللا علیه و آله(قال 
 نوعاً من انواِع الَبالِء، اهَوهُنا اجلذام و الربص. سبعنیَ 
 «13982كنزالعمال، ح »
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40- Çdo hap për në namaz është 

sadeka 

Profeti Muhamed (Paqja dhe bekimet e 

Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) 

ka thënë: “Çdo fjalë e mirë është sadeka. Çdo 

hap që hedh kur shkon për të falur namazin 

është sadeka.” (“El Biharu”, vëllimi 83, faqe 

369, hadithi 30.) 

 
الكلمة الطیبة :  (صلى هللا علیه وآلهقال رسول هللا )

"البحار : .  ، وكل خطوة ختطوها إىل الصالة صدقةصدقة

85  /569  /50" 
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 ضل الصدقةفامس الکتاب: اربعون حدیث عن 

 الش یخ ولنت )عباس( مرای :ترمجة الأحادیث

 لیسدا رامای التصحیح الادیب:

 ویولسا اکرای : التصحیح اللغوی

 صربیه فزا :الإخراج الهنایئ

رساء مرای :الغالف  اإ

 مجعیت نس می النارش:

 0202 تریاان:

 


