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۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ّٰ  بِْســــــــــــــــــــــِم 
اَلَّ۪ذيَن يُْنِفقُوَن اَْمَوالَُهْم بِالَّْيِل َوالنََّهاِر ِسرا َوَعَالِنيَةً فَلَُهْم اَْجُرهُْم ِعْندَ 

﴾ ٢٧٤َن ﴿يَْحَزنُوَربِِّهْمۚ َوَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال هُْم   
 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َّ ِ َصلَّى  َّ :قَاَل َرُسوُل   
اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم الَ يَْظِلُمهُ َوالَ يُْسِلُمهُ َمْن َكاَن فِى َحاَجِة أَِخيِه َكاَن 

ُ َعنْ  َّ َج  َج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربَةً فَرَّ ُ فِى َحاَجتِِه َوَمْن فَرَّ هُ بَِها ُكْربَةً ِمْن َّ
ُ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ  َّ  ُكَرِب يَْوِم اْلِقيَاَمِة َوَمْن َستََر ُمْسِلًما َستََرهُ 

İNFAK, İYİLİĞE GİDEN YOL  
 
Muhterem Müslümanlar!  
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e göre rızkı takdir 
eden, bizleri zenginlik ve fakirlikle imtihan eden 
Allah’tır. İnsanoğlu sebeplere sarılır sonucu ise 
Allah takdir eder. Bu sebeple hiç kimse sahip olduğu 
mal ve servetin gerçek sahibi değildir. Bütün 
mevcudatın gerçek sahibi Allah’tır. Yüce Dinimiz 
İslam yardımlaşmayı en önemli ibadetlerden birisi 
olarak kabul etmiş, kişinin Allah’ın kendisine 
emanet ettiği mal ve servetten, maddi ve manevi 
nimetlerden yaptığı her türlü harcamayı infak olarak 
isimlendirmiştir. İnfak, anne babaya, eş ve 
çocuklara, yakın ve uzak akrabaya, arkadaş ve 
komşulara hasılı tüm insanlara faydalı olmaktır. 
İnfak, insanın fıtratında var olan yüce duyguları 
harekete geçirir. Kişinin nefsini arındırmasına, 
çevresiyle ilişkisini güçlendirmesine, üzüntü ve 
kederden kurtulup Rabbinin rızasını kazanmasına 
vesile olur.  
 
Kıymetli Müminler!  
Yüce dinimiz İslam, toplum hayatında huzur ve 
barışın hakim olması için iyilik ve fedakârlığı, 
yardımlaşma ve paylaşmayı emreder. Kötülüğü, 
bencilliği ve cimriliği ise yasaklar. İnsan, yaratılışı 
gereği bir diğerinin ilgi ve sevgisine, yardım ve 
desteğine ihtiyaç duyar. Bu sebeple insanların maddi 
ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak en 
değerli amellerden birisidir. Okuduğum ayeti 
kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 
“Mallarını gece gündüz; gizli ve açık infak 
edenler için Rableri katında büyük mükafat 

 
1 Bakara, 2/274. 
2 Müslim, Birr, 58 

vardır; onlar için korku yoktur ve onlar mahzun 
da olmayacaklardır.”1 
 
Değerli Müminler!  
Her alanda olduğu gibi infak konusunda da en güzel 
örneğimiz Peygamber (s.a.s) efendimizdir. O, 
ümmetini daima cömertliğe, kanaatkârlığa, 
paylaşmaya ve yardımlaşmaya davet etmiştir. Zekat, 
sadaka, fitre ve fidyelerin yanında gönüllü 
yardımlarla zengin ve fakirler arasında iyilik 
köprüleri kurmuştur. Bir hadisi şerifinde müminleri 
iyiliğe ve yardımlaşmaya şöyle teşvik etmektedir: 
“Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını 
giderirse; Allah da onun bir ihtiyacını giderir. 
Her kim de Müslüman’ın bir sıkıntısını giderirse, 
Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından bir 
sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir 
Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da kıyamet 
günü onun ayıbını örter.”2 
 
Aziz Müminler!  
Şüphesiz en büyük iyilik yardımlaşma ve paylaşma 
ile kazanılır. İyilik, insanın bu hayattaki en önemli 
kazancı, en değerli mirasıdır. İyilik, merhametli bir 
yüreğin sesine kulak verip yetime kardeş, yoksula 
sevinç, ihtiyaç sahiplerine ensâr olmaktır. Mazluma 
elini, evini, gönlünü açmaktır. Tabiatı korumak, bir 
karıncayı bile incitmemektir. Yaratılan her bir cana 
Yaratıcı’sının hürmetine şefkatle davranmaktır. 
İyilik, ekmeği, duayı, sevgiyi ve kederi paylaşmaktır. 
Geliniz ebedi kalacağımız mekan için 
yardımlaşalım. Rabbimizin ihsan ettiği nimetlerden 
infak edelim. Hutbemi kendimizi infak ve 
yardımlaşmanın güzelliğinden mahrum etmememizi 
taksiye eden Yüce Rabbimizin şu uyarısıyla 
bitiriyorum: “Herhangi birinize ölüm gelip de ‘Ey 
Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar 
geciktirsen de infakta bulunup iyilerden olsam!’ 
demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz 
şeylerden Allah yolunda infak edin.3  
 
 
Hollanda Diyanet Vakfı  
 

3 Münâfikûn, 63/10. 


