
 

İNFAK, PAYLAŞARAK İYİLİĞE ULAŞMANIN ADIDIR 

 

 İnançlı ve erdemli insanlar,  kendilerine bahşedilen her bir nimeti, Cenabı Allah'ın bir 

lütfu ve ikramı olarak görürler.  

 Çünkü yeri göğü yaradan, bizleri yoktan var eden, sonunda verdiği tüm nimetlerden, 

yapıp ettiklerimizden, ya da yapamayıp yerine getiremediklerimizden bizleri hesaba çekecek 

olan yüce yaratıcı,  bedenimizi,  ömrümüzü,  evlatlarımızı,  elde ettiğimiz mal, mülk ve tüm 

kazanımlarımızı emaneten bize bahşetmiştir.  

 Bu  sebepledir ki ilahi kelamın,  'dünya hayatının süsü'  (Kehf, 18/46)  olarak 

tanımladığı  malımız,  mülkümüz, elde ettiğimiz dünyalık tüm  kazanım ve  birikimlerimiz de 

birer emanettir. 

 Bütün bu imkanların yegane sahibi Yüce Allah'tır.  Bu yüzden insan, tüm birikimlerini,  

asıl sahibi olan yaratıcısının istediği doğrultuda kullanmalıdır. Bunun yolu da paylaşmak ve 

İnfak etmekten geçer. 

 Elde ettiğimiz birikimlerimizi ihtiyaç sahipleri ile paylaştığımızda, sırf Allah rızası 

için içtenlikle infakta bulunduğumuzda, Kuran'ın tabiriyle,  birr /üstün iyilik derecesine 

yükseliriz. Cenabı Hak; 'Sevdiğiniz şeylerden (Allah için) harcamadıkça, iyiliğe asla 

erişemezsiniz. Her ne harcarsanız da Allah, onu hakkıyla bilir'  (Al-i İmran, 3/92) 
buyurmaktadır. 

 İnsanoğlu dünyaya olan düşkünlüğünü, mal biriktirmedeki hırsını ve bencilliğini,  

paylaşarak ve İnfak ederek dizginleyebilir.  Kur'an'ı Kerim, dünyaya aşırı tamah gösterip,  

paylaşmaktan uzak duran ve cimrilik edenleri şöyle uyarır. 'Allah'ın kendilerine lütfundan 

verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. 

Hayır!  O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına 

dolanacaktır.  Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır.  Allah yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır.' (Al-i İmran, 3/180) 

 Sorumluluk bilinci ile hareket eden zenginler ise; İnfak ettiklerinde, kendilerine 

bahşedilen  nimete şükretmiş olurlar. Mal ve mülklerine bereket katar ve Allah katında büyük 

bir mükafata nail olup, Rabbimizin şu övgüsüne mazhar olurlar.  'Mallarını gece ve gündüz, 

gizli ve açıkça infak edenler yok mu, işte onların Rableri katında ecir ve mükafatları 

vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar hiçbir zaman mahzun da olmazlar.' 
(Bakara, 2/ 274) 

 Bu gün, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını yüzünden,  insanların  işlerini, 

ekmek kapılarını bırakarak, evlerine kapanmak zorunda kaldıkları olağan dışı günlerden 

geçmekte güzel ülkemiz. 

 Bu zorlu süreçte, varlık sahiplerine düşen görev, işsiz kalan, kazancını kaybeden, 

yardıma muhtaç hale gelen her bir kardeşine,  derman olmaya çalışmak olacaktır.  Bunu 

gerçekleştirebilenler, zor zamanda kardeşine yardımcı olabilmenin eşsiz hazzına erişecekler,  

paylaşmanın ve infak etmenin büyük mükafatına nail olacaklardır. 

 İyilikleri kendine şiar edinen, cömertçe  infak eden ve paylaşmayı bir erdem olarak 

görenler, sonsuz mükafat sahibi yüce yaratıcının  Kerim Kitabımızdaki şu vadine nail 

olacaklarını asla unutmamalıdırlar.  'Hayır olarak ne harcarsanız kendi iyiliğiniz içindir. 

Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak verdiğiniz ne 

varsa; karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.' (Bakara, 2/ 272) 

 Rabbim aziz milletimizi ve tüm insanlığı salgın hastalık tehdidinden korusun. 

Birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız daim olsun. Elindeki imkanları, ihtiyaç 

sahipleriyle paylaşan, cömertçe  infakta bulunan  varlık sahiplerinin sayılarını artırsın ve 

onlara hem bu dünyanın, hem de ahıret  aleminin güzelliklerini tattırsın. 

 Sıhhat, afiyet ve huzur dolu bir  Ramazan dileğiyle.... 
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