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يَا اَيُّهَا الَّذينَ اٰمَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِىَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
قال رسول الله : 
اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

                İNFAK BILINCI 

Aziz Müminler!

İslam dininin gayesi, kâmil iman, sâlih amel sahibi ve ahlakli insanlardan oluşan huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmaktır. Toplumu bu kıvama ulaştıracak dini vecibelerimizden biri de infaktır, yani muhtaçlara ve hayirli islere destek olmaktır.
Yüce Rabbimiz; “Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir pazarlığın, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın…”[1] âyetiyle bizlere infak etmeyi emretmektedir.
Peygamberimiz (sav) de “Yarım hurmayla bile olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz.”[2] buyurarak, infakın önemine değinmiş,  hayatıyla da bizlere örnek olmustur.

Muhterem Müslümanlar!

İnsanı maddenin esiri haline getiren modern hayat, onu, temel ihtiyaçlarının ötesinde daha fazla tüketmeye ve sürekli kendisi için harcamaya yönlendirmektedir. Bu ihtiyaç dışı harcamalar ve aşırı tüketim çılgınlığı sınırlanmadığı takdirde, insanı felaketlere götürmekte, diğer taraftan cimrilik ve servet biriktirme hırsı da insanı duygusuz ve ruhsuz hale getirip, sonu husranla biten bir yaşama sürüklemektedir. Neticede infak şuurundan,paylasma duygusundan mahrum yetisen nesil, ahiret ve hesap duygusu da zayıfladığı için komşu, akraba, fakir  ve ihtiyaç sahiplerinin durumlarina duyarsiz hale gelmektedir. 
Aziz Müminler!
Sahip olduğumuz bütün nimetler Rabbimizin bizlere birer emanetidir. Bu nimetler, hepimiz için birer imtihan vesilesidir. Bizlere düşen bu nimetlerin kıymetini bilmektir. Onları Rabbimizin rızası doğrultusunda değerlendirmektir. 
Yüce Rabbimiz, şükürsüzlükten, kanaatsizliktenve, açgözlülükten ısrarla sakındırır bizleri. Fakirlerin korunup gözetilmediği zenginliğin, zekâtı verilmeyen kazancın, kişiyi nasıl bir hüsrana götüreceğini bildirir. Malımızı, mülkümüzü, dünyada sahip olduklarımızı ebedi kazancımıza bir vesile kılmamız gerektiğini hatırlatır bizlere Rabbimiz. 
Kardeşlerim!
Malı eksilten ya da yok eden değil, bilakis bereketlendiren ve artıran bir ibadettir infak. Kişiyi cimrilik hastalığından koruyup cömertlik erdemine kavuşturur. Gönlü manevî kirlerden, serveti de ihtiyaç sahiplerinin haklarından arındırır. Zengin ile fakir arasında gönülden sevgi, saygı ve kardeşlik köprüleri kurar.  Rabbimize karşı şükür bilincimizin ifadesidir infak. O’na olan teslimiyet ve sadakatimizin bir tezahürüdür. Sırf Allah rızasını umarak, sahip olduğumuz her bir nimeti, O’nun yolunda feda edebileceğimizin de bir sembolüdür infak. 
Kiymetli muminler!
Rahmet Peygamber’inin “Yarım hurmayla da olsa cehennemden korunun.” ikazı zekât, infak, sadaka, yardımlaşma ve diğerkâmlık hakkında asırlar öncesinden bizlere rehberlik etmektedir. Ancak ne hazindir ki, bugün insanlık olarak doğal kaynakların gelişigüzel tüketildiği, ekonomik kaynakların adaletsizce bölüşüldüğü, zengin ile fakir arasında uçurumlarin olustugu bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın kimi yerlerinde insanlar açlıkla mücadele ederken, kimi yerlerindeyse israf ve vurdumduymazlık had safhadadır. İçinden geçtiğimiz süreçler, savaş ve işgaller milyonlarca kisinin fakir, kimsesiz ve yetim kalmasina sebep olmustur.  
Aziz  Kardeşlerim!
İnsanlığın, bu gün, belki de tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar huzur ve mutluluğa, sevgi ve saygıya, dostluk ve barışa, yardımlaşma ve paylaşmaya hasret olduğu aşikârdır. İşte dünyayı bu erdemlere ve  huzura, adaletli bir gelir dağılımına kavuşturacak olan, İslam’ın iki ana kaynagi olan Kur'an ve Peygamberimizin bize öğrettiği  infak ahlakı, dayanışma ve paylaşma anlayışıdır. 
Öyleyse geliniz kardeşlerim, hep birlikte herzaman yanı başımızdaki ve uzağımızdaki yetim, kimsesiz, himayesiz  yavrularımıza sahip cikarak gönlumuzu, ve soframızı  açalım. İnfakta bulunmayı hayirda yarismayi ve paylaşmayı kendimize şiar edinelim. 	Cenab-i hak bizleri hayirda ve salih amelde yarisan sevdigi ve razi oldugu kullarindan  eylesin.



