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 İnfak, Allah’ın rızasını kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. 
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Başkalarına Yardım Etmek (İnfak) 

Zekat 
(Farz)

Fıtır Sadakası 
(Vacip)

Sadaka 
(Sünnet)

 Toplumda, bireylerin maddi kazanç, gelir ve birikim düzeyleri eşit olmayabilir.

 Yardımlar, varlıklı kimselerle yoksul kimseler arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarını 
güçlendirir. 

 “...Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Yardıma muhtaç olduğunda onu 
yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu hor görmez, küçük düşürmez...” Hz. Muhammed (s.a.v)

 “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya,
akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki
arkadaşa, yolcuya, sorumluluğunuz altında bulunanlara iyilik edin...” (Nisâ suresi,

36)

 Yardım yapılırken öncelikle yakın akraba ve çevreden başlanılması öğütlenmiştir. 

 “…Hayırda yarışın…” (Bakara suresi, 148) 

 “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiliğe asla 
erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Âl-i İmrân suresi, 92)

Sadaka-i Cariye
Sürekli Sadaka 

Her Çeşit İyilik
Hayr

 İnfak, Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan maddi manevi her türlü 
yardımı içine alan bir kavramdır.
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 Allah, iyilik ve hayır yapmayı geciktirmenin doğru olmadığını bildirmiştir: “Herhangi birinize ölüm gelip 
de ‘Ey Rabb’im! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!’ demeden 

önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah yolunda) harcayın...” (Münâfikûn suresi, 10, 11)

 “...Kim nefsinin cimriliğinden, korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Haşr suresi, 9)

 “...Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını 
karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet 
günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını 
örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter. ” (Hadis)

Hz. Muhammed şöyle buyurdu: Kişi öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak 3 şey hariçtir:

 Sadakayı Cariye (Kesintisiz sadaka): Herkesin faydalanacağı hayırlı eserler (cami, okul, çeşme, 
ilim, kitap…) bırakarak, öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam eden sadakadır.

 Bunları yaptıranlar, yapılmasına sebep olanlar, yol gösterenler ve destek olanlar gerek 
hayatlarında ve gerekse vefatlarından sonra sevap kazanmaya devam ederler. 

 Sadaka-i cariye  İnsanlara yararlı bir ilim  Kendisine dua eden hayırlı bir evlat.
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Hz. Muhammed:
 “Sadaka vermek her Müslümanın görevidir.”

 Helal yollarla çalışıp kazanmak, 
 Borç vermek 
 İnsanlara yol göstermek, 
 Adaletle hüküm vermek, 
 Dargınları barıştırmak, 

İnfak sayılan çok sayıda hayır işleme ve iyilik yapma yolu vardır. 

 Güzel söz söylemek, 
 İyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmak, 
 Sıkıntı ve eziyet veren engelleri kaldırmak, 
 Çevreye duyarlı olmak, 
 Canlılara şefkat ve merhamet göstermek

Sahabeler:
 “Sadaka verecek bir şey bulamazsa ne yapsın?”

 “Bir yerde ücretle çalışır hem kendisine faydalı
olur hem de sadaka olarak verir.”

 “Darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder.”

 “İyilik yapmayı tavsiye eder.”

 “Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu onun için sadakadır.” 

 “Buna gücü yetmezse?”

 “Buna da gücü yetmezse?”

 “Bunu da yapamazsa?”
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Hz. Muhammed (sav), «İnsanlar ahirette öncelikle şu 5 şeyden sorguya 

çekileceklerdir» buyurmuştur.

Gençliğini nasıl geçirdiğinden
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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