MÜNDƏRİCAT
Ön söz ..........................................................................................................7
Birinci hissə
İNFAQ ANLAYIŞI İLƏ GÖZ ÖNÜNDƏ
CANLANAN HƏQİQƏTLƏR
İnsan dünyanın fani olduğunu unutmamalıdır ..................................13
İnfaq nədir? ...............................................................................................15
Kimin malını kimə verirsən? ................................................................16
İnfaq möminin şüarıdır ..........................................................................17
Ümmətin fitnəsi dünya malıdır! ............................................................18
"Desinlər" deyə verməkdən uzaq durmaq ..........................................20
Hansı daha məqbuldur, aşkar, yoxsa gizli edilən infaq?...................21
Əsl infaq anlayışının xüsusiyyətləri ......................................................24
Hansı daha xeyirlidir, verən, yoxsa alan? ............................................26
Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudur! .........................................................28
İmkanım yaxşılaşsın, onda verərəm!....................................................30
Uşaqlara yardımsevərlik və xeyirxahlıq düşüncəsini aşılayaq! ........30
Hər kəs imkanı çərçivəsində infaq etməklə mükəlləfdir! .................31
Var-dövlətin təhlükələrindən necə qorunmaq olar?..........................33
İnfaqın faydaları .......................................................................................34

Xeyirdə yarışanlar

●

4

İkinci hissə
ZƏMANƏMİZİN İNFAQ QƏHRƏMANLARI
Zübeyr Gündüzalpın infaq anlayışı ......................................................47
"Ah, ötən günlər" .....................................................................................49
Sırğalar .......................................................................................................53
Ağzındakı dişini satanlar ........................................................................55
Bu vaxtacan nə yığılıbsa, o qədər də mənim adımdan yazın! .........57
Sədəqəni bax belə verərlər! ....................................................................59
Siz heç də xadiməyə oxşamırsınız! .......................................................62
“Sevirəm, ey "Zaman"! Əlini mənə ver” .............................................64
...Satdığın qiymətdən hesabla! ...............................................................67
Niyyət infaq olanda yeməklər də bərəkətlənirdi ................................68
Durun, çay yığmağa gedirik! .................................................................72
Adsız qəhrəmanlar...................................................................................76
Uşaqların fədakarlığı ...............................................................................80
Bu kameranı məktəbimə hədiyyə edirəm!...........................................82
Bu da mənim infaqım olsun! .................................................................84
Yeməyini bir əfqanla bölüşür .................................................................86
Sədəqələriniz qəbul olsun, Allah sizi qorusun! ..................................89
Süd quzularına süd ..................................................................................95
Qonşumuz darda ola-ola biz rahat yata bilmərik ..............................97
Hara gedirsən? ..........................................................................................100
Yaşları az olsa da, ürəkləri çox böyükdü .............................................102
Şagirdlərin ödənişini vermək üçün kağız toplayırdı .........................104
Kərməsə göndərilən bilərziklər .............................................................107
Kimi verməmək, kimi də vermək üçün bəhanə axtarır ...................109
O qədər pulu haradan tapacaqsan?.......................................................111
İl yarımdır, maaş almıram!.....................................................................112
İki lirə .........................................................................................................116
Sizmi gəldiniz, İstanbuldanmı gəldiniz? .............................................118
İki yüz əlli kvadrat metrdə məktəb tikmək olar, Abdullah əmi? ...121

Xeyirdə yarışanlar

●

5

Balaca Məryəm bir insanın hidayətinə necə vəsilə oldu? .................124
O, verməyi bilmir, “əlimi al!” — deyin! ................................................126
Gedin buradan, sizə verəsi bir qəpiyim də yoxdur!...........................132
İnanmışdım ki, Allah o bağları yoxsul şagirdlərə bağışlayıb ..........134
Əkdiyin toxumlar cücərdi, ağac olub çiçək açdı, meyvə verdi! .......136
Anasını qorumaq, bacılarını oxutmaq üçün.......................................138
İki metr torpaq .........................................................................................142
Necə bəyəm, Cənnətdəki nemətlər dünyadan göndərilir? ...............145
Başqasının uşağından mənə nə?! ..........................................................148
Məktəblilərin infaqı .................................................................................154
Bundan sonra onun-bunun uşaqları ilə məşğul olacağam?! ............158
Mən bir də bu söhbətə gəlmərəm! ........................................................160
Səbətlə infaq..............................................................................................162
Xəstələrə baxmaqla qazanılan pul ........................................................164
Məktəbimizi inşa etmək qismət olmadı, amma... .............................166
Ata, nə vaxt mənə güllü paltar, şokolad alacaqsan? ..........................169
Çörəyi bölüşmək yeməkdən daha ləzzətlidir ......................................172

