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﷽
س ْب َحانَ الَّ ۪ٓـذي اَس ْٰرى بِعَ ْبدِه۪ٓ لَ ْيالً ِمنَ ْال َمس ِْج ِد ْال َح َر ِام اِلَى
ُ س
ار ْكنَا َح ْولَهُ ِلنُ ِريَهُ ِم ْن ٰايَاتِن َۜا اِنَّهُ ه َُو
َ ْال َمس ِْج ِد ْاْلَ ْق
َ َصا الَّذ۪ٓ ي ب
ير
ُ الس َّ۪ٓمي ُع ْالبَ ۪ٓص
َّ صلَّى
سلَّ َم
ُ َوقَا َل َر
ِ َّ سو ُل
َ َُّللا
َ علَ ْي ِه َو
َ َّلل

esaslarını, kulluk şuurunu ve sorumluluk bilincini
hatırlatmaktadır.
Mirac’ın

son

hediyesi

ise

ümmeti

Muhammed’den Allah'a ortak koşmayanların
günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete
girecekleri müjdesidir.

ْ ََو ُج ِعل
ِص َالة
َّ ع ْينِى في ِ ال
َ ُ ت قُ َّرة

Aziz Kardeşlerim!

MİRAÇ KANDİLİ

Miraç

gecesinde

miracın

bereketiyle

Muhterem Müslümanlar!

secdeye varalım. Kul olmanın sorumluluğunu bir

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı

kez daha hatırlayıp tefekkür edelim. Kendimiz,

işkence, baskı ve boykotu zirveye çıkardığı,

ailemiz, tüm insanlık ve vefat eden geçmişlerimiz

Taif’lilerin sevgili peygamberimizi (sav) taşladığı,

için dualar edelim. Uzakta bulunan, ihmal

efendimizin (sav) kendisini himaye eden amcası

ettiğimiz akrabalarımızı bu geceleri fırsat bilerek

Ebu Talib’i ve sevgili eşi Hazreti Hatice annemizi

arayıp soralım. Camilerde buluşamadığımız bu

kaybettiği, teselliye en çok muhtaç olduğu bir

sıkıntılı süreçte her bir hanemizi camiye çevirerek,

zamanda Cenâb-ı Hak, Habibini himaye ederek

ailecek bu müstesna zaman diliminden istifade

O’na İsrâ ve Miraç mucizesini lütfetmiştir.

edelim. Müslümanlar olarak Yüce Allah’a karşı
kendi miracımızı gerçekleştirmenin gayreti içinde

Kıymetli Mü’minler!
Hutbemin

başında

okuduğum

olalım.
ayet-i

kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Bir
gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını
gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan,
çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya
götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.
Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla
görendir”.1
Değerli Müslümanlar!
Allah Resulü (sav) Miraç'tan ümmetine
üç hediye ile dönmüştür.2 Bunlardan ilki
Peygamberimizin "Gözümün nuru”3 şeklinde
tanımladığı beş vakit namazdır. Namaz Allah’la
kul arasındaki güçlü iman bağının tezahürüdür.
Mirac’ın diğer hediyesi Bakara suresinin
son iki ayetidir. Bu ayet-i kerimeler bize iman
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Mart

Çarşamba

akşamı

idrak

edeceğimiz Miraç Kandilinin İslam aleminin
birliğine, beraberliğine ve yer yüzünde huzura
vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.
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