
 
 

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحيم
ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال مِّنَ  اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
ِإَلى اْلَمْسِجِد اَألْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحوْ َلُه لُِنرِيَُه ِمْن 

 آيَاتَِنا ِإنَّه ُ ُهَو السَِّميُع الَبِصير
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Değerli Müminler! 
 
23 Nisan Pazar’ı Pazartesi’ne bağlayan gece 
mübarek Miraç kandilini idrak edeceğiz. İsra 
ve Miraç, alemlere rahmet olarak gönderilen 
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in yaptığı 
mucizevi yolculuğun ve yükselişin adıdır. 
Peygamberimizin hayatında önemli bir yere 
sahip olan Miraç, Cenab-ı Hakk’ın Hz. 
Peygamber’e sunduğu ilahi bir ihsanıdır. 
 
Miraç, kameri takvime göre, Recep ayının 
yirmi altısını yirmi yedisine bağlayan gece 
meydana gelmiştir.  Birçok ilahi hikmeti ve 
lütfu bünyesinde barındıran bu mucizeler 
gecesi, İsra Suresi’nin ilk ayetinde şöyle ifade 
edilmektedir: 
 
“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını 
gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir 
gece Mescid-i Haram’dan çevresini 
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya 
götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz 
O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”1 
 

 

 

                                                
1 İsra, 1 

Kardeşlerim! 

Mübarek gün ve geceler Rabbimizin özel 
ihsan ve ikramıdır. Bu zaman dilimleri, salih 
amellere büyük ecir ve sevapların bahşedildiği 
müstesna gecelerdir. İsra ve Miraç olayının 
Müslümanlar için en önemli özelliği, beş vakit 
namazın farz kılınması, Allah’a şirk 
koşmayanların cennetle müjdelenmesi ve 
Bakara Suresi’nin son iki ayetinin insanlığa 
hediye olarak sunulmasıdır. Rabbimiz 
Miraç’ta aynı zamanda müminlerin güç 
yetiremedikleri işlerden dolayı sorumlu 
tutulmayacaklarını, şirk hariç Rabbimizin 
dilemesi ile günahlarımızın affolunacağını 
müjdelemiştir. 

Muhterem Müslümanlar!    

Miraç gecesinde nice ilahi ikrama nail olan bir 
Peygamber’in ümmeti olarak, bu gecenin feyz 
ve bereketinden, af ve mağfiretinden istifade 
etmeye gayret edelim. Miracın bize en 
kıymetli hediyesi olan, dinin direği, müminin 
miracı, gözümüzün nuru beş vakit namazı terk 
etmemek üzere ahdederek kendi miracımızı 
gerçekleştirelim.   

Allah’tan af ve bağışlanma dileyelim. Aile 
fertlerimize bu gecenin anlam ve önemini 
anlatalım. Anne- babamızı ve büyüklerimizi 
ziyaret edip ellerini öpelim, dualarını alalım.  
Bu duygu ve düşüncelerle Miraç kandilinizi 
tebrik ediyor, başta İslam âlemi olmak üzere 
tüm insanlığa selamet, barış ve huzur 
getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. 
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