
 
MÜ’MİNİN MİRACI; NAMAZ   

DANİMARKA TÜRK DİYANET VAKFI 

نِ ٱ  �َِّ ٱبِۡسِم  ۡحَمٰ ِحیمِ ٱ  لرَّ  لرَّ
َن   بِعَۡبِدهِ   لَِّذيٓ ٱ ُسۡبَحٰ َن    ۦأَۡسَرٰى  ّمِ  ۡلَمۡسِجدِ ٱإِلَى    ۡلَحَرامِ ٱ  ۡلَمۡسِجدِ ٱلَۡیٗال 

َحۡولَھُ   لَِّذيٱ   ۡألَۡقَصا ٱ َرۡكنَا  إِنَّھُ   ۥِلنُِریَھُ   ۥبَٰ تِنَآۚ  َءایَٰ  لسَِّمیعُ ٱ ُھَو    ۥ ِمۡن 
 ۡلبَِصیرُ ٱ

 ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل �َِّ 
 الصَّالةُ    َوَعُموُدهُ  ِإلْسالمِ ا َرأُْس األَْمرِ 

Kıymetli Kardeşlerim!  
İslâm âlemi olarak Pazar’ı Pazartesi’ye 

bağlayan gece mübarek Miraç Kandili’ni idrak 
edeceğiz. İsrâ ve Miraç, Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i 
Aksâ’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve 
kudretini müşahede etmek için semaya yaptığı, 
içinde pek çok ilahî hikmet ve bereketi barındıran 
manevî bir yolculuktur. Bu kutlu yolculuk, okuduğum 
ayet-i kerimede şöyle dile getirilmektedir; 

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını 
gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan 
çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya 
götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, 
hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.”1 

Değerli Mü’minler! 
Peygamber Efendimiz (s.a.s), miraçtan üç 

büyük hediye ile dönmüştür. Birinci hediye, beş vakit 
namaz ikinci hediye her yatsı namazının ardından 
okuduğumuz “amenerrasulü” olarak bilinen Bakara 
suresinin son iki ayetidir. Üçüncü hediye ise 
istikametini imana çevirenlerin bağışlanacağı ve 
sonunda cennete gireceği müjdesidir. 

Aziz Mü’minler!  
Bizler için miraç insanın kendi semasına yani 

kalbine ve iç dünyasına doğru da yapması gereken 
bir yolculuktur. Bu yolculuğun en başında ise 
ibadetlerimiz gelmektedir. İbadetlerin en büyüğü ise 
Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in “dinin direği”2  dediği 
beş vakit namazdır. 

Aziz kardeşlerim!  
Müslüman bir kimse için namaz, arınma ve 

korunma çabasıdır. Namaz; insanın ruhu, bedeni, 
aklı, yüreği, sevgisi ve hürmetiyle, bütün varlığıyla 
Allah’a yönelişinin sembolüdür. Kısacası namaz 
mü’minin miracıdır. İnsanoğlu ne zaman Rabbinin 
kulluk davetine gönülden icabet edip namazlarını 
eda etmişse, kendi miraç yolunda devam ediyor 

 
1 İsra 17/1. 
2 Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231  

demektir. Ancak ne zaman namazlarını ihmal edip 
Rabbiyle arasındaki bağı zayıflatmışsa, miracı yarı 
yolda kalmış demektir.  

Kıymetli Kardeşlerim!  
Beş vakit namazın şifa veren, güven ve 

sükûnet aşılayan ikliminden mahrum kalanlar için 
gelin Miraç Kandilimiz bir vesile olsun. Bu dünyada 
Miracımız olan namazımızı ihmal etmeyelim. 
Unutmayalım ki, namaz bir külfet veya sonradan 
yapılacak bir iş değil, aksine kendimizi tanımaya, 
şükür ve tefekkür ile olgunlaşmaya vesile olan eşsiz 
bir nimettir. 

Bu vesileyle Miraç Kandilinizi tebrik ediyor, 
hayırları celbetmesini Yüce Rabbimden niyaz 
ediyorum. 

 
Kære Menighed! 
Natten mellem søndag og mandag går vi en 

særlig tid imøde. Dette er årsdagen for natten, hvor 
Sayyidina Muhammed (saw) rejste fra Mekka til Al-
Aqsa moskeen og videre derfra tog sin himmelfart, 
også kendt som Isra og Miraaj.  

Denne rejse nævnes helt specifikt således i 
Koranen: 

”Lovpriset være (Allah), som ved nattetid 
rejste Sin tjener (Muhammed) fra den hellige Moské 
til Al-Aqsa Mosken, hvis omgivelser Vi har velsignet; 
for at Vi kunne lade ham skue nogle af Vore tegn. 
Sandelig, Han er den Althørende, den Altseende.”  

Kære Muslimer! 
Under denne rejse fik profeten (saw) tre 

gaver med sig: den første er de fem daglige bønner. 
Den anden er de sidste to vers i Surat’ul-Baqara. 
Den tredje er, at den, som vender sig mod den rette 
tro, helt klart vil blive tilgivet og komme i Paradis. 

Jeg vil i denne forbindelse minde os alle om, 
at det som svarer til miraaj for den enkelte muslim, 
er vores bønner. Lad os tage denne dag som en ny 
start på et liv, hvor vi gør os mere umage med vores 
bønner. 

Må Allah (swt) acceptere alle vores bønner 
og må Han retlede os. 
 
 


