Sevgili Peygamberim "aleyhisselatü vesselam"

Peygamberimizin mi'râcý nasýl oldu?
Receb ayýnýn yirmiyedinci gecesidir. Miâ€™rÃ¢c, merdiven demekdir. ResÃ»lullahýn gÃ¶klere Ã§ýkarýldýðý, bilinmiyen yerlere
gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ðÃ¼ gecedir.

Mekke ehÃ¢lÃ®si Ã®mÃ¢n etmiyor. MÃ¼slimÃ¢nlara Ã§ok sýkýntý veriyordu. Ýþkenceye baþlamýþ, iþi azdýrmýþlardý. ResÃ»lu
Ã¼zÃ¼ldÃ¼. Hicretden bir yýl Ã¶nce, elliiki yaþýnda idi. Zeyd bin HÃ¢riseyi alarak TÃ¢ife gitdi. TÃ¢if halkýna bir ay nasÃ®hat
eyledi. HiÃ§ kimse Ã®mÃ¢n etmedi. Alay etdiler. Ýþkence yapdýlar. YuhÃ¢ladýlar. Ã‡ocuklar taþa tutdular. ÃœmmÃ®dsiz,
Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼, yorgun geri dÃ¶nerken, mubÃ¢rek bacaklarý yaralandý. Zeydin baþý kan iÃ§inde kaldý. Ã‡ok sýcak bir sÃ¢atd
kenÃ¢rýnda, bitkin hÃ¢lde oturdular. Orada bulunan bað sÃ¢hibi, RebÃ®â€™a oðullarý zengin Utbe ve Þeybe adýnda iki kardeþ
AddÃ¢s ile, birer salkým Ã¼zÃ¼m gÃ¶nderdi.

ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• Ã¼zÃ¼mÃ¼ yirken Besmele okudu. AddÃ¢s â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhâ€
hýristiyan idi. Bunu iþitince þaþýrdý. (Yýllarca buralardayým. Kimseden bÃ¶yle sÃ¶z duymadým. Bu nasýl sÃ¶zdÃ¼r?) dedi.
ResÃ»lullah: Sen neredensin? buyurdu.
AddÃ¢s: Nineveliyim, dedi.
ResÃ»lullah: YÃ»nÃ¼s aleyhisselÃ¢mýn memleketinden imiþsin, buyurdu.
AddÃ¢s: Sen YÃ»nÃ¼sÃ¼ nereden tanýyorsun? Onu, buralarda kimse bilmez, dedi.
ResÃ»lullah: O benim kardeþimdir. O da, benim gibi Peygamber idi, buyurdu.

AddÃ¢s: Bu gÃ¼zel yÃ¼zÃ¼n, bu tatlý sÃ¶zlerin sÃ¢hibi yalancý olmaz. Ben inandým ki, sen Allahýn ResÃ»lÃ¼sÃ¼n, dedi.
MÃ¼slimÃ¢n oldu. YÃ¢ ResÃ»lallah â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€•! Yýllarca bu zÃ¢limlere, bu yalancýlara kulluk
ediyorum. Herkesin hakkýný yiyorlar. Herkesi aldatýyorlar. HiÃ§ iyi taraflarý yok. DÃ¼nyÃ¢lýk toplamak, þehvetlerini yapmak iÃ§
her alÃ§aklýðý gÃ¶ze alýyorlar. Onlardan nefret ediyorum. Sizinle birlikde gitmek, size hizmetle þereflenmek, cÃ¢hillerin,
ahmaklarýn size yapacaðý saygýsýzlýklara hedef olmak, mubÃ¢rek vÃ¼cÃ»dÃ¼nÃ¼zÃ¼ korumak iÃ§in fedÃ¢ olmak istiyorum
dedi.

ResÃ»lullah, tebessÃ¼m buyurdu: Þimdi efendilerinin yanýnda kal! Az zemÃ¢n sonra, adýmý her yerde iþitirsin. O zemÃ¢n bana
gel, buyurdu. Bir mÃ¼ddet istirÃ¢hat edip, yaralarýný, kanlarýný sildiler. Mekkeye yÃ¼rÃ¼dÃ¼ler. Karanlýkda þehre girdiler. He
taraf dÃ¼þman idi. Gidecek bir yer yokdu. BirkaÃ§ ay Mekkede Ã§ok sýkýntýlý geÃ§di. Bir gece [Receb ayýnýn yirmiyedinci
gecesi] amcasý EbÃ» TÃ¢libin kýzý Ãœmm-i HÃ¢nÃ®nin EbÃ» TÃ¢lib mahallesinde bulunan evine geldi. Ãœmm-i HÃ¢nÃ®, o z
Ã®mÃ¢n etmemiþdi. Kimdir o? dedi.

ResÃ»lullah: Amcan oðlu Muhammedim â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€•. KabÃ»l edersen, mÃ¼sÃ¢fir geldim buyur

Ãœmm-i HÃ¢nÃ® â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhÃ¢â€•: Senin gibi doðru sÃ¶zlÃ¼, emÃ®n, asÃ®l, þerefli mÃ¼sÃ¢fire can fedÃ
teþrÃ®f edeceðinizi Ã¶nceden bildirseydiniz, birþeyler hÃ¢zýrlardým. Þimdi yidirecek birþeyim yok, dedi.

ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€•: Yiyecek, iÃ§ecek istemem. HiÃ§biri gÃ¶zÃ¼mde yok. Rabbime ibÃ¢d
etmek, yalvarmak iÃ§in bir yer bana yetiþir, buyurdu.

Ãœmm-i HÃ¢nÃ®, ResÃ»lullahý â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€• iÃ§eri alýp, bir hasýr, leðen, ibrik verdi. Gelen mÃ¼
ikrÃ¢m etmek, onu dÃ¼þmandan korumak, arablar iÃ§in en þerefli vazÃ®fe sayýlýrdý. Bir evdeki mÃ¼sÃ¢fire zarar gelmesi, ev
sÃ¢hibi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k yÃ¼zkarasý olurdu. Ãœmm-i HÃ¢nÃ® dÃ¼þÃ¼ndÃ¼. Bunun Mekkede dÃ¼þmanlarý Ã§ok. HattÃ¢
Ã¶ldÃ¼rmek istiyenler var. Þerefimi korumak iÃ§in, sabÃ¢ha kadar Onu gÃ¶zeteyim, dedi. Babasýnýn kýlýncýný alýp, evin etrÃ¢
dolaþmaða baþladý.

ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€• o gÃ¼n Ã§ok incinmiþdi. Abdest alýp, Rabbine yalvarmaða, afv dileme
kullarýn Ã®mÃ¢na gelmesi, seâ€™Ã¢dete kavuþmalarý iÃ§in dÃ¼Ã¢ya baþladý. Ã‡ok yorgun, aÃ§, Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼ idi. Hasýr
uzanýp uyuyuverdi.
O Ã¢nda, AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, CebrÃ¢Ã®l aleyhisselÃ¢ma:

Sevgili Peygamberimi Ã§ok Ã¼zdÃ¼m. MubÃ¢rek bedenini, nÃ¢zik kalbini Ã§ok incitdim. Bu hÃ¢lde, yine bana yalvarýyor.
Benden baþka, hiÃ§birþey dÃ¼þÃ¼nmÃ¼yor. Git! HabÃ®bimi getir! Cennetimi, Cehennemimi gÃ¶ster. Ona ve Onu sevenlere
hÃ¢zýrladýðým niâ€™metleri gÃ¶rsÃ¼n. Ona inanmýyanlara, sÃ¶zleri, yazýlarý ve hareketleri ile Onu incitenlere hÃ¢zýrladýðým
gÃ¶rsÃ¼n. Onu ben tesellÃ® edeceðim. Onun nÃ¢zik kalbinin yaralarýný ben gidereceðim buyurdu. CebrÃ¢Ã®l â€œaleyhisselÃ
Ã¢nda ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• yanýna geldi. Mýþýl mýþýl uyuyor gÃ¶rdÃ¼. DÃ¼rtmeðe, uyandýrma
Ýnsan þeklinde idi. MubÃ¢rek ayaðýnýn altýný Ã¶pdÃ¼. Bu þeklde ResÃ»lullahý uyandýrdý. CebrÃ¢Ã®l aleyhisselÃ¢mý hemen
(Ey CebrÃ¢Ã®l kardeþim! BÃ¶yle vaktsiz niÃ§in geldin. Yoksa bir hatÃ¢ mý etdim, Rabbimi gÃ¼cendirdim mi? Bana acý haber
http://www.sevgilipeygamberim.com

Powered by Joomla!

Oluþturulma: 25 September, 2017, 10:59

Sevgili Peygamberim "aleyhisselatü vesselam"

mi getirdin?) buyurdu ve Rabbinin darýlacaðýndan Ã§ok korkdu.

CebrÃ¢Ã®l â€œaleyhisselÃ¢mâ€•: Ey bÃ¼tÃ¼n yaratýlmýþlarýn en Ã¼stÃ¼nÃ¼! Ey Yaratanýn sevgilisi! Ey Peygamberlerin ef
iyilikler menbaâ€™ý, Ã¼stÃ¼nlÃ¼kler kaynaðý olan þerefli Peygamber! Rabbin sana selÃ¢m ediyor. HiÃ§bir Peygambere, hiÃ§
mahlÃ»kuna vermediði niâ€™meti sana ihsÃ¢n ediyor. Seni kendine daâ€™vet ediyor. Lutfen kalk. Buyur, gidelim, dedi. KÃ¢â€™
yanýna geldiler. Orada, bir kimse geldi. GÃ¶ðsÃ¼nÃ¼ yardý. Kalbini Ã§ýkardý. Zemzem suyu ile yýkadý. Yine yerine koydu. Son
Cennetden gelen Burak adýndaki beyÃ¢z hayvana binip, bir anda KudÃ¼sde, Mescid-i AksÃ¢ya geldiler. CebrÃ¢Ã®l
â€œaleyhisselÃ¢mâ€• kayayý parmaðý ile deldi. Buraký oraya baðladý. GeÃ§miþ Peygamberlerden baâ€™zýsýnýn rÃ»hlarý ins
idi. CemÃ¢â€™at ile nemÃ¢z iÃ§in Ã‚dem, NÃ»h, ÝbrÃ¢hÃ®m Peygamberlere, imÃ¢m olmalarýný sýra ile sÃ¶yledi. HiÃ§biri kab
etmedi. Ã–zr dilediler. KusÃ»rlu olduklarýný sÃ¶ylediler. CebrÃ¢Ã®l â€œaleyhisselÃ¢mâ€•, HabÃ®bullahý ileri sÃ¼rdÃ¼. Sen v
baþkasý imÃ¢m olamaz, dedi. NemÃ¢zdan sonra, mescidden Ã§ýkýp bilinmiyen bir miâ€™rÃ¢c ile, bir Ã¢nda, yedi kat gÃ¶kleri
geÃ§diler. Her gÃ¶kde bir bÃ¼yÃ¼k Peygamberi gÃ¶rdÃ¼. CebrÃ¢Ã®l â€œaleyhisselÃ¢mâ€• Sidrede kaldý ve kýl kadar ilerler
yanar, yok olurum dedi. Sidret-Ã¼lmÃ¼ntehÃ¢, altýncý gÃ¶kde bulunan bÃ¼yÃ¼k bir aðacdýr. ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ ale
ve sellemâ€• Cenneti, Cehennemi, sayýsýz þeyleri gÃ¶rÃ¼p, Refref adýndaki bir Cennet yaygýsý Ã¼stÃ¼nde olarak KÃ¼rsÃ®,
rÃ»h Ã¢lemlerini geÃ§ip, bilinmiyen, anlaþýlamýyan, anlatýlamýyan þeklde, AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn dilediði yÃ¼ksekliklere ulaþdý.
MekÃ¢nsýz, zemÃ¢nsýz, cihetsiz, sýfatsýz olarak AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢yý gÃ¶rdÃ¼. GÃ¶zsÃ¼z, kulaksýz, vÃ¢sýtasýz, ortamsýz ola
Rabbi ile konuþdu. HiÃ§bir mahlÃ»kun bilemiyeceði, anlýyamýyacaðý niâ€™metlere kavuþup, bir Ã¢nda, KudÃ¼se ve oradan M
mÃ¼kerremeye, Ãœmm-i HÃ¢nÃ®nin evine geldi. Yatdýðý yer henÃ¼z soðumamýþ, leðendeki abdest suyunun hareketi durmam
Dýþarda dolaþan Ãœmm-i HÃ¢nÃ® â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhÃ¢â€• uyuklamýþ, birþeyden haberi olmamýþdý. KudÃ¼sden
Kureyþin kervanýna rastladý. Kervandaki bir deve Ã¼rkdÃ¼, yýkýldý.

SabÃ¢h olunca, KÃ¢â€™be yanýna gidip miâ€™rÃ¢cýný anlatdý. Ýþiten kÃ¢firler alay etdi. Muhammed aklýný kaÃ§ýrmýþ, iyice
MÃ¼slimÃ¢n olmaða niyyeti olanlar da vaz geÃ§di. BirkaÃ§ý sevinerek EbÃ» Bekrin evine geldi. Ã‡Ã¼nki, bunun akllý, tecribeli,
hesÃ¢blý bir tÃ¼ccÃ¢r olduðunu biliyorlardý. Kapýya Ã§ýkýnca hemen sordular:

Ey EbÃ¢ Bekr â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhâ€•! Sen Ã§ok kerre KudÃ¼se gitdin geldin. Ýyi bilirsin. Mekkeden KudÃ¼se gidip
gelmek, ne kadar zemÃ¢n sÃ¼rer dediler.
EbÃ» Bekr â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhâ€•: Ýyi biliyorum. Bir aydan fazla, dedi.
KÃ¢firler bu sÃ¶ze sevindi. Akllý, tecribeli adamýn sÃ¶zÃ¼ bÃ¶yle olur, dediler. GÃ¼lerek, alay ederek ve EbÃ» Bekrin
â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhâ€• de kendi kafalarýnda olduðuna sevinerek:
Senin efendin, KudÃ¼se bir gecede gidip geldiðini sÃ¶yliyor. Artýk iyice sapýtdý diyerek, EbÃ» Bekre sevgi, saygý ve gÃ¼venc
gÃ¶sterdiler.

EbÃ» Bekr â€œradýyallahÃ¼ anhâ€•, ResÃ»lullahýn mubÃ¢rek adýný iþitince, (Eðer O sÃ¶yledi ise, inandým. Bir Ã¢nda gidip g
deyip iÃ§eri girdi. KÃ¢firler neye uðradýklarýný anlýyamadý. Ã–nlerine bakýp gidiyor ve (Vay canýna, Muhammed ne yaman
bÃ¼yÃ¼cÃ¼ imiþ. EbÃ» Bekre sihr yapmýþ) diyorlardý.

EbÃ» Bekr â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhâ€• hemen giyinip, ResÃ»lullahýn yanýna geldi. BÃ¼yÃ¼k kalabalýk arasýnda, yÃ¼k
(YÃ¢ ResÃ»lallah! Miâ€™rÃ¢cýnýz mubÃ¢rek olsun! AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ya sonsuz þÃ¼krler ederim ki, bizleri, senin gibi bÃ¼yÃ¼k
Peygambere, hizmetÃ§i yapmakla þereflendirdi. Parlýyan yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmekle, kalbleri alan, rÃ»hlarý Ã§eken tatlý sÃ¶zlerin
iþitmekle niâ€™metlendirdi. YÃ¢ ResÃ»lallah â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€•! Senin her sÃ¶zÃ¼n doðrudur. Ýnand
sana fedÃ¢ olsun!) dedi. EbÃ» Bekrin sÃ¶zleri, kÃ¢firleri þaþýrtdý. Diyecek þey bulamayýp daðýldýlar. ÞÃ¼bheye dÃ¼þen, Ã®m
birkaÃ§ kiþinin de kalbine kuvvet verdi. ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•, o gÃ¼n EbÃ» Bekre (SýddÃ®k) dedi. B
almakla, bir kat dahÃ¢ yÃ¼kseldi.

KÃ¢firler bu hÃ¢le Ã§ok kýzdý. MÃ¼â€™minlerin kuvvetli Ã®mÃ¢nýna, Peygamberin â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• her s
hemen inanmalarýna, Onun Ã§evresinde pervÃ¢ne gibi toplanmalarýna dayanamadýlar. ResÃ»lullahý â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ a
ve sellemâ€• mahcÃ»b, maðlÃ»b etmek iÃ§in, imtihÃ¢n etmeðe yeltendiler:

YÃ¢ Muhammed â€œaleyhisselÃ¢mâ€•! KudÃ¼se gitdim diyorsun. SÃ¶yle bakalým! Mescidin kaÃ§ kapýsý, kaÃ§ penceresi var
þeyler sordular. Hepsine cevÃ¢b verirken, hazret-i EbÃ» Bekr, Ã¶yledir yÃ¢ ResÃ»lallah, Ã¶yledir yÃ¢ ResÃ»lallah derdi.
HÃ¢lbuki, ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• edebinden, hayÃ¢sýndan karþýsýndakinin yÃ¼zÃ¼ne bile bakmazd
Buyururdu ki, (Mescid-i aksÃ¢da etrÃ¢fýma bakmamýþdým. Sorduklarýný gÃ¶rmemiþdim. O Ã¢nda CebrÃ¢Ã®l â€œaleyhisselÃ
Mescid-i aksÃ¢yý gÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼ne getirdi. [Televizyon gibi] gÃ¶rÃ¼yor, sayýyordum. Sorularýna, hemen cevÃ¢b
veriyordum). Yolda, develi yolcular gÃ¶rdÃ¼ðÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. ÝnþÃ¢allah Ã§arþamba gÃ¼nÃ¼ gelirler buyurdu. Ã‡arþamba
gÃ¼nÃ¼ gÃ¼neþ batarken, kervan Mekkeye geldi. Fýrtýna eser gibi olduðunu, bir devenin yýkýldýðýný sÃ¶ylediler. Bu hÃ¢l
mÃ¼â€™minlerin Ã®mÃ¢nýný kuvvetlendirdi. KÃ¢firlerin dÃ¼þmanlýðýný artýrdý. (RÃ»h-ul-beyÃ¢n)da (TefsÃ®r-i HÃ¼seynÃ®
(Bahr)de, imÃ¢mlýðý anlatýrken, diyor ki, (ResÃ»lullahýn Mekkeden BeytÃ¼l-mukaddese gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ðÃ¼ne inanmýyan kÃ
olur. GÃ¶klere ve bilinmiyen yerlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ðÃ¼ne inanmýyan ise, dÃ¢l ve mÃ¼btediâ€™ olur). Yaâ€™nÃ® sapýk olu
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