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Kitap Okumanin Duasi 

Dini bir kitap veya ders okumadan önce aşağıdaki duayı okuyun. 

, okuduğunuz her şey aklınızda kalacak. Dua 

şöyledir:  
 

Tercüme 

Ya Allah  bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve 

üzerimize rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez salat-ü selam okuyunuz. 

www.dawateislami.net



iii 

İçindekiler 

Kitap Okumanin Duasi ............................................................................. ii 

İİHHMMAALL  

Altın Tuğla .................................................................................................. 1 

İhmalin Sebepleri ....................................................................................... 2 

Bir Ölünün Boşa Çıkan Haykırşları ......................................................... 3 

Alışılmamış Utanç ...................................................................................... 5 

Cehenneme Giriş Esnasında Haykırış Mücadeleleri ............................. 6 

Bir İnsanın İnancı Kaybolursa Ne Olur .................................................. 7 

Üç Ölüm Habercileri ................................................................................. 7 

Hastalik Ölümün Habercisidir ................................................................. 8 

Gözlerin İçindeki Ateş ............................................................................. 10 

Gözlerdeki Ve Kulaklardaki Tirnaklar .................................................. 10 

Ateşli Bir Taraftar Yüzü .......................................................................... 11 

Bir İnsan Kendini Kimden Gizlemelidir ............................................... 11 

Yasaklanmış Moda ................................................................................... 12 

Kazaya Kalan İbadetlerini Tekrarla ....................................................... 12 

 ........................................................................................ 13 

Davet-İ İslam’in Nimetleri ...................................................................... 13 

Muhammed İhsan Attari’nin Vücudu .................................................. 14 

Davet-İ İslamin Taniklari ........................................................................ 15

www.dawateislami.net



1 

İİHHMMAALL  
 bu kitapçığın tamamını okuduktan sonra kalbinizde 

derin bir yankı hissedeceksiniz. Αrapçanın Türkçe yazılışı . 

 

O kutsal ve mübarek Peygamber  dedi ki: «Ey 

İnsanlar her kim ki benim üzerime bereketle salavat gönderirse 

o zaman kıyamet günündeki felaketlerden çok hızlı bir şekilde 

kurtularak rahat nefes alacaktır. 

 

Altın Tuğla 

Deniliyor ki, bir zamanlar bir dindar insan bir altın tuğla kazandı. 

Bu yeni bulunan definesi için bütün gece hayaller kurarak ve 

bu hayalleri ile güzel yemekler şık kıyafetler ve hizmetçilerın onun 

etrafında oluşunu düşünerek, aşkından yeryüzünün zenginliklerine 
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battı. O gecenin rüyaları, fantazileri ve lüks bir yaşamın içinde 

iken, aklından tamamıyla bir şeyi çıkarmıştı ki, o da Allah’tı. 

Daha sonra sabah evinden giderken ve aynı zamanda önceki 

gecenin hayallerini ve fantazilerini kurarak bir mezarlık boyunda 

yürüdü ve bir adamın mezarlıktaki bir mezardan toprak 

kullanarak tuğla yaptığını gördü. Bu görüntüden sarsılarak 

gözlerinin okunu uzaklaştırdı. Düşünürken ağlamaya başladı: 

«Ve insanlar ölümümden sonra tuğla yapacaklar mı » diye sordu 

ve dedi ki: etkileyici evlerim, narin kıyafetlerim, hepsi geride mi 

kalacak. Benim bir tuğlaya olan aşkım benim hayatımı batmış ve 

ihmale mi sürükleyecek. Eğer birisine aşık olursam onun da 

Allah  olması gerekir. (Kadiri Mutlak) Daha sonra bu tuğlayı 

terketti ve dindarlığı benimsedi.» 

İhmalin Sebepleri 

Sevgili İslam Kardeşlerim. İhmalin edinilmesinin sebeplerinden 

diğeri de dünyevi zenginliğin artmasından ortaya çıkar. Hiç 

kimse ihmalin halatlarına takılmasın, çünkü bu durum insanı 

Allah’tan  uzaklaştırır. 

Karlι ticaret bir hediyedir, zenginlik bir hediyedir, aynı 

zamanda ihtişamlı bir ev de hediyedir, ayrıca lüks arabalar bir 

hediyedir, ancak yeryüzünde tutsaklılık hediye olarak ihmali 

getirir. Cüz 28 Münafıkun Süresi Ayet 9: 
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Ey İman edenler Mallarınız ve çocuklarınız, sizi Allah’ı  

anmak ve ibadet etmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, 

(mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa) şüphesiz onlar 

hüsrana düşen kimselerdir. 

Βu ayetten çıkarılması lazım gelen ders, kardeşlerden bu ibadet 

davetine teveccüh eden ve iyiliğe davet edilenler şu cevabı 

verirler: Çalışıyorum, aileme göstermem gereken ihtimam faziletli 

bir eylem değildir, zamanım olduğu müddetçe Cami ibadetlerimi 

takip edeceğim. İhmal insanı bu şekildeki açıklamalara teşvik eder. 

Bir Ölünün Boşa Çıkan Haykırşları 

İnsanlar sadece kendi zenginliklerini arttırmayı düşünürler, 

sürekli daha fazla kazanmaları için başka ülkelere yolculuk 

yapıp bu zahmete girerler. Camiye gelmekten çekinirler, hesapsız 

şekilde yurtdışı planları için büyük sermayelere rağmen başarısız 

olmakla birlikte, daha fazla kazanmak için de her türlü hileyi 

kullanırlar. Ancak Allah  yolunda ise başarısız olmaktadırlar. 

Bu toplumda güzel eserleri-işleri kazanmakla ilgilenmezler. 
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Bütün insanlar ışıklı odalardan ve rahat yataklardan uzaklaşmazdan 

(ölmezden) önce uyanmaları gerekir, çünkü daha sonra 

böcekler ve örümceklerle dolu karanlık bir mezarın içerisinde 

haykıracaklardır. Ey Allahım! (Kadiri Mutlak)! Βeni dünyaya 

geri gönder ki sana ibadet edeyim, beni geri gönder ki senin 

için bütün zenginliğimi Allah  yolunda kullanayım, Cami 

toplantılarında tüm ibadetlerimi yerine getireyim, Teheccüdü hiç 

bir zaman kaçırmayıp her saat camide kalayım, bukleli büklümlü 

saçlar ve sakal bırakayım, başımda sürekli bir tane İmam-ı Şerif 

(sarık) takayım. Ey Allahım! Mutlak Kadir! Beni geri gönder ve 

bana bir fırsat daha ver, modayı dünyada küçümseyeyim ve bütün 

Sünneti her yere duyurayım. Ey Allahım! Mutlak Kadir! Bana 

sadece bir fırsat ver, çok iyi eserler yapayım. İnsanların feryatları, 

gecelerini ve günlerini günahların içinde harcayanlar, bunların o 

gün hiçbir değeri kalmayacaktır. 

Birine ölüm gelip de: “Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar 

ertelesen de, sadaka versem, iyilerden olsam diyeceği zaman 

gelmezden önce, size verdiğimiz rızıklardan sarfedin. Oysa Allah, 
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kendi eceli gelmiş bulunan hiçbir kimseyi kesinlikle ertelemez. 

Allah, yaptıklarınızdan haberdârdır.” 

Alışılmamış Utanç 

Hüccetül İslam Muhammed Gazali  Mukaşifetül Kulüp 

adlı kitabında Seyyidüna Saih Ebu Ali Dakkakın  

şöyle dediğini bahsediyor: «Büyük bir şeyh  bir ara çok 

hasta iken ziyaretine gittim, ve ağladığını gördüm tabii ki sordum. 

Ey Şeyh. Dünyayı bırakıcağın için mi ağlıyorsun, o da cevap 

veriyor ve ekliyor, ibadetimi kaçırdığım için ağlıyorum. Sordum, 

nasıl oldu da ibadetini kaçırdın. O da cevap verdi. Her zaman 

yüzüstü olduğumda ihmâlkardım, başımı kaldırdığımda 

ihmâlkardım ve şu anda ihmâlkarlık durumundan ölüyorum». 

Daha sonra derin bir şekilde kalbin derinliklerinden bir nefes 

alarak aşağıdaki 3 ayeti şiir gibi okur. 

1. Tekrar dirilişimi düşündüm ve mezarıma yattım. 

2. Haysiyetli bir yaşamdan sonra tek başıma arıyorum bir 

mutluluğu ve günahlarımdan ötürü toprak benim yastığım 

olacak. 

3. Tekrar kıyameti düşündüm bir de kitap ve eserlerimi. 
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4. Ey yaratan ve Sevilen! Senden ümit diliyorum. Biliyorum ki 

sen benim günahlarımı affedebilirsin. 

 

Cehenneme Giriş Esnasında Haykırış Mücadeleleri 

Sevgili Müslüman Kardeşlerim! Bu öyküde bizim için çok önemli 

bir uyarı var. Bakın bu ermişlere. Her anlarını Allah  rızası 

için harcamaktadırlar, (Kadiri Mutlak) ancak tüm bu olanlara 

rağmen bu kadar aciz, yaptıkları eylem ve ibadetler için hiç 

övünmeden, gerçekte veya diğer ifadeyle pratikte Allahtan 

korktukları için ağlarlar. 

(Kadiri Mutlak). İhmalin içinde boğuşan insanlara yazıklar olsun, 

bunlar dindarlıktan ve gerçeklikten hiçbir işaret taşımazlar, 

ancak onlara bir bakın onlar ibadetlerini hiç durmadan yerine 

getirirler. Allahın dindar insanları (Kadiri Mutlak), her ne kadar 

günahlardan korunmuş olsalar da buna rağmen Allah  

korkusu vardır (Kadiri Mutlak), ancak ihmal içinde yaşayan 

insanlar günahkâr eylemlerini, suçlarını kamuoyuna gülerek ilan 

ederler. Çok dikkatle dinleyin. Hüccetül İslam Muhammed 

Gazali , Seyyidüna İbn-i-Abbasın  şöyle 

dediğini yazıyor «Εğer bir insan günah işlemeye devam edip ve 

buna gülerse Cehenneme ağlayarak girer.» 
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Bir İnsanın İnancı Kaybolursa Ne Olur 

Bu durum bazı kişilerin yapmış olduğu hareketlerin 

durdurulmasını gerektirir, bununla vaatlerini yerine getirmeyenler, 

piyasaya ayıplı mal sürenler, film seyredenler, Müslümanları 

üzenler ve onların inançları ile oynayanlar, (alay edenler) ve 

onlara gülenler kendilerini yalanlamaktadırlar. Ne olacak ki 

eğer Cenab-ı Allah (Kadiri Mutlak) memnun kalmazsa ve onun 

seçmiş olduğu habercisi üzülürse, inancımızı kaybedersek ve 

durmadan mutluluk içerisinde günah işlersek bu durumda 

ihmalden ötürü Cehenneme gideriz. Bu uyarıyı dikkatlice dinleyin, 

Allah  (Kadiri Mutlak) 10. cüzde Tevbe Süresinin 82. ayetinde 

şöyle buyuruyor:

Artık yaptıklarının cezası olarak az gülsünler çok ağlasınlar. 

Üç Ölüm Habercileri 

Huccetül-İslam İmam Muhammed Gazali  Mükasife-tül-

Kulübte, Hz. Yakup  ile Azrail’ın arkadaş olduklarını 

anlatıyor. Ne zaman ki, Azrail  geldi, Hz. Yakup  

o’na sordu: «Bu genel bir toplantı mı yoksa canımı mı almaya 
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geldin?» ve O şu cevabı verdi: «Seni görmeye geldim». Hz. 

Yakup  ise şöyle dedi: «Canımı almaya gelmeden önce, 

bana haber gönder (haberim olması için)», O’da bir veya iki 

haberci göndereceğini söyledi. Azrail  Hz. Yakup’ın 

 canını almaya geldiğinde, Hz. Yakup  O’na 

sordu: «Canımı almaya gelmeden önce haberciler yollayacağını 

söylemiştin, onlar neredeler?» Azrail  şu cevabı verdi: 

«Ey Yakup ! Siyah saçların ardından gelen ak saçlar, 

gücün ardından gelen güçsüzlük, ve düzlüğün ardından gelen 

eğimlik, bunlar hepsi ölümden önce insanlara gönderdiğim 

habercilerdir».  

Öte yandan Arap edebiyatının aşagıdaki iki mısrası bize büyük 

bir  ön uyarı yapmaktadır: 

Tercüme: 

1. Günler sona erdi ama günahlar duruyor, ölüm Meleği (Azrail 

) geldi ama kalp hala ihmâlkar, 

2. Dünyevi ihtişamlar bir aldatmacadır ve bunlar için pişman 

olacaksınız. Sonsuza kadar bu dünyada yaşama isteğiniz 

boşunadır. 

Hastalik Ölümün Habercisidir 

Sevgili Müslüman Kardeşlerim! Anladık ki, Azrail  ölüm 

habercilerini ölümden önce gönderiyor. Yukarıda belirttiğimiz 

ölüm habercilerinden başka da ölümün habercileri vardır. Haslalık, 
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görme ve işitme bozuklukları da birer ölüm habercisidir. 

Azrail’ın  birçok ölüm habercisi aramızda birçok kişiye 

yaklaşmıştır, ama bu ihmal için kim ne diyebilir ki! Mesela bir 

kişinin saçlarının beyazlaması ölüm habercilerinden biridir, ama 

insan bunun bir grip sonucunda olduğuna kendisini inandırır! 

Veya bir kişi hastalandığı zaman, bunun bir ölüm habercisi olduğu 

halde, ihmali sonucu hastalıklardan hergün sayısız insanın 

öldüğünü unutuyor. Önemsiz gibi görünen bir hastalık, sonradan 

ölümcül bir hastalığa dönüşüp ölüme yol açabilir ve böylece 

onu seven insanlar ağlayacak, düşmanları sevinecek, kendisi ise bir 

karanlık mezar içerisinde, üzerinde bir ton toprak, günahları 

ve sevapları ile tek başına kendisiyle kalacak. 

Cehennemin Kapındaki Ad 

Hatırlayın! Kim ki, imhâlkarlık içinde yaşıyor ve halâ günah 

işlemeye devam ediyorsa, bilsin ki o kişi yolunu kaybetmiş ve 

kötülüğün karanlığında kendisini Allah’nin  öfkesini ve 

habercisini kazanmıştır. 

Öbür dünyada cehennem gazabına uğrayacak, o zaman ne kederi 

ne de utancı onu kurtarmaya yeterli olmayacak. Hala fırsat varken 

,biran evvel günahlarına samimi bir şekilde  tövbe et namazlarını kıl 

ve ramazan orucunu tut, sünnetin gösterdiği doğru yolda yaşamak 

için kendine söz ver . Hz. Peygamber  bizi şöyle 

uyarıyor: «Her kim ki, bir tek defa bile namazını bilerek terk 

ederse, bilsin ki adı cehennemin kapısına yazılır ve o kapıdan 
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içeri girer». 

 

Bir başka hadis diyor ki: «Eğer ki, bir kimse Ramazan ayında hiçbir 

maruzatı olmadan, bir gün bile oruç tutmazsa, bilsin ki o günün 

orucunu sonradan bütün zaman tutsa da ödeyemez». 

 

Gözlerin İçindeki Ateş  

Herkes yaptığı göz zinasından, baktığı filmlerden, dinlediği 

müziklerden bir an önce pişmalık duyması gerekir, çünkü 

Hücce-tül-İslam İmam Muhammed Gazali  diyor ki: 

«Her kim ki, gözlerini haram ile doldurursa bilsin ki ahiret 

gününde gözleri ateşle dolacaktır». 

 

Gözlerdeki Ve Kulaklardaki Tirnaklar 

Dünyaca bilinmiş bir hadis ve büyük bir ermiş olan Şafi diyor ki, 

Allama Celalettin Süyuti Şafi (Göğe yükseldiği gece) Mübarek 

Peyyamber , gözlerine ve kulaklarına tırnaklar 

çakılı insanlar gördü. O’na dediler ki: «Senin göremediğin şeyleri 

görüyor ve işitemediğin şeyleri işitiyoruz». 

 Böylece, her kim ki haram şeylere 

bakar ve haram olan şeyleri dinlerse, bilsin ki gözlerinde ve 

kulaklarında tırnaklar çakılı olacaktır. Dikkat! 
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Televizyondaki haberleri bile izlemeyin. Hatırlayın! Kadın-erkek 

birbirine arzuyla baktığı zaman günah işlemiş olur ve her günah 

da insanı Cehenneme sürükler. 

Ateşli Bir Taraftar Yüzü 

Sevgili Müslüman kardeşlerim! Sakalınız tümüyle veya bir 

yumruk (bir tutam veya dört parmak) kalınlığından daha küçük 

kalacak şekilde kesmek haramdır. Müslüman İmam Seyyidine, 

Allah’ın  Seçilmiş Habercisi’nin şöyle buyurduğunu anlatıyor: 

«Bıyıklarınızı tıraş edin, sakallarınızı büyütün ve ateşli bir taraftara 

benzemeye çalışmayın».  Bu hadis, bir 

Müslümanın gururunu sarsmıştır, ne garip ki, Hz. Peygamber’e 

 aşık olduklarını iddia edenler, gerçekte Hz. 

Peygamber’in  düşmanlarına benzemeye 

çalışanlardır. 

Bir İnsan Kendini Kimden Gizlemelidir 

Perdenin arka tarafında bulunan Müslüman kardeşlerim 

(kadınlar)! Dinleyin! Vücudunuzu örtmemeniz haram ve günahtır 

ve böylece erkeklerin mahrem olmayan şehvetli bakışlarını 

üzerinize çeker, günah işlemiş olursunuz, bu da sizi cehenneme 

sürükler. Bir erkek de, kız olan kardeş çocuklarına bakmaktan, 

konuşmaktan kaçınmalı ve aynı ortamda yanlız kalmamalıdır. 

Ayrıca bu teyze kızları için de geçerlidir. Gerçekte bu kural bir 

kadın ve manevi Şeyh’i için de geçerli olması gerekir. Bir kadın 
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Şeyh’inin elini öpemez. Aynı zamanda O’da kadının kafasını 

okşayamaz. Kız çocukları 9 yaşından itibaren kendilerini 

erkeklerden gizlemeleri, erkekler de 12 yaşından itibaren 

kendilerini gizlemeleri gerekir. 

Yasaklanmış Moda 

Mübarek Peygamber  şöyle dedi: «(göğe yükseldiği 

gece) insanların dillerinin makas ile kesildiğini gördüm ve Cebrail’a 

 sorduğumda bana şu cevabı verdi: “Çünkü onlar haram 

olan şeyleri üzerlerine giydiler». Ayrıca, kötü bir koku çıkaran bir 

hendekten acıyla bağıran insan sesleri duydum. Ve bunu 

Cebrail  şöyle açıkladı: «Bu sesler haram giyinen (İslami 

tesettürle örtünmeyen) kadınların sesleridir». 

 

Hatırlayın! Tırnaklarınız üzerine koyduğunuz astar biçimindeki 

maddeler, tırnak üzerinde bir tabaka oluşturarak, aldığınız abdesti 

kusurlu kılar ve böylece yapmιş olduğunuz ibadet de geçerli 

sayılmaz. Müslüman kadın kardeşlerim, sizden başınıza türban, 

ayaklarınıza çorap ve ellerinize eldiven giymenizi rica ediyorum. 

Böylece mahrem olan yerlerinizi erkeklerden gizlemiş olursunuz. 

Kazaya Kalan İbadetlerini Tekrarla 

Eğer ki, kaybedilmiş namaz vakti veya tutulmamış orucun  varsa, 

onları kaza yapman gerekir. Ayrıca, bu kaçırdığın ibadetler için 
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pişmanlık duymak gerekir. «Kaybedilmiş ibadetleri kaza etme 

yöntemleri» kitabımda kaybedilen ibadetleri kolayca nasıl 

ödeyeceğimizi belirtiyorum. Kitabımı Mektebe-tül-Medine 

kitapevinden satın alabilirsiniz. 

Müslüman kardeşlerim, ellerinizi kaldırıp  diye 

haykırarak, manevi duygularınızı dile getirin ve «bu günden sonra 

hiçbir ibatedimi kaçırmayacağım»  «Bir daha asla 

film bakmayacağım»  «Bir daha asla müzik 

dinlemeyeceğim» » Bir daha asla sakallarımı 

kesmeyeceğim»  «Bir daha asla yumruk kalınlığından 

az olacak şekilde tıraş olmayacağım»  diye kendinize 

bir söz verin. 

Davet-İ İslam’in Nimetleri 

Herkesin Davet-i İslam’a üye olması gerekir, böylece  

hepiniz her iki dünyada da mutluluğa erişeceksiniz. Size, Davet-i 
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İslam’ın son bir başarısını daha anlatmama izin verin,  

bu, kalplerinizi coskulandırarak bir Medine bahçesine çevirecektir. 

Muhammed İhsan Attari’nin Vücudu 

Karaçi’nin Gülbahar bölgesinden, Muhammed İhsan adlı bir genç 

adam, Davet-i İslam’a gelerek, benim aracılığım ile Seyyidine Gavs-

Azam’ın tarafında yer aldı. Bu olay, onun hayatını tümüyle 

değiştirdi. Sakalı uzatarak yeşil bir renkte cübbe giymeye başladı. 

Kur-an-ı Kerim’i Medrese-tül Medine’de (Kur-anı Kerim’i 

öğrenme okulu) öğrenerek, insanlara bu büyük nimetten 

yararlanmaya davet etmeye başladı. Ama aniden amansız bir 

hastalığa yakalandı ve tüm tıbbi müdahaleler sonuç vermeyince 

hastalığı ölüm kalım meselesi haline geldi. Sonra benim 

kamuoyunda yayınlanmış vasiyetimi alarak (Mektebe tül Medine 

yayınevinde bulabilirsiniz) kendi vasiyetini, masraflarını kendisinin 

karşıladığı, Nigran adlı yerel bir yayınevinden kamuoyuna açıkladı. 

Yaşı aşağı yukarı 35 olan bu merhumun naaşı oradaki yerel bir 

mezarlığa defnedildi. Vasiyetinde, kardeşlerinden mezarı başında 

12 saat süresince dua okunmasını vasiyet etmişti. Ölümünden 

aşağı yukarı üç buçuk yıl sonra, 6 Camaziy-el-Ahır 1418 (7 Ekim 

1997) tarihinde Osman Attari adlı bir başka Müslüman kardeşinin 

naaşı da aynı mezarlığa defnedildi. Cenazede bulunan insanların 

bazıları bir Fatiha okumak için onun mezarına doğru yaklaşınca 

gördükleri önünde hayrete düştüler, çünkü merhumun naaşı, 
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mezarın yan tarafında açılan bir delikten görünüyordu ve başı 

yeşil cübbeyle örtülüydü. Ve gördüler ki, üç buçuk yıl önce 

defnedilmiş, Muhammed İhsan Attari’nin vücudu hala sanki hiç 

dokunulmamış halde ve mis gibi kokuyordu. Bu haber bir ateş gibi 

yayıldı ve bütün gece çevredeki tüm insanlar mezarı başında onun 

vücudunu seyrettiler. İçlerinde Davet-i İslam’ı yadırgayan insanlar 

da vardı, ama Müslüman kardeşimize Allah’ın bu lutfünu görünce, 

kararlarını değiştirerek Davet-i İslam’a katılmaya karar verdiler. 

Davet-İ İslamin Taniklari 

Sevgili Müslüman kardeşlerim! Hepiniz, 25 Recep 1416 (Hicri) 

tarihinde Lahor’da, Sunnah’ın mütevazi hizmetine yapılan 

öldürme teşebbüsünü bilirsiniz. Bu teşebbüste, Hacı Ohod Raza 

Attari ve Muhammed Sacad Attari  şehit düştüler. 

Aşağı yukarı sekiz ay sonra, Lahor’da şiddetli bir yağmur fırtınası 

sonucu Hacı Ohod Raza Attari’nin  kabri büyük bir 

tahribe uğradı. 

Böylece naaşının oradan çıkartılıp başka bir yere defnedilmesine 

karar verildi. Naaşının taşınması sırasında orada bulunan insanlar, 

rahmetlinin vücudunun hiç bozulmadığını ve dokunulmamış 

olduğunu gördüler. Bu olayın detayları «Davet-i İslam’ın 

Nimetleri» Bölüm 2’de geçmektedir. Bütün Müslüman 
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kardeşlerimden Davet-i İslam’ın manevi çevresinde toplanmasını 

rica ediyorum. Davet-i İslam’a üye olmak için hiç bir prosedür 

(işlem) yoktur. Her Cumartesi yerel bir Davet-i İslam İctima’sını 

(toplantısını) takip etmeye gayret ediniz ve Aşikan-ı Rasül ile 

Medine Kafile’sine disiplinli bir hayat için yolculuk edin. Hepinizin, 

Sunnah’ın bu mesajını mümkün olduğu kadar etrafına yayması ve 

başkalarını da bu nimetten yararlanmaya teşvik etmeniz gerekir. 
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