
 

 

    

	السالم نعمة عظیمة

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با: من الشیطان الرجیم 

َالُم َعلَى َمِن اتَّبََع اْلھَُدى  َوالسَّ
صغر األ، أو  . الشخص القادم یعطي سالمآدابھا سنة ولھا  السالم إفشاء.  ینتمي إلى اإلسالم وھذا مسال	".	والسالم على من اتبع الھدى" 

 .الطریق في  یلتقونعندما  اسنكبر ألا یسلم علىسنا 

رد ال، یكفي لشخص واحد ویسلم مجموعة  الى، عندما یصل شخص  . لذلكفرض السالم"، علیكم السالم سنة والرد علیھ قائال "و إفشاء
إذا  یكون قد ارتكب ذنبا. فإن الشخص ون ذنبا یرتكبوس، الفرض بھذا  یقوموا م، فإنھم جمیعا ل یفعل ذلك مل". إذا شخص  السالموعلیكم "

 .ھھ لذاك الشخص ، أو بسبب كرالتكبر ، بسبب شخص المقصود على سالم ال یردلم 

شخص  تسلم على. عندما  جمیل . السالم شيء"" اجعلوا السالم ینتشر في كل مكان یقول  . نبینا الكریم وأمر،  جمیلةالسالم سنة  فشاءإ
"من ھذا؟"  قد یقول.  ، ال شيء . خالف ذلك لفة بین الناسإیشكل  ھذا،  المشي في الشارع عند ھعینوقعت عینك على تعرفھ أو شخص 

 . بعضھم البعضالمسلمون من ، المؤمنون ، یقترب الناس ما تسلم . عند :سالم الل اقیقول "من ھو؟" یُ  عندمایشعر بعدم الیقین  قد

ذلك لدیك الخیار بقول .  ا:بلذین ال یعترفون ل" السالم علیكم". لیست ھناك حاجة لقول " من اتبع الھدىالسالم على  " یقول عز وجلهللا 
 . أیا كان على ،الرد  ویجب.  في كل مكان فلیتم قول ذلك.  سالم هللاھو ھذا  أن مھم ھوال،  . ومع ذلك أم ال

. ال یعرفون انھم یرتكبون  على سالم الشخص الذي ال یحبون یردونلشخص الذي یحبون وال ا یسلمون على، حتى المسلمین  لسوء الحظ
 .سلم علیك على الشخص الذي  وعلیك أن تردهللا  عبد. كل واحد ھو ین حذر علینا أن نكون. ذنبا 

 نرجو أن تكون.  للجمیع ھذا لم یُعطَ .  محمد ألمة ھكبیرة وتم منح. السالم ھو نعمة عز وجل . السالم ھو اسم هللا  السالم شيء عظیم
 ھكذا". دعونا نعیش  سالماللھم أنت السالم ، ومنك السالم ، وإلیك یعود ال . "بسالم نعیش دائما  نرجو أن.  علینا ان شاء هللاھذه نعمة هللا 

 . وفي اآلخرة إن شاء هللاه الدنیا السالم في ھذ ونجد

	الفاتحة .
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