
 
 
 
 
 
 
 

 سالم نعمت بزرگی است 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 َوالسَّاَلُم َعلَى َمِن اتَّبََع اْلُهدَى
 

 "بود خواهد هدايت دنبال که است کسی بر صلح"" و درود در آن کس باد که از هدایت پیروی می کند!"

 است سنت سالم دادن. است اسالم به (همبسته) وابسته خاصيت يک( صلح) سالم دادن. (۴۷:طه سوره")

ترين به بزرگ تر ها بايد سالم بدهد هنگامی  جوان يا دهد، می سالم آيد، می که فردی. دارد اخالقيات و

 پيدا می شود. خيابانکه با آنها در 

 

. " فرض )الزم، نياز، اجباری( است،سالم عليكمجواب دادن، " و است سنت سالم يک دادن

 عليكم" دهد، پاسخ نفر يک است کافی ،سالم می گويد و شود می گروه يک وارد فرد که هنگامی بنابراين،

 می گناه مرتکب و دهند نمی انجام را کار الزم اين دارند همه ،ندهد انجام را کار اين نفر يک اگر "سالم.

يا چونکه اين فرد را و  ،رغرو ريا بخاط (،دانسته) از قصد اگر شود، می گناه مرتکب شخص اين. شوند

 دوست ندارد، جواب ندهد.

 

و جا بگويد  هراست. "سالم را در  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبردادن سالم سنت، زيبا، و فرمان 

بگذاريد گسترش شود،" او می گويد. سالم چيزی زيبايی است. هنگامی که سالم می گويد به کسی که 

 وستی،د نزديکی،) انس بين مردم ، اينميبينيد هنگامی که در خيابان راه ميرويدميشناسيد يا به کسی 

 کی است؟"ورت، هيچی. او می گويد، "اين ص. در گيره اين می سازد (بودن خودمانی، آشنايی، صميميت

 نزديک هم می شوند.   نسالم هللا است هنگامی که سالم می دهيد. مردم، مومنان و مسلماناگويند  می

 

 به نيست نيازی .است شده اند هدايت که مردم روی سالم": فرمايد می شکوهمند و متعال خداوند

 يا بگوييد را اين که کنيد انتخاب توانيد می (شما). قبول نمی کنند را هللا که افرادی به سالم" عليكم" گفتن

 شود، داده پاسخ بايد واين را در همه جا بگويم. اجازه دهيد . است هللا سالم ،است مهمآنچه  حال، اين با. نه

  .کسی که باشد هر

 



 

 

 

 

 

 

 

 دوست که شخصی به حتی و دهند می سالم دوست دارند که افرادی به مسلمانان حتی متأسفانه،

 هللا بنده کس هر. باشيم مراقب بايد (ما). شوند می گناه مرتکب که دانند نمی آنها. دهند نمی پاسخ ندارند

 .دهيد پاسخ دهد می سالم (شما به) که کسی به بايد (شما) و است

 

 به و است )بزرگ( عالی یبرکت سالم. هللا عز و جل است نام السالم. است بزرگ چيز يک سالم

 اسالم با هميشه (ما). ماست بر هللا رحمت اين انشاءهللا. نشد اعطا همه برای اين. است شده عطا محمد آمت

." بگذاريد )آنها( اين طوری زندگی کنند يَعُودُالسَّالَم ِإلَْيکَ  وَ  السَّالَمُ  ِمْنکَ  وَ  السَّالَمُ  أَْنتَ  اللَُّهمَّ ". کنيم زندگی

 در اين دنيا و در آخرت برويد.  صلحو دنبال 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۲۱


