
	
	

	
	

	

	

 
 

SELAM BÜYÜK BİR NİMETTİR 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
 

َالُم َعلَى َمِن اتَّبََع اْلھَُدى  َوالسَّ
 

“Ves selâmu alâ menittebeal hudâ” “Selâm, doğru yola uyanlara olsun.” (Taha 
Suresi - 47) Selam vermek İslam’a ait bir husustur. Selam vermek sünnettir, onun da adabı 
var. Gelen insan selam verir yahut yolda karşılaştığı vakit genç olanın, yaşlıya selam 
vermesi lazım.  

Selam vermek sünnettir, onun cevabını vermek, “Ve aleykümselam” demek de 
farzdır. Onun için birisi cemaate geldiği vakit selam verdi mi biri söylese, “Ve 
aleykümselam” dese, o yetiyor. Bir kişi yapmazsa, o vakit farzı yapmamış olurlar, günaha 
girmiş olurlar. Bilerek yapsa, kibirden dolayı yahut beğenmemekten dolayı, beğenmediği 
insan varsa, ona selamın cevabını vermese, günaha girmiş olur. 

Selam vermek sünnettir, güzeldir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emridir; “Selamı 
her tarafta söyleyin, çoğalsın.” diyor. Selam güzel bir şeydir. Yolda giderken tanıdık biriyle 
yahut göz göze geldiğin vakit selam verdin mi insanlar arasında ünsiyet olur. Öteki türlü 
hiç, “Kimdir bu?” der. “Kimdir?” derken bir yabancılık hisseder. Selam verdiği vakit 
“Allah’ın selamıdır.” diyor; insanlar, mü’minler, Müslümanlar birbirlerine daha yakın 
oluyor.  

“Selam, hidayet olan insanların üzerine.” diyor Allah Azze ve Celle. Allah’ı 
tanımayan insanlara “Selamun Aleyküm” demek gerekmez; ister söyle, ister söyleme. Ama 
mühim olan, bu selam Allah’ın selamıdır, her tarafta söylensin. Cevabı da verilmesi lazım, 
kim olursa olsun.  

 



	
	

 

 

 

 

Maalesef Müslümanlar bile beğendikleri insana selam verirler, beğenmedikleri 
insanın selamını bile almazlar. Bilmiyorlar ki günaha giriyorlar. Dikkat etmek lazım. 
Herkes Allah’ın kuludur, sana selam veren insanın selamını alacaksın.  

Selam büyük bir şeydir, Es-Selam, Allah Azze ve Celle’nin ismidir. Selam büyük bir 
nimettir, Ümmet-i Muhammedî’ye verilmiştir. Herkese verilmemiş bu. Allah’ın bu bereketi 
üzerimize olsun inşallah, daima selamla yaşayalım. “Allahumme entesselam ve 
minkesselam ve ileyke yeudu bisselam” Öyle yaşayalım, dünyada da ahirette de selameti 
bulalım inşallah. 
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