
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 SALAT-U SELAMIN EHEMMİYETİ 
 

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

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize rahmet olarak gönderilmiş, O’na salat-u selam 
getirmek bize faydadır. Bizim müşküllerimizi halleder, bereket olur. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in ihtiyacı yok. Allah Azze ve Celle diyor: Bismillâhirrahmânirrahim;  
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“İnnallahe ve melaiketehu yusallune alen nebiyyi” (Ahzab Suresi – 56) “Allah Azze 
ve Celle, meleklerle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salat-u selam getiriyorlar.” Allah Azze 
ve Celle’nin karşısındaki salat-u selamla bizimkinin hiçbir kıymeti yok ama merhametinden 
dolayı salat-u selam getirene Allah bir melek yaratıyor, o melek ona kıyamete kadar dua 
ediyor. Dünyadaki sıkıntıları gideriyor, nurunuzu arttırıyor.  

Salat-u selam getirmek bizim faydamız içindir, onun için siz de salat-u selam getirin 
diyor Allah Azze ve Celle. Sıkıntısı varsa, bunalımı varsa, bereketsizlik varsa, her türlü şeye 
karşı bir ilaçtır. İnsan nurlanır, imanı kuvvetlenir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e muhabbeti 
çoğalır, salat-u selam ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e bir bağlantı olur. Çünkü Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) “Kim selam getirirse bana yetiştirirler. Ona karşılık da selamımızı 
söyleriz.” diyor. 

Yani bu büyük bir nimettir. İnsanları şüpheye düşüren çok şey var. Müslümanız 
diyen, âlimiz diyen çok insan var, bunu men etmek isterler ama men edemezler. Kısmeti 
olan bu fazilete nail olur, öteki türlü salat-u selam getirmek istemeyen, şüpheye düşen insan 
da mahrum kalır. Allah muhafaza etsin. Allah Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
muhabbetimizi ziyade etsin çünkü kurtuluş ondadır. Bizim amelimiz beş para değil, bir para 
bile etmez. İnsan ibadet ediyor, nerede nasıl ettiğini bilmiyor ama Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in muhabbetle inşallah kurtuluruz, Allah ziyade etsin inşallah.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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