
  

 

THE PRAYER OFFERED ON TIME 
SHALAT TEPAT PADA WAKTU  

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

Allah  هلالج لجmerahmati kita semua akan nikmat nikmat nya.; baik orang Muslim atau 
Manusia sejagat, Tetapi, malang nya, manusia tidak akui dan menghargai akan nikmat 

nikmat ini.  Kita harus bersyukur kepada Allah هلالج لج  kerana Dia telah mencipta kita sebagai 
orang Muslim. Kita harus bersyukur kepada Nya atas sekala nikmat yang Dia kurnia atas 
kita. 

 
Satu daripada Nikmat yang  dia anugerah kepada kita ia lah nikmat shalat.  Shalat 

adalah suatu amalan yang baik dan mempunyai berbagai manfaat nya.  Suatu kenikmatan 
yang amat besar di kurniakan kepada kita demi kebaikan kita. Ada orang mendapati susah 
untuk melaksanakan nya. Ada di antara nya tinggalkan shalat dan terus abaikan shalat. 
Kemudian, jika Allah memberi mereka taufiq dan hidayah, mereka akan cuba qada’ kan 
shalat ini yang telah tertinggal 

 

Sudah tentu  Allah هلالج لج  memberi ganjaran pahala yang berlebihan untuk orang shalat 
berjemaah. Di dalam shalat ada banyak keindahan nya.  Kemundangan Adhan, Shalat 
sunnat (qabliatan dan badiatan), nikmat zikir tasbihat dan keindahan shalat fardhu nya.  

 
Tetapi adakalanya orang mendirikan shalat dengan kemalasan atau langsung tidak 

mendirikan nya Jika Allah memberi petunjuk mereka akan qadha shalat. Tetapi shalat 
qadha pahala nya amat berkurangan dari shalat yang di dirikan tepat pada waktu nya 
dengan shalat sunnah nya dan adab zikir nya. Maka pahala dan kelebihan shalat qadha 
adalah amat berkurangan jika berbanding dengan shalat tepat pada waktu nya.  

 
Katakan orang itu mendirikan shalat qadha, maka ia akan kekurangan pahala nya 

kerana tidak melaku shalat sunnat nya. Tiada shalat qadha untuk shalat sunnat. Jika ia 
hendak juga mendirikan shalat sunnat ia hanya dikira sebagai shalat nafila. Shalat sunnah 
ada berbagai jenis,  seperti sunnat muakkada and ghayri-muakkada.  
 



  

{Pengertian Shalat Sunnah Muakkad 

Shalat sunnah muakkad adalah shalat sunnah yang dikuatkan (selalu dikerjakan Rasulullah 

dan jarang ditinggalkannya). 

Pengertian Shalat Sunnah Ghairu Muakkad 

Shalat sunnah ghairu muakkad adalah shalat sunnah yang tidak dikuatkan (kadang 

dikerjakan Rasulullah dan kadang kala tidak dikerjakannya)} 

 

Shalat sunnah sebelum Shalat fadhu subuh, shalat qabliatan dan badhiyatan zuhur, shalat 

badiatan magrib dan shalat badiatan Isyak adalah shalat sunnat muakkada (anda harus 

shalat nya kerana Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص lazim melakukan nya) 

{“Barangsiapa menjaga dalam mengerjakan shalat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan 

membangunkan rumah untuknya di surga, yaitu 4 rakaat sebelum Dzuhur, 2 rakaat setelah 

Dzuhur, 2 rakaat setelah Maghrib, 2 rakaat setelah Isya`, dan 2 rakaat sebelum 

Subuh.” (HR. At-Tirmizi dan An-Nasai). 

Ada juga shalat sunnat yang lain. Misalan nya jika anda shalat sunnat badiyatan 
Zuhur dua rakaat adalah sunnat muakkada. Jika kita shalat 4 rakaat badiyatan,  itu tidak 

dilazimkan oleh Junjungan kita Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص maka hukum nya ialah Sunnat ghayr 
mukkada. Shalat sunnat qabliatan sebelum Asar dan shalat sunnat qabliatan sebelum 
magrib adalah shalat sunnat ghayr mukkada. Tetapi, walaupun shalat sunnah ghayr  

mukkada tidak lazim dilakukan oleh Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, ia lebih kedudukan tinggi daripada 
shalat nafila.  

 
Sebagai ringkasan shalat rawatib yang muakkadah dan ghairu muakadah adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 
Maka para murid jangan lah ambil ringan tentang shalat, tentang shalat sunnat.  

Shalat fardhu boleh di qada’ kan atau di jama’kan tetapi shalat sunnat tidak boleh di  



  

qada’kan atau di jama’kan . Maka jika anda tinggalkan nya (Shalat sunnat) maka anda telah 
kehilangan suatu hadiah atau kurniaan yang amat besar.  

 
Anda boleh shalat dimana mana sahaja (mengikut hukum fiqah). Kami berpesan ini 

semua kepada anda agar anda memperolehi lebih pahala lebih kebaikan.  Kami syorkan ini 
semua agar anda memperolehi binaan akhirat yang lebih kukuh.  Jika ada di antara orang 
yang tidak pernah bershalat, kami syorkan sebagai permulaan mereka shalat hanya 2 rakaat 
se hari sehingga mereka membiasakan diri. Selepas mereka lazimkan diri dan Allah telah 
meringankan maka teruskan shalat lima waktu. Jika Allah izinkan, hendaklah mereka 
qadha’kan shalat yang mereka telah tinggal.  

 

Shalat adalah suatu ibadah yang Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, gelarkan nya sebagai ‘cahaya di mata 
ku’.  Sesiapa yang melakukan nya akan memeperolehi manfaat di dunia dan di akhirat. 
Doa orang yang tidak mengamalkan nya tidak akan di terima. Mawlana Shaykh Nazim 
QAS bertitah jika orang mendoakan untuk  orang yang tidak bershalat, doa itu tidak akan 
di terima. Walaupun seorang wali Allah mendoakan untuk orang yang tidak bershalat ia 
juga tidak akan di terima. Mawlana Shaykh Nazim QAS sering bertitah “Saya berdoa 
untuk anda, anda sekurang kurang nya bershalatlah dua rakaat sehari.”   

 

Moga Allah هلالج لج, memberi keringanan untuk kita bershalat, Inshallah. May Allah 
Azza wa Jalla save us from laziness Inshallah. 

 
Wa Minalllah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 
 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
15 February 2016/6 Jumada al-Awwal 1437 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


