
  
 

 

 

 

 

  
HONORABLE SHABAN 

BULAN SHABAN YANG MULIA 
 

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. 

 
Rajab telah berlalu dan kita berada dalam bulan Shaban-e Muazzam, Shaban Sharif. 

Ia adalah antara bulan yang suci, suatu bulan yang baik. Ia adalah bulan Junjungan kita  

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص.. Memuliakan bulan ini adalah perintah Allahهلالج لج. Anda boleh bersalawat 

sebanyak  300, 500, or 1000 salawat [setiap hari] untuk Junjungan kita Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص pada 

bulan ini. Jika kita bersalawat berlebihan Allah هلالج لج akan ampuni dosa  anda dan tingkatkan 

maqam anda dan merahmati anda. 

Allah هلالج لج Maha Pemurah. Dia tidak akan tinggalkan sesiapa tanpa pahala walaupun orang 

itu mengamalkan perkara yang baik dengan kadar yang sedikit. Tiada yang seumpama 

Allah dan Dia berkuasa atas segala nya. Walaupun ia amat rumit atau amat susah masalah 

nya, atau sebanyak mana kejahatan yang anda lakukan, salawat lebih baik dari memohon 

barakah.  Junjungan kita Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda dengan maksud nya “Sesiapa yang 

berselawat atas aku satu kali, Allah berselawat atas nya sebanyak sepuluh kali,”  

{Petikan hadith berkenaan berselawat 

 “Sesiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang 

sepuluh kali, ia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat. “ (Riwayat Tabrani).. 

“Sesiapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya sepuluh kali 

selawat dan Allah menghapuskan sepuluh kesalahan (dosa) dan mengangkat sepuluh 

darjat kepadanya.”  (Riwayat Ahmad, Nasai dan Al Hakim) 

 “Sesiapa yang membaca salawat untuk Ku satu kali, Allah bersalawat kepadanya sepuluh 

kali, dan barangsiapa bersalawat sepuluh kali kepada ku, Allah akan bersalawat kepadanya 

sebanyak seratus kali.  Dan sesiapa yang bersalawat kepada Ku seratus kali, maka Allah 

menulis di antara kedua-dua matanya kebebasan dari nifak dan kebebasan dari 

neraka.  Pada hari kiamat orang itu akan ditempatkan bersama orang-orang yang mati 

syahid.”[Riwayat At-tabrani]. 
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” Sesiapa berselawat kepadaku di sisi kuburku, maka aku mendengarnya, sesiapa 

berselawat kepadaku dari jauh, maka selawat itu diserahkan oleh seorang malaikat yang 

menyampaikan kepadaku dan ia dicukupi urusan keduniaan dan keakhiratan dan aku 

sebagai saksi dan pembela baginya.” (Riwayat Al Baihaqi dan Al Khatib). 

 . 

“Sesungguhnya orang yang dekat kepadaku daripada kalangan kamu pada hari kiamat 

pada setiap tempat aku berada ialah orang yang lebih banyak berselawat kepadaku di 

dunia.”} 

Umat ini amat bertuah: ia adalah umat akhir zaman. Para nabi mengharapkan 

mereka menjadi individu dari umat Junjungan kita Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص , dan mereka memberi 

khabar yang baik tentang kedatangan nya. Apa makna nya khabar yang baik? Makna nya 

mereka memberi khabaran yang indah. Para Nabi adalah orang yang amat Istimewah. 

Mereka tahu kelebihan menjadi umat Junjungan kita Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص sehingga mereka tidak 

menilai dengan tinggi ramalan kerasulan mereka (prophecy). Menjadi umat Junjungan kita 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص lebih memuliakan.    

Maka oleh itu, bulan  Shaban amat mulia. Ia lebih afdhal untuk memohon 

keampunan, bertaubat dan berselawat pada malam 15 haribulan  bulan Shaban. Jika Allah 

 memberi 10 kali ganda untuk satu amalan, hanya Allah Maha Mengetahui kiraan pahala هلالج لج

nya pada malam itu. Moga Allahهلالج لج rahmati kita semua, moga Allah panjangkan umur kita 

dan moga kita berjumpa dengan Mahdi Alyhis Salam Inshallah.  

Al-Fatiha. 

 
 
 
Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
19 May 2016/12 Shaban 1437 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 


