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 Solat dan bekerja perlu seiring. Bekerja dengan penuh kesungguhan dan pada masa sama 
melakukan ibadah solat, mewujudkan keberkatan dalam hidup. Kepentingan solat bukan sahaja 
melatih sifat disiplin, malah membina nilai integriti dalam diri. Solat dan kerja mempunyai hubungan 
yang rapat di antara satu sama lain. Asas kedua-dua adalah ibadah yang saling berkait untuk menjadi 
penghuni syurga Allah SWT. Kerja ibarat seperti entiti bangunan, manakala solat pula seperti tapak 
dan tiang yang menguatkan sesebuah bangunan.

 Solat dapat melatih diri menyemai budaya hidup yang lebih teratur dan tersusun.Dengan kata 
lain, solat dengan aturan waktu yang ditetapkan dapat melatih seseorang mengenai disiplin diri dan 
waktu.Justeru, perkara ini amat penting bagi seseorang pekerja menjadi pekerja yang komited dalam 
melaksanakan tugas mereka.

 Disiplin amat penting dalam sesebuah organisasi kerana pekerja yang berdisiplin mampu 
meningkatkan produktiviti dan menjayakan matlamat sesebuah organisasi menuju kejayaan.

Tingkat Integriti, Disiplin Pekerja

 Selain dapat membina disiplin diri, solat sebenarnya dapat meningkatkan integriti seseorang 
pekerja. Ia dapat dilihat melalui perbuatan solat itu sendiri, umpamanya bagi seseorang yang telah 
batal solatnya, hanya dia dan Allah sahaja yang tahu akan perkara itu. Jika ada nilai integriti dalam diri 
seseorang, pastinya mereka akan memulakan solatnya kembali, tetapi bagi yang tidak ada integriti 
dalam diri, mereka tidak akan mengambil endah mengenai hal itu.

 Solat yang benar-benar dihayati akan dapat membentuk jati diri yang unggul dalam kalangan 
diri manusia. Ini amat penting bagi seseorang pekerja kerana nilai integriti yang akan membina 
sifat-sifat mahmudah dalam diri manusia
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