
LET OUR INTENTION BE GENUINE 

JADIKANLAH NIAT KITA MURNI SEJATI 
 

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. 

 
Jadikanlah niat kita bersih, suci dan kerana Allah  dengan penuh keikhlasan.  

Allah   mempunyai dan memilik segala gala nya.   Janganlah guna Agama yang suci ini 
untuk manfaat sendiri.  Jika anda mengguna nya untuk manfaat sendiri maka keimanan 
anda tipis dan semangkin lama semangkin hilang. Jika ada niat untuk mencapai 
persetujuan orang dan bukan persetujuan Allah  dan demi mendapat keuntungan 
material maka niat yang buruk ini akan merosakkan kerohanian anda.  
 

 Semua perkara begini cara nya.  Junjungan kita Rasulullah  bersabda “Dengan 
sentiasa menyatakan yang Haq, seorang akan dimaktub sebagai seorang yang sidiq, benar 
di sisi Allah .  Dengan sentiasa berbohong, seorang itu akan di maktub sebagai seorang 
penipu.” Bagaimana orang itu bermula begitu lah ia akan mengakhiri nya. Orang akan 
terus mengamalkan kebiasaan nya dan tidak akan berubah.  
 
 Tariqah kita adalah semata mata kerana Allah . Kita mahu Allah , kita berkerja 
dan beramal untuk mencapai Allah. Jangan lah kita merosakan niat ini. Jika niat kerana 
Allah,  dan niat anda suci, maka Allah tidak akan tinggalkan anda. Allah  tidak akan 
tinggalkan anda di pinggir jalan dan setiap niat anda yang suci akan menjadi kenyataan.  
 
 Jika anda  cuba untuk mencapai nya dengan penuh kelicikan, maka anda akan di 
keji di dunia dan di akhirat.  Kita ada banyak misalan dan kejadian yang boleh menjadi 
iktibar kepada kita. Mereka konon nya buat kerana Allah tetapi akhir nya mereka 
mencuba dengan penuh kekuasaan mereka mencedera orang dan orang orang Muslim.  

Moga Allah  melindungi kita. Ambillah pengajaran ini dan sucikanlah niat kita. 
Tasawwuf makna nya suci, bersih. Jangan kita pudarkan nya. InsyaAllah Moga Allah  
membela kita.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  
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