
 

 

FOLLOW ISLAM, NOT THE EGO 
IKUT LAH PERINTAH ISLAM BUKAN HAWA NAFSU -EGO 

 
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. 

 
 Kita harus mengikuti agama Islam.  Islam adalah agama yang di perintahkan oleh 

Allahهلالج لج . Ia merupakan agama Allah.  Janganlah ikuti hawa nafrsu kita atau ego kita tetapi 

patuhilah kehendak Allah هلالج لج. Jangan ikuti orang yang guna minda mereka. Mereka 

meyesatkan kita. 
 

Oleh kerana itu ada banyak pecahan.  “Akan ada  73 pecahan,  72  akan masuk 

neraka dan hanya satu akan masuk surga,” sabda Rasulullah s a w.  Bila di tanya yang 

mana satu? Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menjawab dari yang majoriti. Yang lain mengikut minda 

sendiri sesat dan menyesatkan dan akan terjurumus ke  jurang api neraka.  

Sudah tentu ada perkara yang anda sukai tetapi tidak di gemari oleh Islam. Maka 

anda harus menyesuaikan diri mu pada landasan Islam. Kita harus menyemai di jiwa kita 

kecintaan akan semua perintah perintah Allah هلالج لج Jika anda melanggar perintah Allah هلالج لج 

maka anda menghadapi kesengsaraan. Tetapi jika anda cuba seberapa daya untuk 

menyesuaikan diri mu maka anda menguruskan kehidupan menuju ke hadrat Allah هلالج لج 

Dengan kepastian, ego -hawa nafsu kita tidak suka anda menuju ke hadrat Illahi, 

pada permulaan nya  tetapi,  dengan ketekunan anda untuk mematuh perintah Illahi ego - 

hawa nafsu kita akan tunduk kepada kita. Lama kelamaan, perintah Allah akan menjadi 

suatu kebiasaan dan tidak susah untuk di laksanakan. Amat lah susah untuk orang yang 

tidak shalat untuk mematuhi undangan anda “Mari lah bershalat”. Tetapi masa demi masa 

dengan kebijaksanaan dan hikmah anda untuk bermula dengan 2 rakaat dan perlahan naik 

ke empat rakaat. Lama kelamaan dengan berkat shalat itu Allah akan meringankan 

bebanan dia untuk menunaikan perintah Allah sesuai dengan shariah Allah هلالج لج. Demi 

masa dia akan ujar “Bila masa untuk bershalat . izin kan saya untuk bershalat dan relak.”  



 

 

Tetapi bila orang yang sering bershalat, jika dia tidak bershalat, ia menjadi suatu 

bebanan seperti hutang kepada nya. Ini lah maksud nya kita mesti menyemai kesukaan 

dan kencintaan untuk mematuhi perintah Allah هلالج لج .  Tetapi orang  yang lazim tidak 

bershalat tidak ada perasaan sebegini. Orang yang sering bershalat sentiasa mengingati 

masa untuk bershalat. Bila waktu nya untuk bershalat?. Bila waktu luputnya bershalat? Bila 

boleh saya bershalat? Dan lain lain persoalan nya.  

 Moga Allah memperjayakan kita untuk mencintai agama dan mematuhi perintah 

Allah  Inshallah. Moga Allah selamatkan kita dari kejahatan dan ego hawa nafsu kita. 

Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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