
 
 

 

 

 

 

 
MOST PEOPLE ARE ON THE WRONG WAY 

RAMAI ORANG DALAM PERJALANAN YANG SALAH 
 

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. 

 
Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

ِ إِن يَتَّبِعُوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن هُْم إاِلَّ  َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن فِي األَْرِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل اّلله

 يَْخُرُصونَ 
“Wa’in tuti’ akthara man fil ardi yudillooka ‘an sabilillahi, iyyattibi’oona illathanna 

wa’in hum illa yakhrusoon.” (Sura An’am:116) Allah هلالج لج berfirman: “Dan jika engkau 

menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu 

dari jalan Allah; tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata dan mereka 

tidak lain hanyalah berdusta. (116) 

Mereka menuruti Ego mereka. Mereka menuruti kehendak Shaitan. Ini lah situasi 

dunia terkini. Jangan lah berkata, “Ramai orang yang melakukan nya, maka saya juga akan 

melakukan nya, tiada apa yang akan terjadi.” Ikutilah kata kata orang kumpulan kecil, 

“lakukan apa yang mereka lakukan dan ambil lah mereka sebagai contoh,” maksud firman  

Allah ملسو هيلع هللا ىلص. 

Tidak semesti nya apa yang di lakukan oleh kumpulan majoriti adalah betul. Apa 

yang di perintah oleh Allahهلالج لج adalah Haq. Ramai orang suka turut ego mereka.   

Ramai orang tidak berfikir haluan mereka. Tetapi pada akhirat barulah mereka buka 

mata mereka . “Kita mengikuti jalan yang salah. Kita ikut orang yang salah,” mereka berkata 

dengan penuh penyesalan. Sesal kemudian tiada berguna.  

Kita harus berfikir haluan kita di dunia ini. Kita harus hitung betapa betul dan 

kesalahan yang kita lakukan. Sebagian besar dunia tidak beriman. Mereka membinasakan 

diri. Jangan pandang wang, harta dan lagak mereka. Semua itu tiada berguna untuk mereka.  

Mereka merompak dunia dan membawa nya ke negara mereka. Tiada barakah. 

Mereka hanya ingat dunia ini.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mereka mencari cara baru dengan minda tersendiri. Mereka tidak akan mendapat jalan yang 

benar. Mereka lari dari kebenaran. 

Allah هلالج لج tunjuk kita jalan yang benar. Seperti di nasihati oleh Allah هلالج لج yang bermaksud 

“Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan 

menyesatkanmu dari jalan Allah; tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-

mata dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.” “Ikutilah jalan ku” maksud firman Allah       

 Moga Allah Azza wa Jalla memberi fikiran dan kebikjaksanaan  dan jangan kita di sesat . هلالج لج

dari jalan yang benar.  Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

16 October 2016/15  Muharram 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 


