
	

 

	

	

	

	

 
THE ONLY RIGHT PATH IS ALLAH’S PATH 
HANYA PERJALANAN ALLAH YANG BENAR 

 
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. 

 
Bab Pepatah Arab 

بَ  َمنْ  ب َجرَّ ب َعْقلُھُ  اْلُمَجرَّ  ُمَخرَّ
“Man jarrabal mujarrab, aqluhu mukharrab.” Sesiapa yang telah mengalami 

kegagalan tetapi tetap berkata ‘Saya ingin mengalami lagi sekali pasti minda dia mukkarab - 
rosak.  

 
Dari  zaman Adam Alayhis Salam kepada Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص hingga ke para sahabah,  

ke para alim ulama,  para awliyahullah dan para masyaik - semua nya menunjuk kepada 
manusia satu perjalanan. Landasan ke Allah. Tetapi Manusia memilih perjalanan yang 
berasingan. “Mungkin Kita ikut perjalanan lain yang lebuh baik”. Tetapi akhir nya akan 
mereka akan hilang perjalanan.   

 
Perjalan menuju ke Allah hanya satu sahaja. Tetapi mereka bercampur aduk dan 

akhir nya menyesat. Ada yang terselamat dan balik ke pangkal jalan. Bab Pepatah kata orang 
Turki : ‘Satu pengalaman Musibah lebih baik dari seribu nasehat’.  Ada yang di nashati 
“Jangan ke sana, di sana ada lobang dan anda akan jatuh dan luka parah.Malang nya dia 
ingkari nasehat itu seraya berkata : “Tidak, di sana ada mereka yang kawan baik,, orang 
orang yang baik. Saya akan ikuti mereka.” 

  
Seorang sahabat yang jahat lebih dahsyat dari Shaitan. Jika musibah menimpa nya 

dia akan menyesal seraya berkata “Lebih baik jika saya tidak mengikuti mereka.”  Ratusan 
Ribu nasehat pun tidak berguna. Dia akan mnyesal bila di timpa musibah. Sesal	dahulu	jadi 
pendapatan, Sesal kemudian tiada guna.	



	

 

 

 

 

 

 

	

Berwaspadalah. Awas. Seorang Muslim harus berwaspada. Harus mendengar 
nasehat. Dapat menilai yang baik dan durjana.  

Tidak perlu mencuba perkara yang mereka ketahui ada lah burok.  Allah هلالج لج telah 
mengirim para rasul, para masyaik, ulama da guru agama untuk memimpin kita.  

Jangan sasau dari perjalanan yang betul dan lurus. Hidup lah dengan tenang tanpa 
kesusahan dan kesukaran. Moga Allah rahmati kita dengan berpeka kepada nasehat yang 
baik dan berkawan dengan orang yang salih dan baik Inshallah.  Sahabat yang berpengaruh 
yang buruk amat merbahaya. Moga Allah lindungi kita, anak cucu kita dan semua orang 
daripada ancaman ini. Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
16. January 2017/18  Rabiul Akhir 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah	


