
 

 

 
 
 
 
 

IN RETURN FOR WHAT IS DONE 
 

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-shaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

ةٍ َخْيًرا يََره   ا يََره  ٧﴿ فََمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ةٍ َشرًّ  ﴾ َوَمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ
 

“Faman ya’mal misqala tharratin khayran yarah, waman ya’mal misqala tharratin 

sharran yarah.” (Sura Zilzal:7-8) (So whoever does an atom's weight of good will see it. 

And whoever does an atom's weight of evil will see it.) Ang mga gumagawa ng kabutihan 

ay makikita nila ito at magiging kabutihan ito para sa iyo. Ang mga taong gumagawa ng 

kasamaan ay magkakaroon din ng kapalit. 

Ito ay nangyayari sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ang taong gumagawa ng 

kabutihan ay makakakuha ng gantimpala. Mabubuhay sila ng matiwasay at magiging 

maganda ang kanilang kabilang buhay. 

Ang taong gumagawa ng kasamaan ay walang saysay. Sa mundong ito o sa kabilang 

buhay. Makakatikim sila ng paghihirap. Magiging apoy ang kasamaan na iyo sa kanila dito 

at sa kabilang buhay. Di sila magkakaroon ng kaligayahan at kapayapaan kahit na sila’y 

mayaman,          

Akala nila kapag sila ay mas gagawa ng masama ay mas magiging masaya at payapa 

ang buhay nila. Ang mabuti ay mula lamang sa mabuti at ang masama ay mula sa masama. 

Kapag mas maraming kasamaan ang iyong gagawin, mas maghihirap ka. Tignan mo ang 

kabutihan, gumawa ka ng kabutihan at maging mabuti.  Makakahanap ka ng kagandahan 

sa kabilang buhay In Sha Allah. Tulungan nawa ng Allah ang ating mga sarili sa pag gawa 

ng mabuti at lumayo sa kasamaan. Wag natin sundan ang kasamaan In Sha Allah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 
Al-Fatiha. 
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