
 

 
 
 
 
 

IN RETURN FOR WHAT IS DONE 
SEBAGAI BALASAN BAGI APA YANG DILAKUKAN 

 
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
 

“Famay ya’mal misqala tharratin khayrai yarah, wamay ya’mal misqala tharratin 

sharrai yarah.” (Sura Zilzal:7-8) 

 Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat 

amalnya)! (7) Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam 

surat amalnya)!  (8) 

 Sesiapa yang buat baik pasti akan melihat surat amal nya, makna nya mereka akan 

melihat kebaikan. Dan ia juga menjadi kebaikan kepada nya. Sesiapa yang buat jahat, ia itu 

melakukan dosa dan membuat perkara mungkar walau sebiji zarah, Allah هلالج لج pasti akan 

membalas nya.  

Ia berlaku di dunia dan di akhirat.  Orang yang buat baik di dunia ini akan bersama 
kebaikan itu walaupun dia bukan seorang yang kaya atau sihat. Maka kebaikan itu lebih 
bermanfaat di akhirat dan ia juga mendapat kehidupan yang baik di dunia. Mereka akan 
mendapat keredhaaan Allah dan akhirat mereka akan di bina dengan mantap.   

 
Orang yang membuat jahat tidak ada guna nya di dunia dan di akhirat. Mereka 

akan menderita dengan hukuman mereka untuk kejahatan mereka lakukan di dunia dan 
akhirat. Maka tiada persoalan “ Saya laku kejahatan dan mendapat keselesaan.” Kejahatan 
itu adalah api untuk mereka di akhirat dan bahang api di dunia ini.  Mereka tidak akan 
manfaat dari kejahatan ini.  Makna nya walaupun mereka kelihatan berjaya, kaya raya, 
penuh dengan kuasa di dunia ini tetapi pada hakikat nya mereka tidak akan mengecap 
kenikmatan ketenangan dan keselesaan.   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mereka beranggan anggan mereka akan mengecap kegembiraan dan ketenteraman 

bila mereka laku kejahatan dalam kadar berlebihan., akhir nya mereka tidak akan 
mendapat nya. Kebaikan hanya di capai dengan mengamalkan perkara perkara yang  baik 
dan Kejahatan akan di landa dengan perbuatan yang jahat. Berlebihan anda melaku 
kejahatan  anda akan di timpa dengan bebanan berlebihan dan pasti hidup anda akan 
berhuru hara dan tidak selesa. Pandanglah kepada kebaikan, amalkan perkara perkara yang 
baik, dan hidup dalam kebaikan. Anda pasti akan di riangkan dengan kegembiraan di 

akhirat, InsyaAllah. Moga Allah هلالج لج dorong ego kita untuk buat kebaikan. Ego kita lebih 
cendurung kepada kejahatan. Jangan lah kita menuruti nya, InsyaAllah 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
 
 
 
 
 
 
Al-Fatiha. 
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