
 
 

 

YOU REAP WHAT YOU SOW 
ANDA AKAN MENUAI APA YANG ANDA TANAM 

 
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. 

 

 Allah هلالج لج berfirman dengan maksud nya, “Buat Baik” “ Buat baik dan anda akan di 
balas dengan  kebaikan. Sesiapa yang buat jahat akan di balas dengan kejahatan” sesuai 

dengan firman  Allah هلالج لج dalam AlQuran 
 

. ا َيَره    ٍة َخۡير ً۬ َوَمن يَۡعَمۡل ِمۡثقَالَ  (٧ۥ ) فََمن يَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل ذَرَّ  

ا يََره   ٍةً۬ َشر ً۬ (٨ۥ ) ذَرَّ  

6) 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)! Sura Zilzal 

 
 

Apa yang anda buat anda akan di balas dengan setimpal nya. Tiada apa yang di sia-sia. Bila 
anda buat kejahatan ia tiada bermanfaat di dunia dan anda akan lihat balasan nya di 
akhirat.  
 

Kadangkala  Shaitan berkata, “Anda sia sia buat kebaikan ia tidak bermanfaat.” 

Pasti ia banyak bermanfaat tetapi manusia tidak bersabar dan tidak bersyukur.Seorang 

Mumin harus ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Bila melaksanakan sesuatu dengan 

ikhlas, Allahهلالج لج akan balas berlipat ganda. Dia memberi ganjaran yang berlebihan di akhirat 

juga. 

Sekarang manusia suka hebohkan perkara sedikit yang dia lakukan dengan berkata 

“Saya lakukan ini dan itu.” Minnat dalam bahasa Arab bermakna menggosok hidung 

sebagai (tanda sombong). Adab orang dahalu kala lain,  sekarang lain. Dahulu mereka 

melakukan kebaikan  dengan rahsia,  sekarang mereka hebohkan seluruh dunia. 



 
 

Ini adalah penyakit akhir zaman.  Shaitan, dengan askar nya, mengarah dan 

bermain dengan orang dengan kehendak nya.  Namun,  Inshallah, moga Allah kurniakan 

kita untuk berbuat baik. Moga perkara berlaku dengan kehendak nya. Moga ia di buat 

tanpa sia sia,  Inshallah. Moga  Allah هلالج لجberpuas dengan anda semua. 

Al-Fatiha. 
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