
 
 

 

 

 

 

 
IT IS A FAULT TO SAY AND NOT DO 

SUATU KESALAHAN UNTUK ‘CAKAP TIDAK SAMA BUAT’ 
 

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 Azza wa Jalla states: Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir 

Rahmanir Rahim. 

ِ أَن تَقُولُوا َما ََل تَْفعَلُونَ ٢﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما ََل تَْفعَلُونَ   ﴾ َكبَُر َمْقتًا ِعندَ اَّللَّ
“Ya ayyuhallathina aamanu lima taqooluna mala taf‟aloon. Kabura maqtan 

„indallahi an taquloo mala taf‟aloon.” (Sura Saff:2) 

 “Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu 
tidak melakukannya.” Apa yang di maksudkan ia lah jadi suatu dosa besar atau kesalahan 
yang besar jika anda „cakap tidak sama buat‟. Allah tidak suka kelakuan sebegini.  

Ia suatu amalan yang tidak baik yang mengakibatkan orang pandai cakap tetapi 
tidak buat.Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Quranul karim. 

Kebanyakan orang berbicara tanpa di ikuti dengan tindakan. Ada yang janji sesuatu 
kepada orang tetapi tidak menepati nya. Allah akan menyoal nya.  Jika anda tidak 
berkemampuan untuk lakukan nya jangan berjanji. Anda di percayai oleh orang dan anda 
memberi harapan kosong kepada orang yang akan merasa hampa.  Anda mesti kota janji 
anda. Jika anda bercakap, cakaplah dengan penuh hikmah sebagai seorang insan yang 
sejati dan laksanakan janji dan kata kata mu  

Ada masa nya Orang cuba  seberapa daya untuk membuat sesuatu, dan jika anda 
tidak dapat lakukan , maka anda harus memohon maaf dan beritahu nya “Saya tidak boleh 
lakukan”.  Tetapi jika anda hanya setakat menabur janji ia tidak baik untuk orang lain dan 
tidak di terima oleh Allah swt. Moga Allah ampuni kita semua Inshallah. Moga Dia 
jadikan kita orang orang yang menepat janji Inshallah.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

 

 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

21 December 2016/21  Rabiul Awwal 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 

 


