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Apa itu “Barakah”?
• Secara literal:
ِ
ِ
ْ
است ْم َر ُار ُه
ِ ْ ََتكَا ُث ُر اخل
ْ استق َر ُار ُه َو
ْ ري َو َن ََم ُئ ُه َو
“Kebaikan yang bertambah banyak, berkembang,
tetap dan berterusan.”
• Kalimah ini disebut di dalam al-Qur’an dan alSunnah berkali-kali.
• Mengingkarinya boleh menyebabkan seseorang itu
jatuh ke dalam kekufuran kerana menafikan
sesuatu yang disebut dengan jelas di dalam alQur’an.
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• Kalimah al-Barakah dan seumpamanya disebut
sebanyak 32 kali di dalam al-Qur’an, di dalam
32 surah.
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Perkara yang dikaitkan dengan Barakah
di dalam al-Qur’an:
•
•
•
•
•
•
•

Allah 
Manusia – para Nabi 
al-Qur’an
Tempat tertentu
Masa tertentu
Pohon yang tumbuh di tempat yang diberkati
Air yang suci
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• Al-Barakah juga didefinisikan sebagai:
ِ ْ اخلـ ْ َِْي
ْ وت
اْل َ َِل ِّي ِيف ْي
الَّش ِء
ُ ُث ُب
“Tetapnya kebaikan kurniaan Tuhan pada sesuatu
perkara.”
• Dengan keberkatan: yang sedikit menjadi
banyak; yang kurang mencukupi; keadaan
bertambah baik, tanpa sebarang had, dan
adakalanya tanpa dirasai dan diketahui sumber
kedatangannya.
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Makna-makna al-Barakah
• Kekukuhan, tetap, bersungguh-sungguh di atas
sesuatu urusan dan berterusan melakukannya.
• Kebaikan yang banyak.
• Ketinggian darjat, kekudusan, kesucian, dan
keagungan – bila dinisbahkan kepada Allah .
• Menetapkan kebaikan bagi sungai tertentu,
pokok tertentu, buah tertentu, para Nabi 
dan para Solihin.
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• Air hujan yang sentiasa turun dari langit dan
awan-awan yang membawa hujan.
• Nasib yang baik dan masa depan yang baik.
• Pertumbuhan, pertambahan dan kebahagiaan.
• Ketinggian dalam setiap perkara.
• Keluasan, pemanjangan dan keseluruhan.
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Rasulullah SAW dan Keberkatan
• Rasulullah  telah mengubah masyarakat
Jahiliyyah yang telah dirosakkan sekitar hampir
2500 tahun hanya dalam tempoh 23 tahun!
Bahkan mengubah dunia!
• Michael H. Hast: Nabi Muhammad
 diletakkan pada No. 1 dan teratas
dalam senarai manusia yang paling
berpengaruh di dalam sejarah manusia.
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Sebab-sebab Keberkatan dalam
Kehidupan
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Niat yang baik.
Keimanan dan ketakutan kepada Allah
.
Ketaqwaan kepada Allah 
Memelihara dan menyempurnakan
Solat.
Pembacaan al-Qur’an
Berbakti kepada Ibu Bapa
Sentiasa membaca “Basmalah”
Makan secara berjemaah
Jujur dalam perniagaan
Amanah
Berdoa memohon keberkatan.
Pendapatan yang halal serta
memelihara diri dari perkara Shubhat
dan Haram dalam mencari rezeki.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mengikut Sunnah Rasulullah  dalam
segenap aspek kehidupan.
Solat al-Istikharah
Bersyukur di atas nikmat Allah.
Menginfaqkan harta.
Menjaga hubungan silaturrahim
Memulakan kehidupan harian di awal
pagi (sebelum Subuh).
Perkahwinan.
Beristighfar dan menjauhkan diri dari
berterusan di dalam dosa.
Pengurusan masa yang baik.
Jihad
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Mencari Keberkatan di dalam
Pembelajaran
• Kisah dua orang pemuda yang menuntut ilmu –
seorang menjadi ‘alim dan seorang tidak
menjadi ‘alim: mengapa begitu?
Hasil Dapatan Soal Selidik

Pemuda yang menjadi ‘alim
MENJAGA ADAB ketika menuntut
ilmu

Pemuda yang tidak menjadi ‘alim
TIDAK MENJAGA ADAB ketika
menuntut ilmu
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Kaitan Keberkatan ILMU dengan
ADAB
• Keberkatan ilmu sangat berkait rapat dengan
ADAB-ADAB dalam menuntut ilmu.
• Adab-adab menuntut ilmu merangkumi adabadab zahir dan batin / rohani.
• Ilmu adalah NUR yang perlu disimpan dalam
bekas yang BERSIH.
• Ilmu yang diambil melalui jalan ADAB akan
lebih bermanfaat, lebih dimanfaatkan.
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Perkara-perkara Yang Perlu Dipelihara Dalam
Pembelajaran Bagi Mendapatkan Keberkatan
•
•
•
•
•
•
•
•

Niat
Adab dengan guru.
Adab dengan ilmu.
Adab dengan diri.
Adab dengan masa.
Adab dengan sahabat.
Adab dengan kenalan.
Mempunyai wirid.

• Menjaga makan dan
minum dari perkara
Shubhat dan haram.
• Memelihara pintu-pintu
ilmu: mata, telinga dan
akal.
• Memelihara Solat.
• Sentiasa memelihara zikir
dan fikir.
• Bergaul dengan orangorang soleh.
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Sebab Kehilangan Keberkatan Dan
Kelupaan di dalam Menuntut Ilmu
• Maksiat.
• Tidak menjaga adab
dengan guru.
• Tidak menjaga adab
dengan ilmu dan
perkara berkaitannya.
• Penghasilan ilmu tidak
diniatkan.
• Lidah yang kotor.

• Tidak menjaga waktu.
• Tidak mendabitkan/
mengikat ilmu dengan
tulisan.
• Tiada mengulangulangkan ilmu (tiada
ulangkaji).
• Tiada muzakarah /
perbincangan bersama/
berkumpulan.
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Tanda Keberkatan di dalam Ilmu
• Ilmu tersebut membawa
kita kepada ketaatan
kepada Allah.
• Ilmu tersebut menjadi
sebab jauhnya kita
daripada maksiat.
• Ilmu tersebut menjadikan
kita memahami nilai
perbezaan di antara dunia
dan akhirat.

• Ilmu tersebut melahirkan
sifat dan sikap yang baik
(akhlak yang baik) dalam
diri kita.
• Ilmu tersebut tidak
menambah keegoan kita
(sifat Iblisiyyah).
• Ilmu tersebut membantu
kita dalam urusan agama
dan dunia kita.
• Ilmu tersebut hadir ketika
kita memerlukannya.
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Solat sebagai Asas Keberkatan
Kehidupan
• Solat itu adalah kejayaan (al-falah).
• Solat itu adalah tiang agama.
• Solat itu adalah tugas paling utama sehingga
diwahyukan dengan cara paling istimewa.
• Solat itu adalah keberkatan waktu dan pengurusan
waktu yang terbaik.
• Solat itu adalah penyucian diri.
• Solat berjemaah adalah di antara Sunnah
Rasulullah  yang sangat ditekankan.
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Penutup: Amalan Memperbaiki Niat
Menuntut Ilmu
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Penutup: Doa Bagi Keberkatan
•

•

Doa keberkatan adalah antara doa-doa yang penting sehinggakan ia menjadi
tuntutan yang penting bagi kesempurnaan solat kita – dalam doa Qunut dan bacaan
Selawat dan memohon keberkatan ketika duduk Tahiyyat Akhir.
Imam Ahmad di dalam Musnadnya meriwayatkan bahawa seorang lelaki dari Bani
Hanzalah pernah memerhatikan Rasulullah  bersolat dengan teliti dan dia
mendengar Baginda berdoa dengan bersabda:

“Ya Allah! Ampunilah dosaku, dan luaskan bagiku pada rumahku, dan berkatilah bagiku
pada apa yang Engkau kurniakan kepadaku.”
T: Ahmad – Musnad Ahmad. No. 16599. Penilaian Pentahqiq: Hasan li Ghayrih.
20

Terima kasih.
واهلل أعلم وعلمه أتم
Allah Maha Mengetahui dan Ilmunya Maha Sempurna
Email:
abdullaah@usim.edu.my / abdullaah.usim@gmail.com
FB: Abdullaah Jalil
FB Page: Penuntut Ilmu & Masjid Hati Ummah
Laman Sesawang: www.penuntutilmu.com
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