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DEFINISI TAQWA 

•  Dari segi bahasa berasal daripada 
perkataan “wiqayah” : memelihara.  

•  Maksud kepada pemeliharaan itu adalah 
memelihara hubungan baik dengan Allah 
SWT., memelihara diri daripada sesuatu 
yang dilarangNya. Melaksanakan segala 
titah perintahNya dan meninggalkan 
segala laranganNya. 



•  Rasulullah SAW pernah ditanya maksud 
taqwa. Baginda menjelaskannya seperti 
maksudnya yang berikut : 

•  “pernahkah engkau bertemu jalan yang 
banyak duri dan bagaimana tindakanmu 
waktu itu? Orang itu menjawab, apabila 
aku melihat duri aku mengelak ke tempat 
yang tidak ada duri atau aku langkahi atau 
aku mundur. Abu hurairah menjawab, 
itulah dia taqwa.  



•  Taqwa juga boleh didefinisikan sebagai 
pelaksanaan tuntutan rukun iman dan 
amal salih, takut melaksanakan larangan 
allah dan berani melaksanakan titah 
perintahNya.  

•  Juga seronok atau ketagihan melakukan 
titah perintahNya dan jijik atau benci 
melakukan laranganNya 



SURUHAN BERTAQWA 

•  Firman Allah dalam surah ali-Imran ayat 
102 yang bermaksud : Wahai orang-orang 
yang beriman, bertaqwalah kamu kepada 
Allah dengan sebenar-benar taqwa. 
Janganlah kamu mati melainkan dalam 
keadaan kamu beragama Islam. 



Dalil Hadith 

•  “Bertaqwalah kamu semua kepada Allah, 
kerjakanlah solatmu lima waktu, puasalah dalam 
bulanmu- yakni puasa wajib dalam bulan 
ramadhan – tunaikanlah zakat harta bendamu 
untuk mensucikan dirimu, taatilah orang yang 
memegang pemerintahan di kalangan kamu- 
yakni dari golongan kaum muslimin. Dengan 
melaksanakan semuanya itu kamu semua dapat 
memasuki syurga Tuhanmu” 

(Hadiht riwayat Hakim dari Abu Umamah) 



CIRI-CIRI ORANG BERTAQWA 

•  Menunaikan suruhan Allah SWT seperti 
sembahyang, puasa, zakat dan haji 

•  Memiliki sifat-sifat mahmudah seperti 
sabar, mengasihani, tekun, 
bertangggungjawab 

•  Meninggalkan larangan Allah SWT 



Kaidah Membina Taqwa 

•  Mengenali diri sendiri sebagai hamba 
Allah dan khalifah. 

•  Mendekatkan diri dengan Allah melalui 
istiqamah dalam ibadah 

•  Melaksanakan tanggungjawab dan 
amanah sebagai hamba dan Khalifah 

•  Melazimkan diri dalam suasana kebaikan 
(amal soleh) dan menghindarkan diri dari 
perkara-perkara yang dilarang. 



Kenapa Taqwa penting dalam 
kehidupan 

1. Tuntutan Aqidah 
    ( Arahan Allah dan Rasul) 
2. Mengetahui Kelemahan/kekurangan & 

kekuatan 
3. Persediaan Memperbaiki diri / 

keluarga dan organisasi 
4. Melahirkan keinsafan & membentuk 

insan yang bersyukur. 



5. Meningkatkan usaha / amalan 
6. Menyediakan bekalan 
7. Menjana Kekuatan 
8. Akan disoal di akhirat 
9. Menerima balasan syurga/ 

neraka 



Kesan Taqwa 

•  Membentuk hati supaya sentiasa berada 
dalam jurusan yang betul 

•  Membentuk peribadi/akhlak diri, keluarga 
dan masy.spt: tanggungjawab, amanah, 
jujur dll 

•  Memiliki persepsi/pandangan yg seimbang 
yg merangkumi hubungan dengan Allah, 
diri sendiri, masy.sekeliling (manusia) dan  
alam sekitar  



Firman Allah dalam surah Ali-Imran 
ayat 110 yang bermaksud: 

•  “Kamu ( wahai Muhammad ) adalah 
sebaik-baik umat manusia, ( karena ) 
kamu menyuruh berbuat segala perkara 
yang baik dan melarang daripada segala 
yang salah ( buruk dan keji ), serta kamu 
pula beriman kepada Allah ( dengan 
sebenar-benar iman )”  



Ganjaran bagi orang bertaqwa 
•  Mendapat kemuliaan 
•  Kejayaan di dunia dan akhirat 
•  Ketenangan hidup  
•  Kemanisan beribadat 
•  Diperluaskan rezeki 

 “ Barangsiapa yg bertaqwa Allah akan 
menunjukkan jalan keluar baginya dan 
memberi rezeki daripada sumber yang 
tidak disangka-sangkakan”.( surah al-
Talaq 2-3 ) 

 



KESIMPULAN 

 TAQWA ADALAH ASAS YANG PERLU 
ADA DALAM HIDUP MANUSIA UNTUK 
MENJAMIN KEHIDUPAN YANG 
HARMONI 




