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CIRI-CIRI TAKWA
Oleh: JHEAINS

ْ ٍَأٍَُّوَاالَّرٍِنَ ءَاوَنٌُاِ اتَّقٌُاِ المَّىَ ًَلِتَنِظُسِ نَفِسْ وَّا قَدَّوَتِ لِغَدٍ ًَاتَّقٌُاِ المَّىَ إِنَّ المَّىَ خَبِري:ِالِحَىِدُ لِمَّىِ الِقَائِن
.َبِىَا تَعِىَمٌُن
ِّ المَّوُيَّ صَن، ُ ًَأَشِوَدُ أَنَّ وُحَىَّدّا عَبِدُيُ ًَزَسٌُِلُى، ُأَشِوَدُ أَنِ آل إِلَىَ إِالَّ المَّىُ ًَحِدَيُ الَ شَسٍِكَ لَى
. ًََسَمِّيِ عَمَى سََِّدِنَا وُحَىَّدٍ ًَعَمَى ءَالِىِ ًَأَصِحَابِىِ أَجِىَعَِِن
. َ أًُِصَِِكُيِ ًَإٍَِّايَ بِتَقٌَِى المَّىِ فَقَدِ فَاشَ الِىُتَّقٌُِن، َ اتَّقٌُالمَّى، ِ فَََا عِبَادَ المَّى، ُأوَّا بَعِد
MA’ASYIRAL MUSLIMIN RAHIMAKUMULLAH,
Marilah sama-sama kita bertakwa ke hadrat Allah SWT dengan melakukan segala yang
diperintahkan-Nya dan meninggalkan segala bentuk yang ditegah dan dilarang-Nya.
Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang beramal soleh,
demi untuk menghasilkan kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat.
HADIRIN JAMAAH JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SWT,
Setiap detik dari kehidupan kita, setiap langkah dalam perjalanan hayat kita,
sesungguhnya hanya akan bermakna seandainya ia diterjemahkan dengan nilai-nilai
ketakwaan. Ketakwaan menjadi asas kepada kecemerlangan dalam segala bidang
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kehidupan insan. Dalam hidup sebagai seorang remaja, ketakwaan menjadi landasan
membina kecemerlangan generasi tersebut. Dalam hidup berkeluarga, ketakwaan
menjadi penjana kebahagiaan rumah tangga. Dalam hidup berjiran, bermasyarakat dan
bernegara,

ketakwaan

juga

menjadi

pemangkin

kepada

kesejahteraan

dan

kemakmuran sesebuah masyarakat dan Negara. Malah peradaban dan tamadun
manusia yang unggul juga terpancar dari sumber manusia dan sistem kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang berasaskan nilai-nilai ketakwaan.
Justru, soalnya di sini apakah nilai takwa itu? Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa
takwa berasal dari kata wiqayah iaitu pelindung atau pemelihara yang merujuk kepada
terpeliharanya orang-orang yang takwa itu daripada kejahatan. Sementara Abdullah
Ibnu Abbas pula menjelaskan bahawa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang
yang berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya agar terhindar daripada kemurkaan
dan siksaan Allah. Mereka juga sentiasa meninggalkan dorongan hawa nafsu sambil
mengharap keredhaan Allah dengan menunaikan segala perintah-Nya.
Jelas di sini bahawa ciri utama golongan muttaqin atau orang-orang yang bertakwa itu
ialah:
Pertama: Sentiasa memelihara diri daripada melakukan kemungkaran.
Kedua: Orang-orang yang takwa sentiasa menentang dorongan hawa nafsu dan
menjauhkan diri daripada perkara-perkara mungkar.
Ketiga: Orang-orang yang bertakwa sentiasa memelihara lisan dan tindakannya
daripada sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT.

Keempat: Orang-orang yang bertakwa sentiasa mengharap rahmat dan keredhaan
Allah dengan melaksanakan nilai hidup belandaskan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah
SAW.
Kelima: Orang-orang yang bertakwa sentiasa menjaga hubungan mereka dengan Allah
dan memelihara dengan baik ikatan sesama manusia. Ertinya takwanya terhadap Allah
memancar dalam kehidupan bermasyarakat.
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HADIRIN JAMAAH JUMAAT YANG DIBERKATI ALLAH SWT,
Kelima-lima ciri yang disebutkan tadi jika dilaksanakan dalam pelbagai urusan hidup
pasti akan memancarkan kejayaan dan kebahagiaan.
Misalnya dalam hidup bermasyarakat, ketakwaan akan melahirkan rasa kasih sayang,
membina semangat muafakat, menjalin kerjasama, ikhlas, adil dan amanah yang
menjadi tuntutan kepada setiap individu mukmin.
Demikian juga takwa akan menjauhkan seseorang daripada melakukan tindakan yang
ditegah oleh agama seperti mengumpat, mengadu-domba, mencaci, memfitnah,
berprasangka

buruk,

menzalimi

dan

memudaratkan

individu

dalam

anggota

masyarakat. Betapa rahmatnya kehidupan masyarakat yang bersatu hati serta
menjauhi sifat dengki mendengki dan bermusuhan, pancaran daripada nilai-nilai takwa
yang terbina dalam kehidupan setiap diri dan mukmin.
Dengan sifat-sifat takwa yang terbina dalam kehidupan masyarakat, Allah SWT
memberikan rahmat dan keredhaan-Nya dengan memberikan kelapangan hidup bagi
masyarakat yang berbentuk kemurahan rezeki dengan taraf hidup yang sejahtera dan
beroleh keredhaan-Nya. Inilah nilai yang menjana kegemilangan tamadun Islam yang
cemerlang dengan kemantapan nilai ilmu dan iman, keteguhan nilai ukhuwah dan
perpaduan, dan tingginya nilai ihsan dan kemanusiaan yang terjana daripada
ketakwaan kehadrat Allah SWT. Tamadun yang unggul sesungguhnya adalah tamadun
yang diasas dengan nilai-nilai takwa ke hadrat Allah SWT.

Firman allah SWT dalam al-Quran surah at-Talak ayat 2.

ًَوَن ٍَتَّقِ المَّىَ ٍَجِعَنِ لَّىُ وَخِسَجّا
“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah nescaya Dia akan mengadakan baginya
jalan keluar”.

ِأَعٌُذُ بِالمَّىِ وِنَ الشََِّطَانِ السَّجَِي
3

               
      

َبَازَكَ المَّىُ لِى ًلَكُيِ بِالِقُسِآنِ الِعَظَِِيِ ًنَفَعَنِى ًَإٍَِّاكُيِ بِىَا فَِىِ وِنَ اآلٍََاتِ ًَالرِّكِسِ الِحَكَِِيِ ًَتَقَبَّن
ِوِنِّى ًَوِنِكُيِ تِالًََتَىُ إِنَّىُ هٌَُ السَّىَِِعُ الِعَمَِِيُ أَقٌُهُ قٌَِىلِ هَراَ ًَأَسِتَغِفِسُ المَّىَ الِعَظَِِيَ لِى ًلَكُي
. ًََلِسَآئِسِ الِىُسِمِىِنيَ ًَالِىُسِمِىَاتِ فَاسِتَغِفِسًُِيُ إِنَّىُ فَََا فٌَِشَ الِىُسِتَغِفِسٍِنَ ًٍََا نَجَاةَ التَّآئِبِني

***
Disediakan dan diedar oleh:
Bahagian Penyelidikan dan Informasi
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NOTA: Teks khutbah ini mengandungi potongan ayat-ayat al-Quran dan Hadith Rasulullah SAW.
Mohon jaga dengan cermat dan tidak disepahkan.
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