
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 14 Agustus 2022/16 Muharram 1444   Brosur No.: 2089/2129/IA          

Malu Dalam Islam  
Ajaran Islam menempatkan rasa malu sebagai bagian yang menyusun 
cabang keimanan seseorang. Malu adalah akhlaq (perangai) yang 
mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan 
yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari 
melakukan dosa dan maksiat serta mencegah sikap melalaikan hak 
orang lain. 
Keutamaan sifat malu 

1. Malu adalah sifat Nabi SAW 

ٍِْا   اْ خ   َعْن َاِبْ  َََ هللْالخ ِ   لَ اقَ ْ رِيِّ  سَََ ََخ َ  َءَاا      :ملسو هيلع هللا ىلص: َكاَن َرسَََ َََ َاشَََ
ف ا َعَر ََْ اهخ ِفْ  ٍَْذرَاِ  ِفْ ِمَن الْ  اَْ َوْجِهِه.   ِخْ رَِها. َو َكاَن ِاَذا َكرَِه شَََََََََ
 67رقم   1809: 4  مسلم

Dari Abu Sa’id Al-Khudriy, ia berkata, “Adalah Rasulullah SAW itu 
lebih pemalu dari pada gadis dalam pingitan. Dan apabila beliau tidak 
suka kepada sesuatu, kami dapat mengetahuinya dari wajah beliau”. 
[HR Muslim juz 4, hal. 1809, no. 67] 

ٍخهللْاَ  قََاَل: قََاَل الَ ِ      َعْن َاِبْ  ََْ َرََ ال ََا خ ِمْن ملسو هيلع هللا ىلصَمسََََََََََََ َْ َا َا : ِاَن ِمَِ
 100:  7  البخارى. ْوََل ِاَذا َلَْ َتْسَتِح  َاْصَ ْع َما ِشْفتَ ِم ال َ بَخهللَاِة اْلخ َكَل 
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Dari Abu Mas’ud, ia berkata : Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya 
diantara apa-apa yang didapati orang-orang dari perkataan para Nabi 
dahulu ialah : Apabila kamu sudah tidak malu, maka berbuatlah 
sekehendakmu”. [HR. Bukhari juz 7, hal. 100] 
 

2. Malu akan mendatangkan kebaikan. 

Sifat malu mendorong pelakunya untuk menghiasi diri dengan perilaku 
mulia dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang hina. Malu menjadi 
pengendali bagi seorang muslim untuk senantiasa berada dalam 
kebaikan dan berpaling dari segala keburukan atau ma’shiyat 
sebagaimana halnya dengan iman yang senantiasa mendorong 
seorang mukmin untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan 
kema’shiyatan.  

Rasulullah SAW bersabda: 

ْق  قَاَل: قَاَل الَ ِ     َََ   ََيِْتى ِاَل : َاْْلََاا خ َل  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ِعْمرَاَن ْبِن ءخصََ
ِ  ِل اْلِْ  تَخهللْا ُْ : َم ٍْم  ْْيخ ْبنخ َك َمِة ِاَن ِمَن اْلَْ ِِبَْْي .  َََقاَل بخشَََََ َااِ  ُْ

ُِاَْ ََة .  ََقََاَل لََهخ ِعْمرَانخ: اخءََ ِِّ اََاِ  َوقََار ا َو ِاَن ِمَن اْلَْ  َََ ََ َعْن  سََََََََََََ ثَخ
.  ثخِنْ َو ُتخَ ِِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرْسهللْاِل ِ   ََ َفِت  100:  7 البخارىَعْن َصِحاَْ

Dari ‘Imran bin Hushain, ia berkata : Nabi SAW bersabda, “Malu itu 
tidak mendatangkan kecuali kebaikan”. Lalu Busyair bin Ka’ab 
berkata, “Tercatat di dalam hikmah sesungguhnya dari malu itu ada 
ketenangan dan sesungguhnya dari malu itu ada ketenteraman”. 
Kemudian ‘Imran bin Hushain berkata kepadanya, “Aku menceritakan 
ini kepadamu dari Rasulullah SAW, (mengapa) kamu menceritakan 
kepadaku dari catatanmu ?”. [HR Bukhari juz 7, hal. 100]. 

َ  قَاَل: قَاَل َرسخهللْالخ ِ   َََفخْح خ ِل َشْء   : َما َكاَن الْ ملسو هيلع هللا ىلصَعْن اَنَََََََ
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انَهخ َو َما َكاَن اْلَْ ِاَل  ْء   ِاَل  شَََ رقم  235:  3 الرتمذى زَانَهخ. َاا خ ِل شَََ
 و قال ء يث ءسن غريم   2040

Dari Anas, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah kekejian 
dan kata-kata kotor itu berada pada sesuatu melainkan akan 
menjadikannya buruk, dan malu itu tidaklah berada pada sesuatu 
melainkan akan menjadikannya indah. [HR Tirmidzi juz 3, hal. 235, no. 
2040, ia berkata “Hadits Hasan Gharib”] 
 

3. Malu adalah cabang keimanan   

Rasulullah SAW bersabda: 

َعَلى   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: َمَر الَ ِ     امَ َء  خ َع َْهخ ضَِ رَ َعْن َعْبِ  ِ  اْبِن عخَمَر 
ٍَاِتمخ َاَخاهخ ِل اْلَْ  ََ لََتْسَتْحِيْ َءََّت َرجخل  َو هخهللَا  يَخ : اَِن َااِ . يََقخهللْالخ

 ََ  . ََ ََْعهخ  َِاَن اْلَْ ملسو هيلع هللا ىلصَرسخهللْالخ ِ     الَ قَ َكاَنََه يََقخهللْالخ َقْ  َاَضَر ِب َااَ  : 
 100:  7 البخارىْْيَاِن. ِمَن اْلِ 

Dari ‘Abdullah bin Umar RA, ia berkata : “Nabi SAW pernah melewati 
seorang laki-laki yang sedang mencaci saudaranya karena dia 
pemalu. Orang laki-laki itu berkata (kepada saudaranya), “Sungguh 
kamu itu pemalu sekali, hingga seolah-olah orang laki-laki itu berkata, 
“Hal itu akan merugikan kamu”. Maka Rasulullah SAW bersabda, 
“Biarkan saja dia, sesungguhnya malu itu bagian dari iman”. [HR 
Bukhari juz 7, hal. 100] 

َرَة    َعْن َاِبْ  ٍخهللْاَن ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرسخهللْالخ ِ   هخَريََََََْ ْْيَانخ ِبْضع  َوَسبَْ : َاْلِ
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ٍَْبة    َاَ ْ  ََخ تَ هللْاَن شََ ََِ ع  َوسََ ََْ لخَها قََهللْالخ اَْو ِبضََ َََ ََنَها َه  اِل  َل ضََ َْ ِاَل  خ  َوَا
ٍَْبة  ِمَن اْلِ َذى َعِن الطَرِْيِق  َواْلَْ ِاَماطَةخ اْلَ    : 1مسَََََََََلم ْْيَاِن. َاا خ شَََََََََخ

 58رقم  63
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Iman itu 
ada tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih. Yang 
paling utama ialah ucapan Laa ilaaha illallooh (Tidak ada Tuhan 
selain Allah), dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan 
di jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman". [HR. Muslim 
juz 1, hal. 63, no. 58] 

هللْالخ ِ    َعْن َاِبْ  تَ هللْاَن  ملسو هيلع هللا ىلصهخَريََْرَة قَاَل: قَاَل َرسَََخ ع  َوسَََِ ْْيَانخ ِبضَََْ : َاْلِ
ََنَها ِاَماطَةخ اْلَ  َْ ٍخهللْاَن َ     َا بَْ ٍخَها قََهللْالخ اَْو سََََََ َذى َعِن الطَرِْيِق  َواَْر ََ

ٍَْبة  ِمَن اْلِ َه ِاَل  خ  َواْلَْ  اِل  َل   57  رقم: 22: 1ابن ماجه ْْيَاِن. َاا خ شخ

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Iman itu 
ada enam puluh cabang lebih atau tujuh puluh cabang lebih. Yang 
paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan yang 
paling tinggi ialah ucapan  Laa ilaaha illallooh   (Tidak ada Tuhan 
selain Allah), dan malu adalah salah satu cabang dari iman ". [HR. 
Ibnu Majah juz 1, hal. 22, no. 57] 

ٍْبََتََاِن ِمَن الْ اََا خ َو ْلَْ اَ   قََاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  اخمََامَََة َعِن الَ ِ ِِّ   َعْن َاِبْ  ََخ ٍِء  شََََََََََََ
ٍْبَََتاِن ِمَن ال ِِّ َبَذا خ َو الْ ْْيَاِن. َو الْ اْلِ  ََخ . الرتمذى و قال هذا َفاقِ بَََاانخ شَََََ

 ء يث ءسن غريم

Dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Malu dan sedikit 
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bicara itu dua cabang dari iman, sedang perkataan kotor dan banyak 
bicara itu dua cabang dari kemunafiqan”. [HR Tirmidzi, ia berkata, “Ini 
hadits hasan gharib”, juz 3, hal. 253, no. 2096] 

4. Allah SWT cinta kepada orang-orang yang malu. 

Rasulullah SAW bersabda: 

ٍَْلى     .ى َرجخل  يََْغَتِسلخ ِ ْلََبَازِ اَ رَ   ملسو هيلع هللا ىلصَل ِ   َن َرسخهللاْ اَ َعْن َعطَا   َعْن يََ
ٍَِ  اْلِمْ ََبَ َ َحِمَ  َ  وَ  م  َن َ  َعَز َوَجَل َءِلاْ اِ   : ْثََن َعَلْاِه َوقَالَ اَ َ َص

م  اْْلََااَ  َوالَسرْتَ َءِاءٌّ ِستِِّْْي   .   َء خكخْم  ََْلَاْسَترتْ اَ َذا اْغَتَسَل  اِ  َ     ُيِخ
 100:  1  سائىال

Dari 'Atha' dari Ya'la bahwa Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-
laki mandi di tempat terbuka. Kemudian beliau naik mimbar lalu 
memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda: 
"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Penyantun, Maha Malu, 
dan Maha Tertutup. Allah cinta terhadap rasa malu dan tertutup, maka 
apabila salah seorang diantara kalian mandi, hendaklah memasang 
penutup." [ HR. Nasaaiy Juz 1, hal. 100] 

 

5. Malu adalah akhlaq Islam. 

هخ ِاََل الَ ِ َ   َة يََْر ٍَََََخ انََََ َة ْبِن رخكََََ ِ  ْبِن طَْلحََََ اَل   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن زَيَََْ اَل: قََََ قََََ
هللْالخ ِ   َِْين  خخلخق . َو خخلخقخ اْلِ ملسو هيلع هللا ىلصَرسَََخ ُخلِّ  َل : ِل مالَ َاا خ. ْلَْ ِم اَ سَََْ

  9رقم  905:  2 ل املهللاطأ

Dari Zaid bin Thalhah bin Rukanah, ia mengatakannya dari Nabi SAW, 
Rasulullah SAW bersabda, “Bagi tiap-tiap agama itu ada akhlaqnya, 
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dan akhlaq Islam adalah malu”. [HR Maalik, di dalam Al Muwaththa’ 
juz 2, hal. 905, no. 9, hadits ini diperselisihkan tentang marfu’nya, 
kebanyakan perawi meriwayatkan dari Maalik secara mursal] 

هللْالخ ِ  َ  نَ اَ   نْ عَ  َِْين  خخ   ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل : قَاَل َرسَََََََََََََخ ُخلِّ   وَ   ا ق  لخ : ِاَن ِل
  4181رقم  1399:  2ابن ماجه . ا خ اَ ْلَْ اَ  مِ َل سْ اْلِ  قخ لخ خخ 

Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya bagi 
tiap tiap agama ada akhlaqnya, dan akhlaq Islam adalah malu.” [HR 
Ibnu Majah Juz 2, hal 1399, no. 4181, dlo’if karena dalam isnadnya 
ada perawi bernama Mu’awiyah bin Yahya Ash Shodafiy] 
 

6. Rasa malu mencegah dari melakukan perbuatan ma’shiyat. 

Ada salah seorang shahabat yang mengecam saudaranya dalam 
masalah malu, dan ia berkata kepadanya, “Sungguh, malu telah 
merugikanmu.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Biarkanlah ia, 
karena sesungguhnya malu itu bagian dari iman. 

َعَلى   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: َمَر الَ ِ     َماَء  خ َع َْهخ ضَِ َعْن َعْبِ  ِ  اْبِن عخَمَر رَ 
ٍَاِتمخ َاَخاهخ ِل اْلَْ َرجخل  َو هخ  ََ لََتْسَتْحِيْ َءََّت هللَا  يَخ : اَِن َااِ . يََقخهللْالخ

 ََ  . ََ ََْعهخ  َِاَن اْلَْ ملسو هيلع هللا ىلصَرسخهللْالخ ِ     الَ قَ َكاَنََه يََقخهللْالخ َقْ  َاَضَر ِب َااَ  : 
 100:  7 البخارىْْيَاِن. ِمَن اْلِ 

Dari ‘Abdullah bin Umar RA, ia berkata : “Nabi SAW pernah melewati 
seorang laki-laki yang sedang mencaci saudaranya karena dia 
pemalu. Orang laki-laki itu berkata (kepada saudaranya), “Sungguh 
kamu itu pemalu sekali, hingga seolah-olah orang laki-laki itu berkata, 
“Hal itu akan merugikan kamu”. Maka Rasulullah SAW bersabda, 
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“Biarkan saja dia, sesungguhnya malu itu bagian dari iman”. [HR 
Bukhari juz 7, hal. 100] 

ٍخهللْاَ  قَاَل: قَاَل َرسخهللْالخ ِ    : ِاْسَتْحاَخهللْاا ِمَن ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعْبِ  ِ  ْبِن َمْس
. قَاَل: ِلِّ ِ ْم خ َااِ   قَخْلَ ا: ََي َنِ َ ِ  ِاََن لََ ْسَتْحِي َو اْلَْ َءَق اْلَْ ِ   

ََ َو ل   ََ َذا ا خ ِمَن ِ  َءَق اْلَْ ْلِ ُِْن اَ لَْا ِتْحاََََ ََْ اِ  اَْن َُتَْفَ  سََََََََََََ َََ اَ
َمهللْاَت  َبْطَن َو َما َءهللَاى  َو تَََتذََكَر الْ الرَْأَ  َو َما َوَعى  َو َُتَْفَ  الْ 

ََ اْل    ِبَلىَو الْ  اَو َمْن اَرَا نَْاَََ َة الََ   َل ذ     ِخَرَة تَََرََ زِيَْ َََ ََ  َ َمْن  ٍَََََ لََِ
ٍَِْن ِمَن ِ  َءَق اْلَْ   2575رقم  53:  4 الرتمذىَااِ .  َََقِ  اْسَتْحَِي يََ

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
“Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu”. Kami 
berkata, “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami malu, Alhamdulillah 
(segala puji bagi Allah)”. Rasulullah SAW bersabda, “Bukan begitu, 
tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu itu ialah kamu 
menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, kamu menjaga perut 
dengan segala isinya, dan hendaklah kamu mengingat mati dan 
kehancuran, dan orang yang menghendaki akhirat dengan 
meninggalkan kemewahan dunia, barangsiapa yang berbuat 
demikian, maka sungguh ia telah malu yakni kepada Allah dengan 
sebenar-benar malu”. [HR Tirmidzi juz 4, hal. 53, no. 2575] 

7. Malu senantiasa seiring dengan iman, bila salah satunya 
tercabut hilanglah yang lainnya. 

ََِ رَ َعِن اْبِن عخَمَر  َاا خ َو ْلَْ : اَ ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل الَ ِ     َماَء  خ َع َْهخ ضَََََََََََ
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َا رخِ َع اْل اْلِ  ٍ ا.  َِاَذا رخِ َع َاَء خُهخ اَْ .  ْْيَانخ قَََرََن َجَِ  اْلاكم ل املست َرَخرخ
 58رقم  73:  1

Dari Ibnu ‘Umar RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Malu dan 
iman itu selalu bersama, maka apabila hilang salah satunya hilang 
pula yang lain”. [HR. Hakim, dalam Al-Mustadrak juz 1, hal. 73, no. 58] 
 

8. Malu akan mengantarkan seseorang ke Surga. 

Rasulullah SAW bersabda: 

هللْالخ ِ     َاِبْ َعْن   ََخ ْْيَاِن َو َاا خ ِمَن اْلِ ْلَْ : اَ ملسو هيلع هللا ىلصهخَريََْرَة قَاَل: قَاَل َرسََََََََََََ
َانخ ِل ا َْ اْلِ  اِ  َو ا َْ بَََذا خ ِمَن ا َْ  ََِة. َو الْ ْيَْ ا خ ِل ال ََارِ فََ . الرتمَذى فََ
 و قال هذا ء يث ءسن صحاح   2077رقم  247:  3

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Malu itu 
sebagian dari iman, dan iman itu di surga. Perkataan kotor itu 
termasuk perangai yang kasar, dan perangai yang kasar itu di neraka”. 
[HR Tirmidzi juz 3, hal. 247, no. 2077, ia berkata, “Ini hadits hasan 
shahih”] 

 

--oo0oo-- 


