
 

 

Zaman mutaakhir telah men-
ampakkan kita akan banyak 
kepincangan perilaku, mero-
sotnya akhlaq dan tersebarn-
ya kemaksiatan.  Sebahagian 
manusia telah hilang rasa 
malunya kepada orang lain.  
D i s ebabk an  h i l ang nya 
perasaan malu, pelbagai ting-
kah laku tidak senonoh telah 
ditonjolkan ke tengah-tengah 

masyarakat. 

Malu adalah sebahagian da-
ripada iman.  Sifat malu san-
gat penting untuk dimiliki 
oleh setiap muslim.  Malah 
Nabi sallAllahu ‘alaihi 
wasallam sendiri merupakan 
insan yang sangat pemalu.  
Diriwayatkan oleh Bukhari 
bahawa Nabi sallAllahu 
‘alaihi wasallam lebih malu 
sifatnya dari seorang gadis 

yang di dalam pingitannya. 

Pentingnya memiliki sifat 
malu.  Kerana dengan 
perasaan malu yang terdapat 
pada diri, seseorang muslim 
akan mencegah dirinya dari 
membuat perkara yang dil-
arang.  Dia akan malu untuk 
melakukan perkara tidak 
senonoh dan bermaksiat.  Dia 
akan malu untuk pergi ke 
tempat yang tidak sepatut-

nya.  Dia akan malu untuk 
cuba-cuba sesuatu yang 
mungkar.  Dia akan malu 
menzahirkan perilaku bu-
ruknya.  Kerana malu telah 

menjadi perisai dirinya. 

Dari Abu Mas`ud Uqbah bin 
`Amr Al-Anshari Al-Badri 
radhiAllahu `anhu, dia berka-
ta: Rasulullah sallAllahu 
`alaihi wasallam pernah 

bersabda: 

““““““““““““            
S e s u n g g u h n y a    S e s u n g g u h n y a    S e s u n g g u h n y a    
sebahagian ajaran sebahagian ajaran sebahagian ajaran 

yang masih dikenal umat yang masih dikenal umat yang masih dikenal umat 
manusia dari perkataan manusia dari perkataan manusia dari perkataan 
para nabi terdahulu  para nabi terdahulu  para nabi terdahulu  
adalah: ‘Bila kamu tidak  adalah: ‘Bila kamu tidak  adalah: ‘Bila kamu tidak  
m a l u ,  b e r b u a t l a h m a l u ,  b e r b u a t l a h m a l u ,  b e r b u a t l a h 

sesukamu.”sesukamu.”sesukamu.” (HR al-Bukhari) 

Ajaran para nabi sejak dulu 
hingga nabi terakhir, Muham-
mad sallAllahu ‘alaihi 
wasallam ada sebahagiannya 
telah luput.  Namun, malu 
adalah antara ajaran yang 
tidak luput hingga sekarang.  
Ini menunjukkan bahawa ma-
lu mempunyai nilai yang ting-

gi di dalam agama. 

“Bila kamu tidak malu, ber-
buatlah sesukamu” bukanlah 

kata-kata galakan untuk 
manusia berbuat sesuka hati.  
Tetapi ia bermaksud ancaman 
buat manusia yang tidak 
mempunyai perasaan malu 
untuk berbuat kerosakan dan 
kemaksiatan.  Maksud ayat 
tersebut juga adalah ingin 
memberitahu bahawa malu 
adalah perisai kepada diri 
seseorang.  Tanpa malu, 
seseorang akan terdedah un-

tuk melakukan kemaksiatan. 

Pernah diriwayatkan bahawa 
terdapat seorang Ansar yang 
memberikan nasihat kepada 

Milikilah Sifat Malu 

AnAnAnAn----NasihahNasihahNasihahNasihah    
K E L U A R A N  K E - 8  U N T U K  S E B A R A N  U M U M  -  P E R C U M A   

Berpesan-pesan dengan kebenaran & kesabaran 

(Bersambung di muka surat 2) 

Malu adalah sifat lelaki & 

wanita yang beriman. 

““““““““        
Hendaklah kalian malu kepada ALLAH dengan sebenarHendaklah kalian malu kepada ALLAH dengan sebenarHendaklah kalian malu kepada ALLAH dengan sebenarHendaklah kalian malu kepada ALLAH dengan sebenarHendaklah kalian malu kepada ALLAH dengan sebenarHendaklah kalian malu kepada ALLAH dengan sebenarHendaklah kalian malu kepada ALLAH dengan sebenarHendaklah kalian malu kepada ALLAH dengan sebenar--------benar malu.  Barangsiapa yang malu kepada benar malu.  Barangsiapa yang malu kepada benar malu.  Barangsiapa yang malu kepada benar malu.  Barangsiapa yang malu kepada benar malu.  Barangsiapa yang malu kepada benar malu.  Barangsiapa yang malu kepada benar malu.  Barangsiapa yang malu kepada benar malu.  Barangsiapa yang malu kepada 
ALLAH Ta`ala dengan sebenarALLAH Ta`ala dengan sebenarALLAH Ta`ala dengan sebenarALLAH Ta`ala dengan sebenarALLAH Ta`ala dengan sebenarALLAH Ta`ala dengan sebenarALLAH Ta`ala dengan sebenarALLAH Ta`ala dengan sebenar--------benar malu, hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya,benar malu, hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya,benar malu, hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya,benar malu, hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya,benar malu, hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya,benar malu, hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya,benar malu, hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya,benar malu, hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya,        

menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, dan hendaklah ia selalu mengingat kematian                     menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, dan hendaklah ia selalu mengingat kematian                     menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, dan hendaklah ia selalu mengingat kematian                     menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, dan hendaklah ia selalu mengingat kematian                     menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, dan hendaklah ia selalu mengingat kematian                     menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, dan hendaklah ia selalu mengingat kematian                     menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, dan hendaklah ia selalu mengingat kematian                     menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, dan hendaklah ia selalu mengingat kematian                     
dan kehancuran badan.dan kehancuran badan.dan kehancuran badan.dan kehancuran badan.dan kehancuran badan.dan kehancuran badan.dan kehancuran badan.dan kehancuran badan.        

Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia,Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia,Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia,Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia,Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia,Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia,Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia,Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia,                
dan barang siapa melakukan hal itu, sungguh, ia telah malu kepada ALLAH Ta`ala                             dan barang siapa melakukan hal itu, sungguh, ia telah malu kepada ALLAH Ta`ala                             dan barang siapa melakukan hal itu, sungguh, ia telah malu kepada ALLAH Ta`ala                             dan barang siapa melakukan hal itu, sungguh, ia telah malu kepada ALLAH Ta`ala                             dan barang siapa melakukan hal itu, sungguh, ia telah malu kepada ALLAH Ta`ala                             dan barang siapa melakukan hal itu, sungguh, ia telah malu kepada ALLAH Ta`ala                             dan barang siapa melakukan hal itu, sungguh, ia telah malu kepada ALLAH Ta`ala                             dan barang siapa melakukan hal itu, sungguh, ia telah malu kepada ALLAH Ta`ala                             

dengan sebenardengan sebenardengan sebenardengan sebenardengan sebenardengan sebenardengan sebenardengan sebenar--------benar malu.”benar malu.”benar malu.”benar malu.”benar malu.”benar malu.”benar malu.”benar malu.”        

(HR Ahmad (I/387), at-Tirmidzi (no. 2458).  Darjat hadith ini hasan)    

Mengapa perlu Mengapa perlu Mengapa perlu Mengapa perlu 

ada sifat malu?ada sifat malu?ada sifat malu?ada sifat malu?    

    

Adakah sifat Adakah sifat Adakah sifat Adakah sifat 

malu itu akan malu itu akan malu itu akan malu itu akan 

memberikan memberikan memberikan memberikan 

kebaikan?kebaikan?kebaikan?kebaikan?    

    

Bagaimanakah Bagaimanakah Bagaimanakah Bagaimanakah 

malu yang    malu yang    malu yang    malu yang    

dituntut      dituntut      dituntut      dituntut      

agama?agama?agama?agama?    

    

Wajarkah kita Wajarkah kita Wajarkah kita Wajarkah kita 

malu dengan malu dengan malu dengan malu dengan 

jantina yang jantina yang jantina yang jantina yang 

bertentangan?bertentangan?bertentangan?bertentangan?    

    
Bacalah risalah 

ini untuk      

mencari  

jawapannya..! 



MU K A  S U R A T  2  

Milikilah Sifat Malu 

sahabatnya tentang malu.  Beliau 
menyalahkan sahabatnya yang selalu 
malu dalam banyak hal.  Kebetulan keti-
ka itu Rasulullah sallAllahu ‘alaihi 
wasallam sedang lalu dan terdengar 
perbualan mereka berdua.  Baginda sal-
lAllahu ‘alaihi wasallam telah memberi 
pesan kepada orang yang memberi pe-

san kepada sahabatnya, dengan berkata:   

““““““““““““            
Biarkanlah dia, kerana malu Biarkanlah dia, kerana malu Biarkanlah dia, kerana malu 
itu sebahagian daripada itu sebahagian daripada itu sebahagian daripada 

iman.”  iman.”  iman.”  (HR al-Bukhari & Muslim)   

Abu Hurairah ra berkata bahawa 

Rasulullah saw bersabda:   

““““““““““““            
Iman itu ada tujuh puluh Iman itu ada tujuh puluh Iman itu ada tujuh puluh 
cabang lebih. Dan malu     cabang lebih. Dan malu     cabang lebih. Dan malu     

adalah salah satu cabang adalah salah satu cabang adalah salah satu cabang 

iman.”iman.”iman.” (HR Muslim) 

Dari Imran bin Husaini ra, ia berkata: 

Nabi saw. pernah bersabda:  

““““““““““““            
Malu itu tidak datang  kecuali Malu itu tidak datang  kecuali Malu itu tidak datang  kecuali 
dengan  membawa  ke -dengan  membawa  ke -dengan  membawa  ke -

baikan.”baikan.”baikan.” (HR al-Bukhari & Muslim) 

Muslimin-muslimat sekalian, 

Antara faktor kepincangan nilai di dalam 
masyarakat adalah hilangnya rasa malu 
dari dalam diri.  Anak akan mula 
mengangkat suara dan kurang ajar ter-
hadap ibubapa akibat lunturnya malu.  
Pelajar mula tidak hormat kepada 
gurunya apabila sudah hilang malu.  
Lelaki mula melangkah ke tempat mak-
siat akibat dia membuang perasaan ma-
lu.  Perempuan mula tidak sopan di 
khalayak ramai kerana pudarnya malu.  
Si gadis mula mempamerkan diri di 
khalayak ramai apabila kendurnya malu.  
Pasangan bercinta mula berjumpa dan 
bercanda kerana mereka sudah tidak 
malu.  Orang ramai mula meminta-minta 
jawatan apabila cairnya malu.  
Pengguna jalan raya mula melanggar 
peraturan jalan raya dan bersikap tidak 
beradab apabila kurang rasa malu.  
Masyarakat mula dihinggapi perasaan 
ingin popular seperti artis dan menyanyi 
melalak terlolong akibat tidak malu.  
Pemimpin mula menganggap jawatan 
dan amanah sebagai batu loncatan 

mengaut keuntungan apabila pudarnya 
malu.  Pemerintah mula melakukan 
kezaliman, juga akibat dari hilangnya 

rasa malu.  Dan macam-macam lagi. 

Pendek kata, apabila rasa malu mula 
sedikit demi sedikit hilang dari 
seseorang, maka terbukalah pintu ke-
maksiatan dan fitnah bakal bermahara-
jalela.  Sebab itu sifat malu penting 
untuk seseorang jaga dan pelihara.  Jan-
gan terpengaruh dengan sistem pendidi-
kan barat yang mengajar anak-anak 
mereka agar tidak malu.  “Just Do It” 
antara kata-kata popular di kalangan 
remaja dan masyarakat.  Walaupun ada 
kebaikannya kepada diri dan masyarakat 
akan kata-kata itu, namun ia perlu di-
perhalusi.  Agar kaum muslimin tidak 
lari dari nilai agama yang diajar 

Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam. 

Walaupun kita ummat ISLAM disuruh 
untuk memiliki sifat malu, namun dalam 
bab menuntut ilmu dan menyatakan 
yang haq kita seharusnya tidak terlalu 
dikongkong malu.  Malah, wanita-wanita 
ketika zaman Rasulullah sallAllahu 
‘alaihi wasallam tidak menghalangi diri 
mereka dari bertanya dan mendalami 
ilmu pengetahuan.  Mereka tidak malu 
dalam menuntut ilmu.  Sifat ini wajar 

kita contohi. 

Malah dalam pepatah Melayu juga ada 
mengatakan bahawa “Malu bertanya 
sesat jalan”.  Ini menunjukkan bahawa 
dalam mengeluarkan diri dari kejahilan 
dan kekaburan, jangan kita malu untuk 
bertanya dan menimba ilmu.  Selain itu, 
rasa malu untuk melakukan kebaikan 
juga tidak patut ada di dalam diri manu-
sia.  Kerana ALLAH subhanahu wata’ala 
menyuruh hamba-hambaNYA agar ber-

lumba-lumba membuat kebaikan. 

Letaklah rasa malu di tempat yang 
sepatutnya.  Malulah dalam kebanyakan 
hal, namun dalam bab ilmu, menyatakan 
kebenaran dan mengejar ganjaran untuk 
berbuat kebaikan jangan pula malu 
menghalangi diri kita.  Namun, sifat 
malu tidak boleh juga dibuang apabila 
membuat ketiga-tiga perkara kebaikan 
tersebut.  Ini kerana malu akan menjadi 
sempadan diri agar tidak melampaui 
batas, walaupun dalam hal membuat 

kebaikan. 

Mudah-mudahan ALLAH subhanahu wa-
ta’ala memberikan hidayah dan tau-

fiqNYA kepada kita semua, amin. 

*Dipetik dari:  h�p://

muzir.wordpress.com/2009/11/04/

milikilah-sifat-malu/  

Jika ada manfaat pada risalah ini, silalah buat salinan dan sebarkan atau ditampal di papan-papan kenyataan 

masjid/surau/pejabat/rumah.  Semoga usaha tuan/puan diganjari ALLAH dengan kebaikan yang banyak, amin. 

Muat turun An-Nasihah di: 

www.muzir.wordpress.comwww.muzir.wordpress.comwww.muzir.wordpress.comwww.muzir.wordpress.com    

(dari muka surat depan) 

CONTOH SIFAT      

MALU WANITA YANG   

DISEBUT DI DALAM 

AL-QUR’AN 

“ 
Dan tatkala ia (Musa) sampai 

di sumber air negeri Madyan ia  

menjumpai di sana sekumpulan 

orang yang sedang meminumkan 

(ternaknya), dan ia menjumpai di 

belakang orang banyak itu, dua 

orang wanita yang sedang   

menghambat (ternakannya).  

Musa berkata: “Apakah maksud-

mu (dengan berbuat begitu)?”  

Kedua wanita itu menjawab: 

“Kami tidak dapat meminumkan 

(ternakan kami), sebelum 

pengembala-pengembala itu 

memulangkan (ternakan mereka), 

sedang bapa kami adalah orang 

tua yang telah lanjut umurnya. 

Maka Musa memberi minum    

ternak itu untuk (menolong) 

keduanya.”  

(Surah Al-Qasas, 28 : 23-24)  

 

Kedua-dua wanita di dalam 

ayat di atas berasa malu untuk     

bersesak-sesak dengan  

sekumpulan lelaki untuk 

mengambil air.   

Lalu, bagaimana sifat malu 

wanita-wanita hari ini ?! 


