
Bagaimana untuk Cantik Menurut Islam? 

Oleh: 
Dr Siti Suriani Othman 

 

Cantik itu Indah 

Tidak dinafikan, fitrah manusia sukakan kecantikan. Tiada orang yang suka kepada kehodohan jika diberi 
pilihan antara “cantik” dan “hodoh”. Itu fitrah dan tidak tidak salah sama sekali. Namun, apakah sebenarnya 
yang dimaksudkan dengan cantik?  

Cantik boleh dilihat dari sekurang-kurangnya dua perspektif iaitu kecantikan dari sudut luaran dan dalaman.  
Kecantikan luaran ialah kecantikan fizikal yang merangkumi rupa paras dan penilaian luaran lain seperti tubuh 
badan. Kecantikan dalaman pula mendefinisi kecantikan dengan lebih mendalam iaitu merangkumi keindahan 
personaliti dan keperibadian seseorang. 

Cantik itu dari Dalam 

 

Sering kita dengar ungkapan ini namun ia sangat benar dan tidak cliché. Seorang wanita yang cantik jelita 
mungkin menjadi tumpuan ramai tetapi jika perangainya buruk dan personalitinya menyakitkan hati orang 
lain serta tidak menghormati orang di persekitarannya, maka dia mungkin boleh dipanggil seorang wanita 
cantik yang “gila”. Nada suaranya meninggi dan sombong, tidak nampak kerendahan hatinya. Namun, 
kecantikan luaran selalunya mudah “kalah” dengan kecantikan dalaman. Kecantikan dalaman selalu “menang” 
dan terpancar dengan mudah kerana ianya bukan sesuatu yang dibuat-buat. Hati yang luhur dan ikhlas tidak 
boleh dibuat-buat, malah tidak boleh diperdagangkan. 

Bagaimana untuk Cantik Menurut Islam? 

Sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya ALLAH itu cantik dan amat sukakan kecantikan. la sukakan melihat 
kesan-kesan nikmat kepada hamba-Nya serta ALLAH benci kesusahan dan bala bencana. (Riwayat al-Baihaqi) 

Islam mementingkan kesederhanaan dan kecantikan sebenar ialah yang sederhana dan istiqamah. Misalnya, 
wanita Islam yang cantik ialah mereka yang menutup aurat dan mengamalkan sifat-sifat terpuji seperti 
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menjaga maruah, berusaha mendekatkan diri dengan Allah, selalu berzikir dan menjaga kesihatannya. Dia 
wanita sederhana tetapi konsisten dalam ibadahnya. 

Ini bermakna, kecantikan dalam Islam bukan hanya terhad kepada kecantikan luaran. “Dunia adalah perhiasan 
dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah.” (H.R. Muslim) 

Cantik itu dari hati, cantik itu dari dalam. “Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi 
Allah melihat hati dan amalan kalian.” (HR. Muslim). 
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