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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SALAM

A. Pengertian Salam

Kata السالم as-Salam terambil dari akar kata سلم Salima yang maknanya

berkisar pada keselamatan dan keterhindaran dari segala  yang tercela.1

Ucapan yang dianjurkan Islam bila bertemu dengan sesama bukan

sekedar اسالم علیكم Assalamua’alaikum, tetapi di tambah dengan وبركاتھورحمة

wa rahmatullahi wabarakatuh, rahmat dan berkah ini, untuk menunjukkan

bahwa bukan hanya keselamatan dari kekurangan aib yang diharapkan kepada

mitra salam, tetapi juga rahmat Allah dan berkah, yaitu aneka kebajikan-Nya

juga kiranya tercurah.2

Dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, Al-Utsaimin mengungkapkan

bahwa as-Salam mempunyai makna ad-do’a atau do’a yaitu do’a keselamatan

dari segala sesuatu yang membahayakan, karena merugikan, atau merusakkan

sekedar contoh ,apabila kalian mengucap As-slamu’alaikum kepada seseorang,

hal ini maksudnya bahwa kalian berdo’a kepada allah swt agar allah swt

senantiasa menyelamatkannya dari sakit ,gila, keburukan manusia, bermacam

kemaksiatan,penyakit hati dan diselamatkan dari api neraka.

Syeikh Ahmad Asy-Shawy dalam kitab tafsir Ash-Shawy ketika

menapsirkan waiza huyyitum bitahiyyati pada QS.4:86 beliau mengatakan

1 M. Quraish Shihab, tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keseharian al-Qur’an : Jakarta:
lentera hati, 2008

2 Ibid.hlm 539
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bahwa as-Salam maknanya keselamatan dari segala marabahaya baik di dunia

maupun di akhirat.

Berdasarkan uraian di atas ucapan  salam ini mengandung do’a

keselamatan dari segala perkara yang membahayakan atau merugikan baik di

masa yang akan datang. Do’a yang terkandung dalam ucapan ini

jangkauannya cukup luas dibandingkan dengan ucapan selamat pagi atau

selamat siang dengan demikian ucapan selamat ini pada akhirnya tidak biasa

di setarakan dengan ucapan-ucapan selamat lainnya.

Dalam pendekatan lain, kata As-Salam termasuk sifat Allah. Ketika

salam ini dinisbahkan kepada Allah berarti zat salamah yang dimiliki

keselamatan keterhindaran. Itulah pendapat ulama seperti yang telah dikutip

oleh Qurais Shihab hanya saja lanjut beliau beberapa ulama tersebut berbeda

dalam memahami istilah ini.

Ada yang memahaminya dalam arti Allah terhindar dari segala aib dan

kekurangan, ada juga yang berpendapat bahwa Allah yang menghindarkan

semua makhluk dari penganiayaanNya, dan ada juga yang berpendapat bahwa

as-Salam yang dinisbahkan kepada Allah itu berarti yang memberi salam

kepada hamba-hambaNya di surga kelak.

Dalam al-Qur’an, kata as-Salam, memiliki lebih dari satu arti, al-

Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab, dan kemukjizatan bahasa al-Qur’an

adalah sebuah keniscayaan. Kata salam memiliki banyak arti, sesuai dengan

perbedaan bentuk huruf-hurufnya.kata sallama berarti “ mengucapkan salam
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penghormatan kepada orang lain”, sebagaimana halnya juga bermakna

“tunduk dan patuh”. Ia juga bermakna menyelamatkan”.3

Salam adalah salah satu Al Asmaul Husnah yang artinya bahwa Allah

yang maha selamat dari segala kekurangan dan sifat-sifat tertentu salah satu

dari rukun Shalat, yaitu ketika mengucapkan salam ketika menoleh ke kanan

dan ke kiri.4

Sering kali kalimat ini kita ucapkan, ketika dijalan bertemu dengan

teman, ketika meninggalkan rumah, masuk rumah, kita selalu mengucapkan

kalimat salam, Assalamua’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, yang

artinya adalah” semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah-Nya tercurah

padamu.

Salam sekilas seperti ucapan yang biasa saja. Namun, sebenarnya

terdapat makna yang besar. Salam biasa dijadikan identitas orang muslim

ketika bertemu dengan saudara yang seiman, salam bisa menjadikan identitas

suatu kelompok perkumpulan dalam Islam. Salam pun juga identik dengan

jabat tangan, dengan maksud agar silaturahmi lebih terjalin dengan baik.

Salam merupakan amal yang di syariatkan. Telah disebutkan dalam al-

Kitab maupunas-Sunnah dalil-dalil dan nash-nash menjelaskan

disyariatkannya salam, disunnahkannya hal itu, serta dorongan untuk

melaksanakannya. Menyebarkan salam termasuk perkara yang diperintahkan

oleh Rasulullah, menyebarkan salam juga termasuk amal yang dapat

memasukkan pelakunya kedalam surga dan selamat dunia akhirat.

3 Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, Al-Mausu’ Al-Qur’aniyah, Jakarta: hlm. 20
4 Nogarsyah mode gayo, kamus istilah agama islam ,Jakarta: progress, 2004) hlm.413
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Menyebarkan salam, menebarkannya ditengah masyarakat,

mengucapkannya kepada manusia termasuk ajaran Islam terbaik,

menyebarkan salam ini termasuk didalamnya memulai mengucapkan salam

maupun menjawab salam orang yang mengucapkannya. Menyebarkan salam

termasuk perkara yang dapat menyebabkan tersebarnya cinta kasih sayang

ditegah-tengah masyarakat Muslim.

Memulai salam termasuk hak orang muslim atas muslim lainya,

hendaknya setiap muslim menggunakan lafazh salam yang disyari’atkan Allah

kepada para hambaNya dan termasuk syi’ar kaum muslimin. Lafazh tesebut

juga merupakan salam para Malaikat dan salam penghuni surga. Yaitu ucapan:

“assalamu’alikum warahmatullaahi wabarakatuhu” (semoga keselamatan,

rahmat Allah, dan berkahNya bagimu).

Mengucapkan salam dengan sempurna pahalanya lebih besar, lebih

sempurna dan lebih bagus. Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan

berkata :” Assalamualikum “ Nabi berkata : “sepuluh” lalu datanglah laki-laki

dan mengucap “ Assalamualaikum warahmatullaah” Nabi berkata: “dua

puluh” dan datanglah laki-laki yang ketiga dan mengucapkan

:”Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuhu.”Nabi berkata:” tiga

puluh”.5

Wajib atas seorang muslim jika diucapkan salam padanya salam untuk

membalasnya. Rasulullah bersabda :

5 Abul’aziz bin Fathi as-Sayyid, Enslikopedi adab islam menurut al-Qur’an dan as-
Sunnah,( Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2007,) hlm 29
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َحقُّ َأنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة رضى اهللا عنه قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم يـَُقولُ 
ٌس َردُّ السََّالِم، َوِعَياَدُة اْلَمرِيِض، َواتـَِّباُع اْجلََنائِِز، َوِإَجابَُة اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم مخَْ 
الدَّْعَوِة، َوَتْشِميُت اْلَعاِطسِ 

Artinya: hak muslim atas muslim yang lainya ada lima: menjawab salam,
menjenguk orang yang sakit mengiringi jenazah, memenuhi
undangan, dan mendo’akan orang yang bersin.

Abdullah bin Umar biasanya menjawab salam dengan yang lebih baik

dari ucapan salam yang diucapkan padanya. Jika seorang mengucapkan salam

kepadanya: ”Assalamualaikum” maka ia menjawab dengan :“waalaikumsalam

warhmatullah.” Apabila seseorang berkata kepadanya:”Assalamualaikum

warahmatullah” maka iya menjawab” waalaikumsalam warahmatullah

wabarakatuhu.” Jika seseorang berkata kepadanya:” Assalamualikum

warahmatullah wabarakatuhu” maka ia menjawab: “Walaikumsalam

warahmatullah wabarakatuhu wa maghfiratuhu”.

Hindarilah salam yang dikhususkan untuk orang yang telah mati, yaitu

dengan mengucapkan : “ Alaikassalam ya Fulaan” (atasmu keselamatan,

wahai fulan).” Akan tetapi, katakanlah:” Assalamualika.” Seorang laki-laki

mendatnagi Nabi dan berkata “Alaikassalam ya Rasulullah maka Nabi

bersabda yang artinya: Jangannlah engkau mengucapkan Alaikassalam

karena sesungguhnya Alaikassalam adalah ucapan salam untuk orang telah

mati.6

Tidak boleh meniru salam orang-orang diluar Islam, baik dalam bentuk

ucapan maupun gerakan mereka, karena menyerupai mereka adalah sesuatu

6 Ibid, hlm.31
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yang diharamkan.Rasulullah bersabda : Ucapan salam dengan menunjukkan

sebuah jari adalah perbuatan orang-orang yahudi. Maka diharamkan member

isyarat dengan telapak tangan atau dengan jari saja, seperti yang banyak

dilakukan oleh banyak orang.

Akan tetapi, jika ia mengisyaratkan dengan tangannya disertai dengan

ucapan salam dengan lisannya agar seseorang yang jauh darinya

mengetahuinya, maka itu dibolehkan. Dan yang harus diperhatikan oleh kaum

muslimin adalah jangan menyerupai oran-orang non-Muslim dalam ucapan

salam mereka. Misalnya, seseorang yang bertemu dengan saudaranya dan

berkata “Good Morning”, atau selainya, maka ucapan itu tidak di perbolehkan

sama sekali. Hal ini termasuk kategori larangan yang disebutkan dalam hadis

diatas.

Jika seseorang bertemu dengan beberapa orang, hendaklah ia

mengucapkan salam kepada mereka. Jika sekelompok orang betemu dengan

sekelompok orang banyak, hendaknya kelompok yang lebih sedikit memulai

mengucapkan salam. Jika orang yang muda bertemu dengan yng lebih tua,

hendaklah yang muda memulai mengucapkan salam.

Jika orang yang berkenderaan bertemu dengan orang yang berjalan,

hendaklah orang yang berkendaraan memulai mengucapkan salam. Orang

yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berdiri.

Orang yang berdiri hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang duduk.

Orang yang mengendarai mobil atu sepeda motor hendaklah mengucapkan

salam kepada orang yang berjalan atau duduk.
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Jika seorang laki-laki yang tua melewati sekelompok anak-anak,

hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka, demikian juga apabila yang

berkenderaan itu tua dan yang berjalan itu muda, maka yang berkenderaan

mengucapkan salam kepada yang berjalan. Jika yang berjalan itu tua dan yang

duduk itu muda, maka yang berjalan mengucapkan salam yang duduk7.

Dan apabila memasuki majelis ia mengucapkan salam, namun apabila

meninggalkan mejelis karena suatu keperluan, ia tidak mengucapkan salam,

lebih baik baginya mengulangi salam ketika ia kembali ke majelis tersebut.

Menebarkan salam dapat menambah kasih saying, sebagaimana yang telah

disebutkan, tidak seperti yang dianggap oleh orang-orang yang jahil,

bahwasanya dapat mengurangi kasih sayang, hendaklah kita tidak melalaikan

perintah ini.

Berjabat tangan dan mengucapkan salam ketika bertemu merupakan

adab-adab salam yang telah diajarka oleh Islam. Jika seorang mukmin bertemu

dengan saudaranya sesame mukmin, maka di anjurkan baginya mengucap

salam di samping mengambil tangannya dan menjabatnya. Jika ia

melakukanya, niscaya baginya pahala yang sangat besar. Hal itu akan

menambahkan kasih sayang diantara kaum Muslimin.

Rasulullah pernah ditanya: “wahai Rasulullah, seorang dari kami

bertemu dengan saudaranya atau temannya, bolehkah ia menunduk

kepadanya? Nabi berkata: “tidak.” Ia bertanya lagi:” bolehkah ia memeluknya

7 Ibid. hlm.35
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dan menciumnya? Nabi berkata: “tidak.” Ia kembali bertanya:” bolehkah ia

mengambil tangannya dan menjabatnya?Nabi berkata :”ya.”

Hadist ini menunjukkan dianjurkannya berjabat tangan, serta tidak

bolehnya menundukkan kepala seperti yang dilakukan sebagian orang karena

meniru-niru perbuatan orang kafir. Hadis ini juga menunjukkan tidak

bolehnya berpelukan sebagaimana yang dilakukan banyak orang (kecuali saat

kembali dari safar).8

Mengulang ucapan salam adalah sunnah yang sangat agung. Banyak

orang yang tidak melakukannya. Maksudnya, jika kedua orang sedang

berjalan bersama, lalu mereka terpisah karena dinding, pohon, atau tiang,

kemudian bertemu lagi setelah melewati penghalang itu, maka dianjurkan bagi

keduannya mengucapkan salam untuk yang kedua kalinya.

Dan apabila seseorang memasuki mesjid sementara di dalamnya ada

beberapa orang, maka jangnlah ia mengucapkan salam kepada mereka hingga

ia mengerjakan shalat Tahiyyatul mesjid terlebih dahulu. Sebagaimana hal

tersebut dapat dipahami dari hadis seorang laki-laki yang shalat dua rakaat,

kemudian dia mendatangi Nabi dan mengucapkan salam kepada

beliau.kemudian, Nabi membalas salamya dan berkata kepadanya: “kembali

dan ulangi shalatmu karena engkau belum shalat (karena shalatnya tidak

khusyu’). Nabi tidak menyuruh mengucapkan salam sebelum shalat.

Mengulangi ucapan salam sebanyak tiga kali, khususnya jika salam

belum didengar, Rasulullah mengucapakn salam tiga kali. Demikian pula

8 Ibid.hlm 36
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ketika berbicara, beliaupun mengulanginya tiga kali. Terlebih jika seseorang

mengucapkan salam kepada seseorang yang lebih jauh darinya yang

kemungkinan tidak dapat mendengarya.9

Melirihkan suara ketika mengucapkan salam apabila mendatangi

orang-orang yang sedang tidur, Rasulullah melirihkan suara sehingga orang

yang sedang bangun dapat mendengar salam beliau, namun tidak mengganggu

orang yang sedang tidur. Disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah

membangunkan orang yang sedang tidur,tetapi dapat didengar oleh orang

bangun.

Mengucapkan salam termasuk perbuatan yang dapat menarik hati

anak-anak dan menenangkan jiwa mereka. Rasulullah pernah melewati

sekelompok anak-anak lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ini

merupakan salah satu sifat tawadu’ Rasulullah Namun sangat disayangkan,

ada orang yang tidak mau melakukan hal semacam ini karena menganggap

orang dewasa yang mengucapkan salam kepada anak-anak dapat menurunkan

derajatnya. Perbuatan Nabi adalah sebaik-baik bentahan terhadap anggapan

ini.

Dan adapun mengucapkan salam apabila melewati sekelompok wanita,

Nabi pernah mengucapkan salam ketiak melewati sekelompok wanita. Hal ini

yang mana disebutkan dalam hadis Asma’ binti Yazid: “Nabi pernah melewati

kami, sedang kami berada dalam sekumpulan wanita Nabi pun mengucapkan

salam kepada kami.

9 Ibid.hlm 36-37
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Dalam riwayat at-Tirmidzi disebutkan bahwasanya Rasulullah

mengisyaratkan dengan tangannya ketika mengucapkan salam. Meskipun

sebagian orang tidak menerima hal seperti ini, namun sesungguhnya Nabi

telah melakukannya. Dengan demikian, tidak perlu diperhatikan lagi

pendapat-pendapat lainnya.

Kemudian dianjurkan menyampaikan salam dari seseorang kepada

orang lain, Nabi berkata kepada aisyah: “Sesungguhnya Jibril menyampaikan

salam kepadamu, Aisyah berkata:” atsnya keselamatan dan rahmat Allah.”

Seorang laki-laki mendatanagi Nabi dan berkata:” Sesungguhnya ayahku

menitipkan salam kepadamu.” Nabi bersabda: “bagimu dan bagi ayahmu

salam.

Tidak diragukan lagi bahwa hal ini termasuk kategori menebarkan

salam dan untuk merengkai hati. Semua itu termasuk hal yan perlu

diperhatikan dan dilakukan. Hendaklah setiap muslim menjaga adad-adab

yang telah disebutkan.sesungguhnya hal itu akan memberikan faedah dan

pengaruh yang sangat besar dan paling baik, baik terhadap individu maupun

untuk kelompok. Maka dari itu, tidak pantas seorang Muslim meremehkan

adab-adab tersebut dan melalaikannya. Jika demikian, maka manusia dapat

terhalang dari kebaikan yang banyak. 10

Kemudian etika sopan santun dengan etika dalam bertemu ke rumah

orang lain, seseorang tidak diperkenankan masuk rumah orang lain tampa

seizing penghuninya. Kalau di persilahkan masuk hendaklah mengucap salam,

10 Ibid.hlm, 39
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dan jangan sekali-kali jangan masuk kerumah yang penghuninaya.kalau

dipersilahkan masuk hendaklah mengucapkan salam,dan sekali-kali jangan

masuk ke rumah yang penghuninya tidak berada di rumahnya.

Kepada kaum perempuan dianjurkan untuk bersikap sopan,baik dalam

memendang orang lain maupun dalam berpakaian.terutama kepada orang yang

sama sekali tak dikenal. Etiket pergaulan semacam ini sangat di perlukan

untuk membangun hidup kebersamaan yang lebih tertib, nyaman, dan

beradap.11

B. Kata-kata Salam dalam Al-Qur’an

1. Dalam al-Qur’an, Allah Swt, berucap salam kepada Nabi Yahya As

sebagai berikut:





Artinya: Kesejahteraan atas dirinya pada hari lainnya, pada hari wafatnya

dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.( QA Maryam19:15)

2. Sementara itu, dalam ayat yang berbeda Allah Swt, berucap

tentang salamnya Nabi Isa AS melalui lisannya sendiri, sebagai

berikut:





Artinya: ”Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari

kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan
hidup kembali”,(QS Maryam 19:33).

11 Djohan Effendi, pesan-pesan al-Quran,jilid I,(Jakarta 2012),hlm,  171
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Pada ayat pertama, Allah menggunakan kata salam dengan bentuk

nakirah (indefinite),  sementara pada ayat kedua Allah menggunakan kata

salam dengan bentk ma’rifat (defenitif). Selain itu, Allah mengaitkan kedua

kata salam tersebut dengan hari kelahiran, hari kematian, dan hari

kebangkitan.12

Kemudian ketika surga disebut dengan Dar Al-Salam yakni tempat

yang terhindar dari cela, keburukan, penyakit, dan dapat memberi

keselamatan, maka penghormatan bagi penghuninya adalah ucapan salam. Hal

ini seperti yang ditunjukkan oleh firman Allah Swt QS Ibrahim 14:23,

artinya:”Ucapan penghormatan mereka dalam surga ialah salam”.

3. Dengan demikian, penghormatan Allah terhadap hamba-hambaNya

yang beriman pada hari Kiamat adalah salam, itulah yang telah

ditetapkan Allah dalam firmanNya  sebagai berikut :





Artinya: “ salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu)

pada hari mereka menemui-Nya ialah salam, dia menyediakan
pahala yang mulia bagi mereka”,( QS Al-Ahzab 33:44)

4. Ini, merupakan salam penghormatan Allah pada saat para hamba

bertemu dengan-Nya. Tidak beda seperti seseorang yang mengucap

salam untuk kekasihnya. Allah Swt berfirman sebagai berikut:



Artinya: (kepada mereka dikatakan), “salam” sebagai ucapan selamat dari
Tuhan yang maha penyayang,”( QS Yasin 36:58)

12 Dr.Magdy shehab, kemukjizatan al-Qur’an dan Sunnah, ( Jakarta : Naylal Moon, 2011)
hlm.73-74



63

Seandainya tidak ada firman Allah Swt, tersebut, maka kemungkinan

salam tersebut datang dari malaikat. Salam para malaikat ini seperti pada ayat,

(sambil mengucapkan) berikut: salam sejahterah atas kesabaran kalian.

Karenanya, alangkah baiknya tempat kesudahan itu,( QS Ar-Ra’ad 13:24-25)

Oleh karena agama islam merupakan agama keselamatan dan kata

salam itu sendiri menghimpun dua makna berzikir kepada Allah dan

memohon keselamatan maka Allah menjadikan salam sebagai

penghormatan.13

Dan dengan salam penghormatan ini , Allah member karunia kepada

umat Muslim berupa keberkahan yang baik dariNya hal ini seperti yang

ditunjukkan dalam firmanNya Artinya:” Apabila kalian masuk rumah-rumah

hendaklah kalian member salam (kepada penghuninya, yang berarti member

salam)kepada diri kalian sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik di

sisi Allah”(QS An-Nur 24:61)

5. Di samping itu, Allah telah memerintahkan Rasulnya agar

memperlakukan orang yang menentang dan memusuhi dengan

mengucapkan salam ini, dalam firmanNya disebutkan sebagai

berikut:




Artinya: maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, “Salam (selamat
tinggal)”. Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang
buru)”. QS Az-Zuhruf 43:89).

13 Ibid. hlm. 75
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Dari sini, dapat diketahui bahwa salam merupakan salah satu sebab

yang mengantarkan kita kpada keimanan, cintam dan surga, terkait hal ini,

Abu Hurairah berkata bahwa Rasalullah saw. Pernah bersabda, “ kalian tidak

akan masuk surga sampai kalian beriman, kemudian kalian tidak akan mampu

beriman sampiai kalian dapat saling mencintai, yaitu tebarkan salam antara

kalian.”(HR Muslim)

Abdullah bin salam meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah Saw.

Pernah bersabda, “wahai umat manusia, tebarkanlah salam, berikanlah

makanan, kuatkan tali silaturrahmi, shalatlah ketika orang lain lelap tertidur.

Dengan begitu kalian akan masuk surga dengan selamat (HR Al-Tirmizi)14

Salam merupakan bentuk sikap ramah, upaya menghilangkan

kesedihan dan menenangkan hati. Sementara itu, dalamber doa kita harus

menyebutkan kepada siapa kita berdoa, yaitu A-Salam (Zat yang Maha

Menyelamatkan) dengan bentuk makrifat.

14 Ibid. hlm. 76


