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Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur 
tentang Hukum Salam Lintas Agama 

A. Islam Agama Kerahmatan 

Islam sebagai agama kerahmatan selalu menebarkan pesan-pesan kedamaian di tengah 
manusia. Pesan kedamaian dalam wujud menebarkan salam secara verbal juga telah menjadi 
tradisi agama tauhid sejak Nabi Adam As yang terus diwarisi hingga sekarang.  

ُُنُ مُ ُهُ ت ُي ُرُ ذُ وُ ُمُ آدُ ُةُ نُ سُ ُوُ هُ 
 
ُوُ ُاء ُيُ ب ُنُْاْل

 
ُ.اء ُل  ُوُْاْل

“Mengucapkan salam secara verbal merupakan tradisi Nabi Adam As dan keturunannya dari 
para nabi dan wali.”1 

Nabi Ibrahim As mengucapkan salam kepada ayahnya yang masih belum bertauhid. 

ف يًّاُ ُح  ُِب  ن  َُك  ُإ ن ه  ِّب  ُر  ُل ك  ْست ْغف ر 
 
أ ُس  ل ْيك  ٌمُع  َل  ُس  ُ.(74:ُمريم)ق ال 

“Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu dan Aku akan memintakan ampunan bagimu 
kepada Tuhanku. Sungguh ia sangat baik kepadaku.” (QS. Maryam: 47)  

Nabi Muhammad Saw pun pernah mengucapkan salam kepada penyembah berhala dan 
segolongan Yahudi yang sedang berkumpul bersama kaum muslimin. 

ُ ن 
 
ُأ ة  ْرو  ْنُع  ُزُ ع  ُْبن  ة  ام  س 

 
ُ أ ُانل ب  ن 

 
ُأ ْخَب  ه 

 
ك ي ةٌُُُْيٍدُأ ٌةُف د  يف  ُق ط  ْت ه  ٌفَُت  ُإ َك  ل ْيه  ُِح  اًراُع  ك ب  ُُ،ر  و  ُو ه  ة  ام  س 

 
ُأ ه  ر اء  ُو  ْرد ف 

 
و أ

ج ُ ُاْلْ ْزر  ُبْن   ار ث 
ْ
ُاْل ُب ِن  ُِف  ة  ب اد  ُع  ُْبن  ْعد  ُس  ود  ُُ،ي ع  ُق ْبل  ُب ْدرٍُو ذ اك  ة  ُُ،و ْقع  ْسل م ني  ُالْم  ْخَل ٌطُم ن 

 
ُأ ْجل ٍسُف يه  ُب م  ر  ُم  َّت  ح 

ُو ا ْوث ان 
 
ُال ة  ب د  ُع  ْْش ك ني  ُالل ُو الْم  ْبد  ُع  ْم ُف يه  ود  ُيُْل ه  ِب 

 
ُأ ُُْبن  ف  ُالل ُُو  ْبد  ُع  ْجل س  ةُ ُالْم  و اح  ُر  ُُ.ْبن  ْجل س  ُالْم  ي ت  ش  اُغ  ف ل م 

ُالُ  ة  اج  ج  ْبدُ ع  ُع  َُخ  ر  ُُالل ُُاب ة  ُيْبن  ِب 
 
ُق ال ُُأ ُث م  ائ ه  ُب ر د  ه 

ْنف 
 
ل ْين اُ:أ واُع  َب   ت غ  ُ.ُالُ  ُّ ُانل ِب  ل ْيه م  ُع  ل م  ُ(متفقُعليه...ُ)ُف س 

“Diriwayatkan dari Urwah, sungguh Usamah bin Zaid mengabarinya Bahwa Nabi Saw naik 
himar yang di atasnya terdapat pelana dan di bawahnya terdapat kain beludru kampung 
Fadak, sementara Usamah mengikuti di belakangnya dalam rangka menjenguk Sa’d bin 
‘Ubadah di kampung Bani al-Harits bin al-Khazraj, peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar, 
sehingga Nabi Saw melewati suatu majelis yang di dalamnya berkumpul kaum muslimin, kaum 
musyrikin penyembah berhala dan kaum Yahudi yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubai. 
Di majelis itu juga ada Abdullah bin Rawahah. Kemudian ketika debu telapak hewan kendaraan 
menyebar ke majelis, Abdullah bin Ubai menutupi hidungnya dengan selendangnya, lalu 
berkata: “Jangan kenai debu kami.” Kemudian Nabi Saw mengucapkan salam kepada mereka 
…” (Muttafaq ‘Alaih)  

Demikian pula sebagian generasi sahabat dan tabiin setelahnya, seperti Abu Usamah Ra, Ibn 
Mas’ud Ra dan selainnya membolehkan dan melakukannya.2 Karena demikian, sangat wajar 
menebarkan salam sebagai pesan kedamaian menjadi tradisi universal manusia lintas adat, budaya 
dan agama, dengan berbagai model, cara dan dinamika zamannya. 

Berkaitan hal itu, belakangan terjadi polemik praktek pengucapan salam dari berbagai tradisi 
agama yang dilakukan oleh para pejabat seiring kemajemukan masyarakat. Pro kontra pun tidak 
terhindarkan. Diskusi di ruang-ruang publik pun semakin ramai merespon isu tersebut. Dalam 
kondisi demikian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur terpanggil hadir untuk 

                                                           
1 Al-Mula Ali al-Qari, Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih, XIII/431. 
2 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub: Arab 

Saudi, 1423 H/2003 M), XI/112. 
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mengkajinya secara ilmiah dalam perspektif fikih Islam sebagai bagian khidmahnya kepada 
masyarakat, bangsa dan negara. 

B. Hukum Salam Lintas Agama 

Lalu bagaimana hukum mengucapkan salam dari berbagai tradisi agama yang dilakukan oleh 
pejabat muslim dalam acara yang dihadiri oleh lintas agama?  

Dalam hal ini, bagi pejabat muslim dianjurkan mengucapkan salam dengan kalimat 
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh”, atau diikuti dengan ucapan salam nasional, 
seperti selamat  pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan semisalnya. Namun demikian, dalam 
kondisi dan situasi tertentu demi menjaga persatuan bangsa dan menghindari perpecahan, 
pejabat muslim juga diperbolehkan menambahkan salam lintas agama. 

C. Referensi 

 11بريقةُحمموديةُاجلزءُاثلاينُصحـ:ُ (1

وأما مكتوبه عليه الصالة والسالم ىلع ما نقل عن ابلخاري بسم اهلل الرمحن الرحيم من حممد عبد اهلل ورسوهل إىل هرقل عظيم 
وأنا أقول فيه ... وعن رشح الكرماين عن انلووي أن هذه القطعة مشتملة ىلع مجل من القواعد ...  الروم سالم ىلع من اتبع اهلدى

أيضا استحباب تعظيم املعظم عند انلاس ولو اكفرا إن تضمن مصلحة وفيه أيضا إيماء إىل طريق الرفق واملداراة ألجل املصلحة 
ه إذا ليس للتوقري بل للمصلحة وفيه أيضا جواز السالم ىلع الاكفر عند االحتياج كما نقل عن اتلجنيس من جوازه حينئذ ألن

وإلشعارحماسن اإلسالم من اتلودد واالئتالف وفيه أيضا أنه ال خيص باخلطاب يف السالم ىلع الاكفر ولو ملصلحة بل يذكر ىلع وجه 
 العموم

137ُاثلاينُُصـُُجلزءظائرُاالشباهُوانل (2
 إىل حاجتهم واشتدت ذلك إىل املسلمني مصلحة اقتضت فلو  .كفر إكراه غري من الكفر لكمة وذكر الكفار زي لبس أن علم قد
 وحصل صيدا ملك أمر عليه صعب ملا فإنه ،ادلين صالح للسلطان ذلك مثل اتفق وقد. اكإلكراه يصري أنه يظهر فاذلي يفعله من

 يف هلما وأذن انلصارى لبس املسلمني من اثنني ادلين صالح السلطان ألبس املؤرخون ذكره ما الزائد الرضر من به للمسلمني
 أنهما ىلع عنده وأقاما إيله وتوجها ذلك ففعال  .غيلة اللعني ذلك لقتل جمهزان ابلاطن يف واكنا راهبان أنهما ىلع صيدا إىل اتلوجه
 املسلمون تلعب ذلك يفعال لم ولو .منه املسلمني وأراحا اغتااله حىت برحا وما الكفر بكلمة عنده يتلفظا أن بد وال  .راهبان

 .عليه انلرصة من يقني ىلع يكونوا ولم مفرًطا تعبًا
 112-111ُـص11ُُُ ـجلقرآنُاجلامعُلحاكمُا (3

هُ َعِن  ؟ قال : نعم: هل جيوز السالم ىلع الاكفر بن عينيقيل ال... : }َقاَل َسالٌم َعلَيَْك{ قوهل تعاىل ؛ قال اهلل تعاىل : }ال َينَْهاُكُم اهلل
يِن  يَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم يِف ادلِّ ِ ؛ ويف ابلاب حديثنا صحيحان : روى أبو هريرة أن رسول قلت: األظهر من اآلية ما قاهل سفيان بن عيينة. اذله

اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال : "ال تبدؤوا ايلهود وانلصارى بالسالم فإذا لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل أضيقه" خرجه 
بن زيد أن انليب صىل اهلل عليه وسلم ركب محارا عليه إاكف حتته قطيفة فدكيه ،  ابلخار ومسلم. ويف الصحيحني عن أسامة

وأردف وراءه أسامة بن زيد ؛ وهو يعود سعد بن عبادة يف بين احلرث بن اخلزرج ، وذلك قبل وقعة بدر ، حىت مر يف جملس فيه 
ن أيب بن سلول ، ويف املجلس عبد اهلل بن رواحة ، فلما أخالط من املسلمني واملرشكني عبد ة األوثان وايلهود ، وفيهم عبد اهلل ب

غشيت املجلس عجاجة ادلابة ، مخر عبد اهلل بن أيب أنفه بردائه ، ثم قال : ال تغربوا علينا ، فسلم عليهم انليب صىل اهلل عليه 
واحلديث اثلاين جيوز ذلك. قال الطربي وسلم ؛ احلديث. فاألول يفيد ترك السالم عليهم ابتداء ألن ذلك إكرام ، والاكفر ليس أهله. 

: وال يعارض ما رواه أسامة حبديث أيب هريرة فإنه ليس يف أحدهما خالف لألخر وذلك أن حديث أيب هريرة خمرجه العموم ، وخرب 
ن حديث أىب أسامة يبني أن معناه اخلصوص. وقال انلخيع : إذا اكنت لك حاجة عند يهودي أو نرصاين فابدأه بالسالم فبان بهذا أ
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هريرة "ال تبدؤوهم بالسالم" إذا اكن لغري سبب يدعوكم إىل أن تبدؤوهم بالسالم ، من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم ، أو 
قال الطربي : وقد روي عن السلف أنهم اكنوا يسلمون ىلع أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقان حق صحبة أو جوار أو سفر. 

ال علقمة : فقلت هل يا أبا عبد الرمحن أليس يكره أن يبدؤوا بالسالم ؟ ! قال نعم ، ولكن حق الصحبة. واكن ؛ ق صحبه يف طريقه
أبو أسامة إذا انرصف إىل بيته ال يمر بمسلم وال نرصاين وال صغري وال كبري إال سلم عليه ؛ قيل هل يف ذلك فقال : أمرنا أن نفيش 

: إن سلمت فقد سلم الصاحلون قبلك ، وإن تركت فقد ترك افر فسلم عليه ، فقالالسالم. وسئل األوزايع عن مسلم مر بك
 .الصاحلون قبلك. وروي عن احلسن ابلرصي أنه قال : إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم

 181جلزءُالرابعُص:ُاإاعنةُالطابلنيُ (7

قال أبو سعيد لو أراد حتية ذيم فعلها بغري السالم بأن يقول هداك اهلل وأنعم اهلل صباحك قلت هذا اذلي قاهل أبو سعيد ال بأس به 
فاإلختيار أن ال يقول شيئا فإن ذلك بسط هل وإيناس وإظهار صورة مودة وحنن مأمورون إذا احتاج إيله وأما إذا لم حيتج إيله 

 باإلغالظ عليهم ومنهيون عن ودهم فال نظهره واهلل أعلم اه

727ُ:ُزادُاملعادُاجلزءُاثلاينُص (1
االبتداء ملصلحة راجحة من حاجة قالت طائفة  أي من العلماء: جيوز وىل يف ابتداء الكفار باتلحية: قال ابن القيم رمحه اهلل تعا

  تكون إيله ، أو خوف من أذاه ، او لقرابة بينهما ، أو لسبب يقتيض ذلك
 137جمموعةُسبعةُكتبُمفيدةُصُ:ُ (6

ورأيت بعضهم نقل عن خط السيد سليمان مقبول معزوا اىل خط اجلوهرى الكراهة قال اذ ىه من باب اتلكريم ا ـهوحىت الظهر 
ا بالرأس وتقبيل حنو رأس او يد او رجل كذب ويندب تقبيل ذلك ومثله القيام نلحو علم او صالح او مكروه وقيل حرام وكذ

قال ابن عبد السالم او ملن يرىج خريه أو خياف من رشه ولو اكفرا خيش منه رشف او والدة أو نسب او والية مصحوبة بصيانة 
اء واالعظام اتبااع للسلف واخللف قال االذرىع ويظهر وجوبه ىف هذا رضرا ال حيتمل اعدة ويكون ىلع جهة الرب واالكرام ال الري

 الزمان دفعا للعداوة واتلقاطع فيكون من باب دفع املفاسد

 71فتاويُالشيخُعزُالينُص:ُ (4

العاكرسة مسئلة من املراد بقول الفقهاء زي األاعجم من هم األاعجم ؟ اجلواب املراد باألاعجم اذلين نهينا عن التشبه بهم كأتباع 
ب أو اإلجياب أو اإلباحة يف رشعنا دانل قفوخيتص انليه بما يفعلونه ىلع خالف مقتىض رشعنا وما فعلواه ىلع ويف ذلك الزمان 

 فال يرتك ألجل تعاطيهم إياه فإن الرشع ال ينىه عن التشبه بمن يفعل بما أذن اهلل تعاىل فيه
 12-11بيانُأحاكمُأنواعُالتشبةُبالغريُللسيدُحممدُعوضُالْشيفُالمياىطُصـُ:ُُحسنُالسريُيف (8

ما نصه: فإن قلت فقد رصح هذا اخلضاب شعار األعجم وقد نهينا عن التشبة بهم ألن من تشبه بقوم فهو منهم فما تصنع ىف هذا 
اب السماع من إحيائه مهما صارت السنة شعارا ألهل اتلعارض قلت أما حجة اإلسالم الغزاىل رىض اهلل تعاىل عنه فإنه قال ىف كت

ابلدعة قلنا لرتكها خوفا من التشبة بهم وأما سلطان العلماء العز ادلين عبد السالم فإنه أشار إىل رده ىف فتاوه إذا قال املراد 
 خالف مقتىض رشعنا فأما ما يفعلونه ىلع باألعجم اذلين نهينا عن التشبة بهم أتباع األكاثرة ىف ذلك الزمان وخيتص انليه بما

 فعلوه ىلع وفق اإلجياب أو انلدب أو اإلباحة ىف رشعنا فال يرتك ألجل تعاطيهم إياه فإن الرشع ال ينىه عن التشبة بما أذن اهلل فيه.
244ُأنوارُالَبوقُاجلزءُالرابعُصُ:ُ (1

نا فتعني بمقتىض القواعد الرشعية فعله من وما لم ترد نصوص الرشع به وال اكن يف السلف بل جتددت أسباب اعتباره يف عرص
إكرام انلاس قال األصل هو ما يف زماننا من القيام لدلاخل من األعيان ومن إحناء الرأس هل إن عظم قدره جدا ومن املخاطبة 

أويل الرفعة من جبمال ادلين ونور ادلين وعز ادلين وغري ذلك من نعوت اتلكرمة وأنواع املخاطبات للملوك واألمراء والوزراء و
الوالة والعظماء واإلعراض عن األسماء والكىن ومن املاكتبات بنعوت اتلكريم أيضا للك واحد ىلع قدره كتسطري اسم اإلنسان 

من ألفاظ اتلزنل واتلعبري عن املكتوب إيله باملجلس العايل والسايم واجلناب وحنو ذلك من األوصاف الاكتب باململوك وحنوه 
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تبات العادية ومن ترتيب انلاس يف املجالس واملبالغة يف ذلك قال فهذا لكه وحنوه من األمور العادية لم تكن يف العرفية واملاك
 السلف وحنن ايلوم نفعله يف املاكرمات واملواالت وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة مكروهة تزنيها ال حتريما

11ُالشباهُوانلظائرُاجلزءُاالولُصحـُ:ُ (11
 تجاذب الوضع والعرف ىف العرىب ام االعجىم فيعترب عرفه قطعا اذ ال وضع حيمل عليه اهتنبيه: انما ي

ُُم2111ُدارُالكتبُالعلمية114ُُ-113املنثورُيفُقواعدُالفقهيةُاجلزءُاثلاينُص:ُ (11
األعجيم فيعترب عرف فأما )تنبيه( موضع الالكم يف اعتبار عرف اللفظ أو الالفظ )هو يف اللفظ العريب فيعترب وضعه عند أهله 

  .إذ ال وضع هناك حيمل عليه الالفظ(
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