
1 
 

 

 

HUKUM MEMULAI SALAM KEPADA NON MUSLIM 

(Telaah Kritis Pandangan Penulis Buku Fiqih Lintas Agama) 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

SITI MUJAROFAH 

NIM. 210412034 

 

 

 

Pembimbing 

Dr. ZAHRUL FATA 

 

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR 

JURUSAN USHULUDDIN DAN DAKWAH 

 STAIN PONOROGO 

2016 

 



2 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama yang mendambakan kedamaian, dengan kalimat 

Assalamu‟alaikum (damai untuk anda), seseorang dapat menghayati bahwa 

suatu kedamaian yang didambakan bukan untuk diri sendiri, tetapi juga pihak 

lain. Perdamaiaan merupakan ciri utama dari agama Islam.
1
 

Dalam kehidupan bermasyarakat  Islam mengajarkan umatnya untuk 

menjaga kerukunan dan kedamain, tidak hanya intra umat Islam saja tetapi 

juga antar umat beragama lainnya. Salah satu simbul perdamaian tersebut 

dalah pengucapan salam kepada orang lain, karena ucapan salam adalah 

sebagian dari doa. Diantara ayat-ayat al Qur‟an yang menjelaskan anjuran di 

atas adalah dengan muslim lainnya tertulis dalam firman Allah yang artinya: 

“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu 

datang kepadamu, Maka Katakanlah: "Salaamun‟alaikum. Tuhanmu 
telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya 

barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran 

kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan 

Mengadakan perbaikan, Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.”   (Q.S Al An‟am:54) 

Dan juga dalam surat lain disebutkan. 

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, 

Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari 

padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). 

Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu.”(Q.S. Al 

Nisa‟: 86) 

                                                           
1
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al Qur‟an Tafsir Tematik  Atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 2013), 497. 
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Salam yang berarti kedamaian yang ditunjukkan kepada sesama 

Muslim,  salam yang paling baik ialah salam yang ditunjukkan kepada 

sesama Muslim dan sambutan yang sama bagi pemeluk agama lain.
2
. 

 Membalas dengan mengucapkan salam yang lebih baik atau paling 

tidak menjawabnya dengan sepadan, begitu syari‟at Islam yang harus 

dilakukan oleh umat Muslim. Sufyan ats Tsauri mengatakan dari seseorang, 

dari al Hasan al Bashri, ia mengatakan:  “mengucapakan salam adalah 

sunnah, sedang menjawab salam adalah wajib”, hal ini merupakan ijma‟ para 

ulama‟. 3 

Bila ditelaah ulang ayat tersebut diperuntukkan kepada sesama 

muslim, akan tetapi bagaimana bila mengucapkan salam ditujukan kepada 

non muslim?. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 

mungkin bisa menjelaskan pertanyaan di atas, bahwa Nabi Saw bersabda: 

َا أاْضياق ْم ِِ طارِيق فااْضطاّروُ ِإ ِم ، واِإذاا لاِقيُتْم أاحاد َا ُءوا اْلي اُهود واَا الّصااراى بِالّس  َا ت اْبدا

“Janganlah kalian awali megucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. 

Apabila kalian bertemu salah seorang mereka di jalan, maka pepetlah hingga 

ke pinggirnya.” (HR. al- Muslim)
4
 

Namun hadis di atas dianggap sebagian kalangan bersebrangan 

dengan misi dari Islam itu sendiri, diantara kalangan yang  “keberatan” 

dengan hadis tersebut yaitu para penulis buku Fiqih Lintas Agama, sebagai 

berikut:  

                                                           
2
 Hamka, Tafsir Al Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), Juz VI, 190. 

3
 Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Terj 

M. „Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2008), jilid II, 467. 
4
 Imam al Hafidh al Husain muslim ibn al Hajjaj al Qushairiy al Naisaburiy, Sahih Muslim, 

Kitab Salam, bab al nahy „an ibtida‟ ahl kitab bissalam wa kaif yarudd „alaihim(Biarut: Darul 

fikri, 1994), jilid 4, hal. 1707 
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Mengucap salam (as-salam) adalah perbuatan menanam kasih sayang 

dan cinta dalam kalbu. Kesedihan, perlawanan dan penolakan yang 

mungkin ada dalam kalbu orang-orang yang dicintai akan hilang 

lenyap dengan ucapan selamat. Buruk sangka dan saing mencurigai 

yang mungkin ada dalam kalbu musuh akan berbalik menjadi 

kepercayaan dengan ucapan selamat. Makna zahir ungkapan “siapa 
yang engkau kenal dan siapa yang tidak engkau kenal (man „arafta wa 
man lam ta‟rif) dalam hadis ini menunjukkan keumuman pada seluruh 

manusia (kull al-nas), baik yang beriman maupun yang kafir, baik 

mengadakan perjanjian damai maupun yang berperang, karena makna 

zahir ini menunjukkan bahwa salam adalah milik Allah bukan untuk 

pemenuhan hak pengenalan.
5
 

 

Adanya perbedaan pendapat diantara para ulama‟ memberikan 

dorongan penulis  untuk mengkaji tentang hadis mengucap salam kepada non 

Muslim dengan merujuk kepada ayat-ayat al qur‟an dan hadis-hadis yang 

berhubungan. Hidup dalam masyarakat tidak semua beragama Islam, namun 

juga dengan non Muslim. Sehingga perlu adanya pengkajian lebih dalam 

terhadap sebarapa jauh hubungan anatara umat Muslim dengan non Muslim 

dalam hal memberikan penghormatan.   

 

B. Rumusan Masalah 

 Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi 

pokok masalah dalam objek kajian ini adalah: 

1. Bagaiman pandangan  ulama‟ tentang hukum memulai salam kepada non 

Muslim ? 

2. Bagaimana pandangan penulis buku Fiqih Lintas Agama tentang hukum 

memulai salam kepada non Muslim ? 

3. Sejauh mana keabsahan pandangan penulis buku Fiqih Lintas Agama 

tentang hukum memulai salam kepada  non Muslim ? 

                                                           
5
  Nur Cholis Majid dkk, Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis 

(Jakarta : Paramadina, 2004), 69. 
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C. Tujuan Penelitian 

Dengan mengajukan beberapa rumusan masalah di atas, penelitian ini 

diajukan untuk : 

1. Mengetahui bagaimana pendapat para ulama‟ tentang hukum memulai 

salam kepada non Muslim, dan alasannya. 

2. Mengetahui bagaimana pandangan penulis buku fiqih lintas agama 

tentang hukum memulai salam kepada non Muslim . 

3. Untuk mengetahui sejauh mana keabsahan penulis buku Fiqih Lintas 

Agama tentang hukum memulai salam kepada non Muslim.  

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan 

untuk : 

1. Akademik, dapat membantu perkembangan akademik baik pembaharuan 

atau perbaikan  dalam wacana keagamaan. Dan menjadi kajian di masa 

depan. 

2.  Menambahkan wacana yang sudah ada, yang dapat digunakan sebagai 

perbandingan dan menambah wawasan yang luas. Serta dapat menambah 

informasi tentang pendapat para ulama‟ yang berbeda dalam menyikapi 

orang muslim memulai salam kepada non muslim. 

 

 

 

D. Telaah Pustaka 
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Sepanjang penelusuran penulis, tidak ada yang menulis judul di atas. 

Secara garis besar tinjauan pustaka dalam kajian ini di bagi menjadi dua. 

Pertama, karya tulis yang berbicara tentang hukum memulai salam kepada 

non Muslim. Kedua, karya tulis yang kritisi buku Fiqih Lintas Agama. 

Adapun karya pustaka dalam kategori baru diantaranya: 

Sekripsi dengan judul, ”larangan Memulai Salam Kepada Ahli Kitab ” 

yang ditulis oleh Indra Gunawan, jurusan Tafsir Hadis fakultas Ushuluddin 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2003. 

Sekripsi dengan judul, “Salam Terhadap Non Muslim Perspektif 

Hadits” yang ditulis oleh Ai Popon Fatimah, jurusan Tafsir Hadis fakultas 

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 

Sekripsi dengan judul, “Hadits Larangan Mengucap Salam Terhadap 

Non Muslim Studi Teori Fungsi Penafsiran Jorge J.E Gracia” yang ditulis 

oleh Said Mujahid, jurusan Ilmu Al Qur‟an Dan Tafsir fakultas Ushuluddin 

dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

tahun 2014. 

Sedangkang karya tulis kategori yang kedua diantaranya: 

1. Koreksi total buku Fikih Lintas Agama. 

2. Mengkritisi debat buku Fikih Lintas Agama. 

3. Fikih Hubungan antar Agama 

4. Pluralisme Agama: telaah Kritis terhadap Cendikiawab Muslim 

5. Membincangkan Feminisme: Diskursus Gender perspektif Islam, dll. 
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Tulisan-tulisan sepanjang penelusuran penulis, yang diketemui belum 

ada yang menulis. Memang ada yang mengkritis FLA namun tidak kongresif 

diantara karya tersebut yaitu” 

Berdasarkan telaah penyusunan terhadap karya-karya ilmiah 

mengucapkan salam kepada non muslim telah banyak dibahas, akan tetapi 

belum ada yang membahas pandangan penulis buku Fiqih Lintas Agama 

tentang hukum memulai salam kepada non Muslim. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian pustaka 

(library research), karena sumber datanya terdiri dari buku-buku yang ada 

langsung atau tidak langsung dengan materi pembahasan. 

2. Sumber Data 

Dalam rangka menggali data-data di atas dipilih menjadi dua 

kategori, yaitu: 

a. Sumber data primer 

Sumber data pokok yang penulis gunakan sebagai objek kajian 

yaitu Fiqih lintas Agama yang menjadi sumber utama.  

b. Sumber Data Sekunder 

1) Kitab-kitab atau karya tulis yang berbicara atau mengkritisi buku 

Fiqih Lintas Agama. 
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2) Kitab-kitab Fiqih yang berbicara tentang hukum larangan 

mengucap salam kepada non Muslim. 

3) Kitab-kitab hadis beserta terjemahannya yang membahas tentang 

tema di atas (mengucap salam kepada non Muslim). 

3. Langkah-langkah Penelitian 

Karena penelitian ini berhubungan dengan penilaian kualitas hadis, 

maka peneliti menempuh cara-cara sebagai berikut: 

a.  Jika hadis yang diteliti sudah ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim 

atau salah satunya baik redaksinya sama atau satu makna, penulis 

menyimpulkan bahwa hadis tersebut berkualitas sahih. Hal ini 

sebagaimana pendapat para Imam ahli hadis, bahwa semua hadis 

dalam kitab sahihaini (Sahih Bukhari dan Sahih Muslim) adalah 

bernilai sahih, tidak perlu diteliti atau dibahas kembali. 

Imam Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim 

berkata”Suatu perbedaan antara kedua kitab hadis Sahih (Sahihaini) 

dengan kitab-kitab lainnya adalah hadisnya bernilai sahih, tidak perlu 

diteliti kembali dan bahkan wajib diamalkan secara mutlak. Sedangkan 

hadis dalam kitab lainnya tidak boleh diamalkan sebelum diteliti 

terlebih dahulu dan mendapatkan persyaratan-persyaratan sebagai 

hadis yang sahih.”6
  

Al-Bukhari dan Muslim konsekuen mentakhrij hadis-hadis 

sahih beerikut sanadnya dengan baik, tidak dicantumkannya tokoh-

tokoh yang dhaif atau matruk, juga bebas dari „illat tercela yang 

                                                           
6
 Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Sharhin Nawawi, terj. Wawan Djunaedi Soffandi (Jakarta: 

Mustaqim, 2002), 20. 



9 
 

 

 

menodai keabsahan suatu hadis. Adapun hadis dalam kitab sahih itu 

sudah cukup untuk menilainya sah atau hadis yang tidak perlu 

membahas isnadnya. Karena tujuan dari membahas isnad itu sendiri 

untuk mengetehui sahih atau tidaknya suatu hadis.
7
  

b. Jika hadis yang diteliti ada di selain sahih Bukhari dan sahih Muslim, 

penulis mencari pendapat ulama tentang status hadis tersebut, seperti 

al-Haithami dalam Majma‟ al-Zawa‟id wa Manba‟ al-Fawa‟id, al 

Dhahabi dalam Ta‟liq Mustadrak Hakim, Imam al-Albani dalam 

silsilah al-Ahadith al-Sahihah dan silsilah al-Ahadith al-Da‟ifah, atau 

ulama-ulama yang mensyarah kitab-kitab induk hadis. 

c. Jika penulis tidak menemukan pendapat ulama tentang status atau 

kualitas hadis yang diteliti, maka penulis akan menelusuri sanad hadis 

tersebut. 

 

F. Sistematik Penulisan 

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas objek 

penelitian, maka perumusan sistematik pembahasan disusun sebagai berikut: 

BAB I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian 

penulisan sekripsi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , telaah 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II berupa kajian terhadap pandangan ulama‟ tentang hukum 

memulai salam kepada non Muslim 

                                                           
7
 Mahmud At-Thohhan, Ushul al-takhrij wa Dirasatu al-Asanid, terj. H.S. Agil Husin Al 

Munawwar & Masykur Hakim (Semarang: Dian Utama, 1995), 191. 
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BAB III berupa pendapat penulis buku Fiqih Lintas Agama tentang 

hukum memulai salam kepada non Muslim. 

BAB IV berupa kritik terhadap pandangan penulis buku Fiqih Lintas 

Agama tentang  hukum memulai salam kepada non Muslim  

BAB V berupa penutup yang meliputi: kesimpulan, yang berisi jawaban 

atas pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah. Saran yang berisi 

pernyatan seputar isi terhadap hasil yang telah ditulis. 

  



11 
 

 

 

BAB II 

PANDANGAN ULAMA TENTANG HUKUM MEMULAI SALAM 

KEPADA NON MUSLIM 

 

Dalam bab ini akan memperuraikan pandangan ulama tentang bagaimana 

mayoritas ulama tidak membolehkan umat muslim memulai mengucap salam 

kepada non Muslim, namun  ada sebagaian ulama yang membolehkan memulai 

salam kepada non Muslim.  

A. Takhrij Hadis 

Adapun hadis yang menjadi pemisah antara dua pendapat tersebut, 

yaitu: 

 

صارى بالسَم فإذا لقيتم  قال رسول اه صلى اه علي وسلم َ تبدؤا اليهود َو ال
م ِ طريق فاضطرو إَ أضيق  أحد

Artinya :  Rasulullah SAW. Bersabda : “janganlah kalian mendahului 
orang-orang Yahudi dan Nasrani member salam. Apabila kalian 

berpapasan di jalan, maka desaklah di ke jalan yang paling 

sempit.
8
  

Hadis yang sama namun mempunyai redaksi yang sedikit berbeda, 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagai berikut: 

م . إي راكب غدا إَ اليهود:قال رسول اه صلى اه علي وسلم  فَ تبدءو
 وعليكم: فإذا سلموا عليكم، فقولوا. بالسَم

Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya besok aku akan datang 

menemui orang-orang Yahudi, maka janganlah kalian mendahului mereka 

                                                           

        
8
 hadis di atas selain diriwayatkan oleh   Muslim juga diriwayatkan oleh ad Darimi, 

Tirmidzi dan Ahmad bin Hambal dengan makna yang sama, dalam satu jalur rawi yang sama yaitu 

Abu Hurairah 

10 
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dengan salam, dan apabila mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka 

ucapkanlah “Wa‟alaikum”.9  

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tidak perlu ditelusuri 

lebih lanjut, karena hadis tersebut terdapat dalam Sahih Muslim. Telah 

dijelaskan pada bab I, jika hadis yang ada pada Sahih Bukhari dan Sahih 

Muslim atau salah satunya, maka hadis tersebut berkualitas sahih atau paling 

rendah hasan. Oleh karena itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 

sudah diketahui kualitas hadisnya. 

Sekema sanad dari riwayat Abu Hurairah 

sekema sanad hadis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Ibnu Majah, kitab Adab  

Rasulullah SAW 

 

Abu Hurairah 

 

Ayahnya 

 

Suhail Ibn Abi Shalih 

 

Syu‟bah                                   „Abdul „Aziz ibn Muhammad 

 

        „Affan                Hafiz ibn Umar       Qutaibah Ibn Sa‟id 

 

           Ahmad                   Abu Daud        Muslim   Tirmidzi 
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Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagaimana 

dijelaskan di depan bahwa jika hadis yang terdapat di selain Bukhari dan 

Muslim maka penulis mencari pendapat ulama tentang kualitas hadis tersebut, 

jika tidak menemukan pendapat ulama tentang status atau kualitas hadis, 

maka penulis akan  menelusuri sanad  hadis tersebut. Dalam hal ini penulis 

akan menelusuri lebih jauh lagi terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 

Majah. 

Sekema sanad Ibnu Majah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasulullah SAW 

 

Abdurrahman Al Juhani 

 

Martsad  bin Abdullah Al Yazani 

 

Yazid bin Abu Habib 

 

Muhammad  ibn Ishaq 

 

Ibnu Numair 

 

Abu Bakar 

 

      Ibnu Majah 
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1. „Abdurrah}man Al Juhany
10

 

Nama lengkap Abdurrah}man  Ibn Ya’qu>b Al Juhany Al Maday 

yang menjadi pemimpin di daerah H{urqah. 

Guru : Ayahnya,  Ya‟qub, Abu Hurairah, Ibn Sa‟id, Ibn „Abas, Ibn 

„Amr,  H<ani‟ Maula Ali, dll. 

Murid :  Anaknya Al „Ula‟, Salim abu Nad{r, Muhammad Ibn Ibrahim at 

Thaimy, Muhammad  Ibn „Ijla>n, Muhammad Ibn „Umar 

„Ulqumah, „Amr ibn H{afis} Ibn Dhakwa>n 

Pendapat Ulama 

No Nama ulama Pendapat tentang Rawi 

1.  Aby H {a>tim Dekat dengan orang yang luhur 

2.  An Nasa>’i Tidak apa-apa 

3.  Ibn H{iba>n Sahabat Abu Hurairah 

4.  Al „Ajly Thiqah 

 

2. Marthad  bin „Abdullah Al Yazani11
 

Nama lengkap Martsad  bin Abdullah Al Yazany 

Guru :  „Uqbah ibn „A<mir al-Juhany, „Umar ibn al-„A<sh,  „Abdullah ibn 

„Umar ibn „A<sh, Aby Ayu>b al Ans}>ory,  Aby Bas}ri Al Gofa>ry, 

Dylami al- H{umairy,  Zaid ibnTh>abit, Malik ibn Hubairah, 

H{udhaifah Al Ba>raqy, H{asa>n ibn Karib,  „Abdurrah}man  ibn 

Wu‟ilah, „Abdullah ibn Zarir al- Ga>fiqy,  Aby al- kha>tab al-

                                                           
10

 Shiha > Ad Dyn  Ah}mad ibn „Ali Ibn H{ajar Al „Asqalany >, Tahdhybu At Tahdhyb (Bairut: 

Dar Al Fikr, 2005),Jilid, V,  hal. 202 
11

 Ibid, Jilid VIII, hal. 98-99 
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Mis}ry,  Abi Rahmi al-Sam‟i,  Aby „Abdullah al- S{hona> bahy,  

Aby Abdurrah}man al-Juhany, dll. 

Murid : Yazi>d ibn Aby H{abib,  Ja‟far  ibn Rabi‟ah,  Ka‟ab ibn  Ilkimah, 

„Abdurrah}man ibn Syama>sah,  „Ubaidillah ibn Aby Ja‟far , dll. 

Pendapat Ulama : 

No Nama ulama Pendapat tentang Rawi 

1.  Ibn  H{iba>n Thiqat 

2.  Al „Ajly Thiqah 

3.  Ibn Yunus Mufty di Mesir 

4.  Ibn Sa‟id Thiqah 

5.  Ya‟qub ibn Sufya>n Thiqah  

 

3. Yazi>d ibn Aby H{abib12
 

Nama lengkapnya Yazi>d ibn Aby H{abib Swaid  al-Azdy yang 

menjadi pemimpin, abu razaq al Misri. Dikatakan  selain itu dia adalah 

seorang yang taat. 

Guru :  „Abdullah Ibn al-H{a>ritsh ibn juzi‟ al-Zubaidy, Aby T{ufaili, 

Aslim ibn yazi>d Aby „imra>n, Ibra>hi>m Ibn „Abdullah ibn 

Hunainy, Khoir ibn Nua‟im al-H{ud}romy, Swaid ibn Qasim Al-

Jaiby, „Abdurrah}ma>n ibn Syuma>sah Al-Muhry, „Abdul „Aziz 

ibn Aby  S{u’bah, „At}o’ ibn Aby Rabba>h},  „Urk ibn Ma>lik, 

„Abdullah ibn Ra>syid Az-Zurky, Ibra>hi>m ibn „Abdullah ibn 

H{unainy, Sa‟id ibn Aby Hindin, S}ofwa>n ibn Sali>m, Ja‟far ibn 

                                                           
12

 Ibid, Jilid VI, hal. 333-334 
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Rabi‟ah, Bakar ibn „Umar, Al –H{arith Ibn Ya’qu>b, Muh{ammad 

ibn „Umar ibn h}alh}alah}, Muh}ammad ibn „Umar ibn At}o’,  Imra>n 

ibn Aby Anas, Mu>sa ibn Sa‟id ibn Zaid ibn Tha>bit, Yazi>d ibn 

Aby Sa‟id al-Muhri, Aby Aflah }, Ya’ku>b ibn „Abdullah ibn Al 

Asyji, Az Zuhry, Kholiq. 

Murid:  Sulaima>n At-Taimy, Muh}ammad Ibn Ish}a>q, Zaid Ibnu Aby, 

Ayasah, „Umar Ibn Al-H{a>rith, „Abdul H{ami>d Ibn Ja‟far, 

„Abdullah Ibn Iya>sya al-Qataba>ni>,  H{ayawah Ibn Syarih }, Sa‟id 

ibn Aby Ayu>b, Ibn Luhai‟ah, Laith Ibn Sa‟ad, Yah}ya Ibn Ayu>b 

al-Misriyu>n, dll. 

Pendapat Ulama : 

No Nama ulama Pendapat tentang Rawi 

1.  Ibn Sa‟ad Thiqah, Mufty, „Alim 

2.  Al Laith Seorang Sayid yang alim 

3.  Abu Daud Orang terpercaya 

4.  Al „Ajly Thiqah  

5.  Abu Zar‟ah Thiqah 

 

4. Muh }}ammad ibn Isha>q13
 

Nama lengkapnya: Muh}ammad Ibn Isha>q Ibn Yasa>r Ibn Khiya>r. 

Guru:  Ayahnya, „Abdurrah}man, Mu>sa Al-„Araj, „Ubaidillah Ibn 

„Abdullah Ibn „Umar, Ma‟bud Ibn ka‟ab Ibn Ma>lik, Muh}ammad 

                                                           
13

 Ibid, Jilid VII, hal. 35-36 
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Ibn Ibra>hi>m ibn H{a>rith At-Taimy, Qa>sim Ibn Muh}ammad Ibn 

Aby Bakar, Muh}ammad Ibn Ja‟far az-Zubair, „A<s}im Ibn „Umar 

Ibn Qata>dah, „Abba>s Ibn Sahl Ibn Sa‟ad, az-Zuhry, Ibn 

Mungkadir Makh}u>l, Ibra>hi>m Ibn „Uqbah, H{umaid At-T{awi>l, 

Sa>lim Aby Nad}ir, Sa‟ad Ibn Ibra>hi>m, Ibn „Abdurrah}man, Ibn 

„Auf, saudaranya S{aleh} Ibn Ibra>hi>m, Sa‟id Ibn al-Mukibary, 

Sa‟id  Ibn aby Hindin, Aby Zuna>d, „Abdullah Ibn Aby Bakar 

Ibn H{azam, „Uba>dah Ibn Walid Ibn „Uba>dah Ibn S{a>mat, 

„Abdurrah}man Ibn Aswad al-Nukho‟i, „At }o’ Ibn Aby Rabbah }, 

„Akromah Ibn Kho>lid al-Makhjumy, „Umar Ibn Aby „Umar, Al-

„Ala‟ Ibn Abdurrah}man, Muh}ammad Ibn Aby Uma>mah Ibn 

Sahl, Muh}ammad Ibn „Umar Ibn „Ato‟ }, Muh}ammad Ibn Yah}ya 

Ibn  H}iba>n, Yah}ya Ibn „Uba>da Ibn „Abdullah Ibn Zubair, Yazi>d 

Ibn H{abib, Yazi>d Ibn Ruma>n, Ya‟qub Ibn „Atibah al-Thaqafy, 

Hisya>m, Yah}ya Ibn „Urwah Az-Zubair, Fa>t}imah Binti al-

Mungdir. 

Murid :  Yah}ya ibn Sa’id al Ans}ary, Yazi>d ibn Abi H{abib, Jari>r ibn 

H{a>zam, ‘Abdullah ibn Sa’id ibn Aby Hindin, Ibn ‘Aun, Ibra>him 

ibn Sa’ad, al H{uma>da>n, Syu’bah, al Sufya>na>n, Zahi>r ibn 

Mu’a>wiyah, ibn idri>s, Hasyi>m, Abu ‘Awa>nah, ‘Abdul ‘Ali ibn 

Abdul ‘Ali, ‘Abduh ibn Sulaima>n, Jari>r ibn ‘Abdul H{ami>d, 

Ziya>d al Baka>I, Abu Kha>lid al Ah}mar, Salamah ibn al Fad}il al 

Ra>zy, Muh}ammad ibn Fad}i>l, Muh}ammad ibn Salamah al 

H{ara>ny, Muh}ammad ibn ‘Abi>d, Abu Tumaylah, Yazi>d ibn 
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Zuray’, Yazi>d ibn Ha>run, Yu>nus ibn Bakir, Ah{mad ibn kha>lid al 

Mu>haby, dll.    

Pendapat ulama: 

No Nama ulama Pendapat tentang Rawi 

1.  Ibn Ma‟in Thiqah 

2.  Al „Ajly Thiqah  

3.  Ad Dhahaby Thiqah 

4.  Ibn ‘Ady Dapat diterima 

 

5. Ibnu Numayr
14

 

Nama lengkapnya : Muh}ammad ibn „Abdullah ibn Numayr  

Guru:  Ayahnya, Sufya >n ibn ‘Ayinah, Marwa>n ibn Mu’a>wiyah, Isma>’i>l 

ibn ‘Alih, Aby Mu’a>wiyah, ‘Abdullah ibn Idri>s, H{afs} ibn 

Ghoya>th, H{ami>d ibn ‘Abdurrah}man, Zaid ibn al-H{aba>b, ‘Abduh 

ibn Sulaima>n, Qa>sim ibn Ma>lik al-Mazany, Muh}ammad ibn 

Bashar al-„Abdy, Muh}ammad ibn „Abi>d al T{ana>fasi, Waqi‟ ibn 

al Jara>h, Abi Kha>lid al Ah}mar, Asba>t} ibn Muh}ammad al 

Qurshy, Ish}aq ibn Sulaima>n al Ra>zi, Ish}aq ibn Mans}u>r al Salu>ly, 

Abi Asa>mah, Zakariya>’ ibn ‘Ady, Khaliq Kathi>r.  

Murid:  Al Bukha>ry, Muslim, Abu Daud, Ibnu Ma>jah, At Tirmidi, An 

Nasa>’i, Bawa>sit}ah al Bukha>ry, al H}asan ibn Ah}mad ibn H{abi>b, 

al Kurma>ny, Abu Zur’ah, ‘Aly ibn Al H{usain ibn al Junaid, Al 

Ra>ziyu>, Ad Dhahly, Ya’qu>b ibn Shaybah, Ya’qu>b ibn Sufya>n, 

                                                           
14

 Ibid, hal. 265-267 
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‘Abdullah ibn Ah}mad, Muh}ammad ibn Waz}ad al qurt}uby, Baqy 

ibn Mukhalid, Abu Yu’ly ah}mad ibn ‘Aly ibn Al Mathany, Al 

Mu>s}aly  dll. 

Pendapat Ulama 

No Nama ulama Pendapat tentang Rawi 

1.  Al Junaid Senang menuntut ilmu, Zuhud 

2.  Ahmad ibn Sina>n Hadis-hadisnya baik 

3.  Al ‘Ajly Thiqah  

4.  Abu H{a>tim Thiqah 

5.  An Nasa‟i Thiqah  

6.  Ibn H{iba>n Wara‟, penghafal hadis yang bagus 

7.  Ibn Wad{a>’ Thiqah  

 

6. Abu Bakar
15

 

Nama lengkap : „Abdullah ibn Muh }ammad ibn Abi Shaibah 

Ibra>hi>m ibn ‘Uthma>n ibn H{uwasti al-‘Absy, julukannya yaitu Abu Bakar 

Al-H{afiz} dari al-Kufy. 

Gurunya:  Aby al-Ah}was} ‘Abdullah ibn Idri>s, Ibnu Muba>rak, Shuraik, 

Hashim, Aby Bakar Ibn ‘Ayyash, Isma>’i>l ibn ‘Iyash, Jarir ibn 

‘Abdul H{amid, Aby Usamah, Aby Mu’a>wiyah, Waqi, Ibn 

‘Ulayah, Khalaf ibn Khalifah ibn Namr, Ibn Mahdy, al-

H{asa>n, Ibn Aby Za>idah, ‘Iba>d ibn al-‘Awam, Ibn ‘Uyainah, 

Aby Kha>lid al-Ah{mar, ‘Abdul ‘Aly Ibn ‘Abdul al-‘A’ly, 

                                                           
15

 Ibid, Jilid IV, hal. 464-466 
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Muh}ammad ibn Fad}il, Mawa>n ibn Mu’a>wiyah, Mu’tamar ibn 

Sulaima>n, Yazi>d ibn al-Muqadam ibn Shuraih}, Yazi>d ibn 

Ha>run, dll. 

Muridnya: Al Bukha>ry, Muslim, Abu Daud, Ibnu Ma>jah, An Nasa’I, 

Bawa>sit}ah Ah}mad ibn ‘Ali Al Qa>d}y, Zakariya Al Sa>jy, 

‘Uthman ibn Khurza>dh, ibn Abu Shaybah Ibra>hi>m ibn Abi 

Bakar ibn Abi Shaybah, Ah}mad ibn H{ambal, Muh}ammad ibn 

Sa’ad, Abu Zur’ah, Abu H{a>tim, ‘Abdullah ibn Ah}mad ibn 

H{ambal, Muh}ammad ibn ‘Uthman ibn Abi Shaybah, Ibra>hi>m 

Al H{urby, Muh}ammad ibn ‘Ubaidillah  Al Muna>di, Ya’qu>b 

ibn Shaybah, Baqy ibn Mukhalid,  ibn Abi ‘A<s}im, Abu Ya’li, 

Al Hashim ibn Khalaf Al Da>r, ‘Abda>n Al Ahwa>zi, 

Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn Sulaima>n Al Baghindy, Abu 

Qasim ‘Abdullah ibn Muh}ammad Al Baghwi, Abu „Umar, 

Yusuf ibn Ya‟qu>b Al Nisa>bu>ry dll. 

Pendapat ulama 

No Nama Ulama Pendapat tentang Rawi 

1. Yah>ya Al H<<<< {ama>ny Ahli Ilmu 

2. Ah}mad Orang yang jujur 

3. Al „Ajly Thiqah  

4. Abu H{a>tim Thiqah 

5. Ibn Kharish Thiqah  
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B. Hukum Memulai Salam kepada Non Muslim dalam Pandangan Ulama 

Hadis di atas mempunyai perselisihan pemaknaan dari para ulama, 

dilihat dari segi makna hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 

mengandung larangan mengucap salam terlebih dahulu kepada non Muslim. 

Namun , ada sebagian ulama yang membolehkan memulai mengucap salam 

terlebih dahulu kepada non Muslim. Ada perbedaan pendapat dari para ulama, 

penulis membagi dua, yaitu:  

1. Pendapat ulama yang melarang memulai salam kepada non Muslim 

Imam Nawawi dan para ulama sepakat bahwa mengucapkan salam 

kepada non Muslim haram hukumnya dan apabila menjawab salam 

mereka dengan mengucap “wa‟alaikum” atau “‟alaikum”. Namun jika 

menyapa dengan mengatakan selamat pagi, selamat sore, maka boleh 

hukumnya.
16

 

Al Qurthubi mengatakan,”hadis yang menyatakan larangan 

mengucap salam terlebih dahulu kepada ahl Dzimmah berarti tanda 

penghormatan, sementara orang kafir tidak berhak untuk 

mendapatkannya.
17

  

Hadis Abu Hurairah yang menyatakan, “janganlah kamu 

mendahului mereka mengucapkan salam!”, bilamana tidak ada keperluan 

untuk mengawali mengucapkan salam seperti, adanya persahabatan, 

keperluan dengan mereka, pertetanggaan atau perjalanan.
18

 

                                                           
16

   Faisal ibn Abdul Aziz, Naulul Authar,(Surabaya: Bina Ilmu, 2007) , jilid VI,  hal.2952 
17

 M.Al Qahthani, Al Wala Wal Bara . Loyaitas dan Antiloyaitas dalam Islam. Terjemah. 

Salafuddin Abu Sayid (Solo: Era Intermedia, 2005), hal. 388 
18

   Ibid 
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Jika terjadi permusuhan maka tidak dianjurkan umat islam untuk 

mengucapkan salam kepada non Muslim. Kerena kata salam yang berarti 

bermohon agar mempunyai hidup yang damai, aman dan tenang.
19

 

Para ulama‟ berbeda pendapat mengenai makna firman Allah SWT 

tentang Ibrahim ketika menyeru ayahnya namun ayahnya menolak, lalu 

Ibrahim berkata: Salamun „alaik yang terhadap pada firman Allah sebagai 

berikut: 

                
 

Artinya: “berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, 
aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. 

Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.”( Maryam: 47) 
 

Jumhur ulama‟ mengatakan yang dimaksud salam disini adalah 

musalamah (perdamaian), yang merupakan partisipasi bukan tahiyyah 

(penghormatan). Ath-Thabari berpendapat bahwa arti dari salamu‟alaika 

adalah keamanan dariku untukmu, maka tidak boleh memulai salam 

terlebih dahulu pada orang kafir.
20

   

Menurut Syafi‟i, memberi salam kepada no Muslim hukumnya 

haram, tetapi menjawab salam wajib dengan perkataan wa‟alaikum saja. 

Kebanyakan ulama salaf membolehkan orang muslim mengucapkan salam 

kepada orang non muslim.
21

 

                                                           
19

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah:Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur‟an,(Ciputat:Lentera 

Hati, 2000). Hal. 515-517 
20

  Muhammad bin Sa‟id  Al-Qahthani, Al-Wala‟ Wal, hal. 387. 
21

  Hasbi  As Shidiqie, Mutiara Hadis  (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), jilid VII, hal. 228. 
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Sebagian kalangan berpendapat bahwa sebelum terjadi perang 

badar, orang muslim dibolehkan memulai salam kepada non Muslim. Hal 

ini dikareana belum ada perintah untuk memerangi mereka, namun  

larangan yang memulai salam kepada non Muslim setelah perang badar 

karena setelah perang badar umat Muslim dan orang Yahudi dan Nasrani 

bermusuhan, maka haram bagi umat muslim mengucap salam. 

Dalam sebuah riwayat Usamah ibn Zaid, terjadi perbedaan 

pendapat dalam pemahannya. Hadisnya sebagai berikut: 

َاٌ  ِاْ  اْلُمْسِلِم ا , الِّ ّ  أانّ  زاْيدٍ  ْب ِ  ُأساااا ا  قاالا  ِ أاْ  , وااْلي اُهودِ , ااّر ِ اْ ِلٍ  ِفي
ِة اأاْوثااِن   . فاساّلما عالاْيِهْم , وااْلُمْشرِِك ا ِاْ  عابادا

 
Artinya :  Usamah ibn Zaid berkata, sesungguhnya nabi berjumpa dengan 

komunitas campuran Muslim, Yahudi dan orang musrik dari 

suku Aus kemudian meberi salam.  

 

Ibnu Hiban berkata bahwa sebagian golongan mermadzab bahwa 

member salam kepda non Muslim tidak apa-apa dengan berhujah pada 

hadis di atas. Sebagian lain berbeda pendapat, menurut sebagian golongan 

perpendapat bahwa hadis di atas salam yang diberikan nabi hanya untuk 

orang Muslim saja.  

2. Pendapat ulama yang membolehkan memualai mengucapkan salam 

kepada non Muslim 

Banyak ulama yang membolehkan mengucap salam terlebih dahulu 

kepada  non Muslim, dalam pengertian damai pasif. Sahabat nabi Ibn 

„Abbas dan sekelompok ulama selain beliau berpendapat demikian. 

Larangan nabi, mereka pahami dalam konteks zamannya, yaitu ketika 
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orang Yahudi mengucapkan “al asmu‟alaikum” yang artinya kutukan atau 

kematian untuk kalian.
22

 

Abu Umamah berkata, sesungguhnya Allah SWT. Menjadikan 

salam sebagai penghormatan bagi umat kami dan pelindungan bagi ahl al 

Dzimmah di tengah kami. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan hadis melalui 

„Aun bin „Abdul Aziz tentang member salam lebih dahulu kepada ahl 

Dzimmah . ia menjawab, “kami hanya menjawab salam dari mereka, tidak 

member salam telebih dahulu kepada mereka.” „Aun berkata , “saya 

bertanya kepdanay . “bagaimana pendapatmu?” menurut saya tidak apa 

member salam terlebih dahulu kepada mereka.
23

  

Ibnu Abbas juga mengatakan  bahwa, “barangsiapa mengucapkan 

salam kepadamu, maka jawablah walaupun itu orang Majusi”. Sementara 

Malik dan jumhur ulama melarang.
24

 

Menurut  Qatadah , yang  menyatakan bahwa  Al-Mawardi berkata 

“ kalau ahli Dzimmah memulai salamnya kepadamu hendakah menjawab 

dengan warahmatullah”. Pendapat Al-Mawardi ini mengutip pendapat An-

Nawawi dan Az-Zamakhasyari. As-Sya‟di berpendapat bahwa orang 

Nasrani mengucapkan salam tidak ada salahnya menjawab dengan 

tambahan warahmatullah alasan karena orang Nasrani hidup lantaran 

rahmat dari Allah.
25

 

                                                           
22

 Quraish Shihab, Secerca Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al Qur‟an,(Bandung: Mizan Pustaka, 

2007). Hal. 432 
23

  Yusuf Qardhawi, Fiqh Al Jihad : Dirasah Muqaranah Li Ah Kamihi Wa Falasafah Fi Dha‟ U 
Al Qur‟an Wa Al Sunnah, Terjemah: Irfan Maulana Hakim, Dkk(Bandung: Mizan Pustaka, 

2010). Hal. 783 
24

  Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Juz 30 : Syarah Shahih Bukhari, Terjemah Amirudin, 

Amir Hamzah(Bairut: Dar Al Kotob Al Ilmiya, 2007), hal. 145. 
25

   Hamka, Tafsir Al-Azhar ( Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), juz v, 89. 
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Ibnu Baththal mengatakan bahwa ada orang yang berpendapat 

bahwa membalas salam ahli Dzimmah adalah wajib karena keumuman 

dari firman Allah sebagai berikut: 

                   
Artinya: “Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu 

penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang 

lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan 

yang serupa) Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala 

sesuatu”. (an Nisa‟ :86) 

Tindakan yang mempersempit jalannya orang-orang kafir ini 

menyebabkan kebingungan pada agama mereka(orang Yahudi dan 

Nasrani). Hal ini untuk mendorong orang Yahudi dan Nasrani untuk 

memeluk agama Islam. Agama islam yang menghormati toleransi agama 

untuk dapat mencapai tujuan , yaitu sebagai agama rahmata lil‟alamin. 26
 

Nabi melarang memulai salam kepada non Muslim kerena ketika 

itu terjadi permusuhan yang sangat jelas. Berdasarkan firman Allah dalam 

surat Al Imran yang artinya: 

“mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemadharatan 

bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata 

kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati 

mereka lebih besar lagi” (Al Imaran:118) 

 

 

                                                           
26

    Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulugul Maram jilid VI, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2007).  Hal.517  
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BAB III 

PANDANGAN PENULIS BUKU FIQIH LINTAS AGAMA TENTANG 

MEMULAI SALAM KEPADA NON MUSLIM 

 

Munculnya buku Fiqih Lintas Agama yang di tulis oleh Nurcholis Majid 

dkk, menimbulkan kontroversial, komentar dan kritikan bagi pembacanya 

terutama bagi para pemekir di Indonesia. Di dalam buku Fiqih Lintas Agama yang 

mengangkat berbagai ide-ide baru dalam hal hukum-hukum Islam serta interaksi 

antara agama dan antar keyakinan, yang berbeda dengan hukum-hukum yang 

terdapat pada fiqih klasik. 

Ide-ide yang dikemukakan oleh para penulis buku Fiqih Lintas Agama, 

dianggap oleh sebagian kalangan menyimpang dari dasar-dasar hukum Islam. 

Gagasan di dalam buku Fiqih Lintas Agama masih bersifat teoritis dan belum 

mendapatkan bentuk nyatanya. Namun, pada bahasan selanjutnya berbagai 

gagasan kontroversial diusung guna kepentingan membela posisi umat agama lain 

yang selama ini dinilai diabaikan dan dinomor duakan dalam fiqih klasik. Banyak 

ulama fiqih yang tidak sependapat dengan kesimpulan-kesimpulan yang 

diutarakan oleh Nurcholis Majid dkk didalam buku Fiqih Lintas Agama. 

Pemikiran mereka dianggap hanya mengambil sepotong-sepotong kemudian 

diolah dengan ide-ide pluralisme id al-shari‟ah yang digagas oleh agama. 

A. Pandangan Penulis tentang Hukum Memulai Salam kepada Non Muslim 

Hukum mengucapkan salam kepada non Muslim menjadi perdebatan 

diantara orang muslim, hal ini disebabkan karena ada hadis tentang larangan 

25 
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mengucap salam kepada non muslim. Hukum tersebut menimbulkan 

perpecahan persaudaraan antara umat beragama. Hukum bisa di tetapkan dan 

diterapkan jika sesuai dengan konteks serta situasi yang bisa membawa 

kemaslahatan umat, maka hukum harus tunduk kepada kemaslahatan dan 

hikmah, tidak boleh sebaliknya dimana kemaslahatan harus tunduk kepada 

hukum. kemaslahatan merupakan tujuan dari syariat, sedangkan hukum 

merupakan cara atau jalan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. 

Mayoritas ulama mengharamkan memulai mengucapkan salam kepada 

non Muslim, larangan mengucap salam kepada non Muslim disandarkan 

kepada hadis nabi Muhammad S.A.W. yaitu: “jangan kamu 

memulai(mengucapkan) salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika 

kamu menjumpai salah seorang dari mereka dijalan, desaklah dia ke pingir 

jalan.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Abu Hurairah. 

Hadis ini tidak hanya larangan memulai salam, tetapi juga menunjukkan wajah 

Islam yang kasar. 

Hadis lain juga dijadikan penguat adanya larangan mengucap salam 

kepada orang-orang non Muslim, yaitu tentang sekelompok orang Yahudi 

yang datang kepada nabi Muhammad S.A.W. dan berucap “Assamu‟alaikum 

(kematian, celaka, kehinaan bagimu)”. Mendengar hal itu Aisyah istri nabi 

menjawab “ Wa‟alaikumussalam walla‟ana ( dan bagimu kematian dan 

laknat)”. Mendengar jawaban Aisyah kepada orang Yahudi, nabi menegurnya 

dan berkata, “wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai keramahan dalam 

suatu urusan”. Aisyah bertanya kepada nabi, “ Ya Rasulullah, apa engkau 

tidak mendengar apa yang mereka ucapkan ?” Rasulullah menjawab, “ Aku 
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telah mengucapkan Wa‟alaikum (Bagimu kematian)”. Hadis ini diriwayatkan 

oleh Bukhari melalui Aisyah, dan masih ada sembilan hadis mempunyai 

makna sama dengan sedikit redaksi yang berbeda. Sembilan hadis tersebut 

juga diriwayatkan oleh Bukhari. 

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari perlu diperhatikan. Pertama, 

salam yang diucapkan oleh sekelompok orang Yahudi merupakan salam 

penghinaan, bukan salam perdamaian. Kedua, yang memulai salam 

penghinaan sekelompok orang Yahudi, bukan nabi Muhammad S.A.W. 

Ketiga , sikap orang Yahudi terhadap nabi adalah sikap yang menunjukkan 

kebencian, bukan sikap perdamaian. Keempat, nabi menegur Aisyah karena 

sikapnya yang kasar dan tidak sopan terhadap tamu, sedangkan Allah 

mencintai keramahan dan kelembutan. Kelima, nabi menjawab salamnya 

sekelompok orang Yahudi dengan kata “wa‟alaika” saja. 

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari mengambarkan wajah 

Islam yang ramah, lemah lembut, dan bersahabat. Berbeda dengan hadis yang 

diriwayatkan oleh Muslim yang menunjukkan wajah Islam yang garang, galak 

dan kasar.  

Hadis-hadis yang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sering 

dipersoalkan karena beberapa alasan, diantaranya yaitu: Pertama, Abu 

Hurairah sering meriwayatkan hadis yang tidak bersumber pada nabi. Kedua, 

ia adalah seorang pelupa. Ketiga, hadis yang diriwayatkan terlalu banyak, 

melebihi sahabat-sahabat nabi yang jauh lebih lama bersama nabi. Keempat, ia 

seorang pemalas. Kelima , hadis-hadisnya banyak bertentangan dengan hadis-

hadis yang diriwayat oleh sahabat lainnya. 
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Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga bertentangan dengan 

hadis lain yang menyatakan bahwa nabi Muhammad S.A.W. memulai 

mengucapkan salam kepada Negus (Raja Etiopia) melalui suratnya. Diawal 

surat nabi mengucapkan ”salamu‟alaika” kepada Negus (Raja Etiopia) yang 

jelas-jelas beragama Kristen (Nasrani). 

Perlu adanya perbandingan hadis yang melalui jalur Abu Hurairah 

tentang larangan mengucap salam kepada non Muslim dengan hadis dari jalur 

Abdullah bin Amru yang menceritakan bahwa seorang laki-laki bertanya 

kepada Rasulullah S.A.W. tentang Islam mana yang terbaik. Kemudian 

Rasulullah S.A.W. menjawab, “memberikan makanan dan membaca salam 

kepada siapa yang engkau kenal dan siapa yang tidak engkau kenal.” 

Makna hadis dari siapa yang engkau kenal dan siapa yang tidak engkau 

kenal, menunjukkan keumuman pada seluruh manusia, baik yang beriman 

maupun yang kafir, baik dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan perang, 

hal ini karena salam adalah milik Allah. 

Meskipun dalam keadaan berperang dengan orang kafir, Islam tetap 

menganjurkan umarnya untuk mengucapkan salam kepada orang yang kafir. 

Allah telah menyuruh Musa dan Harun A.S. untuk berlemah lembut kepada 

Fir‟aun di dalam firmannya:  

    
   

     

Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang 

lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut". (QS. 20:44) 
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Sekelompok lain berpendapat bahwa keumuman ini dikhususkan bagi 

orang-orang Muslim. Maka seorang Muslim tidak boleh memulai 

mengucapkan salam kepada orang kafir karena larangan Nabi Muhammad 

S.A.W. 

Sebagian lain berpendapat bahwa keumuman ini muncul pertama kali 

untuk kemaslahatan kerukunan, kesatuan, dan saling kasih sayang (mashlahat 

al-ta‟lif), tetapi kemudian datang larangan mengucapkan salam kepada orang-

orang kafir. Maka keumuman ini dihapus. 

Tiga pendapat ini perlu mendapat perhatian khusus. Pendapat pertama 

membolehkan mengucapkan salam kepada semua manusia, baik yang dikenal 

maupun yang tidak dikenal, baik Muslim maupun non-Muslim, baik yang 

berdamai maupun yang berperang dengan orang-orang Muslim, baik yang 

bersahabat maupun yang bermusuhan dengan orang-orang Muslim. Pendapat 

ini lemah karena tidak memperhatikan konteks dan situasi konkret ketika 

salam itu diucapkan dan dengan demikian tidak bertumpu pada tujuan syari‟at, 

yaitu kemaslahatan. 

Pendapat kedua melarang mengucapkan salam kepada semua orang 

non-Muslim. Pendapat ini juga lemah karena bertentangan dengan hadits-

hadits yang membolehkan mengucapkan salam kepada orang-orang non-

Muslim. 

Pendapat ketiga melarang mengucapkan salam kepada orang-orang 

non-Muslim berdasarkan argumen bahwa larangan mengucapkan salam 

kepada orang-orang non-Muslim membatasi keumuman (semua manusia) 

pada orang-orang Muslim. 
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Musa Syahin menjelaskan, al-salam „alaykum mempunyai dua arti. 

Arti pertama adalah do‟a dengan keselamatan dan keamanan untuk orang yang 

diberi salam, yaitu Allah menyelamatkan dan mengamankan engkau dari 

malapetaka-malapetaka dunia dan akhirat. Arti kedua adalah berita atau 

informasi, yaitu saya mengucapkan salam dari (diri) saya (sendiri): saya 

membawa kedamaian kepada engkau, bukan memerangi engkau. 

Hadis-hadis yang melarang memulai mengucapkan salam kepada 

orang-orang Yahudi dan Kristen muncul dalam konteks yang berbeda dengan 

hadis-hadis yang membolehkan memulai mengucapkan salam kepada orang-

orang Yahudi dan Kristen. Nabi Muhammad S.A.W melarang memulai 

mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi ketika mereka memusuhi dan 

menghina nabi dan orang-orang Muslim. Penghinaan orang-orang Yahudi itu 

diungkapkan dengan mengucapkan “Assamu „alaikum” (bukan 

“Assalamu‟alaikum”) pada saat sekelompok mereka mendatangi beliau. 

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari melalui Abu Hurairah, yang 

melarang memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan 

Kristen, bertolak belakang dengan firman Allah: 

  
   
   
  
      

Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) 

orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan 

apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan 

kata-kata (yang mengandung) keselamatan”. (QS. 25:63) 
 

Ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa mengucapkan salam kepada 

orang-orang non-Muslim, meskipun kata-kata mereka tidak sopan, adalah ciri 
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hamba-hamba Allah yang taat. Berbeda dengan hadits riwayat Abu Hurairah 

yang menampilkan wajah Islam yang kasar dan menakutkan, ayat ini 

menampilkan wajah Islam yang ramah dan lembut. 

Fatwa larangan mengucapkan salam kepada non Muslim ternyata tidak 

disetujui oleh semua ulama. Pada sebuah seminar agama-agama di Jawa 

Tengah, ketika seorang ulama besar mengucapkan salam kepada para peserta 

seminar itu, yang semuanya adalah orang Kristen, seperti disebutkan di atas, 

membuktikan bahwa ada ulama yang membolehkan mengucapkan salam 

kepada orang-orang non Muslim. Ulama itu mengucapkan salam kepada para 

peserta yang semuanya adalah Kristen untuk kemaslahatan, yaitu 

persaudaraan, persahabatan, dan kehangatan. 

Penetapan hukum mengucapkan salam kepada orang-orang non 

Muslim harus berdasar pada kemaslahatan dan hikmah. Dalam hal ini, maka 

mengucapkan salam kepada orang-orang non Muslim adalah tidak dilarang. 
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BAB IV 

KRITIK TERHADAP PANDANGAN PENULIS BUKU FIQIH LINTAS 

AGAMA TERHADAP HUKUM MEMULAI SALAM KEPADA NON 

MUSLIM 

Dalam bab dua dijelaskan pandangan ulama tentang hukum memulai 

mengucap salam kepada non Muslim, dimana mayoritas ulama melarang memulai 

mengucap salam kepada non Muslim. Sementara minoritas ulama 

membolehkannya. Adapun dalil yang dijadikan sandaran mayoritas ulama dalam 

hal ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi: 

صارى بالسَم فإذا  قال رسول اه صلى اه علي وسلم َ تبدؤا اليهود َو ال
م ِ طريق فاضطرو إَ أضيق  لقيتم أحد

Artinya :  Rasulullah SAW. Bersabda : “janganlah kalian mendahului orang-

orang Yahudi dan Nasrani member salam. Apabila kalian berpapasan 

di jalan, maka desaklah di ke jalan yang paling sempit.(H.R. Abu 

Hurairah)  

Selanjutnya dalam bab tiga penulis memaparkan pandagan para penulis 

buku Fiqih Lintas Agama tentang masalah di atas, di mana mereka membolehkan 

memulai mengucap salam kepada non Muslim. 

Dalam bab ini penulis akan menelaah kritis pandangan para penulis buku 

Fiqih Lintas Agama dari dua aspek, aspek pertama pandangan mereka tentang 

sanad hadis (Abu Hurairah), aspek kedua pandangan mereka tentang 

matan(muatan) hadis tersebut. 
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A. Kritik atas Kritik Penulis Buku Fiqih Lintas Agama terhadap Sanad 

Hadis 

Di dalam buku Fiqih Lintas Agama para penulis mengkritisi periwayat 

hadis tentang larangan mengucap salam kepada non Muslim, para penulis 

mengkritisi Abu Hurairah serta mencari-cari kesalahan untuk mengkritisi 

hadis yang diriwayatkannya. Mengkritik kepribadian Abu Hurairah dengan 

tuduhan yang mereka buat tanpa landasan yang kuat. Diantara tuduhan-

tuduhan tersebut, yaitu: 

Pertama , ia(Abu Hurairah) terlalu sering meriwayatkan apa yang 

sebenarnya tidak pasti diucapkan oleh Rasulullah S.A.W. kebiasaan 

ini menjadi kecerobohan dan tidak kehati-hatiannya dalam 

meriwayatkan hadis-hadis. Kedua , diduga keras bahwa dia adalah 

orang yang pelupa dan dia mengakuai sifat pelupa ini.  Tetapi 

berusaha menutupi kelemahanya ini dengan kisah ajaib bahwa Nabi 

Muhammad S.A.W. pernah menyuruhnya membentangkan jubahnya 

bila beliau berbicara dan memungutnya kembali setelah beliau selesai 

berbicara. Ia mengaku bahwa  dengan cara aneh ini tidak lagi 

melupakan suatu pun. Ketiga, terlalu banyak jumlah hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam waktu singkat. Ia 

meriwayatkan 5300 hadis hanya dalam waktu tiga tahun. Aisyah yang 

jauh lebih lama hidup berdampingi Nabi meriwayatkan tidak sampai 

separuh jumlah itu. Keempat, ia adalah orang yang pemalas yang tidak 

mempunyai pekerjaan tetap selain mengikuti Rasulullah ke mana pun  

beliau pergi. Ia pernah menolak pekerjaan yang ditawarkan oleh Umar 

Bin khattab. Kelima, banyak hadis yang diriwayatkannya bertentangan 

dengan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang 

terpercaya seperti Aisyah. Beberapa hadis yang terkait tentang 

perempuan, misalnya, yang diriwayatkan bertentangan dengan hadis-

hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah.
27

 

Tuduhan-tuduhan para penulis buku Fiqih Lintas Agama terhadap 

Abu Hurairah tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Fatimah Mernissi seorang 

tokoh feminisme yang juga menuduh Abu Hurairah seperti apa yang para 

penulis buku Fiqih Lintas Agama nyatakan. Kajian tentang Abu Hurairah, 

                                                           
27

  Nurcholis Majid dkk, Fiqih Lintas Agama:Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (Jakarta: 

Paramadina, 2004), hal. 70-71 
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Fatimah Mernissi menyatakan bahwa, “ bukanlah usaha yang sia-sia untuk 

menggali kepribadian Abu Hurairah”. Tuduhan-tuduhan Fatimah mernissi 

kepada Abu Huaraiarah telah dijawab dengan jelas oleh M. Hidayat Nur 

Wahid
28

.  

Sebagian orang yang juga mengkritik Abu Hurairah diantaranya yaitu, 

Abdul Husen Syarifuddin Al Amili yang mengkafirkan Abu Hurairah dalam 

bukunya yang berjudul “Abu Hurairah”, Mahmud Abu Rayyah penulis buku 

“Adwa ala As-Sunnah Al-Muhammadiyah” yang lebih sengit memusuhi Abu 

Hurairah. kedua orang tersebut yang menyatakan kedustaan Abu Hurairah  

yang memiliki hadis-hadis berdusta atas nama Rasulullah. Mereka merujuk 

pada orang-orang Muktazilah seperti Anazham, Bisyri Al-Murisi dan Abu 

Qasim, Al Balkhi yang meragukan hadis-hadis Abu Hurairah karena begitu 

banyaknya.
29

 

Para penulis buku Fiqih Lintas Agama telah merujuk pendapat pada 

orang-orang yang sama-sama mengkritisi kepribadiana Abu Hurairah. Hal ini 

mendorong penulis untuk mengkritisi atas kritikan para penulis buku Fiqih 

Lintas Agama terhadap Abu Hurairah, diantaranya yaitu: 

Pertama, para penulis buku Fiqih Lintas Agama menuduh Abu 

Hurairah sebagai orang yang ceroboh yang sering meriwayatkan apa yang 

tidak diucapkan oleh Rasulullah. Dengan demikian semua riwayat Abu 

Hurairah tidak dapat dipercaya sebab ia adalah seorang yang pendusta dan 

                                                           
28

 M. Hidayat Nur Wahid, Membincangkan Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam( 

Kajian atas Kajian Dr. Fatimah Mernissi tentang “Hadis Misogini”:Hadis yang isinya 
Membenci Perempuan (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 9 
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pelupa. Para penulis buku Fiqih Lintas Agama mengakses pemikiran orang-

orang Syiah yang tidak suka terhadap nabi Muhammad dengan mengkritisi 

orang yang ada dikekatnya. Jika orang-orang di sekitar nabi Muhammad 

pendusta maka nabi Muhammad pun demikian, sebab nabi Muhammad 

adalah panutan bagi umatnya, dan Abu Hurairah adalah orang yang paling 

sering bersama nabi Muhammad.
30

 

Kedua, menuduh Abu Hurairah dengan mengatakan bahwa dia adalah 

seorang pelupa, dan untuk menutupi kelemahannya ini Abu Hurairah 

mengarang kisah ajaibnya. Hadis yang menyatakan tentang kisah ajaib yaitu 

hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jika kedua imam 

agung ini tidak mengetahui cerita itu adalah dusta maka S{ah{ih{ Bukhari dan 

S{ah{ih{ Muslim tidak dapat dipercaya, sedangkan seluruh ulama mempercayai 

S{ah{ih{ Bukhari dan S{ah{ih{ Muslim.
31

  

Imam Asy-Syafi‟i, Imam Bukhari, Abu Nu‟aim dan Ibnu  Hajar 

berkata “Abu Hurairah adalah perawi hadis yang paling hafidz pada 

zamannya. Abu Shaleh Dzikwan berkata Abu Hurairah adalah sahabat nabi 

yang paling hafidz, Imam Adz-Dzahabi berkata “ Ia adalah imam faqih, 

mujtahid, hafidz, sahabat Rasulullah S.A.W. Sayyid al-Huffadz al-Thabit 

(pemimpin para hafidz yang thiqot). 
32

 

Ketiga, mempersoalkan riwayat Abu Hurairah lebih banyak daripada 

riwayat sahabat yang lain yang lebih dahulu mengenal nabi. Jika hal ini 

ditelaah ulang mereka juga mempersoalkan hadis yang diriwayatkan oleh 

Aishah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, Annas, dan lain-lain. Hadis-hadis 
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yang mereka riwayatkan melebihi sahabat-sahabat yang lebih lama menemani 

Nabi SAW, diantara sahabat-sahabat yang lebih lama menemani nabi yaitu 

Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
33

 

Riwayat Abu Bakar 142 hadis, Umar bin Khatab 537 hadis, Usman 

bin Affan 146 hadis, Ali bin Abi Thalib 536 hadis, Aisyah 2210 hadis, Ibnu 

Abbas 1660 hadis, Ibnu Umar 2630 hadis, Jabir 1540 hadis, Annas 2286 

hadsi.
34

  

Keempat, bahwa Abu Hurairah yaitu pemalas, pengangguran, dan 

kerjanya hanya menemani nabi. Penolakan Abu Hurairah yang diberikan 

pekerjaan oleh Umar bin Khatab hal ini justru menjadi pujian bagi Abu 

Hurairah. Ibnu Hajar menyatakan sebagai berikut, “Umar menunjuk Abu 

Hurairah sebagai amil (wali), atas wilayah Bahrain ( tahun 21-23H), Abu 

Hurairah datang dengan membawa Uang 10.000 dan Umar pun bertanya : 

kamu mengkhususkan harta ini, dan dari mana kamu mendapatkan harta ini ? 

Abu Hurairah menjawab : kuda yang beranak, karunia (pemberian, saham) 

yang beruntun dan hasil pertanian budak saya. Setelah Umar meneliti ternyata 

benar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Umar Kemudian mengangkat 

Abu Hurairah untuk menjadi amil lagi, namun Abu Hurairah menolak, Umar 

pun berkata : sungguh meminta pekerjaan orang yang lebih mulia darimu. 

Abu Hurairah menjawab : dia itu adalah Yusuf nabi Allah putra dari nabi 

Allah, sedangkan Abu Huarirah hanyalah putra Umaimah (ibu yang kecil), 

aku takut tiga hal : mengucapkan tanpa ilmu atau memutuskan dengan hukum 
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yang salah, dan jika punggungku dipukul, kehormatanku dicela dan hartaku 

dirampas.
35

 

Kelima, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bertentangan 

dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dalam hal ini para penulis buku 

Fiqih Lintas Agama mengutip pendapat Fatimah Mernissi yang 

mempersoalkan hadis Abu Hurairah tentang wanita sebagai pembatal shalat. 

Fatimah Mernissi manyatakan bahwa wanita sebagai pembatal shalat 

hanyalah riwayat Abu Hurairah. Namun jika diteliti lebih lanjut, tidak hanya 

Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tersebut, diantaranya: 

1. Abu Dzar hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan 

Ibnu Majah. 

2. Ibnu Abbas hadisnya diriwaytkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan 

Ahmad. 

3. Abdullah bin Mughaffal hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 

4. Annas bin Malik hadisnya diriwayatkan oleh Al Bazzar. 

5. Al Hakam bin „Amru hadisnya diriwayatkan oleh Ath Thabary. 

6. Aisyah juga meriwayatkan hadis tersebut dengan melalui Ahmad.
36

 

Dalam mengkritisi hadis, Fatimah Mernissi hanya terfokus kepada 

Abu Hurairah saja, akan tetapi jika ditelusuri lagi banyak para sahabat yang 

juga meriwayatkan hadis tersebut.  

Fatimah Mernissi menyebutkan hadis Aisyah yang mengoreksi dan 

menyanggah bahwa perempuan sebagai pembatal salat. Penyataan Fatimah 

Mernissi tersebut dinukil dari S {ah}ih} Bukhari. Al Bukhari berpendapat bahwa 
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perempuan bukanlah faktor yang membatalkan shalat, namun Fatimah 

Mernissi tidak menyatakan pendapat Al Bukhari tersebut, dan juga tidak 

menyebutkan bahwa di dalam S {ah}ih} Bukhari riwayat Abu Hurairah tidak 

menyebutkan tentang masalah perempuan sebagai pembatal shalat, riwayat 

Abu Hurairah yang menyatakan bahwa perempuan sebagai pembatal shalat 

terdapat pada S {ah}ih} Muslim.
37

 

Mencermati cara mengkaji teks yang dilakukan Fatimah Mernissi 

tentang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, menunjukkan bahwa Fatimah 

Mernissi hanya mengambil sepotong-potong dan terjebak dalam kajian nash-

nash keagamaan yang telah ia kenal, namun tidak memahami. Sebab Fatimah 

Mernissi memang bukan otoritas dalam kajian nash-nash Hadis.
38

  

Alasan mereka Dalam mengkritisi hadis larangan memulai salam 

kepada non Muslim, para penulis buku Fiqih Lintas Agama hanya terfokus 

pada jalur Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, namun bila 

hadis di atas ditelusuri lebih lanjut maka akan ditemukan periwayat yang lain 

dari jalur Ibnu Majah melalui Abdurrahman Al Juhaini. Telah ditakrij dalam 

bab II bahwa Abdurrahman Al Juhaini merupakan sahabat nabi dan menurut 

ahli hadis, dia orang yang tsiqah. 

 

B. Kritik atas Kritik Penulis Buku Fiqih Lintas Agama terhadap Matan 

Hadis 

Pada sub bab di atas penulis telah mengkritisi kriti para penulis buku 

Fiqih Lintas Agama  terhadap sanad hadis yaitu Abu Hurairah. Dan pada sub 
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bab selanjutnya penulis juga mengkritisi kritik para penulis buku Fiqih Lintas 

Agama terhadap matan hadis. diantara kritikan tersebut, yaitu: 

Pertama, hadis tentang larangan memulai salam kepada non Muslim 

menurut para penulis buku Fiqih Lintas Agama bertentangan dengan dasar-

dasar Islam yang mencintai perdamaian, serta mengucapkan salam kepada non 

Muslim untuk kemaslahatan, kerukunan dan persaudaraan. 

  Hadis larangan mengucapkan salam kepada non Muslim menurut 

para penulis buku Fiqih Lintas Agama tidak sesuai dengan apa yang telah 

diajarkan oleh agama Islam, ciri dari agama Islam yang mencintai perdamaian 

baik perdamaian kepada sesama Muslim ataupun kepada non Muslim. Hadis 

di atas juga bertentangan dengan firman Allah sebagai berikut: 

                

Artinya:  Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) 

orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan 

apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan 

kata-kata (yang mengandung) keselamatan. (Q.S. Al Furqan:63). 

 

Firman Allah di atas menganjurkan untuk mengucapkan salam kepada 

non Muslim, meski non Muslim mengatakan kata-kata yang menghina umat 

Islam, namun kita dianjurkan untuk mengatakan kata-kata yang sopan. Hal ini 

karena agama Islam yang adalah agama perdamaian dan keselamatan menurut 

para penulis buku Fiqih Lintas Agama. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa hamba Allah yang berjalan di muka 

bumi, mereka berjalan dengan rendah hati tidak sombong, dan jika ada orang-
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orang yang menghina mereka, maka mereka tidak membalasnya dengan 

celaan, namun membalasnya dengan kata-kata yang baik.
39

kata yang baik 

tidak harus dengan kata salam. 

Imam Asy Syaithibi menegaskan bahwa, ukuran maslahat yang 

diupayakan oleh syari‟at dan ditolak oleh syariat adalah dilihat dari segi 

ditegakkannya dunia ini untuk kehidupan akhirat, hal ini karena syariat ini 

datang untuk mengeluarkan orang-orang mukallaf dari dorongan hawa 

nafsunya, sehingga peletakan syariat disesuaikan dengan keinginan nafsu dan 

tuntutannya untuk mendapatkan manfaat bagaimanapun adanya.
40

 Allah 

berfirman 

                     
Artinya : Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti 

binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. 

sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka 

kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari 

kebanggaan itu.(Q.S. Al Mu‟minun : 71) 
 

Kedua, hadis tentang larangan memulai salam kepada non Muslim 

bertentangan dengan hadis lain yang menganjurkan memberi salam kepada 

siapa saja baik orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal.  

Hadis yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah hukumnya muhkam 

(jelas dan kuat) dan hadis Abdullah bin Amru tadi punya sebab khusus yaitu 

seseorang yang bertanya kepada Rasulullah , amalan apa dalam Islam yang 
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terbaik ? maka nabipun menjawab sesuai dengan kondisi penanyanya saat itu 

yaitu, terbaik untuk si penanya. Orang yang bertanya kepada Rasulullah ialah 

orang yang kikir, tidak mengucap salam kecuali kepada orang Muslim yang ia 

kenal saja, padahal sudah diperintahkan untuk menebarkan salam untuk kaum 

Muslimin, agar umat Muslim saling mencintai dan semakin bersatu, 

Rasulullah hanya menyampaikan apa yang menjadi kekurangan dari si 

penanya tersebut.
41

  

Ketiga, nabi Muhammad mengucapkan salam kepada non Muslim, 

melalui suratnya kepada raja Negus (Raja Etopia) yang beragama non Muslim. 

Mengenai boleh mengucapkan salam kepada  non Muslim menurut para 

penulis buku Fiqih Lintas Agama , berdasarkan hadis nabi yaitu surat yang 

disampaikan nabi kepada raja Negus (Raja Etopia). Dalam hal ini setelah 

dirujuk ulang ternyata di sana tidak ada kata “salamun‟alaik”, yang ada 

hanyalah keterangan bahwa Rasulullah mengutus Amru adh-Dhamri untuk 

membawa dua surat nabi kepada Negus, satu mengajak masuk Islam dan yang 

lain minta agar menikahkannya dengan Ummu Habibah binti Abu Sofyan 

yang telah pisah dengan suaminya Abdullah bin al-Asadi karena murtad 

masuk Kristen. Bila  ditelaah ulang bahwa surat Nabi tidak mengatakan 

“salamun‟alaik” tetapi mengatakan “salamun „ala man ittiba‟a al-huda” yang 

artinya: salam bagi orang yang mengikuti petunjuk,  yang dikirimkan kepada 

raja Etopia
42

. 

Adapun surat yang pertama nama Negus jelas disebutkan yang isinya 

mengajak masuk Islam dan menyertakan firman Allah sebagai berikut: 
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“Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu 

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan 

kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita 

persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita 

menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika 

mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, 

bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". 

(Q.S. Al Imran: 64) 

Hal ini berdasarkan riwayat Baihaqi. Sedangkan redaksi yang diambil 

oleh para penulis buku Fiqih Lintas Agama ini adalah riwayat yang disebut 

oleh Ibnul Qayyim yang kemudian juga diteliti oleh Dr. Hamidullah (Paris), 

surat ini tidak menyebut nama Negus dan tidak pula ayat 64 surat Ali Imran. 

Karena diduga surat itu dilayangkan setelah meninggalnya Ashamah, yaitu 

kepada penggantinya yang belum diketahui dia masuk Islam atau tidak. 

Sementara Ashamah (Raja Negus) sendiri diketahui sudah Islam, terbukti 

ketika ia meninggal pada bulan Rajab tahun 7 H, setelah nabi pulang dari 

perang Tabuk, beliau mengumpulkan sahabat untuk salat ghaib
43

. 

Surat nabi Muhammad S.A.W. yang ditujukan kepada Raja Negus 

jelas menyatakan salam bagi orang yang diberi petunjuk, bukan ditujukan 

kepada orang-orang musrik yang tidak menyembah Allah S.W.T. hal ini sudah 

jelas bahwa ucapan salam hanya untuk umat Muslim.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari ulasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memulai salam kepada non 

Muslim, mayoritas ulama membolehkan dan minoritas ulama yang 

melarang. Ulama yang melarang memulai mengucapkan salam kepada non 

Muslim dengan berlandasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 

melalui jalur Abu Hurairah yang berkualitas S>{ah}ih}. Ulama yang 

membolehkan memulai mengucapkan salam kepada non Muslim 

berpendapat bahwa pada saat hadis larangan tersebut karena kondisi 

peperangan antara orang Islam dan non Muslim, dan jika dikaitkan pada 

saat ini dimana orang Muslim dan non Muslim hidup berdamai. 

2. Para penulis buku Fiqih Lintas Agama berpendapat bahwa hukum harus 

tunduk kepada kemaslahatan dan hikmah, tidak sebaliknya dimana 

kemaslahatan harus tunduk kepada hukum. Hadis larangan memulai salam 

kepada non Muslim tidak berdasarkan kemaslahatan umat, maka 

pengambilan hukum hadis larangan memulai salam kepada non Muslim 

perlu untuk dikritisi, baik dari segi sanad dan matan hadis.  

3. Para penulis buku Fiqih Lintas Agama mengkritisi hadis larangan memulai 

salam kepada non Muslim dari dua aspek, aspek pertama mengkritisi 

sanad hadis (Abu Hurairah) dan aspek kedua mengkritisi matan hadis. 

Mengkritisi kepribadian Abu Hurairah, para penulis buku Fiqih Lintas 

47 
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Agama menukil pendapat Fatimah Mernissi. Kritikan Fatimah Mernissi 

kepada Abu Hurairah telah dijawab tuntas oleh M. Hidayat Nur Wahid. 

Aspek yang kedua, para penulis buku Fiqih Lintas Agama 

mengkritisi matan hadis. Hadis larangan memulai salam kepada non 

Muslim menurut para penulis buku Fiqih Lintas Agama  tidak sesuai 

dengan ajaran nabi, sebab nabi sendiri mengucapkan salam 

(Assalamu‟alikum) kepada non Muslim hal ini terdapat pada surat nabi 

ditujukan kepada raja Negus( raja Etopia) yang beragama non Muslim. 

Setelah penulis meneliti surat nabi tidaklah mengucapkan salam 

(Assalamu‟alikum) tetapi (Salamun „ala man ittiba‟a al huda).  

 

B. Saran 

Penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, mekipun dalam 

penelitian ini penulis semaksimal mungkin mendeskripsikan hukum memulai 

salam kepada non Muslim telaah kritis pandangan penulis buku Fiqih Lintas 

Agama. Kesempurnaan yang maksud di sini adalah keterbatasan penulis 

dengan pendekatan tertentu yang memungkinkan bagi penulis selanjutnya 

mendapatkan pemahaman yang lebih dan bahkan berbeda dari apa yang telah 

penulis simpulkan di atas. 

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi dasar penulis lain 

sebagi penelitain lebih lanjut. 


