
 

Materi  #04/40 

Ucap Salam sebelum Bicara 

1. (Salam) Alhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiyn, was shalaatu was salaamu ‘alaa ashrafil mursaliyn 

wa’alaa aalihiy wa shahbihiy ajmaiyn. Amma ba’du. 

2. Allah SWT telah menetapkan bahwa kebahagiaan manusia di dalam agama.  

3. Apabila manusia hidup di dalam agama maka pasti hidupnya bahagia. Tapi apabila manusia 

keluar dari agama maka pasti hidupnya sengsara. 

4. Apa itu agama? Agama adalah seluruh perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. 

5. Mengucap salam adalah ajaran agama.  

6. Nabi SAW memerintahkan “afsus salaam” tebarkanlah salam. 

7. Orang muda ucap salam kepada orang yang lebih tua. Orang sedikit ucap salam kepada orang 

yang lebih banyak. Orang berjalan ucap salam kepada orang yang duduk. Orang bekendara ucap 

salam kepada orang yang jalan kaki. 

8. Mengucap salam itu hukumnya sunnah tapi menjawabnya wajib.  

9. Ketika berpisah ucap salam, ketika berjumpa ucap salam, bahkan walau sedang berjalan seiring 

kemudian terpisah sebatang pohon, ketika jumpa ucap salam lagi. 

10. Suatu hari Rasulullah SAW duduk, kemudian seorang Sahabat masuk mengucap “Assalaamu 

‘alaykum” setelah menjawab Nabi SAW bersabda “sepuluh”. Masuk orang kedua mengucap 

“Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullah” setelah menjawab Nabi SAW bersabda “dua puluh” para 

Sahabat yang duduk dekat Nabi mulai menoleh. Masuk orang ketiga “Assalaamu ‘alaykum wa 

rahmatullaahi wa barakaatuh” setelah menjawab Nabi SAW bersabda “tiga puluh”. Sahabat pun 

bertanya “apa maksud ucapan Nabi SAW sepuluh, dua puluh, tiga puluh”.  Maka Nabi SAW 

menjawab bahwa itu adalah jumlah hazanah atau keuntungan yang diperoleh. 

11. Saksikan, betapa mudahnya mendapatkan keuntungan di dalam agama ini, hanya dengan usaha 

yang sedikit, tidak sampai berkeringat, waktunya pun sangat singkat, tapi untung banyak. 

12. Salam juga menambah keberkahan di dalam rumah tangga, sebagaimana sabda Nabi SAW “Jika 

kamu memasuki rumahmu, ucapkanlah salam niscaya berkah bagi dirimu dan keluargamu” 

13. Saling mengucap salam akan menambah kasih sayang, jangan lupa salam sambil sungging 

senyum, jangan pake mata melotot, kemudian baru mulai bicara. Semua menjadi indah. 

14. Kesimpulan: “assalaamu qablal kalaam, ucap salam sebelum bicara.” 

15. Subhanakallaahumma wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuwbu 

ilayk. (Salam) - (ahsaid 200813 - www.mqgtraining.com)  


