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HUKUM SALAM DENGAN BERISYARAT DENGAN TANGAN
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz
rahimahullah

Pertanyaan: Apa hukum salam dengan berisyarat dengan tangan?
Jawaban: Tidak boleh salam dengan isyarat (dengan tangan).
Sesungguhnya yang sesuai sunnah adalah salam dengan ucapan, baik mengawali (salam)
ataupun menjawabnya.
Adapun salam dengan isyarat maka ini tidak boleh, karena hal itu menyerupai sebagian
orang kaﬁr, dan juga karena hal itu menyelisihi apa yang Allah syariatkan.
Akan tetapi jika berisyarat dengan tangan kepada orang yang disalami agar ia bisa
memahami salamnya karena jauhnya, sambil ia mengucapkan kalimat salam, maka hal itu
tidak mengapa. Karena diriwayatkan yang menunjukkan hal itu.
Demikian juga kalau yang disalami itu sedang shalat, maka sesungguhnya ia menjawab
salam dengan isyarat sebagaimana telah shahih sunnah Nabi shallallahubalaihi wasallam
dalam hal itu.
ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﺑﺎﻟﻴﺪ؟
 أﻣﺎ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻓﻼ ﻳﺠﻮز؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻜﻔﺮة.ً وإﻧﻤﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﻜﻼم ﺑﺪءا ً وردا،ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻹﺷﺎرة
 وﻷﻧﻪ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﻟﻠﻪ،ﻓﻲ ذﻟﻚ.
 ﻟﺒﻌﺪه ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺴﻼم ﻓﻼ ﺣﺮج ﻓﻲ ذﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ورد ﻣﺎ ﻳﺪل،ﻟﻜﻦ ﻟﻮ أﺷﺎر ﺑﻴﺪه إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠّﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻔﻬﻤﻪ اﻟﺴﻼم
 وﻫﻜﺬا ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺴﻠّﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻐﻮﻻ ً ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮد ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻛﻤﺎ ﺻﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ،ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ.
***
Sumber: http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3467
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