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HUKUM MENJAWAB SALAM DALAM SHALAT
Asy Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin rahimahullah
Pertanyaan: Wahai Syaikh yang mulia, jika saya dalam shalat zhuhur lalu ada orang lain yang
mengucapkan salam kepada saya, apakah saya bisa menjawabnya atau tidak? dan apa
semestinya dilakukan oleh orang yang baru datang?
Jawaban: Adapun menjawab salam dengan perkataan maka tidak boleh, karena engkau jika
menjawabnya dengan ucapan, shalatnya akan batal.
Dan adapun menjawab dengan isyarat, maka tidak mengapa. Dahulu Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam menjawab salam (dalam shalat) dengan isyarat, beliau mengangkat tangannya.
Sebagai isyarat, kalau saya telah mendengar (salam-mu) akan tetapi aku tidak boleh
bercakap-cakap, karena aku sedang shalat.
Akan tetapi jika orang yan mengucapkan salam tadi masih ada sampai orang yang shalat
selesai, ia bisa menjawabnya dengan perkataan. Jika ia sudah pergi, isyarat tadi sudah
mencukupi.
Sumber silsilah al-Liqa asy-Syahri/ Pertemuan 71.
———–
ﺣﻜﻢ رد اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺼﻼة
[ إذا ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻲ آﺧﺮ ﻫﻞ أرد أم ﻻ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎدم؟، [ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ:اﻟﺴﺆال
 وأﻣﺎ اﻟﺮد ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻓﻼ ﺑﺄس وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ، ﻷﻧﻚ إذا رددت ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺼﻼة، أﻣﺎ اﻟﺮد ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻓﻼ ﻳﺠﻮز:اﻟﺠﻮاب
 ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪه إﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻲ ﻗﺪ ﺳﻤﻌﺖ وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻦ أﺗﻜﻠﻢ؛ ﻷﻧﻲ ﻓﻲ،ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺮد اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻹﺷﺎرة
 وﻟﻜﻦ إن ﺑﻘﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺼﻠﻲ رد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل وإن ذﻫﺐ ﻛﻔﺖ اﻹﺷﺎرة،اﻟﺼﻼة.
71]  ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺸﻬﺮي < اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺸﻬﺮي:]اﻟﻤﺼﺪر
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