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 سوال:

علیه روایتی است از حضرت امام جعفر الصادق 

که فرموده اند هرکس در نماز جماعت به السالم 
، از  امام جماعت اهل سنت اقتدا کند

بهره  صلی اهلل علیه و آلهثواب اقتدا به رسول اهلل 
 . مند خواهد شد

 : سوال این است
 ؟ خیر یا است صحیح روایت و حدیث این آیا .1
 ؟است آمده معتبر کتب از یک کدام در حدیث این منبع. 2
 شوند؟ می محسوب سنت اهل از وهابیت علمای آیا . 3

  :پاسخ
در این روایت که از حیث سند صحیح و معتبر است؛ امام 

 :می فرمایدعلیه السالم صادق 

 (2إختصاص داده است.) بر استحباب شرکت در نماز جماعت اهل سنت و شرکت در صف اول نماز آنهامرحوم شیخ حر عاملی نیز در کتاب وسائل الشیعه بابی را به روایات داله 

از اقسام تقیه است که در این نوع  تقیه مداراتی یکی (3با اهل سنت حکم کرده است. ) تقیه مداراتیطبق روایاتی که در این باب آمده به  رحمت اهلل علیه از جمله حضرت امام خمینی بسیاری از فقها 
 .تقیه ترس از ضرر مالی و جانی مطرح نیست. بلکه تقیه ای است که برای جلب دوستی و ایجاد وحدت با اهل سنت مدارا می گردد

نقل شده که علیه السالم در روایتی از امام کاظم  هابی هستند. اما از این روایات خارج نیستند اما در خصوص سؤال پایانی شما باید بگوییم که امام جماعت مساجدی مانند مسجدالحرام و مسجدالنبی نیز گرچه جزء علمای و
.پشت سر مروان بن حکم نماز می خواندندعلیهما السالم امام حسن و امام حسین 

 (۵)نامیده بود.  وی را ملعون بن ملعون  صلی اهلل علیه و آله ست که رسول خدا مروان بن حکم همان کسی ا

 داستانک:

 2نهم و جناب آقای علی صفار، مدیر محترم مدرسه راهنمایی معلم در منطقه ، بنده، پدرم، آقای مهندس محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت 13۷3بهار سال  پسر دکتر احمد توکلی )نماینده مجلس( می گوید:
 خوانم. آیا اعاده نماز واجب است؟  به جماعت می اهل سنترا پشت سر  نماز و. خوانم می درس انگلستان ناتینگهام دانشگاه در بنده: پرسید بهجت اهلل آیت از پدرم  بهجت مشرف شدیم.  اهلل تهران، به محضر شادروان آیت

 .مشیر زدن در رکاب رسول خدا در صف اول جنگ احد بیشتر استنه تنها اعاده نماز واجب نیست، بلکه نماز خواند پشت سر آنها، ثوابش از ش   اهلل بهجت فرمودند: مرحوم آیت
 (۶)«نبود شیعه میلیون صدوپنچاه اکنون،روز آن ی شیعه پنج کردیم، نمی عمل اینگونه امامانمان و شیعیان ما اگر»: افزودند مکثی از بعد سپس 
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