سوال:
روایتی است از حضرت امام جعفر الصادق علیه
السالم که فرموده اند هرکس در نماز جماعت به
امام جماعت اهل سنت اقتدا کند  ،از
ثواب اقتدا به رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله بهره
مند خواهد شد.

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

پاسخ :

در این روایت که از حیث سند صحیح و معتبر است؛ امام
صادق علیه السالم می فرماید:

مرحوم شیخ حر عاملی نیز در کتاب وسائل الشیعه بابی را به روایات داله بر استحباب شرکت در نماز جماعت اهل سنت و شرکت در صف اول نماز آنها إختصاص داده است)2(.
بسیاری از فقها از جمله حضرت امام خمینی رحمت اهلل علیه طبق روایاتی که در این باب آمده به تقیه مداراتی با اهل سنت حکم کرده است )3( .تقیه مداراتی یکی از اقسام تقیه است که در این نوع
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.
اما در خصوص سؤال پایانی شما باید بگوییم که امام جماعت مساجدی مانند مسجدالحرام و مسجدالنبی نیز گرچه جزء علمای وهابی هستند .اما از این روایات خارج نیستند در روایتی از امام کاظم علیه السالم نقل شده که
امام حسن و امام حسین علیهما السالم پشت سر مروان بن حکم نماز می خواندند.
مروان بن حکم همان کسی است که رسول خدا

صلی اهلل علیه و آله

وی را ملعون بن ملعون نامیده بود)۵( .
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