أجوبة االستفتاءات
آيةاهلل العظمی السيد على الخامنئى

االقتداء بأهل السنّة
س :هل جتوز الصالة خلف السنة جاعة ؟

ج  :جتوز الصالة مجاعة خلفهم إذا كانت للحفاظ على الوحدة

اإلسالمية .

س :م��ل عملي يقع يف إح��دى الناطق الكردية  ،وأكثري��ة أئمة المعة

والماعة هناك هم من أهل الس��نة  ،فما هو حكم االقتداء بهم ؟ وهل جتوز
غيبتهم ؟

ج  :ال إش��كال يف املش��اركة يف الص��الة معه��م يف مجعتهم

ومجاعاتهم  ،وأما الغيبة فليجتنب عنها .

س :يف أماكن العاشرة والخالطة مع أبناء السنة عند الشاركة يف صلواتهم

اليومية  ،نعمل مثلهم يف بعض الوارد  ،مثل الصالة مع التكتف  ،عدم رعاية
الوقت والسجود على السجاد  ،فهل مثل هذه الصالة تتاج إل إعادة ؟

ج  :إذا كان حف��ظ الوحدة يقتض��ي ذلك كله فالصالة معهم

294

صحيحة وجمزية ،حتى وإن كان بالس��جود على السجاد وأمثال

ذلك ،ولكن ال جي��وز التكتف يف الصالة معهم إال إذا اقتضت
الضرورة ذلك .
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س :يف مكة واملدينة نصلي مجاعة مع أبناء الس��نة وذلك اس��تناداً إىل فتوى

مساحة اإلمام اخلميين ،1ويف بعض األوقات ومن أجل إدراك فضيلة الصالة
يف املس��جد كأداء صالة العصر أو صالة العش��اء بعد صالة الظهر واملغرب

نصلي فرادى يف مساجد أهل السنّة من دون تربة ونسجد على السجاد  ،فما
هو حكم هذه الصلوات ؟

ج  :يف الفرض املذكور حمكومة بالصحة .

س :كيف تكون مشاركتنا حنن الشيعة يف الصالة يف مساجد البلدان األخرى

مع أبناء الس��نة حيث يصلون مكتويف األي��دي ؟ وهل جيب علينا املتابعة يف

التكتف مثلهم  ،أو نصلي بال تكتف ؟

ج  :جي��وز االقتداء بأهل الس��نّة إذا كان ألجل رعاية الوحدة،

والص�لاة معهم صحيحة وجمزي��ة  ،ولكن ال جيب  ،بل ال جيوز
التكتف فيها  ،إال إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك أيضاً   .
س :عند املش��اركة يف صالة اجلماعة مع أهل الس��نة ما هو حكم التصاق

خنصر القدم خبنصر قدمي الش��خصني الواقفني على طريف املصلي يف حال

القيام اليت يلتزمون بها ؟

يضر بصحة الصالة    .
ج  :ال جيب ذلك  ،ولو فعله مل ّ

أجوبة االستفتاءات
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س :أبناء الس��نة يصلون الغرب قبل أذان الغرب  ،ففي موسم الج أو يف

غيه هل يصح لنا االقتداء بهم واالكتفاء بتلك الصالة ؟
ج  :ليس معلوماً أنهم يصلون قبل الوقت  ،ولكن لو مل حيرز
املكلف دخ��ول الوقت مل يصح منه الدخول يف الصالة  ،إال إذا
اقتضت مراعاة الوحدة ذلك أيضاً  ،فال مانع حينئذ من الدخول

يف الصالة معهم ويف االكتفاء بتلك الصالة .
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