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صالة التراويح بإمامين يُكتب لُمصل ِّيها خلفهما قيام ليلة وتناوب األئمة في 

 هلعف نم ىلعالتراويح جائز وليس بدعة وال يُنَكر 

 .      الحمد هلل، وسالٌم على عباده الذين اصطفى

 :وبعد

ر أيًضا، ويتر دَّد باستمرار إذا دخل شهر فقد وَردني قبل أيَّام سؤال، وتكرَّ

 .رمضان

 :وخالصته

أنَّ تناوب إمامين أو أكثر في صالة التراويح بدعة، وخالف عمل ــ  1

 .السَّلف الصالح

 )): حديثال يُكتب لَمن صلَّى خْلف إمامين في التراويح قيام ليلة، ل   هأنَّ ــ  2

بإمام  حيث قيَّد الصالة ((َمن قام مع اإلمام حتى يَنصرف ُكتب له قيام ليلة 

 .واحد

اوب معه في صالة على إمام المسجد إذا أحَضر َمن يتنأنَّه يُنَكر  ــ 3

ب تُتَرك الصالة خلفة، ألنَّه خالف السُّنةالتراويح بالناس  .، فإْن لم يَستج 

 :فأقول ُمستعينًا باهلل ــ جلَّ وعال ــ

ة، وال يَنبغي  هذا الكالم خطأ، وليس بُمستقيم فقهيًا، وغريب جدًّا، وشاذ   بالمرَّ

 .االلتفات إليه

وُدون السائلين ــ سدَّدهم هللا ــ هذه األمور لِّتُعينَهم على فقه هذه المسألة، 

ن الخطأ  :ومعرفة الصواب فيها مِّ

ل َمن قام مع اإلمام حتى يَنصرف  )) :ل المذكور في حديثالفضْ  :األمر األوَّ

إنَّما هو على صالة قيام الليل المشهورة بالتراويح  ((ُكتب له قيام ليلة 

ها تامَّ وليس على  ة بإمام اإلمامة، فيُعلَّق الُحكم بها وليس باألئمة، فَمن صالَّ

نها ل غير ُعذر و انصَ هذا لأو إمامين أو أكثر ُكتب له قيام ليلة، ول رف اإلمام م 

 .قبل إتمامها لم يُكتب للُمصل  ي معه قيام ليلة
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 ((يلة َمن قام مع اإلمام حتى يَنصرف ُكتب له قيام ل)): حديث :األمر الثاني

ْكر اإلمام فيه خَرج مخَرج الغالب، ألنَّ  ليس فيه تقييد، وال تخصيص، وذ 

الغالب هو إمامة شخص واحد، وما خَرج مخَرج الغالب فال مفهوم له، كما 

ن تعدُّد األئمة، وال  نه المنع م  هو معروف، ولهذا ال يَصلح أْن يُستنبط م 

 .دحاو مامإ ةالصلوارد فيه بالوصف ل تعدُّدهم بالبدعة، وال تعليق الفضل ا

تناوب إمامين أو أكثر في صالة التراويح ال يدخل في حد    :األمر الثالث

نه وال يُقَصد به التَّعبُّد  . هلل بالعدد البدعة الشرعية، ألنَّ تعدد األئمة ال يُراد م 

ن : األمر الرابع صحَّ تناوب األئمة في صالة التراويح عن السَّلف الصالح، م 

 .والتابعين فَمن بعدهمالصحابة 

ن  يات ومِّ ِّ  :ذلكُمقو 

اًل ـــ ٍّ )) : صحَّ عن السائب بن يزيد أنَّه قالما  أوَّ َجَمَع ُعَمُر النَّاَس َعلَى أُبَي 

، ئَتَْينِّ ِّ، فََكانَا يَقُوَمانِّ بِّإِّْحَدى َعْشَرةَ َرْكعَةً يَْقَرآنِّ بِّاْلمِّ ي  يمٍّ الدَّارِّ َحتَّى  َوتَمِّ

ُف إِّالَّ فِّي فُُروعِّ اْلفَْجرِّ  ، َوَما ُكنَّا نَْنَصرِّ ْن ُطولِّ اْلقِّيَامِّ  .((يُْعتََمَد َعلَى اْلعََصا مِّ

يمٍّ فََكانَا يَُصل ِّيَانِّ إِّْحَدى )) : آَخر وفي لفظ ٍّ َوتَمِّ أَنَّ ُعَمَر َجَمَع النَّاَس َعلَى أُبَي 

ئِّينَ   .((يَْعنِّي فِّي َرَمَضاَن « َعْشَرةَ َرْكعَةً يَْقَرآنِّ بِّاْلمِّ

ِّ ْبنِّ ))  :ثالث صحيحوفي لفظ  أَنَّ ُعَمَر َجَمَع النَّاَس فِّي َرَمَضاَن َعلَى أُبَي 

ئِّينَ  يَن َرْكعَةُ يَْقَرُءوَن بِّاْلمِّ ْشرِّ ِّ َعلَى إِّْحَدى َوعِّ ي  يمٍّ الدَّارِّ  .((.. َكْعبٍّ، َوَعلَى تَمِّ

أْن  )): قوله» :عقبه المالكي ــ رحمه هللا ــ وقال الفقيه أبو الوليد الباجي

اُهم في قيام رمضان، يُصل  ي ب هم أُبَي   :يعني ((يقوما للناس  ما قدَر  أْن يَُؤمَّ

 اهـ.«ثم يخرج فيُصل  ي تميم

هذه األلفاظ،  وهذا التفسير لألثر بأنَّهما تناوبا في صالة واحدة، هو ظاهر

يه أيًضا ِّ   :ويُقو 

يَّما بالترتيل ــ على طول صالتهم هذه جدًّا، حيث تُشق القراءة فيها ــ الس

 .ةعكر نيرشع ىلَّ ص اذإ فيكف ،إمام واحد

وقد جاء عنه ــ رضي هللا »: وقال الفقيه عطيَّة بن دمحم سالم ــ رحمه هللا ــ

عنه ــ أنَّه جعل إمامين للرجال، وُهما أُبَي  بن كْعب وتميم الداري، وكانا 
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ل، كما جاء حدة يتايقومان في الليلة الو ناوبان، يَبتدئ الثاني حيث يَنتهي األوَّ

ل فَجعل معه ، ...في رواية السائب بن يزيد فقًا باإلمام األوَّ وسواء كان ذلك ر 

 اهـ .«آَخر يساعده، أو كان ترويًحا للمأمومين، وتنشيًطا للُمصل  ين

ْدُت النَّاَس قَْبَل َوْقعَةِّ اْبنِّ  )): صحَّ عن يونس بن ُعبيد أنَّه قالما  ثانيًا ـــ َشهِّ

ْحَمنِّ ْبُن أَبِّي بَْكَرة  ُهْم َعْبُد الرَّ اأْلَْشعَثِّ َوُهْم فِّي َشْهرِّ َرَمَضاَن، فََكاَن يَُؤمُّ

، َوَمْرَواُن  يُد ْبُن أَبِّي اْلَحَسنِّ ُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم، َوَسعِّ ِّ َصلَّى َّللاَّ ُب َرُسولِّ َّللاَّ َصاحِّ

، يُّ يَن َرْكعَةً فََكانُوا يَُصلُّ  اْلعَْبدِّ ْشرِّ ْم عِّ  .(( وَن بِّهِّ

 .وهو ظاهر في تناوبهم في صالة العشرين ركعة

يَن )) : قالأنَّه  عن األوزاعي صحَّ ما  ثالثًا ـــ َكاَن النَّاُس يَْقَرُءوَن ُمتََواتِّرِّ

، بِّهِّ ئٍّ فِّي أَثَرِّ َصاحِّ يزِّ  فِّي َرَمَضاَن، ُكلُّ قَارِّ َحتَّى َولَِّي ُعَمُر ْبُن َعْبدِّ اْلعَزِّ

ْن َحْيُث أََحبَّ »: فَقَالَ  ئٍّ مِّ  .((« لِّيَْقَرأْ ُكلُّ قَارِّ

 .وهذا أيًضا ظاهر في التناوب

، فَمن قال إنَّ هذا هو كتب الفقه وشروح الحديث بين أيدينا :األمر الخامس

، فال ((َمن قام مع اإلمام حتى يَنصرف ُكتب له قيام ليلة  )): فْهم حديث

 قيام ليلة ل َمن صلَّى خْلف إمامين، وال يجاوز تناوبهما، وهو بدعة،  رجأ

ن أئمة م  هم تابعَ ن ومَ  ،لفن فقهاء السَّ م  والقول هم إلى هذا الفَ  هبقسَ ليُثب ت َمن ف

ن جاء بعدَ الفقه والحديث  م   .همم 

ا أْن يكون هذا هو  ه، وأمَّ  ةمئأ ىلع دد   شيُ وفهُمه، ثم يَحكم على المسألة بفهم 

 ىلع نومكحيَ و ،همهفل   مهديلقتو ،رون ل فهمهويتشدَّد آخَ  ،هم  هفب دجاسملا

 .، فهذا ال يَصلح، وال يليق، بل ال يجوزهم  هفب مهريغ

وا الفريضة صلَّ الصحابة  نَّ أ حَّ ص دقف داضتعالا باب نم   :األمر السادس

بعمر ، وملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاو الصديق أبي بكرب ،"الصحيحين"، كما في بإمامين

 باطخلا نبة المجوسي عمر ؤلؤلثم عبد الرحمن بن عوف حين طعن أبو 

 طبترمولة تص  الفريضة ركعاتها مُ  ةالصفي الصالة، كما عند البخاري، و

 .ببعض اهتحَّ ص

في هذا العصر  والحديث الذي عليه كبار علماء أهل السُّنة :األمر السابع

  :هو ،ن أدركتهمممَّ 
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 رون أنَّ ويَ وأنَّه جائز، ى التراويح بتناوب إمامين، ن صلَّ ف مَ الصالة خلْ 

 .كتب له قيام ليلةن يُ مَّ ف معه م  نصر  المُ 

  :ن هوالءومِّ 

ان، يَّ دَ الغُ عبد هللا الفوزان، وصالح ابن عثيمين، وودمحم ابن باز، عبد العزيز 

 ودمحم أمان ،ةنيدملا يضاق حلاص نب زيزعلا دبعواللحيدان، صالح و

النجمي،  ىيحي نبأحمد ته، ووعمر فالَّ  السُّبيل، هللا دبع نبدمحم ، والجامي

 دمحمو ،المدخلي دمحم نب، وزيد العبَّادعبد المحسن والمدخلي،  يداه نبوربيع 

 .يبويتإلا مدآ يلع

وكان العالمة أحمد النجمي ــ رحمه هللا ــ يتناوب مع ابنه في صالة 

 .التراويح، فيُصل  ي ابنه ثمان ركعات، ثم يوتر هو بالناس

يُصل التراويح في إذا لم العالمة ربيع المدخلي ــ سلَّمه هللا ــ شيخنا وكان 

 هتيب نم   بيرقلاالحَرم المكي، صلَّى في مسجد اإلمام دمحم بن عبد الوهاب 

 .خْلف إمامين يتناوبان فيها ةكمب

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

 :تنبيه

 عم ي فيما بعد أنشره مطواًل هذا اختصار لجواب كتبته قبل أيَّام، ولعل   

 .رمضان عن المراجعةشهر ضيق وقتي في ، ل  لاوقألاو رداصملا

 


