
Two verses of the Qurʾān and the validity of Ṣalāh 

Question 

If someone recites the following verses of the Qurʾān منا خیشی للاه   with a ḍammah  إلعلامء   همن عباد إ 

on the word Allah and Fatḥah on the word al-ʿUlamāʾ, and برإ ذ إبتیل إ  امتلكب همیه رب  هوإ   with a 
ḍammah on the word Ibrāhīm and a Fatḥah on the word Rabb, is the Ṣalāh valid? 

Answer 

The Ṣalāh is valid and there is no need to repeat the Ṣalāh. Reciting these two verses in this 
manner is a Shādh (anomalous) Qirāʾah, which has also been attributed to Imam Abū 
Ḥanīfah (d. 150/767). Although this attribution is questionable, ʿAllāmah Ibn Māzah (d. 
616/1219) has narrated from Imam Abū Ḥanīfah that the Ṣalāḥ will be valid because there is 
a legitimate interpretation of these two verses if recited in this manner. Thus, the Ṣalāḥ is 
valid.  

It is worth noting that several scholars have suggested that reciting these verses in this 
manner invalidates the Ṣalāḥ according to the earlier Ḥanafī scholars. However, it seems as 
though that they were unaware of the alternative interpretation and this Shādh Qirāʾah. 
Therefore, the Ṣalāh is valid according to the earlier and later scholars.  

برإ فٔاما قول للا (۱) ذ إبتیل إ  برإه: زيد بن جابر ءإلشعثا ٔأبو قرأٔ  (:۷٦۲: ۱) يبلعقال إلثامت فلكب همی ربهتعایل وإ  ب هه  میه إ  برإهمی،  ر   رفعا إ 

 قوهل يف إلباء ٔلجل قوي غري وهذإ ، عباس إبن قرٔأنيهإٔ : فقال هذإ؟ كل ينإٔ  ومن هل فقيل،  ودعا سأٔل معىن عیل،  نصبا وربه، 

 يف يقال إبن إجلوزیی ، و إنت  ، إلصحيح وهو ، إٔلمر يف والامتحان الاختيار الابتالء معىن وجعلوإ ، صبابلن إلباقون وقرأٔ ،  بلكامت

 دعاءه يس تجيب هل ربه إخترب: معىن عیل إلباء بنصب هرب   إملمی برفع إبرإهمیه  قرإٔ  نهإٔ  حنيفة يبإٔ  عن روي وقد: (۱۰۱: ۱)زإد إملسري 

 ريض عباس إبن قرإءة ويه عنه للا ريض حنيفة ٔأبو وقرأٔ  (:۱۱۱: ۱) شافك إل  يف يوقال إلزخمش یی ، ، إنت  ال مإٔ  خليال ويتخذه

برإهمیه : عنه للا برإهمی رفع رب ه إ  لهين جييبه هل إخملترب فعل إدلعاء من بلكامت دعاه ٔأنه: وإملعىن ، ربه ونصب إ  قال یی ، و ، إنت  ال ٔأم إ 

 دعاه نهإٔ  وإملعىن ، ربه ونصب برإهمیإ   برفع ربه برإهمیإ   عنه للا ريض حيوة بووإٔ  عباس إبن وقرإ: (۰٤: ٤)بري ك إلتفسري إل  يف يإلرإز 

 برإهمیإ   إلعامة وقرإءة(: ۷۷: ۲) إلقرطيب ٔإبو عبد للا قالیی ، و ، إنت  ال مإٔ  لهينإ   تعایل للا جييبه هل إخملترب فعل إدلعاء من بلكامت

 برإهمیإ   دعا وإملعىن ، كذكل هقرإٔ إٔ  عباس إبن نإٔ  وزمع إلعكس عیل قرإٔ  نهإٔ  زيد بن جابر عن وروي ، ذكران ما عیل ابلرفع ربه ، ابلنصب

 بلكامت ربه دعا نهإٔ  عیل ربه إبرإهمی وقریٔ  (:٤۱۰: ۱) يوقال إلبيضاو یی ، ، إنت  بلكامت: قوهل يف إلباء جلالٔ  بعد وفيه ، لوسأ  ربه

 برإهمیإ   برفع ربه برإهمیإ   عنه للا ريض حنيفة بوإٔ  وقرإٔ : (۷۷صـ )إلتزنيل  كمدإر  يف يوقال إلنسفیی ، ، إنت  إملوىت حتي كيف رينإٔ  مثل
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 يفوقال إبن عادل یی ، ال ، إنت  مإٔ  لهينإ   جييبه هل إخملترب فعل إدلعاء من بلكامت دعاه يإٔ  ، عهنام للا ريض عباس إبن قرإءة ويه ،

برإهمی نصب عیل وإمجلهور (:٤٤٤: ۲) تابك علوم إل   إللباب يف ُّهه  ورفع إ  ب  حنيفة ؤأبو إلشعثاء ؤأبو عباس إبن وقرأٔ ،  تقدم كام ر 

وقال یی ، ، إنت  إملقادير به جتري ملا إس تكشاف طلب إدلعاء يف ٔلن جمازإ ، إبتالء دعاءه فسمى ، ربه دعا :وتأٔويلها: قالوإ،  ابلعكس

 فاالبتالء ، ربه ونصب برإهمیإ   برفع عهنم تعایل للا ريض حنيفة بووإٔ  إلشعثاء بووإٔ  عباس إبن وقرإٔ  (:۱۷۱: ۱) روح إملعاين يف إالٓلويس

ٓ  إلبدل هذإ وإجعل إملوىت حتي كيف رينإٔ  رب مثل بلكامت ربه دعا وإملرإد ، إلعبد من لصحته حقيقة الاختبار مبعىن  جييبه هل لريى مناإ

 ذكر سوى ظاهر غري فوهجه ابلرب تعليقه حيسن ال وإٔ  يصح ال إلعبد من حص نإ  و  نهإ  : قيل ما ماوإٔ  إجملاز، عیل إمحلل یلإ   حاجة وال ،

 .ییإنت  ، خفي غري إخلةل ومقام،  نسإالٔ  مقام يف ذكل يكون نإٔ  وجيوز ، الابتالء لفظ

منا خیشی للا تعایل قول للاؤإما  (۲) من قرأٔ  ٔأنه إلعزيز عبد بن معر عن يرو (:٤۱۰: ۱) قال إلثعليبفإلعلامء ،  همن عباد إ   خیىش اإ 

وقال یی ، ، إنت  إلعامة عليه ما إلصحيحة وإلقرإءة ، خیتار :وقيل ، للا يعمل معىن عیل حنيفة ٔأيب إختيار وهو ، نصبا إلعلامءو  رفعا للا

و الاختيار هو  ه، إلباقون خبالف ةحنيف نصب ٔإيب، (: ٤۲٦صـ )ا علهي ةإلقرإءإت إلعش وإالٔربعنی إلزإئد مل يفاكإل يف ذيلهإل ٔإبو إلقامس 

وإبن ٔإمري حاج  (٤٤۱: ٤۱) إلقرطيب ٔإبو عبد للا هعن هاكوح (۱۱٦: ۱) يوقال إلزخمش یی ، إنت من إلعبد تصح ،  ة، الٔن إخلش ي

منا خیشی للا قرأٔ  من قرإءة وجه مفا: قلت فا ن :(٦۷٤: ۲) إجمليل ةحلب يف  ٔأىب عن وحيىك إلعزيز عبد بن معر وهو إلعلامء   همن عباد إ 

منا :وإملعىن ، إس تعارة إلقرإءة هذه يف إخلش ية: قلت حنيفة؟  بنی من إلناس بنی إلرجال من إخملىش إملهيب جيل كام ، ويعظمهم جيلهم إ 

 يوقال إلنسفیی ، ، إنت  ويبجل يعظم مناإ   معناها للا ورفع إلعلامء بنصب قرإٔ  من وقرإءة (:۲۱: ٦۲) يوقال إلرإز یی ، ، إنت  عباده مجيع

 إلقرإءة هذه يف وإخلش ية ، إلعلامء عباده من للا خیىش مناإ  : عهنم للا ريض سريين وإبن إلعزيز عبد بنوإ حنيفة بوإٔ  وقرإٔ  (:٦٤۷صـ )

 بنصب إمجلهور وقرإٔ  (:۲۷۱: ۷) إلبحر إحمليط يف وقال ٔإبو حيان إالٔندليسیی ، إنت  ، إلعلامء عباده من للا يعظم مناإ  : وإملعىن ، إس تعارة

للتعظمی  إس تعارة إخلش ية نإٔ  عیل إلقرإءة هذه ولتوتؤ  ، ذكل عكس حنيفة يبوإٔ  إلعزيز عبد بن معر عن وروي ، إلعلامء ورفع إجلالةل

 إلقرإءة هذه يذكروإ ومل ، إلشوإذ يف كتبا ينارإٔ  وقد ، عهنام يصح ال ذكل ولعل ، هوهاب خش يه من وعظم جلإٔ  وهاب خيش من نالٔ  ،

ام كٔإيضا  إلثعليب هر كوذ: یی ، قلت، إنت  إلاكمل كتابه يف جبارة بن يوسف إلقامس بوإٔ  حيوة يبإٔ  عن وذكرها ، إلزخمشي ذكرها مناإ  و  ،

ر كذ همل ، وفياكإملطبوع لل ةإلنسخ يف ةحيو  ر ٔإيبكومل ٔإجد ذرب ، كاد إالٔ هإجل  ر يفهإلرشاد إالٔظ  يف هرتكام ذكحاطب ليل  هتقدم غري ٔإن

 إلهذيل نقهل فامي حيوة بووإٔ  إلزخمشي نقهل فامي حنيفة بووإٔ  إلعزيز عبد بن معر وقرإٔ  (:٤۱۱: ٦۱)وقال إبن عادل ام تقدم ، ك ةحنيف ٔإيب

ذو  بقرإءة شبهية إلقرإءة وهذإ،  إلعلامء عباده من للا يعظم مناإ   يإٔ  إلتعظمی معىن عیل ولتوتؤ  ، ابلعكس اكمهل يف  برفع ربه برإهمیإ   إبتیل إ 

 إءقر  هنامإٔ  عهنام تعایل للا ريض حنيفة يبوإٔ  إلعزيز عبد بن معر عن وروي (:۱٦۱: ۱۱) وقال إالٓلويسیی ، ، إنت  ربه ونصب برإهمیإ  

 يف كتبا ينارإٔ  وقد ، عهنام تصح ال لعلها: حيان بوإٔ  وقال ، إلقرإءة هذه يف إلنش صاحب وطعن،  ابلنصب إلعلامء ابلرفع للا خیىش مناإ  

،  إلاكمل كتابه يف ةبار ج  بن عيل بن يوسف إلقامس بوإٔ  حيوة يبإٔ  عن وذكرها إلزخمشي ذكرها مناإ  و ،  إلقرإءة هذه يذكروإ ومل إلشوإذ

 خشيت :كقوهل الاختيار مبعىن ترد إخلش ية :وقيل ، هميبا يكون إملعظم نا  ف،  إللزوم بعالقة إلتعظمی عن جماز إخلش ية نإٔ  عیل وخرجت

 .یی، إنت  مثلهم رإٔ  فمل معي بين

 غالب مما إلشوإذ كتب يف مما كثري ثقة غري نقهل مما إلثالث إلقسم ومثال(: ٦۱: ۱)إلقرإءإت إلعش  إلنش يف يف يوقال إبن إجلزر (۱)

 سكون بفتح يةإٓ  خلفك ملن لتكون ، إملهمةل ابحلاء: ننحيك ببدنك ننجيك يف وغريهام إلسامل يبوإٔ  إلسميفع إبن كقرإءة ضعيف س نادهإ  

 إلهذيل إلقامس بوإٔ  عنه ونقلها إخلزإعي جعفر بن محمد إلفضل بوإٔ  مجعها إليت للا رمحه حنيفة يبإٔ  مامإال   یلإ   إملنسوبة واكلقرإءة ، إلالم

 إدلإرقطين خط خذته فأ ،  حنيفة يبإٔ  یلإ   نس به إحلروف يف كتااب وضع إخلزإعي نإ  : إلوإسطي إلعالء بوإٔ  قال ، لها صلإٔ  ال هناا  ف ، وغريه
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 إلعلامء عباده من للا خیىش مناإ   :ومنه إملذكور إلكتاب رويت وقد: (يإلقائل إبن إجلزر) قلت،  هل صلإٔ  ال موضوع إلكتاب نإٔ  وجامعة

 .یی، إنت  مهنا لربيء حنيفة ابإٔ  نإ  و  ، توجهيها وتلكف ليهإ   ونس هبا إملفرسين كرثإٔ  عیل ذكل رإج وقد ، إهلمزة ونصب إلهاء برفع

برإ قرأٔ  فمينتعایل ٔإيضا  للا هرمح حنيفة ٔأيب وعن(: ٦۷: ۲) اينهإحمليط إلرب  يف ةوقال إبن ماز  (٤) ذ إبتیل إ  برإ برفع هرب میه هوإ   ونصب میهإ 

برإهمی سأٔل ومعناه: قال ، صالته تفسد ال ٔأنه هرب  ربإتخم  سأهٔلجييب ،  ال ٔأو بيجي  هل إلسؤإل إختبارهو  وإبتالؤه،  هؤإمت فأٔجابه ربه إ 

ن سؤإل إدلعاء ٔأن كام فصار سٔوالا قرأٔ  هنإٔ  ٔأيضا وعنه ، إدلعاء بلفظ اكن وإ 
1
منا خیشی للا   ال نه، إٔ  إلعلامء بنصب إلعلامء همن عباد إ 

منا :ومعناه ، صالته تفسد من غري تعرض حلامل معىن یحيح ال ةعدم فساد إلصال هوفيیی ، إنت ،  تعایل للا إلعلامء خش ية عیل ازىجي إ 

برإ للا هرمح ةحنيف وعن ٔإيب: إملصيل ةمني يف يشرر اكوقال إل،  ةإلشاذ ةلقرإءل ذ إبتیل إ  ، إخللق إلبارٔی إملصور ،  همی ربهفمين قرٔإ وإ 

برإ مل يقرٔإ قوهل يعين(: ۷۱٤: ۲) إجمليل ةحلب قال إبن ٔإمري حاج يف یی ،و يطعم وال يطعم ، ال تفسد ، إنت هو  ذ إبتیل إ   همی ربهتعایل وإ 

برإ هامت ، برفع ربلكب برإ ه، بل نصب رب ةإلس بع ةو قرإءهام كمی هونصب إ   هذ همكذإ إحله هر فيك، ومما ذ ةشاذ ةو قرإءهام كمی هورفع إ 

ذإ قرئت عیل  ةإالٓي شاف ٔإن ٔإاب ك إل  ر يفك، وذ هوإمللتقط وجتنيس ةإلليث وإذلخري  ٔإيب هإلقارٔی للفقي زةل ةحنيف عن ٔإيب هذإ إلوجهإ 

لهي هل جييبهامت من إدلعاء فعل إخملترب لكب هدعا هإبن عباس ، وإملعىن ٔإن ةا قرإءذإ ، ؤإهنهك هاقرإٔ  ةحنيف  ةإذلخري  ن ٔإم ال؟ ونقل يفإ 

مام يفهوغري  ذإ ليس بقرإٓن ، ه، الٔن  هتفسد صالت هوإلصحيح ٔإن: إلليث إلقارٔی أليب زةل ن يفكإملعىن ، ل ذإها ما يفيد هوهج  ا عن إال 

برإ هٔإنتعایل ٔإخرب  فا ن للا جياب ٔإش ياء عليلكمی بهإبتیل إ  برإ، وما ٔإخرب ٔإن  هامت اب  لي هوإلسالم إبتیل رب ةإلصال همی عليهإ   هبرفع إحلوإجئ إ 

 ةإخلالص يف هیی ، ومشی عليم إلناس ، إنت الكون من كون قرإآن ، بل يكذإ فال يه: موضع إٓخر تعایل ، يف تاب للاك  ، وليس يف

، قال الكم إبن ٔإمري حاج یی ذإ خالفا بنی إملتقدمنی وإملتٔاخرين ، إنت ه ما يفيد ٔإن يف ةر من إخلانيكا عیل عدم إلفساد ، وس نذهوغري 

ن (: ۱۲۱: ۱) هفتاوي خان يفيقاض  ٔإو قرٔإ إلبارٔی  هفروإ بنصب ممی إٓدم ورفع ابء رب هغري إملعىن ترريإ فاحشا أبن قرٔإ وعیص إٓدم ربوإ 

منا خیشی للا ذإ قرٔإ خطٔا كي همما لو تعمد ب ذكل هونصب إلعلامء وما ٔإش ب إلعلامء برفع للا همن عباد إملصور بنسب إلوإو ٔإو قرٔإ إ  فر إ 

ر بن سعيد كقال محمد بن مقاتل ؤإبو نرص محمد بن سالم ؤإبوب،  ذكل قول إملتقدمنی ، وإختلف إملتٔاخرون يف يف هفسدت صالت

مام ٔإبو ب ندوإينه ٔإبو جعفر إل  هوإلفقي يإلبلخ سامعيل إلزإكوإلش يخ إال  مام إ  ال : إحللوإين ةد ومشس إالٔمئهر محمد بن إلفضل وإلش يخ إال 

إملتٔاخرون ٔإوسع ،  ون من إلقرإٓن ، وما قاهلكفرإ ال يكون كفرإ ، وما يكون كلو تعمد ي هدمون ٔإحوط ، الٔنإملتق ، وما قاهل هتفسد صالت

عرإب ، فال تفسد إلصال عرإب وإ  یی ال يعترب إال عرإب ، إنت  هر الٔنهيوسف ظا ذإ عیل قول ٔإيبه، و  ةالٔن إلناس ال میزیون بنی إ 

ذإ غريت إملعىن تريريإ فاحشا نظرإ إ یل صور ةإلشاذ ةام تری يفيد ٔإن إلقرإءكذإ هو (: ٦۷٤: ۲)خمترصإ ، قال إبن ٔإمري حاج  إللفظ  ةإ 

منا خیشی للا: قوهل هورين ، منكتفسد عند إملتقدمنی دون إملتٔاخرين إملذ هوس ياق ونصب إلعلامء ، وقد  إلعلامء برفع إجلالةل همن عباد إ 

ام تقدم ، وما كشاف ك م صاحب إل الك، ونقل  ةإبن ماز  هر كمثل ما ذ هر معناك، مث ذ ةحنيف عن ٔإيب ةإذلخري  يف ر عدم إلفساد بذكلكذ

، ( ۱۱٦: ۱)رد إحملتار  وإبن عابدين يف( ٤۲۷: ۱)إلهنر إلفائق  وإلرسإج بن جنمی يف( ۱۲۲: ۱)إبن إهلامم  هخان جری علييقاض  هر كذ

ذإ(: ۱۱۷صـ ) حاش ية إملرإيق يف يقال إلطحطاو  ذ يقرأٔ  ٔأن حنو إملعىن ترري وإ   عهنام فالصحيح ربه ونصب إبرإهمی برفع ربه إبرإهمی إبتیل وإ 

 سالم بن ومحمد مقاتل بن مكحمد إملتأٔخرون ؤأمجع،  يفیت وبه،  إال عرإب يعترب ال ٔلنه تفسد ال يوسف ٔأيب قول قياس وعیل،  إلفساد

ن مطلقا يفسد ال إال عرإب يف إخلطأٔ  ٔأن عیل وإحللوإين إلفضل وإبن وإلهندوإين إلبلخي سعيد بكر ؤأيب إلزإهد وإمسعيل  إعتقاده مما اكن وإ 

يقاع إال عرإب يف إلصوإب إختيار ويف،  إال عرإب وجوه بنی میزیون ال إلناس ٔأكرث ٔلن،  كفر ،  رشعا مرفوع وهو إحلرج يف إلناس إ 

مل يطلعوإ عیل إلقرإءة إلشاذة وال عیل ما ذكره إبن  يوإلطحطاو خان وإبن إهلامم وإلرسإج بن جنمی وإبن عابدين ئإن قاض  إنتیی ، وظين

                                                           
1
دإرة إلقرإٓن ، وإلظا ةإملطبوع من نسخ کذإ يفه   ن: ٔإيضا هوعن: ةوقع إلسقط ، وتقدير إلعبار  هر ٔإنهإ  دإر إلکتب  ةنسخ يف ه، مث رٔإيت من قرٔإ ، إخل هإ 

 . مصححا( ۱۱۲: ۱) ةإلعلمي
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مامنا إالٔعظم مازة عن ٔإيب ذإ وجد لالٓيتنی معىن یحيح وترصحی من إ  ال تفسد إلصالة عیل قول إملتقدمنی وإملتٔاخرين مجيعا ،  حنيفة ، فا 

إلعمل  هوإلتحقيق في: خمترصإ ، وقال بعد ٔإسطر ةم إبن ماز الك( ۱۱٤صـ ) إملمتيل ةغني نقل يف ٔإعمل ابلصوإب ، مث رٔإيت إحلليب وللا

ئويد عدم إلفساد ، ذإ هف : إالٔویل وقال ةإالٓي ور يفكشاف إملذك م إل الكم ، مث نقل قاعدهت هام قرران ٔإنكا حممتل وعدهم هإملعىن بوج ةبصح

ن هبرٔإ إملصور ، و  يإلبارٔی ، وإملعىن إذلون مفعول كي هؤإما إخلالق إلبارٔی إملصور فا ن نصب إلرإء ال يفسد ، ألن و معىن یحيح ، وإ 

ن سك ها فسدت ، الٔن إعتقادهرفع إلرإء ٔإو خفض  و يطعم وال ه، ؤإما  ك، فال تفسد ابلش ها مل تفسد الحلامل إلنصب وغري هنكفر ، وإ 

 ةعام هٔإفیت ب هٔإن ةإلفتاوی إلرياثي ر يفك، وذ أبن إلضمري لرري للا هشاف ، ووهجك إل  يف هر ك، ذ هقرٔإ ب هعن يعقوب ٔإن ييطعم فقد رو

إملتقدمنی  ةقاعد هذهفرجعوإ ، ف  ا ، فٔاخربوإ بذكلهر توجهي كإالٔمعش وذ ةا قرإء أبهنإلسريإيف ، فٔاخرب بسمرقند ابلفساد ، فبلغ ذكل ةإالٔمئ

عیل معىن یحيح حيمل عیل إجلوإب نظرإ  همما يصح خترجي ذكل هوما ٔإش ب ةإألویل وإلثاني إملسٔاةل  ابلفساد يفمكمن إحل ي، وما رو ةإملقرر

مام إلنحو ٔإبو سعيد إحلسن بن عبد للا بن  ، وإلسريإيف ییر إللفظ ، مث إلرجوع توفيقا بنی إلروإيتنی ، إنت هإ یل ظا هو إلعالمة إ 

 .وغريه (۷٤۲: ٦۱)إلسري  يف يبهإذل ترمج هل، صاحب إلتصانيف من ٔإعيان إحلنفية  إملرزابن إلسريإيف

یل  ةإلشافعي بهذو : ال إلعبد إلضعيف عفی للا عنهق (٤) ن  ةإلصال فسادإ  ن ،  ن متعمدإاكإ  قال و ، هيا يسجد للس ه ن سااكوإ 

ن تالوته يف فاخللل غريها فأٔما(: ۱۷۱: ۱)ذب هرشح إمل  يف يإلنوو منا قرأٔ  بأٔن متعمد وهو إملعىن غري إ   إلعلامء عباده من للا خیىش إ 

 ٔأايم ثالثة فصيام جيد مل ومفن ، ٔأمیاهنام فاقطعوإ وإلسارقة وإلسارق كقرإءة إلشوإذ يف إليت إللكامت بعض قرأٔ  ٔأو ، إلعلامء ونصب للا برفع

ن،  إلصالة به تبطل لكه فهذإ ، هلل وإلعمرة إحلج ؤأقميوإ،  متتابعات  إلصالة به تبطل مل إلالكم يف يزيد وال إملعىن يرري ال خلال اكن وإ 

 .(٦۱۱: ۲)اج ه، ورإجع إلنجم إلو  یی، إنت  للا رمحه محمد ٔأيب إلش يخ الكم أٓخر هذإ ، تكره ولكهنا
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