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Ҳукми масҳи рӯй баъди дуъо ва ҳукми бӯса 

кардани Қуръон 

  

Савол: Шунидам, ки масц кашидан бар рӯй 

баъди дуъо бидъат будааст, ва инки бӯса кардани 

Қуръони карим бидъат будааст, дар ин маврид 

равшани андозед? 

Аллоц шуморо подоши некӯ дицад 

  

Ҷавоб: Масц кашидани рӯй баъди дуъо бидъат 

нест, лекин тарки он бецтар аст, ба хотири онки 

ацодис дар ин масъала заъиф цастанд. Гурӯце аз ацли 

илм онро цасан гуфтаанд. Зеро ки аз ҷумлаи ацодиси 

цасан лиғайрицк цаст. Ҳамчуноне ки Ҳофиз Ибни 

Ҳаҷар (рацимацуллоц) дар охири Булуғул-Маром 

гуфтааст. Ва дигарон низ инро зикр кардаанд. 

Пас цар касе ки ин ацодисро аз боби ацодиси цасан 

медонад, масц кашиданро мустацабб мегӯяд, ва аммо 

оне ки ин цадисцоро заъиф медонад, масц кашиданро 

мустацабб намедонад. 

Дар цадисцои сацец масц кашидани рӯй баъди 

дуъо нест, он цадисцои маъруфе, ки дар сацецайн 

(Бухорк ва Муслим) цаст. Ва ж инки дар яке аз ин ду 

китоби сацец, масц нест. Балки дар он танцо дуъо 

омадааст. 

Пас агар касе масц кашид, боке надорад, ва агар касе 

тарк кард он бецтар аст; зеро ки цадисцое, ки дар он 
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масц ривоят шудааст, чк тавре ки гуфтем заъиф 

цастанд. 

Лекин агар касе масц кашид мушкиле нест, инкор 

намекунем, ва бидъат намегӯем. 

Дуввум суол чк буд? 

Бӯса кардани мусцаф? 

Ҳамчунин бӯса кардани Қуръон боке надорад, ва 

бидъат нест. Зеро ки ин аз боби таъзими Қуръон аст 

ва аз боби муцаббат ба Қуръон аст. 

Ривоят шудааст, ки Икрима ибни АбиҶацл мусцафро 

бӯса мекардааст, ва мегуфтаст: Ин каломи 

парвардигори ман аст! 

Лекин ин бӯса кардани мусцаф машруъ нест, ва 

таркаш бецтар аст. Аммо агар касе бӯса кард, пас 

мушкиле нест. 

Ҷазокумуллоцу хайран. 

Фатовои «Нурун ала дарб», имом Абдулазиз ибни 

Боз (рацматуллоц алайц). 
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