
  31 -فقه اسالمی 

  نماز عيد فطر و قربان

بوده و وجوب آن   واجب ) عليهم السالم(نماز عيد در زمان حضور معصومين  – 1 مسأله

نماز عيد   ؛ اما در زمان حاضر که زمان غيبت کبری است، استمشروط به اقامه جماعت بوده   

  .ندتوان آن را به جماعت یا فرادى خوا  و مىاست مستحب فطر و قربان،  

 شرعی ادامه  ظهروقت    تا  و استطلوع خورشيد   وقت نماز عيد فطر و قربان از اّول    ـ 2مسأله 

  .دارد

  نماز عيد فطر و قربانروش خواندن 

با این تفاوت که در رکعت      دو رآعت است،   مانند نماز صبح   نماز عيد فطر و قربان ـ 3مسأله 

در رآعت اّول بعد از خواندن حمد و  . تاول آن پنج قنوت دارد و در رکعت دوم آن چهار قنو 

سوره باید پنج تكبير بگوید و بعد از هر تكبير یك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تكبير دیگرى      

به جا آورد و برخيزد و در رآعت دوم  رکعت اول را دو سجده و سپس بگوید و به رآوع رود، 

 بگوید و دیگری  تكبير پس از قنوت چهارم،   چهار تكبير بگوید و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و   

  .به رآوع رود و بعد از رآوع دو سجده به جا آورد و تشّهد بخواند و سالم گوید

   ولى مناسب است این دعا رارا می تواند بخواند ؛  هر دعایى  عيد، در قنوت نمازـ 4 مسأله

  :  بخواند و مطلوب بودنبه قصد ثواب

یاِء َو اْلَعِظَمة َو َاْهَل اْلُجوِد َو اْلَجَبُروِت َو َاْهَل اْلَعْفِو َو الرَّْحَمِة َو َاْهَل التَّْقوى َو    َالّلُهمَّ َاْهَل اْلِكْبِر«

 اْلَمْغِفَرِة َاْسَئُلَك ِبَحقِّ هَذا اْلَيْوِم الَِّذى َجَعْلَتُه ِلْلُمْسِلميَن عيدًا َو ِلمَحمَّد َصلَّى الّلُه َعَلْيِه َو آِلِه ُذْخرًا وَ 

َشَرفًا َو آراَمًة َو َمزیدًا َاْن ُتَصلَِّى َعلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َو َاْن ُتْدِخَلِنى فى ُآلِّ َخْير َاْدَخْلَت فيِه  

 ُمَحمَّدًا َو آَل ُمَحمَّد َو َاْن ُتْخِرَجني ِمْن ُآلِّ ُسوء َاْخَرْجَت ِمْنُه ُمَحمَّدًا َو آَل ُمَحمَّد َصَلواُتَك َعَلْيِه وَ   
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َعَلْيِهْم َالّلُهمَّ ِاّنى َاْسَئُلَك َخْيَر ما َسَئَلَك ِبِه ِعباُدَك الّصاِلُحوَن َو َاُعوُذ ِبَك ِمّما اْسَتعاَذ ِمْنُه ِعباُدَك 

  . »اْلمـُْخَلُصوَن

، دو خطبه بعد از خواندن نماز عيد با  در نماز عيد فطر و قربان  که امام  مستحّب است  ـ 5مسأله 

  .ی خطبه نماز جمعه بيان شد بخواند؛ و قرائت نماز را نيز بلند بخواندمشخصاتی که برا

َسبِِّح اْسِم َربَِّك  « مستحّب است پس از حمد در نماز عيد، در رکعت اول نماز، سوره   – 6مسأله 

؛ ولی خواندن سوره ای غير از این دو نيز   بخواند»َو الشَّْمس«و در رکعت دوم، سوره  »اْالْعلى

  .داشکال ندار

  : مستحب است در روز عيد فطر، این تکبيرات را  به قصد ثواب بگوید– 7مسأله 

  .»َالّلُه َاْآَبُر، َالّلُه َاْآَبُر، ال إلَه إّال الّلُه َو َالّلُه َاْآَبُر، الّلُه َاْآَبُر َو ِلّلِه اْلَحْمُد، َالّلُه َاْآَبُر َعلى ما َهدانا«

   : اضافه آند  این عبارت را نيز  را بگوید و بعد از آن ن تكبيرهايمو در روز عيد قربان، ه

  .»َالّلُه َاْآَبُر َعلى ما َرَزَقنا ِمْن َبِهيَمِة اْالْنعاِم َو اْلَحْمُد ِلّلِه َعلى ما َاْبالَنا«

  .نماز عيد را در فضاى باز بخواندمستحب است در صورت امکان ،  ـ 8مسأله 

 ،ا قنوتها را فراموش آند و بعد از رفتن به رآوع یادش بياید      اگر قرائت، یا تكبيرها، ی  ـ 9 مسأله

  .نمازش صحيح است
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