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 حکم نماز عیدین

 1خواندن نماز عید چه حکمی دارد؟

امام خامنه ای، در زمان حضور امام علیه السلام، واجب است و در زمان غیبت امام علیه السلام مستحب است )حضرت امام،  -

 آیت الله مکارم(. ،آیت الله سیستانی

 زمان نماز عیدین 
 2ا و انتهاي وقت نماز عیدین چه زمانی است؟ابتد

آیت الله مکارم، آیت الله  امام خامنه ای، وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتابِ روز عید تا ظهر عید است )حضرت امام، -

 سیستانی(.

د از بالا آمدن آفتااب ابتادا فطر مستحب است بع یدقربان را بعد از بالا آمدن آفتاب بخوانند و در ع یدمستحب است نماز ع نکته:

 3)امام خامنه ای( را بخوانند. یدافطار كنند و زكات فطره را بدهند، سپس نماز ع

 قضاي نماز عیدین
 4جا آورد؟توان درصورت نخواندن نماز عیدین، قضاء آن را بهآیا می

 له مکارم(.)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت الله سیستانى، آیت الخیر، قضاء آن ثابت نیست  -

 تکرار نماز عیدین
  5از یك مکان جایز است؟آیا اقامۀ نماز عید توسط یك امام جماعت در بیش 

 جواز تکرار برای نماز عیدین مشکل است )امام خامنه ای(. -

 ه،خواند جماعت به را عید نماز كه یجماعت امام بنابراین ؛نیست ثابت قربان یا فطر عید نماز خواندن بارهدو مشروعیّت -

 )آیت الله سیستانی(. بخواند یدیگر گروه یبرا جماعت به دوباره را آن تواندینم

 )آیت الله مکارم(. داد انجام جماعت به مکان دو در ،تواننماز عید را باست  مشکل -

                                                 
 .061، م1399 زمستاندفتر معظم له،  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا؛ 1516، م1. توضیح المسائل مراجع، ج1

، 1399دفتر معظم لاه، زمساتان  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا .1517المسائل مراجع، مسئلةالعیدین؛ توضیحصلاة فی المرغبات، فصل الصلوات فی الصلوة، فصلالوثقى، كتابعروة .2
 .061م

 .206، م1399دفتر معظم له، زمستان  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  3

 ؛ 636رهبری، سؤالالاستفتائاتالعیدین ؛  اجوبهصلاة فی فصلالمرغبات،  الصلوات فی الصلوة، فصلالوثقى، كتاب. عروة0
 رسااله؛ سیساتانی، 5161؛ مکاارم شامارة3293رهبری، استفتاء خصوصی كتبی، شامارةمعظم؛ مقام271، سؤال89، ص1؛ مکارم، استفتائات جدید، ج569رهبری، سؤالالاستفتائات. اجوبة5
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 حکم جماعت در نماز عیدین

 مشروعیت جماعت
 1آیا جماعت خواندن نماز عیدین، مشروعیت دارد؟

 :ام علیه السلامدر زمان ظهور امالف( 

 )حضرت امام، آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی(. .باید به جماعت خوانده شود  -

  در زمان غیبت امام علیه السلام:ب( 

بر احتیاط واجب، به جماعت نخوانند؛ ولى به قصد رجاء مانعی ندارد و اگر فقیه عادل یا مأذون از طرف او آن را اقامه كند، بنا -

 با او مانعی ندارد )حضرت امام(.جماعت خواندن 

 آیت الله مکارم( ،آیت الله سیستانی به جماعت خواندن مستحب است. )امام خامنه ای، -

 وظیفۀ مأموم در نماز جماعت عیدین
 2دهد؟امام جماعت در نماز عیدین چه اَعمالی را به جاي مأموم انجام می

 و هاتکبیر ها،ذكر ةبقی ،كندمى تحمّل مأموم از امام كه قرائت از یرغ انجام دهند، جماعت به را عیدین نماز كه صورتى در -

 )حضرت امام، آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی(. آورد جا به را آنها باید و نیست ساقط مأموم از هاقنوت

 دیر رسیدن به نماز عید
 اقتدا نماید؟ زمانی برسد که نماز عید شروع شده است، می تواند به نماز جماعتاگر مأموم 

 3:باشد از تکبیرها را گفته تعداديبرسد که امام الف( هنگامی 
 از آنچه باید رفت، ركوع به امام آنکه از بعد و دهدانجام  جماعت امام با را هاقنوت و رهایتکب و كند اقتدا جا همان از  -

 <اللهِ سُبْحانَ>بگوید:  بار یك قنوت هر در اگر و كند درك را ركوع و بگوید خودش نگفته امام با كه را هاقنوت و تکبیرها

، بنابر احتیاط لازم، نیت فرادا كند؛ هرچند احتمال دارد كه كافی نبود فرصت اگر و است یكاف آنها مانند یاو  <لِلّهِ  الْحَمْدُ> یا

 (.حضرت امام) رود كوعر به و كند متابعت است یكاف نبود فرصت هم مقدار آن به اگر و دیبگو را تکبیرها فقطباشد 

 یآورد و خودش را به ركوع امام م یرا بجا م یاوردهكه با امام بجا ن ییو قنوتها یرهاتکب یكند و باق یاقتدا م از همان جا -

 )امام خامنه ای(. رساند

                                                 
 ، ساااایت آیااات اللاااه مکاااارم1687. توضااایح المساااائل جاااامع، م16؛ درس خاااارج جماعااات معظااام لاااه، درس1516و  1017، مسااائلة1، جالمساااائل مراجاااعتوضیح .1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00503&mid=253625 
 ؛.5صلاةالعیدین، مسئلة فی المرغبات، فصل الصلوات فی الصلوة، فصلالوثقى، كتاب. عروة2
 1397/13/26استفتاء:  یختار    883832شماره استفتاء: امام خامنهای، استفتاء خصوصی،  ؛7سئلةم ،العیدینصلاة فی فصل ، المرغبات الصلوات فی فصل ة،الصلوكتاب الوثقى،عروة. 3
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 تکبیرها از آنچه باید فت،ر ركوع به امام آنکه از بعد و دهدانجام  جماعت امام با را هاقنوت و رهایتکب و كند اقتدا جا همان از -

 یا <اللهِ سُبْحانَ >بگوید:  بار یك قنوت هر در اگر و كند درك را ركوع و بگوید خودش نگفته امام با كه را هاقنوت و

 یكاف نبود فرصت هم مقدار آن به اگر و دیبگو را تکبیرها فقط، نبود فرصت اگر و است یكاف آنها مانند یاو  <لِلّهِ  الْحَمْدُ>

 آیت الله سیستانی(. ) رود ركوع به و كند متابعت تاس

 صحّت اقتدا محل اشکال است و احتیاط لازم در ترك است )آیت الله مکارم(. -

 1برسد ( هنگام رکوعب
 آیت الله مکارم(. حضرت امام،جواز الحاق به امام درحال ركوع، محل اشکال است ) -

 ی(.ستانیس)آیت الله  را بگوید و به ركوع رودع و تکبیر ركوو تکبیر اول نماز نیّت كند تواند می -

 عیدین جماعتنماز  درحضور زنان 
 2نماز عیدین چه حکمی دارد؟ در شرکت يبرا زنان حضور

 حضرت امام،) ستین ی پیرهازن برای اطیاحت نیا یول؛ كنند خوددارى عید نماز به رفتن از زنها ،است آن مستحب احتیاط -

 .(مکارمله آیت ال سیستانى، آیت الله

 کیفیت نماز عیدین

 نماز عیدین اذان و اقامه
 3آیا اذان و اقامه براي نماز عیدین مستحب است؟

 ندارد )حضرت امام، آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی(.  اقامه و اذان نماز عیدین -

 4دارد؟ حکمى چه نمازگزاران سایر و او نماز بگوید، اقامه فطر، عید نماز براى جماعت امام اگرسوال: 

 باطل نمی شود )امام خامنه ای(  نمازگزاران سایر و نماز او اگر بگوید، ولى ؛بگوید اقامه نباید  -

 قبل از نماز عیدین گفتن الصلاة
 5در نماز عیدین مستحب است؟ <الصلاة>آیا گفتن سه مرتبه 

 مستحب است و تفاوتی بین نماز جماعت و فرادی نیست )حضرت امام(. -

                                                 
 .7 سئلةم ،لعیدیناصلاة فی فصل ،المرغبات الصلوات فی فصل ة،الصلوكتاب الوثقى،عروة. 1
 .0مسئلة ،العیدینصلاة فی فصل ،المرغبات الصلوات فی فصل ة،الصلو كتاب لوثقى،اعروة .2
 .637سؤال رهبری،الاستفتائات ؛ اجوبه11صلاةالعیدین، مسئلة فی المرغبات، فصل الصلوات فی الصلوة، فصلالوثقى، كتاب؛ عروة916المسائل مراجع، مسئلةتوضیح .3
   .638ؤالسی، رهبرالاستفتائات اجوبه .0
 ؛ 11صلاةالعیدین، مسئلة فی المرغبات، فصل الصلوات فی الصلوة، فصلةالوثقى، كتاب؛ عرو916المسائل مراجع، مسئلة. توضیح5
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 ماعت مستحب است و در نماز فرادی استحباب آن ثابت نیست )آیت الله سیستانی(.در نماز ج -

 نیست )آیت الله مکارم(. یبه امید مطلوبیّت پروردگار بگویند و تفاوتی بین نماز جماعت و فراد -

 خواندن نماز عیدین کیفیت
 1شود؟خوانده مینماز عیدین چگونه 

 بعداز و بخواند قنوت یك تکبیر هر بعداز بگویدو تکبیر پنج باید سوره، و حمد خواندن بعداز اول، ركعت در است: ركعت دو -

 بعداز خواندن حمد و سوره، چهار دوم، برخیزد. در ركعت و آورد جابه سجده دو و رود ركوع به و بگوید تکبیر پنجم قنوت

 و جا آوردبه سجده دو ركوع از بعد و رود ركوع به و بگوید را پنجم تکبیر و بخواند قنوت تکبیر هر از بعد و بگوید تکبیر

 آیت الله مکارم(. امام خامنه ای، و سلام نماز را بخواند )حضرت امام، تشهد

 یك یرهر دو تکب بینو ید بگو یرسه تکببنابر احتیاط واجب دو ركعت است، كه در هر ركعت بعد از خواندن حمد و سوره،  -

قنوت  یك یرهر دو تکبگفته و بین  یرركعت دوّم چهار تکب یر و دراوّل پنج تکببهتر است در ركعت هرچند  - قنوت بخواند

تشهّد بخواند و  در ركعت دوم بعد از دو سجده و بجا آورد را به ركوع رود، و دو سجده یدبگو یگرید یرتکبسپس   -بخواند 

 سیستانی(.الله)آیت  نماز را سلام دهد.

 واجب بودن خواندن سوره 
 2عیدین بعد از حمد، خواندن سوره واجب است؟ آیا در نماز

 بله، خواندن سوره واجب است )حضرت امام، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم(.  -

 نوع سوره در نماز عیدین
 3آیا در نماز عیدین بعداز حمد، خواندن سورة خاصی بیان شده است؟

و  شود خوانده الغاشیه سورة دوم، ركعت در و الشّمس سورة اول، ركعت در است ندارد؛ هرچند بهتر مخصوصى سورة عید نماز -

 آیت الله سیستانی(. امام خامنه ای، شود )حضرت امام، خوانده الشّمس سورة دوم، ركعت در سورة الاعلی و اول، ركعت در یا

 سورة دوم، ركعت در و الشّمس سورة اول، ركعت در است به امید ثواب پروردگار ندارد؛ اگرچه بهتر مخصوصى سورة عید نماز -

 شود )آیت الله مکارم(. خوانده الشّمس سورة دوم، ركعت در و الاعلی سورة اول، ركعت در و یا شود خوانده الغاشیه

                                                 
، 1، منهااج الصاالحین، ج؛ سیساتانی1صالاةالعیدین، بالاای مسائلة فی المرغبات، فصل الصلوات فی الصلوة، فصلكتاب ؛ عروةالوثقى،1519، مسئلة825ص ،1مراجع، ج المسائل. توضیح1

 .063، م1399دفتر معظم له، زمستان  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا منها: صلاة العیدین، خاتماااة: بعض الصلوات المستحبّة

 .1519، مسئلة820ص ،1ج مراجع، المسائلتوضیح .2
دفتر معظم له، زمستان  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا 1522، مسئلة826ص ،1مراجع، ج المسائلوضیح؛ ت1صلاةالعیدین، مسئلة فی المرغبات، فصل الصلوات فی فصل . عروةالوثقى،3

 .065 ، م1399زمستان 
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 ها  واجب بودن انجام قنوت
 1ها در نماز عیدین واجب است؟آیا انجام قنوت

 بنابر احتیاط واجب، باید انجام شوند )حضرت امام(. -

 )امام خامنه ای( .یستن یزكردن تعداد آنها جا یادز یاكم  یاشکال ندارد، ول یدنماز ع یهاخواندن قنوت یطولان یاكوتاه  -

 انجام دادن آنها واجب است )آیت الله مکارم(.

بهتر است در ركعت اول، چهار قنوت و در ركعت دوم، سه قنوت  خواننده شود و ركعتهر دو قنوت در بنابر احتیاط واجب  -

 سیستانی(.الله)آیت انجام شود

 هاقنوتخاص در  ذکرگفتن 
  2شود؟ خوانده يذکرچه هاي نماز عیدین قنوت  در

اَللّهُمَّ اَهلَ الکِبریاءِ وَ " :این دعا را بخواندبه امید ثواب ت اس بهتر یول ؛است كافی خوانده شود، هاقنوت  در ییدعا و ذكر هر -

جَعَلتَهُ لِلمُسلِمینَ  یوَ المَغفِرَةِ اَساَلُكَ بِحَقِّ هذَا الیَومِ الَّذ یالعَظَمَةِ وَ اَهلَ الجوُدِ وَ الجَبَروُتِ وَ اَهلَ العَفوِ وَ الرَّحمَةِ وَ اَهلَ التَّقو

كُلِّ خَیرٍ  یف یمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَن تُدخِلَن یعَل یَوَ شَرَفاً وَ كَرامَةً وَ مَزیداً اَن تُصَلِّ  اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ ذُخراً یعیداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّ 

 یاَللّهُمَّ اِنّ یهِممِن كُلِّ سوُءٍ اَخرَجتَ مِنهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَیهِ وَ عَلَ یاَدخَلتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ و اَن تُخرِجَن

آیت  ، امام خامنه ای،امامحضرت ) "اَساَلُكَ خَیرَ ما سَاَلَكَ بِهِ عِبادُكَ الصّالِحونَ وَ اَعوذُ بِكَ مِمَّا استَعاذَ مِنهُ عِبادُكَ المُخلَصونَ

 الله مکارم(

 یاءِ اللّهُمَّ اَهْلَ الکِبْر»دعا را بخواند  نیفطر و قربان هر دعا و ذكرى بخوانند كافى است؛ ولى بهتر است ا یددر قنوت نماز ع -

 ینالَّذِى جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِم یَوْمِ،هذَا ال بِحَقِّ  اَسْأَلُكَ وَالمَغْفِرَةِ،وَالعَظَمَةِ، وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ، وَاَهْلَ العَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، وَاَهْلَ التَّقْوى 

اَدْخَلْتَ  یْرٍ كُلِّ خَ یف یعَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تُدْخِلَن یَاَنْ تُصَلِّ  یداً،آله و سَلَّمَ ذُخْراً وَمَزو  یهاللهُ علوَلِمُحَمَّدٍ صلَّى  یداً،ع

اَسْأَلُكَ  یاللّهُمَّ اِنّ یْهِمْ،وَعَل یْهِلَواتُكَ عَلَ تُخْرِجَنِى مِنْ كُلِّ سُوءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ صَ وَاَنْمُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ،  هِٖ  یف

 )آیت الله سیستانی( «.3ونَ الصّالِحُ عِبادُكَ مِنْهُ اذَٖ  ما سَأَلَكَ بِهِ عِبادُكَ الصّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَع یْرَخَ

 واجب بودن انجام تکبیرها 

                                                 
فتار معظام لاه، د یلرساله نماز، ارسا ی،امام خامنه ا. 1صلاةالعیدین، قبل ازمسئلة فی المرغبات، فصل الصلوات فی فصل ؛ عروةالوثقى،1519، سؤال820ص ،1مراجع، ج المسائل. توضیح1

 .067، م 1399زمستان 

دفتار معظام لاه،  یرساله نمااز، ارساال ی،امام خامنه ا .1سئلةم ازقبل ،صلاةالعیدینفیفصل المرغبات،الصلواتفی فصل ،عروةالوثقى ؛1521سئلةم، 820ص ،1ج ،مراجع المسائلتوضیح .2
 .  1873توضیح المسائل جامع، م .066، م1399زمستان 

 آمده است.« المُخلِصونَ» یا« المُخلَصونَ»دوّم، « الصّالِحون» یها به جااز نسخه یبعض در.  3
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 1؟آیا انجام تکبیرها در نماز عیدین واجب است

 گفتن تکبیرةالاحرام

 واجب است )حضرت امام، آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی(. -

 ها:از قنوتانجام تکبیرها بعداز خواندن سوره و قبل

 واجب است انجام شوند )حضرت امام، آیت الله مکارم(. -

م است؛ و بهتر است بجای سه تکبیر،  لاز -غیر از تکبیرةالاحرام و تکبیر ركوع  -بنابر احتیاط واجب سه تکبیر در هر ركعت  -

 سیستانی(.الله)آیت. در ركعت اول پنج تکبیر و در ركعت دوم چهار تکبیر گفته شود

 از رکوع:گفتن تکبیر، قبل

 واجب است انجام شود )حضرت امام، آیت الله مکارم(. -

 .(سیستانیاللهآیت)انجام شود بنابر احتیاط واجب،  -

 زها بعداز نماانجام خطبه
در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، اگر نماز عید فطر و قربان به جماعت خوانده شود، آیا خواندن خطبه ها 

 2بعداز نماز واجب است؟

 ، آیت الله مکارم(.3است )حضرت امام جایز غیبت، زمان در هاخطبه  ترك -

 .(انیسیست الله آیت)بخوانند  خطبه دو نماز، از بعد  است آن لازم احتیاط -

 ها دادن به خطبهحضور فرد و گوش
 بهه دادنگوش وفرد  حضور، عیدین نماز يهاخطبه خواندنهنگام  ،علیه السلام زمان امام بتیغ زمان در آیا

 4است؟ واجب هاخطبه

 ، آیت الله سیستانی(.مکارمخیر، واجب نیست )حضرت امام، آیت الله  -

                                                 
؛ سیساتانی، عیاد نمااز ، استفاده شده از بخش كیفیّات1ازمسئلةصلاةالعیدین، قبل فی المرغبات، فصلالصلواتفی ؛ عروةالوثقى، فصل1519، مسئلة820ص ،1مراجع، ج المسائل. توضیح1

 .  1872، م1سائل جامع، جتوضیح الم

 .1311المسائل، مسئلة؛ مکارم، توضیح1الوسیلة، نماز عیدین، بالای مسئلة؛ امام، تحریر1سئلةم ازقبل ،العیدینصلاة فی فصل ،المرغبات الصلوات یف فصل ،الوثقىةعرو. 2
 عداز آن به قصد رجاء بخوانند )امام(.توانند دو خطبه را هم بجماعت خواندند، میاگرنماز عید را به قصد رجاء و به .3
   ؛1سئلةم ازقبل ،صلاةالعیدین فی فصل ،المرغبات الصلوات فی فصل ،عروةالوثقى .0
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 جهر و اخفات در نماز عیدین
 1ت در نماز عیدین چگونه است؟حکم جهر و اخفا

  آیت الله سیستانی(.امام خامنه ای، بخوانند )حضرت امام،  بلند را قربان و فطر عید نماز است مستحب -

 )آیت الله مکارم(.بخوانند  پروردگار بلند  ثوابِ  امید به قربان را و فطر عید است نماز مستحب -

 شکیّات در نماز عیدین
 چیست؟ حکم شکیّات در نماز عیدین

 :2 هاقنوت و هاتکبیر شك در
 محل از ندارد و چنانچه اشکال بوده، گفته كه شود معلوم بعد چنانچه و بگذارد اقل بنابر است، نکرده تجاوز آن محل از اگر -

 آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم(.امام خامنه ای، نکند )حضرت امام،  اعتنا خود شك به كرده، تجاوز آن

 :  3تشك در رکعا
  شود )حضرت امام، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم(.نماز باطل می -

 سجده سهو در نماز عیدین
 انجام شهود کهه سهجدة کارى شودیم خوانده علیه السلام زمان امام بتیغ زمان در که نیعید نماز  در اگر

 4جا آورد؟آید، آیا باید سجده سهو را به سهو پیش

 رت امام(.حض) لازم نیست سهو سجدة -

 .(سیستانىآیت الله ) لازم است سهو ةسجد دو -

 آیت الله مکارم(.) انجام دهد سهو جدةسدو  نماز  زا بعد باید احتیاط، بنابر -

 آداب نماز عیدین

 مستحبات نماز عیدین
 5چه چیزهایی در نماز عیدین مستحب است؟

                                                 
 .060، م1399دفتر معظم له، زمستان  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا .1525و1521المسائل مراجع، مسئلةتوضیح .1
دفتر معظم له، زمساتان  یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا، 6صلاةالعیدین، مسئلة فی المرغبات، فصل فی الصلوات الصلوة، فصلالوثقى، كتابوة؛ عر1529المسائل مراجع، مسئلة. توضیح2

 ..1311جدید، مسئلة؛ مکارم، رسالة1875، م1سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج068، م1399
 ؛ 961، مسئلة1الصالحین، ج؛ سیستانی، منهاج15لتی لا اعتبار بها، مسئلةفی الشکوك ا الصلوة، فصل. عروةالوثقی، كتاب3
 .  1532مسئلة ،1ج مراجع، المسائلتوضیح .0
   .2، مسئلةصلاةالعیدین فی فصل ،عروةالوثقى .5
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  اند، مانند:شمرده مستحب  قربان و  فطر  دیع  نماز  در را ی موارد ( همیعل یتعال الله رضوان) عظام فقهاء -

 . غسل قبل از نماز.1

 1. بلند خواندن قرائت.2

 . بالا بردن دودست، در حال گفتن تکبیرها.3

 . بر زمین و هر چیزی كه سجده بر آنها صحیح است، سجده كند، نه چیزهایی كه غیر زمین هستند.0

 در مسجد الحرام افضل است.. در صحرا نماز بخواند؛ مگر در مکه معظمه كه 5

 . با حالت پیاده به نماز برود.6

 . پا برهنه برود.7

 . با وقار و آرامش برود.8

 . با عمامه سفید و قبا برود.9

 از نماز، با خرما افطار كند.. در نماز عید فطر قبل11

 . در نماز عید قربان بعداز نماز، با گوشت قربانی افطار كند.11

 وعشاء شب عید و نماز صبحِ روز عید و نماز عید، تکبیرهای وارده را بگوید:عداز چهار نماز، یعنی نماز مغرب. در عید فطر ب12

 <أَكْبَرُ عَلَى ما هَدَانا.اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ وَ اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ وَ لِلّهِ الْحَمْدُ وَ اللّهُ >

ر عید قربان، برای كسی كه در منا نیست، بعداز ده نماز كه اولین نماز، نماز ظهرِ روز عید و آخرین آن، نماز صبحِ روز دوازدهام د

 سایزدهم روز صابحِ نماز ،آن ینآخر و عید روز ظهرِ نماز ،آن یناوّل كه نماز پانزده بعداز ،می باشد منا درماه است و برای كسی كه 

 یرهای وارده را بگوید:، تکباست حجّه یذ

 <أَكْبَرُ عَلَى ما هَدَانا.اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ وَ اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ وَ لِلّهِ الْحَمْدُ وَ اللّهُ >

 <عَلَى مَا أَبْلانَا.اللّهُ أَكْبَرُ عَلَى ما رَزَقَنا مِنْ بَهِیمَةِ الأَنْعامِ وَ الْحَمْدُ للّهِ >

 مکروهات نماز عیدین
 2چه چیزهایی در نماز عیدین مکروه است؟

 اند، مانندشمردهمکروه   قربان و  فطر  دیع  نماز  در را ی موارد ( همیعل یتعال الله رضوان) عظام فقهاء -

 . خروج با سلاح مگر در حالت خوف.1

 زوال ظهر. . خواندن نماز نافله قبل و بعد از نماز عید تا2

                                                 
   . در بحث جهر و اخفات تفصیل مسأله ذكر شده است.1
   .3، مسئلةصلاةالعیدین فی فصل، عروةالوثقى. 2
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 .كنند درست منبر، گِل از جاهمان است سنّت بلکه . انتقال دادن منبر به صحرا،3

 . خواندن نماز زیر سقف.0

 


