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   نماز عيد ةطريق
  .فوائدش را خواهد ديد شاء اهللا عزوجل ان اين رساله را از اول تا آخر مكمل بخوانيد

  فضيلت درود شريف

ارشاد  )عزوجل و صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسّلم(محبوب پروردگار مالك ومختار، 
بار درود شريف  100جمعه صد من روزِ جمعه وشبِ كسي كه بر :مي فرمايند

در آخرت و  70هفتاد ،فرمايد حاجت او را رفع مي 100اهللا تعالي يكصد ،بخواند
  .)1(در دنيا 30سي

 1�2�	 ��� 	*��3!     ��� 5�6 (	 ���3�
�7  

  دل زنده مي شود
كسي : مي فرمايد صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمتاجدار مدينه، قرار قلب وسينه 

ب ثواب قيام كرد را براى طل) عيد الفطر وعيد الضحي(شب هاى عيدين يعني  كه
راند در آن روزيكه دلِ ديگران مي ميرد دل آن شخص نمي يعني در عبادت گذ

  .)2(ميرد

  ددجنت واجب ميگر
: روايت است، مي فرمايدرضي اهللا تعالى عنه يك مقام ديگر از معاذ بن جبل  در
شب  ،برآن شخص جنت واجب مي گردد ،اردذگبكه پنج شب را به عبادت  كسي

  .)3(هاى هشتم، نهم ودهم ذوالحجه، شب عيد الفطر وشب پانزدهم شعبان المعظم

                                                 

 .654، ص6ج 6=�> ;�  :9*�8) 1(
)2 ('>����	 ?��� �@ '��� �� 8����	 �AB 8�# ).1782( ، رقم365 ، ص2، ج�:' 	�'  
 ).2(، شمارة حديث 98، ص2كتاب العيدين واألضحية، باب الترغيب في إحياء ليلتي العيدين، ج الترغيب والترهيب،) 3(
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  سنت هاى قبل از رفتن به عيدگاه

روايت است كه حضور انور، شافع محشر،  اهللا تعالى عنه رضياز حضرت بريده 
5 اكبر سيد بحروبر، محبوب رب�6 (	 ���3 "���� ��C� ����  در روز عيد الفطر چيزي

تناول فرموده وبه نماز عيد تشريف مي بردند و در روز عيد الضحي تا از نماز 
  .)1(فارغ نمي گرديد چيزي نمي خورد

روايت است كه حضور  رضي اهللا تعالى عنهنا انس در بخاري شريف از سيد
5�6 (	 ���3 "���� ��C� ����  در روز عيد الفطر تا چند عدد خرما تناول نمي فرمود به

  .)2(عيدگاه تشريف نمي بردند، وتعداد خرماى مصرفي طاق بودند

  سنت هاي رفتن و برگشتن از نماز عيد

�65 �:�از سيدنا ابوهريره  (	 DE�  تاجدار مدينه آقاي ما روايت است كه  
5�6 (	 ���3 "���� ��C� ���� از راه ديگري  رفتند و براى نماز عيد از يك راهي مي 

  .)3(مي گشتند بر

  )حنفي( طريقه خواندن نماز عيد

كردم كه بخوانم دو ركعت نماز نيت : نيت نماز عيد از اين قرار است
ير زوائد آن خاص به رضاى خدا، پشت سر ضحي با شش تكبالفطر يا عيداالعيد

را تا گوش بلند كرده تكبير اهللا اكبر گفته شود، حسب  امام حاضر بعد دستها
بعد دست ها تا گوش بلند شده  معمول دست ها زير ناف بسته ثناء خوانده شود،

 ،اهللا اكبر گفته مي شود وبعد از اداى تكبير دستها آويزان يعني باز مي شوند

                                                 

 ).542(، شمارة حديث 70، ص2جامع ترمذي، كتاب العيدين، باب ماجاء في أكل يوم الفطرقبل الخروج، ج) 1(
 ).953(، شمارة حديث 328 ، ص1صحيح بخاري، كتاب العيدين، باب األكل يوم الفطر قبل الخروج، ج) 2(
 .)541(، شمارة حديث 69، ص2جامع ترمذي، كتاب العيدين، باب ماجاء في خروج النبي إلي العيد، ج) 3(
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بار  ،بير اهللا اكبر گفته دستها به گوش ها باال ميروند و باز مي مانندهبازهم تك
روند و بعد دستها بسته  سوم نيز تكبير اهللا اكبر گفته دست ها به گوش ها باال مي

مي شوند يعني تكبير اول گفته شده دست ها را بسته ثناء خوانده مي شود ودر 
تكبير چهارم دست ها بسته مي تكبيرهاى دوم وسوم دست ها باز بوده وباگفتن 

كه  آن جاي، به خاطر بايد داشت( ،كه در اين قيام امام قرائت مي خواند شوند
كه  دست ها بايد بسته شود، و جاي ه  شوددر قيام بعد از تكبير چيزي خواند

ركعت اول  و بعد ركوع و سجده ،))1(خوانده نمي شود دست ها آويزان باشد
د و آياتي چند از قرآن را قرائت حم ةدوم امام سورانجام مي گيرد، در ركعت 

در تكبير چهارم  نموده بعد سه بار تكبير گفته دست تا گوش ها بلند شده و
كه دست ها باال بروند اهللا اكبر گفته به ركوع برويد ومثل روش هاي  بدون اين

قعده تمام مي شود، در ميان  د خواندهبعد تشهديگر نماز را مكمل نمائيد، 
ن اهللا گفتن خاموش مي اسبح ةدوم به انداز ل وركعت او ةتكبيرهاي سه گان

  .)2(باشيد

  نماز عيد بر چه كساني واجب است

همه بلكه بر كساني كه جمعه واجب  مگر نه بر )3(نماز عيدين واجب است
  .)5(اقامت نمي باشد در نماز عيدين آذان و )4( است

  

                                                 

 .66، ص3ماخوذ از درمختار، رد المحتار، ج)  1(
 .150، ص1فتاوي عالمگيري، ج  )2(
 .149، ص1فتاوي عالمگيري، ج)  3(
 .39، ص2الهدايه معه فتح القدير، ج)  4(
 .106، ص4بهار شريعت، حصه)  5(
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  عيد سنت است ةخطب

ست كه ا ا فرق اينجمعه مي باشد، ام ةطابق خطبعيدين م ةشرايط خطب
 عيدين سنت است، در جمعه خطبه قبل از نماز و در خطبه در جمعه شرط و در

  .)1(عيدين بعد از نماز خوانده مي شود

  وقت نماز عيدين

يك نيزه بلند شود  ةنمازهاي هر دو عيد بعد از برآمدن آفتاب كه به انداز
 كبري يعني تا نصف النهار ةوضح) قه از طلوع آفتابدقي 25الي  20 بعد از( يعني

، مگر در نماز عيد الفطر تاخير و نماز عيد الضحي تعجيل )2(شرعي مي باشد
  .)3(مستحب است

  جماعت عيد اگر ناقص شد چه خواهد كرد؟

همان وقت تكبير تحريمه را  ل بعد از تكبيرها رسيد، درمقتدي در ركعت او
، اگرچه امام قرائت را شروع كرده است بازهم مقتدي با سه تكبير زوايد بگويد

را  سه تكبير زوايد را بگويد، اگر امام از سه تكبير بيشتر گفته بود و مقتدي آنها
گفته نتوانست وامام به ركوع رفت، پس بايد با امام به ركوع برود و ايستاده 

ا در ركوع يافت در ركوع تكبيرها را بگويد و اگر امام ر تكبير گفته نمي تواند و
پس تكبيرها را ايستاده اداء  ،تواندمي ست كه تكبيرها را گفته ا و گمان غالب آن

اهللا اكبر گفته به ركوع برود و در ركوع تكبيرها را  ورنهكرده بعد ركوع كند 
اگر تكبيرها را در ركوع انجام داده نتوانست كه امام از ركوع سر بلند  ،بگويد

                                                 

 .213، ص1خالصة الفتاوي ، ج) 1(
 .، ملتان225، ص1تبيين الحقائق، ج) 2(
 .214، ص1خالصة الفتاوي،ج) 3(
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) اكنون نگويد را هاي باقيمانده يعني تكبير( اقط گرديدين حالت باقي ساكرد در
و اگر امام را بعد از ركوع دريافت اكنون تكبير نگويد بلكه بعد از سالم دادن 

بخواند، و در ركوع  را نماز را مي خواند مي تواند تكبيرها ةامام حينيكه بقي
برده نشوند، اگر ها باال دست  ،گرديد اگر تكبيرها گفته شوند چنانچه قبالً تذكر

در ركعت دول را نگويد بلكه م امام را دريافت درين موقع تكبيرهاي ركعت او
اگر تكبيرهاي  كه براي ركعت اول فوت شده اش بلند شد در آنوقت بگويد وقتي

ل درآن هم همان تفصيل ركعت او ورنهركعت دوم را با امام دريافت پس خوب، 
  .)1(خواهد بود

  نرسيد پس چه بايد كرد؟اگر به جماعت عيد 

آن رسيد، اگر شامل نماز شده و  از امام نماز عيد را تمام كرد و شخصي بعد
يا نشده در هر دو حالت نمازش فاسد مي باشد، پس اگر جاي ديگري دريافت 

ست كه اين شخص چهار ا تواند، بهتر اين بخواند ورنه بدون جماعت خوانده نمي
  .)2(ركعت نماز چاشت بخواند

  ام خطبه هاي عيداحك

 جمعه سنت اند در اين ةكه در خطب ييبعد از نماز دو خطبه بخواند، چيزها
 اكه درآن مكروه بوده در اين هم مكروه اند، ام ييهم سنت مي باشند و چيزها

 تنِسل جمعه نشاو ةكه قبل از خطب در اينجا دو فرق موجود است، يكي اين
كه در  ايستادن سنت است، دوم اين) عيد ةخطب(اين يعني خطيب سنت بود و در

                                                 

 . 57،56،55، ص3ماخوذ از درمختار، رد المحتار، ج)1(
 . 59،58، ص3در مختار، ج)  2(
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بار و قبل از پائين  7دوم هفت ةبار وقبل از خطب 9هاول ُن ةعيد قبل از خطب نمازِ
  .)1(بار اهللا اكبر گفتن سنت است و در جمعه نيست 14آمدن از منبر چهارده

  آداب وسنت هاي روز عيد

  است) مستحبيعني ( در روز عيد اين امور سنت

سنت نبوي وشرع اسالم نه مدل هاي خارجي  كوتاه كردن مطابق بارا  موها) 1(
  ،غير اسالم

  ،را گرفتن ناخن ها )2(
  ،غسل كردن )3(
  ،مسواك كردن )4(
لباس  يا است يعني اگر لباس جديد موجود بود بهتر لباس خوب پوشيدن )5(

  ،شسته باشد تميز و
  ،خوشبو استفاده كردن )6(
انگشتر د اگر خواستيد د كرد كه انگشتر نقره باشه بايتوج(انگشتر پوشيدن ) 7(

 گرم نقره يعني چهار مثقال كه فقط كمتر ازبدست كنيد پس توجه بايد كرد 
يك انگشتر بيشتر نباشد و يك نگينه داشته  از يك انگشتر استفاده نمائيد،

باشد، بدون نگينه هم نپوشيد، وزن نگينه مقيد نيست، عالوه از انگشتر نقره 
  ،)تواند يگر هيچ نوع انگشتر پوشيده نميمرد د

  ،را در مسجد محله خود خواندن نماز فجر )8(
خوردن چند عدد خرما قبل از نماز عيد الفطر مگر طاق بايد باشد، اگر  )9(

خرما موجود نبود چيز شيرين ديگري بايد خورد، اگر قبل از نماز چيزي 
                                                 

 .109، ص4، بهار شريعت، حصه57،58، ص3در مختار، ج)  1(
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نشود مورد عتاب قرار نخوريد گناهي نيست مگر تا عشاء اگر چيزي خورده 
  ،خواهيد گرفت

  ،نماز عيد بايد در عيدگاه خوانده شود )10(
  ،پياده رفتن تا عيدگاه اگر ممكن باشد )11(
)12( افضل است حسب قدرت ا پياده رفتنباسواري رفتن هم گناهي نيست ام،  
  ،براي نماز عيد از يك راه رفتن و از راه ديگر برگشتن )13(
يد الفطر صدقه فطر دادن افضل و إالّ بعد از اداي نماز هم قبل از نماز ع )14(

  ،توان داد مي
  ،اظهار خوشحالي كردن )15(
  ،صدقه بكثرت دادن )16(
  ،با اطمينان كامل بطرف عيدگاه رفتن )17(
  ،يكديگر را مباركباد گفتن )18(
ج است انجام يبعد از نماز عيد مصافحه و معانقه چنانچه بين مسلمانان را )19(

، مگر با اَمرَد خوبصورت معانقه )1(دادن كه در آن اظهار مسرت مي باشد
  ،محل فتنه خواهد بود

 هنگام رفتن به نماز عيد الفطر در راه آهسته آهسته تكبير بگوئيد و در )20(
 ه نماز عيد الضحي در راه به آواز بلند تكبير بگوئيد تكبير اينبهنگام رفتن 

  :ستا
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 .221، ص2، مسوي ج150، ص2الحديقة النديه، ج)  1(
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  يك مستحب عيد قربان 

مثل احكام فطر مي باشد، مگر در بعضي كلمات فرقي  قربان احكام عيد
ست كه قبل از نماز عيد چيزي خورده ا است مثالً در عيد قربان مستحب اين

  .ته باشد يا نباشد، واگر چيزي بخورد كراهت نيستنشود قرباني داش

  گل مدني 8اهللا اكبر  حروف 8به نسبت هشت

  تكبير تشريق 

 تا عصر سيزدهم آن بعد از فرايض نماز پنجگانه (�	FGH 	��	�از فجرِ نهم ) 1(
بار  خواندن تكبير تشريق يك ،گردد اداء ميمستحبه  جماعتكه در مسجد با

  .خواهد بود )1( است واگر سه بار گفته شود افضلبه آواز بلند واجب 
  :ست ا تكبير تشريق اين

(	I J�K2LBM!N (	I J�K2LBM!N O�+P QMR(	 SR+P K�I (	K�I J�K2LBM!N (	I J�,�KGL�	 -���-�K� J�K2LBM! N
)2(.  

كه چنين  گفتن تكبير تشريق فوراً بعد از سالم واجب است، يعني تازماني )2(
، مثالً از مسجد بيرون )3(انجام نگرفته باشد كه نماز را نتوان شروع كرد عملي

رفت يا قصداً وضو را شكست يا تكبير را فراموش كرده صحبت كرد پس 
  . )4(تكبير ساقط شده است، واگر بدون اراده وضو شكست مي تواند بخواند

                                                 

 .227، ص1تبيين الحقائق، ج) 1(
)2 (8F��� �*> �
2T> U�B �� 8'>����	 ��3 �AB 8F2�V W! '�	 U:� ).4ت 1(ث ، شمارة حدي74، ص 2ج   
 .152، ص1فتاوي عالمگيري، ج) 3(
 .73، ص3در مختار، رد المحتار، ج) 4(
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بر مقيمي  يا شهر مقيم باشد و آنتكبير تشريق برآن كسي واجب است كه در )3(
 اقتداه كننده خواه مسافر باشد يا روستائي باشد و اگر بر ،اقتداء كرده باشد

  .واجب نيست )روستائي يامسافر ( مقيمي اقتداء نكرده باشد برآن يعني
مقيم واجب است اگرچه برآن امام  اگر مقيم بر امام مسافر اقتداء كند بر )4(

  .مسافر واجب نيست
  .وتر تكبير واجب نيست بعد از نفل، سنت و )5(
  .)1(عيد قربان گفته مي شود بعد از نماز جمعه واجب است و بعد از نماز )6(
تكبير  )يك يا بيشتر ركعت فوت شده است واكه از  كسي يعني(بر مسبوق  )7(

  .)2(كه خودش سالم داد بعد بخواند واجب است مگر وقتي
، مگر بخواند )3(اجب نيستو) كه تنها نماز مي خواند يعني كسي(بر منفرد  )8(

  .)4(بهتر است، زيرا كه نزد صاحبين واجب است
براي معلومات مفصل فضايل عيد وغيره در باب رمضان فيضان سنت، (

  .)فيضان عيد الفطر را مطالعه فرمائيد
ما را توفيق عنايت فرما تا خوشي هاي عيد السعيد را ! اي اهللا عزوجل

يم و مارا زيارت حج بيت اهللا و ديار پاك مطابق سنت هاي محبوبت انجام بده
بار بار نصيب بفرما  مسّلآله وي اهللا تعالي عليه وصّلمدينه و ديدار حقيقي تاجدار مدينه 

  .عيد هميشگي باشد نتا مقامات عاليه براي ما همچو
 صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسّلممين األ آمين بجاه النبي

                                                 

 .73، ص3درمختار، رد المحتار، ج)  1(
 .227، ص1تبيين الحقائق، ج)  2(
 .،526،صالمتمليغنية )  3(
 .111، ص4بهار شريعت، حصه)  4(
 


