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 نماز عید فطر   

 و است عید نماز خواندن-روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: هشتم -اعمال روز اول شوال

 بعد و بگويد تكبیر پنج قرائت از بعد و بخواند اعلى سوره و حمد اول ركعت در است ركعت دو آن

 بخواند را قنوت اين تكبیر هر از

 

ُهمَّ  ْنَت ) َاللَّ
َ
ْهُل  أ

َ
ْهَل ( أ

َ
َياِء  أ  اْلَعَظَمِة  َو  اْلِكْْبِ

  توست مخصوص و شايسته كبريايى و عظمت كه اى خدا اى 

 

ْهَل  َو 
َ
وِد  أ وِت  َو  اْلجُ َْبُ ْهَل  َو  اْلجَ

َ
ِة  َو  اْلَعْفِو  أ ْْحَ ْهَل  َو  الرَّ

َ
ْقَوى أ  اْْلَْغِفَرِة  َو  التَّ

 آمرزش و عصيان از ترس سزاوار و رحمت و عفو اليق و دارد اختصاص تو به جبروت و جالل و بخشش و جود و 

  تويى گناهان

 

ُلَك 
َ
ْسأ
َ
 ِعیدا   لِلُْمْسِلِمَي  َجَعْلَتُه  الَِّذي اْلَیْوِم  َهَذا ِبحَق   أ

  دادى قرار عيد مسلمين براى كه روز اين حق به كنم مى درخواست تو از 
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د   َو  َمَّ
ِ  َصلَّى مِِلُ ْن  َمِزيدا   َو  َشَرفا   َو  ُذْخرا   آِلِه  َو  َعَلْیِه  اّللَّ

َ
َي  أ ل  د   ََعَ  ُُتَ د   آِل  َو  ُمحَمَّ  ُمحَمَّ

 و( ص) محمد بر درود كه دارم درخواست گردانيدى مقام زيادت و ذخيره آله و عليه اهلل صلى محمد براى و 

  فرستى آلش

 

ْن  َو 
َ
ْدَخْلَت  َخْي   ُكل   ِف  ُتْدِخَلِن  أ

َ
دا   ِفیِه  أ د   آَل  َو  ُمحَمَّ  ُمحَمَّ

  سازى داخل گردانيدى داخل را( ع) محمد آل و( ص) محمد كه سعادتى هر در هم مرا و 

 

ْن  َو 
َ
ِرَجِن  أ ْخَرْجَت  ُسوء   ُكل   ِمْن  ُتخْ

َ
دا   ِمْنُه  أ د   آَل  َو  ُمحَمَّ ْ  َو  َعَلْیِه  َصَلَواُتَك  ُمحَمَّ ِعَي  َعَلْْيِ ْْجَ

َ
  أ

 او آل و محمد بر درود كه گردانى خارج نيز مرا ساختى خارج را( ع) محمد آل و( ص) محمد كه بدى هر از و 

  باد

 

ُهمَّ  ُلَك  ِإّن   اللَّ
َ
ْسأ
َ
َلَك  َما َخْيَ  أ

َ
اِلحُوَن  ِعَباُدَك  ِمْنُه  َسأ ُعوُذ  َو  الصَّ

َ
ا ِفیِه  ِبَك  أ  ِعَباُدَك  ِمْنُه  اْسَتَعاَذ  ِِمَّ

اِلحُوَن  ِلُصوَن  الصَّ   اْْلُخْ

 به برم مى پناه و كردند درخواست تو از ات شايسته بندگان كه را چيزى بهتر كنم مى درخواست تو از من خدا اى 

  بردند پناه تو به صالحت بندگان آنچه از تو
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و بعد از حمد  به ركوع رود و بعد از ركوع و سجود برخیزد به ركعت دوم تكبیر ششم بگويد و پس

چون فارغ  الشمس بخواند پس چهار تكبیر بگويد و بعد از هر تكبیرى آن قنوت را بخواند و سوره و

سالم تسبیح حضرت زهرا سالم اهلل  شد تكبیر پنجم گويد و به ركوع رود پس نماز را تمام كند بعد از

بهترين آنها دعای چهل و ششم بسیار وارد شده است و شايد  علیها را بفرستد و بعد از نماز دعاهای

مستحب است كه نماز عید در زير آسمان و بر روی زمین، بدون فرش و بوريا  صحیفه كامله باشد و

برادران دينی خود  شود؛ و آنكه برگردد از مصلّی از غیر آن راهی كه رفته بود و دعا كند از برای واقع

 .به قبولی اعمال

 


