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 متن دعای عکاشه با ترجمه

حیم حمِن الرَّ ِ الرَّ  بِسِم ّللاه

 به نام خداوند بخشند و مهربان

 

ٌد  ُ ُمَحمَّ ِ ال اِلهَ االَّّللاَّ ُ َعِلیٌّ اَللَُّهمَّ یا َکثیَر النَّواِل یا دائَم الوصاِل یا َحَسَن الحاِل یا راِزَق الِعباِد بَِحقه َرسُوُل ّللاه

،  َوِلیُّ ّللاه

خدایا ای تبارک و تعالی، ای جاویدان، ای نیکوکار، ای روزی دهنده بندگان، به حق، معبودی جز هللا 

 نیست و محمد رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم است

///////////////// 

ُ مُ  ُ َعِلیٌّ َوِلیُّ اَللَُّهمَّ اِن َدَخَل الشَّکَّ فی ایمانی بَِک َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ ٌد َرسُوُل ّللاه َحمَّ

،  ّللاه

خداوندا، اگر در ایمان من به تو شک و تردید وارد شود و از آن آگاه نباشم، از آن توبه می کنم و می گویم: 

 معبودی جز خدا نیست و محمد رسول هللا است

///////////////// 

ُ َعِلیٌّ َوِلیُّ اَللَُّهمَّ اِن َدَخَل الشُّبَههُ فی َمعِرفَتی ایهاَک َولَم اَعلَم به ٌد َرسُوُل ّللاه ُ ُمَحمَّ ا تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ

،  ّللاه

خدایا اگر شبهه ای در آشنایی من با تو وارد شود و من از آن آگاه نباشم از آن توبه می کنم و می گویم: ال 

 .اله اال هللا و محمد رسول هللا است

/////////////////  

ُ ُمَحمَّ اَللَُّهمَّ اِن َدَخَل النهِ  غائِِر َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ ٌد فاُق فی قلبی ِمَن الذَّنُوِب الَکبائِِر َوالصَّ

، ُ َعِلیٌّ َوِلیُّ ّللاه  َرسُوُل ّللاه
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می کنم و خدایا اگر نفاق در قلب من از گناهان کبیره و صغیره وارد شده و از آن آگاه نبودم، از آن توبه 

 .می گویم: ال اله اال هللا

/////////////////  

 ُ جُب َوالِکبریاُء َوالسُّمعهُ فی َعَملی َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ ُُ ٌد َرسُوُل اَللَُّهمَّ اِن َدَخَل الُع  ُمَحمَّ

، ُ َعِلیٌّ َوِلیُّ ّللاه  ّللاه

د و از آن آگاه نباشم از آن توبه می کنم و می گویم: ال خدایا اگر عجب و غرور و آبرو در کارم وارد شو

 .اله اال هللا عز و جل

/////////////////  

 ُ ٌد َرسُوُل اَللَُّهمَّ اِن َجَری الِکذُب َوالغَیبَهُ َوالنَّمیمهُ َعلی ِلسانی َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ  ُمَحمَّ

، ُ َعِلیٌّ َوِلیُّ ّللاه  ّللاه

 .یا اگر دروغ و غیبت و غیبت بر زبانم باشد و ندانم از آن توبه می کنم و می گویم: ال اله اال هللا حمد هللخدا

/////////////////  

ٌد رَ  ُ ُمَحمَّ ُ َعِلیٌّ َوِلیُّ اَللَُّهمَّ ما اََردَت لی ِمن َخیر فَلَم اَشکُرهُ َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ ُسوُل ّللاه

،  ّللاه

 .خدایا هر خیری که برای من خواستی شکرش نکردم و از آن خبر نداشتم

/////////////////  

ٌد َرسُ  ُ ُمَحمَّ نعَمَت َعلَیَّ َو لَم اَرَضهُ َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ َُ ،اَللَُّهمَّ ما اَ ُ َعِلیٌّ َوِلیُّ ّللاه  وُل ّللاه

نی داشتی و او را راضی نکردم و از آن خبر نداشتم، از آن توبه کردم و می خدایا آنچه را که به من ارزا

 .گویم: معبودی جز خدا نیست و محمد رسول هللا است

 

 ُ ٌد َرسُ  اَللَُّهمَّ ما اََولَیتَنی ِمن نَعَمائُک فَغَفَلُت ِمن شُکِرَک َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ ُ ُمَحمَّ وُل ّللاه

،  َعِلیٌّ َوِلیُّ ّللاه
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 .خدایا تو از نعمتهایت به من عطا کردی، پس من از شکر تو غافل شدم و ندانستم

/////////////////  

 اَللَُّهمَّ یا َحیُّ یا قَیُّوُم یا ال اِلهَ ااِله اَنَت سُبحانََک اِنهی کُنُت ِمَن الظهاِلمین،

 .از ستمکاران بودم خدایا زنده ای قیوم، معبودی جز تو نیست، منزهی تو که من

/////////////////  

ُ ُمحَ  ُ َعِلیٌّ َوِلیُّ اَللَُّهمَّ ما اََولَیتَنی ِمن آالئَک فَلَم أَؤدهِ َحقَهُ َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ ٌد َرسُوُل ّللاه مَّ

،  ّللاه

ادا نکرده ام و از آن آگاه نبوده  خدایا آنچه به من داده ای از این چیزهایی که به من داده ای و من حقش را

 است و علی، ولی خداسترسول خد ام، از آن توبه می کنم و می گویم: معبودی جز خدا نیست و محمد 

/////////////////  

 ُ ُ اَللَُّهمَّ ما َمنَنَت بِِه َعلَیَّ ِمَن الُحسنی فَلَم اَحَمدَک َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ ٌد َرسُوُل ّللاه   ُمَحمَّ

،  َعِلیٌّ َوِلیُّ ّللاه

خدایا چه احسانی به من کردی و من تو را ستایش نکردم و از آن خبر نداشتم و از آن توبه کردم و می 

 .ولی هللا است ، علیگویم معبودی جز خدا نیست و محمد رسول هللا

/////////////////  

،اَللَُّهمَّ ما اَوَجبَت َعلَیَّ فَلَم اَرَضهُ َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُو ُ َعِلیٌّ َوِلیُّ ّللاه ٌد َرسُوُل ّللاه ُ ُمَحمَّ  ُل ال اِلهَ االَّّللاَّ

خدایا آنچه را که به من سفارش کردی و من او را راضی نکردم و از آن خبر نداشتم، از آن توبه کردم و 

 ولی هللا است علی .می گویم: معبودی جز خدا نیست و محمد رسول هللا است

 ُ ٌد َرسُوُل ّللاه ُ ُمَحمَّ ،اَللَُّهمَّ ما قََصدَت َعلَیَّ فی َرجآئی َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ   َعِلیٌّ َوِلیُّ ّللاه

خدایا آنچه را که به امید من برای من در نظر گرفتی و من از آن خبر نداشتم، از او توبه کن و بگو: 

 ولی هللا است علی .دا نیست و محمد فرستاده خدای متعال استمعبودی جز خ

/////////////////// 
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ٌد اَللَُّهمَّ ما َزلَلَت قََدمی اِِن اعتََمدُت ِمن سُؤاِل فِی الشهدائِد َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّ  ُ ُمَحمَّ ّللاَّ

، ُ َعِلیٌّ َوِلیُّ ّللاه  َرسُوُل ّللاه

ی شدم و آن را نمی دانستم همچنان پاهایم می لغزید، از آن توبه خدایا اگر در مصیبت به سؤالی وابسته م

 ولی هللا است علی .معبودی جز خدا نیست و محمد رسول هللا است می کردم و می گفتم

///////////////// 

ُ مُ  ٌد َرسُوُل اَللَُّهمَّ ما َصلَح َشأنی بِفَضِلَک فََراَیتُهُ ِمن َغیِرَک َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ ُ َحمَّ ّللاه

،  َعِلیٌّ َوِلیُّ ّللاه

 خدایا، آنچه به لطف تو برای من حاصل شد، آن را از غیر تو دیدم و از آن خبر نداشتم، از آن توبه کردم و

 .ولی هللا است، علی می گویم معبودی جز خدا نیست و محمد رسول هللا 

/////////////////// 

ِ َو اَللَُّهمَّ اِن َطلََب ِلسانی ِمن َغیِرَک َولَم اَعلَم بِِه تُبُت َعنهُ  ُ َعِلیٌّ َوِلیُّ ّللاه ٌد َرسُوُل ّللاه ُ ُمَحمَّ  َو اَقُوُل ال اِلهَ االَّّللاَّ

احِ  ِ العالَمیَن بَِرحَمتَِک یا اَرَحَم الره د َو اِلِه الطَّیهِبیَن الطهاِهرین َو الَحمُدلِِلِ َربه ُ َعلی ُمَحمَّ  . مینَ َصلهِی ّللاَّ

و می گویم معبودی جز خدا نیست و  من ندانم از آن توبه می کنمخدایا اگر زبان مرا از غیر تو بخواهد و 

محمد رسول خدا و ولی خداست و صلوات هللا علیه و آله و سلم و الحمدهلل پروردگار جهانیان به رحمت تو 

 .ای مهربانترین مهربانان
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