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 دعای عقیقه    

 

 : خواص بعضی سور و آیات و ذکر بعضی ادعیه

کنند[ این دعا را   مى  : روایت شده: وقت کشتن گوسفند عقیقه ]گوسفندى که براى نوزاد و قربانى25

 بخواند: 

 

همه عقیقة عن فالن )نام او را بگويد( لحمها بلحمه،  ، الله  بسم اّلله و باّلله

 است * * * * * * گوشتش بجاى گوشت اوبنام خدا و به يارى خدا، خدايا اين عقيقه از طرف فالنى 

 

 و دهما بدمه و عظمها بعظمه، 

 و خونش به خون او و استخوانش به استخوان او

 

الم.  د علیه و اله السه همه اجعلها وقاء الل محمه  الله

 خدايا قرارش ده نگهدار آل محمّد عليه و آله السالم

 

 و در حدیث دیگرى فرمود که این دعا را بخواند:

 



 دعای عقیقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(      

2 www.ahlolbait.com 

 

ا تُْشِرُكوَن   يا َقْوِم ِاّنه َبرٌی ِِمه

 دهيد بيزارم، اى قوم از آنچه شما شريك خدا قرار مى 

 

ْرَض َحنیفًا ُمْسِلمًا  ََ مواِت َوااْل ذی َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِهَى لِلَّ  ِاّنه َوجَّ

 يم،كه آسمانها و زمين را آفريد با خلوص و از سر تسل من متوجه نمودم رويم را به جانب كسى 

 

 َو ما َاَنا ِمَن اْْلُْشِركنَي 

 و من از شرك ورزان نيستم.

 

 ِ  ِانَّ َصلوىت َو نُُسكى َو َمْحیاَی َو َِماىت ّلِلَّ

 ام و مرگم براى خداست، و عبادتم و زندگى   به درستى كه نمازم

 

  َربِّ اْلعاَْلنَي ال َشريَك َلُه َو ِبذِلَك ُاِمْرُت َو َاَنا ِمَن اْْلُْسِلمنَي 

 پروردگار جهانيان، شريكى ندارد، به اين حقيقت امر شدم و من از مسلمانانم،
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ُ َاْكََبُ  ِ َواّللَّ ِ َو ِباّللَّ ُهمَّ ِمْنَك َو َلَك ِبْسِم اّللَّ  َالله

 تر است، خدايا از تو و براى تو، به نام تو و به تو، و خدا بزرگ

 

ٍد َو آِل  ُهمَّ َصلِّ لََع ُمَحمَّ ْل ِمْن ُفالِن ْبِن ُفالٍن َالله ٍد َو َتَقبَّ  ُمَحمَّ

 خدايا درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد،و از فالن فرزند فالن بپذير.

 

 

 و نام فرزند را بگوید سپس ذبح کند.

 


