
دعاء علقمة
رین ، یا كاشف ُكرب المكُروبین ، یا غیاث الُمستغیثین ، یا صریخ الُمستصرخین ، یا من یا هللاُ یا هللاُ یا هللاُ ، یا ُمجیب دعوة الُمضطَّ

حمُن ُھو أقرُب إليَّ من حبل الورید ، یا من یُحوُل بین المرء وقلبھ ، ویا من ُھو بالمنظر االعلى ، وباالُفُق الُمبین ، ویا من ُھو الرَّ
ُدوُر ، ویا من أل یخفى علیھ خافیة ، یا من أل تشتبُھ علیھ حیُم على العرش استوى ، ویا من یعلُم خاِئنة االعُین وما ُتخفي الصُّ الرَّ
ین ، ویا ُمدرك ُكلِّ فوت ، ویا جامع ُكلِّ شمل ، ویا بارَئ االصواُت ، ویا من الُتغلُِّطُھ الحاجاُت ، ویا من أل ُیبرُمُھ إلحاُح الُملحِّ

غبات ، یا ؤالت ، یا وليَّ الرَّ النُّفُوس بعد الموت ، یا من ُھو ُكلَّ یوم في شأْن ، یا قاضي الحاجات ، یا ُمنفِّس الُكُربات ، یا ُمعطي السُّ
د خاتم النبیین وعليٍّ أمیر موات واالرض ، أَسأَلُك بحقِّ ُمحمَّ ات ، یا من یكفي من ُكلِّ شيء وال یكفي منُھ شي في السَّ كافي الُمھمَّ

الُمؤمنین ، وبحّق فاطمة بنت نبیِّك ، وبحقِّ الحسن والُحسین.

أْن الَّذي لُھم عندك ُل ، وبھم أتشفَُّع إلیك ، وبحقِّھم أَسأَلُك واُقسُم وأعزُم علیك ، وبالشَّ ُھ إلیك في مقامي ھذا ، وبھم أتوسَّ فإنِّي بھم أتوجَّ
لتُھم على العالمین ، وباسمك الّذي جعلتُھ عندُھم ، وبھ خصصتُھم ُدون العالمین ، وبھ أبنتُھم وبالقدر الّذي لُھم عندك ، وبالَّذي فضَّ
د وأن تكشف عنِّي د وآل ُمحمَّ وأَبنت فضلُھم من فضل العالمین حتَّى فاق فضلُُھم فضل العالمین جمیعا أسألُك أن ُتصلِّي على ُمحمَّ
غمِّي وھمِّي وكربي ، وتكفیني الُمھمَّ من اُُموري ، وتقضي عنِّي دیني ، وُتجیرني من الفقر ، وتجیرني من الفاقة ، وُتغنیني عن

ُھ ، وجور من أَخاُف جوره ، وُعسر من أخاُف ُعسرهُ ، وُحُزونة من أخاُف المسأَلة إلى المخلُوقین ، وتكفیني ھمَّ من أخاُف ھمَّ
هُ ، ومكر من أخاُف مكرهُ ، وبغي من أخاُف بغیُھ ، وُسلطان من أخاُف ُسلطانُھ ، وكید من أخاُف كیدهُ ُحُزونتُھ ، وشرَّ من أخاُف شرَّ

، ومقُدرة من أخاُف مقُدرتھ عليَّ ، وتُردَّ عنِّي كید الكیدة ، ومكر المكرة.

ُھ ، وامنعُھ عنِّي كیف شْئت ، وأّنّى شْئت. اللُھمَّ اللُھمَّ من أرادني فأردهُ ، ومن كادني فكدهُ ، واصرُف عنِّي كیدهُ ومكرهُ وبأْسُھ وأمانیَّ
هُ ، وبمسكنة ال تجُبُرھا. اللُھمَّ اضرب ھا ، وبُسقم ال ُتعافیھ ، وُذلٍّ ال ُتعزُّ اشغلُھ عنِّي بفقر ال تجُبُرهُ ، وببالء ال تسُتُرهُ ، وبفاقة ال تُسدَّ
قم في بدنھ ، حتَّى تشغلُھ عنِّي بُشغل شاغل ال فراغ لُھ ، وأنسھ ذكري بالُذلِّ نصب عینیھ ، وادخل علیھ الفقر في منزلھ ، والعلَّة والسَّ

قم ، وال كما أنسیتُھ ذكرك ، وُخذ عنِّي بسمعھ وبصره ولسانھ ویده ورجلھ وقلبھ وجمیع جوارحھ ، وأدخل علیھ في جمیع ذلك السُّ
ج ال تشفھ حتَّى تجعل ذلك لُھ ُشغال شاغال بھ عنِّي وعن ذكري واكفني یا كافي ما ال یكفي سواك فإنَّك الكافي ال كافي سواك ، وُمفرِّ

ج سواك ، وُمغیث ال ُمغیث سواك ، وجار ال جار سواك ، خاب من كان جاُرهُ سواك ، وُمغیُثُھ سواك ، ومفزُعُھ إلى سواك ، ُمفرِّ
ومھرُبُھ إلى سواك ، وملجأُهُ إلى غیرك ، ومنجاهُ من مخلُوق غیرك ، فأنت ثقتي ورجاِئي ومفزعي ومھربي وملجاي ومنجاي ، فبك

ُل وأتشفَُّع ، فأَسأَلُك یا هللاُ یا هللاُ یا هللاُ ، فلك الحمُد ، ولك الشُّكُر ، وإلیك ُھ إلیك وأتوسَّ د أَتوجَّ د وآل ُمحمَّ أستفتُح ، وبك أستنجُح ، وبُمحمَّ
د وأَن تكشف عنِّي غمِّي د وآل ُمحمَّ د أن ُتصلِّي على ُمحمَّ د وآل ُمحمَّ الُمشتكى وأنت الُمستعاُن ، فأسألُك یا هللاُ یا هللاُ یا هللاُ ، بحقِّ ُمحمَّ

ج ه ، فاكشف عنِّي كما كشفت عنُھ ، وفرِّ ُھ وكربُھ ، وكفیتُھ ھول عُدوِّ ُھ وغمَّ وھمِّي وكربي في مقامي ھذا كما كشفت عن نبیِّك ھمَّ
ُھ بال جت عنُھ ، واكفني كما كفیتُھ واصرف عّني ھول ما أخاُف ھولُھ ومُؤونة ما أخاُف مُؤونتُھ ، وھمَّ ما أخاُف ھمَّ عنِّي كما فرَّ

ُھ من أمر آخرتي وُدنیاي. ني ھمُّ مُؤونة على نفسي من ذلك ، واصرفني بقضاء حواِئجي ، وكفایة ما أھمَّ

ق هللاُ یا أمیر الُمْؤمنین ویا أبا عبد هللا ، علیُكما منِّي سالُم هللا أبدا ما بقي اللیُل والنَّھاُر ، وال جعلُھ هللاُ آخر العھد من زیارتُكما وال فرَّ
بیني وبینُكما.

ق بیني یَّتھ ، وأمتني مماتُھم ، وتوفَّني على ملَّتھم ، واحُشرني في ُزمرتھم ، وال ُتفرِّ د صلّى هللا علیھ وآلھ وُذرِّ اللُھمَّ أحیني حیاة ُمحمَّ
نیا واالخرة. وبینُھم طرفة عین أبدا في الدُّ

ھا إلیھ بُكما ، وُمستشفعا بُكما إلى هللا تعالى في ال إلى هللا ربِّي وربُِّكما ، وُمتوجِّ یا أمیر الُمْؤمنین ویا أبا عبدهللا ، أَتیُتُكما زاِئرا وُمتوسِّ
ز فیع والوسیلة ، إنِّي أنقلُب عنُكما ُمنتظرا لتنجُّ حاجتي ھذه فاشفعا لي فإنَّ لُكما عند هللا المقام المحُمود ، والجاه الوجیھ ، والمنزل الرَّ

الحاجة وقضاِئھا ونجاحھا من هللا بشفاعتُكما لي إلى هللا في ذلك فال أخیُب ، وال یُكوُن ُمنقلبي ُمنقلبا خاِئبا خاسرا بل یُكوُن ُمنقلبي
ة إالّ با� ، ُمنقلبا راجحا ُمفلحا ُمنجحا ُمستجابا بقضاء جمیع الحواِئج وتشفعا لي إلى هللا ، انقلبُت على ما شاء هللاُ وال حول وال قُوَّ

ضا أمري إلى هللا ، ُملجئا ظھري إلى هللا ، ُمتوكِّال على هللا ، وأقُوُل حسبي هللاُ وكفى ، سمع هللاُ لمن دعا ، لیس لي وراء هللا وُمفوِّ
ة إالّ با� أستودُعُكم هللا ، وال جعلُھ هللاُ آخر العھد ووراءُكم یا سادتي ُمنتھى ، ما شاء ربِّي كان ، وما لم یشأْ لم یُكن ، وال حول وال قُوَّ

منِّي إلیُكما ، انصرفُت یا سیِّدي یا أمیر الُمْؤمنین وموالي وأنت یا أبا عبدهللا ، یا سّیدي وسالمي علیُكما ُمتَّصل ما اتَّصل اللیُل
والنَّھاُر واصل ذلك إلیُكما غیُر محُجوب عنُكما ، سألمي إن شاء ، هللاُ وأسأَلُُھ بحقُِّكما أن یشاء ذلك ویفعل فإنَُّھ حمید مجید ،نقلبُت یا
سیِّديَّ عنُكما تاِئبا حامدا � ، شاكرا راجیا لالجابة ، غیر آیس وال قانط ، آِئبا عاِئدا راجعا إلى زیارتُكما غیر راغب عنُكما وال عن
ة إالَّ با� العليِّ العظیم ، یا سادتي رغبُت إلیُكما وإلى زیارتُكما بعد أن زھد زیارتُكما ، بل راجع عاِئد إن شاء هللاُ ، وال حول وال قُوَّ

نیا فال خیَّبني هللاُ ما رجوُت ، وما أّملُت في زیارتُكما ، إّنھ قریب ُمجیب.[ فیُكما وفي زیارتُكما أھُل الدُّ


