
روفة دعاء ألدعية املع علي بن أيب ، كميل وهو من ا ني  ب  علمه أمري املؤمن طال
يف ليايل اجلمعة عليه السالم كميل بن زياد ب قراء ته  وليلة النصف  ويستح

ر من شعبان  ع م وهو دعاء اخلض

 
مي أللّهإن ك ك أسألُ رحمِت يت ِب ت الَّ ِسعيٍء كُلَّ وش ك يت وِبقُوِت ت الَّ ر ا قَهبِه 
ك شيٍء كُلُ هلا وذَلّ شيٍء كُلُ لَها وخضع شيٍء كُلَّ روِت بج يت وِب ت  الَّ غَلَب
ك شيٍء كُلَ بِها يت وِبِعزِت ك شيٌء هلا يقُوم ال الَّ يت وِبعظَمِت ت الَّ  شيٍء كُلَ مأل

ك ي وِبسلطاِن ك شيٍء كُلَ عال الَّذ  شيٍء كُلِّ فَناِء بعد باِقيال وِبوجِه
ك يت وبِأسماِئ ت ال ك شيٍء كُلِّ أركَانَ مأل ي وِبعِلِم طَ الَّذ  شيٍء بِكُلِّ أحا

ِر ك وبِنو ي وجِه ر يا شيٍء كُلَّ ا أضاَء الَّذ س يا نو ني، أولَ يا قُدو ألول  ويا ا
ر رين، آخ آلِخ ر اللهم ا ْـِف بالذُّن يلَ اغ يت و ك الَّ ر اللهم العِصم، تهِت ْـِف  يلَ اغ

 ب يت الذُّ نو ر اللهم الِنقَم، ترتِلُ الَّ ْـِف ب  يلَ اغ يت الذُّ نو ر الَّ يغم، تعالن مالله 
ر ْـِف ب  يلَ اغ يت الذُّ نو س الَّ عاء، تحِب الد مالله ر ْـِف ب  يلَ اغ يت ترتِ  الذُّ نو  لُالَّ
ر اللهم البالء، ْـِف ٍب كُلَّ يلَ اغ  إني اللّهم أخطأتها، خطيئٍَة وكُلَّ أذنبته ذَن
ب ر ك أتقَ إلَي ِرك ك وأستشفَع بِِذك ك، إىل ِب ك نفِس جوِدك أن  وأسألُ  تدنِيِني ِب

ِمن ك رِب رك، تلهِمين وأن شكرك توِزعِني وأن قُ ك إني اللّهم ِذك  سؤالَ أسألُ
رحمين تساِمحين أن خاشٍِع متذَلٍِّل خاضٍِع تلِني وعج تو ك  قَاِنعا راضِياً ِبِقسِم

يف مِيِع وواِل جألح ك اللّهم متواِضعا، ا ت  سؤالَ وأسألُ دِن اشتم هلَ فَاقَتزأنو 
ك ك عظُم اللّهم رغبته، عِندك فِيما وعظُم اجتهح الشدائِِد عِند ِب لطانس 
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ك وعال كانم ِفيخو ككرم ر ظَه و كرأم ب ت قَهرك وغَلَ ر جك و ترال قُدو 
ِكنمي رار ك، ِمن الِف را  أجِد ال اللّهم حكومِت را  وال لِذُنوِبي غَاِف  ِلقَباِئحي ساِت

ِح عملي ِمن ِلشيٍء وال رك، مبدالً بِاحلَسِن القَبي ال غَي إال إله ت أن ك انحبس 
 ت ظَلَم  ،ِدكمِبحفِسي ون ت رأ ج لي وِتهج ت ِب كَنسقَدِمي إىل و ِرك  يل ِذك

ك نمو ،لَيع مالله ي ِح ِمن كَم موال رته قَبِي تس كَممِ ون   الِء فَادٍِح  ِمنالب 
هأقَلت كَمو ٍر ِمن ت جمِيٍل ثَناٍء ِمن وكَم دفَعته مكروٍه ِمن وكَم وقَيته عِثَا لَس 
ر ته،  لَه أهالً شن مالله ظُمالئي عطَ ب ر ـْ ت حايل سوُء يب وأف رقَصيب و 

ت أعماِيل دقَعأغاليل يب و بحِنيوس نـِْعي ع  الدنيا وخدعتِني آمايل بعد نف
جِنايتِها ونفسي بِغرورِها ي، يا ومطَايل ِب ك سيد ك فَأسألُ ب ال أن ِبِعزِت ج حي 

ك نائي ععوُء دلي سمِفعايل، عال وين وحض ـْ ت ما بِخِفي تف ِه اَطلَعلَيع ِمن 
ي ر وإساَء  ِفعلي سوِء ِمن خلَوايت يف عمِلته ما على بِالعقُوبِة عاجِلينت وال ِس

ريِطي ودواِم يت ـْ يت تف رِة وجهالَ ـْ يت، شهوايت وكث ـْلَ  اللهم وكُن وغَف
ك ألحواِل كُلِّ يف يل ِبِعزَِت يف  رؤوفًا ا  ليعميِع وِر ج ألمو  يورب إهلي عطُوفا، ا

نيل م كر غَي ألُهأس ي كَشف رِر ض ي، يف والنظَ ِر إهلي أم ي ت وموال ير أج 
ليكماً عح ت عى فِيِه اتْـب س ولَم نفسي هو ِر تفِيِه أح ِني ِمن ي تزِي ودع 
ين را فَغى بِم ك على وأسعده أهو ضاُء ذَِل ت القَ زاوج ر بِما فَت ىج ليِمن ع 
ك ت حدوِدك بعض ذَِل ـْ ِرك بعض وخالَف ك أواِم  جمِيِع يف علي احلَمد فَلَ
ك جةَ وال ذل ى فِيما يل ح ر ج ليفِيِه ع كاؤض ك وألزمِني قَ كمح ،كالؤبو 
قَدو ك تيي بعد إهلي يا أت ـْصري يف تق را إسلى وفسي عراً ن راً ناِدماً معتِذ  منكَِس
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راً مستقيالً راً منيباً مستغِف رِفاً مذعِناً مِق تعال م اً أجِدر  وال مِني كانَ مما مفَ
ي يف إلَيِه أتوجه مفزعاً ِر أم ر غَي ك ي قُبوِل ك عذر ي وإدخاِل  ِمن سعٍة يف إيا

ك، ي فَاقِبل اللهم رحمِت ي شِدةَ رحموا عذر رفَكِّين ضِمن و دثَاقي شيا و 
ب ين ضعف ارحم ر درِقَّةَ بي و ي خلقي بدأ من يا عظِمي ودِقَّةَ جِلِد ر  وِذك

يت بِير تي و ر يت وِب ذِيغتين وبتِداِء هك الب رِم رِّك وساِلِف كَ ي إهلي يا يب، ِب  وسيد
ِرك ذِّيبمع أتراك وريب ى وبعد ما توحِيِدك بعد بِنا ك ِمن قَليب علَيِه انطو رِفَِت عم 
جلَهين بِِه و ِرك ِمن ِلسا ي واعتقَده ِذك ك ِمن ضمري بح دعبِق ويف صِد را عِت  ِا

ك، خاِضعاً ربوبِيِت ت ِل ت هيها أن مر  تبعِد من  أو ربيته من تضِيع أن ِمن أك
هتينأد أو شرِدن تم هتيآو أو لِّمسالِء إىل تن البم هتكَفَي ،هتحِمرو ت  ولَي

ي ر ي يا ِشع ي وإهلي سيد ر أتسلِّطُ وموال ت وجوٍه على النا ر خ ك  ِلعظَمِت
ت ألسٍن وعلى ساجِدة ٍب وعلى ماِدحة وِبشكِرك صادِقَةً بِتوحِيِدك نطَقَ  قُلو
ت رفَ تع ك ِا ٍر وعلى محقِّقَة بِإهلِيِت ت ضماِئ والعِلِم ِمن ح ك ت حتى ِب ر  صا
ت جوارٍِح وعلى خاِشعة عطاٍن إىل سأو كدبعة تطاِئع ت ر ِرك وأشا  بِاستِغفا
ك الظَّن هكذا ما مذعِنة، ك رناأخب وال ِب ضِل ك بِفَ نيا ع ِرمي ب يا كَ ت ر أنو 

لَمعفي تعن ضالِء ِمن قَليٍل عنيا باتِها الدقُوبعا ومي و ر ج رِِه ِمن فِيها ي  املكَا
ك أنَّ على أهلها على  مدته قَصري بقاؤه يسري مكثُه قَلِيلٌ ومكروه بالٌء ذَِل

فِت فََكَيةِ  مايلاحر آلِخ رِِه وقوِع وجليِل لِبالِء ا  تطولُ بالٌء وهو فِيها املكا
هتدم دوموي هقامال مو فِّفخن يلِِه عأه هكُونُ ال ألنن إال يع ك  غَضِب

ك ك وانِتقاِم ت لَه تقُوم ال ما وهذا وسخِط رض، السماوا أل ي يا وا  سيد
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أنا يب فَكَيفو كدبع عيفالذَّليلُ الض ني، احلَِقري ني املُستك  وربي إهلي يا اِملسك
ي ي وسيد ي وموال ِر أل ألمو ك ا ا أشكُو إلَيلِمها ومِن كي أضِجأبأللِيِم و 
ِب ِت  فَلَِئن صيرتين   ومدتِِه البالِء ِلطُوِل أم وشِدتِِه العذا ك مع لِلعقوبا  أعداِئ

ت عمجين ويب نيبِل وأه ك ت بالِئ رق ني بيين وفَ ك وب ك، أحِباِئ  فَهبين وأولِياِئ
ي يا ي سيد ت وربي وموال ر بك على ص على  فَكَيف عذَاِب  ر ك أصِب راِق  ِف

ت وهبين ر بعلى ص ر ِرك ح ر فَكَيف نا ِر عن أصِب ك إىل النظَ رامِت  كَيف أم ك
كُنِر يف أس وك، ورجائي النا ـْ ك عف ي يا فَِبِعزِت ي سيد  صادِقاً أقسِم وموال

ين لَِئنكتر اِطقًا تن نج ك لَأِض إلَي ني لِها بأه جِيج ني ض آلمِِل ألصرخن ا ك و إلي 
راخني ص ِرِخ صتاملُس ني ألبِك ك و لَيكَ عاَءب الفاقِدين ك نوالُنادِي نأي ت  يا كُن

ني ويلَّ ني آماِل غَايةَ يا املؤمِن رِِف ني غِياثَ يا العا ب يا املُستغِيِث ِب حبِي  قُلو
ني ني إله ويا الصادِق ك أفَتراك العامل حانبإهلي يا س ِدكمِبحو عمسفِيها ت ت  صو

جن مسلٍِم عبٍد الَفَتِِه هافي سخبِم وذاق مذابِها طَعتِِه عصِيعبِم س ني وحِب ب 
جرمِِه أطباقِها رتِِه ِب رِي جو وهو ضِجي ك إلَي جِيج ٍل ضمؤم ك رحمِت ك ِل  وينادِي
ك ويتوسلُ توحِيِدك أهِل بِِلساِن إلَي ك ربوبِيِت ي يا ِب  يف يبقى فَكَيف موال
ِب رجو وهو العذا ا يم لََفِمن س ك ر تؤملُه كَيف أم حِلِم  يأملُ وهو النا
ك رقُه كَيف أم مِنها عِتقِِه يف فَضلَ حها يلَهيب ت ى صوته تسمع وأن ر تو هكانم 

أم فهِ  كَيلَيع ت تعلَ  زِفريها يشتِملُ  أنوم فَهعض أم فقَلقَلُ كَيتي ني اقِها بأطب 
ت أنو لَمعت قَهصِد أم فكَي هرجزها تتبانِيز وهو ك  كيف أم ربه، يا ينادِي
رجو ي ك ت  فَتتركُه مِنها عِتقِِه يف فَضلَ ك ما فِيها، هيها ك الظَّن ذَِل  وال ِب
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وفراملَع ك ِمن ضِل ت لِما مشبِه وال فَ رك ِمن املُوحِدِين بِِه عامل ك، ِب  وِاحساِن
ِني ت ما لَوال أقطَع فَبِاليِق كَمِب ِمن بِِه ح ك تعذي ت جاحِدِي يقَضِمن بِِه و 
ك إخالِد ت معانِدِي جعل ر لَ رداً كُلَّها النا ا بالمسا ومٍدلِ كانَ واً فِيها أحر  مقَ

ك مقَاما وال لَكِن ت سقَدت كماؤأس ت ملَأها أن أقسمِمن ت رين  اجلِنِة ِمن الكَاِف
ِس ني والنا ت املُعانِدِين فِيها تخلِّد ، واَن  أجمِع أنلَّ وج كاؤثَن ت  مبتدِئًا قُل

ت ر بِاإلنعاِم وتطَول  يستوون، ال فَاِسقاً كَانَ كَمن مؤمِناً كانَ أفَمن مامتكَ
ي إهلي ك وسيد يت بِالقُدرِة فَأسألُ ضِيِة قَدرتها ال يت وبِالقَ  و حكَمتها  حتمتها ال

ت غَلَبو نها َعلَيِه متير أن أج ب هذِِه يف يل تلَِة هيف اللَّي ِة هذِِه وع  كُلَّ السا
رمته جرٍم كُلَّ أجٍب و ذَن بأذنهـكُلَّ تٍح و ررته قَبِي كُلَّ أسٍل وهج همِلتع 

هتمكَت أو هتلَنأع هتفَيأخ أو هتر ظه ت سيئٍَة وكُلَّ أ ر بِإثباتِها أم امر ني الِك  الكاتِِب
الَّذِين مهكَّلتكونُ ما ِبحِفِظ وي يمِن مهلتعجوداً وهش ليع عحي م  جواِر

ت ت وكُن أن ب ك عنهم خِفي لِما والشاهِد ورائِهِم ِمن علي الرقِي رحمِت  وِب
هتفَيأخ ك ضِل رته وبِفَ تأن سو ر ٍر كُلِّ ِمن حظِّي توفِّ يخ هلتزأن ساٍن أوإح 

فَضهلت رٍّ أو رته ِب شن ٍق أورِز هطتسب أو  هرتسطَاٍء تا خي ب ا ري ب ا ري ب ا ري 
ي إهلي ي وسيد ك وموال ي علِيماً يا ناصِيِتي بِيدِِه من يا رِقِّي وماِل رِبض 

ي خبرياً يا ومسكَنِتي ِر ب يا وفاقَِتي بِفَق ر ر ب يا بيا ر ك ك أسألُ  ِبحقِّ
ك ك وأعظَِم وقُدِس ك صِفَاِت جعلَ أن وأْسماِئ قَايت تأو ِل ِمنِر اللَّي  والنها
ِرك رة ، بِِذك ك معمو  تكُونَ ، حتى مقبولَة عِندك موصولَة ، وأعمايل وبِخِدمِت
ي أعمايل ك ِفي وحايل واحِداً داًِور كُلَّها وأوراِد رمداً خِدمِت ا سي ي  يا سيد
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نِه ملَييل عوعا مي نِه مإلَي ت كَووايل شا أحي ب ا ري ب ا ري ب ر لى قَوع 
ك ِحي خِدمِت ب جواِنحي العزِميِة على واشدد جواِر يل وه يف اجلِّد ك  خشيِت

ووالداِل يف امصك اإلت رح حتى بِخِدمِت أس ك ادِيِن يف إلَييني م رِع الساِبِق اُسو 
ك املُباِدرين يف إلَي اقإىل وأشت ك رِب ني يف قُ ك وأدنو املُشتاِق مِن ونني د  املُخلِِص

ك مخافَةَ  ني وأخافَ ني،املُ مع ِجواِرك يف وأجتمِع املُوقِِن ين ومن اللّهم ؤمِِن أراد 
ين ومن فَأردِِه ِبسوٍء كَاد هلين فَكِدعاجو ِن ِمنسأح بيِدكصِيباً عن كدنع 

بِهِمأقرزِلَةً ونم ك مِن هِمصأخلفَةً وز ك يلَد هالُ ال فَإنني ك ك إال ذِل ضِل  وجد بِفَ
جوِدك يل جِدك علي واعِطف ِب فَظِني بِماحو ك رحمِت ين واجعل ِب ِرك ِلسا  بِِذك

جا ك وقَلِبي لَِه با ِبحميتم نمو ليِن عسك ِبح ريت وأقِلِني إجابِت ر عث ْـِف  واغ
يت ك زلَّ فَإن ت يلى قَضع اِدكك عِب رتهم ِبعِبادِت أمو ك توضِم بِدعاِئ ن ملَه 

ك اإلجابةَ ا فَإلَيي ب ر ت بصِهي نجو ك إلَيا وي ب ر ت ددي م ك يِد  فَِبِعزِت
ب ِج تائي يل ِاسعِني دلِّغبي و ك ِمن تقطَع وال منا ضِل شر  واكفِِني رجائي فَ

ِس اِجلن اإلنو ائي ِمندا أعي رِيع ضا ساِ الرر ْـِف ك ال لِمن غ عاَء إال يمِل الد 
ك الٌ فَإنا فَعاُء لِمشا تي نم هماٌء ِاسود هشِفَاٌء وِِذكر هتطَاعو ىن رحم ِغ  من ِا
س ر  يا النقَم دافِع يا النعم سابِغَ يا البكَاُء وسالحه الرجاُء مالِِه رأ نو

تسـم نيال  حممٍد وآِل محمٍد على ، صلِّ  يعلَّم ال عالِماً يا الظُّلَم يف وِحِش
ـْعل ت ما يب واف أن لُهلّى أهصو لى اللّهولِِه عسِة رألئِم ني وا ـمياِم  آلِِه ِمن ال

لَّمسلِيماً وسكثرياً ت 
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