به نام خدا
شرح دعای کمیل
مؤلف  :استاد حسین انصاریان
ویرایش و تحقیق  :محمد جواد صابریان
تعداد صفحات ۵۳۰ :
دعای کمیل یکی از بهترین و باالترین دعا ها می باشد همانطور
که انسان اشرف مخلوقات است دعای کمیل هم اشرف همه دعا ها
به شمار می رود کمیل بن زیاد نخعی یکی از دانشمندان و علمای
بزرگ شیعه است کمیل از خواص و بزرگان اصحاب
امیرالمومنین و امام حسن علیه السالم به حساب می آید کمیل به
خاطر شیعه بودنش در سن  ۹۰سالگی توسط حجاج بن یوسف
ثقفی سر از بدنش جدا شد و به شهادت رسید مرقد مطهر این مرد
شریف در منطقه ثویه بین نجف و کوفه قرار دارد حضرت مجلسی
در کتاب زادالمعاد به نقل از کتاب اقبال می نویسد کمیل گفته
روزی در شهر بصره خدمت موالیم نشسته بودم سخن از شب
پانزدهم شعبان به میان آمد حضرت فرمود هر که آن شب را احیا
دارد و دعای خضر بخواند یقینا ً دعایش مستجاب می شود وقتی
حضرت به منزل بازگشت خدمتش مشرف شدم چون مرا دید
فرمود برای چه کار آمده ای گفتم به طلب دعای خضر فرمود

بنشین سپس به من خطاب کرد ای کمیل هنگامی که این دعا را
حفظ کنی در هر شب جمعه یا ماهی یک بار یا سالی یکبار یا در
طول عمر یک بار بخوان خواندن این دعا تو را از شر دشمنان
کفایت میکند و یاری می شوی و روزیت میدهند و گناهانت
آمرزیده میشود.
یکی از زیباترین و پر معنا دار ترین قسمت های این دعای
پرفیض قسمت پایانی این دعا می باشد وقتی که میفرماید :
یا سریع الرضا اغفر لمن الیملک اال الدعا...
یعنی ای مهربانی که با سرعتی فوق تصور از بنده ات راضی می
شوی بیامرز کسی را که جز دعا در اختیار ندارد زیرا تو هرچه
بخواهی انجام میدهی ای کسی که نامش دوا و یادش درمان و
طاعتش توانگری است رحم کن به کسی که سرمایه اش امید و
ساز و برگش گریه است ای کسی که نعمت هایش کامل و فراوان
است ای برطرف کننده بالها و سختیها ای نور و روشنایی
وحشت زدگان در تاریکی ها ای دانای نا آموخته بر محمد و آل
محمد درود فرست و با من آنگونه که سزاوار توست رفتار کن و
درود زیاد و فراوان خدا بر پیامبرش و امامانش.
امیدوارم که خداوند مارا از برکات این دعای نورانی بهره مند
سازد۰

