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 دعای طول عمر    

كرده: مردى خدمت امام صادق   ويكم: سيّد ابن طاووس به سند معتبر، از جميل بن درّاج روايت بيست

ندارم، مى   اند، و مونسى عليه السّالم آمد و گفت: اى موالى من سنّ و سالم باال رفته، و خويشانم مرده 

صالح، براى انس گرفتن از نزديكان بهترند، ترسم مرا هم مرگ دريابد، حضرت فرمود: برادران مؤمن  

 شدن عمر خود و خويشان و دوستان را خواهى، اين دعا را پس از هر نماز بخوان.  و اگر طوالنى

 

ِه َوآِلِه  َق َصَلواُتَك َعَلیم َُصدَّ ٍد َالّلُهمَّ ِانَّ َرُسوَلَك الّصاِدَق اْلم ٍد َوآِل ُمحَمَّ َك  قاَل  َالّلُهمَّ َصلِّ لََع ُمحَمَّ ِانَّ
َت   ُقلم

ات)درود تو بر او و خاندانش(  شده   خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،خدايا رسول راستگوى تصديق

 گفت: كه تو فرمودى:

 

َت  َوم َرُه اْلم ِمِن َيكم ُؤم ِدَی اْلم ِض ُروِح َعبم دی ىف َقبم دُّ ٍء َا َنا فاِعُلُه َكََتَ ُت ىف ََشم دم  ما َتَردَّ

كه او مرگ را خوش  بنده مؤمنم درحالى   ام همچون ترديد در گرفتن روح در هيچ كارى از كارهايم ترديد نكرده  

 ندارد 

 

َك المَفَرَج  لم ِلَوِلیِّ ٍد َوَعجَّ ٍد َوآِل ُمحَمَّ ُه َمسآَئَتُه َالّلُهمَّ َفَصلِّ لََع ُمحَمَّ َ  َوَاْكم

 ولىّ ات گشايش   محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و براىو من هم رنجاندن او را خوش ندارم، خدايا بر 
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ىت ىس َوال ىف َاَحٍد ِمنم َاِحبَّ ىن ىف َنفم َر َوال تَُسؤم صم عاِفَیَة َوالنَّ  َوالم
 و عافيت و يارى را نزديك گردان، و درباره خودم، و احدى از دوستانم بدى قرار مده.

 

راوى « و ال فى فالن و ال فى فالن»بر و بگو: يك از دوستان خود را نام ب  و اگر خواهى يك

ام، و اين   ام كه از زندگانى ملول و خسته شده  گفت:چون بر اين دعا مداومت كردم، چندان عمر يافته

 دعا بسيار معتبر است. و در تمام كتابهاى دعا نقل شده

 


