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 امین اهلل زیارت

زیارت دوم زیارت معروفه به امین  مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السالم؛ زیارات مطلقه،

اهلل است که در نهایت اعتبار است و در تمام کتب مزاریه و مصابیح نقل شده است و عالمه مجلسى 

رحمة اهلل علیه فرموده که آن بهترین زیارات است از جهت متن و سند و باید که در جمیع روضات 

آن چنان است که به سندهاى معتبر روایت شده از جابر از امام  مقدسه بر این مواظبت نمایند و کیفیت

محمد باقر علیه السالم که امام زین العابدین علیه السالم به زیارت امیر المؤمنین علیه السالم آمد و نزد 

  قبر آن حضرت ایستاد و گریست و گفت

 

َت  ْرِضِه َو ُحجَّ
َ

ِ ِِف أ ِمنَی اهللَّ
َ

اَلُم َعَلْیَك َیا أ ِمرَي اْْلُْؤِمِننَی السَّ
َ

اَلُم َعَلْیَك َیا أ   ُه لََعَ ِعَباِدِه السَّ
 

آن اگر این زیارت براى غیر حضرت امیر المؤمنین خوانده شود السَّالَمُ عَلَیْكَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ در 

 شود گفته نمى

 

 ُ ى اهللَّ ِه َصلَّ یِّ َبْعَت ُسَنَن ََنِ ِ َحقَّ ِجَهاِدِه َو َعِمْلَت ِبِكَتاِبِه َو اتَّ َك َجاَهْدَت ِِف اهللَّ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

  َعَلْیِه َو آِلِه أ
 

ُ ِإََل ِجَواِرِه َفَقَبَضَك ِإَلْیِه ِباْخِتَیاِرِه    َحَّتَّ َدَعاَك اهللَّ
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ْلَزَم 
َ

 َخْلِقِه َو أ
ِ

یع َة َمَع َما َلَك ِمَن اْلُحَججِ اْلَباِلَغِة لََعَ ََجِ ْعَداَءَك اْلُحجَّ
َ

  أ
 

ًة ِبَقَدِرَك َراِضَیًة ِبَقَضاِئَك  ُهمَّ َفاْجَعْل َنْفِسي ُمْطَمِئنَّ َك َو ُدَعاِئَك اللَّ   ُموَلَعًة ِبِذْْكِ
 

اِئَك َصاِبَرًة لََعَ ُنُزوِل َباَلِئَك  ْرِضَك َو ََسَ
َ

ْوِلَیاِئَك َمحُْبوَبًة ِِف أ
َ

ًة ِلَصْفَوِة أ بَّ   ُمحِ
 

ْق  َدًة التَّ  آاَلِئَك( ُمْشَتاَقًة ِإََل َفْرَحِة ِلَقاِئَك ُمَتَزوِّ
ِ

ًة ِلَسَواِبغ ًة ِلَفَواِضِل َنْعَماِئَك َذاِْكَ َوى ِلَیْوِم )َشاِْكَ
  َجَزاِئَك 

 

اِئَك  ْنَیا ِبحَْمِدَك َو ََثَ ْعَداِئَك َمْشُغوَلًة َعِن الدُّ
َ

ْوِلَیاِئَك ُمَفاِرَقًة ِِلَْخاَلِق أ
َ

ًة ِبُسَنِن أ   ُمْسَتنَّ
 

  پس پهلوى روى مبارك خود را بر قبر گذاشت و گفت

 

اِغِبنَی ِإَلْیَك َشاِرَعٌة  ٌة َو ُسُبَل الرَّ ِبِتنَی ِإَلْیَك َواِِلَ ُهمَّ ِإنَّ ُقُلوَب اْْلُخْ  اللَّ
 

ْفِئََدَ اْلَعاِرِفنَی ِمْنَك َفاِزَعٌة 
َ

ْعاَلَم اْلَقاِصِدیَن ِإَلْیَك َواِضحٌَة َو أ
َ

 َو أ
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اَب  حٌَة َو َدْعَوَة َمْن َناَجاَك ُمْسَتجَ َجاَبِة َِلُْم ُمَفتَّ اَب اْْلِ ْْبَ
َ

اِعنَی ِإَلْیَك َصاِعََدٌ َو أ ْصَواَت الدَّ
َ

 ٌة َو أ
 

َغاَثَة ِْلَِن اْسَتَغ  َة َمْن َبَكى ِمْن َخْوِفَك َمْرُحوَمٌة َو اْْلِ َناَب ِإَلْیَك َمْقُبوَلٌة َو َعْْبَ
َ

َبَة َمْن أ اَث ِبَك َو ََتْ
 َمْوُجوَدٌة )َمْبُذوَلٌة(

 

َزٌة  َعاَنَة ِْلَِن اْسَتَعاَن ِبَك َمْبُذوَلٌة )َمْوُجوَدٌة( َو ِعَداِتَك ِلِعَباِدَك ُمْنجَ  َو اْْلِ
 

ْرَزاَقَك ِإََل اْلَخاَلِئِق ِمْن 
َ

ْعَماَل اْلَعاِمِلنَی َلَدْیَك َمحُْفوَظٌة َو أ
َ

َلُدْنَك َو َزَلَل َمِن اْسَتَقاَلَك ُمَقاَلٌة َو أ
 َناِزَلٌة 

 

ْ َواِصَلٌة َو ُذُُنَب اْْلُْسَتْغِفِریَن َمْغُفوَرٌة 
 َو َعَواِئَد اْْلَِزیِد ِإَلهْْيِ

 

ٌة َو َجَواِئَز  َرٌة َو َعَواِئَد اْْلَِزیِد ُمَتَواِتَرٌة َو َحَواِئجَ َخْلِقَك ِعْنَدَك َمْقِضیَّ اِئِلنَی ِعْنَدَك ُمَوفَّ  السَّ
 

َماِء )َلَدْیَك(  ٌ َو َمَناِهَل الظِّ َعٌة َو َمَواِئَد اْْلُْسَتْطِعِمنَی ُمَعَدَّ  ُمْْتَ
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ْوِلَیاِئي
َ

ْع َبْیِِن َو َبنْیَ أ اِئي َو اَْجَ ْب ُدَعاِئي َو اْقَبْل ََثَ ُهمَّ َفاْسَتجِ   اللَّ
 

ٍّ َو َفاِطَمَة َو اْلحََسِن َو اْلحَُسنْیِ 
ٍد َو لََعِ   ِبحَقِّ ُمحَمَّ

 

َك َوِِلُّ َنْعَماِئي َو ُمْنَتَهى ُمَناَي َو َغاَیُة َرَجاِئي ِِف ُمْنَقَلِِب    َو َمْثَواَي ِإنَّ
 

  و در کامل الزیارة بعد از این زیارت این فقرات نیز مسطور است

ْوِلَیاِئَنا َو  ِدي َو َمْواَلَي اْغِفْر ِِلَ ي َو َسیِّ ْنَت ِإَِلِ
َ

َذاَناأ
َ

ْعَداَءَنا َو اْشَغْلُهْم َعْن أ
َ

ا أ  ُكفَّ َعنَّ
 

ْدِحْض َكِلَمَة اْلَباِطِل َو 
َ

ْظِهْر َكِلَمَة اْلحَقِّ َو اْجَعْلَها اْلُعْلَیا َو أ
َ

َك لََعَ ُكلِّ َشْي َو أ ْفَلى ِإنَّ  ٍء َقِدیٌر  اْجَعْلَها السُّ

این زیارت و دعا را نزد قبر امیر  پس حضرت امام محمد باقر علیه السالم فرمود که هر که از شیعیان ما

المؤمنین علیه السالم یا نزد قبر یكى از ائمه علیهم السالم بخواند البته حق تعالى این زیارت و دعاى او 

اى از نور باال برد و مهر حضرت محمد صلى اهلل علیه و آله را بر آن بزند و چنین محفوظ  را در نامه

محمد علیهم السالم پس استقبال نماید صاحبش را به بشارت و تحیت  باشد تا تسلیم نمایند به قائم آل

شود و  و کرامت إن شاء اهلل تعالى مؤلف گوید که این زیارت شریفه هم از زیارات مطلقه محسوب مى

هم از زیارات مخصوصه روز غدیر و هم از زیارات جامعه که در جمیع روضات مقدسه ائمه علیهم 

 السالم خوانده میشود


