
 زیارت امین هللا
 

حيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ فِي أَْرِضهِ السَّ  بِْسِم ّللاه ، َو  الُم َعلَْيَك يَا أَِميَن ّللاَّ

تَهُ َعلَى ِعبَاِدهِ  ( ، أَْشَهُد  السَّالُم َعلَْيَك يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِينَ  ، ) ُحجَّ

ِ َحقَّ ِجَهاِدهِ  ، َو اتَّبَْعَت ُسنََن  ، َو َعِمْلَت بِِكتَابِهِ  أَنََّك َجاَهْدَت فِي ّللاَّ

ُ عَ  ُ إِلَى ِجَواِرِه، فَقَبََضَك  ، لَْيِه َو آِلهِ نَبِيهِِه َصلَّى ّللاَّ َحتَّى َدَعاَك ّللاَّ

ةَ َمَع َما لََك ِمَن اْلُحَججِ الْ  بَاِلغَِة إِلَْيِه بِاْختِيَاِرِه، َو أَْلَزَم أَْعَداَءَك اْلُحجَّ

ةً َراِضيَ  ، ، اللَُّهمَّ فَاْجعَْل نَْفِسي ُمْطَمئِنَّةً بِقََدِركَ  َعلَى َجِميعِ َخْلِقهِ 

، ُمولَعَةً بِِذْكِرَك َو ُدَعائَِك، ُمِحبَّةً ِلَصْفَوةِ أَْوِليَائَِك، َمْحبُوبَةً  بِقََضائِكَ 

َشاِكَرةً  ، ] فِي أَْرِضَك َو َسَمائَِك، َصابَِرةً َعلَى نُُزوِل باَلئِكَ 

 [ ، ُمْشتَاقَةً إِلَى فَْرَحةِ  ِلفََواِضِل نَْعَمائَِك، َذاِكَرةً ِلَسَوابِِغ آالئِكَ 

َدةً التَّْقَوى ِليَْوِم َجَزائِكَ  ِ ،  ، ُمْستَنَّةً بُِسنَِن أَْوِليَائِكَ  ِلقَائَِك، ُمتََزوه

ْنيَا بَِحْمِدَك َو ثَنَائِكَ   ُمفَاِرقَةً ِِلَْخالِق أَْعَدائَِك، َمْشغُولَةً َعِن الدُّ

 پس روى مبارك خود را بر قبر گذاشت و گفت :

اِغبِيَن إِلَْيَك  يَن إِلَْيَك َواِلَهة  اللَُّهمَّ إِنَّ قُلُوَب اْلُمْخبِتِ  ، َو ُسبَُل الرَّ

، َو أَْفئَِدةَ اْلعَاِرفِيَن ِمْنَك  ، َو أَْعالمَ اْلقَاِصِديَن إِلَْيَك َواِضَحة   َشاِرَعة  

َجابَِة لَُهْم  ، َو أَْصَواَت الدَّاِعيَن ِإلَْيَك َصاِعَدة   فَاِزَعةِ  ، َو أَْبَواَب اْْلِ

، َو تَْوبَةَ َمْن أَنَاَب إِلَْيَك  ْعَوةَ َمْن نَاَجاَك ُمْستََجابَة  ، َو دَ  ُمفَتََّحة  

َغاثَةَ ِلَمِن  ، َو َعْبَرةَ َمْن بََكى ِمْن َخْوفَِك َمْرُحوَمة   َمْقبُولَة   ، َو اْْلِ

َعانَةَ ِلَمِن اْستَعَاَن بَِك  َمْبذُولَة   اْستَغَاَث بَِك َمْوُجوَدة  ] [ ، َو اْْلِ

، َو َزلََل َمِن اْستَقَالََك  [ ، َو ِعَداتَِك ِلِعبَاِدَك ُمْنَجَزة   ُجوَدة  َموْ  َمْبذُولَة  ]
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، َو أَْرَزاقََك إِلَى اْلَخالئِِق  ، َو أَْعَماَل اْلعَاِمِليَن لََدْيَك َمْحفُوَظة   ُمقَالَة  

، َو ذُنُوَب  ، َو َعَواِئَد اْلَمِزيِد إِلَْيِهْم َواِصلَة   ِمْن لَُدْنَك نَاِزلَة  

، َو َجَوائَِز  ، َو َحَوائَِج َخْلِقَك ِعْنَدَك َمْقِضيَّة   ْستَْغِفِريَن َمْغفُوَرة  اْلمُ 

، َو َمَوائَِد  ، َو َعَوائَِد اْلَمِزيِد ُمتََواِتَرة   السَّائِِليَن ِعْنَدَك ُمَوفََّرة  

َماِء ] اْلُمْستَْطِعِميَن ُمعَدَّة   مَّ ، اللَّهُ  لََدْيَك [ ُمتَْرَعة   ، َو َمنَاِهَل الظهِ

،  ، َو اْجَمْع بَْينِي َو بَْيَن أَْوِليَائِي ، َو اْقبَْل ثَنَائِي فَاْستَِجْب ُدَعائِي

ٍ َو فَاِطَمةَ َو اْلَحَسِن َو اْلُحَسْينِ  ٍد َو َعِليه ِ ُمَحمَّ ، إِنََّك َوِليُّ  بَِحقه

  اَي.، َو َغايَةُ َرَجائِي فِي ُمْنقَلَبِي َو َمثْوَ  ، َو ُمْنتََهى ُمنَايَ  نَْعَمائِي

 پس از متن زيارت اين جمالت آمده است :« كامل الزيارات»در كتاب 

 ، َو ُكفَّ َعنَّا أَْعَداَءنَا ، اْغِفْر ِِلَْوِليَائِنَا أَْنَت إِلَِهي َو َسيهِِدي َو َمْواليَ 

ِ َو اْجعَْلَها اْلعُْليَا ، َو اْشغَْلُهْم َعْن أََذانَا ، َو  ، َو أَْظِهْر َكِلَمةَ اْلَحقه

 ٍء قَِدير  ، إِنََّك َعلَى ُكلهِ َشيْ  ْض َكِلَمةَ اْلبَاِطِل َو اْجعَْلَها السُّْفلَىأَْدحِ 

 ترجمه فارسی زیارت امین هللا
 

 ترجمه فارسی ) استاد انصاریان ( زیارت امین هللا

سالم بر تو اي امین خدا بر روي زمینش، و حّجت او بر 

اگر این زیارت براي  بندگانش، سالم بر تو اي امیر مؤمنان ]

گفته «  السالم علیك یا امیرالمؤمنین »د، امام دیگر خوانده شو

كه تو در راه خدا آن چنان   شهادت مي دهم [ نمي شود مؤلف

كه باید جهاد كردي، و به كتابش عمل نمودي، و روش هاي 

پیامبرش )درود خدا بر او خاندانش( را پیروي كردي، تا خدا 



تو را به جوارش خواند، و با اختیاراتش تو را به جانب خود 

وح نمود، و دشمنانت را ملزم به حّجت كرد، با آنچه تو قبض ر

، خدایا قرار ده  راست از حّجت هاي رسا بر همه مخلوقاتش

نفسم را آرام در برابر تقدیرت، خشنود به قضاوتت، حریص به 

، محبوب در زمین  ذكر و دعایت، عاشق به برگزیده دوستانت

ني نعمت و آسمانت، شكیبا بر نزول بالیت، سپاسگزار بر فزو

هایت، یادكننده كامل عطاهایت، مشتاق به شادي دیدارت، توشه 

برگیرنده تقوا براي روز پاداشت، پیرو روش هاي اولیایت، 

 جداكننده از اخالق دشمنانت، غافل از دنیا به سپاس و ثنایت،

 : پس روى مبارك خود را بر قبر گذاشت و گفت

، و راه هاي خدایا دل هاي فروتنان، سرگردان به سوي توست

مشتاقان به درگاهت نمایان است، و نشانه هاي قاصدان كوي 

ات پیداست، و دل هاي عارفان از تو هراسان است، و صداي 

خوانندگان به جانب تو بلند است، و درهاي اجابت به رویشان 

گشوده، و دعاي آنكه با تو مناجات كرد مستجاب است، و توبه 

ته است، و اشك كسي كه از كسي كه به سوي تو بازگشت پذیرف

ترس تو گریه كرد مورد رحم است، و فریادرسي براي كسي 

كه از تو فریاد خواست آماده است، و كمك براي كسي كه از تو 

كمك خواست رایگان است، و وعده هایت براي بندگانت وفا 

شده، و لغزش آن كه از تو پوزش خواست نادیده گرفته شده، و 

د تو محفوظ است، و روزي هایت از اعمال عمل كنندگان نز

جانب تو به سوي مخلوقات فرود آینده است، و بهره هاي فزون 



به سویشان پیوسته است، و گناهان آمرزش جویان آمرزیده 

است، و حاجات خلق نزد تو برآورده است، و جایزه هاي 

خواستاران پیش تو كامل گشته است، و عایدات افزون پیاپي 

واهندگان طعام آماده، و حوضهاي تشنگان است، و سفره هاي خ

لبریز است، خدایا دعایم را مستجاب كن، و ستایشم را بپذیر، و 

بین من و اولیایم جمع كن، به حق محّمد و علي و فاطمه و حسن 

و حسین، تو ولي نعمت و نهایت آرزو و هدف امید مني در 

 .بازگشتگاه و محّل اقامتم

 : ز متن زیارت این جمالت آمده استپس ا« كامل الزیارات»در كتاب 

تو معبود و آقا و موالي مني، دوستانمان را بیامرز، دشمنانمان 

را از ما بازدار، و از آزار ما غافلشان گردان، و كلمه حق را 

نمایان و آن را برتر كن، و كلمه باطل را بلغزان و آن را پست 

 . تر قرار ده، تو بر هرچیز توانایي


