
 )أمين هللا(زيارة 
 

هي الزّيارة املعروفة بأمني اهللا وهي يف غاية االعتبار ومرويّة يف مجيع كتب الزّيارات واملصابيح وقال
ا) رمحه اهللا(العالمة اجمللسي  ّ واظبة عليها يف َمجيع ا

ُ
أحسن الزّيارات متنًا وَسندًا وينبغي امل

انّه زار االمام) عليه السالم(َوهي كما روي بأسناد معتربة عن جابر َعِن الباقر  الّروضات املقّدسة
 :فوقف عند القرب وبكى وقالَ ) عليه السالم(أمري املؤمنني ) عليه السالم(العابدين  زين

َتُه َعلى ِعباِدهِ  اَمَري اْلُمْؤِمنَني َاْشَهُد اَنََّكاَلسَّالُم َعَلْيَك يا  اَلسَّالُم َعَلْيَك يا اَمَني اِهللا يف اَْرِضِه َوُحجَّ
اُهللا َعَلْيِه َوآلِِه َحّىت َدعاكَ  َحقَّ ِجهاِدِه َوَعِمْلَت ِبِكتاِبِه َواتـَّبَـْعَت ُسَنَن نَِبيِِّه َصلَّى اهللاُ  جاَهْدَت ِيف اهللاِ 

َة مَ  ِاىل ِجوارِِه فـََقَبَضَك اِلَْيهِ  اْلباِلَغِة َعلى َمجيِع َع ما َلَك ِمَن احلَُْججِ بِاْخِتيارِِه َواَْلَزَم اَْعدآَئَك احلُْجَّ
 ِبَقَدرَِك راِضَيًة ِبَقضآِئَك ُموَلَعًة ِبذِْكرَِك َوُدعآِئَك حمُِبَّةً  َخْلِقِه اَللّـُهمَّ َفاْجَعْل نـَْفسى ُمْطَمِئنَّةً 

َبالِئَك شاِكَرًة ِلَفواِضِل نـَْعمآِئَك ذاِكَرًة اَْولِيآِئَك َحمُْبوبًَة ىف اَْرِضَك َوَمسآِئَك صاِبَرًة َعلى نـُُزولِ  ِلَصْفَوةِ 
اَْولِيآِئَك ُمفارَِقًة  ِبُسَننِ  لِيَـْوِم َجزآِئَك ُمْستَـنَّةً   ِاىل فـَْرَحِة لِقآِئَك ُمتَـَزوَِّدًة التـَّْقوى ِلَسواِبِغ آالِئَك ُمْشتاَقةً 

نْيا ِحبَْمِدَك َوثَنآئِ  ِالَ◌ْخالِق اَْعداِئَك َمْشُغوَلًة َعنِ     . كَ الدُّ

  :ّمث َوضع خّده على القرب َوقال

 الرّاِغبَني اِلَْيَك شارَِعٌة َواَْعالَم اْلقاِصديَن اِلَْيَك واِضَحةٌ  اَللّـُهمَّ ِانَّ قـُُلوَب اْلُمْخِبتَني اِلَْيَك واِهلٌَة َوُسُبلَ 

َواَْبواَب اْالِ◌جابَِة َهلُْم ُمَفتََّحٌة َوَدْعَوَة َواَْفِئَدَة اْلعارِفَني ِمْنَك فازَِعٌة َوَاْصواَت الّداعَني اِلَْيَك صاِعَدةٌ 
َرَة َمْن َبكى ِمْن َخْوِفكَ  َمْن ناجاَك ُمْسَتجابَةٌ  َمْرُحوَمٌة َوتـَْوبََة َمْن اَناَب اِلَْيَك َمْقُبوَلٌة َوَعبـْ

ُذوَلٌة َوِعداِتَك لِِعباِدَك ُمْنَجَزٌةاْسَتعاَن ِبَك َمبْ  ِبَك َمْوُجودٌة َواْالِ◌عانََة ِلَمنِ   اْسَتغاثَ  ِلَمنِ   َواْالِ◌غاثَهَ 
ِاَىل اخلَْالِئِق ِمْن َلُدْنَك نازَِلٌة اْسَتقاَلَك ُمقاَلٌة َواَْعماَل اْلعاِملَني َلَدْيَك َحمُْفوَظٌة َواَْرزاَقكَ  َوزََلَل َمنِ 



َمْقِضيٌَّة َوَجوآئَِز َحوآِئَج َخْلِقَك ِعْنَدكَ واِصَلٌة َوُذنُوَب اْلُمْستَـْغِفريَن َمْغُفورٌَة وَ  َوَعوآِئَد اْلَمزيِد اِلَْيِهمْ 
ٌة َوَمناِهلَ  الّسائِلَني ِعْنَدَك ُمَوفـََّرٌة َو َعوآِئَد اْلَمزيدِ  َرَعٌة الظِّمآءِ   ُمَتواتَِرٌة َوَموآِئَد اْلُمْسَتْطِعمَني ُمَعدَّ ُمتـْ

 بـَْنيَ اَْولِيآئى ِحبَقِّ ُحمَمَّد َوَعِلّى َوفاِطَمَة َواحلََْسنِ وَ  اَللّـُهمَّ فَاْسَتِجْب ُدعآئى َواقْـَبْل ثَنآئى َواْمجَْع بـَْيىن

َقَلىب َوَمْثواىَ  َواحلَُْسْنيِ اِنََّك َوِىلُّ نـَْعمآئى َوُمْنَتهى ُمناَى َوغايَُة َرجائى ىف    . ُمنـْ

ذا القول   :وقد ذكر يف كتاب كامل الّزيارة ِهذه الزّيارة 

اَْعدآئَنا َواْشَغْلُهْم َعْن اَذانا َواَْظِهْر َكِلَمَة احلَْقِّ اَْنَت ِاهلى َوَسيِّدى َوَمْوالَى اْغِفْر ِالَ◌ْولِيآئِنا وَُكفَّ َعّنا
   . ُكلِّ َشىْء َقديرٌ  اْلُعْليا َواَْدِحْض َكِلَمَة اْلباِطَل َواْجَعْلَها السُّْفلى اِنََّك َعلى َواْجَعْلَها

عند قرب امري ما قال هذا الكالم وال دعى به أحد من شيعتنا) عليه السالم(الباقر ّمث قال 
رفع دعاءه يف درج ِمن االّ ) عليهم السالم(أو عند قرب أحد من االئمة ) عليه السالم(املؤمنني 

حمفوظًا كذلك حّىت يسّلم اىل قائم وكان) صلى اهللا عليه وآله وسلم(نور وطبع عليه خبامت حمّمد 
 .والّتحّية والكرامة ان شاء اهللا تعاىل فيلقى صاحبه بالبشرى) عليهم السالم(آل حمّمد 

 


