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 فضائل آةی الکرسی
  

 
 

 اسهتااه   آن از و شهد   به این آیهه متسسه    الکرسی را نشناسد. همه ما تحت هر شرایطی مطمئناً  کمتر کسی است که آیت

 . ایم کره 

ها نیز تسصیه شهد  بهه    سسر  که به خساندن آن 522و  522سسر  بقر  است و همچنین آیات  522که آیه  آیت الکرسیمتن 

 :قرار زیر است

یُّ الحَقیُّوُم اَل تَأحُخُذُه ِسَنٌة َو اَل نَ وحٌم لَُّه َما ِفی السََّماَواِت َوَما ِفی  َحنِ ِه الّلُه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَح ِْنح َ ُه ِإالَّ ذِِن َُُع  ََا الَّ ِذی َشفح  اأَلرحِض َم   
َُ   ح َو اَل شُِی ُ  وَ  ِذَف   َُ َِ ح َوَم  ا َخلح َ یَشح  ِ ش ََ  اء َوِس  َع ُ لحِس  یُُّه السَّ  َماَواِت َو اأَلرحَض َو اَل شَ عحلَ  ُ  َم  ا ذَ   یح ِْلحِم  ِه ِإالَّ ِ َ  ا  ٍء مِّ   ح   شَ   ُووُههُ یح

َما َُ ُظ ُح   (522) الحَعِظی ُ  الحَعِلیُّ  ُهوَ  وَ  ِح

ُُوِت َو  ُُلح ذِال َّ ا ُ  ِمَ  الحَغیِّ َفَم ح َشکح َح َ اللُّ شِ  َق  ت َّبَ یَّ لَاَه ِفی ال ِّ َس  َ  فَ َق  ِ  ذِاللّ هِ  شُ وِم اَل ِإ ح َتمح َُِص امَ  الَ  الح ُو  حَقیَ  ذِ الحُعلحَو ِ  اسح ََلَ ا  ان
َِْلیٌ  ) یٌع   (522َوالّلُه َسَِ

لِیَ    ُ  َُ  ُلواح یَوح َُ  مِّ  َ  الظُُّلَم  اِت ِإلَ  ی الن ُّ  ُوِر َوالَّ  ِذشَ  َ  ُُح  لُِ  ُُوتُ  ُه ُ اللّ  ُه َولِ  یُّ الَّ  ِذشَ  اَمنُ  واح  َُ  ال َّ  ا الظُُّلَم  اِت  ِإلَ  ی النُّ  ورِ  مِّ   َ  ُُحلُِ   ونَ 
ا َخاِلُ وَ   ََ لَِئَ  َیصحَحاُب النَّاِر ُه ح ِفی  (522)یُوح

گیهره و نهه خهسابى گهران؛ آنچهه هر       خداست که معبسهى جز او نیست؛ زند  و برپاهارند  است؛ نه خسابى سبك او را فرو مى

  اذن او هر پیشگاهش شااعت کند؟ آنچه هر پیشیست آن کس که جز به کاوست.  نآسمانها و آنچه هر زمین است، از آ
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یابنهد. کرسهى او   هاند. و به چیزى از علم او، جز به آنچه بخساههد، اااههه نمهى    روى آنان و آنچه هر پشت سرشان است مى

 (522) آسمانها و زمین را هر برگرفته، و نگهدارى آنها بر او هشسار نیست، و اوست واالى بزرگ

ه، و به خدا ایمان آوره، زو را  از بیراهه بخسبى آشکار شد  است. پس هر کس به هاغست کار ور .نیستهر هین هیچ اجبارى 

 (522) به یقین، به هستاویزى استسار، که آن را گسستن نیست، چنگ زه  است. و خداوند شنساى هاناست

کسهانى کهه کاهر     ولهی بهره.   اند. آنان را از تاریکیها به سسى روشنایى بهه هر مهى   خداوند سرور کسانى است که ایمان آوره 

برند. آنان اه  آتشند  هاغستند، که آنان را از روشنایى به سسى تاریکیها به هر مى {همان عصیانگران}سرورانشان اند،  ورزید 

 (522انند )وهکه خسه، هر آن جا

شسه این است که: چگسنه از هست شیاهین جن و انس، سااران، جاهوگران و وز  یکی از سؤاالتی که فراوان پرسید  میامر

 کنند نجات یابیم؟ي ناهرست میکسانی که به باه  از بعضی علسم غریبه استااه 

یهت الکرسهی قرائهت شهسه،     اي کهه آ الکرسی است. هر مکان و یا خانهه  خش این سؤال، مداومت به قرائت آیتنسخه شااب

 آیهت اند این است که بهه فرزنهدان خهسه    هین متذکر شد  هایی که اولیاء ترین آمسزششسند؛ مهمشیاهین از آن جا خارج می

 الکرسی را تعلیم ههید.    

  آیت الكرسی سید آیات قرآن

 - هاستکس  سینا سید همه کس  - مکه سید شهرهاست - : یا علی! من سید عربمندبه اضرت علی )ع( فرمسه)ص( پیامبر 

بقر  سید همه سسر   -قرآن سید همه کتابهاست  - فرزندانت سید جسانان اه  بهشتند - جبرئی  سید همه فرشتگان است

 .برکت هاره و آن آیت الکرسی است 25کلمه هاره و هر کلمه  25هر بقر  یك آیه است که آن آیه  و -هاي قرآن است 

  الكرسی را زیاد می خواندپاداش كسی كه آیت 

عبداهلل بن عسف گاته است: شبی خساب هیدم که قیامت شد  است و من را آورهند و اساب من را به آسانی بررسی کرهنهد.  

 25هاي زیاهي به من نشان هاهند. به من گاتند: هرهاي این کاخ را بشمار؛ من هم شهمرهم  آنگا  مرا به بهشت برهند و کاخ

 .هرب هاشت

به من گاتند این خانه ها مال تسست. آن قدر خسشحال شهدم کهه از   . خانه بسه 522گاتند: خانه هایش را بشمار. هیدم بعد  

 .خساب پریدم و خدا را شکر گاتم

   .صبح که شد نزه ابن سیرین رفتم و خساب را برایش تعریف کرهم 

بهراي   :الکرسی زیاه می خسانی. گاتم: بله ؛ همین هسر است. ولی تس از کجا فهمیدي. گات تاو گات: معلسم است که تس آی

الکرسی را بسیار بخساند سختی هاي مهرگ بهر او    تهاره. آنگا  به من گات: هر که آیارف  522کلمه و  25 اینکه این آیه

 .آسان می شسه
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  چشم شفايآیت الكرسی  

تی علی بن قَد ا  قِّح تی بِقَاد َ ظَاَااْ مَّاللهُ "بگذارید و بعد از خساندن آیت الکرسی بگسیید:بعد از هر نماز هستان را روي چشم 

 ")ع( ابیطالب

  امان نامه الهی

امام کاظم )ع( فرمسه: از بعضی پدران بزرگسارم شنیدم که کسی هاشت سسر  امد را می خساند پس اضرت فرمسه: هم شکر 

پاهاش رسید. بعد اضرت شنید که سسر  تساید می خساند فرمسه: ایمان آوره و ایمنی به هسهت  خدا را به جاي آوره و هم به 

خساند فرمهسه:  آوره و سپس شنید که سسر  قدر می خساند فرمسه: راست گات و آمرزید  شد و بعد شنید که آیت الکرسی می

 .امان نامه برایش فرو فرستاه ،خداوند خالق

  اوقات قرائت آیت الكرسی

پار  اي از ساارشات ائمه معصسمین )علیهما السالم( ، قرائت آیت الکرسی هر اوقات و ااالت ویژ  اي، از سسي پیشسایان  هر

 هینی ما الزم یا مناسب هانسته شد  است:

 پس از نمازهاي واجب، هنگام وضس گرفتن، هر وقت سجد  گزارهن، روزهاي جمعه، هنگام خساب

  بعد از نماز 

الکرسی را بعد از نماز بخساند هات آسمان شکافته گرهه و به هم نیاید تها خداونهد متعهال بهه      تفرمسهند: هر کس آیپیامبر 

آیت الکرسی نظر رامت افکند و فرشته اي را بر انگیزه که از آن زمان تا فرهاي آن کارهاي خسبش را بنسیسد  سسي خسانند 

 .و کارهاي بدش را محس کند

الکرسی بعد از هر نماز واجب. زیرا به غیر از پیغمبهر و صهدیق و    تباه به خساندن آیمسه: یا علی بر تس سل اکرم )ص( فرسر 

الکرسی را بخساند به جز خداوند  تی کند و هر کس بعد از هر نماز آیشهید کسی به خساندن آن بعد از هر نماز محافظت نم

همرا  پیامبران خدا جهاه کره  تا شهید شد  است و فرمسه: بعد متعال کسی او را قبض روح نمی کند و مانند کسی باشد که 

 .الکرسی مساظبت نمی کند تان صدیق و عابد کسی بر خساندن آیاز مرگ بال فاصله هاخ  بهشت می شسه و به جز انس

هر امان شسه و رزق  الکرسی را بعد از هر نماز بخساند از فقر و بیچارگی تهر کس آی :آمد  است )ع( هر روایتی از امام باقر 

 .او وسعت یابد و خداوند به او از فض  خسهش مال زیاهي بخشد

الکرسی را بعد از هر نماز واجب بخساند نمازش قبسل هرگا  اهق مهی گهرهه و هر     تهر کس آی فرمسهند: )ص( رسسل اکرم 

 .امان خدا باشد و خداوند او را از بالها و گناهان نگه هاره

  زیادي علم وحافظه

 -گسشهت نزهیهك گهرهن     -چیز اافظه را قسي می گرهاند: خسرهن شیرینی  2پیامبر )ص( روایت کره  است که فرمسهند : 

 .نان سره و خساندن آیت الکرسی -عدس 
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  سفر 

الکرسی  تاز کنید. کسی که هر سار هر شب آیامام صاهق )ع( فرمسه: سار را با هاهن صدقه و یا با خساندن آیت الکرسی آغ

 .را بخساند هم خسهش هر سالمت باشد و هم چیزهایی که همرا  اوست

 داشتن خوابی آرام آیت الكرسی براي 

گسید: خساستم که خدمت اضرت امام صاهق )ع( برسم. شهاب بن عبید  نزه من آمد و گات: سالم مهرا بهه امهام    صبیح می

شسم. چه کنم تها بهه آرامهش    بینم و از ترس بیدار میواشتناکی میهاي خسابم، خسابصاهق )ع( برسان و بگس: وقتی که می

ي نهاس و  بخسابم؟ صبیح خدمت اضرت رسید و به عرض رسانید. اضرت فرمسه: هنگامی که به بستر خسابت رفتی، سهسر  

 فلق و آیت الکرسی را بخسان، البته آیت الکرسی هاراي فضیلت بیشتري است. 

 داستانی جالب درباره آیت الكرسی 

خساهیم براي امر تجهارت بهه شهام    از امام صاهق )ع( روایت شد  است که هو نار براهر نزه پیامبر )ص( آمدند و گاتند: ما می

 برویم، چیزي به ما تعلیم بد  که هر هنگام مساجهه با هشمن و راهزنان، آن را بگسییم.

یی فروه آمدید و نماز عشاء را بجاي آورهید و پس از آن هر یك از شما خساسهت بهراي   پیامبر )ص( فرمسهند: هنگامی که جا

استراات نزه اسباب خسه بخسابد، ابتدا تسبیح اضرت زهرا )س( و بعد از آن آیت الکرسی را بخسانهد کهه شهما و امسالتهان را     

ك نار را فرستاهند تا ببیند این هو نار هر چه کند. هر هسل سار این هو نار هر جایی اهراق کرهند و گرو  هزهان یمحاسظ می

 االی هستند. آیا خساب هستند یا بیدار؟

وقتی غالم به سمت آنها آمد، هید فقط هیساري است و هیچ انسانی و اسبابی هر آنجا نیست. برگشت و به هزهان این مسضسع 

 را خبر هاه.

کرهند و هیدند که وضع همانگسنه است که غالم گزارش کره   آنها او را مذمت کرهند که ترسید  است. آنگا  خسهشان ارکت

 است. 

هنگامی که صبح شد، هیدند وضعیت فرق کره  است؛ نه هیساري است نه چیزي. بلکه همان انسانها با لسازم تجارت هسهتند.  

 ه ما تعلیم هاه  است.تعجب کرهند. نزه هو براهر رفتند و قصه را سؤال کرهند. آنها گاتند: این مسضسع را پیامبر )ص( ب

هزهان و راهزنان به آن هو براهر گاتند: شما آزاه هستید و هرگز شما را تعقیب نخساهیم کره و هیچ هزهي قاهر نیست که شما 

 را اذیت کند.

 

 

 

 

 گرهآوري و تنظیم: فریبا قدس


