
 آیةالکرشی

 ةػضی در ٍرچيد. اشت كرآن ةلرً شُرً از ۵۲۲ آیٌ نياةع، ه احادیث ه رهایات اکحریت ظتق آیةالکرشی،

 ٍهچيیو. طُد خُاىدً ٍم ةلرً شُرً ۵۲۲ ه ۵۲۲ آیات اشت ةَتر ،۵۲۲ آیٌ ةر غالهً کٌ اشت آندً رهایات

 .طُد تالهت( ۵۲۲ تا ۵۲۲) آیٌ شٌ ٍر اشت ةَتر هحظت ىهاز در طیػٌ، نرادع ةیظتر ىظر ظتق

  هاژً پیرانُن

 :اشت طدً گرفتٌ ىظر اشالنی نتُن در زیر نػاىی کرشی ةرای

 را آشهان ی ادزا شایر ىیز ه آشهان ه خُرطید زنیو، کٌ اشت کیَاىی ةزرگ دصم ٍهان کرشی: الَی غلم

 .گیرد نی ةر در

 در کٌ ادزائی تهام تهام کٌ کرد تػُر کیَاىی ةزرگ درم ه دصم یک ٍهان را کرشی: کیَاىی ةزرگ دصم

 در نُدُدات تهام ه زنیو ه آشهان کٌ اشت طدً ىلل غلی از کٌ گیرد نی دای آن در اشت... زنیو ه آشهان

 .کييد نی حهل را آن خدا فرنان ةٌ فرطتٌ چَار کٌ دارىد كرار کرشی ایو داخل

 ٍیچ ه ةُدً خدا شلعٌ تحت تهام دَان ایو کٌ اشت ٍصتی دَان ٍهان را کرشی: الَی شلعيت ه كدرت

 .طُد ىهی ایذاد تغییری ٍیچ اه اذن ةدهن ه طُد ىهی خارج اه كدرت دایرً از کس

 گفتٌ خاىٌ شلف هیا ٍرچیز هاشاس رکو نػيی ةٌ فارشی لغت در غرش کٌ اشت کرشی ٍهان درلغت: غرش

 هغرش ظاٍر کرشی کٌ طُد نی نظخع هغرش کرشی نُرد در تػریف ده ایو ةٌ تُدٌ ةا ایو ةر ةيا طُد نی

 .گُیيد را چیز ٍر ةاظو

  الکرشی آیٌ نتو

 ٍا آن خُاىدن ةٌ کٌ ةلرً شُرً ۵۲۲ ه ۵۲۲ آیات ٍهچيیو ه اشت ةلرً شُرً ۵۲۲ آیٌ کٌ الکرشی آیت نتو

 :اشت زیر كرار ةٌ طدً تُغیٌ ىیز

ٌَ اَل هّلُل َُ ِإالَّ ِإَل ًُ اَل اْلَلیُُُّم اْلَحیُّ ٍُ ٌُْم اَل َه ِشَيٌة َتْأُخُذ ٌُ َى  َیْظَفُع الَِّذی َذا َنو اأَلْرِض ِفی َهَنا الصََّهاَهاِت ِفی َنا َلّ

ًُ ٌِ ِإالَّ ِغْيَد َِْم َةْیَو َنا َیْػَلُم ِةِإْذِى َُْم َهَنا َأْیِدی ٌِ نِّْو ِةَظْیٍء ُیِحیُعَُن اَل َه َخْلَف  ٌُُکْرِشُیّ َهِشَع َطاء ِةَها ِإالَّ ِغْلِه

ًُ اَل َه اأَلْرَض َه الصََّهاَهاِت ََُها َیُؤهُد َُ َه ِحْفُظ  (*۵۲۲*) اْلَػِظیُم اْلَػِلیُّ ٍُ

 (*۵۲۲*) َغِلیٌم َشِهیٌع هّلُل

َُم آَنُيُْا الَِّذیَو َهِلیُّ هّلُل ُُِر ِإَلی الظُُّلَهاِت نَِّو ُیْخِرُد ٍُُم َکَفُرهْا َهالَِّذیَو اليُّ َُم العَّاُغُُت َأْهِلَیآُؤ  ِإَلی اليُُِّر نَِّو ُیْخِرُدَُى

ََا ٍُْم اليَّاِر َأْغَحاُب ُأْهَلِئَک الظُُّلَهاِت  (*۵۲۲*) َخاِلُدهَن ِفی



 الّػظیم الّػلی اللٌ غدق

 رشد چٌ تا گیرد ىهی فرا خُاب را اه ٍرگز اشت، داهداىٌ ه زىدً اه ىیصت، خدایی اه دز کٌ یکتاشت، خدای»

 پیظگاٍض در اه اذن ةٌ دز کٌ کس آن کیصت اشت، زنیو ه آشهاىَا در آىچٌ نالک اهشت رهد، خُاب ةٌ کٌ

 ٍیچ ةٌ خلق ه آند، خُاٍد شپس آىچٌ ه آندً خلق ىظر پیض آىچٌ ةٌ اشت نحیط اه غلم کيد؟ طفاغت

 ىگَتاىی ه فراتر، زنیو ه آشهاىَا از غلهض كلهره. خُاٍد اه آىچٌ ةٌ نگر کرد ىتُاىيد احاظٌ اه غلم از نرتتٌ

 (*۵۲۲. *)اشت غظهت ةا ه هاالنرتتٌ اه ه اشت، زحهت ةی ه آشان اه ةر آشهان ه زنیو

 راً از کس ٍر پس گردیدً، رهطو کس ٍهٌ ةر ضاللت ه ٍدایت راً تحلیلا ىیصت، ادتار رهی از دیو کار

 اشتُار ه نحکم ظياةی ةٌ طک، ةدهن ةیاهرد، رهی خدا ةٌ ایهان راً ةٌ ه ةرگردد، راٍزن، دیُ شرکظی ه کفر

. داىاشت ه طيُا( گُیيد دل در خلق چٌ ٍر ةٌ) خداهىد ه. گصصت ىخُاٍد ٍرگز کٌ اشت زدً چيگ

(*۵۲۲*) 

 کٌ آىان ه ةرد نی رهطيایی شُی ةٌ ىاداىی ه دَل تاریکیَای از را آىان کٌ اشت، ایهان اٍل دٍيدً یاری خدا

 در ةٌ تاریکیَا شُی ةٌ رهطيایی از را آىان کٌ دیٍُایيد ه طیاظیو یاراىظان، اىد کردً اىتخاب را کفر راً

 (*«۵۲۲. *)ةُد خُاٍيد ٍهیظٌ آن در کٌ آتظيد اٍل گرهً ایو ةرىد، نی

 

  اٍهیت

 :اشت آندً چيیو الکرشی آیت درةارً ظالب اةی اةو غلی ةٌ خعاب نحهد اشالم، پیانتر از حدیحی در

 تر ةاغظهت طدً ىازل آیات تهام از آیٌ ایو کٌ چرا ةیانُز ٍهگان ه ٍهصایگان فرزىدان، ةٌ را آیٌ ایو غلی، یا

 اشت

 :فرنُدىد الصالم غلیٌ غلی حضرت

 آیت کٌ داىصتید نی اگر ه ةخُاىد را الکرشی آیت آىکٌ نگر ىیاهرد پایان ةٌ را طب کٌ اشت الزم نصلهان ةر

 .کردید ىهی رٍا را آن ٍرگز چیصت، آن در ه چیصت الکرشی

 :فرنُدىد اکرم پیانتر

 غعائی چيیو پیغهتری ٍیچ ةٌ نو از كتل ه اشت طدً غعا نو ةٌ غرش زیر در ای گيذیيٌ از"  الکرشی آیت"

 .اشت ىظدً

 :فرنُدىد اکرم پیانتر



 .اشت رحهت ٍزار ه ةرکت ٍزار آن حرف ٍر در کٌ آیةالکرشی كرائت ةٌ ةاد تُ ةر

 :فرنُدىد( ع) ةاكر انام حضرت

 چَل ه فرناید نی غيایت اه ةٌ را غتادت شال چَل جُاب خداهىد ةخُاىد الکرشی آیت هضُ از ةػد کٌ کصی

 .آهرد نی در اه تزهیخ ةٌ را حُرالػیو چَل ه ةرد نی ةاال را اه دردٌ

 :فرنُدىد الصالم غلیٌ غلی حضرت ةٌ آلٌ ه غلیٌ اللٌ غلی پیانتر

 حادت طدن ةرآهردً نُدب زیرا کو، تالهت الکرشی آیت طدی ةیرهن حادتی پی در نيزل از کٌ آىگاً

 ةاطد نی

 :فرنُدىد الصالم غلیٌ غصگری حصو انام

 .ةخُان را كدر ه الکرشی آیت نػُذتیو، حهد، ٍای شُرً شفر از كتل دادی، خعر احتهال شفر در کٌ آىگاً


