
 

 

 وفوائد فضیلت کی الکرسی آیۃ
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 آیۃ کہ میں بارے کے مسئلہ اس مٰتین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
  ؟ کردیجیے بیان ہوتو حدیث کوئی میں بارے اس اور ہے فضیلت کیا کی الکرسی

 (انگلینڈ) میان:سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ
 میں احادیث فوائد دنیوی و دینی کے پڑھنے کے اس اور ہے فضیلت بہت کی رسیالک آیۃ

 ہر اور چوری گھر سب اردگرد بلکہ  گھر اپنا سے پڑھنے  کے اس کہ  ہیں ئے ہو وارد

 کی جنت کو والے پڑھنے بعد کے نماز ہر اور ہیں ہوجاتے محفوظ  وآفت بَل کی طرح

 نبی نے میں کہ فرمایا نے الکریم وجہہ تعالی للا کرم  علی حضرت کہ جیسا ۔ ہے بشارت

ِْ آَيةَْ قََرأَْ َمنْ " کہ تھے فرمارہے پر منبر آپ سنا سے ملسو هيلع هللا ىلص کریم ِسي  َنع هُْ لَمْ  َصََلةْ  ُكل ِْ ُدبُرَْ ال ُكر   يَم 

ُت، إِّلَّْ ال َجنَّةَْ ُدُخوِلهِْ ِمنْ  َجعَهُْ يَأ ُخذُْ ِحينَْ قََرأََها َوَمنْ  ال َمو  نَهُْ َمض   َجاِرهِْ َوَدارِْ َداِرهِْ َلىعَْ للاُْ أَمَّ

لَهُْ َوالُدَوي َراتِْ  سے جانے میں جنت اسے پڑھی الکرسی آیت بعد کے نماز ہر نے جس "َحو 

 تعالی للا تو پڑھا وقت لیٹتے اسے نے جس اور سکتی روک نہیں چیز کوئی موت سوائے

 اور گا رہے محفوظ بھی گھر کا پڑوسی کے اس اور گا رکھے محفوظ میں گھر اپنے اسے

 گے۔ ہوجائیں محفوظ گھر تمام گرد ارد کے گھر کے اس
 (2174 رقم باالذکر الکرسی اآلیۃ تخصیص باب االیمان شعب)

 اگر کہ فرمایا نے الرحمۃ علیہ اعظمی عبدالمصطفی عَلمہ میں کتاب زیور جنتی اور

 دیا(لگا)کر آویزاں کتبہ کا  الکرسی آیۃ کر لکھ پر جگہ اونچی کسی میں مکان سارے

 اور برکت میں روزی بلکہ گا۔ ہو نہ فاقہ کبھی میں گھر اس تعالیِٰ للاا شاء ان تو جائے

   (589ص زیور جنتی) گا۔ آسکے نہ چور کبھی میں مکان اس اور گا ہو اضافہ

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم ہِ َوٰالِٰ َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال
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The excellence & benefits of Āyah al-Kursī 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding the 

following issue: What is the virtue of Āyah al-Kursī, and if there is a Hadīth regarding 

it, then please can you mention it? 

Questioner: Miya from U.K. 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

Āyah al-Kursī holds great excellence and the religious & worldly benefits from reading it have 

been mentioned in Hadīth, that one’s home, in fact all the homes in one’s vicinity are protected 

from theft and all kinds of evils & calamities, and the one who recites it after each [of the five 

daily] salāh receives good news of [entry into] Paradise. Just as Sayyidunā ‘Alī, may Allāh هلالج لج 

increase him further in honour, stated that he heard from the Noble Messenger ملسو هيلع هللا ىلص that he ملسو هيلع هللا ىلص, 

while on the pulpit, was stating that, 

ِ  آیَةَ  قََرأَ  َمن  " ِسي  نَع هُ  لَم   َصاَلة   ُكل ِ  ُدبُرَ  ال ُكر  ُت، إِّلَّ  ال َجنَّةَ  ُدُخوِلهِ  ِمن   یَم  َجعَهُ  یَأ ُخذُ  ِحینَ  قََرأََھا َوَمن   ال َمو  نَهُ  َمض   َعلَى ہللاُ  أَمَّ

لَهُ  َوالُدَوی َراتِ  َجاِرهِ  َوَدارِ  َداِرهِ   "َحو 

“Whomsoever recites Āyah al-Kursī after every salāh, nothing other than death can stop such 

a person from entering Jannah. Also, whomsoever recited this before sleeping, then Allāh 

Almighty will keep said person’s home protected, as well as the homes of his neighbours; all 

the homes within his vicinity will be protected.” 

[Shu’ab al-Īmān, Hadīth no 2174] 

‘Allāmah ‘Abdul Mustafā Āzhamī, upon be mercy, writes in the book Jannatī Zaywar, that if 

Āyah al-Kursī is written and its blessed writing is hung in a high place in any property, then 

Allāh هلالج لج willing, such home will never be stricken with poverty. Rather, there will be blessings 

and increase in sustenance, and thieves will never be able to enter such home. 

 

[Jannatī Zaywar, pg 589] 

 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 

 


