
 

 

 آيات السكينة مكتوبة

سنعرض في اآلتي آيات السكينة كاملة مكتوبة، حيث أّن لفظ الّسكينة ورد في العديد  

 :من المواضع من القرآن الكريم، وهي

  قال تعالى في سورة البقرة: }َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ آيَةَ ُمْلِكِه أَْن يَأْتِيَُكُم التَّابُوُت فِيِه َسِكينَةٌ ِمنْ  •
ِلَك ََليَةً لَُكْم إِ 

ا تََرَك آُل ُموَسٰى َوآُل َهاُروَن تَْحِملُهُ اْلَمََلئَِكةُ ۚ إِنَّ فِي َذٰ ْنتُْم  ْن كُ َرب ُِكْم َوبَِقيَّةٌ ِممَّ
 .[1]ُمْؤِمنِيَن{ 

ُ َسِكينَتَهُ َعلَٰى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْنَزَل   • قال تعالى في سورة التوبة: }ثُمَّ أَْنَزَل َّللاَّ

ِلَك َجَزاُء اْلَكافِِريَن{   .[2]ُجنُوًدا لَْم تََرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن َكفَُروا ۚ َوَذٰ
ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا ثَانَِي   • قال تعالى في سورة التوبة: }إَِّلَّ تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ َّللاَّ

 ُ َ َمعَنَا ۖ فَأَْنَزَل َّللاَّ َسِكينَتَهُ َعلَْيِه  اثْنَْيِن إِْذ ُهَما فِي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه ََّل تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ
ِ ِهَي اْلعُْليَا ۗ   ُ َعِزيٌز  َوأَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذيَن َكفَُروا السُّْفلَٰى ۗ َوَكِلَمةُ َّللاَّ َوَّللاَّ

 .[3]َحِكيٌم{ 
ِكينَةَ فِي قُلُوِب اْلُمْؤِمنِيَن ِليَْزَداُدوا إِيَمانًا  قال تعالى في سورة الفتح: }ُهَو الَِّذي أَْنَزَل السَّ  •

ُ َعِليًما َحِكيًما{  ِ ُجنُوُد السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۚ َوَكاَن َّللاَّ  .[4]َمَع إِيَمانِِهْم ۗ َوّلِِلَّ
ُ َعِن اْلُمْؤِمنِ  • يَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرةِ فَعَِلَم  قال تعالى في سورة الفتح: }لَقَْد َرِضَي َّللاَّ

 .[5]َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَْنَزَل السَِّكينَةَ َعلَْيِهْم َوأَثَابَُهْم فَتًْحا قَِريبًا{ 
َحِميَّةَ اْلَجاِهِليَِّة فَأَْنَزَل قال تعالى في سورة الفتح: }إِْذ َجعََل الَِّذيَن َكفَُروا فِي قُلُوبِِهُم اْلَحِميَّةَ   •

ُ َسِكينَتَهُ َعلَٰى َرُسوِلِه َوَعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمةَ التَّْقَوٰى َوَكانُوا أََحقَّ بَِها َوأَهْ  لََها ۚ  َّللاَّ
ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليًما{   .[6]َوَكاَن َّللاَّ

 والطمأنينة مكتوبة آيات السكينة 

السكينة والطمأنينة هي ما يجنيه المسلم عند تالوة القرآن الكريم، فقد جعل هللا تبارك  

وتعالى ذكره هدوًء وطمأنينة لقلوب عباده، ومن الذّكر الحكيم نعرض آيات السكينة  

 :والطمأنينة وهي

ُ إَِّلَّ بُْشرَ  • ى لَُكْم َوِلتَْطَمئِنَّ قُلُوبُُكم بِِه َوَما  قال تعالى في سورة آل عمران: }َوَما َجعَلَهُ َّللا 
ِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم{  .[7]النَّْصُر إَِّلَّ ِمْن ِعنِد َّللا 

قال تعالى في سورة المائدة: }قالُواْ نُِريُد أَن نَّأُْكَل ِمْنَها َوتَْطَمئِنَّ قُلُوبُنَا َونَْعلََم أَن قَْد   •
 .[8]ا َونَُكوَن َعلَْيَها ِمَن الشَّاِهِديَن{َصَدْقتَنَ

ُ إَِّلَّ بُْشَرى َوِلتَْطَمئِنَّ بِِه قُلُوبُُكْم َوَما النَّْصُر إَِّلَّ   • قال تعالى في سورة اْلنفال: }َوَما َجعَلَهُ َّللا 
َ َعِزيٌز َحِكيٌم{  ِ إِنَّ َّللا   .[9]ِمْن ِعنِد َّللا 

ِ تَْطَمئِنُّ   • ِ أََّلَ بِِذْكِر َّللا  قال تعالى في سورة الرعد: }الَِّذيَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر َّللا 
 .[10]اْلقُلُوُب{

ِ ِمن بَْعِد إيَمانِِه إَِّلَّ  • َمْن أُْكِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ   قال تعالى في سورة النحل: }َمن َكفََر بِاّلِل 
ِ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم{  َن َّللا  ن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدراً فَعَلَْيِهْم َغَضٌب م ِ  .[11]بِاإِليَماِن َولَـِكن مَّ



 

 

 آيات الطمأنينة والخوف

أّّل يعايشوها أبدًا، وكّل إنساٍن الخوف من المشاعر التي يكرهها كّل الّناس، ويتمّنون 

له مخاوفه الخاّصة، ولكّن عالج هذه المخاوف مهما اختلفت يكون في ذكر هللا تعالى  

 :والتوكّل عليه وقراءة ذكره الحكيم، وإليكم آيات الطمأنينة والخوف

ُ أَن يَْهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرهُ لِ  • إِلْسَلَِم َوَمن يُِرْد أَن  قال تعالى في سورة اْلنعام: }فََمن يُِرِد َّللا 
ْجَس َعلَى   ُ الر ِ عَُّد فِي السََّماء َكذَِلَك يَْجعَُل َّللا  يُِضلَّهُ يَْجعَْل َصْدَرهُ َضي ِقاً َحَرجاً َكأَنََّما يَصَّ

 .[12]الَِّذيَن َّلَ يُْؤِمنُوَن{ 
ُ َمثَ  • ْطَمئِنَّةً يَأْتِيَها ِرْزقَُها  قال تعالى في سورة النحل: }َوَضَرَب َّللا  َلً قَْريَةً َكانَْت آِمنَةً مُّ

ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُواْ   ِ فَأَذَاقََها َّللا  ن ُكل ِ َمَكاٍن فََكفََرْت بِأَْنعُِم َّللا  َرَغداً م ِ
 .[13]يَْصنَعُوَن{

ْرِضيَّةً    قال تعالى في سورة الفجر: • }يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ * اْرِجِعي إِلَى َرب ِِك َراِضيَةً مَّ
 .[14]* فَاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي * َواْدُخِلي َجنَّتِي{ 

 


