





  
  

  

  

  






  

  

   



 عشرون امرأة في القرآن
 

٢ 
 

  حقوق املؤلف
حقوق الطبع والنشر والنسخ والنقل كذلك حقوق الترمجة ألي لغة عاملية و

والتوزيع مكفولة للجميع ، وجلميع كتيب املنشورة من قبل واليت ستنشر إن شاء 
اهللا تعاىل مستقبًال إن أحيانا اهللا تعاىل ، بشرط عدم التبديل والتغيري يف الكتب وال 

  يف أي جزء منها من أول الغالف إىل آخر صفحة منها .

  (نسأل اهللا تعاىل حسن النية وقبوهلا كعلم ينتفع به بعد مماتنا ... آمني)

  ال :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق

إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد (
  يف صحيح اجلامع. ٧٩٣حتقيق األلباين :  (صحيح) انظر حديث رقم: . )صاحل يدعو له 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

  املؤلف

  طبيب بيطري/ أمحد علي حممد علي مرسي

  الشهري بـ / أبو إسالم أمحد بن علي

  مجهورية مصر العربية

  اإلسكندرية

ahmedaly240@hotmail.com 

ahmedaly2407@gmail.com 



 عشرون امرأة في القرآن
 

٣ 
 

  بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهابربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ 

  وبعد :

  قال تعاىل:

 َنِقريًا ُيْظَلُموَن َوَال اْلَجنََّة َيْدُخُلوَن َفُأْوَلـِئكَ  ُمْؤِمٌن َوُهَو ُأنَثى َأْو َذَكٍر ِمن الصَّاِلَحاَت ِمَن َيْعَمْل َوَمن{
  ١٢٤النساء}

، وأا شريكة والزوجة واألخت األم ألاإىل املرأة كوا تعلب دور أسري يف األساس  ينظر اإلسالمف
جل جالله يف النهوض مبهمة  اهللامن  الرجلمكلفة مع وهي  الرجل يف حتمل مسؤوليات احلياة

تعاىل  اهللايف التكرمي واإلجالل عند  الرجلعلى درجة واحدة مع  كذلك  وهي ،االستخالف يف األرض
ومسؤولية والرمحة .  ملودة واحلنانا سكن ومصدرهي الواملرأة .  منبت البشرية ومنشئة أجياهلا وهي 

 والشورى .سواء بسواء واملرأة الرجلاحلياة وتصريف شؤوا ورعاية مصاحل العباد تقع على عاتق 

  . والنساء الرجالوالتشاور والتناصح مسؤولية مشتركة بني 

منهن املؤمنات ونرى مجيع النساء الاليت مت ذكرهن يف القرآن الكرمي قصص ويف كتابنا هذا نستعرض  - 
 قصة حيان . ومنهن الكافرات وملخص 

نبتهل إىل اهللا تعاىل أن يتقبل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكرمي ، عسى أن ينفع به وأن جيعلنا ممن    
لكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم  يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأن نعي ونتأسى ونتبع سنة النيب ا

والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك  فإا خري الطريق إىل جنة اخللد بإذن اهللا تعاىل مع النبيني
  رفيقا .  

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  تأليف

  أبو إسالم أمحد بن علي



 عشرون امرأة في القرآن
 

٤ 
 

  الفهرس
  ٢..........................................املؤلف.................................حقوق 

  ٣................................................مقدمة....................................

  ٤.....................................................الفهرس...............................

لهيا السالم - ١   ٦................................................................ حواء 

ليه السالمسارة ا - ٢ راهمي    ٨................................................ مرأة إ

ليه السالم  - ٣   ١١.......................................................بنات لوط 

ة امرأة معران  - ٤ لهيا السالم ح   ١٦.................................. وا مرمي 

لهيا السالم  - ٥   ٢٠..............................................................مرمي 

ليه السالم - ٦   ٢٥.........................................................امرأة زر 

ليه السالمامرأة رمحة  - ٧   ٢٧.................................................أیوب 

ت مزامح ا - ٨   ٣٥...............................مرأة فرعون.................آسيا ب

ة - ٩   ٣٩......................................................  مرص عززامرأة  - زلي

ليه السالم - ١٠ سوة يف قصة یوسف    ٤٢......................................ال

ليه السالم  - ١١   ٤٦......................................................أم موىس 

ليه السالم  - ١٢   ٥٠..................................................أخت موىس 



 عشرون امرأة في القرآن
 

٥ 
 

  الفهرس
ليه السالم وأخهتا  - ١٣   ٥٢..........................................امرأة موىس 

س - ١٤   ٥٨.............................................................ملكة سبأ بلق

كر الصدیق ريض هللا  - ١٥ ت أبو  شة ب ا ني    ٦٥.............عهنامأم املؤم

ت حجش ريض هللا عهنا - ١٦ ب ب ني زی   ٧٩............................أم املؤم

ن اخلطاب ريض هللا عهنام  - ١٧ ت معر  ني حفصة ب   ٨٥............أم املؤم

ت خو - ١٨   ٨٩............................................ريض هللا عهنا ثعلبة ب

ت  - ١٩   ٩٣...........................................حكمي ريض هللا عهناخو ب

ليه السالم ا - ٢٠   ٩٦......................................................مرأة نوح 

ليه السالم ا - ٢١   ٩٨.....................................................مرأة لوط 

ة - ٢٢ ن أم ت حرب    ١٠٠............... (أم مجيل) امرأة أبو لهب أروى ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــام ..............   ١٠٢.........................................خ

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

 

 



 عشرون امرأة في القرآن
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  عرشون امرأة يف القرآن

  لهيا السالم حواء - ١

 

          
 

 




          

       

 



     



 

  

 

 



 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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ليه السالماسارة  - ٢ راهمي     مرأة إ

 

}{ 
 

}
{ 

 
   

           

 

 

       



       

   



   

            



 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
 

١٠ 
 

         



       

 



           



 



         



    

   

 

  

  

 

            

  



 عشرون امرأة في القرآن
 

١١ 
 

 

ليه السالم  - ٣   بنات لوط 
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{ 

 










 

        



   

       









 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
 

١٣ 
 

   

            







   

 





 



  





          

           

        

 





 عشرون امرأة في القرآن
 

١٤ 
 

             





     

 

           

 









 





 



          

        



 عشرون امرأة في القرآن
 

١٥ 
 

     





          

      



          

           

    

           

        





 

 

 

 

 



 عشرون امرأة في القرآن
 

١٦ 
 

 

ة امرأة معران  - ٤ لهيا السالم ح   وا مرمي 
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}{ 
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}{       } 
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 عشرون امرأة في القرآن
 

١٧ 
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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لهيا السالم  - ٥   مرمي 
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٢٢ 
 









  
 























 









 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٢٤ 
 



 

 

   
 

 

  



  

 

 

 







  



  



  

   
 



 عشرون امرأة في القرآن
 

٢٥ 
 

 

ليه السالم  - ٦   امرأة زر 
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}
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٢٧ 
 

 

ليه السالم - ٧ ة أیوب    رمحة زو
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}{ 
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}{
}{
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٣٢ 
 









 





           

          





 





     

        









 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٣٤ 
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٣٥ 
 

 

ت مزامح - ٨   أمرأة فرعون -  آسيا ب
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٣٦ 
 

 

  

  

  

  

 

  

  
   



 





 







 










 عشرون امرأة في القرآن
 

٣٧ 
 

 





  




 



 





 



  






 



 






 عشرون امرأة في القرآن
 

٣٨ 
 











 












 
 

 

 

 

 

 

 



 عشرون امرأة في القرآن
 

٣٩ 
 

ة  - ٩     امرأة عزز مرص - زلي
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٤١ 
 

    

           

  

       

          

    



 

     

 



  

          

          

 

  

 

 



 عشرون امرأة في القرآن
 

٤٢ 
 

ليه السالم - ١٠ سوة يف قصة یوسف    ال
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٤٥ 
 

        

          



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشرون امرأة في القرآن
 

٤٦ 
 

ليه السالم  - ١١   أم موىس 
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}{ 

 
 

           

 

        



  



  







 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٥٠ 
 

ليه السالم  - ١٢   أخت موىس 
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٥١ 
 

           

          

         

 

      

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عشرون امرأة في القرآن
 

٥٢ 
 

ليه السالم وأخهتا - ٣١    امرأة موىس 
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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س - ٤١   ملكة سبأ بلق
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٦٥ 
 

كر  - ٥١ ت أبو  شة ب ا ني    الصدیق ريض هللا عهنامأم املؤم
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
 

٧٩ 
 

ت حجش ريض هللا عهنا - ٦١ ب ب ني زی   أم املؤم

 


}{




}{
}{

}{
}{ 

 


   

 



 

 

 







 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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ن اخلطاب ريض هللا عهنام  - ٧١ ت معر  ني حفصة ب   أم املؤم

 



}{
}{

}{ 

 
      

         
         
       
       

         
        

  

 

  

   

  

 



 عشرون امرأة في القرآن
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ت خو - ٨١   ريض هللا عهنا ثعلبة ب

 


}{

}{ 

 


 

 





           

       





          

 

 



 عشرون امرأة في القرآن
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ت حكمي ريض هللا عهنا - ١٩    خو ب
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 عشرون امرأة في القرآن
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 عشرون امرأة في القرآن
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ليه السالم  - ٢٠   أمرأة نوح 

 




}{ 
 

 



  

 

  

 

  

  

 

  
 

   

 

  

  



 عشرون امرأة في القرآن
 

٩٧ 
 



––


















 









 

 

  
 

 
 



 عشرون امرأة في القرآن
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ليه السالم  - ١٢   أمرأة لوط 
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 عشرون امرأة في القرآن
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