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 #دعت حواء هللا تعالً أن ٌرزلها ابنا عوضا عن ابنها الممتول هابٌل علً ٌد شمٌمه لابٌل  ،لبً هللا الدعاء وجاء االبن الثالث شٌث ( معناه
هبة هللا ) دون توأمة معه بعد ولت لصٌر من استشهاد هابٌل وفً نفس عام وفاته  ،كان عمر آدم ( ع ) علً األرض حٌنها ٌبلغ  130عاما ،
جري ذلن فً عام  3896ق.م ..
كان شٌث بارا بوالدٌه ومإمنا باهلل تعالً حك اإلٌمان  ،كان عالما بموعد الطوفان فً زمن نوح ومستعدا له مع ذرٌته  ،وحمل – كؤبٌه آدم -
راٌة الدعوة إلً هللا تعالً  ،لهذا ٌُعد شٌث ( ع ) النبً الثانً ترتٌبا بعد أبٌه آدم ..
تزوج شٌث من أخته " زارا " التً كانت تصغره بؤربعٌن عاما وأنجب  33ولدا مع  32بنتا  ،كان أكثرهم شهرة ابنه البكر " أنوش "  ،عاش
شٌث ( ع ) علً األرض لمدة  912سنة ( التكوٌن  ) 6 : 5حتً مات فً عام  2984ق.م  ،من نسله جاءت البشرٌة وع ّمرت األرض
بالصورة التً هً علٌها الٌوم ..
ذكر الطبري فً المصدر السابك ( ج  1ص  ) 103عن نسل شٌث ما ٌلً :
" وإلً شٌث أنساب بنً آدم كلهم الٌوم  ،وذلن أن نسل سائر ولد آدم غٌر نسب شٌث انمرضوا وبادوا  ،فلم ٌبك منهم أحد  ،فؤنساب الناس
كلهم الٌوم إلً شٌث علٌه السالم " ..
أما عن لبر شٌث ( ع ) فمد أختلف الباحثون فٌه  ،لال بعضهم أنه فً مكة  ،ولال آخرون أنه فً منطمة البماع اللبنانٌة وفً لرٌة تسمً
باسمه  ،بٌنما لال طرف ثالث أنه ٌمع جنوب غرب مدٌنة الرملة الفلسطٌنٌة فً لرٌة تسمً شٌت ..
 #أنوش هو أكبر أبناء شٌث ٌ ،نتمً إلً الجٌل الثانً من أبناء آدم ( ع )  ،أنجبه شٌث حٌن كان ٌبلغ  105سنة ( التكوٌن ، ) 9 – 1 : 5
أي أن أنوش ولد فً  3791ق.م  ،كان عمر آدم علً األرض حٌنها ٌبلغ  235سنة  ،عاش أنوش حتً بلغ  905سنة ( التكوٌن – 1 : 5
 ،) 11وتوفً فً بابل – علً أرجح األلوال – فً عام  2886ق.م ..
 #لٌنان هو أكبر أبناء أنوش ٌ ،نتمً إلً الجٌل الثالث من أبناء آدم ( ع )  ،أنجبه أنوش حٌن كان فً التسعٌن من عمره ( التكوٌن - 1 : 5
 ، ) 12أي أن لٌنان ولد فً عام  3701ق.م  ،عاش لٌنان حتً بلغ  910سنة ( التكوٌن  ، ) 14 – 1 : 5أي أنه توفً فً عام 2791
ق.م ..
 #هالئٌل هو أكبر أبناء لٌنان ٌ ،نتمً إلً الجٌل الرابع من أبناء آدم ( ع )  ،أنجبه لٌنان وهو بعمر  70عاما  ،أي أن هالئٌل ولد فً عام
 3631ق.م  ،عاش مهالئٌل حتً بلغ  895سنة ( التكوٌن  ، ) 17 – 1 : 5أي أنه توفً فً عام  2736ق.م ..
ٌ #ارد هو أكبر أبناء مهللئٌل ٌ ،نتمً إلً الجٌل الخامس من أبناء آدم ( ع )  ،أنجبه هالئٌل وهو ٌبلغ  65عاما  ،أي أنه ولد فً عام 3566
ق.م  ،ذكرت كتب العهد المدٌم ( األخبار األول  ) 2 : 1أنه عاش حتً بلغ  962عاما  ،وهو بذلن ٌحتل المرتبة العمرٌة الثانٌة – حتً تلن
اللحظة  -بعد جده األول آدم  ،أي أنه توفً فً عام  2604ق.م ..
 162عاما  ،أي أن أخنوخ

 #أخنوخ ( إدرٌس ) هو أكبر أبناء ٌارد ٌ ،نتمً إلً الجٌل السادس من أبناء آدم ( ع )  ،أنجبه ٌارد وهو بعمر
ولد فً عام  3404ق.م  ،هو الثالث فً النبوة بعد آدم وشٌث ..
ولد أخنوخ ( إدرٌس ) فً بابل بالعراق وتعلم علً ٌد جده شٌث وتمٌز بورع واضح وأخالق سامٌة  ،كان أخنوخ طوٌل المامة وحسن
المظهر وكث اللحٌة وعرٌض المنكبٌن والبطن  ،زاهدا ومتواضعا ٌمشً ورأسه باألرض  ،للٌل الكالم وكثٌر التفكٌر ..

تعرض أخنوخ لالضطهاد ورفض الناس دعوته وكاد أن ٌمتل  ،عاش عمرا لصٌرا ممارنة بآبائه  ،فمد رحل فً عمر ٌبلغ  365عاما  ،أي
أنه توفً فً عام  3039ق.م  ،ولد أمضً أخنوخ ( إدرٌس ) مع جده آدم ( ع )  308سنة من عمره لبل أن ٌرحل آدم ( ع ) فً عام
 3096ق.م ..
لال ابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة ( ج  1ص  ) 96عن نسل آدم ( ع ) فً حٌاته ما ٌلً :
" ولد ذكر أهل التارٌخ أن آدم علٌه السالم لم ٌمت حتً رأي من ذرٌته أربعمائة ألف نسمة  ،وهللا أعلم " ..
ٌعتبر أخنوخ أول من كتب الحروف وأول من لبس الثٌاب حٌث عمل خٌاطا وكان الناس من لبله ٌرتدون جلود الحٌوانات  ،انطلك إلً مصر
لٌبلغ رساالت ربه ..
 ) 24 : 5ورد التالً  " :وسار

ٌعتمد الٌهود أن أخنوخ ( إدرٌس ) لم ٌمت لكن هللا أخذه حتً ال ٌذوق آالم الموت  ،ففً سفر التكوٌن (
أخنوخ مع هللا ولم ٌوجد ألن هللا أخذه " ..
ٌتوافك ما ذكره سفر التكوٌن فً هذا الشؤن مع ما ذكره المرآن الكرٌم عن نبً هللا إدرٌس ( ع )  ،لال تعالً فً سورة مرٌم آٌة رلم
 " : 57واذكر فً الكتاب إدرٌس إنه كان صدٌما نبٌا  -ورفعناه مكانا علٌا " ..
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( مالحظة  :تعظم الصابئة النبً إدرٌس ( ع )  ،هم ٌنتسبون إلً ابنه صابًء ابن إدرٌس  ،والصابئة ألدم الدٌانات التوحٌدٌة علً األرض  ،وهً تعظم أنبٌاء هللا آدم
وشٌث وإدرٌس ونوح  ،باإلضافة إلً سام ابن نوح وٌحً ابن زكرٌا  ،وهم منتشرون فً العراق والشام وإٌران  ،وٌعتمد دٌن الصابئة علً خمسة أركان :التوحٌد -
التطهر ( بالغطس فً النهر )  -الوضوء والصالة – الصوم  -الصدلة والزكاة ..
والصابئة تعتبر دٌانة غٌر تبشرٌة  ،أي أنهم ال ٌمبلون أفرادا من خارج دٌانتهم  ،وهم ٌتكلمون العربٌة واآلرامٌة والسرٌانٌة المدٌمة  ،وٌرتدون ابٌض الثٌاب ،
ونساؤهم ٌرتدٌن الحجاب  ،وٌمدر عددهم بحوالً مائة ألف فً الدول المذكورة .. ) ..

 #متوشالح هو أكبر أبناء أخنوخ ٌ ،نتمً إلً الجٌل السابع من أبناء آدم ( ع )  ،أنجبه أخنوخ وهم بعمر  65سنة  ،أي أن متوشالح ولد فً
عام  3339ق.م  ،تعتبره فترة حٌاة مٌتوشالح العمرٌة هً األعلى فً كتب العهد المدٌم  ،فمد مات بعمر ٌبلغ  969سنة  ،أي أنه مات فً عام
 2370ق .م  ،وهو نفس عام الطوفان  ،وال ٌبدو أنه كان من الهالكٌن فً الطوفان بل مات لبل حدوثه بفترة لصٌرة  ،كما ذكرت كتب العهد
المدٌم ( التكوٌن  ، ) 27 : 5ولال المإرخون أن مٌتوشالح مات بمصر ..
 #المن هو أكبر أبناء متوشالح ٌ ،نتمً إلً الجٌل الثامن من أبناء آدم ( ع )  ،أنجبه متوشالح وهو بعمر  187سنة  ،أي أن المن ولد فً
عام  3152ق.م  ،أي أنه عاصر جده آدم ( ع ) لمدة  56سنة  ،مات المن بعمر ٌبلغ  777سنة ( التكوٌن .. ) 31 – 30 : 5
 #نوح هو أكبر أبناء المن ٌ ،نتمً إلً الجٌل التاسع من أبناء آدم ( ع )  ،هو الرابع فً النبوة بعد آدم وشٌث وأخنوخ ( إدرٌس )  ،أنجبه
المن فً عمر  182سنة ( التكوٌن  ، ) 28 – 1 : 5أي أن نوحا ولد فً عام  2970ق.م  ،أي بعد  126سنة من موت آدم ( التكوٌن : 6
.. ) 4 – 1
ٌذكر بعض المإرخٌن أن نوحا ولد فً منطمة نهاوند فً إٌران  ،بٌنما ٌذكر البعض اآلخر أن والدته كانت فً أرض العراق  ،كان العالم
الذي ولد فٌه نوح ( ع ) عالما منحطا  ،فمد تزاوجت أثناءه المالئكة مع بنً البشر وانتشر العنف والفساد علً األرض وهو ما استدعً
حدوث ولفة ربانٌة مع األرض ومن علٌها تمثلت فً حادث الطوفان العظٌم ..
ٌذكر العهد المدٌم ( التكوٌن  ) 11 : 7أن الطوفان جري فً الٌوم السابع من الشهر الثانً من عام  2370ق.م ( بٌن نوفمبر ودٌسمبر ) ،
كان عمر نوح ( ع ) حٌنها ٌبلغ  600سنة  ،استمر الماء ٌنهمر من السماء ألربعٌن ٌوما ولٌلة حتً اختفت رإوس الجبال ..
كما ٌذكر العهد المدٌم ( التكوٌن  ) 14 : 8أن نوحا ( ع ) ومن معه لضوا سنة كاملة وعشرة أٌام – أي ٌ 370وما – فً السفٌنة حتً جفت
األرض  ،كان ذلن فً الشهر الثانً وفً الٌوم الـ  27منه فً عام  2369ق.م ( نوفمبر ) ثم خرجوا إلً الٌابسة ..
تناول المرآن الكرٌم لصة نوح فً أكثر من سورة بتفاصٌل عدٌدة :
* ففً سورة نوح آٌة رلم  10لال تعالً  " :ولال نوح رب ال تذر علً األرض من الكافرٌن دٌارا إنن إن تذرهم ٌضلوا عبادن وال ٌلدوا إال
فاجرا كفارا " ..
* وفً سورة المؤمنون آٌة رلم  27لال تعالً  " :فؤوحٌنا إلٌه أن اصنع الفلن بؤعٌننا ووحٌنا فإذا جاء التنور فاسلن فٌها من كل زوجٌن

اثنٌن وأهلن إال من سبك علٌه المول منهم وال تخاطبنً فً الذٌن ظلموا إنهم مغرلون " ..
* وفً سورة هود آٌة رلم  49/ 36لال تعالً  " :وأوحً إلً نوح أنه لن ٌإمن من لومن إال من لد آمن فال تبتئس بما كانوا ٌفعلون -
واصنع الفلن بؤعٌننا ووحٌنا وال تخاطبنً فً الذٌن ظلموا إنهم مغرلون – وٌصنع الفلن وكلما مر علٌه مأل من لومه سخروا منه لال إن
تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون – فسوف تعلمون من ٌؤتٌه عذاب ٌخزٌه وٌحل علٌه عذاب ممٌم – حتً إذا جاء أمرنا وفار التنور
– ولال اركبوا فٌها بسم هللا مجراها
للنا احمل فٌها من كل زوجٌن اثنٌن وأهلن إال من سبك علٌه المول ومن آمن وما آمن معه إال للٌل
ومرساها إن ربً لغفور رحٌم  -وهً تجري بهم فً موج كالجبال ونادي نوح ابنه وكان فً معزل ٌا بنً اركب معنا وال تكن مع الكافرٌن
– لال سآوي إلً جبل ٌعصمنً من الماء لال ال عاصم الٌوم من أمر هللا إال من رحم وحال بٌنهما الموج فكان من المغرلٌن  -ولٌل ٌا أرض
ابلعً ماءن وٌا سماء أللعً وغٌض الماء ولضً األمر واستوت علً الجودي ولٌل بعدا للموم الظالمٌن – ونادي نوح ربه لال رب إن ابنً
من أهلً وإن وعدن الحك وأنت أحكم الحاكمٌن  -لال ٌا نوح إنه لٌس من أهلن إنه عمل غٌر صالح فال تسؤلن ما لٌس لن به علم إنً أعظن
أن تكون من الجاهلٌن – لال رب أعوذ بن أن أسؤلن ما لٌس لً به علم وإال تغفر لً وترحمنً أكن من الخاسرٌن – لٌل ٌا نوح اهبط بسالم
منا وبركات علٌن وعلً أمم ممن معن وأمم سنمتعهم ثم ٌمسهم منا عذاب ألٌم – تلن من أنباء الغٌب نوحٌها إلٌن ما كنت تعلمها أنت وال
لومن من لبل فاصبر إن العالبة للمتمٌن " ..
* وفً سورة الممر آٌة رلم  15/9لال تعالً  " :كذبت لبلهم لوم نوح فكذبوا عبدنا ولالوا مجنون وازدجر – فدعً ربه أنً مغلوب فانتصر
– ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر – وفجرنا األرض عٌونا فالتمً الماء علً أمر لد لدر – وحملناه علً ذات ألواح ودسر – تجري بؤعٌننا
جزاء لمن كان كفر  -ولمد تركناها آٌة فهل من مذكر " ..
* وفً سورة الشعراء آٌة رلم  120 / 105لال تعالً  " :كذبت لوم نوح المرسلٌن – إذا لال لهم أخوهم نوح أال تتمون – إنً لكم رسول
مبٌن – فاتموا هللا وأطٌعون – وما أسالكم علٌه من أجر إن أجري إال علً رب العالمٌن – فاتموا هللا وأطٌعون – لالوا أنومن لن واتبعن
األرذلون – لال وما علمً بما كانوا ٌعملون – إن حسابهم إال علً ربً لو تشعرون  -وما أنا بطارد المإمنٌن – إن أنا إال نذٌر مبٌن –
لالوا لئن لم تنته ٌا نوح لتكونن من المرجومٌن – لال رب إنً لومً كذبون – فافتح بٌنً وبٌنهم فتحا ونجنً ومن معً من المإمنٌن -
فؤنجٌناه ومن معه فً الفلن المشحون  -ثم أغرلنا البالٌن " ..
* وفً سورة العنكبوت آٌة رلم  15لال تعالً  " :فؤنجٌناه وأصحاب السفٌنة وجعلناها أٌة للعالمٌن " ..
* وفً سورة الحالة آٌة رلم  12 / 11لال تعالً  " :إنا لما طغً الماء حملناكم فً الجارٌة  -لنجعلها لكم تذكرة وتعٌها أذن واعٌة " ..
ٌذكر سفر التكوٌن (  ) 13 : 7أن ثمانٌة كانوا فً الفلن  ،وهم نوح وزوجته وأبناؤه ٌافث وسام وحام وزوجاتهم  ،أما الولد الرابع ٌام
فهو من عصً أباه وأغرله هللا فً الطوفان  ،وفٌما ٌلً نبذة مختصرة عن أبناء نوح ( ع ) الثالثة الذٌن كانوا معه فً الفلن :
ٌ -1افث  :ترجح األخبار والتفاسٌر أنه كان الولد األكبر لنوح ( ع )  ،ولد فً عام  2470ق.م ( التكوٌن  ، ) 32 : 5كان عمر نوح ( ع )
حٌنها ٌبلغ  500عام  ،وذكر سفر التكوٌن (  ) 1 : 10أن ٌافث أنجب من زوجته سبعة أبناء  ،وخرج من تسله الفرس وأغلب األوربٌٌن ..
 -2سام  :ترجح األخبار أنه كان الولد الثانً  ،ولد بعد سنتٌن من ٌافث ( التكوٌن  ، ) 10 : 11أي فً عام  2468ق.م  ،كان عمره 98
عاما عند حدوث الطوفان  ،وخرج من نسله اآلشورٌون والٌهود والعرب واآلرامٌون  ،وأشار نوح ( ع ) إلً ابنه سام بخصوصٌة فً تعامله
( التكوٌن .. ) 26 : 9
مات سام فً عام  1868ق.م عن عمر ٌبلغ  600سنة ( التكوٌن  ، ) 11 ، 10 : 11أي أنه مات بعد وفاة سارة زوجة إبراهٌم ( ع ) بـ
 13سنة والتً توفٌت فً عام  1881ق.م  ،أي أنه مات بعد عشر سنوات من زواج إسحاق ( ع ) من رفمة  ،والذي تم فً عام  1878ق.م
فً مدٌنة حاران ..
 -3حام  :ال توجد أخبار دلٌمة عن مٌعاد مولده  ،لكنه أنجب أربعة من األبناء ( التكوٌن  ، ) 6 : 10خرج من نسلهم شعوب أفرٌمٌا وضمنهم
المصرٌون واألمازٌغ ٌ ،رتبط ذكر حام فً المزامٌر بمصر  ،لذلن ٌشٌر بعض الباحثٌن إلً مصر علً أنها أرض حام ..
كان أحد أبناء حام األربعة ٌدعً كنعان  ،حلت علً كنعان لعنة نبوٌة من نوح ( ع ) فمد نام نوح ذات ٌوم فً سكره فرأي ابنه حام عورته
فخرج من الخٌمة وأخبر بها ٌافث وسام  ،فدخال فغطٌا عورة أبٌهما دون أن ٌنظرا إلً عورته  ،لكن بعض التراجم تمول أن من رأي عورة
نوح هو كنعان ولٌس حام  ،ربما ولع هذا اإلشكال بسبب اللفظ العبري الذي ال ٌفرق أحٌانا بٌن الحفٌد واالبن  ،لكن نوحا ( ع ) أخبر أن

كنعان الذي حلت به لعناته سٌكون عبدا لٌافث وسام ..
سمٌت فلسطٌن لدٌما بؤرض كنعان (
خرجت من نسل كنعان  11لبٌلة استمرت بٌن مصر وسورٌا  ،أي فلسطٌن بالمفهوم الحالً  ،لهذا ُ
التكوٌن .. ) 19 – 15 : 10
( مالحظة  :أظهرت كتب العهد المدٌم أن سكان المدن الكنعانٌة كانوا منغمسٌن فً فعل الفواحش وأبٌدت بعض لبائلهم بالكامل علً ٌد بنً إسرائٌل حٌن أصدر ٌشوع
ابن نون أوامره بمتل كل الرجال والنساء واألطفال وحتً الحٌوانات  ،ولد استغل النماد تلن النصوص ووصفوا أسفار العهد المدٌم بأنها مفعمة بروح الوحشٌة والمتل
الغٌر مبرر  ،راجع  :العدد ٌ ..... 35 ، 34 ، 3 – 1 : 21شوع .. ) 14 – 10 : 11 / 40 – 26 : 10 / 27 – 21 : 8 / 21 ، 20 : 6

طبما لكتب العهد المدٌم ( التكوٌن  ) 29 : 9فإن نوحا لد توفً فً عام  2020ق.م حٌث كان عمره لاد بلغ  950سنة وهو ما ٌطابك عمره
المذكور فً المرآن الكرٌم ..
لال تعالً فً سورة العنكبوت آٌة  " : 14ولمد أرسلنا نوحا إلً لومه فلبث فٌهم ألف سنة إال خمسٌن فؤخذهم الطوفان وهم ظالمون " ..
بعد وفاة نوح ( ع ) بسنتٌن ولد إبراهٌم ( ع ) فً بلدة أور فً جنوب العراق فً عام  2018ق.م  ،أي بعد  352سنة من حدوث الطوفان ،
ٌعد إبراهٌم ( ع ) هو النبً الخامس بعد آدم وشٌث وأخنوخ ( إدرٌس ) ونوح  ،ومن نسل إبراهٌم ( ع ) خرجت التوراة واإلنجٌل والمرآن ..
( مالحظتان  :المالحظة األولً  :ولد إبراهٌم ( ع ) من الجٌل العاشر من نسل نوح ( ع ) ومن ناحٌة أرفكشاد وهو أحد أبناء سام  ،وذلن فً مدٌنة أور بالعراق وكان
أبوه ٌسمً تارح فً عمر  130سنة حٌن أنجبه  ،وكان له شمٌمان  ،هاران األكبر وناحور األصغر  ،توفً هاران ابن تارح فً أور  ،وكان لدي هاران ولد هو لوط
وبنت هً ملكة  ،تزوج إبراهٌم ( ع ) من سارة و تولً رعاٌة لوط واصطحبه وأسرته ( زوجة وبنتان ) مع أبٌه تارح إلً األرض الممدسة  ،كان إبراهٌم ( ع ) ٌبلغ
 75عاما عندما غادر أور إلً األرض الممدسة (  1943ق.م )  ،سار الموكب اإلبراهٌمً  960كم حتً وصل إلً حاران – شمال غرب العراق  -ومات أبوه تارح
هنان ودفن بها وهو فً عمر ٌبلغ  205سنة  ،ثم نزل الموكب جنوبا إلً دمشك ومكث بها فترة  ،ثم إلً شكٌم (  50كم شمال المدس ) ومكث بها فترة  ،ثم إلً
حبرون ( الخلٌل ) واستمر بها  ،ثم غادرها بعد مجاعة ألمت بها إلً مصر  ،ثم عاد واستمر فً بئر السبع أوال (  1933ق.م ) ثم استمرت العائلة فً حبرون التً
دفنت بها سارة ..
كان ناحور ابن تارح لد تزوج من ملكة ابنة أخٌه هاران ( التكوٌن  ، ) 22 – 20 : 22وانتمل إلً حاران لٌستمر بها بعد دفن والده تارح بها  ،أنجب ناحور من ملكة
ابنة أخٌه هاران ولدا ٌسمً بتوئٌل  ،تزوج بتوئٌل فأنجب رفمة والبان ( التكوٌن  ، ) 29 ، 24 ، 15 : 24 ، 23 : 22أنجب إبراهٌم ولده إسحاق فً عام 1918
ق .م  ،ذهب إسحاق إلً حاران وتزوج رفمة  ،تزوج البان ابن بتوئٌل ابن ناحور ابن تارح فأنجب لٌنا وراحٌل  ،ذهب ٌعموب ( إسرائٌل ) ابن إسحاق ( ع ) إلً
حاران وتزوج الشمٌمتٌن لٌنا وراحٌل وجارٌتٌهما أٌضا فأنجب األـسباط الـ  12الذٌن دخلوا إلً مصر التً ذهب إلٌها ٌوسف لبلهم ..
ولد موسً ( ع ) بمصر فً عام  1593ق.م  ،أي بعد  64سنة من موت ٌوسف ( ع )  ،تزوج من صفورة ابنة شعٌب ( ع ) فً سٌناء التً هرب إلٌها موسً ،
وشعٌب كان كاهنا وعاش فً مدٌن ( جنوب شرق سٌناء ) وهو ابن ( أو حفٌد عند بعض المفسرٌن ) من احدي بنت ًْ لوط ..
المالحظة الثانٌة  :خرج المسلمون من إسماعٌل ابن إبراهٌم ( ع ) وجارٌته هاجر المصرٌة (  1932ق.م )  ،تزوج إسماعٌل ( ع ) من لبائل جرهم العاربة وهً
 12ولدا  ،راجع ابن إسحاق فً
ٌمنٌة األصل ( بعد هالن لبائل العرب البائدة مع عاد ) فخرج من نسل إسماعٌل ( ع ) العرب المستعربة  ،أنجب إسماعٌل ( ع )

السٌرة النبوٌة البن هشام ج  1ص  ، ) 110كان فٌهم الخٌر والشر  ،اصطفً هللا تعالً من نسل إسماعٌل كنانة  ،وأصطفً لرٌشا من كنانة  ،واصطفً هاشم
من لرٌش  ،واصطفً دمحما ( ص ) من هاشم  ،راجع مسلم فً صحٌحه ج  7ص  ، 58والترمذي فً سننه بكتاب المنالب أحادٌث رلم ، 3625 / 3605
وأحمد فً مسنده ج  4ص  ، 107والبٌهمً فً دالئل النبوة ج  6ص .. ) .. 340

رائف دمحم الوٌشى
أمرٌكا
تابع مماالت سابمة لكاتب الممال على صفحته ومدونته
www.ahrarmisr.com

