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<: من هو مؤلف مسند �bد؟ 
^: �إلماR ��د بن حنبل ;�ه �هللا، 
 -  � �لدين  نو;  سيدنا   bقا �لقد 
�خلليفة �أل�b لسيدنا �ملسيح �ملوعو) 
بأنه  تقريظ مسند ��د   4 - �

�ا;@ صحيح �لبخا;@. 

�لسنة  ألهل  �حلديث  ُكتب   :>
 Vتعر فهل  �متد��لة،  معر�فة 

كتب �حلديث للشيعة؟
^: هي �;بعة كتب: 

يعقو&  بن  ملحمد  �لكا4؛   -١  
من   ٣٢٩  Rعا  4 �ملتوّفى  �لُكلي¹ 

.oجر��
ملحمد  �لفقيُه؛   dَيْحُضر ال  َمْن   -٢
�ملشهو;  �لُقّمي،  بابويه  بن  علي  بن 
 ٣٨١ R4 عا èملتو� (`�بـ (�لصد

.oمن ��جر
 �� للشيخ  �ألحكاR؛  ִדذيب   -٣
 Rجعفر £مد �لطوسي �ملتوّفى 4 عا

٤٦٠ ��جر@. 
فيه  �ختلف  فيما  �الستبصا;   -٤
£مد  جعفر   �� للشيخ  �ألخبا;؛ 
 ٤٦٠  Rعا  4 �ملتوّفى  �لطوسي 

��جر@. 

"�ج   Lكتا عن   Vتعر  �ما�  :>
�لبالغة"؟

 b�هذ� �لكتا& يشتمل على �قو :^
 � علي   Rإلما� سيدنا   � منسوبة 

�خطبه �;سائله.

<: من قاc �معه؟
�ملرتضى  �لشريف  Þمعه   Rقا  :^

�لقاسم" �هو علي بن �حلسني  "�بو 
بن موسى بن £مد بن �بر�هيم من 
�حفا) �حلسني بن علي بن �� طالب 
�قد تو4 سنة ٤٣٦هـ. �قيل  ،�
�لشريف  ليس  Þمعه،   Rقا من  بأ� 
�ملرتضى، بل �خوd �لشريف �لرضي 
"�بو  �هو   -j��ملعر �لشاعر   –
 èملتو� �حلسني،  بن  £مد  �حلسن" 

سنة ٤٠٦ هـ.
    

فيه  تنّبأ   pلذ� ما هو �حلديث   :>
	سو= �هللا � بظهو	 �د` { �ألمة 

�إلسالمية على 	�< كل قر�؟ 
 Rها �إلما(;���ية �; 4 � bقا :^
يبعث  �هللا   ��" سننه   4  (���( �بو 
�ذd �ألمة على ;�� كل مائة سنة 
من �ّد) �ا )ينها." (سنن �� )��)؛ 

كتا& �ملالحم) 
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على  يد=  حديٍث  من  هل   :>
خاَتم  سيدنا  بعد  نٍ�   Zي� �مكا� 

�لنبيني �؟
^: قاb � عند �فاo �بنه �بر�هيم "لو 
�بن  (سنن  نبيا"  يقا  ِصدِّ لكا�   Ûعا

ماجة؛ كتا& �جلنائز)

عيسى  سيدنا  عمر  كا�  كم   :>
� عند �فاته؟ 

 4� ،b4 كنـز �لعما (;�^: لقد 
�ملستد;]، ��لبد�ية ��لنهاية، �قصص 
�ألنبياp: حديث �لنµ � "�� عيسى 
بن مرمي عاÛ عشرين �مائة سنة.“

بأ�  يفيد  حديثا   Vتعر هل   :>
 pملهد�  cإلما�� �ملوعو`  �ملسيح 

شخص ��حد؟
(�بن  عيسى“  �ال  �ملهد@  ”ال   :^

ماجة؛ كتا& �لفنت).

على   � �لن�   ُّ̀ 	 كا�   �ما�  :>
�آلخرين“ ” عن  �لصحابة   =�سؤ
 g	آلية (٤) من سو��ملذكو	ين { 

�جلمعة؟ 
على   dيد  � �هللا   bسو; �ضع   :^
كتف سلما� �لفا;سي � �قاb: لو 
كا� �إلميا� عند �لثرّيا، لناله ;جل من 

هؤالp. (�لبخا;@؛ كتا& �لتفس�)

�ملؤمنني   c� ر/  فسَّ كيف   :>
عنها  �هللا  	ضي  عائشة   gلسيد�

”خامت �لنبيني“؟ 
�نسانا  ·عت  حني  قالت  لقد   :^
 µن ال   @�  “dبعد  µن ”ال   bيقو
خامت  ”قولو�  مطلقا:   � £مد  بعد 
 “.dبعد  µن ال  تقولو�  �ال  �لنبيني، 

(�لد; �ملنثو;، للسيوطي) 

كتاL"مسند  مؤلف  هو  من   :>
�ألعظم"؟ cإلما�

بن  �لنعما�  حنيفة  �بو   Rإلما�  :^
ثابت ;�ه �هللا.

ثابت،  بن  �لنعما�  هو  حنيفة:  �بو 
�ألئمة  �حد  �حلنفية،   Rما� �لكو4، 
 4 �لد  �لسنة،  �هل  عند  �أل;بعة 
سنة  �تو4  ٨٠هـ  سنة  �لكوفة 

١٥٠هـ.

ُمَوّطأ   "Lكتا مؤلف  هو  من   :>
مالك"؟

^: �إلماR مالك بن �نس ;�ه �هللا.
�ألصبحي  مالك  بن  �نس  بن  مالك 
�ملدy، هو �حد �ألئمة �أل;بعة عند 
�ملالكية.  تنسب  ��ليه  �لسنة،  �هل 
٩٣هـ  سنة   o;ملنو� �ملدينة   4 �لد 

�تو4 فيها سنة ١٧٩هـ.

�جلامع "Lكتا مؤلف  هو  من   :>
�لكب3"؟

 yمد بن �حلسن �لشيبا£ Rإلما� :^
�حلنفي �لبغد�)@ ;�ه �هللا.

(١٣٢ – ١٨٩)هـ.

 } "cّأل�"Lمن هو مؤلف كتا :>
�لفقه؟

^: �إلماR £مد بن �);يس �لشافعي 
;�ه �هللا.

�لعبَّا�  بن  �);يس  بن  £مد   Rإلما�
ائب بن  بن عثما� بن شافع بن �لسَّ
 jعبد يزيد بن �ملطلب بن عبد منا
��اæي �لقرشي، َ�حد �َألئمة �َأل;بعة 
تنسب  ��ِليه  نَّة،  �لسُّ َ�هل   عند 
 ،Rأل�� �أل&  قرشي  �هو  افعية،  �لشَّ
 oيِّد �لسَّ ُ�خت     oحفيد هي  فُأمُّه 
فاطمة بنت �سد، ��لدo �إلماR علي 
�،  �ذ�  كا�   َ��  طالب   بن  
َ�� طالب  يقوb: علّي بن  افعي  �لشَّ

.Yبن خال��عمي، 
سنة   oَّغز  4 �لشافعي   Rإلما� �لد 
�هو   dلد�� تو4  �قد  ١٥٠هـ، 
�لعـمر،  من  نتني  �لسَّ  ��يتجا ال 
�نشأ  ة،  مكَّ  �ِ ُ�مُّه  فَأخـذته 
سنة  مصر   4 �تو4   ...Ëيتيم فيها 

٢٠٤هـ.


