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 ) 1مقدمة ،وترجمة مختصرة لإلمام ابن ماجه  -رحمه هللا تعالى -






ضبط لفظة (ماجه).
ترجمة مختصرة البن ماجه.
التعرٌف بكتاب السنن البن ماجه ،وبٌان مٌزاته.
أشهر من روى السنن عن ابن ماجه.
منهج ابن ماجه فً إبراز العقٌدة.

سنة ً
واصطالحا
لغة
ً
 ) 2تعرٌف ال ُّ









سنة ً
واصطالحا.
لغة
ً
تعرٌف ال ُّ
سنة.
من معانً ال ُّ
سنة).
ال
(
لفظة
وجوه اشتقاق
ُّ
الجهل البسٌط والجهل المركب.
سنة فً لسان أهل الشرع.
ال ُّ
سنة فً اصطالح األصولٌٌن.
ال ُّ
سنة فً اصطالح الفقهاء.
ال ُّ
سنة فً اصطالح المحدِّثٌن.
ال ُّ

سنة
 ) 3بٌان مكانة و ُح ِج ٌَّة ال ُّ







األحادٌث فً وجوب طاعة النبً صلى هللا علٌه وسلم.
عدم االستهانة بالذنوب.
من أقوال األئمة األربعة فً وجوب األخذ بالحدٌث وترك تقلٌد آراء األئمة المخالفة له.
سنة فً اإلسالم.
بٌان مكانة ال ُّ
الوحً على قسمٌن.
سنة.
بٌان ُح ِج ٌَّة ال ُّ
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سنة وجحدها.
حكم من رد ُحج ٌَّة ال ُّ

 ) 4ذم البدع ،وذكر وجوه شؤمها








المتابعة للرسول صلى هللا علٌه وسلم تتحق بستة أمور.
سنة والرد علٌها.
ُحجة المعطلٌن لل ُّ
سنة.
أجر من دعا إلى ال ُّ
البدعة ً
واصطالحا.
لغة
ً
من النصوص واآلثار فً ذم البدع.
من أدلة العقل على ذم البدع.
من وجوه شؤم البدع.

 ) 5باب اتباع سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم





باب اتباع سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
الفقه ٌدور على خمسة أحادٌث.
النهً عن السؤال على وجه التعنت والعبث واالستهزاء.
بٌان من هم الطائفة المنصورة.

 ) 6صفات الفرقة الناجٌة ،وباب تعظٌم حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والتغلٌظ على
من عارضه




بٌان من هم الطائفة المنصورة.
صفات الفرقة الناجٌة.
باب تعظٌم حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والتغلٌظ على من عارضه.

 ) 7تتمة باب تعظٌم حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والتغلٌظ على من عارضه



الشروط الواجب توافرها لكً تخرج المرأة إلى المسجد.
الحدٌث عن هجران أهل البدع.

 ) 8باب التوقً فً الحدٌث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم




باب التوقً فً الحدٌث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
من آداب المحدِّثٌن.
حكم الرواٌة بالمعنى.

 ) 9باب التغلٌظ فً تعمد الكذب على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم



باب التغلٌظ فً تعمد الكذب على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
أعظم أنواع الكذب.

 ) 10باب من حدَّ ث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حدٌ ًثا وهو ٌُرى أنه كذب






باب من حدَّ ث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حدٌ ًثا وهو ٌُرى أنه كذب.
احتراز الصحابة رضً هللا عنهم وتوقٌهم فً الرواٌة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
الترهٌب من الكذب فً الحدٌث.
من عالمات الكبٌرة.
حكم الكذب على الرسول صلى هللا علٌه وسلم.
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س َّنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن
 ) 11باب اتباع ُ








س َّنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن.
باب اتباع ُ
س َّن ة.
المراد بال ُّ
المراد بالخلفاء الراشدٌن.
البالغة فً الموعظة.
أقسام الناس.
المراد بالبدعة.
البدعة اللغوٌة والبدعة الشرعٌة.

 ) 12باب اجتناب البدع والجدل





باب اجتناب البدع والجدل.
حال النبً صلى هللا علٌه وسلم عند الخطابة.
النهً عن المراء فً القرآن.
التحذٌر من الكذب.

 ) 13تتمة باب اجتناب البدع والجدل


تتمة باب اجتناب البدع والجدل.

 ) 14باب اجتناب الرأي والقٌاس








باب اجتناب الرأي والقٌاس.
كٌفٌة قبض العلم.
التحذٌر من التسرع فً الفتوى.
الفرق بٌن تجرٌد المتابعة للرسول صلى هللا علٌه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها.
الفرق بٌن الحكم ال ُم َن َّزل الواجب االتباع والحكم ال ُم َّأول.
الفرق بٌن التقلٌد واالتباع.
قاعدة فً صالح البٌوت والحفاظ على استقرارها.

 ) 15باب فً اإلٌمان








باب فً اإلٌمان.
سنة والجماعة.
اإلٌمان عند أهل ال ُّ
اإلٌمان عند المرجئة.
من األدلة على زٌادة اإلٌمان ونقصانه.
اإلٌمان عند الخوارج.
الحٌاء ً
لغة وشر ًع ا.
الفرق بٌن اإلسالم واإلٌمان.

 ) 16باب فً القدر







باب فً القدر.
من األدلة على وجوب اإلٌمان بالقدر.
القدر فً اللغة.
القضاء فً اللغة.
مراتب اإلٌمان بالقدر.
من األمور الدالة على أن فعل العبد باختٌاره وقدرته.
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الرد على العاصً المحتج بالقدر.
من ضل فً القضاء والقدر.
الفرق بٌن المشٌئة واإلرادة.
الفرق بٌن اإلرادة الكونٌة واإلرادة الشرعٌة.
الهداٌة هداٌتان.

سنة والجماعة فً الصحابة رضً هللا عنهم
 ) 17عقٌدة أهل ال ُّ









الواجب التزامه فً أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأهل بٌته.
ً
أفضل الصحابة
إجماال.
ً
أفضل الصحابة
تفصٌال.
الخالفة بعد النبً صلى هللا علٌه وسلم.
بٌان فضل الصحابة رضً هللا عنهم.
عدالة الصحابة رضً هللا عنهم.
حكم سب الصحابة رضً هللا عنهم.
أقسام الناس مع الصحابة رضً هللا عنهم.

 ) 18باب فً فضائل أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
























باب فً فضائل أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
فضل أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه.
فضل عمر رضً هللا عنه.
فضل عثمان رضً هللا عنه.
فضل علً بن أبً طالب رضً هللا عنه.
فضل الزبٌر رضً هللا عنه.
فضل طلحة بن عبٌد هللا رضً هللا عنه.
فضل سعد بن أبً وقاص رضً هللا عنه.
فضائل ال َع َ
ش رة رضً هللا عنهم.
فضل أبً عبٌدة بن الجراح رضً هللا عنه.
فضل عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه.
فضل العباس بن عبد المطلب رضً هللا عنه.
فضل الحسن والحسٌن ابنً علً بن أبً طالب رضً هللا عنهم.
فضل عمار بن ٌاسر رضً هللا عنهما.
فضل سلمان وأبً ذر والمقداد رضً هللا عنهم.
فضائل بالل رضً هللا عنه.
فضائل خباب رضً هللا عنه.
فضل أبً ذر رضً هللا عنه.
فضل سعد بن معاذ رضً هللا عنه.
فضل جرٌر بن عبد هللا البجلً رضً هللا عنه.
فضل أهل بدر.
فضل األنصار.
فضل ابن عباس رضً هللا عنهما.

 ) 19باب فً ذكر الخوارج





باب فً ذكر الخوارج.
متى ظهرت الخوارج؟
ألقاب الخوارج.
من أهم بدع الخوارج.
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 ) 20باب فٌما أنكرت الجهمٌة







باب فٌما أنكرت الجهمٌة.
رؤٌة المؤمنٌن ربهم ٌوم القٌامة.
صفة الضحك هلل تعالى.
هل رأى النبً صلى هللا علٌه وسلم ربه لٌلة المعراج؟
عقٌدة أهل السنة فً القرآن.
إثبات صفة السمع هلل تعالى.

س َّنة حسنة أو سٌئة
سنَّ ُ
 ) 21باب من َ



س َّنة حسنة أو سٌئة.
سنَّ ُ
باب من َ
الدعوة إلى الهدى.

س َّنة قد أمٌتت
 ) 22باب من أحٌا ُ


س َّنة قد أمٌتت.
باب من أحٌا ُ

 ) 23باب فضل من تعلم القرآن وعلَّمه





باب فضل من تعلم القرآن وعلَّ مه.
الدعوة إلى هللا تقع بأمور شتى.
خٌر ا.
وصٌة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بطلبة العلم ً
بٌان فضل تعلم القرآن وتعلٌمه.

 ) 24باب فضل العلماء والحث على طلب العلم



باب فضل العلماء والحث على طلب العلم.
العلم المفروض تعلمه على ضربٌن.

 ) 25باب من بلَّغ عِل ًما



باب من بلَّغ عِ ل ًما.
بٌان فضل تبلٌغ العلم.

مفتاحا للخٌر
 ) 26باب من كان
ً


مفتاحا للخٌر.
باب من كان
ً

 ) 27باب ثواب معلم الناس الخٌر


باب ثواب معلم الناس الخٌر.

 ) 28باب من كره أن ٌوطأ َعقِباه


باب من كره أن ٌوطأ َعقِباه.
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 ) 29باب الوصاة بطلبة العلم


باب الوصاة بطلبة العلم.

 ) 30باب االنتفاع بالعلم والعمل به





باب االنتفاع بالعلم والعمل به.
ذم من تعلم العلم لغٌر هللا تعالى.
ذم الرٌاء.
الحث على اإلخالص والتنفٌر من الرٌاء.

سئِل عن علم فكتمه
 ) 31باب من ُ



سئِل عن علم فكتمه.
باب من ُ
من النصوص فً التحذٌر من كتمان العلم.
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