
  
   غـزة –الجامعة اإلسالميـة 

  عمادة  الدراسات  العليــا
  كليــة  أصــول  الدين

  قسم الحديث الشريف وعلومه
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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لقد جعل اهللا تعالى لألمة اإلسالمية من الصفات والميزات ما يجعلها خير أمة أخرجـت               
للناس، فجعل االعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، والتوحد وااللتزام بالجماعة مـن               

 وقويت شوكتهم، وانتصروا على أعدائهم، وفتحوا الـبالد         وما ظهر أمر المسلمين   أعظم ميزاتها،   
وقادوا العباد، وصاروا أئمة هدى ومصابيح دجى، ودعاة خيـر وتقـى؛ إال بتمـسكهم بـدينهم                 

 حيث آخى النبي صـلى اهللا       - بحمد اهللا تعالى   -ووحدتهم، وبقراءة التاريخ اإلسالمي، يتجلى ذلك     
لى ما كان بين األوس والخزرج من نزاع تحقيقاً         عليه وسلم بين المهاجرين واألنصار، وقضى ع      

  .للوحدة الجامعة التي اشترك الجميع فيها تحت ظل اإلسالم العظيم
  .وقد صور لنا النبي صلى اهللا عليه وسلم حال المسلمين المترابطين أدق تصوير

                                                
  .١٠٢سورة آل عمران آية  (1)
  . ١سورة النساء آية  (2)
   .٧١، ٧٠سورة األحزاب آية  (3)
  .١٠٣  آيةسورة آل عمران (4)



 ٢

اَل رسـوُل اللَّـِه     قَ: النُّعمان بن بِشيرٍ رضي اهللا عنهَ قُالُ      عن   اإلمام البخاري في صحيحه      روى
َ تـرى املـؤمنني يف تـرامحهم وتـوادهم وتعـاطفهم، كمثـل اجلـسد إذا " َ:صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َ ََْ ُِْ َ َ َ َ َ َِ ُِ َ َ ِّ َ َ ُ ِ َ ْ

َّاشتكى عضوا، تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى َّ َ ُ َُْ َ َ ُ َ ً ُِ َِ ِ ِ ِ َ َ َ َْ َ ْ" )١(  .                 
ن الواضح في ھ ذا الزم ان م ا یع اني من ھ المجتم ع الم سلم م ن تفك ك وتف رق، حی ث              ولعل م 

وما للضعاف المتفرقين الـذين اسـتحكمت فـيهم    استبیحت قصعة المسلمین، وانتھكت حرماتھم،      
األثرة والبغضاء، وسرت فيهم الخالفات والتفكك إال أن يدفعوا عن أنفسهم غوائل األعداء، ومكر              

    .األلداء

سنة النبوية زاخرة بالمشاهد الواضحة واألحاديث الصريحة على ضرورة التمسك          وألن ال 
بالوحدة والتحذير من الفرقة؛ وجدت أنه من الضروري الكتابة في هذا الموضوع، مبيناً المـراد               

وحدة األمة اإلسالمية في السنة     ": بالوحدة ومقوماتها، ومحذراً من الفرقة وأسبابها، تحت عنوان       
، سائال المولى التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهـه            "ية دراسة موضوعية  النبو

  .الكريم، وأن ينفع به المسلمين
  

                                                
   .٢٠ مفصالً صسيأتي تخريجه، و٥٦٦٥ ح ٥/٢٢٣٨مة الناس والبهائم باب رح، كتاب األدب (1)



 ٣

  :أهميــــــة الموضــوع وبواعث اختياره: أوالً
  :تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية

  .أن الوحدة أساس في بناء المجتمع اإلسالمي. ١
ة مؤلمة، نخرت جسد األمة اإلسالمية بشكل عام والشعب الفلـسطيني بـشكل     مانجده من فرق  . ٢

  .خاص
خاصة ، وضرورة توحيد الصف والكلمة   ، حاجة األمة اإلسالمية إلى الوحدة والتآلف والمحبة      . ٣

وهـذا اليخفـى علـى      ، وأن قصعة األمة اإلسالمية مستباحة؛ تآلبت عليها قوى الكفر والطغيان         
  .مسلم
تمام الرسول صلى اهللا عليه وسلم بتوحيد الصف المسلم وترسيخ التآلف والمحبة            بيان مدى اه  . ٤

  .بين المسلمين في كل أمورهم وأعمالهم
  

  :أهداف الموضــوع: ثانياً
  .تساهم في تقدمه وازدهاره ، إبراز دور الوحدة في بناء المجتمع على أسس صحيحة .١
  .أن يتعرف المسلمون على الوحدة وعوامل قيامها .٢
  .التحذير من الفرقة وبيان خطرهاعلى المجتمع .٣
 .محاولة رسم الطريق أمام الشعوب اإلسالمية نحو طريق الوحدة واالجتماع .٤

هذا الموضوع يلبي رغبة عندي في تقديم خدمة للسنة النبوية والمكتبة اإلسالمية بـشكل               .٥
لمكتبـة  عام وإلخواني في مجال التخصص خاصة، وعليه فهو مساهمة حقيقية إلثـراء ا     
  .اإلسالمية في شكل دراسة موضوعية ألحاديث محققة مخرجة في مصنف واحد

  
  :  الجهود والدراسات السابقـــة: ثالثاً

 الكبير بموضوع الوحدة من قبل الباحثين والدارسين إال أن الناحيـة            مبالرغم من االهتما  
الت في المجالت والدوريات،     مقا ب من ذلك، كما أن الكتابات كثير منها       الحديثية لم يكن لها نصي    

وهذا الذي جعلني أخوض هذا الغمار خدمة للسنة ونفعا للباحثين، وألقدم عمال شامال تحت هـذا                
  .العنوان، سائال المولى التوفيق والسداد

  
  :ومن هذه الكتب حول هذا الموضوع

هـا  كتاب الوحدة اإلسالمية لمحمد أبو زهرة، تحدث فيه عن الوحدة اإلسـالمية وتكوين             .١
 ككتب السيرة ومراحل وحدة األمة    ، وطريقة جمعها؛ إال أن كالمه كان تاريخيا      ، وانقسامها



 ٤

اإلسالمية وانقسامها، أما بحثنا فيركز على الوحدة اإلسالمية من خالل السنة النبوية فـي              
 .دراسة موضوعية 

ور عـدنان   كتاب بناء األمة اإلسالمية الواحدة والنظرية العامة للدعوة اإلسالمية، للدكت          .٢
 . من تفكك وتناحرةالنحوي، تناول سبل تحقيق الوحدة اإلسالمية، وبين فيه حال األم

أبحاث ووقائع اللقاء   " الوحدة اإلسالمية اإلطار النظري وخطوات التطبيق     "كتاب بعنوان    .٣
 ٩-٦ ماليزيـا، المنعقـد      -رالسابع للندوة العالمية للشباب اإلسالمي المنعقد في كوااللمبو       

  م ١٩٩٣ يناير ٣١-٢٨هـ ١٤١٣شعبان 
أشرف علـى إعـداده وتقديمـه إلـى         " دعوة التقريب من خالل رسالة اإلسالم     "كتاب   .٤

بالنيابة عن دار التقريب محمد محمد المـدني  وفيـه         " المجلس األعلى للشئون اإلسالمية   "
 . مقاالت عن الوحدة وسبل تحقيقها ومقومات الدولة اإلسالمية

السنة النبوية، للدكتور أحمد عمر هاشم، بحث مقدم للملتقـى          وحدة األمة اإلسالمية في      .٥
فـي مكـة المكرمـة      " وحدة األمـة اإلسـالمية      " األول للعلماء المسلمين تحت عنوان      

م، وهو بحث مقدم لمؤتمر ضمن مجموعة أبحاث حول الموضوع فـي         ٢٠٠٦هـ،١٤٢٧
ه، وموسعاً في شـكل      وأما بحثنا فيأتي جامعا لكثير مما لم يتعرضوا ل         )١(ورقات معدودة، 

 .دراسة موضوعية محققة

إعداد هاشـم   "العصبية في ضوء اإلسالم دراسة وصفية تحليلية        "رسالة دكتوراه بعنوان     .٦
تكلم عن العصبية بأنواعها طائفية وقبلية وبين فيها نبذ التعـصب           ، محمد علي المشهداني  
 .لها والبعد عن اإلسالم

 
  :لبحثمنهج الباحث وطبيعة عمله في ا: رابعاً
ويستخدم منهج االستدالل الذي ينبنـي      ، يتبع الباحث المنهج االستقرائي في جمع الروايات       .١

 .على قواعد التأمل والتفكر في فهم دالالت النصوص النبوية ومعانيها

يقوم الباحث بترقيم األحاديث ترقيماً تسلسلياً، وإذا تكرر الحديث في مباحث الرسالةاكتفى             .٢
  (*)الباحث بوضع نجمة 

ويـضع لكـل مجموعـة مـن        ، يقوم الباحث بجمع األحاديث التي لها عالقة بالموضوع        .٣
 .وقد يضع للحديث الواحد عنواناً، األحاديث عنواناً يناسبها

  .يستعين الباحث باآليات القرآنية ذات الصلة بالموضوع،وأقوال المفسرين .٤

                                                
  . األبحاث التي قدمها مجموعة من العلماء تتناول بعض جوانب موضوع الوحدة، في صورة موجزة(1)



 ٥

حكام الفقهية المتعلقـة    وبيان الفوائد واأل  ، يستعين الباحث بأقوال العلماء في شرح الحديث       .٥
  .بالموضوع

االقتصار على األحاديث المقبولة، التي تدور بين الصحيح والحسن، واستبعاد مالم يـصح        .٦
 . ومالم يثبت

  .قد يتكرر الحديث الواحد في أكثر من موضع، حسب موضوعات البحث .٧
ان فيه  سوى ماك ، إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما يكتفي الباحث بتخريجه منهما           .٨

من علة تدليس، أو اختالط، أو ارسال، ونحوها، فإن الباحث يبينه ويزيل هذا االشـكال،               
وإذا لم يكن الحديث فيهما توسع الباحث في تخريجه ما أمكن بما يخدم الموضـوع، مـع             

 .بيان حكمه

إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فالعزوإليهما كفيل بصحة الحديث، وإن كان في               .٩
ما حكم الباحث عليه وفقا للقواعد الحديثية، مستأنساً بأحكام أهل العلم عليهـا، أمـا               غيره

اآلثار فقد درس الباحث بعضها لتعلقه بصلب الرسالة، وأما ما ورد لالستئناس فلم يلتـزم               
 . الباحث بدراسته

االكتفاء بذكر الراوي األعلى للحديث، وذكر إسناده ومن أخرجه من األئمة  .١٠
 في هامش الرسالة، مع تبيان موضعه باإلشارة إلى الكتاب والباب والجزء في مصنفاتهم

  .والصفحة ورقم الحديث
  .وبعد ذلك يحيل الباحث لمكان وجوده فقط، تخريج الحديث المكرر عند أول مرة .١١
  .إلخ...بمثله أو نحوه: المقارنة بين الروايات بقول الباحث .١٢
 وسيقتصر على اإلشـارة إلـى ضـعف    لم يترجم الباحث للراوي الذي وثقه ابن حجر،    .١٣

وبيـان رأي الباحـث   ، أما الراوي المختلف فيه فيتوسع الباحث في ترجمته، الراوي عنده 
  .فيه

 .يوضح الباحث الكلمات أو األلفاظ الغريبة بالرجوع إلى كتب اللغة وغريب الحديث .١٤

 . يعرف الباحث بأماكن البلدان الغريبة بالرجوع إلى الكتب ذات الصلة  .١٥

  
  خطــة البحث: مساًخا

  .قسمت البحث إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة
ذكرت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والجهود والدراسـات          : المقدمة

  .السابقة، ومنهج الباحث وطبيعة عمله في البحث
  




