
 مسات السبيل وسالكيه 1 

  



 مسات السبيل وسالكيه 2 

 

 ة الشيـخ المؤلـف $ـاب هو الموقع الرسمي لفضيلـمصدر هذا الكت

 ة الشيخمع ورث التواصليسمح بنشره واالنتفاع به، وال يسمح بطباعته إال بعد 

 

 

hasona.net 

 

http://www.hasona.net/
https://hasona.net/


 مسات السبيل وسالكيه 1 

  

اِطر ُمْسَتقريم   ﴿ َ نَّ َهـَذا ِصر
َ
رُكْم َعن َسبريلرهر ا َوأ َق ب ُبَل َفَتَفرَّ  ﴾  ... فَاتَّبرُعوهُ َواَل تَتَّبرُعواْ السُّ

 (153اآلية )« األنعام»سورة 

 :وبعد، رسول اهلل وإخوانه وآله ومن واله ى  الحمد هلل والصالة والسالم عل

إلبراز معالم السبيل ملّحة، هندت لها المجامع، ودونت ألجلها الدواوين،  دعوة  

 التمام، موجب ى  سبيل  ناطق بكمال، داع إل: ذلكم ألنه ؛لسمائها هباليل ى  واستعل

 ، يغني حاجات األنام، يف كّر العصور ومختلف الدور.ى  للرض

رْعَمِتر ...  ﴿ :ى  قال تعال تَْمْمُت َعلَيُْكْم ن
َ
ْكَملُْت لَُكْم دريَنُكْم َوأ

َ
اْْلَوَْم أ

ُكُم اإلرْساَلَم درينا  
يُت لَ  .[3:المائدة] ﴾  ...َوَرضر

ا فَرَّْطَنا ِفر الكرَتابر مرن َشْ  ﴿ :ى  قال تعالو ونَ  ٍء ُثمَّ إرَلى مَّ رهرْم ُُيََْشُ  ﴾ َرب 

 .[38:األنعام]

يُف اْْلَبريُ  ﴿ :ى  قال تعال ؛سبيٌل تام عام نام اَل َيْعلَُم َمْن َخلََق وَُهَو اللَّطر
َ
 ﴾ أ

 .[14:الملك]

وانتصارا له، به، ا وتقديم   وقبوال  ا الدليل: تلقف   ى  وما ذا إال لقيامه كما أسلفت عل

رْت  ﴿ :ى  ال تعالق؛ وهو منصور غالب َ يَنُُصُْكْم َوُيثَب  وا اَّللَّ ريَن آَمُنوا إن تَنُُصُ َها اَّلَّ يُّ
َ
يَا أ

قَْداَمُكمْ 
َ
 [.7:محمد] ﴾ أ

الحق منصورين ال يضرهم من  ى  زال طائفة من أمتي علتال » ويف الصحيح:
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 .(10رقم)« صحيح سنن ابن ماجة»« يأتي أمر اهلل عز وجل ى  خالفهم حت

عاصمة  حقيق، ُحّدت له حدود، وضبطت ضوابط، وأبدعت حقوق،سبيل حق 

 .التعاون عليه ى  من انحراف، حاجبة عن انجراف، جامعة للربّ، داعية إليه، حاضة عل

ى ...  ﴿ :ى  قال تعال  ْ ََعَ ر َواتلَّْقوَ  َوَتَعاَونُوا ى  ىى الْب  ْ ََعَ ثْمر َوالُْعْدَوانر  َواَل َتَعاَونُوا اإلر
يُد الْعرَقابر َواتَُّقواْ  َ َشدر َ إرنَّ اَّلل   .[2:المائدة] ﴾ اَّلل 

رْهدري إر  ﴿ :ى  قال تعال ؛قاطع بديع ى  سبيٌل قائم قويم، قاض بالهد نَّ َهـَذا الُْقْرآَن ي
ُ الُْمْؤمرنريَ  ر قَْوُم َوُيبََش 

َ
َ أ ِتر ِهر

رلَّ  .[9:اإلسراء]. اآلية ﴾ ...ل

بعدهما: كتاب اهلل وسنتي، ولن تركت فيكم شيئين لن تضلوا »: ويف الحديث

 .(2937للعالمة األلباين برقم)« صحيح الجامع...»« الحوض ى  يردا عل ى  يتفرقا حت

 «.مفيتفقد ك   ،اتبعوا وال تبتدعوا»: ويف األثر

 «.كل فضيلة ى  العلم وسيلة إل» إذ ؛لمالع   ى  لم عدل، داع إلسبيٌل ع  

عدوله: ينفون عنه تحريف يحمل هذا العلم من كل خلف » ويف الصحيح:

 .(248برقم )« المشكاة»« الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

ِغب وت بع: سبيٌل مهيع ماتع، مانع من االنحراف رادع، نَا  ﴿ ألجل ذلك ر  اهدر
اَط الُمسَتقريَم  َ ر يهرْم وَ  6الُص 

يهرْم َغير الَمغُضوبر َعلَ
نَعمَت َعلَ

َ
ريَن أ اَط اَّلَّ َ ال ريَ ِصر  ﴾  الَ الضَّ

 .[7-6:الفاتحة]

رواه  «الدين النصيحة...»كيف ال وشيوع النصح،  ى  سبيل ناصع ناصح، داع إل

 .(2324برقم )« صحيح الجامع...» «إنما الدين النصح»و .اإلمام مسلم
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حكام ومحكومين،  ذيوع املحبة بين عموم املسلمين، ى  سبيل ألف مألوف، يدعو إل

 تألفها قلوب حيّة حيية، وتأنفها نفوس تعيسة أبية.، اذير، مرقومة مزبورةوفق ضوابط ومح

ريَن آَمُنواْ َولَْم  ﴿ :ى  قال تعال ؛مرضاة رب العاملين ى  سبيٌل آمن مأمون، موصل إل اَّلَّ
ْهَتُدونَ  ْمُن وَُهم مُّ

َ
ْولَـئرَك لَُهُم األ

ُ
رُظلٍْم أ  .[82:األنعام] ﴾ يَلْبرُسواْ إريَماَنُهم ب

 ى  ومن ثم وجب سلوكه، وتعيين عل خيري الدنيا واآلخرة، ى  يٌل دال علسب

َنٍة إرَذا  ﴿ :ى  قال تعال؛ المكلفين المسير عليه والمصير إليه رُمْؤمرٍن َواَل ُمْؤمر َوَما ََكَن ل
ْمر   قََضى 

َ
ُ َورَُسوُُلُ أ ْمررهرْم َوَمن َيْعصر ا اَّللَّ

َ
ن يَُكوَن لَُهُم اْْلرَيَُة مرْن أ

َ
َ َورَُسوَُلُ َفَقْد أ اَّللَّ

برينا   َضلَّ َضاَلال    .[36:األحزاب] ﴾ مُّ

: السبيل، سبيل السلف الصالح، أهل الحديث واألثر، أهل السنة والجماعة إنه

 .-الخاص ى  بالمعن-

: االستسالم للدليل، االستمساك بالكتاب والسنة، االستعصام بالحديث إنه

، أو استحسان، أو أقوال ى  رأي، أو هو ى  عل وجوب تقديمها ى  واألثر، الداعي إل

 مجاهيل المجاهيل، والتي فشت فحشًا، وأفحشت.

قام جهد مشكور، وسعي مأجور، تحمله سواعد أمينة قوية،  لذلك؛ا وتحقيق  

 .الدوام فتية ى  وفق ضوابط عل

للحديث، وإعالء  لألثر ا للتوحيد، وانتصار  ا تحقيق   قامت الدعوة السلفية العلمية:

 .-رواية ودراية-

 التوحيد، بالتوحيد.  ى  داعية إل قامت:

 السنة، وفق فهم سلف األمة. ى  االجتماع عل ى  حاثة عل قامت:
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 وتعليما. ا قاضية بلزوم طريق العلم تعلم   قامت:

مراعية أصول السلف يف االستدالل ومنهجهم يف التلقي؛ سالمة للعقيدة،  قامت:

 واستقامة للمنهج، وعصمة للذهن.

الخير، يف ظل والية  ى  نبذ الفرقة والشقاق، والتعاون عل ى  داعية إل امت:ق

 شرعية، لها مع التوقير السمع والطاعة يف المعروف ووفق القدرة.

 لتسهم يف اإلصالح وتسهب. قامت:

للوعد ا تحقيق   ؛-ما تمسكوا- منصورون وال بد والحالة هذههم  ورجاالتها: 

 وتكرما. تفضال  لوعيده؛ ا عده حق ال يتخلف، خالف  وو، بحانهس الكريم من الكريم

ْجَر َمْن  ﴿ ى  قض وربنا العلي المتعال واسع الفضل واسع المغفرة،
َ
يُع أ إرنَّا اَل نُضر

ْحَسَن َعَمال  
َ
 .[30:الكهف] ﴾ أ

ينَ  ﴿ :ى  كما قض در َ اَل يُْصلرُح َعَمَل الُْمْفسر  .[81:يونس] ﴾ إرنَّ اَّلل 

، اوتجويد   ا، ولجهدهم قبوال  ا، ولسعيهم تسديد  مسؤول لهم توفيق  ال ى  تعالاهلل  

 .إخوانه وآله وصحبه أجمعين ى  نبينا محمد وعل ى  اللهم وسلم وبارك عل وصل  

 .والحمد هلل رب العالمين

 كتبه

 الراجي رحمة ربه

 أبو عبد اهلل

 محمد بن عبد الحميد حسونة
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