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البيتوأهل اكيحابة قى السنة أهل عقيدة 

الدكتورالشيخ مقدمة 

الحميدالله عبد بن سعد 

ق،لآء&

أشرفعلى واللام والصلاة العالمين رب لله الحمد 
وسلم.وصحبه آله وعلى محمد نبينا والمرسلين، الأنبياء 

بعد:أما 

قىوالجماعة السنة أهل ارعقيدة كتاب على اءللعن، فقد 
عبدالشح الفاصل أحونا كتبه الذي البيت،؛؛ وأهل الصحابة 

بدكرعني فألفيته ~ ورعاْ الله حففله ~ الشاح سليمان ين الله 
إثارةفيه كثرت الذي العصر هدا في الأهمية في غاية ائل م

فيماخاصة التاريخيق الروايات في مرتعا لها وحدت قضايا 
•تمحك كمعاوية الصحابة ببعض يتعلق 

لهالمشابهة الكتب فى موحود هو لما تكرارا لص فالكتاب 
المناقشةبتجديد — الله أثابه ~ أحسن بل الموضع، هذا في 

الشبهات.على والرد 



ه،البيت وأهل الصحابة هني الستة أهل عقيدة 

بهبم وأن وجهده، الله عبد الشخ في يبارك أن الله فامأل 
سناعلى ولم الله وصلى قدم، ما على الجزاء حر ويجريه 
محمل.

هيه
الحميدالرحمن عبئ بن الاه عيد بن سعد 

محرم/٤; 



,هالبيت وآهل الصحابة ش السنة أهل عقيدة 

M قم   Pأصئ

المقدمة

-====صس=^=

لناورصي الدين وأكمل النعمة علينا أتم الذي لله الحمد 
والصلاةللناس. أخرجت أمة حير من وجعلنا ليثا، الإسلام 
للخالقوقدوة للعالمين، رحمة الله بعثه من على واللام 

اللهررأذكركم والقائل: أصحانيا(، االأتسواالقائل: أجمعين، 
ليناتوسلم وصحبه أله وعلى عليه الله صلى ، محآي'؛ أُل في 

وبعد؛• الدين• يوم إلمح، مزيدا كبرا 

فيهنمن، الذي الزمن من أقفل زمن الثرية على يمر فلم 
حيرفيه بعث، الذي والقرن الأزمان، خير فزمنه ه؛ الّمحا 

أفضلونصرته هزذي٠ل١،، الناس راحتز ؛ الحديث، وفي القرون، 
فيهبعثا الذي للجيل إلا الفضائل هذه تجتمع ولم الأعمال، 

المك،ه•

(.٢٥٣٣لم)مصحح (، ٣٦٥١الخاري)صحح ;١( 



ه؛البيت وأهل المحابة ض السذة أهل عقيدة محا 

منفإن الجيل؛ وذلك الزمن ذلك تدرك لم وإن والأمة 
إياهم،يمحبتها العالية المنازل تباغ أن لها البشرى عاجل 
أحب•من ْع والمرء 

ومحبةوآزره، ناصره مى محبة س المي محبة تمام ومن 
المعتمدبمعرفة إلا ذلك إلى 'لريق ولا إليه، الناس أقرب 

ومنزلته،مكانته ومعرفة الجيل، نلكا تجاه الصحيح 
وصفاته.وخصائصه 

عاشوارحال عن حديثا ليس الجيل ذلك عن والحديث 
الحميدة،آثارهم لنا وبقي بوفاتهم انقضت التاريخ س حمية 
بالضوصإيمان بفضائلهم الإيمان إذ الدين؛ من جزء فهم 

فلموألسنه، من نقالوه يما ؤإيمان فصالهم، على الدالة 
منعلتم، تحال الله بعد الفضل فلهم 'لريفهم، عن إلا تمل 

الدين.س نقلوه فيما طلن فيهم والْلعن بعدهم، حاء 

نقلواالدين فهم تحصر؛ أن س أكثر الجيل ذلك ومآثر 
والأمصار،الأقاليم وفتحوا الإسلام، ونشروا للناس، الدين 

البروركبوا والشرق، المب أقصى جيوشهم ووصلت 
أكثرهمومات وقيصر، كرى عروش وقرصوا والبحر، 

زمنهمفي الإسلام وكان الله، سبيل في جهادا دياره خارج 
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