
 بسم اهلل الرمحن الرحقم

جزي اهلل اململكة العربية السعىدية خري اجلزاء علً ما قامت به 
 من إقامة احلدود الشرعية علً من يستحقها

الحؿد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه، 

: أما بعد

 وسـة رسوله صىل اهلل عؾقه وسؾم، وسـة خؾػائه  اهللفقسر كل مسؾم يعتز بؽتاب

 العربقة اإلسالمقة السعودية الؿؿؾؽة ما قامت به -رضي اهلل عـفم -الراشدين

اكطالقا مـفا من كتاب  ؛من إقامة حدود اهلل عىل عدد من اإلرهابققن والؿحاربقن

 من قول اهلل اهلل ومن سـة رسوله صىل اهلل عؾقه وسؾم، وعىل وجه الخصوص

َه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن فِي اْْلَْرِض َفَساًدا َأْن ): تعاىل ِذيَن ُيَحاِرُبوَن الؾَّ إِكََّؿا َجَزاُء الَّ

َع َأْيِديِفْم َوَأْرُجُؾُفْم مِْن ِخاَلٍف َأْو ُيـَْػْوا مَِن اْْلَْرِض َذلَِك  ُبوا َأْو ُتَؼطَّ ُيَؼتَُّؾوا َأْو ُيَصؾَّ

ْكَقا َوَلُفْم فِي اْاِخَرِة َعَذابٌي َعظِقمٌي   [.33: الؿائدة ](َلُفْم ِخْز ٌي فِي الدُّد

 ْلهل خقر اْلرض يف يعؿل حد): ومن قول الرسول الؽريم صىل اهلل عؾقه وسؾم

، أخرجه أمحد، والـسائي، وابن ماجه (صباحا أربعقن يؿطروا أن من اْلرض

 .وغقرهم من حديث أبي هريرة رضي اهلل عـه، وحسـه اْللباين



 هذه الؿؿؾؽة اإلسالمقة ثباًتا وتؿسًؽا بدين اهلل الحق، ورزقفا البطاكة زاد اهلل

الصالحة التي تحثفم وتشجعفم عىل الحق والعدل، والتؿسك بؽتاب اهلل وسـة 

. رسوله صىل اهلل عؾقه وسؾم

وقطع اهلل دابر أعدائفا وخاصة الروافض الذين يغقظفم التؿسك بؽتاب اهلل 

وسـة رسوله صىل اهلل عؾقه وسؾم، والذين استاؤوا من إقامة هذه الحدود؛ ْلهنم 

ال يممـون بالؼرآن والسـة الؾذين محؾفؿا الصحابة الؽرام، وبؾغومها عؼقدة 

. ومـفًجا وجفاًدا إلعالء كؾؿة اهلل تبارك وتعاىل

وأقاموا الحدود الشرعقة اكطالًقا من كتاب اهلل وسـة رسوله صىل اهلل عؾقه وسؾم، 

وإقامة لؾعدل الذ  يمد  إىل حػظ الدين، وحػظ الـػوس واْلموال، ويمد  إىل 

. اْلمن واالستؼرار

لؼد اغتاظ واستـؽر الروافض اإليراكقون الذين يطؾؼون عىل أكػسفم الحؽومة 

. اإلسالمقة واإلسالم بر ء مـفم وهم مـه براء

. والؾبـاكقون الذين سؿوا أكػسفم حزب اهلل وإكؿا هم حزب الشقطان

والحوثقون الذين سؿوا أكػسفم أكصار اهلل وإكؿا هم أكصار الشقطان، اغتاظوا 

واستـؽروا إقامة الحدود الشرعقة التي قامت هبا الؿؿؾؽة العربقة السعودية عىل 

. أساس كتاب اهلل وسـة رسوله صىل اهلل عؾقه وسؾم



ُعوَكه إكؿا هو  وهذه الؿواقف الؿخزية مـفم تدل عىل أن اإلسالم الذين َيدَّ

اإلسالم الذين وضعه لفم عدو اهلل القفود  ابن سبل وخؾػاؤه من الؿالحدة 

الذين هم أشد عداوة لإلسالم والؿسؾؿقن وعىل رأس همالء الؿسؾؿقن 

. أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عؾقه وسؾم أفضل الخؾق بعد اْلكبقاء

هذا هو إسالم الروافض الذين يستحؾون دماء الؿسؾؿقن وأموالفم، وهم عىل مر 

. التاريخ إىل يومـا هذا عىل هذا الؿـفج الؿدمر

 سػؽفم دماء الؿسؾؿقن يف القؿن والعراق وسوريا :ومن الشواهد عىل هذا

. لأللوف الؿملػة وتشريد الؿاليقن من بؾداهنم

ْلن همالء الروافض بعد هذه الؿخاز  التي أسؾػـا ذكرها هم مصادر اإلرهاب 

. الدمو  والػؽر 

وتشاركفم يف هذا اإلرهاب اْلحزاب الخارجقة التؽػقرية الذين تلثروا بػؽر سقد 

. قطب وغقره من رؤوس التؽػقر يف هذا العصر

كتبه 

الشقخ ربقع بن هاد  الؿدخغ 

هـ 22/3/1437


