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كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

ياسر حبيب ينتمي إلى مدرسة اشتهرت بالسب واللعن ألصحاب النبي ژ وتكفير أهل السنة والجماعة

»الخاس�ر« نّصب نفس�ه حاكما وتأّلى على اهلل في حكمه على عائش�ة رضي اهلل عنها بالنار

عل�ى والة األم�ر التحذي�ر م�ن »خ�دام المه�دي« والقض�اء عل�ى س�رطانهم العقائ�دي

الحبي�ب وهيئت�ه يكّف�رون ويبّدع�ون م�ن يخالفه�م ف�ي أصوله�م الت�ي اخترعوه�ا 
الدي�ن ف�ي  أص�ل  ل�ه  لي�س  وم�ا  الضعيف�ة  واآلث�ار  والوض�ع  الك�ذب  عل�ى  واعتمدوه�ا 

 رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
ثّمن الموقف الحازم من الحكومة واألعضاء 
الغيورين تجاه الفتنة 

بداية حدثنا عن مش��اعرك جتاه ما صنعه 
ياسر احلبيب مؤخرا؟

لقد آملنا وآذانا ما س����معنا، وشاهدنا 
من تصريحات للخاسر ياسر، الذي نفث 
سمومه من لندن، يلعن، ويكفر ويقذف 
أم املؤمنني عائش����ة الطاهرة رضي اهلل 
عنها، بعدما لعن وسب الشيخني، أبا بكر 
الصديق والفاروق عمر بن اخلطاب رضي 
اهلل عنهما في الكويت منذ عدة سنوات 

في أكثر من 11 شريطا مسجال.
إنها صدمة، وكارثة، بل مصيبة عظيمة، 
أن يخرج علينا هذا النكرة بسب وقذف، 
وتكفير، وتخليد في النار ألمنا أم املؤمنني، 
حبيبة املصطفى الطاهرة العفيفة، الفقيهة 
احملدثة، سيدة نساء أهل اجلنة، زوجة 
خامت األنبياء وسيد املرسلني، املرأة التي 
اختارها اهلل تعالى زوجة لنبيه ژ، ثم 
يخرج علينا هذا األحمق اجلاهل احلاقد 
الزنديق، بزندقته، ويقول: إنها في النار 
تأكل جسدها.. إنها كافرة.. وهو يرتدي 
زي اإلس����الم بعمامته، وعباءته، مدعيا 
أنه من محبي النبي ژ، سيد من سادة 
آل البيت كذبا وزورا، فكيف يطعن بآل 
بيت النبوة؟ الشك أن اجلرأة على اهلل 
تعالى ورسوله وعلى الدين صارت منهجا 

واضحا للخاسر.
هل اقتصر أذى التع��دي على أم املؤمنني 
عائشة رضي اهلل عنها، وعلى عرض النبي 
ژ على الس��لفيني فقط، أو من يسميهم 

ياسر الوهابيني أو البكريني؟
األذى طال جميع املسلمني الذين رسخ 
أصل اإلميان في قلوبهم، وتأصلت محبة 
النب����ي ژ ومحبة زوجات����ه الطاهرات 
العفيفات أمهاتن����ا في قلوبهم، إن إيذاء 
النبي ژ وصل إلى حد جعل اجلماهير 
املسلمة الصادقة، تثور كالبراكني غضبا، 
نصرة لعرضه ژ، وقد ش����عر اجلميع 
بحجم اإلساءة حني كفر هذا اخلبيث أمنا 
عائش����ة الصديقة بنت الصديق رضي 
اهلل عنهما، فكي����ف ال نغضب؟! وكيف 
ال ننتصر لعرض أمنا عائشة؟!، وربنا 
يقول )النبي أولى باملؤمنني من أنفسهم 

وأزواجه أمهاتهم(.

خدام المهدي

لكن من أين اس��تقى ياسر احلبيب فكره 
هذا؟

إن هذا الرجل وأتباعه يتلقون العلوم 
من مدرسة حتمل فكرا خطيرا مصادما 
لألمة اإلسالمية، بل تضلل األمة احملمدية، 
وتستحل دماءها وأعراضها، ومساجدها، 
واملدعو اخلاسر، لديه هيئة خدام املهدي 
التي لها موقع على اإلنترنت، وكان لها 
مقر رس����مي في الكويت غير مرخص، 
وهي تتبع هذه املدرسة كما ذكرت، والتي 
اشتهرت بالسب واللعن ألصحاب النبي 

ژ، وتكفير أهل السنة واجلماعة.
وه����م في اآلونة األخيرة يبش����رون 
بقرب خروج املهدي الذي ظهرت عالمات 
خروجه، والذي وضع له سيناريو خطير، 
بأنه سيبايع عند الكعبة، ويقتل السنة 
أيادي خزنة  القرشيني، ويقطع  العرب 
البيت، بني ش����يبة، ثم يهدم التوسعة، 
ويأخذ احلجر األس����ود، ث����م يذهب إلى 

املدين����ة، لنبش قبري أبي بكر الصديق 
وعمر الفاروق رضي اهلل عنهما، ثم يهدم 
املسجد ويقيم الدولة في الكوفة، بعد أن 
يسفك الدماء لكل معارض له، فهل هيئة 
خدام املهدي لها عقل أم أنهم يس����يرون 
بأجهزة التحكم عن بعد )رميوت كنترول( 

من أعداء اإلسالم؟!
وأيضا إلى ماذا يدعو فكره، وما مخططاته 

التي يسعى إليها في نظرك؟
يدعو هذا اخلاسر الناس إلى اخلروج 
على احلكام، ويس����تحل السيف، وهم 
ينتظرون امله����دي الذي -كما يدعون- 
س����وف يحقق لهم احلكم بهدم توسعة 
احلرم، ونقل احلجر األسود إلى الكوفة، 
وقتل علماء أهل السنة، وصلب الشيخني 
رضي اهلل عنهما، ولو فرضنا أنه صارت 
لهيئة خدام املهدي ومدرسته دولة كما 
يزعم اخلاسر، وأنه سيعود للكويت كما 
عاد اخلميني، فإنهم وال ريب سينشرون 
مذهبه����م، ويضيقون عل����ى مخالفيهم 

ويلزمونهم ببدعهم.

حقيقته قدح في الدين

م��ن الض��روري احلديث عن حكم س��ب 
الصحابة وأمهات املؤمنني، فما حكم فاعله 

على ضوء القرآن والسنة؟
علمنا من شرعنا احلنيف أن من سب 
الصحاب���ة، قادحا في دينهم وعدالتهم، 
وهم ممن تواترت النصوص بفضلهم، 
فإن صنيع���ه كفر وردة مل���ا يتضمنه 
من تكذيب لآليات القرآنية واألحاديث 
الصحيحة املتواترة ف���ي فضلهم، قال 
تعالى )ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبني له الهدى ويتبع غير سبيل املؤمنني 
نوله ما تولى ونصله جهنم وس���اءت 
مصيرا(، وعلمنا من أشرطة هذا األمني 
العام لهيئة خدام املهدي، وبياناته، أنه 
يكفر ويش���تم، ويلعن أبا بكر الصديق 
أمير املؤمنني واخلليفة الراشد الفاروق 
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما، وهذا 
مروق من الدين الس���تحالله تكفير من 

بشرهم الرسول ژ باجلنة.
وإن من سب أصحاب النبي ژ وهو 
ال����ذي رباهم وزكاه����م، ورماهم بالكفر 
والفس����ق فقد طعن في الرسول صلى 
اهلل عليه وس����لم وتنقصه وآذاه، فقد 
أخرج البغدادي بس����نده عن أبي زرعة 
ق����ال إذا رأيت الرج����ل تنقص أحدا من 
أصحاب الرسول ژ فاعلم أنه زنديق، 
وإن سب الصحابة، وتكفيرهم مستلزم 
نس����بة اجلهل إلى اهلل تعالى أو العبث 
في تلك النصوص التي أفاض اهلل تعالى 
في كتابه مبدحهم والثناء عليهم، وهذا 

أيضا كفر ومروق من الدين.
وإن قذف عائشة رضي اهلل عنها يعد 
تنقيصا للرس����ول ژ، وإيذاء له، ألنها 
فراش����ه ژ، قد ش����هد القرآن ببراءتها، 
والتنقيص من النبي ژ كفر، قال تعالى 
)وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهلل وال أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان 
عند اهلل عظيما(، وعلمنا أيضا بإجماع 
علماء أهل السنة واجلماعة رحمهم اهلل 
قاطبة أن من سبها بعد هذا ورماها مبا 
رماها به فإنه كافر معاند للقرآن، وفي 

حكاية اإلجماع على كفره يقول ابن القيم 
»اتفقت األمة على كفر قاذف أم املؤمنني 
عائش����ة رضي اهلل عنه����ا«، وقد حكى 
اإلجماع ابن حزم وابن تيمية وغيرهم، 
واحلجة في هذا أن براءتها قد نزلت في 
كتاب اهلل، فيك����ون قاذفها مكذبا لنص 
كتاب اهلل تعالى، كما في آيات براءتها في 
قصة اإلفك، إذ قال تعالى )يعظكم اهلل أن 

تعودوا ملثله أبدا إن كنتم مؤمنني(.
م��اذا يريد م��ن يتخذ من س��ب الصحابة 

منهجا ودينا، وإلى ماذا يرمون؟
لقد اتضح للجميع أن هؤالء املارقني 
عندما جعلوا أعظم شعائرهم السب واللعن 
والتكفير واس����تباحة تكفير الصحابة 
وأمه����ات املؤمنني، إمنا يري����دون بذلك 
إبطال الشريعة، وهدم أصلها، فالطعن 
في الوس����ائط والطعن في نقلة الدين 
طعن في أصل الكتاب والسنة، واالزدراء 
بالناقل ازدراء باملنقول من الكتاب والسنة 
املطهرة، فكما هو معلوم أن القرآن الكرمي 
والسنة املطهرة هما أساسا هذا الدين، 
وكان الصحابة رضوان اهلل عليهم هم 
من نقلته إلينا ع����ن النبي ژ، فإن أي 
طعن في الصحابة الكرام هو تشكيك بهذا 
األصل األصيل، القرآن والسنة، فنقول ملن 
همه الطعن في الرسول ژ وفي القرآن 
الكرمي ان الدين محفوظ بحفظ اهلل عز 
وجل إلى قيام الساعة كما قال )إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له حلافظون(، فهيهات 

هيهات أن ينال منه.
هل الس��باب واللعان مما يقرب العبد إلى 

ربه؟
لقد صرحت هيئة خدام املهدي على 
لسان األمني العام بهذا النهج، وأوضحت 
أن من أهم أهدافها تكثير السب واللعن 
على الشيخني، وأتساءل: هل هذا هو لب 

دينكم؟ إنها ال شك كارثة، ومصيبة.
الى ماذا يستند ياسر في معتقداته الغريبة 
كحكمه على عائش��ة رضي اهلل عنها بأنها 

من أهل النار؟
ياس����ر احلبي����ب وأمثال����ه يكفرون 
ويبدعون من خالفهم في أصولهم التي 
اخترعوها، فقد جعلوا ظنونهم وأوهامهم 
في أم املؤمنني يقينيات، فردوا الوحي، 
وردوا نص����وص النبي صلى اهلل عليه 
وسلم، وأس����اءوا الظن بتراثنا وديننا، 
ونحن مأمورون بحسن الظن بهم لقوله 
تعالى )لوال إذ سمعتموه ظن املؤمنون 
واملؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك 
مبني(، وبرهنت لن����ا األحداث األخيرة 
أنهم يعتمدون على الكذب والوضع وما 
ال أصل له في الدين، لذا يكثر استداللهم 
باملوضوعات واملكذوبات واآلثار الضعيفة، 
وما ال أصل له، فباهلل عليكم من أين جاء 
هذا األفاك، بأن عائش����ة الطاهرة رضي 
اهلل عنها في النار؟! وهذا نصب نفسه 

حاكما وتأّلى على اهلل.

سرطان عقائدي

ما واجب والة االمر جتاه أفكار هيئة خدام 
املهدي اذن؟

ان املتصفح ملوقع هيئة خدام املهدي 
على ش����بكة االنترنت س����يدرك حجم 
امتدادهم في لبنان والسعودية والكويت 

وأوروبا وغيرها من الدول، فالواجب تتبع 
هذا السرطان العقائدي، واستئصاله من 
جذوره، وعلى العقالء الذين ينتمون الى 
مذهبهم، التوبة واالستغفار، واالقالع عن 

هذا املنهج التكفيري.
ه��ل تظن أن باالمكان أن نرى من ياس��ر 

احلبيب تراجعا عما اقترفه من جرائم؟
هذا اخلاسر ُمصر على بدعته، ويكرر 
الس����ب والش����تم، ومثل هذا ال يوفق، 
وكما قال أحد الس����لف »اذا غلب الهوى 
عل����ى القلب، استحس����ن الرجل ما كان 
يستقبحه«، وميكن أتالحظ هذا الشيء في 
تفانيه العجيب في نشر دعوته، وحتى 
بعد هروبه الى لن����دن لم يتقاعس عن 
بدعته، قال تعالى )أفمن كان على بينة 
من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا 
أهواءهم(، وهو أيضا بال شك ينطبق عليه 
قوله )قل هل ننبئكم باالخسرين أعماال، 
الذين ضل سعيهم في احلياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا(، فكما 
لبس ابليس على اخلوارج حتى فجروا 
وكفروا، لبس على هذا اخلاسر وجماعته 
حتى جعلهم يسبون ويقذفون الصحابة، 

حتى طعنوا في أصل الدين والنبوة.
لو انتقلنا الى قضية زامنت أحداث ياس��ر 
احلبيب وهي قضية التعدي على املصحف 
وحرقه، فما تعليقك على مثل هذه احلادثة 

االليمة بالذات؟
ال شك ان اهلل حافظ كتابه من التحريف 
والتبديل الى يوم القيامة، اال أن الدفاع عن 
كتاب اهلل عز وجل فرض عني يجب أن 
تقوم به الشعوب واحلكومات كل وفق ما 
يتيسر له، وانا في جمعية احياء التراث 
االسالمي لندعوا الى رد عملي على هذه 
اجلرمية بتنفيذ حملة عاملية لنصرة كتاب 
اهلل عز وج����ل تتضمن طباعة وتوزيع 
املصحف الكرمي بكميات كبيرة ومبا ال 
يقل عن مليون نسخة لكل قارة من قارات 
العالم، وتتضمن كذلك طباعة تفس����ير 
معاني القرآن الكرمي الى مختلف اللغات 
الرئيس����ة في العالم، خصوصا اللغتني 
االجنليزية والفرنسية، كما ندعو الدول 
االسالمية واملؤسسات اخليرية للمبادرة 
الى تنفيذ مشاريع لنشر القرآن بأسرع 
وقت ممكن، ونحن ف����ي جمعية احياء 
التراث االسالمي بصدد اطالق مشروع 
حول طباعة وتوزيع املصحف سنعلن 

تفاصيله قريبا ان شاء اهلل.
هل من كلمة تود قولها في ختام اللقاء؟

نحن ف����ي جمعي����ة احي����اء التراث 
االسالمي، والتي تأسست الحياء علوم 
الكتاب والسنة الصحيحة ومحاربة البدع 
والضالل نقدر ونثمن املوقف الذي أعلنه 
مجلس ال����وزراء واعضاء مجلس االمة 
الغيورون والذي يقضي بجلب هذا املدعو 
واسقاط اجلنسية عنه، وأن سب أمهات 
املؤمنني جرمية كبرى وطعن في عرض 

النبي ژ.
ونتمنى م����ن اهلل تعالى رجوع هذه 
الفئة الضالة الى احلق حتى ال تنشغل 
االم����ة مبنازعات وخالف����ات تؤدي الى 
الفرقة والضعف والش����تات مما يعطي 
اعداء االس����الم فرصة االنقضاض على 

أهله.

أبيات مختارة

بني يديك أخي القارئ رائعة م���ن روائع االمام اجلهبذ ابن القيم رحمه اهلل، 
هي قصيدة جزلة ومؤثرة يعبر فيها عن اش���تياقه العارم للقيا صحابة رسول 
اهلل ژ ورضي اهلل عنهم، ويذكر فضائلهم في نقل الوحيني، الكتاب والس���نة 

الى من بعدهم من أمة محمد ژ.

ميمية ابن القيم في الصحابة رضي اهلل عنهم

ف��ان��ه��ا ال����ن����ه����ار  ش���م���س  ط���ل���ع���ت  اذا 
أم���������ارة ت��س��ل��ي��م��ي ع���ل���ي���ك���م ف��س��ل��م��وا

س������الم م�����ن ال����رح����م����ن ف�����ي ك�����ل س���اع���ة
وأن����ع����م وف�����ض�����ل  وري������ح������ان  وروح 

ع��ل��ى ال��ص��ح��ب واالخ������وان وال���ول���د واالل���ى
دع����وه����م ب���اح���س���ان ف����ج����ادوا وأن���ع���م���وا

وس����ائ����ر م����ن ل��ل��س��ن��ة احمل����ض����ة اق��ت��ف��ى
م���ق���دم ح����ق����ًا  ف���ه���و  ع���ن���ه���ا  زاغ  وم������ا 

أول������ئ������ك أت������ب������اع ال����ن����ب����ي وح����زب����ه
م��س��ل��م االرض  ف����ي  ك�����ان  م����ا  ول����واله����م 

ول�������واله�������م ك����������ادت مت����ي����د ب���أه���ل���ه���ا
ول����ك����ن رواس�����ي�����ه�����ا وأوت��������اده��������ا ه��م

ول������واله������م ك�����ان�����ت ظ�����الم�����ا ب���أه���ل���ه���ا
ول�����ك�����ن ه������م ف����ي����ه����ا ب����������دور وأجن������م

أول�����ئ�����ك أص����ح����اب����ي ف����ح����ي ه�����ال ب��ه��م
وح���������ي ه�������ال ب����ال����ط����ي����ب����ني وأن�����ع�����م

ل����ك����ل ام���������رئ م���ن���ه���م س�������الم ي��خ��ص��ه
ي���ب���ل���غ���ه االدن������������ى ال�����ي�����ه وي���ن���ع���م

ف���ي���ا م��ح��س��ن��ا ب���ل���غ س����الم����ي وق�����ل ل��ه��م
م���ح���ب���ك���م���و ي�����دع�����و ل����ك����م وي���س���ل���م

وي�������ا الئ�����م�����ي ف�����ي ح���ب���ه���م ووالئ�����ه�����م
أل������وم ه������و  م������ن  اهلل  ه���������داك  ت�����أم�����ل 

ح���ج���ة ب������أي������ة  أم  دل������ي������ل  ب����������أي 
ت�������رى ح���ب���ه���م ع���������ارا ع����ل����ي وت���ن���ق���م

واج��ت��ن��اب��ه��م ب��غ��ض��ه��م  اال  ال����ع����ار  وم�����ا 
وم����أث����م ع�������ار  ذاك  ع������داه������م  وح�������ب 

ال���� وأودع  ال���ق���ل���وب  ش����ق  وال�������ذي  أم�����ا 
ت���ت���ص���رم ال  ح����ي����ث  ف����ي����ه����ا  م����ح����ب����ة 

وح�����م�����ل�����ه�����ا ق�����ل�����ب احمل����������ب وان��������ه
ل��ي��ض��ع��ف ع����ن ح���م���ل ال���ق���م���ي���ص وي���أل���م

وذل���ل���ه���ا ح���ت���ى اس���ت���ك���ان���ت ل���ص���ول���ة ال����
ت��ت��ل��ع��ث��م وال  ت�����ل�����وي  ال  م����ح����ب����ة 

ذل���ه���ا دون  أن����ف����س����ا  ف���ي���ه���ا  وذل���������ل 
ح����ي����اض امل����ن����اي����ا ف���وق���ه���ا وه������ي ح���وم

الن����ت����م ع���ل���ى ق������رب ال�����دي�����ار وب���ع���ده���ا
ح���ض���رمت أو  غ���ب���ت���م���وا  ان  أح���ب���ت���ن���ا 

س���ل���وا ن���س���م���ات ال����ري����ح ك����م ق����د حت��م��ل��ت
م���ح���ب���ة ص������ب ش�����وق�����ه ل����ي����س ي��ك��ت��م

وش������اه������د ه��������ذا أن�����ه�����ا ف������ي ه���ب���وب���ه
ت�����ك�����اد ت����ب����ث ال������وج������د ل������و ت��ت��ك��ل��م

ال���ش���وق واجل���وى ب���ي  اش��ت��د  م���ا  اذا  وك��ن��ت 
وك�������ادت ع�����رى ال���ص���ب���ر اجل���م���ي���ل ت��ف��ص��م

أع�����ل�����ل ن���ف���س���ي ب����ال����ت����الق����ي وق����رب����ه
وأوه�������م�������ه�������ا ل����ك����ن����ه����ا ت����ت����وه����م

وأت�����ب�����ع ط����رف����ي وج����ه����ة أن����ت����م ب��ه��ا
ف�����ل�����ي ب����ح����م����اه����ا م������رب������ع وم���خ���ي���م

أذك��������ر ب���ي���ت���ا ق����ال����ه ب����ع����ض م�����ن خ��ال
وق������د ض�����ل ع���ن���ه ص����ب����ره ف���ه���و م���غ���رم

أس������ائ������ل ع���ن���ك���م ك������ل غ���������اد  رائ������ح 
وأوم�����������ي ال�������ى أوط�����ان�����ك�����م وأس����ل����م

وك������م ي���ص���ب���ر امل����ش����ت����اق ع���م���ن ي��ح��ب��ه
وف�������ي ق���ل���ب���ه ن�������ار االس���������ى ت���ت���ض���رم

م. طارق العيسى

)كرم دياب(م. طارق العيسى متحدثا للزميل ضاري املطيري

م. طارق العيسى: هل لهيئة 
»خدام المهدي« عقل .. أم  يسّيرها 
أعداء اإلسام عبر  أجهزة 
التحكّم عن بعد؟

ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث االس�امي م.طارق العيس�ى املوقف احلازم من 
احلكومة ونواب مجلس االمة الغيورين لوأد الفتنة التي أشعلها ياسر احلبيب، متمنيا من األمة اإلسامية 
عدم االنش�غال باملنازعات واخلافات ألن الفرقة والشتات يسهان ألعداء اإلسام االنقضاض على 

أهله ومقدساته.
وبني م.العيس�ى في لقائه مع »األنباء« أن اس�تباحة تكفير الصحابة وأمهات املؤمنني رضوان اهلل 
عليهم إمنا هو إيذاء للنبي ژ وتش�كيك في القرآن والس�نة، وإبطال للشريعة االسامية، متسائا: 
هل لب الدين هو سب أمهات املؤمنني ولعن الشيخني وسائر الصحابة رضي اهلل عنهم ممن يتكلم 
لغتنا؟ وحول اساءة ياسر احلبيب ألم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها أشار م.العيسى الى ان احلبيب 
واتباعه تلقوا افكارهم اخلبيثة املصادمة لألمة االسامية من مدرسة متطرفة تقوم على تضليل األمة 

احملمدية، واستحال دمائها واعراضها ومساجدها. 
واضاف ان لهيئة »خدام املهدي« التي تضم ياسر احلبيب موقعا على االنترنت تنفث فيه سمومها، 
بالسب واللعن ألصحاب النبي ژ، وبتكفير اهل السنة واجلماعة، وتبديع كل من يخالفهم في اصولهم 
التي اخترعوها واعتمدوها على الكذب والوضع واآلثار الضعيفة وما ال اصل له في الدين، متسائا هل 
لهيئة خدام املهدي عقل ام تس�يرها اجهزة التحكم عن بعد من اعداء االسام؟! وطالب م.العيسى 
والة أمر املسلمني بالتحذير من »خدام املهدي« والقضاء على سرطانهم العقائدي حيث يقوم مذهبهم 
املنحرف على الدعوة للخروج على حكام املسلمني، وانتظار املهدي لهدم توسعة احلرم ونقل احلجر 
االسود الى الكوفة وصلب الشيخني )رضي اهلل عنهما( مؤكدا ان الدين باق واحلق الظاهر واالسام 

محفوظ بحفظ اهلل وان احلق ال يعرف بالكثرة، وامنا باتباع الكتاب والسنة.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:


