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برنامج دبموم الدراسات الفمسطينية

قســـم األبحـــاث والدراســــــات

"الماسونية وخطرها"
إعداد الطالب:

عائشة اسماعيل جان سيد عالم
إشراف:

أ.خديجة بن شقرون
قُ ِّد َم هذا البحث استكمالا لِمتطلبات الحُصول على
دبلوم الدراسات الفلسطٌنٌة من أكادٌمٌة دراسات الالجئٌن.

العام الدراسً 1437هـ
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المقدمة-بسم هللا الرحمن الرحٌم
الحمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا محمدا بن عبدهللا وعلى اله
وصحبه اجمعٌن ..
أما بعد ..
فلقد غزا الٌهود عالمنا كثٌراا واتخذوا التدابٌر والحٌل لذلك ووضعوا
فً عقول الكثٌٌرٌن استفهامات وتساؤلت ومن تلكم الحركات والحٌل
التً وضعت فً عقولنا الستفهامات حركة الماسونٌة تلكم الحركة
البغٌضة التً جاوزت البر والفاجر والسماء واألرض والماسونٌة
وبكل أسف تضع استفهمات كثٌره فالهوس بٌن ظن الدنٌا ماسونٌة
والعٌش فً مجتمع ٌمٌل للماسونٌة أم ٌر خطٌر علٌنا جمٌعا ا ولذا رأت
الباحثة أن تتناول فً بحثها الستقرائً والتارٌخً عن حركة
الماسونٌة من ناحٌة نشاتها وتارٌخها
والسؤال الذي كان ٌطرح نفسه ماهً الماسونٌة وماهً أهدافها
وماهً معانٌها وماهً المنظمات التً تعمل تحتها
الماسونٌة حرك ُة صهٌونٌة بحته وقد أدت كل المعطٌات التارٌخٌة
نتائج صحٌحة بأن الماسونٌة حركة تسعى لتدمٌر العالم وانشاء دولة
اسرائٌل العظمً
وعالقة بحثنا بما ندرسه بأن الماسونٌة هً جزء من الحتالل وجزء
من خططه وجزء
من مخططات أجدادهم وهً الورقة الرابحة الخفٌة لهم
فصل تحته مباحث
وقد قسمت بحثً إلى أربع فصول وكل
ٍ

2

فالفصل األول  -:التعرٌف بالماسونٌة وفٌه أربعة مباحث
المبحث األول -:تعرٌف الماسونٌة لغة واصطالحا
المبحث الثانً  -:الشخصٌات األولى التً أسست الماسونٌة
المبحث الثالث  -:تارٌخ نشأة الماسونً
المبحث الرابع  -:أقسام فرق الماسونٌة
أما الفصل الثانً  -:عقائد وأفكار حول الماسونٌة وفٌه من المباحث -:
المبحث األول الجذور الفكرٌة للعقائد الماسونٌة
المبحث الثانً -:أهم معتقدات الماسونٌة
المبحث الثالث -:طرق النضمام المتبعة للماسونٌة
وأما الفصل الثالث  -:مواقع ووسائل انتشار الماسونٌة
المبحث األول  -:وسائل انتشار ونشر الماسونً
المبحث الثانً  -:المنظمات التً انبثقت من الماسونٌة
المبحث الثالث  -:مواقع انتشار الماسونٌة
وأما الفصل الرابع ففٌه مبحثان-:
المبحث األول  -:الماسونٌة وألدٌان
المبحث الثانً  -:موقف الماسونٌة من السالم ورود العلماء علٌها
وقد واجهت الباحثة خالل بحثها الكثٌر من المتاعب ما بٌن ضٌاع خطة
البحث األولى مما اضطرها لنجاز هذا البحث خالل  9أٌام وهللا المستعان
ولكن وهلل الحمد ٌكفً الهمة و العمل ألجل فلسطٌن فأنجزنا عملنا وهلل الحمد
الباحثة
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الفصل األول  -:تعريف الماسونية
المبحث األول -:تعريف الماسونية في اللغة واالصطالح .
أوال -:تعريف الماسونية في اللغة

4

تعٍت البانئُت األحرار وكذلكم تعٍت اظتقبولُت
ثانياً -:االصطالح .
 -1اظتستشرق اعتوالندي دوزي عرفها وقال "رتهور كبَت من مذاىب ؼتتلفو يعملون
1
لغاية واحده  -:ىي إعادة اعتيكل إذ ىو رمز دو ِلة إسرائيل "
 -2د.مانع اصتهٍت عرفها بأهنا
(( ىي منظمة يهودية سرية ىدامة إرىابية غامضة ػتكمة التنظيم هتدف إىل ضمان
السيطرة لليهود على العامل وعتا أىداف إضتادية وإباحية ))

2

 -3التعريف الثالث (( -:التعاليم واظتمارسات اطتاصة بالطريقة األخوية السرية
للبنائيُت األحرار واظتقبولُت من غَت اظتاسونية ))

3

شرح التعريف -:
التعريف األول  -:يرمي كالم اظتستشرق بأن العدد الغفَت من الناس أياً كانت طريقتهم
ومذىبهم ىم منتمون للماسونية حتت راية إقامة دولة اسرائيل الغاية العظمي عتك
التعريف الثاين -:
اظتقصود هبا منظمة من الناس يف اللغة وىي وحده ادراية تعمل على حتقيق أىداف
معينو وإبراز أىداف اظتاسونية كما سنذكرىا الحقاً وىم زتاة ومساعدون لسيطرة اليهود
على العامل
1

الماسونٌة فً العراء لدكتورمحمد علً الزعبً ص 22

2

الموسوعة المٌسرة لألدٌان والمذاهب ص  515ج 1
3
معجم المعانً

5

التعريف الثالث -:
التعاليم واظتمارسات اطتاصة تعٍت الطريقة االخوية ايهم كلهم اخوة كتمعهم طقوس
وؽتارسات معينة
المبحث الثاني  :أهم الشخصيات المؤسسة للماسونية .
-1ىَتودس
ملك روماين تويف يف عام 44م

4

وعُت لو مساعدان أحدقتا لو منصب النباية عنو واخر ىو كامت السر وكامت األسرار كما
ىو معلوم منصب مهم عند اظتاسونية فهو لتفظ اظتراتب والدرجات وىو مبثابة األمُت
العام للماسونية
 -2حَتام ايب
ىو معماري فينقي أرسلة اظتلك احَتام ملك صور اىل النيب سليمان حت يشرف على
بناء اعتيكل ويقال بأن قربة توجد يف اصتنوب من صور من لبنان

5

-3فوليًت
ىو فرانسو ماري فهو فليسوف انتشرت شتعتو واصبح مشهورا بسب شهره ونثره وىو
من اكرب اظتدافعُت عن اضترية الشخصية وكان انسانا متجها بزعمو ؿتو اصالح اجملتمع

4

الموسوعة المٌسرة لالدٌان ص 515
5
http://www.knight-lomas.com/hiramkey.html

تمت الزٌاره فً  3ابرٌل

6

وىو من ابرز الشخصيات اليت انضمت للماسونية ويذكر انو انضم ألن صديقا لو
طلب منو ذلك
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 -4جرجي زيدان
لف عريب مشهور
عريب يعد من أكرب مؤسسي اظتاسونية وىو مؤ ٌ

7

 .لو من الكتب كتاب "تاريخ التمدن اإلسالمي" و"تاريخ آداب اللغة العربية" و"تراجم
مشاىَت الشرق" وغَتىا ،فضالً عن اشتهاره برواياتو التارمتية مثل اظتملوك الشارد
وأرمانوسة اظتصرية وغَتىا .ويوجد مزاعم عن كونو أحد أعضاء اظتاسونية يف العامل
العريب.
المبحث الثالث  -:تاريخ نشأة الصهيوينة
يعود أول ظهور للماسونية إىل بداية القرن اظتيالدي األول على يدي اظتلك الروماين
الذي اختلط أمره على النصارى ونشتئت الصراعات بينهم وبُت اليهود وكان الرومان
آنذاك مؤيدين لليهود مث ظتا انقلب األمر لصاحل النصارى بدأ اليهود ينشؤون جتمعات
وتكالت خاصة هبم وحاول الرومان انشاء منظمة هتدف اىل نشر الرذائل والتمويو
لالرىاب .
يقول اظتاسونُت أن عقيدهتم ورموزىم ىي من أصل فرعوين مصري انتقلت إىل بٍت
إسرائيل منذ توجداىم بأرض مصر ونقلوىا منهم حيث خرجو ا

8

6

كتاب ٌتحدث عن فولتٌر http://www.reason.org.nz/journal/2004v77n1aut.pdf
7
له موقع على الوٌب ساٌت الفرنسً
/http://data.bnf.fr/13757093/gurgi_zaydan
8
أقدم تنظٌم سري فً العالم ص  11منصور عبدالحكٌم

7

وىناك أنشئت الصهيونية أنواعاً من اظتاسونية منها اظتاسونية اظتلوكية وىي العقد اظتلوكي
وىي وثيقة سرية للغاية وايضا نوع اخر منها ىي اظتاسونية الكونية وىي اليت ال يعلمها
نفر من اليهود وىذا النوع قليل من اليهود وعبارهتم اظتستخدمة للتعبَت عنهم وعن
إال ٌ
((مهندس للكون )).
عقيدهتم بأهنم لديهم
ٌ

تدرجت اظتاسونية بعد ذلك عرب العصور حىت بلغ عدد منتسبيها يف زمننا اضتايل 6
ماليُت ماسوين
ويرجع حنا أبو راشد نشأة اظتاسونية إىل أصل االنسان وىم ينكرون عقائد التوحيد
واصل البشرية وسيأت نقد ذلك فهم ىناك عالقة بارزة بُت اظتاسونية وبُت االشًتاكية
اضتديثة واظتنظمات االخرى .
فاظتاسونية ليست وليد َة اليوم بل ىي سليلة األمس البعيد وكارل ماركس ىذا يعترب أب

ٍ
شخص واحد
للشوعيية اضتديثة واالشًتاكية وكلها مردافات شيوعية تصب يف مصلحة
ولألسف استطاعت اظتاسونية اليوم أن تغزو كثَتاً من روؤساء العامل .
واظتاسونية بكل أسف ليست إال غطاء يهودي فإن للماسونية رتيعات ومنظمات سرية

ٍ
بشكل واضح ..
تعمل ألجل اليهود

9

المبحث الرابع  -:أقسام فرق الماسونية
يقسم الماسونية إلى ثالثة أقسام ..

9

أقدم تنظٌم سري فً العالم أ.منصور عبدالحكٌم ص 16

8

القسم األول  -:التالمذة والرفاق واألساتذة وىم من يقيم العهود واظتواثيق باألنتان
اظتغلظة وأن يساعدوا بعضهم البعض .
القسم الثاين  -:روساء االجتماعات
يتم اختيارىم وفق ظتعايَت خاصة ويتم تغيَتىم كل ستسة سنوات ويلقبون باالستاذه
واظتقصود باالجتماعات ىي احملافل
القسم الثالث  -:األخوة البنائون
وىوالء اليبدوأن أي ٍ
عمل إال بعد أداء فروضهم الدينية وىم على درجة راقية من العلم
واظتعرفة واألخالق أي يسيطرون على العامل بعلمهم كما يزعمون
واليهود استطاعوا ان يسيطروا على ىذه اصتماعات حىت قضوا يف ذلك عمراً طويال

10

الفصل الثاني  -:عقائد وأفكار الماسونيين
المبحث األول  -:الجذور الفكرية للعقائد الماسونية
جاء يف اآلداب اظتاسونية لشاىُت (مكاريوس) أن اصتذور الفكرية اظتاسونية تعود إىل
11
الكهنة اظتصريُت وأخرى منها تعود إىل أفر ٍاد ىنود وقيل أيضا بأهنا ترجع إىل اليونان

10

المصدر السابق ص 22-21-25
11
المرجع السابق ص23

9

وقد ورد يف الربوتوكل اليهودي أو الصهيوين اطتامس عشر سرد للماسونية وأصوعتا
وجذورىا وقد برزت ىذه اظتعطيات اضتديثة بعد ذلك يف اطتالف بُت اليهود اظتاسونيُت
واليهود غَت اظتاسونيُت

12

أفكار اليهود والصهيانية اظتاسونيُت مل تفتأ أن تنشأ صراعاً بُت الشعوب والعمل على
نشر الفوضى وهتدمي الدعائم اطتفية داخل اجملتمع
اظتبحث الثاين  -:أىم معتقدات اظتاسونيُت

13

14

 -1الكفر باهلل وبكل الغبيات فهم ال دين وال علم وال أخالق عتم
 -2إباحة اصتنس واستعمال اظترأة كوسيلة للسيطرة وخَت ٍ
دليل مانشاىده اليوم يف
رسومات األطفال واألفتي فهي تسعى لنشر األباحية يف صفوف أطفالنا
ومراىقينا
 -3ىدم كل اظتبادئ األخالقية فكل اظتنتسبون للماسونية كتردون من ثياب األخالق
ورداء اضتياء وخَت مثال على ذلك فضيحة لندن اليت حصلت عتم عام 1981م
15

 -4الدعوة إىل العقم االختياري ولعل ذلك برز من خالل دعوات الشيوعيُت للعقم
االختياري وكارل ماركس ىذا حدد النسل يف البلدان االسالمية يف روسيا بل
يقال بأنو وضع مسحوقاً من األدوية اليت تسبب منع اضتمل يف اظتياة واآلبار
حىت أن الناس يف األحياء والقرى االسالمية احملتلة كانوا ال يلدون بالسنوات
12

 http://khayma.com/alhkikh/Yhood/04.htmبروكولت الٌهود ..
13
الماسونٌة سرطان األمم ص 17
14
الموسوعة المٌسرة لألدٌان والمذاهب ص 518
15
الماسونٌة سرطان األمم ص 7
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 -5استعمال الرشوة لوصول اىل مقاصدىم ومبتغاىم
ث َ ِ
عن سليما َن ب ِن يسا ٍر أن َ ِ
بن رواحةَ
يبع ُ
رسول اهلل صلى اهللُ عليو وسلم كان َ
َ
عبد اهلل َ
ِ
يرب  ،قال  :فجعلوا لو ُحلِيًّا من ُحلي نسائِهم فقالوا  :ىذا لك
مت ِر ُ
ص بينو وبُت يهود َخ َ
عبد اهللِ بن رواحةَ يا معشر ِ
اليهود واهللِ إنكم ظتن
وجتاوز يف ال َق ْس ِم  ،فقال ُ
ف عنا ْ
فخف ْ
ُ
َ
أبغض خ ِلق اهللِ إيل وما ذلك حباملي على أن أحيف عنكم فأما ما عرضتم من الرشوةِ
َ
ِ َ
16
األرض
فإهنا ُس ٌ
حت وإنا ال نأكلُها  ،فقالوا  :هبذا قامت السماو ُ
ات و ُ
وىذا حال اليهود منذ ذلك الوقت فكيف باظتاسونيُت الذين باعوا الدين والدنيا ألجل
شهواهتم وألجل دينهم اظتزيف الذي ال نتت للحقيقة بصلة
اظتبحث الثالث  -:طرق االنضمام للماسونية
عادة ما يتم قبول العضو اصتديد يف اظتاسونية يف خضم ج ٍو مرعب وؼتيف إذ بعد
تقدنتهم ورقتُت كطلب لإلنضمام يقتادىم حرس احملفل واالجتماع اظتاسوين
اىل الرئيس الذي كتعلهم يقسمون ليحفظوا السر كما يقولون وبعد ذلك يفتح عينيو
ويفاجأ اظتنضم حديثاً بأن السيوف فوق رقبتو وبُت يديو كتاب وىو كتاب العهد القدمي
الصهيوين

17

16

التمهٌد لبن عبدالبر ص 134
17
أقدم تنظٌم سري فً العالم ..

11

الفصل الثالث  -:مواقع واماكن انتشار الماسونية
األول  -:وسائل انتشار الماسونية في العالم
الوسيلة يف اللغة كل ما يتحقق بو غرض معُت يقابلها الغاية
وقد ورد لفظ الوسيلة يف القران الكرمي ( أُولَئِ ِ
ين يَ ْدعُو َن يَْبتَ غُو َن إِ َىل َرهبِ ُم الْ َو ِسيلَةَ
َ
ك الذ َ

ب)
أَيُّ ُه ْم أَقْ َر ُ
18

18

السراء آٌة 57

12

ووسائل انتشار اظتاسونية -:
 -1انتشرت اظتاسونية عرب جتنيد فئات معينة من اظتدربُت جيداَ لذلك وضمهم
لفئات اجملتمع بشكل غَت معلن
 -2ػتاولة كسب روساء العامل وغزوىم باألموال
 -3عن طريق وسائل االعالم والربامج اليت تظهر اظتاسونية واليهود بصورة لطيفة
 -4ػتاولة احتكار اظتال يف أوساط األسر اظتاسونية
 -5مكافأة اظتنضمُت إليهم
 -6انشاء أحزاب ومنظمات ظاىرىا الرزتة والعطف وباطنها العذاب
 -7ضعف النفوس اليت اؿترفت عن دينها وأصبحت ارضية خصبة الستقبال أفكار
اظتاسونيُت
 -8دعهم للحركات واألقليات اليت تشذ عن اجملتمع
 -9ػتاولتهم لنشر األباحية وتأجيج غرائز الشباب

19

اظتبحث الثاين  -:اظتنظمات اليت ارتبطت باظتاسونية سرا
 -1رتعية أبناء العهد (بناي برت ) -:
ىي من أقدم احملافل اظتاسونية اظتعاصرة وأحد أذرعتها اعتدامة وال ختتلف كثَتا عن
اظتاسونية والغريب أن كثَتاً من روساء العامل ينضمون عتذه اصتمعية

20

19

هذا المبحث بالكلٌة استنجته الباحثة من خالل قراءة عدة كتب حول الماسونٌة وهذه الكتب هً ( أصل الماسونٌة ) تألٌف " لوٌس شٌخو
الٌسوعً"
ـ ( البناٌة الحرة وروح الماسونٌة ) " أحمد زكً أبو شادي"
ـ ( تارٌخ الماسونٌة العام) تألٌف " جورجً زٌدان".
20
الموسوعة المٌسرة ص537
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 -2الروتاي -:
ىي رتعية تدعو إىل حل األديان واظتذاىب وتضم يف طياهتا رجال أعمال ومتتارون هبا
منضم إىل اليونسيف واألمم
مهناً حرة ويتظاىرون بالعمل اإلنساين وؾتد البعض منهم ٌ
اظتتحدة وىم يتظاىرون أيضا باألخالق العالية واضتسنة

21

 -3الليونز -:
منظمة تابعة للماسونية ىدفها ىو خَتي حبت يف الظاىر ولكنها يف اضتقيقة تعمل
لصاحل اظتاسونية وتلمع من اشتو

22

 -4االتراكت
ىي نوادي اجتماعية وثقافية مرتبطة مبنظمة الروتاي اظتاسونية واليت يسطَت عليها
اليهودية العاظتية واظتنظمات اظتاسونية تضم ىذه النوداي لطلبة اظتدارس

23

-5منظمة ونادي شباب الرواتكت وىي أندية ترولتية منبثقة عن نادي الروتاي

24

المبحث الثالث  -:مواقع انتشار الماسونية
 -1موقعهم الرئيسي الواليات اظتتحدة األمريكية فالواليات اظتتحدة عرفت بالتسامح
الكبَت مع اليهود ومنحهم حقوق قد ال دتنح للمواطن األمريكي العادي كما
يزعمون

21

المرجع السابق ص 532
22
المصدر السابق ص 539
23
المصدر السابق ص 555
24
المصدر السابق ص 553
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 -2بريطانيا
ان نظرنا من أدخل اليهود إىل فلسطُت ؾتد بأن بريطانيا وبلفور يف كتابة األبيض
اظتشؤوم والذي أعطى اليهود وعداً بذلك ويف بريطانيا كثَت من اظتنظمات اليهودية
اظتاسونية تعمل بدون رقيب وال حسيب
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 -3روسيا
كارل ماركس رئيس الشيوعيُت يهودي ثائر على انظمة النصارى وقياصرهتم حاول
بكل مالديو من امكانيات أن كتمع اليهود حىت ؾتح وأصبح األمر ػترم اعتياديا عند
نصارى روسيا إذ أن الدين ىو أفيون الشعوب واليهودي أخ للنصراين وبذلك آتت
اظتاسونية أوىل ذتارىا

 -4الصُت
الصُت تتبع الشيوعية وتتبع روسيا تأثر الغالب باظتغلوب والضعيف بالقوي ولكن
فشلت األنظمة ىذه حاليا وحاولت أن تقصي الشيوعية عن عرشها لتقوي االقتصاد
الصيٍت

16

 -5يف بعض البلدان العربية مثل لبنان وقد سبق وأن ذكرت الباحثة يف أول حبثها
عن حال بعض الكتاب العرب اظتتأثرين بالصهيانية

25

وكانت اظتاسونية تعمل أعمال اطتَت وتدعي بأهنا وجو التسامح والًتاحم
من ىذه النشاطات إقامة دور األيتام واظتربات اطتَتية واصتمعيات اليت ترعى الفقراء
وقفت الباحثة على نص إعالن للمحفل ماسوين حيث ان االمر فيما يبدو كان يظهر
بأن اظتاسونية حركة اعتياديو اصتميع متأثر هبا

25

الباحثة استفادت فً هذا المبحث كتاب الماسونٌة سرطان األمم وكتاب الموسوعة المسٌره وكتاب (الماسونٌة فً المٌزان)  :د.سعود
الصقري.
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من خطط اظتاسونية أيضا تقسيم الدول العربية إىل واليات يسهل القضاء عليها
مستقبالً

من ؼتططات الصهيونية العربية تقسيم الدول العربية إىل قوميات وعرقيات ودوليات

18

الفصل الرابع  -:األسالم والماسونية
المبحث األول  -:الماسونية واألديان
اظتاسونية برزت كحركة تدعو إىل نبذ األديان وجتريد أصحاهبا منها حىت يسهل على
اليهود أن يلعبوا هبم كما يشاؤون وأبزر أىداف اظتاسونية يف أوربا وغَتىا من الدول
أن ينشأون دولة دنتوقراطية ماسونية ال حتارب اليهود وال تستهدف ؼتططاهتم
وىناك أمثلة وػتاوالت ماسونية صتعل أصحاب األديان يتخلون عنها -:
 -1من ذلكم اظتؤدتر الطاليب الذي انعقد عام 1865م يف مدينية بيجج اليت تعترب
أحد أبرز مواقع وأماكن اظتاسونيُت معروفة ىي أظتانيا وروسيا ومايهمنا ىنا بأن
ىوالء الطالب جاءوا إىل مكان اظتؤدتر حملاولة رتع ودمج نشاطاهتم للنهوض
باظتاسونية

26

26

كتاب خطر الماسونٌة على العالم ص 23
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خريطة أظتانيا
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المبحث الثاني  -:رأي علماء العالم االسالمي في الماسونية .
 -1فتوى اجملمع الفقهي الذي عقد يف مكة اظتكرمة .
فتوى اجملمع الفقهي الذي عقد يف مكة اظتكرمة يف العاشر عام  1398ى برئاسة
شتاحة الشيخ عبداهلل بن زتيد وعضوية عدد من العلماء وعلى رأسهم شتاحة الشيخ
عبدالعزيز بن باز.
وبعد أن استعرض أعضاء اجملمع ما كتب وما نشر عن اظتاسونية من قدمي وحديث
ودونوا ما تبُت عتم قرروا أن اظتاسونية أخطر اظتنظمات اعتدامة على اإلسالم واظتسلمُت،
وأن من ينتسب إليها وىو على علم حبقيقتها وأىدافها فهو كافر باإلسالم غتانب
ألىلو.
وإليك نص الفتوى:
اضتمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وأصحابو ومن اىتدى هبداه ،أما
بعد:
نظر اجملمع الفقهي بدورتو األوىل اظتنعقدة يف مكة اظتكرمة يف العاشر من شعبان
1398ى اظتوافق 1978/7/15م يف قضية اظتاسونية ،واظتنتسبُت إليها ،وحكم الشريعة
اإلسالمية يف ذلك.
وقد قام أعضاء اجملمع بدراسة وافية عن ىذه اظتنظمة اطتطَتة ،وطالع ما كتب عنها من
قدمي وجديد ،وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبو أو نشره أعضاؤىا ،وبعض
أقطاهبا ،من مؤلفات ،ومقاالت ،يف اجملاالت اليت تنطق باشتها.
21

وقد تبُت للمجمع بصورة ال تقبل الريب من غتموع ما اطلع عليو من كتابات ونصوص
ما يلي:
 _1أن اظتاسونية منظمة سرية ختفي تنظيمها تارة ،وتعلنو تارة حبسب ظروف الزمان
واظتكان.
ولكن مبادئها اضتقيقية اليت تقوم عليها ىي سرية يف رتيع األحوال ،ػتجوب علمها
حىت على أعضائها اطتواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إىل مراتب فيها.
 _2أهنا تبٍت صلة أعضائها بعضهم ببعض يف رتيع بقاع األرض على أساس ظاىري؛
للتمويو على اظتغفلُت ،وىو اإلخاء اإلنساين اظتزعوم بُت رتيع الداخلُت يف تنظيمها دون
دتييز بُت ؼتتلف العقائد والنحل واظتذاىب.
 _3أهنا جتذب األشخاص إليها ؽتن يَ ُه ُّمها ضمهم إىل تنظيمها بطريق اإلغراء باظتنفعة
الشخصية على أساس أن كل أخ ماسوين ُغتن ٌد يف عون كل أخ ماسوين آخر يف كل

بقعة من بقاع األرض ،يعينو يف حاجاتو ،وأىدافو ،ومشكالتو ،ويؤيده يف األىداف إذا
كان من ذوي الطموح السياسي ،ويعينو إذا وقع يف مأزق من اظتآزق أياً كان على
أساس معاونتو يف اضتق والباطل ظاظتاً أو مظلوماً ،وإن كانت تسًت ذلك ظاىرياً بأهنا
تعينو على اضتق ال الباطل.
وىذا أعظم إغراء تصطاد بو الناس من ؼتتلف اظتراكز االجتماعية ،وتأخذ منهم
اشًتاكات مالية ذات بال.
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 _4أن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد حتت مراسم
وأشكال رمزية إرىابية؛ إلرىاب العضو إذا خالف تعليماهتا ،واألوامر اليت تصدر إليو
بطريق التسلسل بالرتبة.
 _5أن األعضاء اظتغفلُت يًُتكون أحراراً يف ؽتارسة عباداهتم الدينية ،وتستفيد من
توجيههم ،وتكليفهم يف اضتدود اليت يصلحون عتا ،ويبقون يف مراتب دنيا ،أما

اظتالحدة ،أو اظتستعدون لإلضتاد فًتتقي مراتبهم تدركتياً يف ضوء التجارب واالمتحانات
اظتتكررة للعضو على حسب استعدادىم طتدمة ؼتططاهتا ،ومبادئها اطتطَتة.
 _6أهنا ذات أىداف سياسية ،وعتا يف معظم االنقالبات السياسية والعسكرية
والتغَتات اطتطَتة ضلع ،وأصابع ظاىرة أو خفية.
 _7أهنا يف أصلها وأساس تنظيمها يهودية اصتذور ،ويهودية اإلدارة العليا العاظتية
السرية ،وصهيونية النشاط.
 _8أهنا يف أىدافها اضتقيقية السرية ضد األديان رتيعاً؛ لتهدنتها بصورة عامة ،وهتدمي
اإلسالم يف نفوس أبنائو بصورة خاصة.
 _9أهنا حترص على اختيار اظتنتسبُت إليها من ذوي اظتكانة اظتالية ،أو السياسية ،أو
االجتماعية ،أو العلمية ،أو أية مكانة نتكن أن تستغل نفوذاً ألصحاهبا يف غتتمعاهتم،
وال يهمها انتساب من ليس عتم مكانة نتكن استغالعتا؛ ولذلك حترص كل اضترص
على ضم اظتلوك والرؤساء والوزراء وكبار موظفي الدولة وؿتوىم.

23

 _10أهنا ذات فروع تأخذ أشتاء أخرى دتويهاً وحتويالً لألنظار؛ لكي تستطيع ؽتارسة
نشاطاهتا حتت ؼتتلف األشتاء إذا لقيت مقاومة السم اظتاسونية يف ػتيط ما ,وتلك
األسود ،والروتاري ،والليونز إىل غَت
الفروع اظتستوردة بأشتاء ؼتتلفة من أبرزىا منظمة ُ

ذلك من اظتبادئ والنشاطات اطتبيثة اليت تتناىف كلياً مع قواعد اإلسالم ،وتناقضو
مناقضة كلية.
وقد تبُت للمجمع بصورة واضحة العالقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية

العاظتية ،وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثَت من اظتسؤولُت يف البالد
العربية وغَتىا يف موضوع قضية فلسطُت ،وحتول بينهم وبُت كثَت من واجباهتم يف ىذه
القضية اظتصَتية العظمى ظتصلحة اليهود والصهيونية العاظتية.
لذلك ،ولكثَت من اظتعلومات األخرى التفصيلية عن نشاط اظتاسونية ،وخطورهتا
العظمى ،وتلبيساهتا اطتبيثة ،وأىدافها اظتاكرة _ يقرر اجملمع الفقهي اعتبار اظتاسونية من
أخطر اظتنظمات اعتدامة على اإلسالم واظتسلمُت ،وأن من ينتسب إليها على علم
حبقيقتها وأىدافها فهو كافر باإلسالم غتانب ألىلو ،واهلل ويل التوفيق.
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 -2فتوى األزىر الشريف
أصدرت صتنة الفتوى باألزىر بيانًا بشأن اظتاسونية واألندية التابعة عتا  -مثل :الليونز
والروتاري  -جاء فيو:
لترم على اظتسلمُت أن ينتسبوا ألندية ىذا شأهنا ،وواجب اظتسلم أال يكون إمعة يسَت
" ُ
وراء كل داع ٍ
وناد ،بل واجبو أن نتتثل ألمر رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -حيث
27

رابط نص الفتوى http://www.dorar.net/enc/mazahib/96
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أحسنت ،وإن أساؤوا أسأت،
يقول" :ال يكن أحدكم إمعة ،يقول :إن أحسن الناس
ُ
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا ،وإن أساؤوا أن جتتنبوا إساءهتم".

وواجب اظتسلم أن يكون يَِقظًا ال يُغرر بو ،وأن يكون للمسلمُت أنديتهم اطتاصة هبم،
وعتا مقاصدىا وغاياهتا العلنية ،فليس يف اإلسالم ما ـتشاه ،وال ما ُـتفيو واهلل أعلم؛

رئيس الفتوى باألزىر" .عبداهلل اظتنشد".

28

وسعى كثَت من العلماء واظتفكرين اظتسلمُت لصد اظتاسونية عن غتتمعاتنا وديارنا وبرزت
مؤلفات اىل الساحة االسالمية تنقد وتندد وتفضح اظتاسونية واىلها .
من تلكم اظتؤلفات -:
(األجوبة اظتفيدة يف مهمات العقيدة)  :الشيخ عبدالرزتن الدوسري.
_ (اظتاسونية ذلك احملفل الشيطاين)  :أزتد اضتصُت.
_ (اظتاسونية يف اظتيزان)  :د.سعود الصقري.
_ (اظتخططات التلمودية)  :أنور اصتندي.
_ (اظتوجز يف األديان واظتذاىب اظتعاصرة)  :د.ناصر العقل ،د.ناصر القفاري.
_ (هناية اليهود)  :أبو الفداء ػتمد عزت عارف

28

رابط الفتوى /http://www.alukah.net/web/khedr/0/54277
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المبحث الثالث  -:الماسونية وفلسطين وتغييب المسلمين عن قضيتهم .
يسعى اليهود بكل ما نتلكون أن يقدموا كل ما ينسي اظتسلمُت قضيتهم األوىل واشغال
اظتسلمُت يف اضتروب والدمار ولعل ما جاء يف مقال األستاذ أزتد الفلو عن اظتاسونية
يربد الصدور يقول األستاذ يف مقالتو  "..غَت مستغرب ذلك التنافس احملموم بُت قوى
وتعجلها يف اإلجهاز
االنقالب البهائية يف رام اهلل و قوى اظتاسونية يف القاىرة وباريس ّ

على قلعة الصمود واظتقاومة اإلسالمية الفلسطينية يف غزة ،و لعل ما نراه من تناغم و
انسجام بُت طبال قصر اظتقاطعة وجوقتو و بُت راقصة قصر عابدين وزبائنها يأيت يف

سياق تنفيذ اظتشيئة الصهيونية اليت وضع مبارك و عباس نفسيهما يف خدمتها و حتت
أمرهتا ،وؿتن ىنا ال نقصد اإلساءة ألحد أو التهجم لكنها اضتقائق اليت كتب أن يعرفها
اصتميع .

ويأيت يف مقدمتها أن البهائية اليت يعتنقها ػتمود عباس ليست سوى جزء أصيل من
اضتركة الصهيونية و أقصد ىنا بالطبع البهائية بشكلها الديٍت و اإلعتقادي و جبوىرىا
السياسي اظتعادي للعروبة واإلسالم ،فقد دت ّكنت اضتركة الصهيونية منذ اطتمسينيات من
وسهلت لو الولوج إىل صفوف حركة
جتنيد ؼترب اظتندوب الربيطاين يف قطر ػتمود عباس ّ

فتح منذ نشأهتا األوىل ليكون زعيماً للفلسطينيُت وخادماً مطيعاً للصهاينة وؼتططاهتم

يف النهاية و حتت رعاية اصتنرال األمريكي دايتون مباشرةً  ،يقول عنو الكاتب اليساري
الفلسطيٍت عبد القادر ياسُت" :فهو البهائي عباس مَتزا اشتو األصلي ػتمود عباس
مَتزا ،وعائلتو إيرانية األصل ،غادرت إيران مع اضطهاد اضتكومة اإليرانية للبهائيُت"،
26

كما وأن اظتراسل السياسي لصحيفة ىآرتس العربية قد خلص يف مقال لو بتاريخ
2003/6/10م إىل أن "أبا مازن اظتعتدل ال يستطيع حىت الوصول إىل مكانة ياسر
عرفات باعتبارىا مغلقة أمامو ىذا بسبب أصولو البهائية ،وألن احتمالية وصول هبائي
إىل زعامة الفلسطينيُت تشبو احتمالية وصول سامري إىل منصب رئيس إسرائيل" .
و دون أن ننسى أيضاً أن عائلة القدوة اليت ينتمي إليها ياسر عرفات ىي أسرة يهودية
مغربية و مازالت بقاياىا يف اظتغرب حىت اآلن وحسب شهادة اظترحوم اضتاج أمُت
اضتسيٍت وعالل الفاسي وزير خارجية اظتغرب األسبق وىو ما ذكره الدكتور غازي حسُت
يف كتابو "ياسر عرفات واضتل الصهيوين لقضية فلسطُت"  ،أما سري نسيبة وزياد أبو
عمرو ومنيب اظتصري وصائب عريقات وحنا عمَتة وحنان عشراوي وغَتىم فإهنم رتيعاً
ماسونيون بدرجات ؼتتلفة .

وإذا علمنا أن أول عمل قام بو نابليون بعد غزوه ظتصر كان بناء أول ػتفل ماسوين يف
الشرق ىو( ػتفل إيزيس) يف مصر والحظ االسم ىو آعتة مصرية فرعونية قدنتة  ،وأنو
يف عام 1880م وأصبح عدد احملافل اظتاسونية اظتصرية  56ػتفالً فإننا بسهولة سنتم ّكن
من تفسَت موقف القيادة اظتصرية اظتاسونية و جتويعها للشعب الفلسطيٍت اظتؤمن و
نتمكن أيضاً من فهم خلفيات قيام فرنسا الساركوزية لسفينة مراقبة إىل شواطئ قطاع
غزة مشاركة منها يف قتل وحصار الشعب الفلسطيٍت مبباركة البهائي ػتمود عباس.
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وبعد انكشاف أمر ىذه احملافل الصهيونية ومن مث إغالقها عام  1965فإهنا عادت
وانتشرت حتت مسميات أخرى عديدة تسعى دائماً الجتذاب أصحاب النفوذ واضتكم
واالقتصاد والفن والصحافة لنيل عضويتها مثل (الروتاري) ونذكر ىنا أن سوزان زوجة
حسٍت مبارك ىي الرئيس الفخري ألندية الروتاري اطتَتية مبصر ،وقد حصلت على
زمالة بول ىاريس من الروتاري نظراً صتهودىا يف دعم أنشطة الروتاري .و قد حصلت
على العضوية الفخرية للروتاري يف مايو  2001يف الوقت نفسو مع ابنها رتال مبارك
كما أن أخاىا اللواء منَت ثابت كان ػتافظا ظتنطقة الروتاري  ،2450وفام رئيس
الروتاري الدويل فرانك ديفلُت بتقليد سوزان مبارك شارة الروتاري .
كما أن العديد من احملافظُت والوزراء و اظتشايخ األزىريُت ىم أعضاء يف (الروتاري) و
(الليونز) مثل علي رتعة و يوسف وايل سيد طنطاوي ،كما أن رتال مبارك يف لقاء لو
مع غتموعة من يهود الواليات اظتتحدة "طمأهنم على اصتهود اظتصرية لتجفيف مصادر
دتويل حركة زتاس" "،وأشاد قادة يهود أمريكا بشخصية رتال مبارك ألنو جتنب توجيو
أي نقد إلسرائيل يف تعاملها مع الفلسطينيُت" حسب صحيفة ( يديعوت أحرنوت )
اإلسرائيلية ،وىف حديث مع التلفزيون اإلسرائيلي موجود على االنًتنت يقول حسٍت
مبارك للمذيع الصهيوين " :إن اليهود ناس ؽتتازون كلمتهم واحدة وكنا زمان نتعامل مع
التاجر اليهودي بكلمة شفوي من غَت ورق وال وصوالت" ،كما أن قصة يوسف واىل
من أوعتا إىل آخرىا تعكس صهيونية مبارك دون أن نربئ واىل بطبيعة اضتال كمنفذ
وعلى كثرة خطب وأحاديث مبارك "إال أنو مل يتحدث مرة واحدة عن كوارث الزراعة
وتسببها يف السرطان والفشل الكلوي والكبدي بسبب التطبيع مع إسرائيل"  ،وقد ذكر
موشيو ساسون أول سفَت إسرائيلي يف مصر يف مذكراتو "أن شارون عندما كان وزيرا
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للزراعة زار مصر واستخدم طائرة حسٌت مبارك اطتاصة يف استكشاف األراضي الزراعية
اظتصرية" أما عند سفره هنائيا يتحدث السفَت "عن اللقاء اضتميم مع مبارك وأنو عندما
اشتكى لو من الربامج الدينية يف اإلذاعة والتلفزيون اظتصريُت اليت تتعرض بشكل سليب
لليهود" قاطعو مبارك فورا وقال"  :أنت ػتق يف ذلك سأصدر فورا أمرا إىل صفوت
الشريف وزير اإلعالم بأالّ نتسوا أمور إسالمية يهودية ال يف التلفزيون وال يف الراديو
ذلك الشيء اطتطَت جدا على حد قولك سيتوقف" مث ضغط الرئيس على الزر اظتوجود
على اظتائدة الصغَتة جبوار مقعده ودخل سكرتَته الشخصي الفقي وشرح لو الرئيس
اظتطلوب باختصار وأمره باالتصال بوزير اإلعالم وإبالغو بأن يوقف فورا تلك الربامج
وسجل السكرتَت أمر الرئيس وخرج  ،وىكذا "بطلب من سفَت إسرائيل ألغى مبارك
قرابة ثلث القرآن" وأبلغ وزير اإلعالم للتنفيذ يف حضور السفَت حىت يطمئن دتاما ،
لذلك "ليس من الغريب أن يشيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أوظترت مببارك" ،مشَتاً
إىل أنّو يصلي يومياً من أجلو وقال أوظترت يف مقابلة مع صحيفة جَتوزاليم بوست
"عندما أفكر فيما نتكن أن تكون األمور لو أننا نتعامل مع أشخاص غَت مبارك أصلى
يوميا من أجل سعادتو وصحتو" .
إن الصراع الذي متوضو الشعب الفلسطيٍت نيابة عن األمة العربية واإلسالمية بقيادة
حركة زتاس يف مواجهة الصهيونية اظتتمثّلة باظتاسونيُت والروتاري والليونز يف قصر مبارك
جلي
والبهائيون واظتالحدة يف قصر الظالم برام اهلل  ،أصبح واضح اظترامي واألىداف ًّ
الشخوص والوسائل ،فإن كانت الصهيونية قد دتكنت من السيطرة على حاكم مصر و
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حركت عمالئها ضد قطاع غزة  ،فبالتأكيد وبعون اهلل لن تتمكن من االنتصار على
ّ

شعبنا اجملاىد  ،وإن كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الذين آمنوا ىي العليا " .
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يبدو لنا من خالل اظتقال بأن ىدف اليهود األول واألخَت ىو شل حركة عُت العامل
عن احتالعتم لفلسطُت .

الخاتمة -:
اظتاسونية حركة عاظتية اخًتقت وقصمت ظهور الكثَت من الدول وحتاول استغالل
الشباب والناشئة لتجنيدىم لوسائلهم وتسعى اظتاسونية كذلك لينسى اظتسلمون قضيتهم
األوىل واألخَتة .
اظتاسونية ترتبط هبا منظمات سرية واخرى علنية هتدف إىل حتبيب صورة اظتاسونية للناس
واظتاسونية حتاول أن حتارب األديان عامة وال تستثٌت ديناً حبالو حىت إن سيطر اليهود
وبنو ؽتلكتهم اليهود كما يقولون لن يكون ضدىم أحد وملكهم اظتنتظر واظتخلص
اظتنتظر .
وكذلكم أصدرت اعتيئات األسالمية واجملمعات فتاوى حترم االنضمام لألندية واظتنظمات
اظتاسونية فهي ال تفرق بُت مسلم وكافر .
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رابط المقال http://www.palestineremembered.com/Haifa/al -Tantura/Story16750.html
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وكذلكم ظهرت اظتؤلفات اليت ألفت ضد اظتاسونية وانكشف نشاط اظتاسونية حتديدا
ابان القرن اظتاضي ففضحت الكثَت من اظتنضمُت عتا .
واظتاسونية انتشرت يف الكثَت من البلدان منها الواليات اظتتحدة وبريطانيا وروسيا والصُت
وبعض دول العامل االسالمي والعريب .
واضتمدهلل وصلى اهلل وسلم على آلو وصحبو ارتعُت .
الباحثة .
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اظتصادر -:
 -1القران الكرمي
 -2التمهيد البن عبدالرب
 -3اظتوسوعة اظتيسرة لألديان واظتذاىب ظتانع اصتهٍت
 -4معجم اظتعاين االلكًتوين
 -5اظتاسونية سرطان األمم ألزتد عبداهلل أبو إسالم
 -6أقدم تنظيم يف العامل ظتنصور عبداضتكيم
اظتواقع واظتلحقات ..
 http://www.knight-lomas.com/hiramkey.htmlدتت
الزياره يف  3ابريل
كتاب يتحدث عن فولتَت
http://www.reason.org.nz/journal/2004v77n1aut.pdf
لو موقع على الويب سايت الفرنسي
/http://data.bnf.fr/13757093/gurgi_zaydan
رابط نص الفتوى http://www.dorar.net/enc/mazahib/96
رابط الفتوى /http://www.alukah.net/web/khedr/0/54277

32

الكتب اليت استفدت منها يف عدد من اظتباحث والصياغة -:
(األجوبة اظتفيدة يف مهمات العقيدة)  :الشيخ عبدالرزتن الدوسري.
_ (اظتاسونية ذلك احملفل الشيطاين)  :أزتد اضتصُت.
_ (اظتاسونية يف اظتيزان)  :د.سعود الصقري.
_ (اظتخططات التلمودية)  :أنور اصتندي.
_ (اظتوجز يف األديان واظتذاىب اظتعاصرة)  :د.ناصر العقل ،د.ناصر القفاري.
_ (هناية اليهود)  :أبو الفداء ػتمد عزت عارف
(األسرار اطتفية يف اصتمعية اظتاسونية ) تأليف " شاىُت مكاريوس"
(أسرار اظتاسونية ) تأليف " اصتنرال  /جواد رفعت أتلخان.
( أصل اظتاسونية ) تأليف " لويس شيخو اليسوعي"
( البناية اضترة وروح اظتاسونية ) " أزتد زكي أبو شادي"
( تاريخ اظتاسونية العام) تأليف " جورجي زيدان".
( حقيقة اظتاسونية ) تأليف" ػتمد علي الزغيب"
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