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 شكر وتقدير:
 

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، احلمد هللا الذي وفقين لتقدمي هذا العمل املتواضع وأعانين 
 جمال البحث العلمي.سبحانه وتعاىل على االنتهاء منه وتقدميه هبذه الصورة واليت أعتربها بداية يل يف 

 أشكر هللا سبحانه وتعاىل على ما قدمت وأسأله سبحانه التوفيق والسداد .

بعد شكر هللا عز وجل أقدم الشكر والعرفان ملشريف الفاضل الدكتور عصام فودة الذي أكن له كل 
 االحرتام والتقدير وأسأل املوىل عز وجل أن جيعله ذخرا لإلسالم واملسلمني.

يت ابتداء من والدي ووالديت وانتهاء أبسريت الصغرية على ماقدموه من عون ودعم مادي أشكر أهل بي
 ومعنوي.

 راجيا من هللا عز وجل أن يتقبله مين ويكتب يل األجر والثواب.

 

وشيش 
 
 عبدالمالك ا
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 ملخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص:

 

وهو املاسونية وعالقتها ابلصهيونية، هذه املنظمة اخلفية،  يدور البحث حول موضوع حمدد ومهم أال
اليت تبث مسومها هنا وهناك، هدفها الفتك ابألمة اإلسالمية وتدمري العامل اإلسالمي والظفر أببناءه 

 الشرفاء العقالء، وتلطيخ أخالقهم أببشع جرائم األخالق والعفة والدين.

سة حيث مت تقسيم البحث الربع فصول مقسمة كل تطرقت لعدة حماور معتمدا على موضوع الدرا
منها حملاور مبتدأ مبعىن املاسونية ومىت ظهرت وكيف نشأت مث ماهي أهم أهداف املاسونية اليت تتطلع 

 هلا.

بعد ذلك تطرقت إىل عقائد املاسونية اليت تؤمن هبا والوسائل اليت أدت النتشار فكر هذه املنظمة 
ص رموز املاسونية اليت متيزها خصوصا بني أعضائها، أيضا حتدثت عن اهلدامة مث بينت يف حمور خا

 شعاراهتا وماتنادي به .

بعد ذلك خصصت فصال لتعريف الصهيونية والعالقة اليت تربط الصهيونية ابملاسونية وهل مها 
 منفصلتان يف اهلدف والفكر أم متصلتان.

املنظمة وآخر حمور كان كيف حنذر  والفصل األخري عن رأي أهل العلم وذوي االختصاص يف هذه
 اآلخرين من هذا التنظيم اخلطري .

 وختاما تذكرت قول ابن تيميه رمحه هللا يف الالمية :

 اي سائلي عن مذهيب وعقيديت                               رزق اهلدى من للهداية يسأل 

 اللهم ثبتنا على الدين احلق إىل أن نلقاك.
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Abstract: 

My research is about specific topic that is important to Muslims which is: 

Freemasonry and its relationship to Zionism. This hidden Organization, 

spread its poison here and there, to attack the Muslims, Nation, and destroy 

Islaam, it wants to attack the honorable people and spoil their Morality, chastity, 

and Religion. 

I divide my research to different chapters, divided to different points, starting 

with the meaning of Freemason, where it started, when it started, and the goals 

that it looks forward to reach. 

What is the aim of Freemasonry, what makes it spread widely, and what are the 

signs of Freemasonry. 

Also I spoke about Zionism, the relationship between Freemason and Zionism. 

The last chapter it talks about the opinion of the scholars and the knowledgeable 

people about this organization, and how to warn others from the danger of these 

two groups. 

At the end I remembered the poem of Ibn Taymiyyah May Allaah’s Mercy be 

upon him, when he said: 

O’ you who ask me about my thought    

                                                 May God guide the one who ask for guidance  

May Allaah accept it from me and you Ameen. 
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  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 ا ماهوومنه املسلمنيو ضد اإلسالم ماهو منها اليت ظهرت العديد من املذاهب يف اآلونه األخرية 
فهي  –ونية املاس عاملضد اإلنسانية واإلنسان بصفة عامة ومن أهم هذه املذاهب اخلطرية على ال

هودية الي مذهب فكري معاصر واجتاه فكري هدام وتنظيم سري خطري نشأت وولدت من رحم
 –ما يسموهنم ك   -م وييالفاسدة وهدفها الرئيس هو السيطرة على العامل وتدمري أخالق وأداين اجل

 املسلمني والنصارى .من 

وجد أنه  ،لعامة ا  منفهو خيفى على الكثري ونشاطه سري،وألن هذا الفكر خطره عظيم على العامل 
 ر اهلدام.ا الفكنب هذنظرة دقيقة على بعض جوا لتقدميلنظر يف هذه القضية ودراستها البد من ا

ا الَِّذييقول هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز ) نا آماُنوا َلا تـاتَِّخُذوا ِبطااناًة مِ ن ُدوِنُكْم َلا ايا أايُـّها
بااًَل وادُّوا ماا عاِنتُّْم قاْد باداِت اْلبـاْغضااُء ِمْن أافْـوااِهِهْم واماا ُُتِْفي ُصُدورُُهْم أاْكرباُ  ُلوناُكْم خا قاْد بـايـَّنَّا  ۚ  َيْا

ِت   .1(118ِإن ُكنُتْم تـاْعِقُلونا ) ۚ  لاُكُم اْْلايا

واملسلمني  إلسالمتك ابالفكر له أجهزة سريه وحمافل شيطانية مدمرة وأفكار هدامة تريد الفهذا 
 وأبي دين غري الدين اليهودي وتظفر ابلسيطرة على العامل .

 هم خطر على كل من هو غري يهودي ولسرية هذا التنظيم يزداد خطره .

فهاهي   جملتمعاات ثقفني وكل فئفقد رفعت شعارات فيها من اخلداع و اجلذب على  العامة وامل
من  رجل وغري ذلكا ابلاواهترفعت شعارات اإلخاء واملساوة وهم كاذبون ورفعوا شعار حرية املرأه ومس

 الشعارات اليت اليتسع اجملال هنا لإلسهاب والتوسع فيها.

 نسأل هللا سبحانه القبول وأن يوفقنا لتوضيح بعض من خطر هذه املنظمه.

                                                            

 118 -آل عمران1 
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 : مشكلة الدراسة 

 

املاسونية والصهيونية وجهان لعمله واحدة وملا هلما من خطر جسيم على األمة اإلسالمية خصوصا  
كان البد من دراسة هذه القضية أو بعض جوانبها لتحذير عامة املسلمني ومثقفيهم من اخلطر 

 العظيم هلذه املنظمه ومن يتسرت ويتخفى حتت ستارها .

لتعريف الناس مباهية املاسونية ومىت نشأت وكيف نشأت وماهي لذلك قررت البحث يف هذه القضية 
أهدافها وعقائدها ورموزها وشعاراهتا ووسائل انتشارها وماعالقتها ابلصهيونية ومارأي أهل العلم يف 

 هذه املنظمه وكيفيه احلذر منها.

 

 

 أسئلة الدراسة :

 

عليها خالل البحث ملعرفة كيفية  لدراسة هذه القضية اهلامة هناك عدة تساؤالت البد من اإلجابة
ماهي املاسونية؟ كيف نشأت؟ أين التحذير من املاسونية وهذه التساؤالت تتضمن عدة نقاط : 

نشأت؟ ماهي أهدافها ؟ ماهي رموزها اليت متيزها وماهي شعاراهتا؟ ماهي وسائل انتشارها؟ ماهي 
هذه املنظمة ؟ وكيف ميكن التحذير  الصهيونية؟ ماهي عالقتها ابملاسونية ؟ مارأي أهل العلم يف

 منها؟
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 هدف الدراسة :

 

عن هذه املنظمة   -مركز على مباحث معينة –يهدف الباحث يف دراسته هلذه القضية تقدمي جزء 
ابلتعريف عنها وعن خطرها وعن خفاايها اليت تتسرت هبا عن أعني الناس وهل هلا عالقة ابلصهيونية  

كذلك يريد الباحث حتذير اجملتمع من اخلطر العظيم الذي ختطط له هذه املنظمه مث يبني ما رأي أهل 
 منها. العلم يف هذه املنظمه وكيف ميكن احلذر

 

 أمهية الدراسة :

 

لدراسة هذه القضية أمهية ابلغة للمسلمني نظرا النتشار خطر هذه املنظمة بطريقة كبرية ورمبا جهل 
البعض من أبناء اجملتمع خبططهم ومكائدهم لإلسالم واملسلمني وحماولة هذه املنظمة الدائمة على 

 هذا الدين .هدم الدين واألخالق أبي وسيلة للوصول لغايتها يف هدم 

وابلرغم من قيام العديد من الباحثني سابقا بدراسة هذه القضية رأيت من  األمهية الكبرية متابعة  
دراسة هذه القضية وسأستمر ابذن هللا يف دراسة هذه القضية بتفصيل أكرب يف املستقبل القريب 

 لتغظية اجلوانب اليت مل يتسع يل اجملال هنا لتوضيحها.
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 ة :حدود الدراس

هلدام لفكر اذه اسلط الباحث الضوء على حماور  رئيسة يف هذه الدراسة حيث أن البحث يف ه
ع له اليتس الذيو مطاط ومتشعب لذلك حدد الباحث  الدراسة على حماور معينه منعا للتطويل 

 اجملال هنا يف هذه الدراسة املوجزة.

ب وفرتة   ذلك سبك، كط بني هذه وتلفحدد دراسته على املاسونية وعالاقتها ابلصهيونية والراب
 اضعا رأي أهلمها و ت كالنشأهتما وماهي أهدافهما وعقائدمها وعومل انتشارمها وماهي رموز وشعارا

 العلم منهم ووسائلهم للتحذير من تنظيمهم اهلدام.

 

 مصطلحات الدراسة:

  تنظيم:

 مصدر َنظََّم.تنظيمات، ، اجلمع : ) إسم ( تَنظيم:
 الَعَمِل : تَ ْرتِيُبُه َوَتْدِبريُُه لَِيْأُخَذ َنَسقاً ُمَعيَّناً تَ ْنِظيُم 

 ِسَياِسيٍ  : يف ِحْزٍب أْو ُمَنظََّمٍة ، ألْعَضائَِها اِقِتَناَعاٌت َوَأْهَداٌف ُمْشرَتََكٌة تَ ْنِظيٍم َيْشرَتُِك يف 
 ) الفلسفة والتصوُّف ( أتليف أجزاء متآزرة ألداء غرض معني  

 اإلداريَّة : اإلجراءات اليت يت خذها املسئولون إلصالح اإلدارة وتنظيم أمورها ت التَّنظيما
 سر ِي  : جمموعة أشخاص جيمعهم هدف مشرتك يعملون يف اخلفاء تنظيم 

اه الواحد فيما يتعلَّق ابلربامج التَّنظيم  السِ ياسي  : ) السياسة ( جمموعة من النَّاس ذوي االجتِ 
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د عالقاهتم  املبادئ السياسي ة ، ويرتبطون ببعضهم وفًقا لقواعد تنظيمي ة مقبولة من جانبهم حُتدِ 

.وأسلوهبم ووسائلهم يف العمل والنشاط
1

 
  ماسونية :

) الفلسفة والتصوُّف ( التَّعاليم واملمارسات اخلاص ة ابلطَّريقة املاسونيَّة ، ) إسم ( ماسوني ة:
واملقبولني من غري املاسون ، وهي أكرب مجعي ة سر ِي ة يف العامل ، وهلا األخوي ة السِ ري ة للبنَّائني األحرار 

م ، وقد  1717عالقة ابلصُّهيوني ة العاملي ة وتنقسم إىل حمافل وقد أتسَّس أوَّل حمفل كبري هلا عام 

انضمَّ هلا عدد كبري من مشاهري وزعماء العامل ويتعارفون فيما بينهم إبشارات وشعارات رمزي ة
2

.  
 لصهيونية:ا

: حركة تدعو إىل إقامة الصِ ْهيـاْوني ة  -ِصهيونيَّة  /ُصهيونيَّة  /صاهيونيَّة ) إسم (،  صاهيوني ة: 

جمتمع يهودي  مستقل يف فلسطني ، وهي نسبة إىل جبل قرب أورشليم يسمَّى : ِصْهيَ ْون
3

 . 
 

 

                                                            
1 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%
B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85 

  موقع املعاين -  
2 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%
B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9

%8A%D8%A9 – موقع املعاين 
3  

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%
8%D9%86%D9B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%8
%8A%D8%A9 –  موقع املعاين 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 رأي : 

العني : حيث راْأيا الرْأي ) عند األصوليون ( : استنباط األحكام الشرعية يف ضوء قواعد مقررة، رأيته 
الرَّأي والِقياس / أهل الرَّأي أصحاب ، على أمر : إجراُء تصويٍت عليهالرَّأي يقع عليه البصر أْخُذ 

الش خصي  والقياس الشرعي   والِقياس : الفقهاء الذين يستخرجون أحكاَم الفتوى ابستعماهلم رأيهم
 1.استطالع، ما ال جيدون فيه حديثًا أو أثًرافي

 العلم:

: ِإدراك الشيء حبقيقته } يَ ْرَفِع هللاُ الَِّذيَن َءاَمُنوا الِعْلُم ، عاِلما مصدر ، ُعُلوماجلمع : ، ) إسم ( ِعلم:
يقال إلدراك الُكل يِ  واملركَّب ، العلُم قيل : ، اليقنيُ : الِعْلُم ، َدَرَجاٍت {اْلِعْلما ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا 

: اْلَمْعرَِفُة ، الِعْلُم ، واملعرفة تقال إلدراك اجلزئيِ  أو البسيط ، ومن هنا َعَرْفُت هللَا ، دون َعِلْمتُه 

.َمَساِئُل مَتَسُّ َمْوُضوعاً ُمَعيَّناً َوتَ ْبَحُث ُأُصوَلُه َوقَ َوانِيَنهُ 
2

  
 

 السابقة :الدراسات 

 

متكن الباحث من النظر يف العديد من الدراسات السابقة اليت قامت بدراسة هذا التنظيم املاسوين 
وقد اطلع على دراسات سابقة يف مراجع علمية عدة منها   الصهيوين ملا لدراستة من أمهية للحذر منه

ا وأفكاره مرتبه ولكن كتاب رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد وكان الكتاب واضح
                                                            

1  
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%

%D8%A3%D9%8AB1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B1 – .موقع املعاين 
2  

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%
B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B9%D9%84%D9%85 – .موقع املعاين 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B1%D8%A3%D9%8A
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B1%D8%A3%D9%8A
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B9%D9%84%D9%85
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خصوصا يف موضوع  -من وجهه نظري –بشيء من اإلطالة ولعل هذه اإلطالة جتلب امللل للقاريء 
 حساس كهذا يفضل أن تكون الفكرة خمتصرة ومقتصرة على املطلوب وحمددةز

كذلك اطلعت على دراسة سابقة يف كتاب املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف 
ملسلم منها لغالب علي العواجي وكان كتااب مفيدا وماتعا قسم األفكار بطريقة جيدة ولكن أيضا ا

 اإلطالة كانت نفس املشكلة اليت الحظتها.

أيضا اطلعت على كتاب املاسونية ذلك احملفل الشيطاين اخلفي ألمحد عبدالعزيز احلصني وكانت 
ن دراسة الباحث هلذه القضية اهلامة وحاولت أفكاره مقسمة بطريقة انلت إعجايب جدا واستفدت م

 قدر املستطاع جتنب التكرار .

كذلك اطلعت على كتاب املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة والذي قدمته 
رابطة العامل اإلسالمي ووجدت أنه من التوعية العقدية حيمل الكثري جدا ومفيد ومهم جدا لكل 

ه ولكن اعتقد أن الكاتب لو قسم الكتاب على اقسام لكان أسهل يف القراءة مسلم معرفة ماب
واالستنباط مبعىن لو قسم األداين السماوية وحدها واألداين الوضعية وحدها مث أهل القبلتني على 
حدة وهكذا لكان اسهل يف استقاء املعلومة واالستفادة منها ولكن هذا الجيعلين انكر استفاديت 

 ؤلفات السابق ذكرها جزى هللا من قام عليها صاحل األعمال.اجلمة من امل
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 منهج البحث:

طريقة البحث هي مزيج بني التارخيية والوصفية للتوضيح وللوصول لنتائج وهذه الطريقة اليت 
 رأى الباحث أهنا األفضل لدراسة القضية.

 لعدم اإلطالة .قام الباحث يف دراسته هلذه القضية ابلرتكيز على حماور معينة  -1
 استخدم الباحث خطا واضحا وسهل القراءة ليتمكن القاريء من قراءة وفهم الدراسة. -2
 قام الباحث بتقسيم الدراسة إىل فصول قسمها إىل حماور سيتم شرحها يف التقسيمات. -3
قام الباحث ابالستعانة ابلكتب املوثوقة من أهل العلم واالستدالل ابلكتاب والسنة  -4

 إلثراء الدراسة وتدعيم الدراسة أبدله صحيحة .النبوية 
استخدم الباحث طريقة اهلوامش لالستدالل على املراجع اليت استخدمها الباحث يف  -5

 دراسته للقضية.
 احلواشي كتبت على هيئة أرقام خبط ابرز ليسهل الرجوع إليها وقت احلاجة . -6
 .18مقاس  Traditional Arabicمت كتابة الدراسة خبط  -7
 ابة النقاط املهمة خبط داكن ليسهل الوصول هلا.مت كت -8
 قام الباحث ابالطالع على الدراسات السابقة جتنبا للتكرار. -9

 ركز الباحث يف دراسته على املراجع املوصى هبا من قبل أهل العلم . -10
 استعان الباحث بعدة مواقع من اإلنرتنت لتوثيق البحث. -11
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 تقسيمات البحث: 

 فصول قسمها لعدة حماور على النحو التايل: قسم الباحث دراسته لعدة

 :الفصل األول 
 . احملور األول : ماهية املاسونية 
 احملور الثاين: مىت ظهرت املاسونية وكيف نشأت؟ 
 احملور الثالث: ماهي أهم أهداف املاسونية ؟ 

 :الفصل الثاين 
 .احملور األول: عقائد املاسونية 
  املاسونية.احملور الثاين: وسائل انتشار 
 .احملور الثالث: ماهي رموز املاسونية 
 .احملور الرابع: شعارات املاسونية 

 :الفصل الثالث 
 احملور األول: ماهي الصهيونية؟ 
 .احملور الثاين: عالقةالصهيونية ابملاسونية 

 :الفصل الرابع 
 .احملور األول : رأي أهل العلم يف هذا التنظيم 
 لتنظيم املاسوين .احملور الثاين: طرق التحذير من ا 

 وابهلل نستعني وعليه نتوكل يف بداية حبثنا هذا،،
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 الفصل األول:احملور األول : ماهية املاسونية؟ 

( free(، ومعناها البنَّاء، ويضاف إليها كلمة )Masonلفظ مشتق من كلمة ) املاسونية لغة:
 ( أي البناؤون األحرار. freemasonومعناها حر، فتكون )

وهم يرمزون هبا إىل البنَّاء الذي سيبين هيكل سليمان، والذي ميثل بزعمهم رمز سيطرة اليهود على 
 العامل. 

 هلا تعريفات منها: املاسونية اصطالحاً:
_ أهنا منظمة سرية يهودية إرهابية غامضة حمكمة التنظيم، ترتدي قناعاً إنسانياً إصالحياً، وهتدف 1

ة اليهود على العامل، وتدعو إىل اإلحلاد واإلابحية والفساد، وجلُّ من وراء ذلك إىل ضمان سيطر 
أعضائها من الشخصيات املرموقة يف العامل يوث ِقهم عهد حبفظ األسرار، ويقومون مبا يسمى ابحملافل؛ 

 للتجمع، والتخطيط، والتكليف ابملهام.
على ُحثاالت البشر؛  _ وعرفها بعضهم أبهنا: أخطر تنظيم سري إرهايب يهودي متطرف، حيتوي2

 1من أجل السيطرة السياسية واالقتصادية والثقافية يف كل أحناء املعمورة.
 

واملاسونية مذهب فكري هدام، وحركة من أخطر احلركات اليت أفرزهتا عقلية اليهود احلاقدة إلحكام 
اين وأخالق قبضتها على العامل وحكمه وفق إرادة اليهود ووفق خمططاهتم الرهيبة للقضاء على أد

مع الرتكيز  –سواء أكانوا من املسلمني أو من النصارى أو من غريهم  –كما يسموهنم   –اجلوييم 
ومما ال جيوز اجلهل به أن املاسونيني  –اخلاص على املسلمني ابلذات بعد أن سيطروا على النصارى 

ن غزوا عدة جوانب اآلن هم املسيطرون على كثري من بقاع األرض بعضهم ظاهرين وأكثرهم مسترتي
وخصوصا اجلوانب الثقافية ذات األثر الفعال يف توجيه الشعوب فكم هلا من ضحااي خدعوا هبا 

                                                            
 110رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد ص   1
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وبعضهم دخلها ليسرب عوارها لكنه مل يستطع اخلروج منها وال خيفى على القارئ الكرمي أن املاسونية 
ء الطويل ومع ذلك فهي ال قد هتك سرتها كثري من العلماء وبينوا زيفها وضالهلا بعد ذلك اخلفا

 1زالت يف حكم اجملهول لدقة سريتها وتنظيماهتا احملكمة الغائصة يف الكتمان والسرية.
 

اجتمعت كلمة كل من كتب عن املاسونية أهنا حركة سرية قام هبا بعض زعماء اليهود بعد األسر 
انية واإلسالم واهلدف البابلي ظهرت يف بعض الدول الغربية حتارب مجيع األداين وابألخص النصر 

منها استعباد العامل واالنتقام من كل اجلوييم وهي هتدف يف النهاية إىل أتسيس نظام عاملي حيكمون 
العامل من خالله وراء أستار كثيفة كان آخرها الدميقراطية واإلنسانية وغريها من الشعارات الكثرية اليت 

ادي به الزعامات األمريكية يف عصران احلاضر من جعلوها ستارا خادعا لتنفيذ خمططاهتم ولعل ما تن
إقامة نظام عاملي هو الغاية اليت كانت تدعو إليها املاسونية خالل عشرات السنني منذ إنشائها إىل 

اليوم ويف هذا العصر الذي بلغ فيه اليهود أوج قوهتم وعلوا فيه علوا كبريا وأصبحت األرض كلها اآلن 
لعظمى أمريكا واليت خياف منها العامل كله ويتوددون إىل إرضائها ابحلق ال يقال فيها إال الدولة ا

وابلباطل، وبدؤوا يصرحون للعامل اإلسالمي بوجوب تغيري مناهجهم الدراسية فيما يتعلق ابلدين وإال 
سوف تعتربهم إرهابيني حسب كربائهم وإذا حكمت عليهم أبهنم إرهابيني " فما يوم حليمة بسر" 

م الذي كانت الكنيسة تسميه هرطقة وتقتل مبوجبه دون حساب أو عقاب استبدل وهذا هو االس
اآلن ابلتسمية اجلديدة " إرهاب" كان هللا يف عون ضعفاء هذا العامل من سطوة طغاهتم واي ويل 

 2اإلنسان الضعيف من اإلنسان القوي.

 

 

                                                            
 494/1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي   1
 
 500/1 السابق  2
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 احملور الثاين: مىت ظهرت املاسونية وكيف نشأت؟ 

 عودمن الباحثني ي والبعض اآلخرظهرت يف القرن السابع عشر  أن املاسونيةيرى بعض الباحثون 
بنشأهتا إىل عهد احلروب الصليبية اليت بدأت يف أواخر القرن احلادي عشر ، ومنهم من يعود هبا إىل 

  .القرن األول 

 هناك عدة أقوال أخرى يف وقت ظهورها من بني هذه األقوال:

ر امليالدي وحجة أهل هذا القول أنه مل يكن يف بريطانيا يف القرن   ظهرت بعد القرن الثامن عش1
 الثامن عشر أية مجعية حتمل اسم البنائني األحرار.

  أهنا ظهرت حيث كان موسى عليه السالم مع قومه يف التيه وأعتقد أن هذا القول بعيد وكاذب 2
 لوجود موسى عليه السالم وللحال اليت هم فيها.

 م حيث انبثقت عن مجعية تسمى مجعية الصليب الوردي.1616م   أهنا أتسست عا3
   أهنا نشأت يف القرن الرابع عشر امليالدي.4
   أهنا ظهرت إثر احلروب الصليبية.5
   ظهرت يف أايم حكم اليوانن القدماء يف القرن الثامن بعد امليالد.6
   ظهرت بعد بناء هيكل سليمان.7
 هانة املصرية واهلندية وغريمها.  أهنا ترجع يف نشأهتا إىل الك8
  وقول آخر هو أبعد األقوال وأحطها وهو أن املاسونية نشأت يف اجلنة على يد أبينا آدم عليه 9

 السالم، وأن اجلنة كانت هي أول احملافل املاسونية وكان ميكائيل هو األستاذ األعظم فيها.
األول امليالدي عندما كان اليهود  ويرى بعض العلماء أن املاسونية ظهرت يف بداية القرن.10

يبشرون بظهور نيب جديد يعيد هلم امللك واملنعة وابلتايل كانوا خيططون للقضاء على النصرانية اليت 
 أخذت تنتشر بقوة عالية.
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الدكتور حممد علي الزعيب يف كتابه ) املاسونية منشئة ملك ٍإسرائيل( القسم األول  كما يرى الباحث
إىل أن املؤسس األول  44-37م( وقد ذهب فيه بصفحة 1956ه  )1375سنه املطبوع ببريوت 

 للماسونية هو ) هريودس الثاين( وايل الرومان على اليهودية.

م 43أن املرحلة األوىل للماسونية اليت جعل مرادفها ) القوة اخلفية( بدأت من سنة  ولعل الراجع هو
ام بيود وموآب اليف اليهوداين ، وآتمروا فيما م حيث اجتمع هريودس أريبا ومستشاراه أحري 55إىل 

بينهم على املسيح الذي أخذ يبشر بزوال هيكل سليمان بيحث اليبقى منه حجر اال حجر الينقض 
( وأنشأوا مجعية سرية ابسم )القوة اخلفية( مهمتها 6-21/5ولوقا  13/1ومرقص 24/1) مىت 

 1التخلص من املسيح وأتباعه.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .23-22ألمحد عبدالغفور عطار صاملاسونية   1
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  الثالث: ماهي أهم أهداف املاسونية؟احملور 

 تنوعت املاسونية حسب أهدافها اليت رمسها اليهود إىل ثالثة أنواع:

 هم ثالث وثالثون درجة يعين أن العضو املاسوين يبدأ  من املاسونية الرمزية العامة :
الدرجة األوىل حىت الثالثة والثالثني وثصل إليها بعد امتحاانت ومراسم دقيقة . مسيت 
رمزية ألن مجيع خطواهتا تتم ابلرموز ومسيت عامة ألن أبوااب مفتوحة للجميع ابختالف 

 أجناسهم وشعوهبم ودايانهتم.
 :وهي امتداد للماسونية الرمزية إال أهنا تؤكد والءها لليهود والتوراة  املاسونية امللوكية

وتعمل يف وهتدف إىل العمل لقيام دولة إسرائيل وبناء هيكل سليمان يف القدس ، 
 أوساط اليهود اخللص وتطلق على املاسوين الكبري لقب الرفيق.

 هي خاصة بكبار اليهود وحمصورة يف حمفل واحد الغري املاسونية الكونية احلمراء :
عضوا وهؤالء مجيعا منتخبون من كبار حاخامات اليهود وأحبارهم،  12مكون من 

 وكوالت حكماء صهيون.وكهنتهم، وزعمائهم، وأثرايئهم، وهم من صاغ بروت
 ولعل من أهم أهدافهم قدميا وحديثا :

القضاء على مجيع األداين _ غري اليهودية _ ولعل سبب نشأهتا يف القرن  -1
األول امليالدي هو القضاء على الدين النصراين، وقد عملوا الشيء الكثري يف 

 سبيل ذلك، وكذلك ما فعلوا يف حماربة اإلسالم، وليس أدل على ذلك مما
 قام به ابن سبأ اليهودي. 

 
تكوين مجهورايت عاملية ال دينية حتت حَتَكُّم اليهود؛ ليسهل تقويضها عندما   -2

 حيني موعد قيام )إسرائيل الكربى(. 
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 جعل املاسونية سيدة األحزاب.   -3
 العمل على إسقاط احلكومات الشرعية.   -4
 القضاء على األخالق واملثل العليا.   -5
 . لسيطرةليلة نشر اإلابحية، والفساد، واالحنالل، واستعمال املرأة كوس  -6
 هدم البشرية.   -7
 ائم.العمل على تقسيم البشرية إىل أمم متنابذة تتصارع بشكل د  -8
 م. العمل على السيطرة على رؤساء الدول؛ لضمان تنفيذ أهدافه  -9

 السيطرة على اإلعالم.   -10
 لتالعبق؛ لنشر اإلشاعات، واألراجيف الكاذبة؛ حىت تصبح وكأهنا حقائ  -11

 بعقول اجلماهري، وطمس احلقائق. 
 دعوة الشباب والشاابت لالنغماس يف الرذيلة.   -12
 الدعوة إىل العقم وحتديد النسل لدى املسلمني.   -13
ة كمنظم  ونينيالسيطرة على املنظمات الدولية برتؤسها من قبل أحد املاس  -14

 من سبعنيأربعة و  -مم املتحدة،وقد ذكر الشيخ عبدالرمحن الدوسري األ
 ونية. ملاسأمساء موظفي األمم املتحدة على اختالف مناصبهم كلهم من ا

إقامة دولة إسرائيل )مملكة إسرائيل العظمى( وتتويج ملك اليهود يف القدس  -15
ب هللا يكون من نسل داود، مث التحكم يف العامل، وتسخريه ملا يسمونه )شع

 1املختار( اليهود؛ فهذا هو اهلدف الرئيس والنهائي.
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 .الفصل الثاين:  احملور األول: عقائد املاسونية 

 

 ية البحتة.لشيطانارهبم ختريبية تدمريية هدفها الرئيس هو حتقيق مآقائد املاسونية ع عقائد

لفنت، راب واواخل فحققية عقيدة املاسونية هي هدم كل مباديء اإلنسانية، ونشر الدمار
 انساين. الغري غاهمولتحقيق ذلك استعملوا كل أنواع الكذب والتدليس والغش للوصول ملبت

 تقول بروتوكوَلهتم:

" يتحتم أال نرتدد حلظة واحدة يف أعمال الرشوة واخلديعة، اخليانة إذا كانت ختدمنا يف حتقيق 
 .1غايتنا" 

 وقال وليم كار:

اجلديدة على الثورة اليت تتسلط عليها، دوما كنا حنرك أكثر جزء " لقد أقمنا األروستقراطية 
حساس يف اإلنسان حلث رغبات ضحاايان املادية، مث نضع الشعب حتت سلطة هؤالء 

 2الضحااي اليت ستجرده من كل قوة".

إذا نظران إىل الثورة الفرنسية واليت تزعمها املاسونيون وكيف شوهوا صورة امللكة أنطوانيت 
رنسا وكيف آتمروا عليها جند ماصوره وليم كار عن دور املاسونية يف الثورة الفرنسية ملكة ف

وكيف قاموا بعمليات اخليانة اليت من أهم أدوارها جر الدوق دليان ابن عم امللك حلماية 
ألف لرية فرنسية مما  800الرذيلة وتراكم الديون عليه إىل مبلغ خيال يف ذلك العصر وهو 

مالكه ليحول القصر إىل أضخم وأشهر دار للتهتك والفجور ، ومن مث حتاك جره إىل رهن أ
                                                            

 .118ترمجة حممد خليفة التونسي ص  –الربوتوكول األول  1
 بتصرف. 102أتليف وليم كار  -الدنيا لعبة إسرائيل 2
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املؤامرات فتصل امللكة دوري أنطوانيت اليت زعموا أن هلا عشيقا يضرب هلا املواعيد وتقوم 
مومس بلبس ثياب امللكة والتوجه إليه يف مؤامراهتم لتلطخ مسعة القصر وأهله كي يتمكنوا من 

أن يصل األمر إىل املطالبة ابلثورة ويتم للمفسدين ما أرادوا وتقوم الثورة هتييج الناس عليه إىل 
 .1ويقوم على مذحبها كبار خدامها

خلالق اسه هو له نفإهو إنكار اإلله ألنه يف نظرهم اإلنسان هو  معتقدهم الرئيسي -
 واملخلوق املتصرف أبمور نفسه ألنه أعلم برغباته.

لتخلف اسبب  الدين خصوصا فالدين وأهله همكذلك حياربون الدين عموما ورجال  -
 واالحندار واحلاجز العظيم عن أي رقي وتطور.

 نشر الفساد واإلحنالل األخالقي بكافة صوره. -
ألزيل اقد كره اإلنتماء لوطن ولعل سبب تشردهم بال وطن زرع يف نفوسهم احل -

 الدفني.
 العمل جاهدين على هدم البشرية بكافة الطرق . -

 دة نقاط:ة يف عسونيم الشيطانية، وقد بني )آدم وايزهاويت( حقيقة عقيدة املاهذه هي عقائده

 تدمري احلكومات الشرعية وتقويض األداين السماوية. -1
ا رع فيمبذة تتصاإىل معسكرات متنا –كما يسموهنم   –تقسيم غري اليهود من اجلوييم  -2

ا ابستمرار إاثرهتها و بينها بشكل دائم حول عدد من املشاكل اليت تتوىل املؤامرة توليد
 ملبسة إايها ثواب اقتصاداي أو اجتماعيا أو سياسيا أو عنصراي.

نقض  ه أن يتيجتتسليح هذه املعسكرات بعد خلقها مث تدبري حادث كل مره يكون من ن -3
 كل معسكر على اآلخر.

                                                            

 “بتصرف “ 102أتليف وليم كار  -الدنيا لعبة إسرائيل 1 
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عة عقلية ة وإشاناحر بث مسوم الشقاق والنزاع داخل البلد الواحد ومتزيقه إىل فئات مت -4
 ية.ملادقد والبغضاء فيه حىت تتقوض كل دعاماته األخالقية والدينية ااحل

الوصول شيئا فشيئا إىل النتيجة بعد ذلك وهي حتطيم احلكومات الشرعية واألنظمة  -5
االجتماعية السليمة وهتدمي املباديء الدينية واألخالقية والفكرية واليكاانت القائمة عليها 

 .1إلحلادمتهيدا لنشر الفوضى واإلرهاب وا

 

 .احملور الثاين: وسائل انتشار املاسونية 

 

دها  هنا فهذه وح ا كلهاسردهلهناك العديد من الوسائل اليت أدت النتشار املاسونية وال يتسع اجملال 
لبعض عرفة اح ملكفيلة ببحث ودراسة خاصة على حدة ولكن سأذكر بعض منها ولعله يكون مفتا 

 اهلدامة.اآلخر من هذه الوسائل الشيطانية 

 أهم وسائل انتشارها: من 
 .م أيضاإلسالوغري املنتسبني ل  ضعف الوازع الديين عند بعض من ينتسب إىل اإلسالم 1
 مدمر.رب و خمختفيه املاسونية من فكر هدام وهدف   جهل كثري ممن دخلوها حبقيقة ما 2

 ور احلكام.العمل على حماولة إسقاط احلكومات حتت شعار حب الشعب وعدم الرضا جب  3
  حماربة األخالق عن طريق إشاعة الفواحش اجلنسية عن طريق النساء واخلمور واحلفالت املاجنة 4

 ونشر اإلحلاد يف كافة مستوايت التعليم والثقافة.
 استغالل املرأه يف الدعاايت الغري أخالقية لنشر فكرها اهلدام.  5
 

                                                            
 .83-81أمحد عبدالعزيز احلصني  –احملفل الشيطاين اخلفي  املاسونية ذلك1
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ىل امللوك إ وصوللة املمبحاو وذلك  طاب احلكامتستخدمها املاسونية هو استق  ومن الوسائل اليت 7
من  - بصارهمأعمى  شباكهم واشباع رغبات حب الظهور والشهرة والسلطة واستغاللوإدخاهلم يف 

 بعد السيطرة الكاملة على الضحية. لتنفيذ مصاحلهم–غري اليهود 

  ومن الوسائل األخرى النتشارها دقة التنظيم وتكاتفهم مع بعضهم بعضا وهو ما يتمثل يف األخوة 9 
اليت ارتبطوا هبا والوصااي األخرى يف نفع بعضهم بعضا ولو أدى ذلك إىل الكذب وشهادة الزور 

يعضد وظلم اآلخرين فكل شيء جائز يف شرع املاسونية وبينهم عالمات يتعارفون هبا وكل واحد 
واكاذاِلكا جاعاْلناا ِلُكلِ  ِنِب ٍّ عاُدوًّا )  يقول هللا تعاىل: – اآلخر ويقف إىل جانبه بكل استطاعته

شايااِطنيا اإِلنِس وااجلِْنِ  يُوِحي بـاْعُضُهْم إىل بـاْعضٍّ زُْخُرفا اْلقاْوِل ُغُرورًا والاْو شااء رابُّكا ماا 
ُونا  ْرُهْم واماا يـاْفَتا  .1(فـاعاُلوُه فاذا

املشاهري ضمن مجعياهتم حبيث يتوددون إليه ألن يسمح هلم فقط بتسجيل امسه  إدخال بعض  11
أو الفنان أو ضمن قائمة أمساء رجال احملافل فإذا قبل جماملة هلم فرحوا وأشاعوا وادعوا أبن البطل 

 املمثل الفالين معهم إغراءا له وملعجبيه .
ابلشعارات الرباقة اليت جتذب السامع إليها مثل دعوة حتقيق احلرية   ومن وسائل انتشارها مناداهتم 12

واإلخاء واملساواة حبيث يتصور اجلاهل أهنم يريدون من ورائها حتقيق مصاحل الناس وإنقاذهم من 
العبودية وإشاعة األخوة واحملبة بني أفراد كل اجملتمعات وإشاعة املساواة العادلة بني اجلميع ليعيش 

 ن وسعادة هكذا ظاهر تلك الشعارات.الكل يف أم
 ملناصبطريق املال وا واشباع الرغبات وذلك عنمبختلف املغرايت  استدراج واستمالة الشباب   13

 2الرفاهية واملتع ليكون حتت سيطرة رغباهتم ومصاحلهم هم.وغريها من وسائل  والرايضةواجلنس والفن 

 ها كلها هنا .وغري ذلك الكثري من الوسائل اليت الجمال لذكر 
                                                            

 [112]األنعام: 1
 
 "بتصرف". 554-546غالب علي العواجي  –املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها  2
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 احملور الثالث: ماهي رموز املاسونية؟ 

 

 رموز املاسونية كثرية ومتشعبة ولكن ميكن ذكر أمها وهي:

 :يشريون به إىل خيمة موسى عليه السالم اليت ذكرت يف التوراة. احملفل املاسوين 
 :يقصدون به النور الذي جتلى ملوسى عليه السالم فوق اجلبل وهذا النور ينقسم إىل  النور

 الكتاب والزواية والربجل.
 ويشريون هبا إىل هيكل سليمان عليه السالم،  أو هيكل احلكمة ،أو الكنسية صورة اهليكل :

 .-كما يسموهنا-الكربى 
 :ر بين إسرائيل كما يف التوراة.أي اجلمعيات املاسونية ويشريون هبا إىل عشائ العشرية 
 :أو القوس امللكي، متثله قالدة نقش عليها أمساء اسباط بين إسرائيل ولكن يف  العقد امللوكي

 األساس هو تذكار للمكان الذي يعقد فيه املؤسسون اآلوائل جلساهتم.
 :أي األخ. بوعز 
 :أي األستاذ. وجاكي 
 :األستاذ األعظم. يهوذا أو جاهوفا 
 يقال أنه هبذا الفرجار سرتسم دائرة وتضع الكل ضمنها أي حتت  لفرجار:الزاوية وا

 سيطرهتم.
 :شعار رئيسي من شعارات املاسونية وهي متثل جنمة داود اليت تتكون من  النجمة السداسية

 تقابل الزاوية والفرجار ووضع احدامها على األخرى.
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 :ا والعقاب إذا خاهنم.الدفاع عن الداخل مادام ماسونيا حقيقي السيوف املسلولة 
 :القصد من الرموز الفلكية االحياء  امللعقة، امليزان ، الشاقوف، النجوم، الشمس، القمر

 بقدمها.
 :يسمى فارس القلم وفارس الشرق والصليب الوردي. فارس السيف 
 :فارس اهليكل أو املعبد تعنيان اليهود الذين حاولوا جتديد اهليكل بعد عودهتم  فارس اهليكل

 السيب.من 
 :مكان يريدون ختليد راية إسرائيل الزرقاء به. اللون األزرق 
 :ثالثه أو مخسة أو سبعة ويراد هبا تذكار احتقار آالم املسيح. الطرقات 
 :شجاعة داود حني خان عهد الفلسطينيني وغدر هبم  قطع رأس من العظم أو الكاوتشوك

الف فلسطيين بعصاه اليت يسوق ، وشجاعة مششون بطل إسرائيل اخلرايف الذي قتل مخسة آ
 هبا البقر حسب زعمهم.

 :يرمزون هبا إىل هدم الرائسة الدينية واملدنية والعسكرية لسائر  احلية النحاسية املثلثة الرأس
 اجلوييم.

 :تذكار لشمعدان فقد من اهليكل يوم كارثة تيطس. الشمعدان 
 :خرية بطرس تلميذ املسيح، هي سلسلة يرى يف أحد جانبيها مفتاحا متثل رمز س السلسلة

 وتشري إىل أن املفتاح احلقيقي بيد مؤسسي املاسونية وورثتهم.
 :تذكار املنام الذي رآه اسرائيل وهو يصارع هللا وانتصر عليه واصبح امسه اسرائيل أو  السلم

 آسر هللا.
 :إشارة للذي شارف هناية الدرجات أن يتخذها رمزا لتهدمي  املطرقة والشاكوش والقدوم

 االنسانية وبناء هيكل سليمان.
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 :تسقي  ي كأهنالورداالثريان الذهبية، والبجعة، يف درجة الصليب  بعض صور احليواانت
ل ن أمواود مفراخها من دمها تذكار لعجل الذهب الذي سبكه هارون كما يعتقد اليه

 قة.املصريني وحليهم املسرو 
 :لعلها املآزر اليت شدها بنو اسرائيل على أحقائهم يوم خرجوا من مصر هاربني من  املآزر

فرعون وقومه. وهي مصنوعة من جلد الغنم أو اخلنزير ألن األخري جمده الورثة حتداي للمسيح 
 1الذي وصف اليهود أبهنم خنازير.

 

 

 

                   2 

 

 
                                                            

 .]"بتصرف" 537-532ص غالب علي العواجي  –املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها  [  1
2  http://asuclub.net/showthread.php?t=16855  - .بعض رموز املاسونية 
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1  http://asuclub.net/showthread.php?t=16855 - .بعض رموز املاسونية 
 املصدر السابق.  2
 

http://asuclub.net/showthread.php?t=16855
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 .احملور الرابع : شعارات املاسونية 

 

 يقة أال وهي ن احلقعبعد ترفع املاسونية عدة شعارات وتتجرأ ابإلفصاح هبا علنا وهي بعيدة كل ال

 م .و جنسهم أاحلرية واإلخاء واملساواة بني طبقات الناس بغض النظر عن دينهم وعقيدهت

 هدفها هو الشعارات التالية:

لك الفرته  تود يف اليه الفوارق بني اليهود والشعوب األخرى والدايانت األخرى ألنإزاله  -1
 كانوا معزولني.

 .النفاق وخداع الشعوب إبظهار املاسونية على أهنا مركز اإلنسانية -2
ه يها هذستهو حماولة مجع الشعوب حول هذه الشعارات الرباقة وخاصة أن الشعوب ت -3

 .ألغراضاقيق ل الفاسدة مث يستخدموهنم يف حتالشعارات فينضمون إىل هذه احملاف
احلرية اليت رفعتها املاسونية كشعارات براقة واحلقيقة أن احلرية اليت تنادي هبا احملافل  -4

  1املاسونية حرية هدم وفوضى وفساد أبنواعه.

 

 

 

 

 

                                                            
 .79-78أمحد بن عبدالعزيز احلصني  –املاسونية ذلك احملفل الشيطاين اخلفي   1
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 الفصل الثالث: احملور ا ألول: ماهي الصهيونية؟ 

 

-هي منظمة يهودية تنفيذية ، مهمتها تنفيذ املخططات املرسومة إلعادة جمد بين إسرائيل  تعريفها :
وبناء هيكل سليمان ، مث إقامة مملكة إسرائيل مث السيطرة من خالهلا على العامل حتت ملك  -اليهود

)ملك يهوذا( املنتظر . مسيت بذلك : نسبة إىل )صهيون( جبل يقع جنوب بيت املقدس يقدسه 
 1يهود .ال

الصهيونية احلديثة وهي احلركة املنسوبة إىل تيودور هرتزل الصحفي اليهودي اجملري، ولد يف بودابست 
( م، وهدفها األساسي 1878( م، حصل على شهادة احلقوق من جامعة فينا )2/5/1860يف )

لسلطان عبد الواضح قيادة اليهود إىل حكم العامل بدًءا إبقامة دولة هلم يف فلسطني. وقد فاوض ا
احلميد هبذا اخلصوص يف حماولتني، لكنه أخفق، عند ذلك عملت اليهودية العاملية على إزاحة 

 السلطان وإلغاء اخلالفة اإلسالمية . 
( م، مستغالا حماكمة الضابط اليهودي 1897وقد أقام هرتزل أول مؤمتر صهيوين عاملي سنة )

؛ لنقله أسراراً عسكرية من فرنسا إىل أملانيا، لكن ( م1894الفرنسي دريفوس الذي اهتم ابخليانة )
من خالل هذه الواقعة  -يف زعمه -ثبتت براءته فيما بعد، وجنح هرتزل من تصوير املأساة اليهودية

الفردية، وأصدر كتابه الشهري الدولة اليهودية الذي أكسبه أنصاراً ال أبس بعددهم مما شجَّعه على 
( وقد علَّق عليه بقوله: )لو طلب 31/8/47  29بسويسرا )  -ابل -إقامة أول مؤمتر صهيوين يف 

إيلَّ تلخيص أعمال املؤمتر فإين أقول بل أاندي على مسمع من اجلميع: إنين قد أسست الدولة 
اليهودية(. وجنح يف جتميع يهود العامل حوله، كما جنح يف مجع دهاة اليهود الذين صدرت عنهم 

مل، وهي بروتوكوالت حكماء صهيون املستمدة من تعاليم كتب اليهود أخطر مقررات يف اتريخ العا

                                                            
1   http://www.aldefaa3.com/search/judaism.htm - .تعريف الصهيونية 

http://www.aldefaa3.com/search/judaism.htm
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احملرفة اليت يقدسوهنا، ومن ذلك الوقت أحكم اليهود تنظيماهتم، وأصبحوا يتحرَّكون بدقة ودهاء 
 1وخفاء لتحقيق أهدافهم التدمريية اليت أصبحت نتائجها واضحة للعيان يف زماننا هذا .

 

 يونية ابملاسونية.احملور الثاين: عالقة الصه 

 

ومضموهنا،  سلوهبا،، وأالصهيونية قرينة املاسونية إال أن الصهيونية يهودية حبتة يف مظهرها
شعارات  ث تظهر؛ حيوأشخاصها، يف حني أن املاسونية يهودية مبطنة فهي الوجه املقنع لليهود

 ني. لنفعيوهلذا قد ينضوي حتت لوائها غري اليهود من املخدوعني وا إنسانية عامة.

يذي الشرعي ز التنفجلهامث إن الصهيونية حركة دينية سياسية ختدم اليهود بطريق مباشر؛ فهي ا
ق غري اليهود بطري ة ختدمية سرييف حني أن املاسونية حركة علمانية إحلاد والرمسي لليهودية العاملية. 

 لقوة اخلفية اليت هتيئ الظروف واألوضاع لليهود. مباشر؛ فهي ا

: إن روح ا ما نصهم حيث جاء فيه1861ويدل على ذلك ما جاء يف النشرة اليهودية سنة 
نفُس  ة ويف األغلبواللغ ملثلااملاسونية األوربية هي روح اليهودية يف معتقداهتا األساسية، هلا نفس 

 وتدعمها.  سرائيليق إتدعمها هي اآلمال اليت تنري طر التنظيم.واآلمال اليت تنري املاسونية و 

شيد تاسونية األوروبية : إن املم الصادرة يف نيويورك 1901وجاء يف النشرة اليهودية سنة 
 بناءها حيث يعيش إله إسرائيل إىل األبد.

هو  ألوريبلب ماسوين : إن أعظم واجم قالت اجمللة اليهودية يف عدد يوليو1928ويف سنة 
 د اجلنس اليهودي الذي حافظ على املستوى الكهنويت للحكمة.متجي

                                                            
 .]بتصرف  512 - امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرةاملوسوعة  [  1
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ورجالتها،  شروطها،و ها، : إن املاسونية مؤسسة يهودية وليس اترخيويقول احلاخام إسحاق وايز
 ية.وتعاليمها وكلمات السر فيها إال أفكاراً يهودية من البداية إىل النها

: جيب أن يكون كل م1906ديلفيا أبمريكا وتقول دائرة املعارف املاسونية الصادرة يف فيال
كل و لك اليهود، ملثاًل يه ممحمفل رمزاً هليكل اليهود وهو ابلفعل كذلك، وأن يكون كل أستاذ على كرس

 ماسوين جتسيداً للعامل اليهودي. 

وهكذا يتبني لنا أن املاسونية والصهيونية وجهان لعملة واحدة إال أن أحد هذين الوجهني ابطن وهو 
 1اسونية، واآلخر ظاهر وهو الصهيونية.امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

1  https://uqu.edu.sa/page/ar/93214476  .موقع جامعة أم القرى 
 

https://uqu.edu.sa/page/ar/93214476


33 | P a g e  
 

 

 الفصل الرابع: احملور األول: رأي أهل العلم يف هذا التنظيم؟ 

 

حتدث العديد من أهل العلم خبصوص التنظيم املاسوين واإلنتماء إليه أو معاونته أبي شكل من 
 األشكال وهذه بعض من فتاوى وأقوال أهل العلم يف هذا التنظيم الفاسد:

 
 اجملمع الفقهي اإلسالمي )رابطة العامل اإلسالمي(

  :حكم املاسونية واَلنتماء إليها

 
  :احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه. أما بعد

يف فقد نظر اجملمع الفقهي اإلسالمي، يف قضية املاسونية واملنتسبني إليها وحكم الشريعة اإلسالمية 
ذلك. وقد قام أعضاء اجملمع بدراسة وافية عن هذه املنظمة اخلطرية، وطالع ما كتب عنها من قدمي 
وجديد، وما نشر من واثئقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطاهبا من مؤلفات، ومن 

ع ما اطلع مقاالت يف اجملالت اليت تنطق ابمسها. وقد تبني للمجمع بصورة ال تقبل الريب، من جممو 
  :عليه من كتاابت ونصوص ما يلي

أن املاسونية منظمة سرية، ختفي تنظيمها اترة وتعلنه اترة، حبسب ظروف الزمان واملكان، ولكن   -1
مبادئها احلقيقية اليت تقوم عليها، هي سرية يف مجيع األحوال حمجوب علمها حىت على أعضائها إال 

  .لعديدة إىل مراتب عليا فيهاخواص اخلواص، الذين يصلون ابلتجارب ا
أهنا تبين صلة أعضائها بعضهم ببعض يف مجيع بقاع األرض على أساس ظاهري، للتمويه على  -2

املغفلني، وهو اإلخاء اإلنساين املزعوم بني مجيع الداخلني يف تنظيمها، دون متييز بني خمتلف العقائد 
  .والنحل واملذاهب

 
ممن يهمها ضمهم إىل تنظ يمها بطريق اإلغراء ابملنفعة الشخصية،  أهنا جتتذب األشخاص إليها،  -3
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على أساس أن كل أخ ماسوين جمند يف عون كل أخ ماسوين آخر، يف أي بقعة من بقاع األرض: 
يعينه يف حاجاته وأهدافه ومشكالته، ويؤيده يف األهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي، 

ا أو مظلوًما، ويعينه إذا وقع يف مأزق من املآز 
ً
ق أايا كان، على أساس معاونته يف احلق والباطل، ظامل

وإن كانت تسرت ذلك ظاهرايا أبهنا تعينه على احلق ال الباطل، وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من 
  .خمتلف املراكز االجتماعية، وأتخذ منهم اشرتاكات مالية ذات ابل

تفال ابنتساب عضو جديد، حتت مراسم وأشكال رمزية أن الدخول فيها يقوم على أساس اح  -4
  .إرهابية، إلرهاب العضو إذا خالف تعليماهتا واألوامر اليت تصدر إليه بطريق التسلسل يف الرتبة

أن األعضاء املغفلني يرتكون أحرارًا يف ممارسة عباداهتم الدينية، وتستفيد من توجيههم وتكليفهم   -5
ا، ويبقون يف مراتب دنيا، أما املالحدة أو املستعدون لإلحلاد، فرتتقي يف احلدود اليت يصلحون هل

مراتبهم تدرجيياا، يف ضوء التجارب واالمتحاانت املتكررة للعضو، على حسب استعدادهم خلدمة 
  .خمططاهتا ومبادئها اخلطرية

يريات اخلطرية أهنا ذات أهداف سياسية، وهلا يف معظم االنقالابت السياسية والعسكرية والتغ -6
  .ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية

أهنا يف أصلها وأساس تنظيمها يهودية اجلذور، ويهودية اإلدارة العليا العاملية السرية، وصهيونية   -7
  .النشاط

أهنا يف أهدافها احلقيقية السرية ضد األداين مجيًعا، لتهدميها بصورة عامة، وهتدمي اإلسالم يف  -8
  .خاصة نفوس أبنائه بصورة

أهنا حترص على اختيار املنتسبني إليها من ذوي املكانة املالية، أو السياسية، أو االجتماعية، أو  -9
العلمية، أو أية مكانة ميكن أن تستغل نفوًذا ألصحاهبا يف جمتمعاهتم، وال يهمها انتساب من ليس 

رؤساء والوزراء وكبار موظفي هلم مكانة ميكن استغالهلا، ولذلك حترص كل احلرص على ضم امللوك وال
  .الدولة وحنوهم

أهنا ذات فروع أتخذ أمساء أخرى، متويها وحتوياًل لألنظار، لكي تستطيع ممارسة نشاطاهتا   -10
حتت خمتلف األمساء، إذا لقيت مقاومة السم املاسونية يف حميط ما، وتلك الفروع املستورة أبمساء 

إىل غري ذلك من املبادئ والنشاطات اخلبيثة،  -ونز( والرواتري خمتلفة من أبرزها منظمة األسود )اللي
اليت تتناىف كلياا مع قواعد اإلسالم وتُناقضه مناقضة كلية. وقد تبني للمجمع بصورة واضحة، العالقة 
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الوثيقة للماسونية ابليهودية الصهيونية العاملية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثري من 
البالد العربية وغريها، يف موضوع قضية فلسطني، وحتول بينهم وبني كثري من واجباهتم يف  املسئولني يف

هذه القضية املصريية العظمى، ملصلحة اليهود والصهيونية العاملية. لذلك ولكثري من املعلومات 
كرة، يقرر األخرى التفصيلية عن نشاط املاسونية وخطورهتا العظمى، وتلبيساهتا اخلبيثة، وأهدافها املا 

اجملمع الفقهي اعتبار املاسونية من أخطر املنظمات اهلدامة على اإلسالم واملسلمني، وأن من ينتسب 
إليها على علم حبقيقتها وأهدافها فهو كافر ابإلسالم جمانب ألهله، لكن األستاذ الزرقاء أصر على 

أهدافها( وبني مجلة )فهو  إضافة مجلة )معتقًدا جواز ذلك( فيما بني مجلة )على علم حبقيقتها و 
كافر..( وذلك كما ينسجم الكالم مع حكم الشرع يف التمييز بني من يرتكب الكبرية من املعاصي 

  .1مستبيًحا هلا، وبني من يرتكبها غري مستبيح: فاألول كافر، والثاين عاص فاسق. وهللا ويل التوفيق

 

 حكم اَلنتماء إىل املاسونية:

 فتوى اللجنة الدائمة :

 
"..وعلى هذا فمن كان من املسلمني عضواً يف مجاعة املاسونية وهو على بينة من أمرها، ومعرفة 

حبقيقتها ودفني أسرارها، أو أقام مرامسها وعين بشعائرها كذلك فهو كافر يستتاب فإن اتب وإال قتل 
اعتها وهو ال وإن مات على ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين، ومن انتسب إىل املاسونية وكان عضواً يف مج

يدري عن حقيقتها وال يعلم ما قامت عليه من كيد لإلسالم واملسلمني وتبييت الشر لكل من يسعى 
جلمع الشمل وإصالح األمم، وشاركهم يف الدعوة العامة، والكلمات املعسولة اليت ال تتناىف حسب 

يه، وألنه مل يشاركهم يف ظاهرها مع اإلسالم فليس بكافر، بل هو معذور يف اجلملة خلفاء واقعهم عل
أصول عقائدهم وال يف مقاصدهم ورسم الطريق ملا يصل هبم إىل غاايهتم املمقوتة، فقد قال النيب صلى 

هللا عليه وسلم: "إمنا األعمال ابلنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى" احلديث. لكن جيب عليه أن يتربأ منهم 
بذل جهده يف نشر أسرارهم وما بيتوا للمسلمني من  إذا تبني له أمرهم ويكشف للناس عن حقيقتهم وي

                                                            
1   4535.htm-32-http://islamtoday.net/bohooth/artshow - .األسالم اليوم 

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4535.htm
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 كيد وبالء ليكون ذلك فضيحة هلم ولتحبط به أعماهلم..."
 1اجمللد الرابع والعشرون )العقيدة(. -جمموع فتاوى اللجنة الدائمة 

 :بيان جلنة الفتوى ابألزهر الشريف

 
 1985ايو سنه ممن شهر  15هجراي املوافق  1405شعبان  25أصدرت جلنة الفتوى ابألزهر يف 

لتابعة اية واألندية ملاسوناشأن ميالدي بياانً بعنوان بيان للمسلمني من جلنة الفتوي ابألزهر الشريف ب
 هلا مثل الليونز والرواتري جاء فيه :

لكيد ريدون بذلك ايدبية واأل فإن األسالم واملسلمني حيارهبم األعداء العديدون بكل األسلحة املادية
وة الدنيا منوا يف احليلذين أا واوامسلمني ولكن هللا انصرهم ومعزهم قال تعايل إان لننصر رسلن ابألسالم

ا ابسم اليت ينشئوهن ألنديةلة اويوم يقوم األشهاد ومن بني هذه الوسائل اليت حياربون هبا األسالم وسي
 يه املاسونيةاألند هذه األخاء واألنسانيه وهلم غاايهتم وأهدافهم اخلفيه وراء ذلك وأن من بني
ا  يسيطر عليهمة اليتهلدااواملؤسسات التابعة هلا مثل الليونز والرواتري ومها من أخطر املنظمات 

 أشاعة الفوضيداين و األ اليهود والصهونية يبتغوب بذلك السيطرة علي العامل عن طريق القضاء علي
ن ى املسلمني أرم علك حيسانية ولذلاألخالقية وختري أبناء البالد للتجسس علي أوطاهنم أبسم األن

تثل واجبه أن مي اند بلاع و ينتسبوا ألندية هذا شأهنا وواجب املسلم أال يكون إمعة يسري وراء كل د
 ع الناس ولكنمل أان يقو  ألمر الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث يقول : " ال يكن أحدكم إمعة

 م.أساءوا أن جتتنبوا أسائته وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنتوا وإن

وهلا  ،ة هبم خلاصاوواجب املسلم أن يكون يقظاً ال يغرر به ، وأن يكون للمسلمني أنديتهم 
 ..أنتهيأعلم. هللامقاصدها وغاايهتا العلنية ، فليس يف اإلسالم ما خنشاه وال ما خنفيه و

 .2رئيس الفتوى ابألزهر عبد هللا املشد
                                                            

1 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=308375819195736&story_fbid=6771735    

82315956   
 املصدر السابق.  2

https://www.facebook.com/permalink.php?id=308375819195736&story_fbid=6771735
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  التحذير من التنظيم املاسوين.احملور الثاين: طرق 

 

لعل من أهم أسباب النجاة احلذر وهذا إبذن هللا هو احلل األمثل للبعد والسالمة  من خطر هذه 
 املنظمة الفاسدة ولكن كيف يكون احلذر من خطر هذه املنظمة واملنظمات املتصلة هبا وأعضاءها؟

 املنظمه ونواايها اخلطرية من هذه الطرق:هناك عدة طرق جيب على املسلم اختاذها للحذر من هذه 

 توعية املسلمني مبا حتمله هذه املنظمات من أفكار هدامة. -1
العمل جاهدين على توضيح خطرهم وكيفية التعرف عليهم من خالل اإلعالم كالصحف  -2

 واجملالت والتلفاز ووسائل اإلتصاالت.
ذر منا وخطر االنتساب عمل منشورات تبني ماهي هذه املنظمة وماهو خطرها وكيفية احل -3

 إليها ورأي أهل العلم يف ذلك.
أتليف الكتب والقيام بعمل أحباث ودراسات حول هذه املنظمة لنشرها وتوعية  -4

 اجملتمعات.
وقبل كل ذلك التوكل على هللا سبحانه وتعاىل والدعاء والتقرب إليه ابلطاعات والبعد عن  -5

 .من الرمحن أماكن املنكرات لينال العبد احلماية والرضوان
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 مة:ــــــــــــــــــــــــــــــاخلات

 

دراسيت لقضية املاسونية وعالقتها ابلصهيونية مل تنته عند هذا احلد فأان الزلت متعطش للكتابة يف 
هذه القضية اهلامة حيث أن هناك حماور أخرى مجة مل نتطرق هلا يف هذا البحث املوجز واملقتصر على 

حمددة ولكن حاولت جاهدا تغطية احملاور اليت تطرقت هلا بطريقة خمتصرة وواضحة  نقاط وحماور 
 وللوصول للنتائج اليت أردت الوصول هلا يف هذه الدراسة املوجزة.

 أسأل هللا سبحانه وتعاىل القبول والتوفيق .

 

 نتائج الدراسة:

 

الوثيقة ابلصهيونية والتحذير  ألن الدراسة أهدافها واضحة وهي بيان خطر تنظيم املاسونية وعالقته
منهما ، وألن العديد من الدراسات متت يف هذا املوضوع سابقا كانت النتائج تقريبا مماثلة للدراسات 

السابقة ولكن كان هديف الرئيسي يف هذه الدراسة هو التوصل لنقطة هامة وهي توعية وحتذير أفرد 
ص للفتك ابملسلمني وتدمري جمتمعاهتم وأخالقهم اجملمتع من هذه املنظمة الفاسدة اليت تقتنص الفر 

 ومبادئهم وقبل كل ذلك عقيدهتم.

هي آخر نقطة اهنيت هبا دراسيت أال وهي طرق حتذير  النتيجة اليت توصلت إليها يف هذه الدراسة
اجملمتع من تنظيم املاسونية واملنظمات املنتمية له حيث أين وجدت أن العديد من األحباث كتبت يف 

القضية ولكن مل أجد الكثري من األحبات تتطرق لنقطة التحذير لوقف الداء قبل انتشاره وإبذن هذه 
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هللا تكون هذه ابدرة خري وفكرة بناءه يف لبداية النهاية هلذا التنظيم من خالل وضع النقاط املذكورة 
ع لديه رهاب من يف كيفية احلذر من املاسونية على أرض الواقع خصوصا وأن العديد من أفراد اجملتم

احلديث عن هذه املنظمه جهارا واعتقد أن هذا اخلوف هو السبب الرئيسي يف جعل العديد من 
 عامة الناس تقع يف شراك هذه املنظمه الشيطانية.محى هللا أبناء املسلمني من كل شر.

 كذلك جيب على املسلمني العودة هلل عز وجل والبعد عن كل مايبعدهم عن هللا عز وجل .

يضا ضرورة االطالع على العلم النافع الثقايف واالجتماعي والشرعي ملعرفة العدو فنحذره والصديق أ
 املزعومة ورقيهم الزائف.البعد عن التقليد الغريب األعمى وعدم االلتفات حلضارهتم أيضا فنكرمه.

 

 التوصيات:

البحث والنظر يف هذه يوصي الباحث نفسه أوال وغريه من زمالء التخصص وإخوة الدين مبواصلة 
القضية واختاذ كافة الطرق والوسائل املمكنة للعمل على ايقاف خطر هذه املنظمة كما يوصي أبحباث 

أخرى يف حماور أخرى ليتم تغطية كافة جوانب التوعية للمجتمع خصوصا أن هذه القضية حساسة 
 وذات أمهية ابلغة ألفراد اجملتمع كافة .
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 هيكل البحث:

 ايت القرآنية:فهرس اْل 
) أييها الذين آمنوا التتخذوا بطانة من   118سورة آل عمران      آية  -1

 5دونكم الأيلونكم خباال...(                                ص 
) وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني  112سورة األنعام         آية  -2

 23ص      اجلن واإلنس .....(                                 
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 فهرس املراجع العلمية ومواقع اإلنَتنت 
م. رسائل يف األداين والفرق واملذاهب. الطبعة األوىل. دار بن 2002احلمد، حممد.  -1

 خزمية للنشر والتوزيع. الرايض: امللكة العربية السعودية.
اخلفي.الطبعة م. املاسونية ذلك احملفل الشيطاين 2001احلصني، أمحد بن عبدالعزيز. -2

الثالثة ، مزيدة منقحة. جار عامل الكتب للطباعة والنشر. الرايض: اململكة العربية 
 السعودية.

م. املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف 2006العواجي، غالب علي.  -3
شر اجلزء األول. املكتبة العصرية الذهبية للطباعة والن –املسلم منها. الطبعة األوىل 

 والتوزيع. جدة: اململكة العربية السعودية.
طبعة خاصة برابطة العامل  -م. املاسونية. الطبعة الثالثة1978عطار، أمحد عبدالغفور. -4

 اإلسالمي مبكة. بريوت: لبنان.
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http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B1%D8%A3%D9%8A
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B1%D8%A3%D9%8A
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82315956   
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