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بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد :
ــا الفكــري( مقتبــٌس  ــر محفــل ســبأ الماســوني فــي واقعن فهــذا الفصــل الموســوم بـــ )أث
مــن كتــاب )الماســونية فــي العــراء( الصــادر ســنة 1393هـــ - 1972مـــ للدكتــور 
محمــد علــي الزعبــي، وهــو دكتــوٌر بالفلســفة مــن لبنــان، وقــد حضــَر بنفســِه بعــض 
المحافــل الماســونية ودرســها عــن كثــب، وكان مــن أهــم مــا كتبــه فــي هــذا المجــال 

كتــاب )الماســونية ُمنشــئة ُملــك إســرائيل(. 
وقــد لفــَت هــذا الفصــُل انتباهــي جــداً نظــراً لكثــرة المذاهــب الهّدامــة التــي تتحــدث 
باســم اإلســالم، كالرافضــة والمرجئــة وغيرهــم، وخصوصــاً اآلن مــع اشــتداد ســعير 
الحــرب بيــن المســلمين مــن جهــة، وملــل الكفــر مــن جهــٍة أخــرى، وتذكــرُت قــول 
الشــيخ عبــد اللطيــف موســى »أبــو النــور المقدســي« رحمــه اهلل فــي كتابــه )الياقــوت 
والمرجــان فــي عقيــدة أهــل اإليمــان(، قــال رحمــه اهلل : »ســبحان اهلل؛ مــاذا يفعــل 
التضليــل بالنــاس! وهــذا شــأن كل المذاهــب الهّدامــة التــي هبطــت باإلنســان إلــى منزلــة 
الحيــوان، وبالتأمــل يظهــر لنــا أن جميــع المذاهــب الهّدامــة المدمــرة فــي العالــم كانــت 
مــن صنــع اليهــود الحاقديــن علــى البشــرية، الناقميــن عليهــا، ومــن هنــا فإننــي ال أشــك 
أن مذهــب الجبــر كمذهــب القــدر، كمذهــب التشــّيع، كأكثــر طــرق الصوفيــة، الــكل 
طُبــَخ فــي مطابــخ اليهــود، وقُــدم طعاًمــا مســموًما للمســلمين ليموتــوا بــه، ويهلكــوا 

عليــه، وال حــول وال قــوة إال بــاهلل.« 

فرأيــُت نقــل هــذه الصفحــات -وعددهــا خمســة عشــر- لكــم للفائــدة، وقــد أضفــُت 
بعــض التعليقــات علــى مــا ورد فــي الصفحــات مرجعهــا لُــوَِّن باللــون األزرق الفاتــح. 
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1( الماســونية : عّرفهــا المستشــرق الهولنــدي دوزي بأنهــا جمهــوٌر كبيــٌر مــن مذاهــب 
مختلفــة يعملــون لغايــٍة واحــدة : هــي إعــادة الهيــكل إْذ هــو رمــز دولــة إســرائيل. وممــا 

أظنــه أن اليهــود لضعفهــم وُجبنهــم عبــر التاريــخ لجــأوا للمكــر مــن تحــت الطاولــة.
وهــي منظمــة ســرية تكتــم أمرهــا، لدرجــة أن المنتســبين إليهــا فــي بعــض الدرجــات ال 
يعرفــون مــا يفعلــه منتســبي الدرجــات األخــرى، والمراتــب فيهــا ثالثــة : ابتدائيــة رمزيــة 
وتالميذهــا بشــكٍل عــاٍم يجهلــون األهــداف ويظنــون أن الماســونية ال تعــادي األديــان، 
متوسطة ملوكية وتالميذها يعرفون بعض األهداف وأغلبهم ممن له مصالح شخصية، 

كونيــة وتضــم حكمــاء اليهــود. 
البعــض يُرجــع الماســونية كمنظمــة إلــى ســنة 35 للميــالد، والبعــض ينســبهم لفرســان 
المعبــد الذيــن جــاءوا فــي الحمــالت الصليبيــة علــى بيــت المقــدس، والبعــض ينســبهم 

لحيــرام بانــي هيــكل ســليمان. 
مما ُيجدر التنبيه عليه في مســألة الماســونية، أننا يجب أن نأخذ األمر بوســطية، فال 
نعظِّــم مــن خطرهــا لدرجــة أن ننســب كل مــا يحــدث فــي العالــم مــن كــوارث ومؤامــرات 
إليهــا كمــا يفعــل بعــض الســفهاء، وال أن نهملهــا أو نهمــل دراســتها، خصوصــاً وأن 
هدفهــا هــدم األديــان لصالــح الديــن اليهــودي، وهــو األمــر المعلــن فــي بروتوكــوالت 
التيــار الجهــادي تحديــداً دراســة الماســونية  أبنــاء  حكمــاء صهيــون. وينبغــي علــى 
وخطرهــا، ألن الجهاديــون هــم رأس الحربــة اآلن فــي الدفــاع عــن اإلســالم، وعلــى 
رأســهم الدولــة اإلســالمية، فهــم الواقفــون ضــد كل المؤامــرات الدوليــة لتقســيم البــالد 
وتعبيــد العبــاد لغيــر ربهــم، وهــم الذيــن سيشــّكلون جيــش المهــدي بــإذن اهلل كمــا 

سيشــّكل اليهــود ومــن تبعهــم جيــش الدجــال. 
البعــض يكّبــر مــن الماســونية لدرجــة أنــه يُرجــع نشــأتها للســامري الــذي صنــَع العجــل 
الذهبي لبني إســرائيل ليعبدوه. ولكن ما أراُه شــخصياً أن هذا من المبالغة، خصوصاً 
لــو عرفنــا أن دســتور الماســونية كمنظمــة تمــت صياغتــه علــى يــد جيمــس أندرســون 
ســنة 1732 للميــالد. لكــن لــو تكلمنــا عــن الفكــر نفســه، فهــو موجــوٌد بالطبــع حتــى 
مــن قبــل الســامري، بــل هــو موجــوٌد منــذ وجــود بنــي إســرائيل. تمامــاً كتنظيــم القاعــدة، 
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فالقاعــدة تــم تأسيســها كتنظيــٍم فــي أواخــر القــرن العشــرين، لكــن الفكــرة موجــودة منــذ 
بعــث اهلل للرســل. 

وقــد أصــدرت الجامعــة العربيــة عــام  1979 قــراراً باعتبــار الماســونية حركــة صهيونيــة، 
ــر فيهــا مــن ينضــم للماســونية منســلخاً عــن  وأصــدر األزهــر فتــوى عــام 1984 اعتب

اإلســالم ينتهــي األمــر بــه إلــى الــردة عــن الديــن. 
2( موتور : يعني صاحب ثأر. 

3( الكثيــر مــن المراجــع التاريخيــة اإلســالمية نســبت تهييــج النــاس ضــد عثمــان بــن 
عفــان رضــي اهلل عنــه إلــى اليهــودي الماكــر عبــد اهلل بــن ســبأ، وقــد طلبــه معاويــة بــن 
أبــي ســفيان لمــا عــرف أنــه بالشــام لقتلــه ولكــن الخبيــث فــرَّ إلــى مصــر. وهــو نفســه مــن 
نــادى بــأن اهلل عــز وجــل يتجّســد فــي علــي بــن أبــي طالــب، وهــو يُعــّد الجــّد الحقيقــي 

للرافضــة، فهــم يقولــون بقولــه، إضافــًة إلــى النصيريــة -تعالــى اهلل عمــا يقولــون-. 
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1( الشــعوبية : حركــة ال يــرى رّوادهــا فضــاًل للغــة العربيــة علــى غيرهــا مــن اللغــات، بــل 
ويقّدمــون األعجميــة عليهــا، ونشــأت بــادئ األمــر فــي فــارس كونهــا أول البــالد التــي 
فتحهــا المســلمون وأدخلــوا اإلســالم إلــى أهلهــا. وقــد كان للشــعوبية أثــٌر فــي ظهــور 

الِفــرق الباطنيــة كالقرامطــة والنصيريــة. 
خطــر الشــعوبية مــا زال قائمــاً إلــى اآلن، خصوصــاً مــع تدهــور اللغــة العربيــة وظهــور 
المتكلميــن بلغــة األعاجــم كنــوٍع مــن الرقــّي والتحّضــر ! وقــد عــّد البعــض الشــعر الحــر 

نوًعــا مــن إضاعــة قيمــة اللغــة العربيــة. 
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1( مــن أشــهر القصــص المتواتــرة فــي ذلــك قصــة صبيــٍغ الحنظلــي الــذي كان دائًمــا 
يســأل عــن المتشــابه مــن القــرآن ويلبــس علــى النــاس، فحّضــر لــه الفــاروق عراجيــن 
النخــل وضربــه حتــى أدمــى رأســه، فقــال صبيــغ: حســبك يــا أميــر المؤمنيــن، قــد ذهــب 
الــذي كنــت أجــده فــي رأســي. )القصــة بكاملهــا فــي اإلصابــة البــن حجــر، 3/458(.
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( مــن ذلــك أن رهبــان الكنيســة فــي العصــور الوســطى كانــوا يحتكــرون وحدهــم تفســير 
النصــوص والعامــة ال يفقهــون ذلــك. ومــن ذلــك وجــود مــا ُيســّمى بالتفســير اإلشــاري 
للقــرآن عنــد غُــالة الصوفيــة، حيــث يعتقــدون أن اهلل يرســل ألوليائهــم إشــاراٍت فــي 

تفســير اآليــات. 

2( ونرى اليوم علماء الســالطين ثمرًة من ثمرات المرجئة، نراهم يرّقعون للطواغيت 
بحجــة أنهــم أوليــاء أمــور تجــب طاعتهــم، رغــم علمهــم أن مــن يســمونهم بأولياء األمور 

قد تلّبســوا بالكثير من نواقض اإلســالم. 
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1( ممــن يؤمــن بخلــق القــرآن المعتزلــة واإلباضيــة والشــيعة والجهميــة. ومــن المشــهور 
أن فتنــة خلــق القــرآن كانــت ســبباً فــي ســجن وتعذيــب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل فــي 
عهــد المأمــون الــذي كان يــرى أن القــرآن مخلوقــاً، واختــار اإلمــام أحمــد العزيمــة 
واســتمرت محنتــه بعــد المأمــون مــع المعتصــم والواثــق حتــى صعــد المتــوكل للحكــم 

فأفــرج عنــه. 

2( فــي التــوراة المحرفــة يصــف اليهــود ربنــا أوصافــاً تشــبه أوصــاف البشــر، بــل وبلــغ 
بهــم الكفــر أن قالــوا أن يعقــوب عليــه الســالم صــارع اهلل كمــا يتصــارع الرجــالن ! 
والكثيــر مــن األوصــاف التــي يقشــعّر البــدن لمجــرد قرائتــه فــي تلــك األســفار الكفريّــة. 
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1( يتشــابه معهــم فــي هــذا الطائفــة النصيريــة، إْذ تقــول هــذه الطائفــة المشــركة بــأن 
عليــاً هــو اهلل، وهــو يتجّســد فــي البشــر، ومــن أخبــث فــرق النصيريــة الفرقــة المرشــدية، 
التــي تــرى أن اهلل يتجّســد فــي قادتهــم، فــال تســتغربوا عندمــا تــَرون جنــود بشــار يأمــرون 

المســلمين بتوحيــد بشــار ! 
ويشــبه ذلــك القــول أن النصيريــة تقــول بعقيــدة التناســخ، والتناســخ حســب معتقــد 
النصيريــة؛ فــي أربــع صــور حســب قــرب الشــخص أو بعــده عــن اإليمــان وطاعــة األئمــة 

أو عصيانهــم، وهــي كمــا يلــي: نســخ، مســخ، فســخ، رســخ.
أما النسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر. 

وأما المسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم حيوان. 
وأمــا الفســخ: فهــو خــروج الــروح مــن جســم آدمــي إلــى جســد حشــرة مــن حشــرات 

األرض وهوامهــا. 
وأما الرسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى الشجر والنبات والجماد. 

وقــد روى مــن عاشــرهم أنهــم كانــوا يأتــون بكلــٍب ويضربونــه بزعــم أن روح أبــي بكــر 
أو عمــر فيــه !
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ــان الصهيونــي شــكاًل مــن  ــر الكي ــة األمــم الملحــدة يعتب ــٌم مــن هيئ 1( صــدَر قــراٌر يتي
ــكا !  ــم ســحب هــذا القــرار بضغــٍط مــن أمري ــة، وت أشــكال العنصري

2( مبــدأ الَتقيّــة عنــد الرافضــة يشــبه مبــدأ اليهــود هــذا إلــى حــدٍّ كبيــر، لعــل هــذه التقيــة 
هــي الســبب فــي بقــاء عقائــد الرافضــة خافيــة علــى عــوام المســلمين فتــرًة طويلــة، 
فالتقيــة ُتجيــز لهــم إظهــار مــا ال يبطنــون، وبالتالــي فإنــك لــو جلســَت مــع رافضــيٍّ فقــد 

تظنــه أحــد أعــالم أهــل الســنة !
وهــم يعتبــرون التقيــة تســعة أعشــار الديــن. وكذبــوا علــى علــي رضــي اهلل عنــه وأبنائــه. 
قــال محّدثهــم الكافــي فــي صحيحــه: »أن الحســين رضــي اهلل عنــه قــال: إن تســعة 
أعشــار الديــن فــي التقيــة، وال ديــن لمــن ال تقيــة لــه«. وجعلــوا تركهــا كتــرك الصــالة، 
قــال مفّســرهم القمــي: »التقيــة واجبــة، مــن تركهــا كان بمنزلــة مــن تــرك الصــالة«. 

ــا إنمــا بايــع أبــو بكــر وعمــر تقيــة. وزعمــوا أن علًي
فهــل يُعقــل أن يكــون آل بيــت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم كّذابــون منافقــون 

يظهــرون مــا ال يبطنــون؟!
والحمــد هلل الــذي قيّــض لنــا الدولــة اإلســالمية لتســتفّز الرافضــة إلظهــار مــا عندهــا 
مــن حقــٍد دفيــٍن علــى اإلســالم والمســلمين، ونســأل اهلل أن يمّكــن أســودها مــن قطــف 

رؤوس معمميهــم ومــن أصــّر علــى شــركه منهــم. 
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1( الدرجــة الثامنــة عشــرة مــن درجــات الماســونية -وُتســمى بدرجــة الفرســان- يبــدأ 
المنتســب فيهــا بحمــل الســالح للدفــاع عــن العقيــدة الجديــدة التــي يكــون قــد حملهــا 
عبــر ســّلم الدرجــات الســابقة، وهــي العقيــدة اليهوديــة. وفــي هــذه الدرجــة يتــم إزالــة 

المصحــف واإلنجيــل مــن علــى ســدة تــالوة القســم، ويبقــى التــوراة فقــط ! 
وكلمــة نقــام نقــام تعنــي االنتقــام مــن الملــوك غيــر األتقيــاء، والذيــن هــم بالطبــع كل 

الرؤســاء والملــوك ممــن ال يوافــق اليهــود. 

2( إخــوان الصفــا، جماعــٌة مــن المتأثريــن بالفكــر اإلســماعيلي ممــن حــاول التوفيق بين 
ــة واإلغريقيــة، ولهــم مؤلفــاٌت  الديــن والفلســفة، وقــد تأثــروا كثيــراً بالفلســفات الهندي
مجموعٌة فيما اشــُتهر باســم )رســائل إخوان الصفا(. والتي أشــهرها وطبعها الكثير من 
المستشــرقين ! وبعــض العلمــاء كّفرهــم لقولهــم بالتشــّبه باإللــه وفــق القــدرة البشــرية. 

ويســتخدمون مبــدأ التقيــة كالرافضــة. 

»الصفحات القادمة نكتفي بنقلها دون تعليق«



21



22



23



24



25



26



27

ختامــاً، فــإّن الكتــاب وإْن كان قديمــاً –صــدَر ســنة -1972 إال أنــه يتحــّدث عــن 
أمــوٍر مهمــٍة نــرى آثارهــا اليــوم ونعيشــها، فمــا زال اليهــود وعبــر كل الوســائل يبذلــون 
أقصــى جهدهــم ومســتغّلين كافــة الوســائل فــي ســبيل بنــاء هيكلهــم المزعــوم، علــى 
أنقــاض مســجدنا األقصــى ومــا حولــه. ومــا زالــت المذاهــب المنتســبة لإلســالم زوراً 
تعيــث فســاداً فــي األرض باســم اإلســالم. وليــت الكاتــب بقــَي ليــرى مــن يســمون 
أنفســهم )الحداثيــون( أو اإلســالميون النورانيــون، فكمــا حــاول إخــوان الصفــا التوفيــق 
بيــن الديــن والفلســفة، يحــاول هــؤالء التوفيــق بيــن اإلســالم وغيــره مــن األديــان البشــرية 
الفاســدة كالديمقراطيــة والعلمانيــة، يقّدمــون العقــل علــى النقــل، ويتهمــون غيرهــم بأنــه 
جامــد العقــل، يثيــرون الشــبهات حــول الصحابــة والتابعيــن وعلمــاء الســلف، ولألســف 
يتبعهــم الكثيــر مــن الشــباب المســلم ممــن يــرى فــي ذلــك تنــّورًا وتنميــة لعقلــه ! وهــو 
فــي الحقيقــة تغييــٌب للعقــل والقلــب عــن الديــن. وقــد أنكــروا الكثيــر مــن األحــكام 
الشــرعية بشــبهاٍت واهيــة، فأنكــروا حــد الــردة وحــد الرجــم، وأنكــروا نــزول عيســى 

عليــه الســالم وخــروج الدجــال ! وغيــر ذلــك مــن أمــور الديــن. 
حاصلــُه أننــي رأيــُت ضــرورة نقــل هــذه الصفحــات لكــم للفائــدة وإلثــارة حوافزكــم 
لدراســة منظمــات وأفــكار وخطــط الغيــر مــن بــاب »إعــرف عــدّوك«، عــّل اهلل يفتــح 

بصائرنــا لمــا يــرّد مكائدهــم، } واهلل خيــر الماكريــن {، واهلل مــن وراء القصــد. 


