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وِر أنُفِسَنا َوِمْن  إن الَْحْمُد لِلَِّه نَْحَمُدُه َونَْسَتِعيُنُه َونَْسَتْغِفرُُه َونَُعوُذ ِبالله ِمْن ُرشُ

َسيَِّئاِت أَْعَ�لَِنا َمْن يَْهِدِه الله َفال ُمِضلَّ لَُه َوَمْن يُْضلِْل َفال َهاِدَي َلُه َوأَْشَهُد أن ال 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه وبعد إَِلَه إِال الله  َوْحَدُه ال َرشِ    يَك لَُه َوأْْشَهُد أن ُمَحمَّ

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمٍد، ورش األمور 

  .محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

  

  املاسونية العاملية

  خطورةبالرغم من حديثنا اليوم يتناول موضوع غاية يف األهمية والخطورة، و 

 نهم ر�ا ال يعلمونإ الكث� من املسلم� يغفلون عنه بل هذا املوضوع إال أن 

عنه أي يشء وبالتايل فإن هذه املحارضة تُعد من أهم املحارضات التي يسمعها 

املسلم فهي وك� سبق القول تتعرض ملسألة تخص كل املسلم� 

   .ةميوعظ ة� كبنها أل  (كبار_صغار_رجال_نساء_عل�ء_طالب علم) وذلك

  .هذه املسألة هي: التنظيم اإلرها� العاملي (املاسونية)

لف يقف خالذي ن معنى املاسونية ينبغي أن نوضح م ولكن قبل أن نتحدث يف

  ؟هذه املنظمة

واليهود قوم بُهت ظامل� وقد قال الله عز وجل يف : املقصود هم اليهود
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  [املائدة] })64(�

  

  .نهلقد كان هذا هو قولهم عىل الله سبحا ؟بعد الكفر ذنبوهل 

سود مع نبي الله موىس عليه األتاريخ وأصحاب الهؤالء هم قتلة األنبياء_ 

رسل إليهم ليخرجهم من طغيان السالم وهو من أويل العزم من الرسل، أُ 

كان يُقتِّل أبنائهم ويستحيي نسائهم ويفعل بهم فقد  ،فرعون وبطشه بهم

أذاقهم أنواع العذاب والشقاء، فجاءهم موىس عليه السالم وهو نبي ، األفاعيل

كريم أرسل إليهم وتنزلت عليهم اآليات من عند الله وتوالت عليهم املعجزات 

فقد فلق الله سبحانه البحر أمام أعينهم ونجاهم من الغرق وأطبق البحر عىل 

أن عطاء الله فرعون وجنوده وأنزل عليهم املن والسلوى، ليس هذا فحسب بل 

سنا بصدد ولكننا ل� تكن باليشء القليل ونعمه التي أنعم بها عىل بني إرسائيل 

  .الحديث عنها اآلن

   

هؤالء  اهذا العطاء العظيم وتلك النعم املتعددة من الله عز وجل قابله

حتى أنهم ح� ذهب نبي الله موىس عليه السالم إىل  دبالجحود والكفر والعنا

وقد اتخذوا من  ك أخاه هارون ليخلفه فيهم ثم عاد إليهم وجدهمميقات ربه وتر 

  .العجل إلًها لهم

من الصعب إرضائهم فهم قوم يجد أنهم أناس قوم الباحث يف حال هؤالء ال

بُهت ظامل�، هؤالء قالوا ما قالوه عن الرب سبحانه وتعاىل وفعلوا ما فعلوه 

   .والشيطانية حتى اآلنمع أنبيائهم و� يتوقف ُخبثهم وأفعالهم 
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  وكان من ضمن أفكارهم الشيطانية اليوم :

   :السيطرة عىل العا� إرادة -

نهم أرادوا السيطرة عىل العا� بأرسه ولن يتسنى لهم ذلك إال إذا صنعوا إ 

ألنفسهم مكانة ومنزلة تضمن لهم أن يسوقوا العا� كله كاألغنام فيدهسون 

   .ك� يشاؤون وتكون لهم السيطرة عىل الجميع البرش

ولهذا قاموا بتأسيس منظمة إرهابية محكمة خط�ة جًدا، هذا التنظيم تنظيم 

يرتدون يف الظاهر قناع أتباع هذا التنظيم رسي وذلك عىل مستوى العا�، 

عون يساإلنسانية ورداء األخالق السامية ويُرددون الُجمل الجميلة الرنانة التي 

_حقوق  ب_املساواةادالقلوب (األخالق_اآل خالل ترديدها إىل است�لة  من

  .اإلنسان_حرية التعب�)

  البنَّاء (البنَّاؤون)هؤالء أطلقوا عىل أنفسهم اسم املاسونية واملاسن يعني: 

فهم يسعون إىل بناء دولة أو عا� جديد وهذا العا� سيكون الحاكم له هو 

يُقيموها يف القدس بعد أن يقوموا بهدم املسجد  دولة إرسائيل التي أرادوا أن

   .األقىص وتجديد بناء هيكل سلي�ن عليه السالم

وبالتايل فإنهم سيتخذون من القدس الجديدة عاصمة لهم بعد القيام ببنائها 

   .وتجديد هيكل سلي�ن عليه السالم ومن هنا يقومون بالسيطرة عىل العا�

والسؤال هو: ما الخطوات التي رشع فيها هؤالء القوم حتى يصلوا إىل هدفهم  -

  أو غايتهم؟ 

لقد بدؤوا بالحفر أسفل املسجد األقىص وهذا بغرض هدمه وهم يف ذلك 

عون أن هذا املكان كان وطًنا لهم في� سبق وبالتايل فإنهم يريدون  يزعمون أو يدَّ

   .الرجوع مرة أخرى إىل وطنهم
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   .؟ هذه الكلمة تعني بيت اإللهي كلمة هيكل باللغة العربيةماذا تعن

علينا أن ننتبه لخطورة هذا األمر فهذه العقيدة عقيدة وثنية واتباع هذه العقيدة 

 (هؤالء يعتقدون أن اإلله يف يعبدون أي يشء يف العا� إال الله سبحانه وتعاىل

ن ألنه ليس م اون له بيتً الس�ء فإذا ما أراد أن ينزل إىل األرض فينبغي أن يك

   .املعقول أن يس� ب� الناس وهذا البيت هو املُسمى بالهيكل)

هذه العقيدة هي عقيدة وثنية اعتقدها اليهود وهذا كان ضمن الظلم الذي ظلموا 

  .به أنفسهم فقد ضيُعوا رشيعتهم وقاموا بتحريف التوراة

  

 و ما املقصود بهيكلأ  اإلله) (بيت  أوًال: ما هي قصة هيكل ُسلي�ن عليه السالم

  ؟سلي�ن عليه السالم

: أن داود عليه السالم وهو نبي من أنبياء بني إرسائيل رشع يف تأسيس هذا قيل

   .الهيكل ثم بعد وفاته قام ابنه سلي�ن عليه السالم ببناء الهيكل

  

يوجد عند جبل املوريا عند هضبة الحرم وعىل الجهة املقابلة  ؟فأين هذا الهيكل

توجد قبة الصخرة، وأي صورة للمسجد األقىص توضح أن املسجد األقىص يف 

  .جهة وقبة الصخرة يف جهة األخرى

   

رأى هؤالء أن يقوموا بهدم املسجد األقىص وأن يُعيدوا بناء هيكل سلي�ن عليه 

   ادوا فعل ذلك؟ولكن ملاذا أر من جديد  مالسال 

  نائه إىل قسم� فتنازعوا امللك :ألنه بعد وفاة نبي الله سلي�ن أنقسم أب

  فريق أخذ الش�ل(نابلس) وهي املُس�ه بإرسائيل-
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  فريق أخذ الجنوب (أورشليم القدس) -

 تلك هي عقيدة القوم ولهذا أرادوا العودة مرة أخرى وبناء دولتهم (دولة إرسائيل

  .)املزعومة

  

شتت الله عز وجل هؤالء القوم يف بقاع األرض (تشتت اليهود يف مشاق  لقد

وسلط عليهم العذاب فلم يجعل لهم ، األرض ومغاربها من وقت حادثة التيه)

وطًنا ليجتمعوا فيه فأرادوا هم أن يتخذوا من أرض فلسط� وطنًا لهم تحت 

قوم يرددون ذريعة هذه القصة املزعومة (إعادة بناء هيكل سلي�ن)، وظل ال

هذه االدعاءات إىل أن رسخت يف عقولهم فصدقوها وجعلوا َمن حولهم 

يُصدقونها، فإذا ما تحقق لهم هذا الهدف الذين يسعون إىل إنجازه عىل األرض 

يبدؤون يف السيطرة عىل العا� كله من خالل بسط سوأصبح لهم دولة فإنهم 

  .اؤونما يشفيه يفعلون  وإحكام قبضتهم عليه وبالتايل، النفوذ االرسائييل

   

  سؤال يطرح نفسه :ما املقصود بهيكل سلي�ن؟ 

  وهل هو حقيقة أم أنه أكذوبة لجأ إليها هؤالء ليجعلوه ذريعة لتحقيق أهدافهم؟ 

  هيكل سلي�ن هذا ليس له أساس من الصحة ملاذا؟ 

ألن الله عز وجل ذكر يف القرآن قصة سلي�ن عليه السالم وذكر قصة الهدهد 

وهو الطائر الذي � يجده سلي�ن عليه السالم ح� تفقَّد الط�، ك� ذكر قصته 

مع النمل وس�عه لقول النملة، وذكر تسخ� الريح له وكذا الشياط�، أي أن 

  كتابه العزيز يفعدة مواضع كل مناقب النبي سلي�ن ذكرها الله عز وجل يف 
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واملقصود: أن هذا الهيكل لو أنه كان حقيقة أ� يكن من الجدير بالذكر أن يذكره 

الله ضمن العطاءات والنعم واملناقب التي عددها الرب سبحانه لسلي�ن عليه 

لقد  ،السالم خاصة وأنه بيت اإلله وبلغ من العظمة هذا املبلغ الذي يتحدثون به

ذكر الله عز وجل كيفية �كينه لكل من إبراهيم واس�عيل عليه� السالم من 

بناء البيت الحرام فل�ذا � يذكر بناء سلي�ن لهذا البيت لو أنه قام ببنائه 

  .بالفعل، � يرد ذكر لهذا الهيكل املزعوم يف كتاب الله وال يف سنة النبي 

  

  من أجل إثبات ادعائهم فهي:ن بها أما الحجة األخرى التي يحتجو 

أن املسجد األقىص هذا يُخص اليهود ألن املسلم� � يكونوا يعلمون شيًئا 

  .وهو أخر األديان فيهدخولهم اإلسالم و يُسمى مسجًدا إال بعد 
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  [الكهف] })21(�

لذي يُعبد فيه الله سبحانه وكان معروًفا حتى عند أهل املكان ا :املسجد هو

من  ، والكل يعلم قصة اإلرساء واملعراج والتي أُرسي فيها بالنبي الجاهلية

مكة إىل بيت املقدس ثم ُعِرج به إىل الس�ء وعاد يف نفس الليلة ثم أخرب 

بت قريش النبي  يف شأن الرحلة ولكنهم �  قريش �ا حدث له، هنا كذَّ

؟ ألن كلمة املسجد كانت معروفة عند سألوه ما هو املسجد األقىص ملاذاي

   .هؤالء
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، َعْن أَِبيِه، َقاَل: َسِمْعُت أَبَا َذرٍّ [ص:  ثََنا إِبَْراِهيُم التَّْيِميُّ ] َرِيضَ اللَُّه َعنُْه، 146َحدَّ

املَْسِجُد «ِجٍد ُوِضَع ِيف األَْرِض َأوََّل؟ َقاَل: َقاَل: ُقلُْت يَا َرُسوَل اللَِّه، أَيُّ َمسْ 

؟ َقاَل » الَحَرامُ  ُقلُْت: كَْم َكاَن َبْينَُهَ�؟ َقاَل: » املَْسِجُد األَْقَىص «َقاَل: ُقْلُت: ثُمَّ أَيٌّ

الَُة بَْعُد َفَصلِّْه، َفإِنَّ الَفْضَل « ه أخرج »ِفيهِ أَْربَُعوَن َسَنًة، ثُمَّ أَيَْنَ� أَْدَركَْتَك الصَّ

  .)520)،أخرجه مسلم(3366البخاري(

  .اوكذا سمى املسجد األقىص مسجدً  ااملسجد الحرام مسجدً  إذن سمى النبي 

  

  سؤال: َمن الذي قام ببناء كٍل من املسجد الحرام واملسجد األقىص؟

  لتايل فهناك أقوال أشهرها قوالن:بنائه وبا ن قاممَ املسجد الحرام أُْخُتلَِف في

القول األول هو: َمن قام ببناء املسجد الحرام هو آدم عليه السالم ولكنه ح�  -1

   .جاء الطوفان (طوفان نوح عليه السالم) اختفى و� يَُعْد موجوًدا

_السيوطي_  وهذا القول جنح إليه (سعيد بن املسيب_ابن الجوزي_ابن حجر

حجتهم يف وغ�هم) ورجحه اإلمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان وكانت 

وا ِ�ْ� { ترجيح هذا القول هي قوله تعاىل :
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ُ��دِ    [البقرة]   })125(ا���

  

  .فمن أي يشء أمرهم الله عز وجل أن ُيطهروا البيت؟ من األوثان

  .إذن هذا األمر بالتطه� يدل عىل وجود البيت من قبل

   



8 
 

س�عيل عليه� السالم وهذا إالقول الثا�: َمن قام ببناء البيت هو إبراهيم و  -2

  .كث�_بعض العل�ء)ما رجحه (ابن تيمية_ابن القيم_ابن 

   

د (األول أو الثا�) فإن املسج وهنا نحن لسنا بصدد ترجيح ولكن عىل أي القول�

  األقىص بُني بعد بناء املسجد الحرام بأربع� عاًما فأين اليهود من هذا الكالم؟ 

   .فإذا كان َمن قام ببنائه هو آدم عليه السالم فال وجود لليهود أصًال يف هذا الوقت

  

ا ذهبنا إىل القول الثا� وهو أن إبراهيم عليه السالم هو من قام بالبناء فإن وإذ

وال اليهود � يكن لهم وجود أيًضا يف هذا الوقت حيث ال وجود لليهودية 

� { النرصانية ولهذا قال تعاىل:
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َ
  .[آل عمران]})67(� َوَ�� �

   

اإلسالم إذا أُطلق يف القرآن أو السنة فإنه يعني  ف� املقصود بكلمة مسلً�؟

االستسالم ألوامر الله والتوحيد واإلذعان، ولكن إذا ُقيد فإن املقصود به هو 

   .رشيعة محمد 

  

األيام وتتابعت وحدث فيه مثل� يحدث تمَّ بناء املسجد األقىص وتوالت عليه 

ل األحوال فدخلت عليه الرشكيات(عبادة األوثان) ثم ح� جاء عهد  من تبدُّ

  .سلي�ن عليه السالم قام بتجديد املسجد األقىص

وقد قيل أن َمن قام ببناء املسجد األقىص هو إبراهيم عليه السالم، وقيل أيًضا 

   .أن َمن بناه هو يعقوب عليه السالم
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  .َمن قام بالتجديد هو ُسلي�ن عليه السالم نأ ن مقصودها إكال القول� فوعىل 

   

 لقد أرادوا أن، يكل ُسلي�ن ولكنه الضالل والهوىإذن ليس هناك ما يُسمى به

يجعلوا من فلسط� دولة لهم فُيقيمون عليها ألنها بلد أجدادهم وهذا اعتقاد 

د األقىص سواء كان إبراهيم عليه السالم غ� صحيح ألن الذي قام ببناء املسج

  .أو يعقوب عليه السالم فال شأن له باليهود

   

�ُء ِ�ْ� { قال تعاىل:
َ
�َ� �ْ�َ ��َ

ُ
ِ �ُ�رِ�

�
�ِ 

َ
رْض

َ ْ
 ا�

�
وا إِن ِ َواْ�ِ�ُ

�
�ِْ��ِ اْ�َ��ِ�ُ��ا �ِ��

َ
�ِ� �َ��ُ 

َ
�ل

َ
�

 �َ�ِ���ُ
ْ
�ِ� 

ُ
��َِ���َ

ْ
  [األعراف]})128(ِ�َ��ِدهِ َوا�

  

هذه أرض الله فل�ذا تأخذونها؟ ولنفرض أن هذه األرض عاش فيها سلي�ن 

وأنبياء اليهود واليهود أنفسهم فل�ذا تأخذونها أنتم؟ إن األرض هي أرض الله 

 يورثها َمن يشاء من عباده، العباد املوحدين لكنكم أنتم َمن كفرتم �وىس عليه

وفعلتم ما فعلتموه يف  !ن اللهوقلتم أن عزير ب !وجعلتم لله الولد !السالم

، فعلتم !بعد أن ذهب موىس مليقات ربه !واتخذتم من العجل إلًها !أنبياءكم

  !!؟ه األفاعيل ثم تريدون أخذ األرضكل هذ

  

  ،نعود إىل الحديث عن املاسونية العاملية

ام، وهو حركة من أخطر  وهي تنظيم إرها� ُمحكم دقيق جًدا، أصحاب فكر هدَّ

التي أظهرت وأوضحت عقول اليهود الحاقدة إلحكام قبضتهم  الحركات العاملية

   .عىل العا� كله وإرادة السيطرة عليه والتحكم فيه وفق إرادتهم
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هؤالء ال ُيريدون أن يحكموا العا� حتى برشيعتهم (التوراة املحرَّفة) ولكنهم 

ن سيطروا عىل النصارى أرادوا أن أ يريدون الحكم بطريقتهم الفاسدة، فبعد 

  .يسيطروا عىل املسلم� وبذلك تتم لهم السيطرة عىل العا�

   

  متى قامت هذه الحركة؟ 

بدأت هذه الحركة يف القرن األول امليالدي أي بعد ظهور النرصانية، فاليهود 

لديهم حقد شديد جًدا ومع ظهور الدين املسيحي تولد لديهم حقد وغ�ة 

 نهائًيا حتى ال يبقى إال يهن يقضوا علوأرادوا أ تجاه هذا الدين الجديد شديدة جًدا 

سيس هذه املنظمة اإلرهابية الخفية، وقد اتخذوا أهم، وبالفعل بدؤوا يف ت

ألنفسهم يف هذا السبيل أس�ء عديدة منها (ماسونيا_ماسونية_ماصونية_القوة 

هذه  جديف كل مكان عىل األرض تتوا، الخفية_الفرمسون_املورين _الفحام�)

  .لها اتباع املنظمة ويوجد

  

  "شهود يهوه" "بناي برث"وقد انبثق عنها جمعيات تحمل األس�ء اآلتية: 

أهداف ، كل هؤالء يتبعون هذه املنظمة ومنهم َمن يعرف "الليونز" "الروتاري"

ُمغيَّبون خدعتهم  ومنهم َمن ال يعرف، أي أن منهم أُناسهذه املنظمة 

م دين) فحدث لديه(األخالق_اآلداب_الحرية _ال  الشعارات التي يتغنى بها هؤالء

نوع من محو للعقول فهم يس�ون وفق إرادة هؤالء، ومنهم َمن يتبعونهم وهم 

   .عىل علم �خططاتهم

وك� سبق القول أُقيمت هذه الحركة يف بداية األمر بهدف القضاء عىل النرصانية 

كن ىل النرصانية ولوبالفعل استمرت هذه الحركة يف تنفيذ مخططها للقضاء ع
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خطوة تتبعها األخرى فبدؤوا بجعل النصارى عل�ني�، فقد كانت املرأة يف 

النرصانية امرأة ُمحجبة، والخمر ُمحرَّم، وهكذا فهناك تعاليم دين تحكمهم ما 

ب� الحرام والحالل ولكن بعد هذا السعي أصبحوا بعيدين عن هذه التعاليم 

 الكنائس يرصخون من هجر الكنائس والبعد حتى أن القساوسة ورجال الدين يف

   .عن تعاليم الدين

لقد استطاع هؤالء بالفعل القضاء عىل النرصانية ثم اتجهوا بعد ذلك للقضاء 

   .عىل اإلسالم

ازدادت قوة هذه الحركة يف بداية القرن الثامن عرش امليالدي وقيل السابع عرش 

  .امليالدي

  

اتباع هذا التنظيم لهم رموز وشعارات يعرفون بعضهم من خاللها ولكن أشهر 

داسية) واملوضوعة عىل علم إرسائيل    .رمز لديهم هو (النجمة السُّ

  

  ما هي أهداف هذا التنظيم ؟ 

وكيف استطاع هؤالء أن يصلوا بخططهم الخبيثة إىل إيصال حال املسلم� إىل 

  ما هم عليه اآلن؟ 

(رجال_نساء)عىل اختالف أع�رهم وكذا ما نراه  اآلن من حال املسلم�ف� نراه 

عىل شاشات الفضائيات ممن ُيطلقون عىل أنفسهم ُمسمى النُّخبة _ما هذا إال 

نتاج مخطط هؤالء وفكرهم الفاسد فقد أرادوا أن يقضوا عىل جميع األديان �ا 

دنيا) (ألنهم ُعبَّاد للألرض الدين اليهودي وأن يقوموا بنرش الفساد يف بقاع ا افيه

   .حتى يتسنى لهم حكم العا� والسيطرة عليه
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 ليس الدين اليهودي الذيولكن ، القضاء عىل جميع األديان إال الدين اليهودي -1

جاء به موىس عليه السالم وال حتى املُحرف الذي قيل فيه أن ُعزير ابن الله بل 

أي ما ُيوافق هواهم وما يرون أنه مناسب لتمرير  يُساير رؤيتهمدين يهودي 

   .مخططاتهم)

لقد كان هذا هو سبب نشأتهم يف القرن األول امليالدي، لقد رأوا أنه ينبغي 

 ،القضاء عىل كل األديان وكان الدين املوجود يف هذه الفرتة هو الدين النرصا�

  .محاربة اإلسالمذلك ما فعلوا يف ، وكجل ذلكأ ولقد فعلوا الكث� من 

  

تكوين جمهوريات عاملية ال دينية تحت تََحكُّم اليهود؛ ليسهل تقويضها عندما  -2

  .)يح� موعد قيام (إرسائيل الكربى

وذلك لتكون القواعد والقوان� التي تحكم هذه البالد هي القواعد والقوان� 

وهذا يكون تحت اليهودية التي وضعوها هم (أي رؤوس املُنتم� لهذه املنظمة) 

دولة إرسائيل الكربى إىل أن تُقام هذه الدولة، فالدولة � تُقم بعد ولكنهم 

يتمركزون اآلن يف فلسط� ويأملون أن يقوموا بطرد الفلسطين� من أرضهم 

واالستحواذ عليها ومن ثمَّ تكون هذه هي دولتهم الكربى والتي من خاللها 

   .رسهيستطيعون إحكام قبضتهم عىل العا� بأ 

  

وسبع�ئة عام واملسلمون يف  أفكار ومخططات قا�ة عىل قدم وساق منذ ألف

هؤالء القوم يعملون من أجل الوصول إىل عمل دولة إرسائيل الكربى ، غفلة

   .وعاصمتها أورشليم (القدس)
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  .جعل املاسونية سيدة األحزاب -3

   .الحزابأرادوا أن يجعلوا الفكر املاسو� هو املُسيطر عىل جميع 

   .العمل عىل إسقاط الحكومات الرشعية -4

فإذا رأوا أن هناك حكومة رشعية سارعوا إىل العمل عىل إسقاط هذه الحكومة 

   .حتى ال يبقى إال الفكر املاسو� حاكً� للعا�

  .القضاء عىل األخالق واملثل العليا -5

 القخول هو اسقاط كل يشء يتعلق بالرشيعة ثم يسقطون األ لقد كان همهم األ

وهو  الرئييسولقد كان هذا هو أعظم هدف يتحقق من خالله تحقيق هدفهم 

   ؟رادوا أن ُ�حى األخالقأفل�ذا (السيطرة عىل العا�)، 

َا ُبِعْثُت ِألَُ�َِّم َمكَارَِم اْألَْخَالِق " َقاَل َرُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم:   لسنن ا" إِ�َّ

  )20782الكربى للبيهقي(

لتحقيق الخلق العايل، فإذا ما خلت األمم من األخالق  كان مبعث النبي 

  .فعلينا أن نعلم أن الدين قد سقط، فإن � توجد أخالق فال وجود للدين

   

  الدين واألخالق بينه� ارتباط وثيق جًدا ملاذا؟

(صالة_صيام_حج) ولكن الدين أخالق  ألن الدين ليس حكًرا عىل العبادات

انتهى الدين، ألن العبادة هنا ستصبح صورة ليس وعبادات فإذا سقطت األخالق 

و ف� ه ،لها أصل وهذا هو املُالحظ من حال الكث� من املسلم� الذين يُصلون

   ؟ حال َمن ال يُصيل

هذه املنظمة يف ظاهرها يتغنون باألخالق واملُثل العليا واآلداب السامية ولكن 

االنحراف، يقولون عن  باطنها يكمن فيه الغش والربا والرذيلة وكل أشكال

املسلم� أنهم ارهابي� ظلمة مجرم� ال يعلمون يشء عن سمو األخالق، لقد 
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ق األخال  ونكان هم هؤالء األول هو إسقاط أي يشء يتعلق بالرشيعة ثم يُسِقط

وهنا يكونوا قد هدموا الدين بالكلية، فالدين ما هو إال عبادات ومعامالت 

ط الرشيعة، وسقطت األخالق فلم يبقى من وأخالق، أسقط العبادات بإسقا

         .الدين يشء

   .ة، واستع�ل املرأة كوسيلة للسيطر نرش اإلباحية، والفساد، واالنحالل -6

 .اوهذا األمر كان من أقوى األسلحة التي استعملتها املاسونية لتحقيق أهدافه

  ولكن ما هي وسيلتهم يف تحقيق ذلك؟

لتحقيق هدفهم هي استع�ل املرأة كوسيلة أقوى وسيلة استخدمها هؤالء 

للسيطرة، نرش اإلباحية والفساد واالنحالل بكل صوره أصبح ظاهًرا للعيان كان 

 (ما ُيرى من يف مجتمعاتهم ثم انتقل إىل مجتمعاتنا أي مجتمعات املسلم�

  .مسلسالت وأفالم_نكات ساقطة_ مالبس الشباب يف الشوارع)

  

اْإلِ�َاُن ِبْضٌع َوِستُّوَن، أَْو «ِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: َعْن أَِ� ُهَرْيرََة، عَ 

ِبْضٌع َوَسْبُعوَن، ُشْعبًَة، أَْفَضلَُها َال إِلََه إِالَّ اللَُّه، َوأَْدنَاَها ِإَماطَُة اْألََذى َعِن الطَِّريِق، 

  .)598ملفرد مخرًجا(األدب ا »َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اْإلِ�َانِ 

  

  .الحياء إ�ان والشخص إذا كان مؤمًنا كان حييًا-

، الْخُ َعْن َقَتاَدَة، َقاَل: َسِمْعُت َعْبَد اللِه ْبَن أَِ� ُعْتَبَة، يَُقوُل: َسِمْعُت أَبَا َسِعيٍد  ْدِريَّ

ِمَن الَْعْذَراِء ِيف ِخْدرَِها يَُقوُل: َكاَن َرُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم أََشدَّ َحَياًء 

  )2320)،أخرجه مسلم(6102أخرجه البخاري(.ْيًئا َعرَْفَناُه ِيف َوْجِههِ َوَكاَن إَِذا كَرَِه شَ 
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وليس املقصود بالحياء الكسوف (إحمرار الوجه) ألن الكسوف عندما يكون صفة 

يف الرجل فإنها تُعيبه فهي تعني الضعف وأن هناك جانب يف شخصيته يعرتيه 

الخلل، ولكن الحياء يعني أن يستحي صاحبه: من قول لفظ خارج_ أو مضايقة 

تاج إليه (فهو يقوم أحد أو إحراجه_رؤية مشهد خارج_ أو رد سؤال غ�ه إذا اح

  .بخدمة غ�ه ولو كان عىل حساب نفسه) هذا هو الحياء املحمود

مع قوة شخصيته وقوة عقله وذكائه إال أنه كان أشد حياًء من  لقد كان النبي 

  .العذراء يف خدرها

لقد عمل اتباع هذه املنظمة عىل نرش اإلباحية ونرش الكالم اإلباحي من خالل 

والكل يعلم أن السين� هي صناعة يهودية وكذا املرسح  املسلسالت واألفالم،

فأول من اخرتعه� هم اليهود، وقد كانوا يأخذون بعض األشخاص من بالدنا 

ويُرسلونهم إىل الخارج لَِتَعلَّم ما يطلقون عليه اسم فن التمثيل ثم يعودون وقد 

ين� فن الستعلموا هذا األمر ومن خاللهم يتم نرش أفكار املاسونية تحت مسمى 

  .أو فن املرسح

يف  (أي واملشاهد لألفالم واملسلسالت واإلعالنات التي تقدم عىل شاشاتهم

   .الخارج) يجد أن املرأة سلعة معروضة ال تختفي ُمطلًقا

  

؟ وملاذا تتصدر املشهد عىل هذا هو مدلول وجود املرأة يف كل يشء ف�

  النحو؟ 

ب و الفساد واإلباحية ملا لها من تأث� عىل قللقد استخدموا املرأة كوسيلة لنرش 

  ملاذا ؟الرجال ومتى سقطت املرأة سقط املجتمع بالكلية 
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ألن املرأة ال ُ�ثل نصف املجتمع ك� يقال ولكنها ُ�ِثل املجتمع كله، فدور 

املرأة يف املجتمع من أقوى األدوار، ونظًرا ألن هؤالء القوم يضعون ألنفسهم 

الل خمن  تحقيقها فقد رأوا أن إفساد املجتمعات لن يكون إال أهداًفا حرصوا عىل

غراء إل _أفالم) وذلك  مسلسالت (إعالنات_ املرأة فبدؤوا بإقحامها يف كل يشء

   .الرجل فيفسد الرجل وتفسد املرأة

هل �كن لشخص وهو جالًسا يف بيته مع زوجته وأبنائه أن يدخل _والسؤال: 

ويطلب منه أن يظل ك� هو جالًسا مع عائلته ثم عليه شخٌص آخر ومعه امرأة 

ام أم (أيًا كانت صورة هذا العبث) يقوم هذا اآلخر بتقبيل املرأة أو العبث معها

  أع� الجميع بحجة أنهم يُصورون مشاهد من فيلم أو مسلسل؟

  _بالطبع ستكون اإلجابة (ال) 

  ؟وهل ُيقدم التلفاز إال هذه األمور_

  ؟َمن يشاهد التلفازحال هو وهل هذا إال _

  الشخص الذي رفض هذا الفعل ارتضاه ولكن عىل شاشة التلفاز _ف

 ؟ الشاشة أو مشاهدته عىل الطبيعة_ف� هو الفرق ب� مشاهدة هذا الفعل عىل

   .ال فرق

  

وهذا من ضمن أهداف املاسونية الذي سيأ� الحديث عنه أال وهو (طمس 

الحقائق ف�ى الشخص الحق باطل والباطل العقول) أي التالعب بالعقول وقلب 

   .حق
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وهل هذا األمر ظاهر يف املسلم�؟ نعم ظاهر وكث�، فأي أمر يخص الدين ينظر 

إليه العل�ني� والبعيدين عن الدين بع� النقد واالنتقاص منه، وأما ما يأ� من 

  .الغرب فهو الصحيح بل والواجب العمل به

سلم� (وك� سبق القول تالعبوا قبلهم بعقول بالفعل تالعب هؤالء بعقول امل

النصارى) فالرجل يرىض أن يُشاهد هذه املناظر عىل شاشة التلفاز أو يف السين� 

والحجة أن هذا �ثيل، وبالعقل فإنه ال يوجد فرق ب� مشاهدة هذا عىل الحقيقة 

 ة عىلأو عرب شاشة السين� أو التلفاز إال أنهم أقنعوا الناس �ا لهم من قدر 

  .يشاؤون وإبدالها ثم اإلقناع بها السيطرة عىل العقول لدرجة قلب الحقائق ك�

  

  وكان من ضمن السيطرة عىل العقول:- 

   .إقناع املرأة بالخروج إىل املجتمع وعدم البقاء يف البيت

الكيان وأن تعاليم اإلسالم ظاملة الذات وإثبات تحقيق  كان املدخل إليها هوو 

   .العمل للرجل وتربية األبناء واجب عىل املرأة للمرأة حيث جعل

  

  ،الرشع جانبًا اآلن يناهذه املسألة: لو تناولناها من ناحية العقل ونح

الرجل الذي يذهب إىل عمله سواء باستخدام وسائل املواصالت (وما أدراك ما 

 ) أو بسيارته ثم يدخل إىل عمله وإذا برئيسه يتطاوليف بالدنا وسائل املواصالت

عليه ويُوجه له اللوم بسبب أو بغ� سبب وبالرغم من ذلك يسكت الحتياجه إىل 

الراتب الذي يتقاضاه، وبعد كل هذا الشقاء والتعب واملُعاناة يأ� ليضع راتبه 

   ا.ته فتأكل وترشب وتلبس هي وأبنائهب� يدي زوج
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ُم { قال تعاىل:، جل أن يكون الشقاء من نصيب الرجلأراد الله عز و 
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قال الحق سبحانه فتشقى و� يقل فتشقيا، أي أن الشقاء ُجِعَل للرجل ألنه هو 

صونة م الذي يشقى يف طلب الرزق له ولزوجته وألبنائه، أما الزوجة فإنها تجلس

   .يف بيتها تُدير حياتها كيف تشاء فال رئيس وال ُمتحكم

 احرامً س ليوحتى ال يُفهم مقصود الكالم بطريقة خاطئة فللتوضيح : عمل املرأة 

ولكن بالضوابط الرشعية، ولكن مقصود الكالم أن هناك محاولة  جائزبل 

  .برتديد القول بأن املرأة مظلومةلتشويش عقول النساء 

  

نفاق أفضل أن تُصان املرأة يف بيتها وأن يسعى الرجل لكسب الرزق واإل فأيه� 

عليها وعىل أبنائها وبيتها أم خروجها للعمل وتعرضها للُمضايقات عىل اختالف 

  صورها؟    

( إلزام املرأة بالجلوس  ل بعض النساءو ولكنه الوهم الذي زرعه هؤالء يف عق

  .ساواة ب� املرأة والرجل)يف البيت نوع من أنواع الظلم _ال توجد م

  

  إن الله عز وجل � ُيرد التساوي ولكنه أراد املساواة، ففي الرشع ال يصح 

   للمرأة أن تتساوى بالرجل ولكن هناك مساواة بينه� ف� هو الفرق ؟ 

التساوي يعني املثلية أي أن يكون كل طرف مثل األخر خطوة بخطوة وهذا ما � 

   .الرشعيرده الله و� ينص عليه 

الرجل بالجهاد فخرج للحرب وحمل السالح وتعرض للموت  الله عز وجل أمر 

   .وهذا م� � تؤمر به املرأة بل أنها �كث يف بيتها مصونة
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أمر الرجل بالخروج والسعي لتحصيل الرزق واالنفاق عىل البيت و� يأمر املرأة 

   ،بذلك بل جعل كفالتها عىل الرجل

  _أمر الرجل باطالق اللحية و� يأمر املرأة بذلك 

  _أمر املرأة بالحجاب و� يأمر الرجل بذلك 

  إذن ليس هناك تساوي ب� الطرف� ملاذا؟

ألنه خلق هذا الطرف بطبيعة ومعطيات معينة وخلق الطرف األخر بطبيعة 

 بومعطيات معينة، فالرجل ُخِلق بطبيعة معينة وأعطى له مهام معينة تتناس

أوكل و  ةمع هذه الطبيعة وتلك الِخلقة، ك� خلق املرأة بطبيعة ونفسية معين

   .لها مهام تتناسب مع هذه الخلقة

فالرجل له مهام تتناسب مع كونه رجل واملرأة لها مهام تتناسب مع كونها امرأة 

وبالتايل فال يوجد ظلم لطرف وال محاباة لطرف عىل حساب األخر فالكل عباد 

هناك نسب ب� الرب والرجال وال نسب ب� الله والنساء ولكن الكل  الله، فليس

  .عباد لله سبحانه، لقد كان الخلق بحكمة بالغة ليس فيها ظلم ألحد الطرف�

   

وبقاء املرأة يف البيت ليس ظلً� لها ولكنه إعزاًزا وتكر�ًا حتى تقوم بأعظم عمل 

يع ال يستط ن األمور التيوهذا مجيال وتنشئة األ وهو تربية األبناء  يف الدنيا

  .الرجال القيام به

بالفعل �كن للمرأة أن تعمل طبيبة أومهندسة أومحامية أومحاسبة مثلها مثل 

الرجل �اًما، فعمل الرجال �كن للنساء أن يُقمن به أما عمل النساء فال 

 يستطيع الرجال القيام به وهذه قوة وميزة ُميزت بها املرأة عن الرجل وتلك

   .حكمة الخالق سبحانه وتعاىل
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ك هذا الدور فتالعبوا بالعقول وذلأراد اتباع هذا الفكر أن تبتعد املرأة عن القيام ب

   ،باللجوء إىل ترديد بعض الجمل

_  (املرأة يف اإلسالم مظلومة _مضطهدة _ما الداعي الرتداء املرأة للحجاب

_وما  لحجاببامرتم املرأة ملاذا ينحرص تفك�كم يف أن الرجال ذئاب وبالتايل أ 

   .الذي يُض� املرأة إذا سارت يف الطريق من غ� حجاب)

هذه األقوال يُرددها أناس مسلم�، وظل هؤالء ينرشون هذا الفكر إىل أن 

استطاعوا أن يُسيطروا عىل عقول رشيحة أو طائفة ال يُستهان بها من املسلم� 

  .(كب�ة جًدا)

رأة من بيتها وذلك لن يأخذ صورة االستمرارية إال ولهذا توجب عليهم إخراج امل

إذا كان للعمل ومن ثمَّ يحدث االحتكاك بينها وب� الرجال فتقع يف الرذيلة 

وترتك مسئولية تربية األوالد عىل الخادمة أو املربية نظًرا ألنها اسُتنفذت يف 

يًئا من مون شو� يبقى لديها القوة عىل الرتبية فينشأ األوالد وهم ال يعل عملها

   .أمر دينهم

البعض يقول: ولكن يوجد �اذج من النساء قد بلغن مناصب أو مراتب عليا 

وبالرغم من ذلك نجد أن لديهم أبناء تعلموا تعليً� جيًدا فمنهم الطبيب 

   .واملهندس واملحامي

املقصود بالرتبية هي تربية أجيال مسلمة وإال فإننا نجد أن الشخص بالرغم من 

طبيًبا إال أن ذلك � �نعه من الرسقة، ونجد املهندس الغشاش، ونرى كونه 

   .املحامي النصاب
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اإلشكالية أن الرتبية ليست بدخول املدارس والجامعات ألن هذا أمره يس� وكم 

من أم غادرت هذه الحياة وتركت أبناء صغار وبالرغم من ذلك نجدهم قد وصلوا 

   .ألعىل املناصب

علم يإنشاء جيل قوي يف عقيدته قوي يف دينه يعلم القرآن والرتبية تعني: -

السنة وهذا هو الدور العظيم الذي ال يقدر عىل القيام به إال األم، هذا هو اإلنجاز 

الحقيقي الذي جعله الله عز وجل مهمة خاصة باملرأة فكلفها به، ولكن هذا 

   .اإلنجاز ال يعلم قدره الكث� من املسل�ت

منه  فيكونعمل األنبياء (ب يقومجيل  ،م يُوحد الخالق سبحانهإنشاء جيل مسل

الدعاة_ومنه املرأة املسلمة الصالحة_الزوجة الصالحة) ليس باألمر اليس� 

   .إطالًقا بل إنه غاية يف الخطورة واألهمية

كان التالعب بعقول النساء من أجل تحقيق األهداف التي سعوا كث�ًا لتحقيقها، 

املرأة، و� يقف األمر عند إفساد نها لن تتحقق إال من خالل وكانوا يعلمون أ 

( ظلم املرأة يف عليها هذا الحد بل أنهم تطرقوا إىل إلقاء الشبهات أيًضا

وغ� ذلك الكث� من الشبهات التي ألقوها  امل�اث_زواج الرجل ألربعة نساء)

  .اعىل مسامع النساء والتي تحتاج إىل محارضات ومحارضات للرد عليه

    

  : واألمر اآلخر الذي خططت له هذه املنظمة العاملية وما زالت تُخطط ه 

  هدم البرشية . -7

، فال طفق وعلينا أن ننتبه فهؤالء يريدون هدم البرشية بأكملها وليس اإلسالم

يبقى ترابط أُرسي وال صلة أرحام وال بر الوالدين ملاذا؟ من أجل تفكيك األرسة 

تنفيذ أحكامهم ومخططاتهم، واملُتابع لحال الغرب يجد  نوبالتايل يستطيعو 
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هذا األمر واضح جيل حيث ال يوجد صالت أرحام وال حتى بر للوالدين، فبمجرد 

أن يصل الولد إىل سن مع� يخرج للعمل والبنت يكون لها أصدقاء من األوالد 

ة نسبواألمر يصل إىل إدخال هؤالء األصدقاء إىل البيت وهذا اليشء عادي بال

(عالقات) وال يستطيع األب أو األم االعرتاض عىل ذلك،  لهم ال إشكال فيه

املقصود أن هذه اإلباحية هي أمر طبيعي يف الغرب بل وصل األمر إىل أنهم 

  .ينظرون إىل َمن ال يفعل ذلك من األوالد أو البنات عىل أنه لديه خلل أو شاذ

ولد إذا بلغوا �كنهم الزواج _ردوا: فإذا ما قيل أن اإلسالم يقول أن البنت أو ال

أن الزواج للولد أو البنت يف هذا السن الصغ� يكون إجراًما وتخلف، أتريدون أن 

  يحدث زواج يف هذا السن الصغ�، العا� يتقدم وأنتم ما زلتم يف تخلفكم، 

  

_فإذا ما قيل لهم ولكنكم تسمحون بهذه العالقات يف هذا السن املبكر وبدون 

  زواج 

_قالوا : وما اإلشكال يف ذلك، �كن للبنت أو الولد الدخول يف عالقة من غ� 

  .زواج ألن الزواج يستلزم نُضج يف التفك� وهذا ال يوجد يف هذا السن

  

_ولألسف اقتنع الناس بهذه األمور وهناك الكث� من املسلم� يعتقدون هذه 

�كنه أن يتزوج كان الرد : ال العقيدة، فإذا قيل لألب أو األم أن االبن إذا بلغ 

�كن قبل أن ينتهي من دراسته ف� زال صغ�ًا ويبدؤون يف التهكم والسخرية 

   .وينعتون الناصح بالرجعية والتخلف

أصحاب هذا الفكر يسمحون بالعالقات املحرمة حتى يف السن الصغ� وال 

  .يسمحون بالزواج
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إلزاًما  وليس ، هذا مباحبنت إذا بلغواالزواج للولد أو الالرشع يبيح  املقصود: أن

   .(وهذا للتوضيح وليس لألمر بالزواج يف سن كب� أو صغ�)

 هفال �نعو ذلك وإذا أراد الولد  هافإذا أرادت البنت أن تتزوج فليزوجها ويل أمر 

   .حتى ال يقع يف الزنا

ولكن مع تصوير هذا األمر عىل أنه يشء خط� أصبحت البنت ال تستطيع أن 

   .تتحدث يف أمر الزواج إال بعد االنتهاء من دراستها وكذا الولد

تلك هي أفكار املاسونية والتي تهدف إىل نرش الرذيلة واإلباحية والزنا والفساد 

  .ومن هنا �كنهم هدم البرشية

   

  مور املشاهدة عند الغرب أيًضا :من األ 

ض للعقاب من جانب _أن أي أرسة تُعامل االبن معاملة سيئة (أخطأ االبن فتعر 

أبيه بالرضب مثًال) فإن هذا االبن يستطيع أن يلجأ إىل أقرب قسم رشطة ويقوم 

باإلبالغ عنه وبالفعل يأتون فوًرا ويأخذون هذا االبن من هذه األرسة بزعم أن هذا 

األب ال يصلُح للقيام برتبية هذا االبن ثم يضعون الولد يف أماكن مخصصة 

ون هم برتبية هؤالء األوالد، ومن هنا ترتسخ يف عندهم لهذا الغرض ويقوم

املجتمع ثقافة منع القيام بأي فعل (عقاب) تجاه األوالد حتى ال يؤخذ الولد من 

أرسته، وأي انتكاس هذا الذي يضع األب أو األم يف وضع العاجز أمام األبناء، 

وا ضفيفعل االبن أو البنت ما يشاؤون وهم يعلمون �ام العلم أنهم لن يتعر 

  .للعقاب يف حال الخطأ
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هذا التفكك األرسي جعل كل شخص يعيش من أجل نفسه فقط حتى يف جزئية 

االنفاق نجد أن الرجل يتكفل بنفسه واملرأة تتكفل بنفسها فتعمل املرأة مثل 

   .الرجل �اًما لُتنفق عىل نفسها

  عندما حدث هذا التشتت والتقطع والخلل والتفكك األرسي ماذا فعلوا؟ 

دأ يحدث عند اإلنسان نوع من االحتياج للحنان ألن اإلنسان ما ب� احتياجات ب

الروح واحتياجات الجسد، فالروح تحتاج للعبادة ولها متطلبات أولها العبادة 

لله الواحد األحد، ومن احتياجاتها أيًضا الحب وتبادل املحبة ب� اإلنسان 

 ال يستطيع العيش بال محبة ألن اللهواآلخرين، يحتاج أن يُِحْب وُيَحْب، فاإلنسان 

 وا يفأ لحب وتقطعت صلة األرحام بينهم بدخلقها فيه، فل� ُحرِم هؤالء من ا

تربية الحيوانات كالكالب وغ�ها ِعوًضا عن األوالد وهذا األمر سائد جًدا لديهم 

للدرجة التي جعلتهم يُخصصون لهم أماكن كاملة (فنادق يُرتك فيها الكلب إذا 

   صاحبه من أجل االعتناء به) ك� أنهم ُينفقون عليهم بطريقة مبالغ فيهاسافر 

  .مالبس_أطعمة)(

لقد عوضوا أنفسهم �حبة الكالب بدًال من البرش، وهذا هو الذي يحدث عندما 

يُْعِمل اإلنسان عقله ويرفض رشيعة ملك امللوك، أصبح لديهم الكلب أهم من 

   .اإلنسان

ُهدمت _لقد ًهدمت البرشية بهدم الصالت التي تربط ب� اإلنسان واملُحيط� به 

عالقة اآلباء باألبناء فكانت النتيجة هي جعل يوم لالحتفال بعيد األم، وهل األم 

التي حملت ووضعت وربت وذاقت الشقاء حتى يُصبح األبناء عىل هذه الصورة 

  ام ال يعلمون عن حالها يشء؟  هل يكون جزائها احتفال ملدة يوم وباقي الع
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أما اإلسالم فقد نص عىل حق األم عىل أبنائها يف كل لحظة ويف كل يوم ويف  

كل نظرة (فتكون النظرة بالحب_والكلمة باألدب_والرب يف كل وقت_والهدية عىل 

  .قدر االستطاعة_واإلكرام لألم واألب يكون أعىل أنواع اإلكرام)

  

ْحَبِة؟ َة، َقاَل: َقاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل اللِه َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِبُحْسِن َعْن أَِ� ُهَرْيَر  الصُّ

َك، ثُمَّ أَبُوَك، ثُمَّ أَْدنَاَك أَْدنَاكَ «َقاَل:  َك، ثُمَّ أُمُّ َك، ثُمَّ أُمُّ   )2548أخرجه مسلم( »أُمُّ

دم وع هذا هو ديننا وتلك هي تعاليمه، التي جعلت األبناء ينشؤون عىل الحب

عرتاف بالجميل لألم التي تعبت وربت ولألب الذي أنفق اال الجحود والوفاء و 

، فال يصح التخيل عنهم والعيش من أجل النفس فقط    .وكربَّ

حقوق ال تلكهم لديأوجب اإلسالم لألباء حق عىل األبناء، أما هؤالء فقد تالشت 

الوقت سادت هذه ففقدوا الحنان فجعلوا الكالب ِعوًضا لهم عن األبناء ومع 

الثقافة يف الغرب ثم بدأت تنتقل إىل املسلم� وبالفعل يوجد يف بعض 

   .الطبقات هنا يف بالدنا إع�ل لهذه الثقافة

  

  . العمل عىل تقسيم البرشية إىل أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم -8

فقد سعت هذه املنظمة يف تقسيم البرش إىل أمم ودويالت صغ�ة يسود بينها 

  رصاع دائم وحروب ملاذا؟ 

حتى يظلوا هم املسيطرون وما دونهم ُضعفاء ُمفتت�، فُتقسم الدول إىل 

دويالت وخاصًة املسلم�، واملالحظ يف األونة األخ�ة أن الرتكيز كله منصب 

كذا _ليبيا) وه _العراق (السودان_اليمن اإلسالميةعىل اإلسالم، فُقسمت الدول 

ذة ومتصارعة، وهذا التنابُذ والتصارع ُيفِقد القوة فالقوة بفإنها تُصبح دويالت متنا
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يف الج�عة، وبالرغم من كراهيتهم الشديدة للنصارى فقد عملوا عىل إبادة 

 ين �اًما عىلنهوا هذا الدأ دينهم وجعلوا العل�نية تُحل محل الدين النرصا� ف

مدار العصور واألزمنة إال أنهم تركوا النرصانية والنصارى اآلن وبدأ الرتكيز كله 

ينصب عىل اإلسالم واملسلم� فاتحدوا مع النصارى � يصلوا إىل هدم 

املسلم� وعقيدتهم، ويستخدمون يف ذلك كافة األساليب وكل الطرق، ويف 

يع حتى رجال الدين ولكن سبيل تحقيق ذلك نجدهم يتعاملون مع الجم

   .بالطريقة التي تُناسب كل واحد

  

  .العمل عىل السيطرة عىل رؤساء الدول؛ لض�ن تنفيذ أهدافهم -9

لقد حاولوا بقدر ما أُوتوا من قوة أن يجعلوا القادة الذين يجلسون عىل كرايس 

يخضعون لهم ويُفكرون بنفس طريقتهم حتى يتسنى لهم العا� الحكم يف دول 

  .السيطرة عليهم واالستجابة ألفكارهم وتنفيذها

   

  .السيطرة عىل اإلعالم -10

وكان من ضمن أهداف الخطة املاسونية العاملية السيطرة عىل اإلعالم ألن 

فكار أو الدعوة إليها لن يكون يف املؤ�رات أو حتى األ املناداة بأي فكرة من 

فلن فيها املالعب (أستادات الكرة) ملاذا؟ ألن هذه األماكن مه� بلغ العدد 

  يكون كب� ولكنهم يريدون أن يسمع العا� كله هذه األفكار، 

إذن لن يكون هذا إال من خالل اإلعالم الذي يسمعه العا� ومن هنا أرادوا 

ىل اإلعالم (وللعلم اإلعالم عىل مستوى العا� كله يهوديًا وحتى لو السيطرة ع

  .صارى إال أن اليهود يقفون خلفهم)يف الظاهر وجد ن



27 
 

استطاع اتباع هذه املنظمة السيطرة عىل اإلعالم يف العا� كله ومن خالله 

توصلوا إىل نرش أفكارهم ومع الوقت بدأ املسلمون يرددون نفس األفكار وهم 

رك� أن هذه أفكار ماسونية وهذا تنظيم ماسو� يعمل عىل نرش الفساد غ� مد

يف األرض، فهم ال يعلمون أهداف هؤالء وال أفكارهم فيخرج اإلعالمي أو أي 

عون أنهم النخبة) ممن يظهرون عىل الشاشات وهو يردد  شخص(من الذين يدَّ

   .نفس األفكار وهو ال يعلم أن هذه أفكار ماسونية

الذي يعتنقه هؤالء: حدثت استضافة لشخصية ممن يظنون أنفسهم  مثال للفكر

فتحدثت هذه الشخصية عن الوطنية والد�قراطية  املتحرض أصحاب الفكر

من تغي� الخطاب الديني فبدأت  بدووجوب أن تكون املجتمعات متحرضة  وال 

  .تستشهد عىل كالمها هذا بواقعة حدثت يف فرنسا

(ذهب اثنان من الفرنسي� للزواج وكانوا من الشواذ فرفضت املوظفة القيام 

بذلك وقالت أن هذا يتعارض مع تعاليم األديان فتم فصل هذه املوظفة 

 الد�قراطيةو النرصانية من عملها) ثم قالت هذه الشخصية تلك هي الحضارة 

 اثن� من نفس وحرية األديان وحرية املعتقد، وما الرضر يف وقوع الزواج ب�

  .النوع

هذا هو الفكر وتلك هي املعتقدات التي ملؤوا بها رؤوس النُّخبة وأصحاب الفكر 

ف�ى الواحد منهم يتكلم عن الدين وكأنه عدٌو له وليس من املنتم� لهذا 

الدين، فيكون مسلً� باالسم وبطاقة الهوية ولكن فكره ومعتقده هو نفس أفكار 

  احد من اثن�:املاسونية وهذا يكون و 

   ._إما أنه منافق عىل علم بأفكارهم ومخططهم ويُسايرهم فيه
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_وإما أنه ُمغيب تر� عىل فساد يف االعتقاد فنشأ وقد ترسخت لديه تلك 

  .األفكار

  

نرش اإلشاعات، واألراجيف الكاذبة؛ حتى تصبح وكأنها حقائق؛ للتالعب  -11

  .بعقول الج�ه�، وطمس الحقائق

إعطاء املثال(�كن مشاهدة الفيلم �ا فيه من مشاهد إباحية عىل وك� سبق 

� ) فالشاشات ال إشكال يف ذلك ولكن ما ال يصح هو مشاهدة هذا يف الحقيقة

هو الفرق؟ عقًال ال يوجد أي فرق ولكنهم يعملون عىل طمس الحقائق والعقول 

ق ما يتناىف مع منطق العقل وهذا يتأ� عددة  بطرق متبحيث يجعل العقول تُصدِّ

فتارة باألفالم وتارة باإلعالنات وتارة أخرى بالضغط، وسائل كث�ة جًدا 

   .يستطيعون من خاللها الوصول إىل العقول والتأث� عليها

  

  .دعوة الشباب والشابات لالنغ�س يف الرذيلة -12

وكان من ضمن أهداف املاسونية التي غفل عنها الشباب والشابات هو االنغ�س 

الرذيلة وهذا عىل مستوى العا� ولكن تمَّ الرتكيز أك� عىل شباب املسلم� يف 

فيدعونهم إىل الرذيلة وُيسهلون عليهم الوقوع يف الزنا بأشكاله وألوانه وبكم 

  ، اإلباحيات واألشياء التي تُث� الشهوات والغرائز عند الشباب

ع) يف الشوار(أفالم_مسلسالت_تصمي�ت املالبس التي ترتديها الفتيات 

شاهد لحال الفتيات يف الشوارع  اآلن يجد أن املالبس التي يرتدونها ال واملُ 

  .لذي نعيش فيهتتوافق حتى مع ثقافة املجتمع الرشقي ا
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م) ولكن َمن � يكن  وهنا نتحدث عن الثقافة وليس الدين (بالفعل دين الله ُمقدَّ

 وات يستحي أن يرتدي مالبسمتبًعا للدين يف هذه املسألة فإنه كان من عدة سن

من عادات وتقاليد ال ينبغي  وما لهال تتناسب مع ثقافة املجتمع الرشقي 

، لكن فكر هذه املنظمة عمل عىل نرش هذا ب� مخالفتها أو الخروج عليها

الشباب والفتيات من أجل نرش الرذيلة وبالتايل تتحقق أهدافهم ومنها االبتعاد 

  .عن الدين �اًما

   

  لحقائق القيام بتغي� املسميات :س اومن طم

  مثال: إطالق مسمى املثلي� عىل الشواذ جنسًيا وعدم ذكر لفظ شواذ ملاذا؟

ره وُمرعبة جًدا لدرجة عدم قابلية حتى َمن يقومون  بهذ ألن كلمة شواذ كلمة ُمنفِّ 

العمل أن تُطلق عليهم هذه الكلمة أو ُينعتون بهذه الصفة، هذا الوضع كان من 

عدة أعوام أما اآلن ويف عهد الرئيس السابق للواليات املتحدة األمريكية فقد 

صدر قانون أو قرار رسمي ُيبيح زواج الرجل بالرجل أو املرأة باملرأة، فأصبح 

األمر طبيعي بعد أن قاموا بالضغط عىل الكنيسة حتى أباحت هذا الزواج وال 

ر حتى أصبح عاملًيا واملسافر يجوز ألحد االعرتاض عىل ذلك، وانترش هذا األم

  ،إىل تلك الدول يجد علم هؤالء املثلي� منترش يف كل مكان

(الفنادق_املرتو_وسائل املواصالت_املحالت_كل مكان) فقد اتخذوا ألنفسهم 

    .ِشعاًرا وهو هذا العلم
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  والسؤال: ملاذا يضعون هذا العلم يف كل مكان بهذه الطريقة؟ 

_اليهود أصحاب نفس طويل فهم يعملون من أجل تحقيق أهدافهم حتى لو كان 

ذلك يتطلب منهم االنتظار أعوام وأعوام، هؤالء ال يريدون جيل اليوم وإن كانوا 

يستهدفون جزًء منه إال أنهم ينتظرون أجيال قادمة تنشأ وترت� ومع الوقت 

نفور بعض اليشء من هذا يعتادون عىل هذه األوضاع، فاليوم مازال يف الغرب 

املوضوع ولكن اليهود يعملون عىل تسهيل هذه األمور شيًئا فشيًئا، فيدخل 

الطفل الصغ� يف أي مكان فتقع عينه عىل هذه العالمة وكذا َمن ُيشاهد األفالم 

مثلي� للأو املسلسالت الغربية يرى أنها كلها وبال استثناء ال تخلو من مشهد 

 سبق القول حتى ينشأ جيل معتاد لهذه املسألة فإذا رأها ملاذا ؟ ك� (الشواذ)

ال يُنكرها، ومتى أصبحت هذه املسألة يف بالد الغرب عادية جًدا ال إشكال فيها 

وانترشت انتشار النار يف الهشيم بعد أن وضع لها قانون ُيبيحها فإنها قطًعا والبد 

  .طون لتحقيقهستأ� إىل بالد املسلم� ألن هذا هو الهدف الذي ُيخط

   

  فإذا قيل: ولكن بالفعل هناك شواذ متواجدون يف مرص والبالد العربية

بالفعل يوجد شواذ يف هذه البالد ولكنهم ال يفعلون ذلك بصورة علنية وهذا ما 

ال يرغب فيه اليهود بل أنهم يريدون لهذه األفعال أن تظهر وتنترش ويصبح األمر 

ا الفعل إىل القضاء للمطالبة بإجراءات عادي بل يصل إىل أن يذهب صاحب هذ

  .الزواج (زواج رجل برجل_امرأة بامرأة)

   

اآلن يف بالدنا َمن يسمع عن مثل هذه املوضوعات يستبعد حدوثها بل يجدها 

  ؟!مستحيلة الحدوث ألننا مسلمون فكيف يحدث هذا
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منذ مائة عام لو قيل لشخص أنه سيأ� علينا زمان  ؟َمن قال أن هذا مستحيل

تس� فيه املرأة املسلمة يف الطريق وهي كاشفة لذراعيها أو ساقيها لقال أن 

) ال تس� يف 1919( هذا مستحيل أن يحدث ألن املرأة املسلمة كانت إىل عام

إىل  (النقاب) إىل أن جاء قاسم أم� ودعا املرأة الشارع  إال وهي مغطاة الوجه

خلع النقاب، وبالفعل ويف ميدان التحرير (وقد كان يسمى قبل ذلك ميدان 

) قامت املرأة بخلع النقاب وسمي امليدان �يدان 1919االس�عيلية) سنة (

التحرير ألن املرأة تحللت فيه وتحررت من قيود اإلسالم فخلعت الحجاب 

  والنقاب.

ام العلم أنه سينتقل يف يوٍم ما نرش اليهود هذا الفكر يف الغرب وهم يعلمون �

إىل املسلم� يف الرشق ثم بعد ذلك ويف يوٍم أخر قرُب بَُعَد هذا اليوم أو 

سيوضع له قانون يف بالدنا ولكن بعد أعوام وال يُهمهم متى سيأ� هذا اليوم 

  .ولكن الذي يهمهم أنهم خطوا خطوة عىل طريق تحقيق الهدف

ت مع الكنيسة وبالضغط تارة وبالُخبث تارات لقد سبق لهم أن خطوا هذه الخطوا

حتى استطاعوا أن يحصلوا عىل موافقة الكنيسة عىل إباحة زواج الرجل بالرجل 

  .واملرأة باملرأة

  

ما هو العائد عىل اليهود من انتشار هذا األمر يف هذه املجتمعات مع العلم أن 

واملحرمات هذه املجتمعات يف األصل يُعمها الفساد والوقوع يف الزنا 

  بأشكالها؟ وما هي الزيادة املوجودة يف الشذوذ عن الزنا؟

داد البرش تزيد وأن أع، قيل أن من صفات اليهود البخل الشديد وحب األموال

وأنهم يرون أنهم لن يكونوا سعداء مع هذه الزيادة فبدؤوا ، كل يوم عن سابقه



32 
 

باملناداة بتحديد النسل وبالفعل أصبح البعض ال يُنجبون إال طفل أو اثن� عىل 

  أقىص تقدير وبالرغم من ذلك يوجد زيادة يف األعداد ف� العمل؟ 

  البد من نرش فكر الشواذ ملاذا ؟

جاب وكذا املرأة إذا تزوجت �ثلها ال ألن الرجل عندما يتزوج برجل ال يحدث إن

   .يحدث إنجاب وهكذا تقل األعداد

 طبًعا ال ولكن يكفي نصفه أو ثالثة أرباعه _وهل سيتحول املجتمع كله إىل شواذ؟

م  نوبذلك يتخلصو  من نصف الزيادة السكانية عىل مستوى العا�، وتُقسَّ

  .ال�وات املوجودة عىل مستوى العا� عىل اليهود وحدهم

   

علينا نحن املسلمون أن نستفيق ونُدرك ما يحدث حولنا، وأن نُقاطع هذا الفكر 

 العفن، وأن نر� أبناءنا تربية صحيحة، فال تقوم األم بوقف الدروس الرشعية

(حفظ قرآن_دراسة علوم رشعية) إذا كان أبنائها ممن يتلقون هذه الدروس عند 

ن الرتكيز يف دراستهم يف ح� أن بداية العام الدرايس حتى يتمكن األبناء م

هؤالء األبناء إذا كانوا يلعبون لعبة معينة فإنها ترتكهم يذهبون إىل مكان 

  .التدريب و�كثون فيه بالساعات دون اعرتاض وبال توقف

  

انظروا إىل طمس الحقائق والعقول والتالعب بأدمغة البرش بصفة عامة 

   .واملسلم� بصفة خاصة
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لقد كرم ربنا سبحانه وتعاىل بني آدم جميًعا بالعقل_ والعلم_ والِخلقة الحسنة 

فجعل اإلنسان يس� عىل قدم� ال عىل أربعة_أنزل لهم الكتب _وأرسل إليهم 

الرسل مبرشين ومنذرين_جعل منهم األولياء واألصفياء والصالح�_جعل 

  منهم الدعاة وهم ورثة األنبياء، 

�ذا تُنزل أنت نفسك منزلة أخس من منزلة الكلب وهو أخس فل ،آدم مكرَّم ابن

حيوان هو والخنزير، وهل سمع أحد أن هناك ذكر خنزير أ� ذكر خنزير مثله 

  .أنثى الكلبإال يأ� ال ولكن ذكر الخنزير يأ� أُنثاه، وكذا ذكر الكلب 

  

هذه هي القوة الخفية التي استهدفت عقول البرش فطمستها لدرجة جعلتهم 

   ،يفعلون أفعاًال أحقر من أفعال أخس انواع الحيوانات

  .وان يأ� أن يصنع مثل صنيعه هذاأ� يُفكر صاحب هذا الفعل أن الحي

وبالرغم من ذلك هم يرون أن هذا هو التحرضُّ وتلك هي املدنية التي يسعون 

  .إليها وما هذا إال تالعب بالعقول وطمس للحقائق اتبعه تصديق لتلك األفكار

  

هذا هو ما أرادوا الوصول إليه فقاموا بالتخطيط والسعي للسيطرة عىل عقول 

البرش بالوقوع يف الرذيلة والُبعد عن الدين وإذا ما بَُعَد اإلنسان عن الدين فإنه 

يتخبط وهنا يأ� دورهم من جديد فيلقون إليه بالشهوات وامللذات واملزيد من 

العا� للمخدرات والسالح تتبع املواد املخدرة (أكرب تجارة عىل مستوى 

   .اليهود_املستحوذ عىل األملاظ يف العا� كله يهود)

وك� سبق القول أن اتباع هذه املنظمة منترشون وبك�ة عىل مستوى العا� 

بأرسه وهناك سبعة وأربعون موظف من موظفي األمم املتحدة يتبعون هذه 
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هذه  نرصانًيا ولكنه يعتقد املنظمة ويعتنقون أفكار املاسونية، فيكون الشخص

   .العقيدة املاسونية

يوم فال، ز عليها هو طمس الهوية املسلمةوكان من ضمن األمور التي تمَّ الرتكي

   .كامًال؟ ال يعلم إذا سألنا شاب مسلم عن اسم النبي 

   ._فَمن أبنائه؟ ال يعلم

   يشء؟ ال  _ماذا تعلم من س�ة النبي 

  غ� املسلم� هل تستطيع الرد ؟ ال_لو ألقيت عليك شبهة من 

  _لو أن أحًدا طعن يف نبيك هل تستطيع الرد؟ ال 

  بُتهمة هل تعرف كيف تدافع عنه؟ ال  _لو اتُِّهَم النبي 

  _كل هذه األسئلة تأ� إجابتها بالنفي ألن الكث� من الشباب املسلم

  .طُمست هويتهم وتالعب القوم بعقولهم 

   

حتى أنهم اآلن وصلوا إىل ارتداء  لتقليد األعمى للغربُشِغَل الشباب اآلن با

التحرض والتطور والثقافة وتلك هي هو املالبس املَُمزقة وهم يعتقدون أن هذا 

وأطلق  ، فإذا ارتدى شاب أخر قميص النبي أحدث صيحات املوضة العاملية

  .لحيته كان املنظر بالنسبة لهم غريًبا ثم يبدؤون يف السخرية والتهكم

   

أراد هؤالء زحزحة عقيدة املسلم وهذا لن يأ� إال عن طريق طمس الهوية 

والباحث يف أحوال الشباب اليوم يجد أن الكث� منهم ال يعلمون شيًئا من أمر 

دينهم(أصحاب رسول الله _التابع�_الفتوحات اإلسالمية التي بلغت مشارق 

  األرض ومغاربها) إذن فَمن هو قدوة هؤالء؟ 
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النوعية من الشباب هو الالعب ُفالن أو املمثل ُفالن وكذا الفتيات قدوة هذه 

  .يفعلن ذلك

  

  سالمية لجؤوا إىل عدة أمور منها:اليهود وهم يف سبيلهم لطمس الهوية اإل -

العقيدة عند املسلم هي األصل وهي خط الدفاع األول عن هويته ودينه فإذا 

فسدت فإن أي يشء يستطيع  صحت العقيدة � يستطع أحد أن يطمسها أما إذا

محوها وإضاعتها، ولهذا عمد هؤالء بل وكان همهم األكرب هو زحزحة العقيدة 

  .وضياع الهوية وهذا يكون عن طريق تشتيت األذهان وتشويش األفكار

  : ينقسم املسلمون إىل فريق� : انتبهوا

 عالمفريق سلطوا عليهم الشهوات وامللذات والرذيلة والربا واسُتعمل اإل  -1

عن طريق املرأة تارة واألموال تارة والسيارات  هالنرش هذه الشهوات وإظهار 

والقصور تارة ورفع شأن املمثل والعب الكرة حتى يكون هو النموذج الذي 

  .ُيحتذى به والقدوة التي يقتدي بها الشباب وبالتايل أغرقوهم يف ملذات الدنيا

   

الفريق اآلخر كانت لديه نزعة دينية وهذا النوع ال ينفع معه طريق الشهوة  -2

   ،متمسك بدينه يصيل ويصوم وهذه طائفة ال يُستهان بهافهو 

  ف� العمل مع هؤالء ؟

أوًال سلطوا عليهم كل أنواع الشهوات كسابقيهم وأك� ولكنها � تُجدي معهم 

، فاملاسك عىل دينه نُفسد عليه دةف� العمل معهم؟ ال سبيل إال زحزحة العقي

  ولكن كيف �كن فعل ذلك؟ تهعقيد
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قالوا : إن نبيهم قد أخربهم أن األمة اإلسالمية ستنقسم إىل ثالثة وسبع� فرقة 

وكلها فرق ضالة (يف النار إال أن يشاء الله شيًئا) وفرقة واحدة ناجية وهي أهل 

جيًدا ألنهم درسوا منهج أهل السنة السنة والج�عة (واليهود يعلمون هذا األمر 

  والج�عة أك� من املسلم� أنفسهم) ف� العمل مع هؤالء؟

بدؤوا بإخراج أفكار هذه الفرق الضالة من بطون الكتب � ُيفسدوا  عىل  -1

 (الطواف حول املسلم� عقيدتهم فظهرت كتب الفلسفة والتصوف الفاسد

  .القبور_دعاء األولياء) وهي كلها رشكيات

أظهروا فكر املعتزلة بعد أن كان قد انتهى هو وفكر الجهمية و� يكن لهم  -2

وجود، هؤالء الُخبثاء أعادوا فكر هذه الفرق من جديد بل وأخرجوا أناس معين� 

عمدوا إىل تلميعهم ليقوموا بإقناع املسلم� بأن ما يقولونه هو الفكر الصحيح، 

  .اع السنة والس�ةكل هذا الجهد من أجل زحزحة العقيدة وضي

   

وسنته وكيف كافح  والس�ة هي أعظم علم �كن من خالله معرفة النبي 

   .ودافع عن هذا الدين وكيف أعز الله هذه األمة بنبيها 

عىل الحقيقة إال إذا علم س�ته، وكيف يحبه  ولن ُيتاح ألي مسلم أن يتبع نبيه 

  وهو ال يعرفه ؟
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  [آل عمران]})31(�

ك�  بدون معرفة لهذا النبي الكريم سيكون الحب ظاهرًيا، فإذا ُسب النبي 

يشء قام بفعله يف حدث اآلن سارع إىل املقاطعة ملنتجاتهم وهذا هو أقىص 

ح� أن املقاطعة الحقيقية تعني مقاطعة أفكارهم الخبيثة، املقاطعة لهذه 
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الرذائل وتلك الدناءات، املقاطعة للفكر املاسو� الذي قىض عىل العا� عامة 

  .وُيحاول القضاء عىل املسلم� بصورة خاصة

  

املاسونية دعم يف نرشوا الفكر الصويف ودعُموه، هذا الفكر مدعوم من  -3

منتهى القوة فهم يُنشؤون لهم املساجد ويدعموهم باملال ليكون لهم الصدارة 

والسيطرة ويُظهرونهم يف اإلعالم ملاذا؟ ألنهم يعلمون أن هذا الفكر ميلء 

(هؤالء يسألون غ� الله عز وجل_ ويطلبون العون واملدد  بالرشكيات والكفريات

  .ذه هي بعض األمثلة لرشكياتهم وليست كلها)وإجابة الدعاء من غ� الله_ ه

   

قاموا بإظهار الفكر الباطني: الذي يقول أن القرآن له تفس� ظاهر وتفس�  -4

    .بنرش هذا الفكر وطبعه يف مؤلفات او امباطن وق

ولقلة العلم يبدأ املسلم يف ترديد كالم الفكر الباطني بحسن نية وبدون قصد، 

  .صحوب باإلشاراتوكذا التفس� الصويف امل

  

ثم يقومون بالدور الذي اشُتِهَر به اليهود وأجادوا فيه وهو رضب الناس  -5

بعضهم ببعض، فُيظهروا الخالفات الدائرة ب� الطوائف املختلفة والعداوت 

واالنتقادات التي يُوجهها كل فريق لآلخر فيحدث التناحر والتنازع ب� َمن؟ ب� 

 حال هؤالء فيجدون هذه الصورة  فتكون النتيجة أهل الدين، فينظر العوام إىل

  .هي اإلعراض عن الدين

   



38 
 

(الواتس آب) ال تعتقدوا أن هذه  هناك بعض املقاالت التي ترسل عىلتنبيه: -

املقاالت كلها تأ� من مسلم� ألن الحقيقة أن الكث� منها يأ� من اليهود، تأ� 

املقالة وقد ُدسَّ فيها كالم يف الصوفية أو املعتزلة أو الشيعة وتُقرأ املقالة 

وتأ� مثل هذه املقاالت من وقٍت آلخر والهدف هو زحزحة عقيدة املسلم� 

  .ود هي عقيدة أهل السنة والج�عة التي يعرفها هؤالء �ام املعرفةواملقص

  

النظرية تقول:   هيقومون بتدريس نظرية داروين لألوالد يف املدارس وهذ -6

  !.أصل اإلنسان القرد

    

ُيخرجون تاريخ الوثني� والفراعنة وُ�جدونهم ويُعظمون حضارتهم  -7

  .لفراعنةألنه ينتسب ل يرص وتاريخهم، فيفتخر امل

أ� تعلموا أن هذا الفرعون وقومه كانوا كفاًرا وقد هرب منهم النبي موىس عليه 

السالم وأغرقهم الله عز وجل حتى يكون فرعونهم هذا آية ملن خلفه ولكن 

  .الفراعنة أحفاداملرصي� اآلن يفتخرون يف املحافل الدولية أنهم 

ول الوثني�، فرعون كان يق هذا الفكر املاسو� جعل املرصي� يعتزون بعقيدة

أنا ربكم األعىل واملرصي� اآلن يقولون نحن الفراعنة، الفراعنة كانوا كفاًرا ظهر 

  .فيهم املوحدين ولكنهم كانوا قلة

     

كل هذا فعله اتباع هذه املنظمة من أجل الوصول إىل زعزعة عقيدة املسلم 

  أتباع محمد بن عبد اللهوإصابتها بالخلل وبدًال من افتخار املسلم بأنه من 
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وأصحابه الكرام ريض الله عنهم والتابع� لهم بإحسان، أصبح  رسول الله 

   .الفخر بعباد األوثان والكفار والفجار

 سيطرة كب�ة ال أحد يستطيع إنكارها اوبهذه الطريقة استطاع اليهود أن يسيطرو 

   .عىل رشيحة كب�ة من املسلم�

ستكون يف محارضات قادمة إال أن الُبرشى تأ� من الله ورغم أن للحديث بقية 

   ،عز وجل دا�ًا لطمئنة املؤمن�
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  [التوبة] })32(ا�

أن يُطفئوا نور الله ويطمسون اإلسالم ويُضيعون املسلم�  مه� حاول هؤالء

عن طريق اإلفساد، محاولة نجحت إىل حٍد ما ألن املسلم هو الذي فرط يف دينه 

  .ورشيعته ولكنهم لن ينجحوا ألن اإلسالم قادم وسينترش وستعلوا رايته

   

حمد ا أن الدعواننسأل الله أن ُينجينا وينجي املسلم� وأبنائهم ونسائهم وأخر 

  لله رب العامل�.

  

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت استغفرك وأتوب إليك


