المــاسونيــــة
التعــريـــف:
معنى كلمة الماسونية البناؤون الحأرار ،وهي منظمة
يهودية سرية إرهابية غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى
للحاد
ضمان سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى ا ل
لباحأية والفساد ،جل أعضائها من الشخصيات المرموقة
وا ل
في العالم يوثقهم عهد بحفظ السرار ويقومون بما
يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام.

التأســيس وأبـــرز الشخصــيات:
 أسسها هيرودس اكريبا )ت 44م( ملك الروماننِ:
بمساعدة مستشاَريه اليهودي ّي ْ ل
 حأيرام أبيود ِ:نائب الرئيس. موآب لمي ِ:كاتم سر أول. ولقد قامت الماسونية منذ أيامها الولى على المكرلرهاب حأيث اختاروا رموزا ً وأسماء وإشارات
والتمويه وا ل
ليهام والتخويف وسموا محفلهم )هيكل أو أورشليم(
ل ل
ليهام بأنه هيكل سليمان عليه السلم.
ل ل

 قال الحاخام لكويز ِ:الماسونية يهودية في تاريخهاودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وفي إيضاحأاتها ...
يهودية من البداية إلى النهاية.
أما تاريخ ظهورها فقد اختلف فيه لتكتمها الشديد والراجح
أنها ظهرت سنة 43م وسميت )القوة الخفية( وهدفها
التنكيل بالنصارى واغتيالهم وتشريدهم ومنع دينهم من
النتشار.
 كانت تسمى في عهد التأسيس )القوة الخفية( ومنذبضعة قرون تسمت بالماسونية لتتخذ من نقابة البنائين
الحأرار لفتة تعمل من خللها ثم التصق بهم السم دون
حأقيقته.
 تلك هي المرحألة الولى أما المرحألة الثانية للماسونيةفتبدأ سنة 1770م عن طريق آدم وايزهاويت المسيحي
الذي ألحد واستقطبته الماسونية بهدف السيطرة على
العالم وانتهى المشروع سنة 1776م ،ووضع أول محفل
في هذه الفترة )المحفل النوراني( نسبة إلى الشيطان
الذي يقدسونه.
 استطاعوا خداع ألفي رجل من كبار الساسة والمفكرينوأسسوا بهم المحفل الرئيسي المسمى بمحفل الشرق
الوسط ،وفيه تم إخضاع هؤلء الساسة لخدمة
الماسونية ،وأعلنوا شعارات براقة تخفي حأقيقتهم فخدعوا
كثيرا ً من المسلمين.
 آدم وايزهاويت مسيحي ألماني )ت 1830م( ألحدووضع الخطة الحديثة للماسونية.
 ميرابو ،كان أحأد مشاهير قادة الثورة الفرنسية.ليطالي الذي أعاد المور إلى نصابها بعد موت
 مازيني ا لوايزهاويت.

 الجنرال المريكي )البرت مايك( سرح من الجيشفصب حأقده على الشعوب من خلل الماسونية ،وهو
واضع الخطط التدميرية منها موضع التنفيذ.
لباحأية أصدر كتابا ً
 ليوم بلوم الفرنسي المكلف بنشر ا لبعنوان )الزواج( لم يعرف أفحش منه.
 كودير لوس اليهودي صاحأب كتاب )العلقات الخطرة(. ماتسيني جوزيبي )1872 - 1805م(. ومن شخصياتهم كذلك ِ:جان جاك روسو ،فولتير ،جرجيزيدان ،كارل ماركس.

الفأـــكار والمعتقــدات:
 يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات ويعتبرون ذلكخزعبلت وخرافات.
 يعملون على تقويض الديان. العمل على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمةالحكم الوطنية في البلد المختلفة والسيطرة عليها.
 إباحأة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة. العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم منابذة تتصارعبشكل دائم.
 تسليح هذه الطراف وتدبير حأوادث لتشابكها. بث سموم النزاع داخل البلد الواحأد وإحأياء روح القلياتالطائفية العنصرية.

 تهديم المبادئ الخلقية والفكرية والدينية ونشر الفوضىللحاد.
لرهاب وا ل
والنحلل وا ل
 استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع وخاصة معذوي المناصب الحساسة لضمهم لخدمة الماسونية والغاية
عندهم تبرر الوسيلة.
 إحأاطة الشخص الذي يقع في حأبائلهم بالشباك من كللحأكام السيطرة عليه وتسييره كما يريدون وهو
جانب ل
ينفذ صاغرا ً كل أوامرهم.
 الشخص الذي يلبي رغبتهم في النضمام إليهميشترطون عليه التجرد من كل رابط ديني أو أخلقي أو
وطني ويجعل ولءه خالصا ً للماسونية.
 إذا تململ الشخص أو عارض في شيء تدبر له فضيحةكبرى وقد يكون مصيره القتل.
 كل شخص استفادوا منه ولم تعد لهم به حأاجة يعملونعلى التخلص منه بأية وسيلة ممكنة.
 يسعون للسيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذأهدافهم التدميرية.
 السيطرة على الشخصيات البارزة في مختلفالختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة.
لعلم
 السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر وا لواستخدامها كسلح فتاك شديد الفاعلية.
 بث الخبار المختلقة والباطيل والدسائس الكاذبة حأتىتصبح كأنها حأقائق لتحويل عقول الجماهير وطمس
الحقائق أمامهم.

 دعوة الشباب والشابات إلى النغماس في الرذيلةوتوفير أسبابها لهم وإباحأة التصال بالمحارم وتوهين
العلقات الزوجية وتحطيم الرباط السري.
 الدعوة إلى العقم الختياري وتحديد النسل لدىالمسلمين.
 السيطرة على المنظمات الدولية بترؤسها من قبل أحأدالماسونيين كمنظمة المم المتحدة للتربية والعلوم
والثقافة ومنظمات الرصاد الدولية ،ومنظمات الطلبة
والشباب والشابات في العالم.
 لهم درجات ثلثِ:مي الصغار ِ:والمقصود بهم المبتدئون من
أ( العُ ْ
الماسونيين.
ب( الماسونية الملوكية وهذه ل ينالها إل من تنكر
كليا ً لدينه ووطنه وأمته وتجرد لليهودية
ومنها يقع الترشيح للدرجة الثالثة والثلثين كتشرشل
وبلفور.
ج( الماسونية الكونية وهي قمة الطبقات ،وكل
أفرادها يهود ،وهم آحأاد ،وهم فوق
الباطرة والملوك والرؤساء لنهم يتحكمون فيهم،
وكل زعماء الصهيونية من الماسونية
الكونية كهرتزل ،وهم الذين يخططون للعالم لصالح
اليهود.
 يتم قبول العضو الجديد في جو مرعب مخيف وغريبحأيث يقاد إلى الرئيس معصوب العينين وما أن يؤدي يمين
حأفظ السر ويفتح عينيه حأتى يفاجأ بسيوف مسلولة حأول
عنقه وبين يديه كتاب العهد القديم ومن حأوله غرفة شبه
مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من
خشب  ...وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد.

 هي كما قال بعض المؤرخين ِ:آلة صيد بيد اليهوديةيصرعون بها الساسة ويخدعون عن طريقها المم
والشعوب الجاهلة.
 والماسونية وراء عدد من الويلت التي أصابت المةلسلمية ووراء جل الثورات التي وقعت في العالم
ا ل
فكانوا وراء إلغاء الخلفة السلمية وعزل السلطان عبد
الحميد ،كما كانوا وراء الثورة الفرنسية والبلشفية
والبريطانية.
 تشترط الماسونية على من يلتحق بها التخلي عن كلرابطة دينية أو وطنية أو عرقية ويسلم قياده لها وحأدها.
 للحركة كثيٌر من النشرات السرية وأقدم كتبهم كتاب)القوانين( تأليف د .جميس اندرسون اليهودي طبع سنة
1723م وكتاب )الوصايا القديمة( سنة 1734م نسخها
داود كاسلي.

الجــذور الفــكرية والعقائــدية:
جذور الماسونية يهودية صرفة من الناحأية الفكرية
ومن حأيث الهداف والوسائل وفلسفة التفكير ،وهي
بضاعة يهودية أول ً وآخرًا.

النتشــار ومواقـــع النفــوذ:
لم يعرف التاريخ منظمة سرية أقوى نفوذا ً من
الماسونية إذِ:
 لها نفوذ واسع في العالم من خلل الزعماء الذياصطادتهم فأصبحوا كالدمى في يدها خوفا ً على أنفسهم
وعلى كراسيهم.

 لها محافل في كل العالم تقريبا ً حأيث تستقطب هذهالمحافل الشخصيات في كل بلدٍ لضمان سيطرتها عليه.
 تسيطر على كل الجمعيات والمنظمات الدوليةومنظمات الشباب لتضمن سير العالم كما تريد ولتضمن
أن يكون القرار دائما ً بيدها.
لعلم ودور النشر
 تسيطر على معظم وسائل ا لوالصحافة في العالم.
لنتاج في العالم.
 بيدها أكثر موارد القتصاد ووسائل ا للجرامية للتخلص
 لهم عصابات إرهابية لتنفيذ العمليات ا لمن كل من يقف في طريقهم عن قصد أو عن غير قصد.

المهــاريشــيـــة
التعــريــف:
المهاريشية نحلة هندوسية انتقلت إلى أمريكا وأورويا
متخذة ثوبا ً عصريا ً من الفكار التي لم تخف حأقيقتها
الصلية وهي تدعو إلى طقوس كهنوتية من التأمل
التصاعدي )التجاوزي( بغية تحصيل السعادة الروحأية،
وهناك دلئل تشير إلى صلتها بالماسونية والصهيونية التي
تسعى إلى تحطيم القيم والمثل الدينية وإشاعة الفوضى
الفكرية والعقائدية والخلقية بين الناس.

التأسيـس وأبــرز الشخصــيات:
 مؤسسها فقير هندوسي لمع نجمه في الستينات واسمهمهاريشي  -ماهيش  -يوجي انتقل من الهند ليعيش في
أمريكا ناشرا ً أفكاره بين الشباب الضائع الذي يبحث عن
المتعة الروحأية بعد أن أنهكته الحياة المادية الصاخبة.
 بقي في أمريكا مدة ) (13سنة حأيث التحق بركب نحلتهالكثيرون ،ومن ثم رحأل لينشر فكرته في أوروبا وفي
مختلف بلدان العالم.
 في عام )1981م( انتسب إلى هذه الفرقة ابن روكفلرعمدة نيويورك السابق وخصص لها جزءا ً من أمواله
يدفعها سنويا ً لهذه الحركة ،ومعروف انتماء هذه السرة
اليهودية إلى الحركة الصهيونية والمؤسسات الماسونية.

الفأـــكار والمعتقــدات:
 ل يؤمن أفراد هذه النحلة بالله سبحانه وتعالى ،وليعرفون إل )المهاريشي( آلها ً وسيدا ً للعالم.
 ل يؤمنون بدين من الديان السماوية ،ويكفرون بجميعالعقائد والمذاهب ،ول يعرفون التزاما ً بعقيدة إل
بالمهاريشية التي تمنحهم الطاقة الروحأية  -على حأد
زعمهم  -وهم يرددون ِ:ل رب  ..ل دين.
 ل يؤمنون بشيء اسمه الخرة أو الجنة أو النار أوالحساب  ..ول يهمهم أن يعرفوا مصيرهم بعد الموت
لنهم يقفون عند حأدود متع الحياة الدنيا ل غير.
للحاد ،لكنهم يظهرون للناس أهدافا ً براقة
 حأقيقتهم ا للتكون ستارا ً يخفون بها تلك الحقيقة فمن ذلك أنهم

يدعون إلى التحالف من أجل )المعرفة( أو )علم الذكاء
الخلق( ويفسرون ذلك على النحو التاليِ:






 علم  ِ:من حأيث دعوتهم إلى البحث المنهجي
التجريبي.
 الذكاء  ِ:من حأيث الصفة الساسية للوجود
متمثل ً في هدف ونظام للتغيير.
 الخلق  ِ:من حأيث الوسائل القوية القادرة
على إحأداث التغييرات في كل زمان ومكان.

 وهم يصلون إلى ذلك عن طريق )التأمل التجاوزي(الذي يأخذ بأيديهم  -كما يعتقدون  -إلى إدراك غير محدود.
 )التأملت التجاوزية( تتحقق عن طريق السترخاء،وإطلق عنان الفكر والضمير والوجدان حأتى يشعر
لنسان براحأة عميقة تنساب داخله ،ويستمر في حأالته
ا ل
الصامتة تلك حأتى يجد حأل ً لجميع العقبات والمشكلت
التي تعترض طريقه ،وليحقق بذلك السعادة المنشودة.
 يخضع المنتسب للتدريب على هذه التأملت التصاعديةخلل أربع جلسات موزعة على أربعة أيام ،وكل جلسة
مدتها نصف ساعة.
 ينطلق الشخص بعد ذلك ليمارس تأملته بمفرده علىأن ل تقل كل جلسة عن عشرين دقيقة صباحأا ً ومثلها
مساًء كل يوم وبانتظام.
 من الممكن أن يقوموا بذلك بشكل جماعي ،ومنالممكن أن يقوم به عمال في مصنع مما يعينهم على
لنتاج.
تجاوز إرهاقات العمل ويساعدهم على زيادة ا ل
 يحيطون تأملتهم بجو من الطقوس الكهنوتية مما يجعلهاجذابة للشباب الغربي الغارق في المادة والذي يبحث عما
يلبي له أشواقه الروحأية.

 ينطلقون في الشوارع يقرعون الطبول ،وينشدون ،دونإحأساس بشيء اسمه الخجل أو العيب أو القيم،
ويرسلون شعورهم ولحاهم ،ولعل بعضهم يكون حأليق
الرأس على نحو شاذ ،وهيئتهم رثة وسخة ،كل ذلك جذبا ً
للنظار ،وتعبيرا ً عن تحللهم من كل القيود.
 استعاض المهاريشي عن النبوة والوحأي بتأملته الذاتية،واستعاض عن الله بالراحأة النفسية التي يجدها ،وبذلك
أسقطوا من اعتبارهم مدلولت النبوة والوحأي واللوهية.
 يطلقون العنان لشبابهم وشاباتهم لممارسة كل أنواعالميول الجنسية الشاذة والمنحرفة إذ إن ذلك  -كما
يعتقدون  -يحقق لهم أعلى مستوى من السعادة .وقد
وجد بينهم ما يسمى بالبانكرز وما يسمى بالجنس الثالث.
 يدعون شبابهم إلى عدم العمل ،وإلى ترك الدراسة،وإلى التخلي عن الرتباط بأرض أو وطن ،فل يوجد لديهم
إل عقيدة المهاريشي ،فهي العمل وهي الدراسة وهي
الرض وهي الوطن.
 عدم إلزام النفس بأي قيد يحول بينها وبين ممارسةنوازعها الحيوانية الطبيعية.
 يحثون شبابهم على استخدام المخدرات كالماريجواناوالفيون حأتى تنطلق نفوسهم من عقالها سابحة في بحر
من السعادة الموهومة.
 يلزمون أتباعهم بالطاعة العمياء للمهاريشي وعدمالخضوع إل ّ له إذ إنه هو الوحأيد الذي يمكنه أن يفعل أي
شيء.
 يلخصون أهدافهم ومجالت عملهم بسبع نقاط براقةلنسانية
تضفي على حأركتهم جوا ً من الروح العلمية ا ل
العالميةِ:

 -1تطوير إمكانات الفرد.
 -2تحسين النجازات الحكومية.
 -3تحقيق أعلى مستوى تعليمي.
 -4التخلص من كل المشكلت القديمة للجريمة والشر،
لنسانية.
ومن كل سلوك يؤدي إلى تعاسة ا ل
 -5زيادة الستغلل الذكي للبيئة.
 -6تحقيق الطموحأات القتصادية للفرد والمجتمع.
لنسانية.
 -7إحأراز هدف روحأي ل ل


 أما وسائلهم المعتمدة لتحقيق هذه الفكار
فهيِ:

 -1افتتاح الجامعات في الرياف والمدن.
 -2نشر دراسات عن )علم الذكاء الخلق( والدعوة إلى
تطبيقها على المستوى الفردي والحكومي والتعليمي
والجتماعي وفي مختلف البيئات.
إيجاد تلفزيون ملون عالمي لبث التعاليم من عدة مراكز
في العالم.

الجـــذور الفــكرية والعقائـــدية:
 هي ديانة هندوسية مصبوغة بصبغة عصرية جديدة منالحرية والنطلق.
 هي مزيج من اليوغا ومن الرياضات المعروفة عندالهندوس.
 -خالطت معتقداتها طقوس صوفية بوذية هندية.

لسكندري في الفلسفة
 تأثر مذهبهم بنظرية أفلوطين ا للشراقية.
ا ل
 إن استشراف الحق عن طريق التأمل الذاتي نظريةقديمة في الفلسفة اليونانية وقد بعثت هذه النظرية من
جديد على يد ماكس ميلر ،وهربت سبنسر ،وبرجسون،
وديكارت ،وجيفونس ،وأوجست ،وغيرهم.
 كان لفلسفة فرويد ونظريته في التحليل النفسي ولرائهفي الكبت وطرق التخلص منه النصيب الوافر في
معتقدات هذه النحلة التي راحأت تبحث عن سعادتها عن
طريق الرواء الجنسي بشتى صوره.

النتشـــار ومواقـــع النفــوذ:
 مؤسسها هندوسي لم يجد له مكانا ً في الهند لمضايقةالهندوس له لخوفهم من استقطابه التباع بسبب اتباعه
سياسة النفتاح الجنسي.
 انتقل إلى أمريكا وأنشأ جامعة في كاليفورنيا ،من ثمانتقل إلى أوروبا وصار له أتباع فيها ،ورحأل بحركته إلى
أفريقيا ليقيم لها أرضية في ساليسبورغ ،ووصلت دعوته
إلى الخليج العربي ومصر يزرع التباع هنا وهناك ويتحرك
فوق ثروة مالية هائلة.
 وهم يملكون إمكانيات مادية رهيبة تدعو إلى التساؤلوالستغراب ،وتشير إلى اليدي الصهيونية والماسونية
التي تقف وراءها مستفيدة من تدميرها لخلق وقيم
المم.
 في عام 1971م أنشأ زعيمهم جامعة كبيرة فيكالفورنيا سماها جامعة المهاريش العالمية ويقول بأنه

فعل ذلك بعد أن أحأس بتقبل مذهبه في أكثر من )(600
كلية وجامعة في أنحاء العالم.
 وفي عام 1974م ُأعلن عن قيام الحكومة العالميةلعصر النبثاق برئاسة مهاريشي ماهيشي  -يوجي ومقرها
سويسرا كما أن لهذه الدولة دستورا ً ووزراء وأتباعا ً وثروة
طائلة واستثمارات في مختلف أنحاء العالم.
 في كانون الول 1987م ادعوا بأن حأكومتهمالمهاريشية قد أرسلت إلى إسرائيل بعثة من )(400
محافظ ليقيموا دورة هناك لثلثمائة رجل حأتى تجعل
الشعب أكثر اجتماعية وأقل حأدة وتوترًا.
 يعتبر عام 1987م عام السلم لديهم حأيث إنهم قدأعلنوا أنه لن تقهر أمة في العالم بعد ذلك .وقد دعوا في
ذلك العام إلى عقد مؤتمر في ساليسبورغ لتكوين نظام
عدم القهر لية أمة ،كما أسس فيه المجلس النيابي لعصر
النبثاق.
 كتبهم ومطبوعاتهم تكتب بماء الذهب ،وهم يمتلكونأكبر المصانع والعقارات في أوروبا ،وقد اشتروا قصر برج
مونتمور في بريطانيا لتأسيس عاصمتهم الجديدة هناك.
 يحرصون دائما ً على اعتبار مؤسستهم مؤسسة خيريةمعفاة من الضرائب على الرغم من غناهم الفاحأش.
 يخدم مع المهاريشي سبعة آلف خبير ،ويشتري هذاالمهاريشي ،الفقير أصلً ،عشرات القصور الفارهة فمن
أين له ذلك؟.
 إن اليهودية قد وجدت فيها خير وسيلة لنشر النحللوالفوضى بين البشر فتبنتها ووقفت وراءها مسخرة لها
الموال والصحافة وعقدت لها المناقشات لطرح نظريتها
والدعوة إليها.

 وصل بعضهم إلى دبي وعقدوا اجتماعا ً في فندق حأياةريجنسي يدعون فيها علنية لمذهبهم وقد ألقي القبض
على هؤلء الشخاص الربعة الذين قدموا إليها بتأشيرة
سياحأية ثم ُأبعدوا عن البلد.
 وصل بعضهم إلى الكويت وتقدموا بطلب للحصول علىترخيص لهم باعتبارهم مؤسسة خيرية غير تجارية ،وقد
نشروا في الصحافة الكويتية أكثر من مقال وبث لهم
التلفزيون الكويتي بعض المقابلت قبل أن تتضح أهدافهم
الحقيقية.
 نظموا دورة لموظفي وزارة المواصلت في الكويت فيفندق هيلتون وقد دعوا الموظفين أثناء الدورة إلى
مراجعة مواريثهم العقائدية والفكرية.
 ُطرد المهاريشي من ألمانيا بعد أن ظهر أثره السيء
على الشباب.
لسلمي في مكة بيانا ً أوضحت
 نشرت رابطة العالم ا للسلم والمسلمين مؤكدة
فيه خطر هذا المذهب على ا ل
ارتباطه بالدوائر الماسونية والصهيونية.

