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أنا واإلخوان الماسون .. لدينا مشكالت ..!!!!

أحمد عبد الرحمن محمد البنا

الساعاتي :

وكما قال أحد رموز األمة وهو األستاذ عباس محمود

العقاد صاحب

العبقريات حين أثبت ببحثه أن أحمد الساعاتي

 لم يكن جده قد وطأ تراب مصر ,

وأن

أحمد هذا يهودي مغربي

أنا واإلخوان الماسون .. لدينا مشكالت ..!!!!

كتب د.صالح السعدون

بسم الله الرحمن الرحيم

السالم

عليكم

أنا واإلخوان الماسون .. لدينا مشكالت ..!!!!

.....

تساءلوا بخبث .. أنت لديك مشكلة مع

اإلخوان المسلمين ؟

كانوا يريدون توجيه األزمة بطريقة حسن البنا الساعاتي اليهودي



المغربي إلى

تفاصيل هامشية , بعيدا عن القضايا األساسية .

فما هي تلك القضايا األساسية :

١- أن رموز اإلخوان

المسلمين إما يهود أصالء أو منحرفون:

أ)جمال الدين اآلسد أبادي أو الذي نقلناه خطأ باآلزأبادي حيث

ظهر في كل أرض باسم جديد وهذه بعض اسمائه كأفاق

يهدف للكيد لإلسالم والمسلمين :

١-جمال الدين

اإلستانبولي ..

٢-جمال الدين األسد آبادي ..(االسم الحقيقي)

٣-جمال الدين الحسيني ..

٤- جمال الدين

االفغاني الكابلي ..

٥-جمال الدين الطوسي ..

٦-جمال الدين الرومي ..

وهو ماسوني أصيل ثابت

الماسونية بدون أدنى شك , هندي شيعي متخرج من قم اإليرانية وجاء بمشروع ماسوني كبير لتحطيم الخالفة

العثمانية آنذاك.



ب)أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي : وكما قال

أحد رموز األمة وهو األستاذ

عباس محمود العقاد صاحب

العبقريات حين أثبت ببحثه أن أحمد الساعاتي لم يكن جده قد وطأ تراب مصر ,

وأن أحمد هذا يهودي مغربي مثله مثل كل الساعاتيين المصريين .

ج)سيد قطب وهو الرجل المنحرف , فقد مكث

١٣ سنة

شيوعيا إباحيا , حيث دعى علنا أن يخلع الناس مالبسهم ويمشون عرايا , وبعدئذ دخل الماسونية

العالمية وظل يكتب مقاالته في صحيفة الماسون بمصر , ومن ثم اكتشف وهو في الماسونية أن منظمة اإلخوان

المسلمين الماسون ليست إال منظمة ماسونية أو فرع إسالمي للمنظمة الماسونية الكبرى ,

 فربما أشير إليه

أن ينضم لإلخوان الماسون بحكم أن تأثيره سيكون أعظم , فدخل بها محرما لصالة الجمعة التي

لم يصليها

قط آنذاك بدعوى أنها سقطت بسقوط الخالفة

ولن تقوم أو تصبح واجبه إال بإقامة الخالفة وهو يعني

الخالفة الماسونية اإلخوانية .

د) د.سلمان العودة الذي يبحث عن التسهيل والرخص في

 كل األمور وخاصة

الصالة , ولعل أخطر ما قاله تلميذه د.سالمه العتيبي أن د.سلمان قد أمر أتباعه بكتابة رسالة الدكتوراه



له

وقال إنه ليس إال ألنه أمر عصري أن يضع حرف الدال أمام اسمه , بمعنى أنه كذب على الله ورسوله

والمسلمين بأنه ليس دكتور ولم ينل شهادة الدكتوراه بجهده , وإنما هي بحكم التزوير,

أضف إلى ذلك أنه

كان يحث أتباعه على اإلنخراط بالمنظمة الماسونية , وبحجة شيطانية اليمكن لمسلم أن يحتال فيها ,

فقد

أوضح ألتباعه أنه معجب بالماسونية وأساليبها وأن على أتباعه اإلنخراط بها لالستفادة من أساليبها

وتناسى أنه

في الوقت الذي يدخل الفرد للماسونية فإنه لن يخرج منها إال مقتوال , ولكنه ألنه كان يعلم

ذلك فهو يريد توريط أتباعه بالدخول بها ومن ثم اليستطيعون أن يخرجوا منها , ويظلوا مستعبدين

من

الماسون ومن ثم ال تفرق معهم عضوية الماسونية أو عضوية اإلخوان الماسون .

ه)د.عايض القرني وإشهاره

لعبادة الشيطان بتونس علنا حيث رفع إصبعيه بحركة عبادة الشيطان المشهورة , ولم يكلف

 نفسه حتى مجرد

التوضيح أو االعتذار , فقد سرق كتبه وزور رسالة الدكتوراه وأخيرا لم يعد به شعبة من حياء أو إيمان

فقد كفر بكل المبادئ السامية , ومن يكذب ويسرق فقد

خرج من اإليمان بقول رسول الله صلى الله عليه

وسلم أن



المؤمن ال يكذب (الحديث المشهور).

و) حسن الترابي وماسونيته ثابتة ال حدود لها .

ز) ليث

شبيالت وهو الماسوني األردني المتمثل بإسالمي

وقد قال في جلسة في األردن حين سئل عن كيف يمكن

للملك حسين وهو الملك أن يخرجه من السجن بسيارته إلى حيث بيته وكأن الملك مجرد سائق عنده , فقال أنا

والملك حسين فقط يمكننا أن نلعب الشطرنج في األردن.

ترى هل فهم المتسائلون حسب نيتهم إما تساؤل

بسذاجة

وقلة علم وتكاسل عن البحث العلمي أو أنه تساؤل بخبث :

حين قالوا أن لديك مشكلة مع اإلخوان

الماسون؟

نعم لدينا مشكالت كثيرة منها :

١-أنهم اليفرقون بين المسلم واليهودي والمسيحي وقد

تواردت

تصريحات المرشدين العامين لإلخوان بمصر بنفس

الحرفية وقالها عاكف المرشد السابق مرارا وهذا هو شعار

الماسونية الحرفي .

٢- أنهم يتقاربون نفاقا مع الشيعة فال هم تشيعوا لنقول



 أنهم آمنوا أن أهل السنة

على خطأ فنبذوا منهج أهل السنة والجماعة , وال هم ثبتوا . وإنما أخذوامنهج التقارب مع الشيعة لشق صفوف

أهل السنة فحسب.خدمة لمبادئ جمال الدين األسد أبادي في الكيد لإلسالم .

٣-أنهم كلهم وأعني بهم

القيادات وليس القواعد البسطاء

السذج المخدوعين , جميع قيادات اإلخوان ورموزهم ثبت أنهم ماسونيون

حتى العظم وأن هدفهم هو إسقاط اإلسالم

ومحاربته ودعم إسرائيل .

٤- مشكالنا مع اإلخوان أعمق فهم

كالماسون وأعني بهم القيادات وليس القواعد أقسموا مع بلوغهم مرتبة ٣٣

بالماسونية على هدم المسجد

األقصى وإقامة الهيكل

الثالث .

٥- أن اإلخوان الماسون قد استخدموا الدين كعباءة يصلون

بها لعقول

شباب األمة ومن ثم يركلون كل تلك المبادئ فقد

 أعلنوا أن اإلسالم هو الحل كشعار لهم وحين وصلوا لسدة

الحكم قال الصالبي بليبيا إن لم ترغبوا بالشريعة فلن نطبقها عليكم. وقال الغعنوشي بأن هذا األمر

ثانويا وأن األولوية للشأن اإلقتصادي , وهكذا قال بانكيران بالمغرب , وقد أعلنها أردوغان



من قبلهم ,

أما المرشد العام األسمر في مصر فيكفي أن تنظر إلى عينيه لتعرف أن وراءه مشروع تدمير مصر واألمة من

وراءها وقد أعلنوا أنهم لن يطبقوا الشريعة اإلسالمية في مصر.هذه

بعض مشاكلنا الكبرى مع اإلخوان

الماسون.

فمن أراد أن يقتنع فليبحث وهو حر والله مطلع على نيته ,

 ومن يرى أنه في تراتبية تنظيمية

وأن غيره سيصل إلى

المناصب من خالل اإلخوان الماسون ولو على حساب اإلسالم ودين الله وسنة رسوله

فليذهب إلى حيث يملي عليه

الشيطان منهجه.

د.صالح السعدون


