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 "جمعيیة  "االبرّر  ووااألخالقق  ااإلسالميیة
 

مم.)٬،  ووقدد    ١۱٩۹٣۳٠۰هھھھـ.  (أأووااخرر  عامم    ١۱٣۳٤٩۹تأسستت  هھھھذذهه  االجمعيیة  في  مدديینة  حلبب  سنة  
ووتقوويیتهھا  في  نفووسس  االمسلميینن٬،  وواالعملل  بأحكامم    جعلتت  ررسالتهھا  "تثبيیتت  االعقائدد  ااإلسالميیة

االكتابب  وواالسّنة"٬،  ووذذلكك  ووفقق  ما  أأووررددتهھ  مجلة  "االفتح"  االتي  تلقّتت  االنظظامم  ااألساسي  
١۱للجمعيیة٬،  وونشررتت  االنبأ  بعدد  شهھرر  ووااحدد  منن  تأسيیسهھا[ ]. 

 
وولقدد  أأشارر  االشيیخ  محّمدد  ررااغبب  االططّباخخ٬،  في  تررجمتهھ  االذذااتيیة  االتي  كتبهھا  بنفسهھ٬،  إإلى  أأنهھ  

ة  "االبرّر  ووااألخالقق  ااإلسالميیة"  بمساعددةة  بعضض  تالمذذتهھ  االذذيینن  تخرّرجوواا  منن  أأّسسس  جمعيی
"االمددررسة  االخسرروويیة"٬،  ووخصّص  بالذذكرر  منهھمم:  االشيیخ  مصططفى  االززررقا٬،  وواالشيیخ  معررووفف  
االددووااليیبي٬،  وواالشيیخ  محّمدد  االحكيیمم؛  مشيیرراا ً إإلى  أأنّن  ذذلكك  حصلل  قبلل  ثمانيیة  عشرر  عاما ً منن  

  ١۱٩۹٤٧۷هھھھـ.٬،  (أأيیلوولل/سبتمبرر    ١۱٣۳٦٦شوواالل    ٢۲٠۰تلكك  االتررجمة  االتي  كانن  تارريیخ  كتابتهھا  يیوومم  
مم.)؛  ووأأضافف  االططّباخخ  قائالً:  "لكّني  ترركتت  ررئاستهھا  لغيیرريي  ألسبابب  سيیاسيیة  هھھھي  ااالحتاللل  

مم  ١۱٩۹٣۳٧۷(  ١۱٣۳٥٦االفررنسي٬،  ثمّم  في  سنة   ٢۲اانتخبتُت  لررئاستهھا  حتى  ااآلنن[ (. ]". 

 
االيیبي  ]  أأّنهھ  كانن  قدد  أأنشأ  وومعررووفف  االددوو٣۳وومنن  جانبهھ  فقدد  حدّدثني  دد.  مصططفى  االززررقا  بنفسهھ[

"جمعيیة  االبرّر  ووااألخالقق  ااإلسالميیة"٬،  مع  االمتعاوونيینن  منن  االمشايیخ  االشبابب٬،  في  مررحلة  آآخرر  
االعشرريینيیاتت  أأوو  أأوواائلل  االثالثيینيیاتت٬،  ووكانن  ال  يیززاالل  ووقتهھا  ططالبا ً في  ُكليّیتْي  االحقووقق  ووااآلدداابب  

بالجامعة  االسوورريیة  في  ددمشقق؛  ووأأشارر  إإلى  ما  كانن  للجمعيیة  منن  نشاطط  ووااسع  في  إإقامة  
مناسباتت  االدديینيیة  وواالمووسميّیة٬،  كغززووةة  بددرر  ووااألمسيیاتت  االررمضانيیة  ووما  إإلى  االحفالتت  بال

ذذلكك٬،  ووما  كانن  لهھا  منن  ددوورر  فّعالل  في  ااالتصالل  بززعماء  ااألحيیاء  منن  أأجلل  تررتيیبب  بعضض  
االمقاووماتت  منن  ووررااء  ستارر٬،  مثلل  حظظرر  االخّماررااتت  ووتسليیطط  ررجالل  عليیهھا  يیفاجئوونهھا  

 .وويیكّسرروونن  مووجووددااتهھا  ووما  إإلى  ذذلكك
 

ررقا  وواالددووااليیبي  وواالحكيیمم٬،  يیمكنن  أأنن  يیضافف  إإلى  مؤؤّسسي  االجمعيیة  االشيیخ  ووعالووةة  على  االزز
٬،  ووتلميیذذ  االشيیخ  االططّباخخ٬،  وواالذذيي  صارر  مفتيیا ً "محمدد  بلنكوو٬،  خرريیج  االمددررسة  "االخسرروويیة

٤مم.  وولمدّدةة  عشررةة  سنووااتت  تاليیاتت[  ١۱٩۹٥٧۷لحلبب  منن  عامم   ]. 
 في  مووااجهھة  ااالحتاللل
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"ووعلى  االررغمم  منن  االسْمتت   يیة  "االبرّر"  في  عنوواانهھا  وونظظامهھا  االدديینّي"  االذذيي  ااتصفتت  بهھ  جمع
ااألساسي٬،  شأنن  مثيیالتهھا  منن  االجمعيیاتت  ااإلسالميیة  ووقتذذااكك٬،  إإال  أأنّن  أأهھھھمّم  ما  ميّیززهھھھا  منن  أأيیامم  
قيیامهھا  ااألوولى٬،  شخصيیة  االشيیخ  االططّباخخ  االتي  ااّتسمتت  إإضافة  إإلى  ضالعتهھ  االعلميیة٬،  بسعة  

ررقا  وواالددووااليیبي٬،  ااألفقق  ووعمقق  االخبررااتت  ووتنوّوعع  ااالهھھھتماماتت؛  عالووةة  على  تميّیزز  كلّل  منن  االزز ّ 
االرركنيینن  االفعليیيینن  للجمعيیة٬،  االلذذيینن  جمعا  بيینن  االعلمم  االشررعي  ووقدد  نهھال  منن  مشارربهھ  االتقليیدديیة  

االررااسخة٬،  ووبيینن  االددررااسة  االحدديیثة  االتي  أأعررضض  عنهھا  في  تلكك  االمررحلة  كثيیرر  منن  
"االمتدديّینيینن"  بحكمم  هھھھيیمنة  سلططاتت  ااالحتاللل  االفررنسي  على  مؤؤسساتهھا  وومعاهھھھددهھھھا٬،  وواالتخوّوفف  

أأنن  تذذووبب  ااألجيیالل  االجدديیددةة  في  مخططططاتت  "االَعْلَمنة"  وو"االَفرْرَنَجة"  االرراائجة  االشدديیدد  منن ! 
 

ووهھھھكذذاا  لمم  تلبثث  جمعيیة  "االبرّر"  االناشئة  أأنن  اانخررططتت  في  االقضايیا  االعاّمة٬،  وونشططتت  في  
االددفاعع  عنن  االمسلميینن  االمضططهھدديینن  في  ااألقططارر  ااألخررىى٬،  بالتنوويیهھ  وواالتنبيیهھ  وواالكتابة  

اتت  ااالحتاللل  ااإليیططالي  االعددوواانيیة  في  ليیبيیا  عامم  وواالخططابة؛  ووعنددما  شاعتت  أأنباء  مماررس
مم.٬،  كانتت  في  ططليیعة  صفووفف  ااالحتجاجاتت  االغاضبة  االتي  اانددلعتت  في  سوورريیة٬،    ١۱٩۹٣۳١۱

ووقامتت  باإلبررااقق  إإلى  "ملووكك  االمسلميینن"  ضمنن  فعاليیاتت  االعلماء  وواالجمعيیاتت  وواالنقاباتت  
بجاللتكمم  وواالصحفف  االحلبيّیة  ااألخررىى  تقوولل:  "االعالمم  ااإلسالمي  االباكي  االمفجووعع  يیستغيیثث  

بمناسبة  فظظائع  إإيیططاليیا  بططرراابلسس  االغرربب  ااستغاثة  االهھاشميّیة  بالمعتصمم٬،  هھھھذذهه  االفظظائع  في  
]"؛  كما  أأررسلتت  إإلى  "جمعيیة  ااألممم"  بررقيیة  ٥ذذّمتكمم  إإنن  لمم  تغضبوواا  النتهھاكك  حررمة  هللا[

مماثلة  جاء  فيیهھا:  "نؤؤكدد  ااحتجاجج  حلبب  بخصووصص  فظظائع  إإيیططاليیا  في  ططرراابلسس  االغرربب٬،  
ِبَتة  بأنّن  جمعيیتكمم  جمعيیة  إإنصافف  للمظظلووميینن  ال  إإسعافف  للظظالميینن"؛  منتظظرريینن  جهھووددكمم  االُمث

   .ووقدد  حملتت  تلكك  االبررقيیة  تووقيیع  االشيیخ  محمدد  سعيیدد  ااإلددلبي  بصفتهھ  ررئيیسا ً للجمعيیة
 

االبرّر"  عندد  هھھھذذاا  االحدّد٬،  بلل  مضتت  تشارركك  بحماسة  بالغة  في  االحملة  االتي  "وولمم  تتووقفف  جهھوودد  
ة٬،  ووررااحتت  تووزّزعع  على  مساجدد  حلبب  خططبة  اانططلقتت  للحضّض  على  مقاططعة  االبضائع  ااإليیططاليی

٦االجمعة  االتي  تبيّینن  االفظظائع  االتي  لحقتت  بالمسلميینن  على  أأيیدديي  ااإليیططاليیيینن[ ]. 
 

وواالذذيي  يیبددوو  أأنّن  نشاطط  االجمعيیة  االذذيي  ترراافقق  مع  ترردّديي  االحالة  االسيیاسيیة  ووااألمنيیة  في  سوورريیة  
ا  بالعووددةة  االرّرااززحة  تحتت  ااالحتاللل  االفررنسي٬،  ددفع  إإلى  صددوورر  أأمرر  بإغالقهھا٬،  وولمم  يیسمح  لهھ

مم.  بيینن  "االكتلة  االووططنيیة"  وواالفررنسيیيینن٬،    ١۱٩۹٣۳٦إإلى  مماررسة  االنشاطط  إإال  عقبب  ااتفاقق  سنة  
وواالذذيي  تضّمنن  ااعترراافا ً بحقّق  االبالدد  في  ااالستقاللل٬،  ووأأعقبهھ  قيیامم  حكمم  ووططني  فيیهھا؛  ووفي  هھھھذذاا  
االّصدددد  بعثث  معررووفف  االددووااليیبي  بصفتهھ  أأميینن  سرّر  االجمعيیة٬،  ررسالة  إإلى  صاحبب  صحيیفة  

هھھھررةة  محبّب  االدديینن  االخططيیبب٬،  مهھنئا ً بررفع  حظظرر  ددخوولل  االصحيیفة  إإلى  سوورريیة٬،  "االفتح"  في  االقا
وومشيیرراا ً إإلى  عووددةة  االجمعيیة  إإلى  متابعة  أأعمالهھا  ااإلسالميیة  بعدد  مضّي  خمسس  سنووااتت  على  

إإغالقهھا  منن  قبلل  االسلططة  ااإلفررنسيیة٬،  في  نفسس  االشهھرر  االذذيي  منعتت  فيیهھ  االفتح  منن  ددخوولل  
]"؛  كما  تلقتت  ٧۷سوورريیا[ " نن  االشيیخ  كاملل  أأبوو  صالح٬،  بصفتهھ  أأميینن  سرّر  االفتح"  تهھنئة  مماثلة  م



لددخوولل   "االجمعيیة  أأيیضا٬ً،  أأشارر  فيیهھا  إإلى  ما  قامتت  بهھ  "االبرّر"  منن  ططلبب  االسماحح  بعووددةة  "االفتح
دديیارر  االشامم٬،  حامدداا ً "هللا  ووحددهه  االذذيي  جعلل  على  ررأأسس  االحكمم  في  سوورريیا  ررجاال ً منن  أأبنائهھا  

٨۸هھ[االمخلصيینن  االعامليینن  االذذيینن  يیقدّدرروونن  االووااجبب  وويیباددرروونن  للقيیامم  ب ]". 
 

ووتظظهھرر  ررسالة  تاليیة  نشررتهھا  االفتح"  أأيیضا٬ً،  مشارركة  االجمعيیة  في  االشهھوورر  االتاليیة٬،  مع  "دداارر  
ااألررقمم"  وو"رراابططة  مأذذووني  االمددااررسس  االعلميیة"  بحلبب٬،  في  تووجيیهھ  نددااء  للحكوومة  االسوورريیة  
وواالنوواابب  وواالعلماء  وواالمسؤؤووليینن٬،  ناشددتهھمم  فيیهھ  بمناسبة  ررحيیلل  عدددد  منن  أأبررزز  علماء  االمددنن  

دداارركك  ذذلكك  االخططرر  وواالخسرراانن٬،  عنن  ططرريیقق  إإيیجادد  مددااررسس  علميیة  دديینيیة  ررااقيیة  االسوورريیة٬،  لـ"ت
إلعدداادد  خلفف  ألوولئكك  االررااحليینن..  ووتنظظيیمم  ااألووقافف  ااإلسالميیة  ووجمع  معاهھھھددهھھھا  االددررااسيیة  
االدديینيیة  كلهھا  ضمنن  نظظامم  ووااحدد.."٬،  ووططالبب  االنددااء  االذذيي  ووقّع  عليیهھ  باسمم  جمعيیة  "االبرّر"  

ة  في  عدددد  منن  االمددنن  االسوورريیة٬،  ووأأخررىى  االشيیخ  االططّباخخ"  منن  جدديیدد٬،  بفتح  مددااررسس  شررعيی
" ]؛  وويیؤؤكدد  ٩۹لتخرريیج  االقضاةة  وواالمفتيینن  وواالمحاميینن  االشررعيیيینن  ملحقة  بالجامعة  االسوورريیة"[

ذذلكك  ما  ذذكررهه  االشيیخ  االططباخخ  منن  عووددتهھ  لررئاسة  االجمعيیة  بعدد  ررفع  االحظظرر  عنهھا٬،  وواالتي  آآلتت  
١۱٠۰بعددهه  إإلى  االشيیخ  محّمدد  االحكيیمم[ ]. 

 
 "بيینن  "االبرّر"  ووااألررقمم

 
]٬،  ووبحكمم  ١۱١۱مم.[  ١۱٩۹٣۳٧۷يیة  "دداارر  ااألررقمم"  على  ررخصتهھا  االررسميیة  عامم  مع  حصوولل  جمع

االعالقة  االووثيیقة  بيینن  عمرر  ااألميیرريي  أأبررزز  مؤؤسسي  هھھھذذهه  االجمعيیة٬،  ووكلّل  منن  االشيیخ  االططّباخخ  
ووتالمذذتهھ  االزّزررقا  وواالددووااليیبي  وواالحكيیمم٬،  شررعتت  االدّداارر  في  ااستخدداامم  مقرّر  جمعيیة  "االبرّر"  

يیضيیقق  عنهھا  مقرّر  لحفالتهھا  االكبيیررةة  وومحاضررااتهھا  االهھاّمة  االتي   ااألررقمم"  االمتووااضع  بمددخلل  "
  ٣۳حّي  "بابب  االنصرر"  ووقتذذااكك٬،  وواالتي  كانن  أأوولهھا  حفلل  اافتتاحح  نادديي  "دداارر  ااألررقمم"  بتارريیخ  

١۱٢۲مم.)[  ١۱٩۹٣۳٧۷هھھھـ.  (أأيیلوولل/سيیتمبرر    ١۱٣۳٥٦ررجبب   ]. 
 

ووووفقا ً لما  أأعلمني  بهھ  عاددلل  كنعانن٬،  ووهھھھوو  أأحدد  منتسبي  "دداارر  ااألررقمم"  وونشططائهھا  منذذ  عامم  
"جمعيیة  االبرّر  ووااألخالقق  ااإلسالميیة"  االذذيي  ططالما  ترردّددد  عليیهھ٬،  كانن  مم.٬،  فإنّن  مقرّر    ١۱٩۹٤١۱

بالقرربب  منن  "سووقق  االجررااباتت"٬،  ووعلى  جانبب  االشاررعع  االمؤؤدّديي  إإلى  بابب  االجامع  ااألموويّي  
االمططلّل  على  "سووقق  ااسططمبوولل"؛  مووضحا ً أأنّن  لووحة  كبيیررةة  باسمم  االجمعيیة  كانتت  تعلوو  بابب  

فيیهھا  االمحاضررااتت  ووااالحتفاالتتمقرّرهھھھا  االذذيي  كانن  عباررةة  عنن  قاعة  ووااسعة  ووحسبب٬،  تقامم   . 
 

وولقدد  كانن  منن  بعضض  أأبررزز  ما  ووصلنا  عنن  نشاططاتت  االجمعيیة  االمبّكررةة٬،  ااحتفالل  أأقامتهھ  بذذكررىى  
مم.)٬،  أألقى  فيیهھ  عبدد  االووهھھھابب  االعجيیلي٬،  ااألستاذذ    ١۱٩۹٤١۱هھھھـ.  (  ١۱٣۳٦٠۰االهھجررةة  االنبوويیة  عامم  

ووما  .." :االذذيي  اانتقلل  منن  مسقطط  ررأأسهھ  في  مدديینة  "االررقّة"  ليُیددرّرسس  في  حلبب٬،  كلمة  قالل  فيیهھا
هھھھذذهه  االحفلة  االتي  أأقامتهھا  جمعيیة  االبرّر  ووااألخالقق  ااإلسالميیة  إإال  حلقة  منن  سلسلة  ااالحتفاالتت  
االتي  لعلنا  أأحووجج  ما  نكوونن  إإليیهھا٬،  وولكنهھا  تمتازز  بجاللل  االشخصيیة  االتي  هھھھي  مووضووعهھا...  



لقدد  اانقضى  أألفف  ووثالثمائة  تسع  ووخمسوونن  سنة  على  هھھھذذهه  االهھجررةة٬،  ووذذكررااهھھھا  ال  تززاالل  ماثلة  
مسلميینن  وواالعرربب  كافة٬،  تتمثلل  لهھمم  بأجملل  صووررةة٬،  فتووحي  إإليیهھمم  بحقيیقة  في  أأفكارر  اال

االرّرجوولة  االكاملة  االتي  يیتجلّى  فيیهھا  ااالعتدداادد  بالنفسس٬،  وواالصبرر  على  ااحتمالل  ااأللمم٬،  ووتقدديیسس  
االووااجبب٬،  وومعررفة  االمسئووليیة  عنن  االووااجبب..  ووأأنّن  معررفة  االحقق  ووااالستخفافف  بكلل  شيء  منن  

إإذذاا  أأرراادد  تهھذذيیبب  نفسهھ  ووااستخدداامم  حووااسهھ  في    أأجلهھ  ووسيیلة  ال  غنى  لإلنسانن  االعاقلل  عنهھا
سبيیلل  االخيیرر  االذذيي  يیحتاجج  إإليیهھ  هھھھوو٬،  كما  يیحتاجج  إإليیهھ  أأهھھھلهھ  ووقوومهھ  ووأأبناء  االووططنن  االذذيینن  

١۱٣۳يیعيیشوونن  معهھ  فووقق  أأررضهھ  ووتحتت  سمائهھ٬،  ووأأبناء  ااإلنسانيیة  جميیعاً[ ]". 
 

ووفي  ذذكررىى  مرروورر  أأرربعيینن  يیووما ً على  ووفاةة  االشيیخ  أأميینن  االكيیالني  (االحموويي)  االذذيي  كانن  
مم.  حفلل    ١۱٩۹٤٢۲يُیددرّرسس  في  مدديینة  حلبب  وويینشطط  في  صفووفف  ددعاتهھا٬،  أأقامتت  االجمعيیة  عامم  

بالتعاوونن  مع  "دداارر  ااألررقمم"٬،  خّصصتت  لهھ  صحيیفة  "االجامعة  ااإلسالميیة"  عددددااً      تأبيینن  للفقيیدد
كامال٬ً،  ووأأفاددتت  أأنّن  االحفلل  حضررهه  "أأرركانن  االحكوومة  منن  االمحافظظ  ووررؤؤساء  االددوواائرر٬،  

سس  ااالبتدداائيیة  وواالمددااررسس  االعلميیة  االدديینيیة٬،  ووططالبب  وومدديیرروو  ووأأساتذذةة  االتجهھيیزز٬،  وواالمدداارر
االتجهھيیزز  وواالمددررسة  االخسرروويیة٬،  وومختلفف  ططبقاتت  االشعبب  االنيّیررةة٬،  ووووفدد  كبيیرر  منن  حماةة  
االشقيیقة  منن  عائلة  االفقيیدد  ووغيیررهھھھا.."؛  ووقدد  أألقى  عمرر  ااألميیرريي  كلمة  "ااألررقمم"  بعنوواانن  

"  في  ررثاء  "عبررةة  االمووتت  ووعملل  االعامليینن"؛  فيیما  أألقى  االززررقا  كلمة  جمعيیة  "االبرر ّ 
١۱٤االفقيیدد[ ]. 

 
مم.)  االذذيي  أأحيیتهھ  "دداارر  ااألررقمم"  في  مقرّر    ١۱٩۹٤٣۳هھھھـ.  (١۱٣۳٦٢۲ووفي  حفلل  االموولدد  االنبوويي  لعامم  

"جمعيیة  االبرّر"٬،  تحدّدثث  منن  ااألعالمم:  االقاضي  االشررعي  االشيیخ  أأنيیسس  االملووحي٬،  وواالشيیخ  
مصططفى  االززررقا٬،  ووعمرر  بهھاء  ااألميیرريي٬،  كما  أألقى  أأحمدد  مظظهھرر  االعظظمة  قصيیددةة  في  

١۱٥ ااالحتفالل[ .[
 

لّل  ثمم  لمم  تلبثث  أأنن  أأقامتت  جمعيیة  "االبرّر"  بعدد  عدّدةة  أأسابيیع  ااحتفالهھا  االخاصّص  بالذذكررىى٬،  أأحيیاهه  ك
منن  االشيیخ  مصططفى  االززررقا٬،  وواالقاضي  عبدد  االقاددرر  ااألسوودد  ررئيیسس  محكمة  االبدداايیة  بحلبب٬،  
وواالقاضي  ووااألدديیبب  إإبررااهھھھيیمم  االعظظمم  منن  حماةة٬،  فالشيیخ  ططاهھھھرر  االنعساني  االذذيي  نوّوهه  في  كلمتهھ  
إإلى  أأبررزز  نشاططاتت  ووإإنجاززااتت  جمعيیة  "االبرّر"٬،  منن  إإسعافاتت  متنووعة  للمحتاجيینن٬،  ووتعيیيینن  

وونشرر  ووتووززيیع  خططبب  للجمعة  توواافقق  مووااضيیع  ووحووااددثث  ططاررئة  ووااعظظ  دداائمم  لسجنن  االمدديینة٬،  
بما  يیالئمم  حاجاتت  االعصرر٬،  ووفتح  مددررستيینن  تؤؤهھھھالنن  االتالميیذذ  لتقدديیمم  االشهھاددةة  ااالبتدداائيیة٬،  
وومررااجعة  االمررااجع  ااإلدداارريیة  في  مناسباتت  كثيیررةة  لمكافحة  االمنكررااتت  ووتحقيیقق  االمصالح  

لجأ  للعجززةة  ووتووجيیهھ  االمقتددرريینن  االعاّمة؛  ووأأووضح  ااعتززاامم  االجمعيیة  على  منع  االتسوّولل  بإيیجادد  م
منهھمم  إإلى  ااألعمالل  االمناسبة٬،  مثنيیا ً على  محافظظ  االمدديینة  لما  أأبددااهه  منن  تشجيیع  ووتأيیيیدد  

١۱٦وومناصررةة  هھھھذذاا  االمشررووعع[ ]. 
 
 



ووفي  االعامم  االتالي٬،  ووعنددما  تووفّي  االشيیخ  عيیسى  االبيیانووني  في  ططرريیقق  عووددتهھ  منن  تأدديیة  
ثث  فيیهھ  االشيیخ  عبدد  االفتاحح  أأبوو  غدّدةة  مناسكك  االحّج٬،  أأقامتت  لهھ  جمعيیة  "االبرّر"  حفلل  تأبيینن  تحدد ّ 

بالنيیابة  عنن  االززررقا  االذذيي  حالل  سفررهه  ددوونن  مشارركتهھ  في  االحفلل٬،  كما  شارركك  في  االتأبيینن  عمرر  
١۱٧۷ااألميیرريي٬،  وواالشيیخ  بكرريي  ررجبب٬،  وواالشيیخ  أأحمدد  االقالشش[ ]. 

 
ووفي  االعامم  نفسهھ٬،  عاددتت  االجمعيیة  فأقامتت  حفال ً للموولدد  االنبوويي٬،  تحدّدثث  فيیهھ  أأحمدد  ررشيیدد  

االقضاء  االشررعي  منن  جامعة  مصرر٬،  ووكانن  عنوواانن  كلمتهھ  االبيیكك٬،  االمجازز  في : 
االدديیمووقررااططيیة  وواالتشرريیع  ااإلسالمي"٬،  أأعقبهھ  عبدد  االحسيیبب  عدديي٬،  االمستنططقق  في  حلبب٬،  "

١۱٨۸بكلمة  عنوواانهھا:  "أأمثلة  منن  عددلل  محّمدد"[ ]. 
 

 "جبهھة  صقوورر  محّمدد"
 

٬،  مم.  جدّددد  منن  مسيیررتهھا  ١۱٩۹٤٥وواالذذيي  يیبددوو  فإنّن  تغيیيیرراا ً قدد  حددثث  في  إإددااررةة  االجمعيیة  عامم  
ووططوّورر  في  نشاططاتهھا٬،  حتى  صاررتت  لهھا  فررقة  منن  "االفتوّوةة"  توولى  قيیاددتهھا  االشيیخ  نسيیبب  
االررفاعي٬،  االذذيي  كانن  ووقتهھا  مددرّرسا ً في  "االكليّیة  ااإلسالميیة"  بحلبب؛  ووووفقق  ما  أأووررددتهھ  

صحيیفة  "االجامعة  ااإلسالميیة"٬،  فقدد  حملتت  هھھھذذهه  االفررقة  ااسمم  "جبهھة  صقوورر  محّمدد"٬،  ووكانن  
امتهھ  االجمعيیة  بذذكررىى  "مووقعة  بددررظظهھووررهھھھا  ااألوولل  في  االحفلل  االذذيي  أأق في  ذذلكك  االعامم٬،   "

وواالذذيي  كانن  أأبررزز  منن  خططبب  فيیهھ  كلل  منن  ااألستاذذ  االززررقا  وواالشيیخ  االحكيیمم؛  ووقامتت  االفررقة  
١۱٩۹باستقبالل  االمددعوّويینن  ووعززفتت  بمووسيیقاهھھھا  أألحانا ً شجيّیة[ ]! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ووفي  االعدددد  االتالي  نشررتت  االصحيیفة  نشيیدد  فررقة  "االصقوورر"  تلكك٬،  ووقدّدمتت  لهھ  بالقوولل:  "حيینما  
لدّدتت  إإددااررةة  جمعيیة  االبرّر  ووااألخالقق  االجدديیددةة  شؤؤوونن  هھھھذذهه  االجمعيیة٬،  شّكلل  ااألرريیبب  االسيیدد  تق

نسيیبب  االررفاعي  فررقة  سّماهھھھا  (جبهھة  صقوورر  محّمدد)٬،  ووهھھھمم  فتوّوةة  ططيّیبة  منن  شبابنا  االمتحّمسس  
االذذيینن  يیعملوونن  بإخالصهھمم  االفططرريي  وويیبغوونن  االعالء  تحتت  رراايیة  ااإلسالمم  ووأأهھھھدداافف  سيّیددنا  

ى  هللا  عليیهھ  ووسلمّم٬،  ووهھھھذذاا  نشيیددهھھھمم  االذذيي  ووضعهھ  لهھمم  ررئيیسهھمم  ااألعظظمم  محّمدد  بنن  عبدد  هللا  صل
 :االسيیدد  االررفاعي  قالل

 

هھھھــوورر ْ  ررمزُز  االهھددىى  نحنُن  االّصقوورر ْ                             مددىى  االددُّ  
 

 ووللّصقوورر
 

َجـَنـاحُح  نـــوورر ْ                           َجـَنـاحُح  َنــارر ْ   
 

*         *         * 
 

قرر  ااألَ                    لقدْد  ددووىى  صووتُت  االنبي ّْ  بي ّْ يیهھيیبُب  بالصَّ  
 
ــوَوبب ِ  مْم  وَوِثـبب ِ                   أأنَِن  اازْزَ◌دَدرِر  بالـنُّ جاهھھِھـدْد  تقددَّ  

 
بي ّْ  يیكَك  يیا  َصـووتَت  االنَّ  لبَّ

 
قوورر ْ   نحنُن  االِفدَداا  نحنن  االصُّ

 
 ووللّصقوورر ْ 

 
َجـَنـاحُح  نـــوورر ْ                           َجـَنـاحُح  َنــارر ْ   

 
*         *         * 

 
رَراامم ْ نمووتُت  أأوو  َنحيیا  كـِ                  على  هھھُھددىى  َخيیرر  ااألنـامم ْ   

 
دداامم ْ  في  كفِّنا  َعْضبٌب  ُحسامم ْ                 ووإإنْن  ددعا  ددااعي  االصِّ  

 
المم ْ  نيیا  االسَّ   في  االددُّ  يُیـِقـررُّ



 
قـوورر ْ   ووهھھھكذذاا٬،  نحنُن  االصُّ

 
 ووللّصقوورر ْ 

 
َجـَنـاحُح  نـــوورر ْ                           َجـَنـاحُح  َنــارر ْ   

 
*         *         * 

 
ماووااتِت                    َفيَیـا  أأمانيینـا  االِعذَذاابب ْ  َحابب ْ ُجووبي  االسَّ االررِّ  

كـابب ْ                     وَوبلِّغي٬،  فالمْجـدُد  آآبب ْ    االررِّ نا  َشـددَّ ووُكـلـُّ  
 

 يیمشي  على  هھھھدْديي ِ االْكتابب ْ 
 

ـقـوورر ْ   ُمرَرنِّماً:  نحنُن  االصُّ
 

 ووللّصقوورر ْ 
 

٢۲٠۰َجـَنـاحُح  نـــوورْر[                          َجـَنـاحُح  نــارر ْ  ] 
 

ووفرّرتت  عنن  االجمعيیة٬،  على  أأنّن  فررقة  "االصقوورر"  تلكك  لمم  تعدد  ُتذذكرر  في  ااألخبارر  االتاليیة  االتي  ت
رربما  لعووددةة  ااألموورر  إإلى  االتأزّزمم  منن  جدديیدد  بيینن  االحكوومة  االووططنيیة  ووسلططاتت  ااالنتدداابب٬،  ووما  
آآلتت  إإليیهھ  ااألموورر  منن  قتلل  ووقصفف  ووعسفف  ااختتمتت  بهھ  فررنسا  عهھدد  ااحتاللهھا  للبالدد؛  ووكانن  
آآخرر  ما  بلغنا  عنن  نشاططاتت  االجمعيیة  في  االحقبة  االتاليیة٬،  ااحتفالهھا  بذذكررىى  االموولدد  في  االسنة  

مم.٬،    ١۱٩۹٤٥وولى  لالستقاللل٬،  ووذذلكك  بالمشارركة  مع  "رراابططة  االعلماء"  االتي  قامتت  عامم  ااأل
]؛  كما  كانن  منن  أأخبارر  ٢۲١۱االتي  تأسستت  في  االعامم  نفسهھ[ "ووجماعة  "ااإلخوواانن  االمسلميینن

"االبرّر"  في  نفسس  االفتررةة٬،  اافتتاحح  فررعع  لهھا  في  مدديینة  "إإددلبب"٬،  توولّى  ررئاستهھ  االشيیخ  محمدد  نافع  
٢۲٢۲نن  صلحاء  االمدديینة[شامي٬،  ووضّمتت  أأحدد  عشرر  عضوواا ً م ]. 

وومع  تقدّدمم  ااأليیامم٬،  ووتغيّیرر  ااألحوواالل٬،  خبا  نشاطط  جمعيیة  "االبرّر"  بالتددرريیج٬،  رربما  ألنّن  "دداارر  
ااألررقمم"  االتي  تحوولتت  إإلى  جماعة  "ااإلخوواانن  االمسلميینن"  ااستقلتّت  بمرركزز  جدديیدد  أأغناهھھھا  عنن  

ااستخدداامم  قاعة  جمعيیة  "االبرّر"  لنشاططاتهھا  ووحفالتهھا  منن  جهھة٬،  ووألنّن  نشططاء  االجمعيیة  
مم.  إلكمالل    ١۱٩۹٣۳٩۹لباررززيینن  اابتعددوواا  عنهھا  تباعا٬ً،  حيیثث  مضى  االددووااليیبي  مططالع  سنة  اا

مم  ١۱٩۹٤٤]٬،  وواانتقلل  االززررقا  إإلى  االعاصمة  ددمشقق  عامم  ٢۲٣۳ددررااستهھ  في  فررنسا[ ٬،  مددرّرسا ً في  .
]٬،  فيیما  أأُثقلل  االشيیخ  االططّباخخ  االذذيي  بلغ  االسبعيینن  بررئاسة  ووعضوويیة  كثيیرر  منن  ٢۲٤كليیة  االحقووقق[



هھ  منن  مهھامم  علميیة  ووتعليیميیة  كثيیررةة؛  ووهھھھكذذاا  اانتهھى  حالل  االجمعيیاتت  ووااللجانن  على  ما  لدديی
 !جمعيیة  "االبرّر  ووااألخالقق"  إإلى  االضموورر  فاالنططفاء٬،  وولمم  يیعدد  يُیسمع  لهھا  ذذكرر  أأوو  نشاطط

 :هھھھوواامشش
 

١۱١۱مم.)  ـ  صص  ١۱٩۹٣۳١۱هھھھـ.  (كانوونن  االثاني/يینايیرر    ١۱٣۳٤٩۹ررمضانن    ٣۳ـ  االعامم  االخامسس  ـ    ٢۲٣۳٥صحيیفة  "االفتح"  ـ  االعدددد    [١۱]  
 

االعلماء  االسوورريیيینن"  نصّص  االتررجمة  في  رركنن  "تررااجمم  االعلماءأأوورردد  مووقع  "رراابططة    [٢۲] ٬،  وواالتي  تلتت  إإجاززةة  االططّباخخ  للشيیخ  "
هھھھـ  ١۱٣۳٦٦شوواالل    ٢۲٠۰سليیمانن  االصنيیع٬،  بتارريیخ   مم.)٬،  ووذذلكك  نقال ً عنن  أأصلل  االووثيیقة  االمحفووظظة  بخطّطهھ  في  مكتبة   ١۱٩۹٤٧۷) .

 .جامعة  االملكك  سعوودد
 

مم  ٤/١۱١۱/١۱٩۹٩۹٦  في  حدديیثث  مسّجلل  أأجرريیتهھ  معهھ  في  مدديینة  االرريیاضض٬،  بتارريیخ  [٣۳] . 
 

٢۲٩۹٠۰ـ٢۲٨۸٧۷محمدد  عددنانن  كاتبي:  "تارريیخ  ااإلفتاء  في  حلبب  االشهھباء"  ـ  صص  [٤]  
 

١۱١۱مم.)  ـ  صص  ١۱٩۹٣۳١۱هھھھـ.  (أأيیارر/مايیوو    ١۱٣۳٤٩۹ذذيي  االحجة    ١۱٩۹ـ  االعامم  االخامسس  ـ    ٢۲٤٩۹صحيیفة  "االفتح"  ـ  االعدددد    [٥]  
 

مم.  ـ  ووفقا ً   ١۱٩۹٣۳٠۰االثاني/يینايیرر  هھھھـ.  ـ  كانوونن    ١۱٣۳٤٨۸ـ  االسنة  ااألوولى  ـ  ررمضانن    ٩۹مجلة  "ااالعتصامم"  االحلبيیة  ـ  االعدددد    [٦]
لما  أأووررددهه  فيیاضض  االعبسوو  في  تررجمة  االشيیخ  محمدد  سعيیدد  ااإلددلبي  وونشررهه  مووقع  "رراابططة  االعلماء  االسوورريیيینن"  ـ  رركنن  "تررااجمم  

 .االعلماء"  ـ  بتصرّرفف
 

  مم.)  ١۱٩۹٣۳٧۷هھھھـ.  ـ  (تشرريینن  االثاني/نووفمبرر    ١۱٣۳٥٦ـ  االعامم  االثاني  عشرر  ـ  غرّرةة  ررمضانن    ٥٧۷٤صحيیفة  "االفتح"  ـ  االعدددد    [٧۷]
١۱٧۷ـ  صص  

 
مم.)  ـ    ١۱٩۹٣۳٧۷هھھھـ.  ـ  (تشرريینن  ااألوولل/أأكتووبرر    ١۱٣۳٥٦شعبانن    ٢۲٣۳ـ  االعامم  االثاني  عشرر  ـ    ٥٧۷٣۳صحيیفة  "االفتح"  ـ  االعدددد    [٨۸]

١۱٧۷صص  
 

٩۹ـ٨۸مم.)  ـ  صص  ١۱٩۹٣۳٨۸هھھھـ.  ـ  (أأيیلوولل/سبتمبرر    ١۱٣۳٥٧۷ررجبب    ١۱٣۳ـ  االعامم  االثالثث  عشرر  ـ    ٦١۱٨۸صحيیفة  "االفتح"  ـ  االعدددد    [٩۹]  
 

[١۱٠۰]  " ١۱٢۲٤حكيیمم  ـ  صصمنن  هھھھوو  في  سوورريیا"  ـ  تررجمة  محّمدد  اال  
 

عنن  تقرريیرر  أأميینن  سرّر  االدداارر  عمرر  ااألميیرريي  في  "االمؤؤتمرر  االعامم  ااألوولل  لشبابب  محّمدد  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم"  ـ    [١۱١۱]
مم.)  ـ    ١۱٩۹٣۳٨۸هھھھـ.  (تشرريینن  االثاني/نووفمبرر    ١۱٣۳٥٧۷ررمضانن    ١۱٨۸ـ  االعامم  االثالثث  عشرر  ـ    ٦٢۲٧۷صحيیفة  "االفتح"  ـ  االعدددد  

مم  ١۱٩۹٥٦إلخوواانن  االمسلميینن  بحلبب"  سنة  ؛  وو"تارريیخ  االددعووةة"  ـ  منن  ررسائلل  "لجنة  االعمالل  ل١۱٤صص . 
 

تارريیخ  جماعة  ااإلخوواانن  االمسلميینن  في  سوورريیا  ووتنظظيیماتهھا  ااإلدداارريیة":  منن  ررسائلل  لجنة  االعمالل  لإلخوواانن  االمسلميینن  "  [١۱٢۲]
مم  ١۱٩۹٥٦ـ  حلبب   . 

مم.)  ـ    ١۱٩۹٤١۱هھھھـ.  (  ١۱٣۳٦٠۰ـ  االمحرّرمم  ووصفرر    ١۱٣۳ـ  االسنة    ٩۹٠۰ـ٨۸٧۷صحيیفة  "االجامعة  ااإلسالميیة"  ـ  االعدددد    [١۱٣۳]
١۱٥ـ١۱٤صص  

 
٤٧۷وو  ٤١۱مم.)  ـ  صص  ١۱٩۹٤٢۲هھھھـ  (١۱٣۳٦١۱ـ    ١۱٤ـ  االسنة    ١۱٢۲٠۰ـ١۱١۱١۱صحيیفة  "االجامعة  ااإلسالميیة"  ـ  االعدددد    [١۱٤]  

 
٧۷٢۲مم.)  صص  ١۱٩۹٤٣۳هھھھـ  (١۱٣۳٦٢۲ـ    ١۱٥ـ  االسنة    ١۱٢۲٦ـ١۱٢۲١۱صحيیفة  "االجامعة  ااإلسالميیة"  ـ  االعدددد    [١۱٥]  

 
؛  بتصرّرفف٩۹١۱ـ٨۸٥مم.)  ـ  صص  ١۱٩۹٤٣۳هھھھـ  (١۱٣۳٦٢۲ـ    ١۱٥ـ  االسنة    ١۱٢۲٦ـ١۱٢۲١۱صحيیفة  "االجامعة  ااإلسالميیة"  ـ  االعدددد    [١۱٦] . 



 
ـ    ٥٠۰ـ٤٤مم.)  ـ  صص  ١۱٩۹٤٤هھھھـ.  (  ١۱٣۳٦٣۳ـ    ١۱٦ـ  االسنة    ١۱٤٤ـ١۱٤٠۰صحيیفة  "االجامعة  ااإلسالميیة"  ـ  االعدددد    [١۱٧۷]

 .بتصرّرفف
 

٦٠۰ـ٥٧۷مم.)  ـ  صص  ١۱٩۹٤٤هھھھـ.  (  ١۱٣۳٦٣۳ـ    ١۱٦ـ  االسنة    ١۱٥٠۰ـ  ١۱٤٥صحيیفة  "االجامعة  ااإلسالميیة"  ـ  االعدددد    [١۱٨۸]  
 

١۱٤٨۸مم.)  ـ  صص  ١۱٩۹٤٥هھھھـ.  (  ١۱٣۳٦٤ـ    ١۱٧۷سنة  ـ  اال  ٢۲٠۰١۱ـ  ١۱٩۹٨۸صحيیفة  "االجامعة  ااإلسالميیة"  ـ  االعدددد    [١۱٩۹]  
 

[٢۲٠۰]  " ١۱٥٩۹مم.)  ـ  صص  ١۱٩۹٤٥هھھھـ.  (  ١۱٣۳٦٤ـ    ١۱٧۷ـ  االسنة    ٢۲٠۰٥ـ٢۲٠۰٢۲االجامعة  ااإلسالميیة"  ـ  االعدددد    
 

٣۳٩۹مم.)  ـ  صص  ١۱٩۹٤٧۷هھھھـ.  (  ١۱٣۳٦٦ـ    ١۱٩۹ـ  االسنة    ٢۲٥٢۲ـ٢۲٤٨۸صحيیفة  "االجامعة  ااإلسالميیة"  ـ  االعدددد    [٢۲١۱]  
 

انن  شامي٬،  وونشررهھھھا  مووقع  "إإددلبب  االخضررااء"  صيیفف  عامم  تررجمة  للشيیخ  محمدد  نافع  شامي  كتبهھا  وولددهه  محمدد  حس  [٢۲٢۲]
مم  ٢۲٠۰٠۰٩۹ . 

 
٣۳٢۲مذذكررااتت  االددكتوورر  معررووفف  االددووااليیبي"  ـ  صص  [٢۲٣۳]  

 
٣۳٦٣۳ـ  صص  ٢۲محمدد  االمجذذووبب:  "علماء  وومفّكرروونن  عررفتهھمم"  ـ  جج  [٢۲٤]  

 


