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أعالم الهيئة والدفاع عن القضية الفلسطينيَّة وعروبة القدس(١):
والراسخة  الخالدة  المواقف  هذه  ذهب  من  بأحرف  التاريخ  سجل  لقد 
اإلسالميَّة،  وهويتها  القدس  عروبة  عن  الدفاع  في  العلماء  هيئة كبار  ألعالم 
تقديم كافة  بوجوب  وشعوبًا  حكومات  واإلسالمي  العربي  العالَمْين  ومطالبة 
الوسائل الماديَّة والمعنوية؛ للدفاع عن القدس والحفاظ على عروبتها وهويتها 
اإلسالميَّة، وإيواء الالجئين والمشردين من أهلها ومساعدتهم ماديًّا ومعنويًّا، 
باعتبار القضية الفلسطينيَّة وعروبة القدس هي قضية المسلمين والعرب األولى، 
وهي القضية الَّتي لم تفارق أجندة هيئة كبار العلماء حتى يوم الناس هذا، 
فمنذ بداية المخطط الصهيوني وهيئة كبار العلماء تصدع بالرأي اإلسالميِّ 
والوطنيِّ ضد هذا المخطط الصهيوني البريطاني االستعماري الغاصب أرض 
فلسطين، ففي جمادى اآلخرة ١٣٥٧هـ/ أغسطس ١٩٣٨م تحرك الشيخ 
ياسة  بالسِّ فيه  نددوا  فلسطين  أجل  من  اجتماع  إلى  العلماء  ودعا  المراغي 
االستعمار  مقاومة  أجل  من  للتعاون  البالد  لزعماء  دعوة  ووجهوا  البريطانيَّة، 
إليها،  الموجهة  األخطار  من  المقدسة  اآلثار  على  والمحافظة  البريطاني، 
١-  إن موقف األزهر الشَّريف جامًعا وجامعًة، مؤسسات وهيئات، شيوًخا وعلماًء وطالبًا، من قضية 
القدس الشَّريف والمسجد األقصى المبارك موقف تاريخي راسخ وأصيل، ثابت ثبوت الحق، 
والعرب  المسلمين  قضية  أنها  على  األزهر  إليها  نظر  فقد  الزمان،  ومر  الظروف  تغيرت  مهما 
وال  اإلسالم  يأمرنا  بهذا  الهويَّة،  إسالميَّة  والتكوين،  المنشأ  عربية  مدينة  القدس  وأنَّ  األولى، 
يرضى األزهر بغيره بديًال، فحمل على عاتقه الدفاع عن حقوق العرب والمسلمين التاريخيَّة فيها 
دفاًعا صلًبا، ومواقف األزهر وجهوده الراسخة والمتواصلة في الدفاع عن عروبة وإسالميَّة القدس 
معلومة للقاصي والداني، وهو موقف يؤكِّد على أنَّه ال تفريط في أيِّ حق من حقوق عرب 
فلسطين ومقدساتهم (مسلمين ومسيحيين)، وأنَّ األزهر ال يقبل أيَّة مساومة في اعتبار القدس 
هي عاصمة للدولة الفلسطينية، وما يزال يؤكِّد على ذلك حتى يومنا هذا، ولم ولن يتغير موقف 
األزهر من تلك القضيَّة الَّتي يعدها قضيَّة العرب والمسلمين األولى، ظل وما يزال وسيظل يدافع 
عنها، وينتفض ويستنهض الهمم من أجلها، وجاء بيانه األخير في مؤتمر القدس الَّذي عقده 
األزهر الشَّريف في القاهرة ١٧- ١٨ يناير ٢٠١٨م ردًّا على نقل السفارة األمريكية للقدس، 

مؤكًدا على هذه الحقائق التاريخية . يُنظر: بيان األزهر في مؤتمر القدس.
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وعندما عقد المؤتمر البرلماني العالمي بشأن القضيَّة الفلسطينيَّة في شعبان 
الَّتي  للقرارات  تأييده  عن  وأعرب  فيه  شارك  ١٩٣٨م،  أكتوبر  ١٣٥٧هـ/ 

المؤتمر(١). اتخذها 
ولم يقف اهتمام هيئة كبار العلماء بقضيَّة فلسطين عند دور اإلمام المراغي، 
صفر  ففي  العلماء،  هيئة كبار  أجندة  على  وبقوة  حاضرة  القضية  ظلت  بل 
فلسطين  بتقسيم  المجحف  الظالم  القرار  صدر  ١٩٤٩م  نوفمبر  ١٣٦٩هـ/ 
بين العرب والصهاينة، وهو القرار الَّذي كان صدمة للعرب وللمسلمين، فما 
كان من أعالم هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم الشيخ مأمون الشناوي إال أن 
اجتمعوا، وأصدروا نداءهم التاريخي والشرعي ألبناء العروبة واإلسالم برفض 
قرار التقسيم االستعماري الجائر، وبوجوب الجهاد؛ إلنقاذ فلسطين وحماية 

المسجد األقصى الشريف، وكان ممَّا جاء في هذا البيان:
« يا معشر العرب والمسلمين، قضي األمر، وتألبت عوامل البغي والطغيان 
على فلسطين الحبيبة، وفيها المسجد األقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين، 

ومنتهى إسراء خاتم المرسلين، صلوات الله وسالمه عليه.
قضي األمر، وتبين لكم أن الباطل ما زال في غلوائه سادرًا، وأن الهوى ما 
فتئ على العقول مسيطرًا،  وأنَّ الميثاق الذي زعموه سبيًال للعدل واإلنصاف 
ما هو إال تنظيم للظلم واإلجحاف، ولم يبق بعد اليوم صبر على تلك الهضيمة 
التي يريدون أن يرهقونا بها في بالدنا، وأن يجثموا على صدورنا، وأن يمزقوا 
أوصال شعوب توحدت في الدين واللغة والشعور، إن قرار هيئة األمم المتحدة 

١-  إصالحي في جامعة األزهر، ص ١١٣، ١٨٩-١٩٥.
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قرار من هيئة ال تملكه، هو قرار باطل جائر ليس له نصيب من الحق أو 
العدالة، ففلسطين ملك العرب والمسلمين، بذلوا فيها النفوس الغالية، والدماء 
الذكيَّة، وستبقى ملك العرب والمسلمين، رغم تحالف المبطلين، وليس ألحد 

كائًنا من كان أن ينازعهم فيها،  أو يشطرها، أو يمزقها...»(١).

ال  واضح  الغاصب  المحتل  ومقاومة  والقدس  قضيَّة  من  األزهر  وموقف 
مزايدة عليه، وال مداهنة فيه؛ ففي يوم األحد ١٨ من جمادى األولى سنة 
ه سؤال إلى لجنة الفتوى باألزهر  ١٣٧٥هـ الموافق أول يناير سنة ١٩٥٦م ُوجِّ
الدول  مع  المعاهدات  وإبرام  فلسطين،  في  الصهاينة  مع  الصلح  حكم  عن 
العرب،  على  عدوانهم  في  للصهاينة  المؤيدة  والمسلمين  للعرب  المعاديَّة 
فأصدرت لجنة الفتوى حكمها الواضح، وصدعت بالحق معلنة عدم جوازه 

لعام  والعشرون،  الحادي  المجلد  الثاني،  العدد  األزهر،  مجلة  في  البيان كاًمال  نص  ١-  ينظر: 
١٣٦٩هـ، ومجلة أيام مصرية، إصدار خاص عن اإلمام محمد مأمون الشناوي، ٢٠١٥م، 
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شرًعا؛ لما فيه من إقرار الغاصب على االستمرار في غصبه، واالعتراف بأحقيَّة 
يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه، وقد أجمعت 
الشرائع السماويَّة والقوانين الوضعيَّة على حرمة الغصب، ووجوب ردِّ المغصوب 
إلى أهله، وحثِّ صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه، وأكَّد األزهر 
شرعيَّة هذه الفتوى، ووثَّق محتواها بأن وقَّع عليها عدد من العلماء يمثلون 
المذاهب الفقهيَّة األربعة، وعلى رأس هؤالء الموقِّعين فضيلة الشيخ حسنين 
محمد مخلوف رئيس لجنة الفتوى وعضو جماعة كبار العلماء ومفتي الديار 
المصـريَّة حينها، وفضيلة الشيخ محمود شلتوت عضو لجنة الفتوى وعضو 

جماعة كبار العلماء ورئيسها فيما بعد(١).   
ما  بكلِّ  وتدفع  الصهيوني،  االحتالل  تقاوم  العلماء  هيئة كبار  وظلَّت 
تستطيع من وسائل متاحة في سبيل نصرة القدس الشَّريف قضيَّة المسلمين 
والعرب، وفي هذا اإلطار طلب اإلمام األكبر ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ 
شلتوت من مدير مكتبه ترتيب زيارة خاصَّة له إلى غزة ، وكانت تحت اإلدارة 
المصريَّة في ذلك الوقت؛ ليتفقد أحوال أهلها، وسافر بالفعل، وتجوَّل في 
أنحاء القطاع بسيارته، وسائرًا على قدمه، وعقب عودته من زيارة غزة، جاء 
وفد من أساتذة الجامعات األمريكيَّة لزيارته في منزله، فارتفع صوت اإلمام 
األكبر مدويًّا وهو يقول لهم: «لقد زرت قطاع غزة، ورأيت الظلم مجسًما، 
ظلم  ورأيت  والعرايا،  الجياع  ورأيت  والقفار،  الفيافي  في  المشردين  ورأيت 
اإلنسان ألخيه اإلنسان، إنَّها العنصريَّة الصهيونيَّة الَّتي أخرجتهم من ديارهم 

١-  حكم اإلسالم في قضية فلسطين ص ٢٧.
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وجعلتهم كطائفة من الحيوانات، أنتم العلماء واألساتذة، بلِّغوا حكومتكم ما 
قلته لكم عما رأيت من جياع ومشردين، ُسِلُبوا أوطانهم، وُحرُِموا حق الحياة 
الحال،  هذا  على  هؤالء  يظلَّ  أن  حرام  الحريَّة،  بلد  لبلدكم،  قولوا  الكريمة، 
والعدو سائر في غيِّه بال رادع وال وازع من ضمير، وإني أدعوكم لنصرة المظلوم 

من عسف الظالم في فلسطين السليبة الحبيبة»(١).

أعالم الهيئة وإنشاء المكتبة األزهريَّة وتطويرها: 
خاصَّة  مكتبة  إنشاء  اإلصالحيَّة  الهيئة  أعالم  إسهامات  أهم  من  كان 
القيام  مهمة  العدوي  حسنين  محمد  بالشيخ  أُنيط  حيث  األزهر،  بالجامع 
بجمع الكتب العلميَّة من المساجد المختلفة، وتصنيفها؛ لتكون نواة للمكتبة 
األزهر،  للجامع  الرئيسة  الجامعة  المكتبة  ولتكون  إنشاؤها،  المزمع  األزهريَّة 
١٣١٤هـ/  في  األزهريَّة  للمكتبة  أمين  أول  ليكون  اختير  ذلك  أتمَّ  وحين 

١-  ذاكرة األزهر الشريف، ترجمة الشيخ شلتوت.
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١٨٩٧م وقد ظلَّ بها إحدى عشرة سنة(١)، قام الشيخ خاللها بجهد مرموق؛ 
حيث تمكن من أن ينشئ المكتبة في مدى قصير، وأن يقوم لها بما يجب 
من الفهرسة، وإلصاق البطاقات، وتدوين األرقام، على غير سابقة علم بفن 
المكتبات، كما أضيف إليه مهمة «مراقب عموم المكتبات األزهريَّة»(٢)، وقد 
زار وفد من المختصين في علم المكتبات والفهرسة مكتبة األزهر، ورأوا ما 
فعله الشيخ من تلقاء نفسه فهرسًة، وتصنيًفا، وتبويًبا؛ فراعهم أنَّه وصل إلى 

تحقيق ما يلقيه أساتذة المكتبات في أوربا على طالبهم... (٣).

أعالم الهيئة ونشر التعليم الديني وتأسيس المعاهد وتطويرها:
اتخذ أعالم هيئة كبار العلماء من الجامع األزهر قاعدة ينطلقون منها 
إلى المساجد العلميَّة الكبرى في محيط القاهرة، وبكافة أنحاء البالد؛ بغية 
نشر صحيح اإلسالم وتصحيح المفاهيم، وانطالقًا من الحفاظ على الُهِويَّة 
والصبغة اإلسالميَّة لمصر وللعالم اإلسالمي، ومقاومة التغريب الثقافي، فكان 
ألعالم الهيئة السبق في العمل على توحيد التعليم الديني اإلسالمي في البالد 
المساجد  في  التعليم  بإلحاق  وذلك  الشريف،  األزهر  مظلة  تحت  ونشره 
الكبرى الشهيرة في ربوع مصر بنظم التعليم في األزهر، وإصالح نظم التعليم 
بها وفق منظومة اإلصالح التعليمية الَّتي كانت تنفذ في الجامع األزهر في 

إدارة  مجلس  وجلسات  محاضر  قيد  سجالت  الشريف،  األزهر  وثائق  القوميَّة،  الوثائق  ١-  دار 
األزهر، كود (٠٠٢١٤٦ – ٥٠٠٤)، جلسة ٢٨ ربيع الثاني ١٣٢٦هـ/٢٩ مايو ١٩٠٨م، 

وينظر:  تاريخ بني عدي ٣/ ٢٥١.
٢-  كلمة تاريخيَّة عن المكتبة األزهريَّة، أبو الوفا المراغي، مخطوط بمكتبة األزهر، رقم ٤٢٩٥

تاريخ، رقم عام ٥٥٢٩٩، ص ٥٤.
٣-  النهضة اإلسالميَّة في سير أعالمها المعاصرين ٥ / ٨٥، ٨٦.




