الرؤية
رؤيتنا أن نكون مؤسسة حكومية رائدة متميزة ،تقدم كل ما هو متاح من أجل توعية
اجملتمع وإصالحه وتثقيف العامة ،وجتيب عن استفسارات اجملتمع املسلم بشكل خاص
واجلمهور الكريم بشكل عام يف جماالت احلياة كافة ،العقائد ،العبادات ،األخالق،
األحوال الشخصية ،املعامالت ،العقوبات ،الكفارات ،السياسة ،االقتصاد ،وبيان األحكام
الشرعية يف اجملاالت سالفة الذكر مجيعها ،من أجل الوفاء بالتزاماتنا جتاه ديننا
اإلسالمي احلنيف أو ًال ،ثم املواطنني ثانيًا داخل فلسطني وخارجها.

اسأَُلواْ أَ ْه َل ِّ
ُم َال َت ْعَل ُمو َن}
قال تعاىل َ { :ف ْ
الذ ْك ِر إِن ُكنت ْ

(النحل)43:

الرسالة
إننا يف دار اإلفتاء الفلسطينية معنيون باإلجابة عن استفسارات اجلمهور الكريم
واستفتاءاتهم الدينية ،يف خمتلف جماالت احلياة ،وبيان األحكام الشرعية بااللتزام
بكتاب اهلل تعاىل ،وسنة رسوله الكريم ،عليه السالم ،معززين بذلك دور هذه املؤسسة
باعتبارها املرجع الرمسي الوحيد يف فلسطني املخول بإصدار الفتاوى الشرعية للجمهور.

;


متهيد
دار اإلفت��اء الفلس��طينية ،ه��ي إح��دى مؤسس��ات الس��لطة الوطنية الفلس��طينية ،أنش��ئت بتاريخ

1994 /10 /16م ،وهي تتبع رئيس الس��لطة الوطنية الفلس��طينية وفقاً للمرس��وم الرئاسي ،والذي ُأ ِّك َد
مبرسوم آخر صادر يف 2005/ 6/ 3م.
تق��وم دار اإلفتاء الفلس��طينية بدور ريادي يف اجملتمع الفلس��طيين ،وخدمة الدي��ن ،من خالل املفتني يف
فلس��طني ،الذين جييبون عن أسئلة الناس واستفتاءاتهم الدينية ،وبيان األحكام الشرعية يف خمتلف جماالت
احلياة ،مثل العبادات ،واملعامالت ،والعقيدة ،واألخالق  ...اخل ،فاجملتمع الفلسطيين بأمس احلاجة ملرجعية دينية
رمسية تعمل على مس��اعدة أبنائه يف توضيح أمور دينهم ودنياهم ،خاصة يف ظل حماوالت العدو الصهيوني،
واجلهات االستعمارية األخرى إبعاد الشعب عن هويته اإلسالمية ،وعن دينه وأرضه ،اليت هي عنوان أصله
وجذور أجداده.

ونظ��راً للفت��اوى املتع��ددة اليت تصدر من قبل العديد من اجلهات عرب املواقع اإلس�لامية على ش��بكة

اإلنرتنت وغريها من وسائل اإلعالم ،فإن دار اإلفتاء الفلسطينية بصفتها املؤسسة املخولة بإصدار الفتاوى،
تعمل على توحيد الفتوى وضبطها ،مبا يتماش��ى واملصلحة العامة هلذا الش��عب ،ويتسع دور اإلدارة العامة
لدار اإلفتاء الفلسطينية ليشمل مد جسور العالقات مع املؤسسات الوطنية والشعبية والدولية  ،واملشاركة
يف املؤمترات والندوات احمللية والدولية ،ونش��ر الفتاوى ،وتوحيد املرجعية للفتوى ،ونش��ر مساحة اإلسالم،
والتصدي لألفكار اهلدّامة ،وبيان املنهج الدعوي الصحيح ،وش��رح العلوم الشرعية وبيانها ،والتواصل مع
الدعاة املتميزين واملؤهلني بعلوم الشريعة ،أل ّن الفتوى إعالم بالدين ،وتوقيع عن رب العاملني.
ويتطلب تثبيت هذا الدور العظيم وتعزيزه ،مواصلة العمل من أجل رفدها بالكوادر العلمية واإلدارية،
وتطوير عملها وتنظيمه بشكل مستمر.
وجيب أن ال ننسى أهمية فلسطني بشكل عام ،والقدس الشريف بشكل خاص ،كونها أوىل القبلتني
وثالث املسجدين ،مسرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعراجه ،عالوةً على تارخيها وإسالميتها ،ومن
منطلق احملافظة على مكانة فلسطني وقدسيتها ممثلة بعاصمتها القدس الشريف ،فإن قيادتنا السياسية تولي
االهتمام املتواصل لدار اإلفتاء الفلسطينية ،برفدها بأفضل العلماء والكوادر ،وتقديم التسهيالت الالزمة
من أجل إجناح رسالة هذه املؤسسة على خمتلف األصعدة.
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مهام دار اإلفتاء
تقوم دار اإلفتاء الفلسطينية ،يف إداراتها العامة ،ومراكزها املنتشرة يف أرجاء الوطن بأعمال عدة،
من أبرزها :
 )1إجابة أسئلة املستفتني اخلاصة باألمور الشرعية العامة واخلاصة.
 )2املساهمة يف نشر الوعي الديين داخل الوطن وخارجه .
 )3املشاركة يف تسليط الضوء على مكانة مدينة القدس ومقدساتها.
 )4تقديم الرأي واملشورة يف األمور الشرعية اليت تعرض عليها من قبل األشخاص واهليئات
واملؤسسات.
 )5حتري األهلة ،وحتديد بداية األشهر اهلجرية ونهايتها ،وكذلك املناسبات واألعياد الدينية ،واإلعالن
عنها من املسجد األقصى املبارك.
 )6التنسيق مع اجلهات الرمسية ذات العالقة خبصوص الذبائح ،واملنتجات الغذائية املستوردة ،لضمان
توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
 )7إصدار الكتب واجملالت والنشرات الدورية التوعوية.
 )8نشر الفتاوى الصادرة عن دار اإلفتاء .

 )9املشاركة يف األنشطة واملؤمترات العلمية واإلعالمية ذات العالقة بالعلوم الشرعية حملياً ودولياً.
 )10متلك األموال املنقولة وغري املنقولة ،وإجراء مجيع التصرفات القانونية ،مبا يف ذلك إبرام العقود
وقبول املساعدات والتربعات واهلبات واملنح والوصايا وغريها ،شريطة أن ال يتعارض ذلك مع
أهدافها.
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األهداف
اهلدف االسرتاتيجي :أن يكون لدى اجملتمع الفلسطيين وعي ديين صحيح ،ملتزماً باألحكام الشرعية،
من خالل الفتوى الشرعية ،اليت حتقق مقاصد الشريعة ،وحتافظ على وحدة الشعب الفلسطيين،
وسالمة بنيانه.
األهداف الفرعية:
 )1حتديد جهة خمولة باصدار الفتوى بهدف نشر الوعي الديين السليم القائم على الوسطية واالعتدال،
والرتكيز على الفتاوى اليت توحد الناس ،وجتمع مشلهم ،وحتارب الفتنة والفرقة.
 )2إجابة السائلني ،وإنارة املستنريين ،وزيادة املستزيدين بشؤون العبادات ،والعقائد ،واملعامالت،
واألخالق واألحكام الشرعية ،والسياسة ،واالقتصاد ،وغريها من نواحي احلياة.
 )3التوجيه واإلرشاد الديين.
 )4التواصل مع العامل اخلارجي من خالل إرسال املفتني والعلماء ،لتعريف الناس حبضارة اإلسالم
وإزالة الشبهات اليت حتول بينهم وبني معرفتهم لإلسالم وفهمهم له بالوجه الصحيح.
 )5إبراز الدور الديين واحلضاري لدار اإلفتاء الفلسطينية ،وذلك من خالل عقد املؤمترات والندوات
على الصعيد احمللي واخلارجي.
 )6أن تكون العالقة بني دار اإلفتاء الفلسطينية واملؤسسات الدينية (احملاكم الشرعية ،ووزارة األوقاف
والشؤ ون الدينية) عالقة تكاملية وتنسيقية كل يف جمال نشاطه واملهام املناطة به.
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سياسة وبرنامج دار اإلفتاء الفلسطينية:
االلتزام التام بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يف بيان األحكام الشرعية اخلاصة والعامة،
ونشر التعاليم اإلسالمية السمحة ،من خالل بيان مشولية اإلسالم كدين ودولة ،وبيان دور الرسالة
السماوية احملمدية يف العبادات واملعامالت بأنواعها ،ونشر الوعي اإلسالمي بني الناس.
الوظيفة الرئيسة لدار اإلفتاء الفلسطينية:
تنصب الوظيفة الرئيسة لدار اإلفتاء الفلسطينية على اإلجابة عن أسئلة الناس واستفتاءاتهم
الدينية يف اجملاالت احلياتية كافة ،مثل ( :العبادات ،واملعامالت ،والعقائد ،واألخالق ...اخل ) عالوة على
بيان األحكام الشرعية يف املعامالت املادية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وغريها.
وميتد دور دار اإلفتاء الفلسطينية ليشمل احلفاظ على إسالمية املسجد األقصى ودعوة الناس إىل
محايته وصونه ،ورعاية ضيوفه ،وإحياء املناسبات املختلفة فيه ،فالقدس هلا السبق يف برامج دار اإلفتاء
الفلسطينية ،وأهمية قصوى يف عملها ،وذلك من خالل التأكيد الدائم واملستمر بكل الوسائل على
مكانتها الدينية والتارخيية ،واعتبارها للعرب واملسلمني مبثابة الروح للجسد ،وبيان أنها القضية
األوىل لكل فلسطيين وعربي ومسلم حر ،والعمل على شد الرحال إليها ودعم أهلها معنوياً ومادياً،
وتعزيز صمودهم ورباطهم .
وألهمية دار اإلفتاء الفلسطينية ،فإنها تقوم بدراسة القوانني والدساتري وتقديم املالحظات واآلراء
اإلسالمية حوهلا ،ورعاية الربامج الدينية بالتعاون مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون وإصدار جملة دورية،
وكذلك املشاركة يف عمل اخلري واإلصالح .

دار اإلفتاء الفلسطينية مؤسسة إسالمية يبدأ دورها بإبداء الرأي وإجابة األسئلة ،مروراًَ باحلفاظ على

التعاليم اإلسالمية ،وإحياء املناسبات الدينية ،ويستمر ليدخل كل بيت وأسرة ،من خالل الفتوى
والتوعية واإلصالح.
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املهام الوظيفية لإلدارات العامة يف دار اإلفتاء الفلسطينية
أو ًال  :اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية
تهدف اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية إىل تطبيق األنظمة والقوانني اإلدارية واملالية يف دوائر
دار اإلفتاء الفلسطينية ،واملساعدة يف حتقيق األهداف العامة من خالل:
 )1العمل على وضع اآلليات التنفيذية اليت تسعى إىل حتقيق األهداف العامة للمؤسسة.
 )2تزويد اجلهات املعنية يف املؤسسة مبعطيات الواقع اإلداري واحتياجاته من أجل اختاذ القرارات
املناسبة بهدف حتقيق إجناح األداء .
 )3مراقبة األداء العام يف الدوائر واألقسام التابعة للمؤسسة كافة ،وتقديم التقارير واالقرتاحات
بشأنها إىل أصحاب القرار.
 )4التنسيق مع الدوائر األخرى والتكامل مبا خيدم املصلحة العامة للمؤسسة.
 )5وضع سياسات إدارية ومالية مالئمة للمؤسسة ،واملشاركة يف وضع السياسة العامة للمؤسسة
وتنفيذها.

 )6املواظبة على رفع مستوى العاملني وكفاءتهم وحتسني أدائهم يف خمتلف دوائر دار اإلفتاء ووفقاً

للتخصصات ،من خالل التدريب والتطوير لتعزيز مهارات املوظفني بالتنسيق مع اجلهات ذات
العالقة.
 )7تطبيق األنظمة والقوانني واللوائح والتعليمات والتعاميم ،ومتابعة ما يلزم بشأن حتديثها
وتطويرها.
 )8تقديم االقرتاحات الالزمة بشأن االحتياجات البشرية واملادية .
 )9املشاركة يف إعداد املوازنة السنوية للمؤسسة .
 )10متابعة اخلدمات اإلدارية للمؤسسة وتنظيمها.
 )11تنفيذ تعليمات املفيت العام اإلدارية واملالية.
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ثانيًا  :اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم
تقوم هذه اإلدارة بدور مهم يف إجياد الروابط بني موظفي املؤسسة واجملتمع احمليط بهم ،وتوثيق
الصالت بينها وبني اجملتمع اخلارجي ،وحتقيق الدور اإلعالمي إلبراز دور الدار ،عرباالتصال باجلمهور
ووسائل اإلعالم وبناء صورة إجيابية عن املؤسسة ،وذلك من خالل:
 )1وضع اخلطط والربامج والسياسة اإلعالمية لنشاطات الدار وتنفيذها بعد إقرارها.
 )2استقبال ضيوف الدار وإعداد الربامج واجلداول املناسبة لزياراتهم وأماكن لقاءاتهم بالتنسيق مع
الوحدات املعنية ،وذلك من أجل توطيد العالقات مع املؤسسات واهليئات الدولية واحمللية والتواصل
معها.
 )3التنسيق مع وسائل اإلعالم يف إعداد الربامج الدينية اإلذاعية واملتلفزة ،والتغطية اإلعالمية
لفعاليات الدار وأنشطتها ،ونشر أنشطة دار اإلفتاء وأخبارها يف وسائل اإلعالم املختلفة ،كما تقوم
بتوثيق املواد املرئية واملقروءة واملسموعة بعد نشرها ،لتكون ضمن األرشيف العام للدار ،إضافة إىل
متابعة ما ينشر عرب وسائل اإلعالم فيما خيتص باهتمامات الدار يف الصحف والرد عليها بالطريقة
املناسبة يف إطار سياسة الدار ومنهجها وضوابطها ،وحتديث األخبار على موقع الدار.
 )4إقامة الندوات الشرعية والدورات واملؤمترات الصحفية بالتعاون مع مؤسسات السلطة ووسائل
اإلعالم املختلفة لبث الوعي الديين.
 )5التنسيق ملشاركة العاملني يف الدار وجملس اإلفتاء األعلى يف نشر الوعي الديين عرب إيفادهم إىل
خارج البالد للمشاركة يف املؤمترات اليت تعنى بصميم عمل دار اإلفتاء والقدس ،ومشاركتهم يف بعثة
احلج الفلسطينية ،وترتيب سفرهم وعودتهم ،وذلك بالتنسيق مع اإلدارات املختصة.
 )6إعداد احصاءات شهرية وسنوية للفتاوى الصادرة عن فروع دار اإلفتاء املنتشرة يف حمافظات
الوطن.
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ثالثًا  :اإلدارة العامة للبحوث والتخطيط
تهدف إىل القيام بإجراء البحوث والدراسات اإلسالمية يف خمتلف اجملاالت ،من خالل قيامها
باألعمال اآلتية:
 )1إعداد الدراسات والبحوث الدينية اليت تعاجل خمتلف قضايا احلياة .
 )2املشاركة يف إعداد أوراق العمل اليت تقدمها املؤسسة يف املؤمترات والندوات الدينية الدولية أو
اإلقليمية.
 )3نشر نتائج البحوث والدراسات يف وسائل اإلعالم املختلفة  ،بالتنسيق مع دائرة اإلعالم .
 )4تزويد دوائر املؤسسة باألحباث والدراسات اليت تفيدها يف عملها.
 )5تلقي البحوث والدراسات اليت تصدرها املنظمات اإلقليمية أو الدولية اإلسالمية وتزويد املكتبة
بها وحتديد كيفية االستفادة منها يف اجملتمع الفلسطيين.
 )6املساهمة يف نشر الرتاث العربي واإلسالمي .

 )7املشاركة يف إعداد إسرتاتيجية وخطط وبرامج عمل املؤسسة وفقاً ألغراضها ومتابعة تنفيذها.
 )8توفري املعلومات الالزمة لدعم اختاذ القرار .
 )9تطوير العمل وأساليبه وطرقه وتنظيمه ،وتوظيف املفاهيم اإلدارية احلديثة يف جماالت حتسني كفاءة
أجهزة املؤسسة وتطويرها.
 )10إعداد خطط برامج تأهيل املوظفني ورفع كفاءتهم بالتعاون مع خمتلف اإلدارات العامة ومكاتب
عمل احملافظات.
 )11املشاركة يف إعداد برامج التأهيل والدورات املتخصصة وتنسيقها مبا يتناسب مع اخلطة العامة
للمؤسسة.
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