ومضات من نشاطات دار اإلفتاء الفلسطينية لعامي 2011 - 2010م
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تقديم



احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى
آله وصحبه الغر امليامني ،وبعد؛

فمن منطلق احلرص على توثيق النشاطات واملنجزات ،لتكون حافزاً على تقديم املزيد،

يسر دار اإلفتاء الفلسطينية أن تقدم إصدارها الذي احتوى على نبذة عن نشأتها ،وهيكليتها
العامة ،ونشاطاتها املنجزة لعامي 2010م 2011 -م ،باإلضافة إىل خطتها اإلسرتاتيجية.
وإنين إذ أشكر اإلخوة واألخوات العاملني يف اإلدارة العامة على جهودهم ونشاطاتهم ،كل
يف جماله وميدانه ،فإنين أخص بالشكر كل من ساهم يف إعداد هذا اإلصدار على ما بذلوه
ً
سائال املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتهم يوم القيامة ،واهلل
من عمل وسعي إلجنازه،

الل عمَل ُكم ورس ُ
يى هُّ
وله والمُْ ْؤمنُو َن وسرَُ
تدو َن إلىَ عال
سبحانه وتعاىل يقول { َوُق ِل ا ْع َمُلواْ َف َسرََ
َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ِ َ َ ُّ ِ َ مِِ
الش َهاَدةِ َفُينَبِّئ ُ
ْ
ب َو َّ
ُم َت ْع َمُلو َن}(التوبة.)105:
ُكم مِبَا ُكنت ْ
ال َغيْ ِ
الشيخ حممد أمحد حسني
املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
حرر يف  / 27 :مجادى األوىل 1433 /هـ
املوافق / 19 :نيسان 2012 /م
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مقدمة
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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.
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متهيد
دار اإلفتاء الفلسطينية ،هي إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،أنشئت بتاريخ

1994 /10 /16م ،وهي تتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً للمرسوم الرئاسي ،والذي ُأ ِّك َد
مبرسوم آخر صادر يف 2005/ 6/ 3م.
تقوم دار اإلفتاء الفلس��طينية بدور ريادي يف اجملتمع الفلس��طيين ،وخدمة الدين ،من خالل املفتني يف
فلسطني ،الذين جييبون عن أسئلة الناس واستفتاءاتهم الدينية ،وبيان األحكام الشرعية يف خمتلف جماالت
احلياة ،مثل العبادات ،واملعامالت ،والعقيدة ،واألخالق  ...اخل ،فاجملتمع الفلس��طيين بأمس احلاجة ملرجعية
ديني��ة رمسية تعمل على مس��اعدة أبنائه يف توضيح أمور دينهم ودنياه��م ،خاصة يف ظل حماوالت العدو
الصهيوني ،واجلهات االس��تعمارية األخرى إبعاد الشعب عن هويته اإلسالمية ،وعن دينه وأرضه ،اليت
هي عنوان أصله وجذور أجداده.
ونظراً للفتاوى املتعددة اليت تصدر من قبل العديد من اجلهات عرب املواقع اإلس�لامية على ش��بكة
اإلنرتنت وغريها من وس��ائل اإلعالم ،فإن دار اإلفتاء الفلس��طينية بصفتها املؤسس��ة املخولة بإصدار
الفتاوى ،تعمل على توحيد الفتوى وضبطها ،مبا يتماش��ى واملصلحة العامة هلذا الش��عب ،ويتسع دور
اإلدارة العامة لدار اإلفتاء الفلس��طينية ليش��مل مد جس��ور العالقات مع املؤسسات الوطنية والشعبية
والدولية  ،واملش��اركة يف املؤمترات والندوات احمللية والدولية ،ونشر الفتاوى ،وتوحيد املرجعية للفتوى،
ونشر مساحة اإلسالم ،والتصدي لألفكار اهلدّامة ،وبيان املنهج الدعوي الصحيح ،وشرح 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
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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.
أهم النشاطات اليت قامت بها؛ لتضع املواطن يف صورة اإلجنازات ،وقد
ويأتي هذا اإلصدار ليربز َّ
ألقى هذا اإلصدار الضوء على ما شاركت فيه دار اإلفتاء الفلسطينية من فعاليات ونشاطات عديدة،
خالل العامني 2011 - 2010م ذات اتصال بنشر الوعي الديين وإصدار الفتاوى والقرارات الفقهية
ذات الصلة بشؤون احلياة املختلفة ،واألهلة ،واملساهمة يف إصالح اخلالفات والنزاعات ،واملشاركة يف
خمتلف الفعاليات الرمسية والشعبية ،وحضور خمتلف املؤمترات والورشات وغريها ،كما تضمنت تلك
النشاطات املطبوعات والنشاطات اإلعالمية والدروس الدينية.
وُدعمت تلك النشاطات بالرسومات البيانية اإلحصائية واجلداول والصور اليت توضح تلك النشاطات.
وقد قامت دار اإلفتاء الفلسطينية بهذه النشاطات بقيادة مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام
للقدس والديار الفلسطينية -وإشراف فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل –الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء الفلسطينية ،-ومن خالل موظفيها يف اإلدارة العامة ،وفروعها يف احملافظات الفلسطينية ،حيث
تنقسم الدار إىل مديريات عدة :اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية ،واإلدارة العامة للعالقات العامة
واإلعالم ،واإلدارة العامة للبحوث والتخطيط وينبثق عنها دوائر وأقسام وشعب عدة.
وترجو دار اإلفتاء أن يعينها اهلل على تقديم كل ما خيدم فلسطني واألمة العربية واإلسالمية ،ونشر
الوعي الديين للمواطنني.
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ﻣدﻳر ﻋﺎم ﻣﻛﺗب اﻟﻣﻔﺗﻲ اﻟﻌﺎم
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ﻟﻠﺷؤون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣدﻳر ﻣﻛﺗب اﻟوﻛﻳﻝ
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ﻣراﻛز دور اﻹﻓﺗﺎء
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت


النشاطات
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الفتاوى
ُّ
يعد إصدار الفتاوى من أهم أعمال دار اإلفتاء الفلسطينية وأبرزها ،حيث تعمل الدار على بيان األحكام
الشرعية للمواطنني يف شتى جماالت احلياة ،وتصدر هذه الفتاوى بشكل مباشر للمستفتني ،أو يتم الرد على
أسئلة ترد من الوزارات واملؤسسات واهليئات املختلفة ،فيما خيص إبداء الرأي مبوضوع معني ،وقد تكون هذه
األسئلة شفوية ،أو إلكرتونية ،أو تلفونية.
وتقسم الفتاوى إىل عامة وطالق ،وصدر عن دار اإلفتاء خالل عامي 2011 - 2010م ( )2999فتوى عامة،
و( )7854فتوى طالق ،باإلضافة إىل آالف الفتاوى الشفوية واإللكرتونية ،وتشمل هذه الفتاوى واألسئلة ما
يصدر عن اإلدارة العامة لدار اإلفتاء الفلسطينية ومراكزها يف حمافظات الوطن كافة.
وهناك عدد من الفتاوى الطبية اليت حيتاج اإلفتاء فيها إىل رأي الطب قبل إصدارها ،وهذا النوع من الفتاوى
يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الصحة الفلسطينية ،وطرأ تطوير على هذا التنسيق ابتداًء من شهر آذار للعام
2011م ،وبلغ عدد الفتاوى الطبية لعام 2011م ( )98فتوى.

ﺍﻟﻔﺗﺎﻭﻯ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻟﻌﺎﻣﻲ 2011 -2010
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جملس اإلفتاء وقراراته الفقهية
يضم جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني ( )25عضواً من أصحاب الفضيلة من خمتلف حمافظات الوطن ،وجيتمعون
بشكل دوري وحسب احلاجة؛ وذلك ملناقشة مواضيع ومسائل فقهية وعامة ،ويكون أعضاؤه من أصحاب الفضيلة املفتني أو

أساتذة الشريعة يف اجلامعات الفلسطينية ،أو من رجال االقتصاد اإلسالمي ،وبلغ عدد اجللسات اليت عقدت يف عامي
2011 - 2010م )16( ،جلسة؛ منها ( )7جلسات يف عام 2010م ،و( )9جلسات يف عام 2011م .وبلغ عدد

القرارات الفقهية الصادرة عن اجمللس( )21قراراً يف عام 2010م ،و( )16قراراً يف عام 2011م ،أي جمموع

( )37قراراً خالل 2011 - 2010م ،ويستعني اجمللس عند احلاجة بأشخاص ذوي علم وخربة من خارج اجمللس؛
لبيان الرأي الطيب أو ما شابه ،عند مناقشة مواضيع علمية أو غريها ذات صلة بتخصصاتهم ،وحصل هذا عند
مناقشة حكم رفع األجهزة الطبية عن امليت سريرياً ،حيث شارك يف اجللسة عدد من األطباء بالتنسيق مع نقابة
األطباء،كما مت مناقشة مواضيع أخرى مع مجعية الثالسيميا واللجنة الوطنية حلصر أضرار اجلدار مما يساعد يف
حتري الصواب والدقة عند إصدار القرارات الفقهية.
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻣﻲ 2011- 2010ﻡ
21

ﺍﻟﺟﻠﺳﺎﺕ
16

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
9

2011
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2010

مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -خالل ترؤوسه اجللسة احلادية
والتسعني من جلسات جملس اإلفتاء األعلى حبضور أعضاء من اللجنة الوطنية حلصر أضرار اجلدار
بتاريخ  15أيلول 2011م

مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -خالل ترؤسه اجللسة الثانية والتسعني
من جلسات جملس اإلفتاء األعلى حبضور رئيس مجعية الثالسيميا وأعضاء منه بتاريخ  13تشرين األول 2011م
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مناذج من القرارات الفقهية الصادرة عن جملس اإلفتاء األعلى خالل العامني 2011 - 2010م
16

األهلة
تعلن دار اإلفتاء الفلسطينية عن مطالع الشهور القمرية ،مستأنسة بالتواصل مع الدول العربية واإلسالمية
احمليطة ،آخذةً بعني االعتبار وحدة املطالع يف ذلك ،بهدف احلرص على أداء املسلم لعبادته بسهولة ويسر،
وتعتمد أهمية اإلعالن عن الشهور القمرية يف حتديد العبادات ،ومن أهمها :عبادة الصوم ،وكذلك حتديد بعض
األعياد ،مثل :عيد الفطر ،وعيد األضحى املبارك ،كما تعتمد عليها كذلك يف حتديد بعض املناسبات الدينية:
كذكرى املولد النبوي الشريف ،وذكرى اإلسراء واملعراج ،وبداية العام اهلجري اجلديد ،وتقوم الدار بتحري
رؤية اهلالل يف بداية كل شهر قمري ونهايته ،ويأخذ هذا التحري شكل االجتماع يف شهري رمضان وشوال؛

تعبرياً عن الفرح بقدومهما ،وهذا االجتماع يتم فيه دعوة عدد كبري من املسؤولني الرمسيني والشعبيني وعلماء
املسلمني ،ويتم متابعة هذا التحري يف فروع دار اإلفتاء يف خمتلف احملافظات ،ويكون له رونق خاص يف املسجد
األقصى املبارك.
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النشاطات اإلعالمية
اهتمت دار اإلفتاء الفلسطينية بالنشاطات اإلعالمية ،اليت تساعد على نشر الوعي الديين بني املواطنني بسهولة
ويسر ،وتنوعت هذه األنشطة من أخبار صحفية تغطي نشاط الدار ،إضافة إىل البيانات اليت تتناول موقف دار
اإلفتاء من األحداث ،حملية كانت أم دولية ،واملشاركة يف املؤمترات الصحفية ملناقشة مواضيع مهمة ،أو برامج
دينية ،تركز على بيان األحكام الشرعية للمواطنني ،وتكون غالباً على اهلواء مباشرة؛ لفتح اجملال للمواطنني
للتوجه بأسئلتهم واستفساراتهم لدار اإلفتاء؛ بغية احلصول على إجابات شرعية بشأنها.
وبلغ عدد هذه األنشطة لعامي 2011 - 2010م ما يقارب ( ،)2073مشلت وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة
واملرئية ،احمللية أو العربية أو الدولية.
الربامج اإلعالمية واملؤمترات الصحفية
قامت دار اإلفتاء باملشاركة يف تقديم عدد من الربامج التلفزيونية ،منها برنامج «هذا ديننا» يف تلفزيون
فلسطني ،وبرنامج أسبوعي بعنوان «قضايا إسالمية» ،وبرنامج بعنوان «نفحات رمضانية» عام  ،2010ومن
الربامج اإلذاعية برنامج «فتاوى على اهلواء» ،و«يسألونك يف الدين واحلياة» ،و«فتاوى صباحية».
واهتمت دار اإلفتاء الفلسطينية باملشاركة يف عدد من املؤمترات الصحفية املتعلقة باألوضاع الفلسطينية
والقدس واملقدسات ،كان منها مشاركة مساحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية يف مؤمتر صحفي حول

«فلسطني  ...األرض املقدسة» خاطب فيه البوسنة واهلرسك حكومة وشعباً حول التصويت لصاحل فلسطني يف
عضوية األمم املتحدة مبجلس األمن.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني والدكتور املطران عطا اهلل حنا وعدد من املسؤولني خالل املشاركة
يف املؤمتر الصحفي الذي عقد يف قاعة اهلالل األمحر الفلسطيين ،يف رام اهلل بتاريخ  31تشرين األول 2011م
دعمًا لطلب إقرارعضوية فلسطني يف األمم املتحدة
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كما شارك مساحته يف مؤمتر صحفي ،عقدته اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدساتُ ،كشف فيه عن
الوسائل املتبعة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف جتريد املدينة املقدسة من هويتها الدينية اإلسالمية
واملسيحية ،حيث حذر من تغيري واقع مدينة القدس مبقدساتها ،وأحيائها ،ونسيجها االجتماعي بالقوة ،وما تقوم
به من عمليات االستيطان يف البلدة القدمية يف القدس ،من خالل االعتداء على املساجد والبيوت والكنائس.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني والدكتور حسن خاطر والقس عيسى مصلح خالل املشاركة
يف املؤمتر الذي عقدته اهليئة اإلسالمية املسيحية بتاريخ  23حزيران 2011م لنصرة القدس واملقدسات

كما مت التسليط على معاناة أهل القدس ،وخباصة املهددين بهدم منازهلم ،حيث شارك يف مؤمتر صحفي يف

خيمة أم هارون يف حي الشيخ جراح يف القدس؛ رفضاً لقرار إخالء  28عائلة من منازهلا.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني يشارك مع عدد من املسؤولني الرمسيني والشعبيني
يف خيمة االعتصام املقامة احتجاجًا على قرار إخالء  28عائلة من منازهلا بتاريخ  15تشرين األول 2010م
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خطب اجلمعة والدروس الدينية
خطب اجلمعة
يشارك عدد من مفتيي دار اإلفتاء الفلسطينية يف إلقاء خطب اجلمعة يف املساجد ،مساهمة يف حتقيق رسالة
الدار وأهدافها يف نشر الوعي الديين بني املواطنني ،وبيان األحكام الشرعية هلم ،وبلغ عدد اخلطب اليت ألقاها
املفتون يف خمتلف احملافظات الفلسطينية ما يقارب ( )712خطبة دينية ،تناولوا فيها خمتلف جوانب احلياة اليت
تهم املواطنني.

سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض وعدد من املسؤولني
الرمسيني والشعبيني خالل قيام مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني بتأدية صالة عيد األضحى املبارك
يف مسجد التشريفات يف رام اهلل بتاريخ  6تشرين الثاني 2011م

وألقى مساحته خطبة اجلمعة بتاريخ  16متوز 2010م ،أمام مقر الصليب األمحر يف الشيخ جراح يف القدس،
تضامناً مع النواب املقدسيني املهددين باإلبعاد من قبل السلطات اإلسرائيلية ،حبضور مجهور واسع ،من بينهم
عائالت الشيخ جراح اليت استوىل املستوطنون على بيوتها ،وطالب مساحته اجملتمع الدولي باإلصغاء الحتجاج
النواب ،والتحرك العاجل للحيلولة دون إبعادهم ،واستنكر اإلجراءات اإلسرائيلية اليت تقوم بهدم البيوت
واملنازل ،والتضييق على املواطنني ،واستمرار بناء املستوطنات.
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مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني يؤدي صالة اجلمعة جبمهور املتضامنني مع النواب ،أمام
مقر الصليب األمحر يف حي الشيخ جراح بتاريخ  16متوز 2010م  ،حبضور األهالي وحمافظ القدس
املهندس عدنان احلسيين والنائب حامت عبد القادر وعدد من املسؤولني الرمسيني والشعبيني

الدروس الدينية
شاركت دار اإلفتاء بإلقاء الدروس الدينية وإعطائها على خمتلف فئات الشعب الفلسطيين ،وخمتلف
احملافظات ،حيث ألقيت دروس يف مراكز التأهيل واإلصالح ،بالتعاون مع التوجيه السياسي والوطين ،ويف
اجلامعات واملدارس على طالب العلم ،و على قوات األمن الوطين ،وعلى بعض األجانب ،وبلغ عدد هذه
الدروس ما يقارب( ،)993تناول املدرسون خمتلف جوانب احلياة ،مساهمة يف تثقيف املواطنني،وفتح اجملال فيها
لألسئلة؛ مما يتيح للمواطنني على خمتلف فئات شرائحهم فرصة أكرب للتعلم ،وتلقي الوعي الديين ،وكان من
تلك الدروس حماضرة لفضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت -ألقاها على قوات األمن الوطين،
وحضرها عدد من الضباط واجلنود ،تناول فيها العديد من املوضوعات اليت تهمهم يف حياتهم العملية والدينية.

فضيلة الشيخ مجيل مجعة  -مفيت حمافظة سلفيت -خالل إلقائه حماضرة دينية على أفراد
من قوات األمن الوطين بتاريخ  9آب 2011م.
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فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة  -مفيت حمافظة بيت حلم  -خالل إلقاء حماضرة دينية باللغة اإلنكليزية
على وفد أجنيب حول تسامح اإلسالم وعدالته بتاريخ  14كانون الثاني 2010م

ﺧﻁﺏ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2011 -2010م

ﺧﻁﺏ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ
712

ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ
993

22

املشاركة يف افتتاح املراكز واملؤسسات
شاركت دار اإلفتاء الفلسطينية يف احتفاالت افتتاح عدد من املؤسسات واملراكز واجلمعيات يف خمتلف حمافظات
الوطن ،وذلك يف إطار تواصلها مع خمتلف فئات الشعب الفلسطيين ،حيث ُّ
تعد هذه املؤسسات لبنة أساسية يف
بناء الدولة العتيدة ،وحضرت افتتاح مراكز مهمة للمجتمع الفلسطيين ،وبلغ عدد املشاركات على هذا الصعيد
ما يقارب (  )168مشاركة ،كان منها مشاركة مساحة املفيت العام يف افتتاح مقر التجمع الوطين ألسر الشهداء
يف القدس ،برعاية حمافظ القدس وعدد من املسؤولني ،وتطرق مساحته خالل االفتتاح إىل البعد الديين اخلاص
بقضية أسر الشهداء ،وأشار إىل مكانة الشهداء عند اهلل ورتبهم العالية يف اجلنة ،وأشاد مساحته بالدور الذي
يقوم به هذا التجمع مبتابعة هموم ذوي الشهداء وأسرهم.
كما شارك مساحته يرافقه فضيلة الشيخ حممد يوسف احلاج حممد -مفيت حمافظة أرحيا واألغوار -يف معرض
أرحيا «القمر وكنعان» الذي عقد يف املسرح البلدي يف احملافظة ،وأقامته مديرية الرتبية والتعليم يف احملافظة.

مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -خالل مشاركته
يف افتتاح معرض (القمر وكنعان) يف أرحيا بتاريخ  13نيسان 2011م
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مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -ومعالي املهندس عدنان احلسيين
خالل املشاركة يف افتتاح مقر التجمع الوطين ألسر الشهداء يف الرام بتاريخ  28آذار 2011م

كما شارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل – الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام
اهلل والبرية -بتاريخ  3آب 2010م يف حفل افتتاح مجعية الشفاء واألمل لعالج مدمين املخدرات والكحول يف
الرام ،وألقى كلمة َّ
أكد فيها على أهمية عمل هذه املؤسسات اجملتمعية الذي تقوم به لعالج املدمنني ،وإعادتهم
إىل أهليهم وبيوتهم ساملني ،مبيناً حتريم اإلسالم للمخدرات وتعاطيها وتسويقها.

فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -
خالل مشاركته يف حفل افتتاح مركز مجعية الشفاء واألمل لعالج مدمين املخدرات والكحول يف  3آب 2010م
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الفعاليات الرمسية والشعبية
حرصت دار اإلفتاء على مشاركة املواطنني أفراحهم وأحزانهم ،وذلك انسجاماً مع حرصها على وحدة اجملتمع
الفلسطيين ،فشاركت يف فعاليات التضامن مع األسرى ،ومواجهة اجلدار ،واالحتفاالت الدينية... ،إخل.
ووصل عدد الفعاليات الرمسية والشعبية اليت شارك فيها املفتون وموظفو دار اإلفتاء لعامي 2011 - 2010م
إىل()453فعالية ،وكان على رأس أولويات هذه املشاركات التضامن مع األسرى يف اعتصاماتهم ضد سياسة
سلطات االحتالل جتاههم ،دعماً حلقوقهم ،مثل :املشاركة يف االعتصام التضامين مع أسرى احلرية املضربني عن

الطعام ،أمام خيمة االعتصام يف مقر الصليب األمحر يف رام اهلل.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني ومعالي الدكتور حسني األعرج رئيس ديوان الرئاسة
والدكتور املطران عطا اهلل حنا وعدد من املسؤولني خالل املشاركة مع األسرى املضربني عن الطعام
يف خيمة االعتصام يف مقر الصليب األمحر يف رام اهلل بتاريخ  3تشرين االول 2011م

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني وفضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء الفلسطينية  -والشيخ حممد سعيد صالح  -مدير عام البحوث  -والسيد حممد جاد اهلل -
مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية  -والوفد املرافق خالل قيامهم بتهنئة األسرية احملررة سناء أبو شحادة
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وقامت دار اإلفتاء الفلسطينية بتقديم التهاني لألسرى املفرج عنهم من سجون االحتالل يف مجيع حمافظات
الوطن ،فقدموا التهاني لألسرية احملررة سناء أبو شحادة يف خميم قلنديا.

مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -خالل زيارته ملعالي الدكتور عيسى
قراقع  -وزير االسرى الفلسطيين بتاريخ  14متوز 2011م.

وحرصت دار اإلفتاء الفلسطينية على الدفاع عن القدس واملقدسات الفلسطينية ،والتأكيد على مكانتها
الدينية ،وعلى حق الفلسطينيني يف حرية العبادة ،حيث قام وفد منها بزيارة مسجد النورين يف قرية قصرة يف
نابلس ،الذي أحرقه املستوطنون.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني ووفد من دار اإلفتاء الفلسطينية أثناء زيارة تفقدية ملسجد النورين
يف قرية قصرة  -نابلس على إثر احلريق الذي تعرض له على أيدي املستوطنني بتاريخ  5أيلول 2011م
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كما ساهمت دار اإلفتاء يف فعاليات املقاطعة االقتصادية للمستوطنات ،حيث شاركت يف اإلعالن عن حمافظة
القدس خالية من منتجات املستوطنات ،وذلك أمام مقر احملافظة.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني ومعالي حمافظ القدس املهندس عدنان احلسيين
وعدد من املسؤولني يشاركون يف اإلعالن عن خلو القدس
من منتوجات املستوطنات بتاريخ 11تشرين الثاني 2010م

وكذلك ساهمت الدار يف التصدي جلدار الفصل العنصري.

فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة  -مفيت حمافظة بيت حلم  -يشارك يف مسرية باجتاه
جدار الفصل العنصري بدعوة من أهالي قرية وادي رحال وذلك دعمًا لصمودهم بتاريخ  4حزيران 2010م

واهتمت دار اإلفتاء الفلسطينية باملشاركة يف حفالت التكريم ،حيث شارك مساحة املفيت العام يف ختريج الفوج
ال ( )89من طلبة مدرسة دار األيتام اإلسالمية الصناعية يف فرعها يف العيزرية ،حيث أكد مساحته على أهمية
27

رعاية اليتيم وكفالته ،مشيداً مبا تقدمه مدرسة األيتام من خدمات وبرامج تعليمية وتأهيلية خمتلفة لتكفل هلم
احلياة الكرمية والتأهيل ،واالطمئنان املادي واملعنوي ،وشارك مساحته يف توزيع الشهادات التقديرية على الطلبة
املتفوقني.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني وعدد من مسؤولي وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف حفل ختريج
طلبة مدرسة األيتام االسالمية بتاريخ  20أيار 2010م

كما شارك مساحته يف حفل تكريم القضاة الشرعيني يف رام اهلل ،الذي نظمه ديوان قاضي القضاة ،واجمللس
األعلى للقضاء الشرعي ،ومركز ابن باز اخلريي ،وألقى مساحته كلمة يف االحتفال شدد فيها على دور مؤسسة
القضاء الشرعي وموظفي القضاء يف حتقيق إسهامات مهمة.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني ومستشار سيادة الرئيس للشؤون القانونية معالي األستاذ حسن
العوري ومساحة رئيس اجمللس األعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس وعدد من املسؤولني
خالل املشاركة يف حفل تكريم القضاة بتاريخ  26كانون الثاني 2011م
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وشارك مساحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية يف حفل تكريم أندية هالل القدس وجبل املكرب
وسلوان ،وألقى مساحته كلمة يف احلفل قدم فيها التحية إىل املرابطني الصامدين يف مدينة القدس ،وأكد على
أن أرض اإلسراء واملعراج أرض طيبة مباركة ،وأن أي لقاء يف القدس يأخذ أهمية كربى؛ ألنه ما زال فيها من
يقبض على اجلمر ،وأكد على أهمية النشاطات الرياضية للمدينة املقدسة ،اليت تشحذ عزمية الشعب وتنشطه.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني ومعالي حمافظ القدس املهندس عدنان احلسيين
وسعادة سفري تونس لدى فلسطني حبيب بن فرح والرئيس التنفيذي جملموعة اإلتصاالت الفلسطينية السيد عمار
العكر يكرمون السيد عبد القادر اخلطيب من نادي هالل القدس بتاريخ  17متوز 2011م

كما استقبلت دار اإلفتاء الفلسطينية العديد من الضيوف والزائرين الرمسيني والشعبيني والوفود الدينية،
الذين مت إطالعهم على أعمال دار اإلفتاء ونشاطاتها ،وعلى دورها يف مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية ضد
املقدسات الفلسطينية.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني والوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل
والبرية الشيخ إبراهيم عوض اهلل يلتقيان السفري األملاني يف مقر دار اإلفتاء بتاريخ  19كانون األول 2011م
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مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني خالل لقائه وفداً كنس ّيًا اسكوتلند ّيًا
بتاريخ  22كانون األول 2011م

كما شاركت دار اإلفتاء الفلسطينية يف املناسبات الوطنية واالحتفاالت الدينية ،كاالحتفال بذكرى اإلسراء
واملعراج ،والزيارات التضامنية مع أهالي القرى يف مواجهة املستوطنني.

سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس “أبو مازن” ومساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني ومعالي أمني
عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم ومعالي وزير األوقاف الدكتور حممود اهلباش ومساحة رئيس اجمللس األعلى
للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس وعدد من الشخصيات الرمسية والشعبية خالل املشاركة يف ذكرى اإلسراء
واملعراج يف قصر رام اهلل الثقايف بتاريخ  10متوز 2010م
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مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني خالل استقباله الوفد األردني الذي زار املسجد األقصى وتكية
خاصكي سلطان ومدرسة دار األيتام اإلسالمية يف القدس بتاريخ  22حزيران 2011م

مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -ضمن وفد من مكتب الرئاسة
الفلسطيين ضم كل من معالي الدكتور حسني األعرج  -رئيس ديوان الرئاسة  -ومعالي املهندس عدنان احلسيين
 حمافظ القدس الشريف  -واألستاذ أمحد الرويضي  -مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس  -خالل زيارته لدائرةاألوقاف واللجان العاملة يف املسجد األقصى املبارك بتاريخ  19آب 2011م
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وشاركت يف زراعة األشجار ملواجهة هجمات املستوطنني على األراضي الفلسطينية.

فضيلة الشيخ أمحد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس  -يشارك كاهنًا مسيحيًا من حمافظة نابلس يف زراعة شجرة وذلك
دعمًا لصمود املزارعني يف مواجهة هجمات املستوطنني يف قرية دير احلطب من قرى نابلس بتاريخ  28شباط 2011م

كما شاركت دار اإلفتاء يف تقديم التهاني للطوائف املسيحية بأعيادهم وذلك يف إطار التأكيد على الوحدة
بني أفراد الشعب الفلسطيين على اختالف دياناتهم.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني ومعالي رئيس ديوان الرئاسة الدكتور حسني األعرج
ومعالي حمافظ القدس املهندس عدنان احلسيين وعدد من الشخصيات الرمسية والشعبية
خالل املشاركة يف تقديم التهاني للطوائف املسيحية بعيد امليالد اجمليد

وشاركت يف تقديم التعازي ،واملواساة يف الكوارث واألحداث الدولية؛ مثل :تقديم التعازي لضحايا الزلزال
يف اليابان ،وضحايا كنيسة القديسني يف اإلسكندرية.
32

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني وفضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
والسيد حممد جاد اهلل -مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية-
يقدمون التعازي للسفري الياباني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ  17آذار 2011م

املؤمترات
املؤمترات اخلارجية
حرصت دار اإلفتاء على املشاركة يف املؤمترات اخلارجية اليت تعقد يف مجيع أحناء العامل ،انطالقاً من حرصها
على طرح قضية فلسطني واملقدسات ،وما يعانيه الشعب الفلسطيين من االحتالل اإلسرائيلي يف مجيع احملافل
الدولية ،وإطالعهم على احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين الساعي إىل نيل احلرية واالستقالل ،وُتوجه
الدعوات عادة لدار اإلفتاء من اهليئات واملنظمات الرمسية والشعبية يف خمتلف دول العامل ،وقد تكون هذه
ً
احتفاال دينياً أو مناقشة قضايا تهم العاملني العربي واإلسالمي ،وعادةً ما يكون
املشاركة تكرمياً لعلماء ،أو
للمشاركني يف هذه املؤمترات كلمات رئيسة يف حفل االفتتاح ،أو ٌ
حبث أو مداخلة ،وقد بلغت عدد املؤمترات
اخلارجية اليت شاركت فيها الدار ما يقارب ( )20مؤمتراً ،شارك فيها مساحة املفيت العام وفضيلة الوكيل املساعد

وعدد من مفيت احملافظات ،كان منها مشاركة فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء  -يف املؤمتر ال( )25ملسلمي أمريكا الالتينية ودول البحر الكارييب ،الذي أقامه مركز الدعوة اإلسالمية
ألمريكا الالتينية يف الربازيل ،حول أهمية األخالق يف حياتنا املعاصرة ،وقدم حبثاً بعنوان «أضواء على ضوابط

العالقات الدولية واإلنسانية يف األخالق اإلسالمية»
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فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية  -أثناء مشاركته يف
املؤمتر ال( )25ملسلمي أمريكا الالتينية ودول البحر الكارييب خالل الفرتة من  17 - 15متوز  2011م

وشارك مساحة املفيت العام يف «املهرجان الوطين للرتاث والثقافة (اجلنادرية)» ،حيث حضر ندوة علمية متخصصة
بعنوان «القدس يف ضمري العامل ،احلق ..التاريخ ..السالم» ،الذي عقد يف الرياض يف اململكة العربية السعودية.

خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
يستقبل مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس و الديار الفلسطينية -
خالل مشاركته يف مهرجان اجلنادرية يف الفرتة  31 - 17آذار 2010م

34

مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -
خالل مشاركته يف مهرجان اجلنادرية وحضوره ندوة (القدس يف ضمري العامل ،احلق  ..التاريخ  ..السالم)
خالل الفرتة من  31 - 17آذار 2010م يف اململكة العربية السعودية

كما شارك كل من مساحة املفيت العام ،والوكيل املساعد ،ونائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم يف أعمال
املؤمتر العام الثاني والعشرين للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،الذي نظمته وزارة األوقاف والشؤون

الدينية يف القاهرة بعنوان «مقاصد الشريعة اإلسالمية وقضايا العصر» وقدم مساحته حبثاً للمؤمتر بعنوان «مكانة
العقل يف القرآن والسنة» ،وقدم فضيلة الوكيل املساعد حبثاً آخر بعنوان «مكانة األسرة يف اإلسالم».

مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -يسلم درع دار اإلفتاء لسعادة األستاذ
الدكتور حممد الشحات اجلندي  -األمني العام للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  -حبضور فضيلة الشيخ إبراهيم
عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية  -واألستاذ حسام أبو الرب -الوكيل املساعد يف وزارة األوقاف
الفلسطينية  -أثناء مشاركتهم يف املؤمتر الثاني والعشرين للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية
يف مجهورية مصر العربية خالل الفرتة من  25 - 22شباط 2010م بدعوة من وزارة األوقاف املصرية.
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فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية  -أثناء مشاركته يف ندوة علمية
خالل املؤمتر العام الثاني والعشرين للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يف مجهورية مصر العربية
الذي عقد يف الفرتة من  25 - 22شباط 2010م بدعوة من وزارة األوقاف املصرية

املؤمترات الداخلية
حرصت دار اإلفتاء على املشاركة يف العديد من املؤمترات اليت عقدت داخل األراضي الفلسطينية ،اليت تنوعت
يف جماالت عديدة ،حيث ساهمت دار اإلفتاء يف أداء دور مهم على صعيد بيان األحكام الشرعية ،وبلغ عدد

املؤمترات اليت شاركت فيها دار اإلفتاء خالل هذه الفرتة ما يقارب ( )43مؤمتراً ،قدمت خالهلا أحباثاً ،وألقى
ممثلوها كلمات ،بينت املواقف الشرعية من هذه املوضوعات ،وركزت هذه املؤمترات على القدس واملقدسات
واملعامالت ،ومن هذه املؤمترات ،مؤمتر «امللتقى الثالث لألئمة واخلطباء» الذي عقدته وزارة األوقاف والشؤون
الدينية بهدف رفع كفاءة أئمة وخطباء املساجد وتطويرها ،وذلك حتت رعاية سيادة الرئيس حممود عباس حفظه
اهلل.

سيادة الرئيس حممود عباس (أبو مازن) ومساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني
ومعالي الدكتور حممود اهلباش وزير األوقاف الفلسطيين
خالل مؤمتر (امللتقى الثالث لألئمة واخلطباء) بدعوة من وزارة األوقاف الفلسطينية بتاريخ  27آب 2011م

36

كما شارك مساحة املفيت العام يف مؤمتر «زكاة دخول املوظفني واملهن احلرة» الذي عقدته كلية الشريعة يف حرم

جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،حيث قدّم مساحته حبثاً بعنوان «زكاة خمصصات التقاعد والتوفري ومكافآت
نهاية اخلدمة» ،وحضر مساحته اجللسة االفتتاحية ،وأشاد بإجنازات جامعة النجاح الوطنية على مستوى الوطن
والعامل ،ومبا حتققه من إجنازات علمية على املستويات كافة ،وخرج املؤمتر بتوصية نصت على وجوب دفع زكاة
الرواتب يف نهاية العام ،إذا بلغت النصاب ،بعد خصم التكاليف والنفقات منها.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني ومعالي الدكتور حممود اهلباش وزير األوقاف والشؤون الدينية
ورئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور رامي احلمد اهلل وعدد من املشاركني يف مؤمتر
زكاة دخول املوظفني واملهن احلرة بتاريخ  28نيسان 2011م

كما اهتمت دار اإلفتاء باملشاركة يف املؤمترات اليت تلقي الضوء على األوقاف اإلسالمية وأهميتها ،كاملشاركة
يف مؤمتر «بيت املقدس اإلسالمي األول» الذي عقد يف رام اهلل بدعوة من وزارة األوقاف والشؤون الدينية حتت
عنوان «الوقف اإلسالمي ،الواقع والتحديات والرؤية املستقبلية»

دولة الدكتور سالم فياض  -رئيس الوزراء الفلسطيين  -ومساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس
والديار الفلسطينية  -ومعالي الدكتور حممود اهلباش  -وزير األوقاف والشؤون الدينية  -وعدد من املسؤولني الرمسيني
والشعبيني خالل املشاركة يف مؤمتر ( بيت املقدس اإلسالمي األول) بتاريخ  27حزيران 2011م
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ويف إطار اهتمام دار اإلفتاء ببيان األحكام الشرعية يف شتى نواحي احلياة ،وخباصة يف النواحي االقتصادية،
شاركت يف مؤمتر «املصارف اإلسالمية يف فلسطني الواقع والتحديات» يف مجعية اهلالل األمحر يف البرية ،بدعوة
من مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي.

مساحة املفيت العام الشيخ حممد حسني أثناء إلقاء كلمة يف مؤمتر (املصارف اإلسالمية يف فلسطني الواقع
والتحديات) الذي عقد بتاريخ  14حزيران 2010م

ويف إطار املشاركة يف دعم القدس وأهلها ،شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس -يف
مؤمتر «القدس يف الضمري العربي واإلسالمي» احلادي عشر ،الذي عقدته كلية اآلداب يف جامعة النجاح ،وقدم
فضيلته ورقة عمل حول «املوقف اإلسالمي من القدس بني الواقع واملأمول».

فضيلة الشيخ أمحد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس -
خالل مشاركته يف مؤمتر (القدس يف الضمري العربي واإلسالمي) بتاريخ  30تشرين الثاني 2010م.
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وشارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة بيت حلم -يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر الالهوت
والكنيسة احمللية يف األرض املقدسة ،وحضرندوة بعنوان «رؤية عربية مسيحية ملستقبل عربي وفلسطيين آخر»
برعاية مركز اللقاء للدراسات الدينية والرتاثية يف األرض املقدسة.

فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة  -مفيت حمافظة بيت حلم  -يلقي كلمة يف مؤمتر الالهوت والكنيسة
احمللية يف األرض املقدسة الذي عقد يف الفرتة  17 - 15كانون األول 2011م
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الندوات
شاركت دار اإلفتاء يف عدد من الندوات اليت دعيت إليها ،وبلغ جمموعها الكلي ما يقارب ( )109مشاركة لعامي
2011 - 2010م ،وكان هلذه املشاركات أثرها البالغ واملفيد على خمتلف األصعدة ،منها مشاركة مساحة الشيخ
حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -يف يوم دراسي بعنوان «تكامل دور املسجد ووسائل
اإلعالم يف نشر ثقافة الوسطية واالعتدال» بدعوة من وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،حيث حتدث مساحته فيها
عن الدور املشرتك لوسائل اإلعالم ،واملساجد يف نشر الوسطية.

مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -ومعالي الدكتور حممود اهلباش
-وزير األوقاف والشؤون الدينية  -خالل اليوم الدراسي الذي عقد بتاريخ  27حزيران 2010م

كما شارك مساحته يف ندوة عن االعتداءات على املواطنني املسيحيني يف العراق ،بدعوة من امللتقى الفكري
العربي إلدانة االعتداءات على مسيحيي العراق ،حيث أكد مساحة املفيت العام على الثوابت الدينية فيما يتعلق
بضرورة احرتام أهل الذمة ،وحفظ حقوقهم وتأمني حرية املعتقد ،واحلياة ،والعمل هلم ،وذ ّكر مساحته على هذا
الصعيد بوثيقة املدينة املنورة يف عهد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبالعهدة العمرية ،اليت أرست قواعد العالقة
بني املسلمني وغريهم من أهل الكتاب ،وأشار إىل أن اإلسالم يرفض االعتداء على املسلمني أو املسيحيني.
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مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -
خالل مشاركته يف ندوة عن االعتداءات على املواطنني املسيحيني يف العراق بتاريخ  8كانون األول 2010م

كما شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس -يف ندوة حول «مقاطعة البضائع اإلسرائيلية»
اليت نظمتها اإلدارة العامة للعمل النسائي يف وزارة األوقاف ،بالتعاون مع دار اإلفتاء الفلسطينية يف حمافظة
نابلس ،وقد جاءت هذه الندوة ضمن سلسلة نشاطات ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية ،بهدف توعية املواطن
الفلسطيين وتثقيفه ،حول هذا النشاط احليوي ،وتطرق فضيلته إىل هذا األمر من الناحية الدينية ،مبيناً أن

العلماء حرموا جلب املنفعة للكافر احملارب ،مستشهداً بأدلة على مشروعية هذه املقاطعة ،وختلل ذلك توزيع
نشرة خاصة عن مقاطعة البضائع اإلسرائيلية أعدتها دار اإلفتاء يف نابلس.

فضيلة الشيخ أمحد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس -
خالل مشاركته يف ندوة حول (مقاطعة البضائع اإلسرائيلية) بتاريخ  3كانون الثاني 2010م
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كما شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد عطا العمارنة -مفيت حمافظة بيت حلم -يف اليوم الدراسي الذي أقامه
مركز اللقاء ومركز السبيل يف فندق اجلولدن جيت يف بيت ساحور ،بعنوان «العيش املشرتك يف الدولة القادمة».

فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة بيت حلم -خالل مشاركته يف يوم دراسي
بتاريخ 1كانون األول2011م

ورشات العمل
شاركت دار اإلفتاء يف العديد من ورشات العمل ،سواء اليت عقدتها ،أم اليت استجابت للمشاركة فيها ،فعقدت
ورشة عمل حول «الفتوى شكلها ومضمونها»برئاسة مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية -واليت أقيمت يف مقر مجعية إنعاش األسرة حبضور املفتني ومساعديهم ،ومت التأكيد على أهمية
عقد مثل هذه الورشة اليت تهدف إىل االرتقاء بالفتوى واإلفتاء والعاملني يف هذا اجملال ،ويأتي َع ْقد هذه الورشة

من منطلق استشعار أهمية الفتوى واحلرص على دقتها ،مبيناً آلية عمل الورشة ،حيث نوقش دليل اإلجراءات
اخلاص بإصدار الفتاوى ،وختلل ذلك ٌ
عرض لبعض اإلجراءات املتبعة يف إصدار الفتاوى ،وخلصت الورشة
إىل توصيات؛ منها :اعتماد دليل اإلجراءات املعدل ،وتوحيد شكل الفتوى ،وضرورة أخذ املعلومات الشخصية
اليت تلزم الفتوى ،كما ُّاتفق على إحالة الفتاوى الشائكة ،وخباصة الفتاوى العامة احلساسة إىل مساحة املفيت العام
أو جملس اإلفتاء األعلى للنظر فيها .وأوصى اجملتمعون بضرورة التنسيق والتعاون بني دار اإلفتاء والوزارات
واملؤسسات ذات العالقة ببعض الفتاوى ،وخباصة وزارة الصحة ،وطالبوا بضرورة نشر التثقيف األسري فيما
يتعلق باحلياة الزوجية واملشاكل والصعوبات اليت تعرتضها ،إضافة إىل عقد ورشات إدارية للموظفني العاملني
يف دار اإلفتاء الفلسطينية ،إىل جانب التنسيق مع دور اإلفتاء يف الدول العربية واإلسالمية لتبادل اخلربات معهم
فيما خيتص بهذا اجملال.
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جوانب من ورشة عمل ( الفتوى شكلها ومضمونها) اليت عقدتها دار اإلفتاء الفلسطينية
بتاريخ  3آذار 2011م يف مقر مجعية إنعاش األسرة

وألهمية ورشات العمل ودورها الكبري يف نشر الوعي الديين وتبيان األحكام الشرعية ،فقد شاركت دار
اإلفتاء يف العديد من الورشات اليت بلغ عددها ( )43ورشة ،منها ( )12يف عام 2010م ،و( )31يف عام
2011م ،كان منها مشاركة فضيلة الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية يف ورشة عمل حول «محاية املعاقني
من االعتداءات اجلنسية» بني فيها أهمية سن القوانني اليت جترم االعتداء على املعاقني.

فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -خالل مشاركته يف ورشة عمل حول
محاية املعاقني من االعتداءات اجلنسية يف رام اهلل بتاريخ  24أيار 2010م
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كما شارك الشيخ يسري عيدة -مساعد مفيت حمافظة اخلليل -يف ورشة عمل ،عقدتها الشرطة مبشاركة عدد
من أولياء أمور الطالبات يف مدرسة علي غازي احملتسب الثانوية للبنات يف مدينة اخلليل ،وتناولت موضوع
خماطر وسائل االتصال احلديثة ،ومن ضمنها اإلنرتنت ،حيث أشار الشيخ يسري عيدة يف الورشة إىل فضائل
ديننا احلنيف ،ودعا إىل استخدام أساليب الرتبية الدينية جتاه أبنائنا ،مشرياً إىل أن الرتبية السليمة يف الصغر،

تساعد على نقاء اجملتمع من مظاهر اجلرمية واجملرمني.

فضيلة الشيخ يسري عيدة  -مساعد مفيت حمافظة اخلليل  -خالل مشاركته يف ورشة عمل حول خماطر
اإلنرتنت بتاريخ 21كانون االول 2011م

ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻌﺎﻣﻲ 2011-2010ﻡ

ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2010
12
28%

ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2011
31
72%
ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2011
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ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2010

الدورات والتدريب
تعمل دار اإلفتاء على عقد عدد من الدورات ،حيث عقدت بالتعاون مع مجعية «رعاية األيتام واحملتاجني» يف
أرحيا دورتني ،بعنوان «جتويد على قراءة حفص بن عاصم» األوىل يف العام 2010م ،أما الدورة الثانية يف عام
2011م ،ومنحت للخرجيني شهادة من دار اإلفتاء واجلمعية.
وعنيت دار اإلفتاء بإشراك موظفيها يف دورات متنوعة ،حيث شاركت يف الدورات التدريبية اليت عقدت يف
ُ
العاصمة األردنية «عمان» ،اليت عقدت من قبل بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر يف األراضي الفلسطينية،
وهي سلسة من الدورات بعنوان «القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية» ،حيث عقدت الدورة الثالثة
يف عام 2010م ،تلتها الدورة الرابعة يف  14أيار عام 2011م ،وشارك فيهن ثالثة مفتني.
وشاركت دار اإلفتاء يف عدد من الدورات التدريبية ،ففي عام 2010م متت مشاركة ( )7موظفني يف
برنامج(التطوير القيادي لقطاع اخلدمة املدنية) الذي عقد بإشراف ديوان املوظفني العام يف (مركز اإلدارة

والقيادة /بديوان املوظفني العام) ،وبلغ عدد الدورات عام 2011م ( ،)3وعدد املشاركني فيها ( )6منها :دورة
( )Dialogue in Englishو دورة مبادىء التحليل اإلحصائي(.)SPSS
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻌﺎﻣﻲ 2011 - 2010ﻡ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ
8

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ
8

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ
4
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ
2

2010

2011
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املنشورات واملطبوعات
ال يقتصر عمل دار اإلفتاء الفلسطينية على بيان األحكام الشرعية للمستفتني واملراجعني ،بل إنها تعمل
على نشر الوعي الديين من خالل إصداراتها املختلفة ،مثل جملة اإلسراء ،اليت تصدرها مرة كل شهرين
هجريني ،أو من خالل الكتب والنشرات ذات العالقة ،وصدر عن دار اإلفتاء خالل عامي 2011 - 2010م،

ما يقارب( )38إصداراً حسب اجلدولني املرفقني ،ناهيك عن املقاالت والنشرات والتقارير واألحباث اليت تصدر
ً
مستقبال.
عن الدار وفروعها واليت ال جمال حلصرها هنا ،آملني حصر هذه االصدارات

بعض إصدارات دار اإلفتاء  2010م
إعداد

اإلصدار

مساحة الشيخ حممد حسني

كتاب الرسول األسوة  ج3

فضيلة الشيخ عمار توفيق بدوي

كتاب فتاوى الزكاة

كتيب (كيف حتج عملياً)
كتيب

فضيلة الشيخ أمحد شوباش

( إجنازات دار اإلفتاء الفلسطينية خالل عامي 2009 - 2008م)

جملة اإلسراء األعداد من () 93 - 88

دار اإلفتاء الفلسطينية
دار اإلفتاء الفلسطينية
دار اإلفتاء الفلسطينية

إمساكية شهر رمضان عدد 1

دار اإلفتاء الفلسطينية

الروزنامة السنوية 2010م عدد 1

مساحة الشيخ حممد حسني

حبث «القدس تاريخ وإميان»

فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل

حبث «مكانة األسرة يف اإلسالم»

مساحة الشيخ حممد حسني

حبث «مكانة العقل يف القرآن والسنة»

دار اإلفتاء الفلسطينية

نشرة دينية «مبناسبة العام الدراسي اجلديد»
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بعض إصدارات دار اإلفتاء 2011م
إعداد

اإلصدار

دار اإلفتاء الفلسطينية

جملة اإلسراء األعداد من ()100 - 94
كتاب الرسول األسوة  ج4

مساحة الشيخ حممد حسني

إمساكية شهر رمضان عدد 1

دار اإلفتاء الفلسطينية

الروزنامة السنوية 2011م عدد 1

دار اإلفتاء الفلسطينية

حبث (زكاة خمصصات التقاعد والتوفري ومكافآت نهاية اخلدمة)

مساحة الشيخ حممد حسني

حبث (أهمية األخالق يف حياتنا املعاصرة)

فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل

حبث (أضواء على ضوابط العالقات الدولية واإلنسانية يف األخالق اإلسالمية)

فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل

حبث (العامل اإلسالمي ...مشكالت وحلول)

دار اإلفتاء الفلسطينية

حبث (الوقف اإلسالمي رؤية فقهية قانونية)

مساحة الشيخ حممد حسني

نشرة دينية (أعمال ليلة عيد الفطر ويومه)

دار اإلفتاء الفلسطينية

نشرة دينية (أعمال العشر األواخر يف رمضان)

دار اإلفتاء الفلسطينية

نشرة دينية (رمضان شهر القرآن وطاعة الرمحن)

دار اإلفتاء الفلسطينية

نشرة دينية (بعض املمارسات اخلاطئة يف شهر رمضان املبارك)

دار اإلفتاء الفلسطينية

نشرة دينية (االعتكاف)

دار اإلفتاء الفلسطينية

نشرة دينية (األحكام الشرعية والضوابط ملمارسة الرياضة)

دار اإلفتاء الفلسطينية

نشرة دينية (املولد النبوي)

دار اإلفتاء الفلسطينية
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ومل يقتصر عمل دار اإلفتاء على إصدار اجمللة أو الكتيبات ،بل إن الدار حترص على إصدار نشرات
دينية تثقيفية للمواطنني؛ للمساهمة يف نشر الوعي الديين ،كما شاركت الدار يف تقديم العديد من األحباث
للمؤمترات الداخلية واخلارجية ،حيث قدم يف العام 2010م ()3أحباث ،و( )5أحباث خالل عام 2011م ،وملا
للقدس واملقدسات من أهمية؛ فقد رصدت الدار االنتهاكات اليت متارسها سلطات االحتالل ضد القدس
واملقدسات ،وبلغ جمموع هذه التقارير ( )40تقريراً ،كما حترص الدار على نشر مقاالت دينية يف الصفحة
الدينية جلريدة القدس ،تتناول جانب من حياة الرسول الكريم ،حممد صلى اهلل عليه وسلم ،بعنوان الرسول
األسوة ،وبلغ عدد هذه املقاالت يف العام 2010م ما يقارب (ً )51
مقاال ،يف حني بلغت يف عام 2011م ()49
ً
مقاال وال يغيب عن دار اإلفتاء أهمية التواصل ،ونشر الفتاوى اخلاصة بشهر الرمحة (شهر رمضان املبارك) ،فيتم
نشر فتاوى دينية يف الصحف احمللية يومياًّ طيلة أيام شهر رمضان املبارك ،علماً أن مجيع إصدارات دار اإلفتاء
الفلسطينية تقدم جماناً للمواطنني من خالل فروع دار اإلفتاء املنتشرة يف حمافظات الوطن ،وتنشر كذلك عرب
الصفحة اإللكرتونية لدار اإلفتاء .www.darifta.org

ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﻲ 2011- 2010ﻡ

ﻋﺎﻡ 2010
16
%42
ﻋﺎﻡ 2011
22
%58
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بعض إصدارات دار اإلفتاء خالل عامي 2011 - 2010م

49

50

بعثة احلج
احلج ركن من أركان اإلسالم ،وحترص دار اإلفتاء الفلسطينية على تعريف حجاج بيت اهلل احلرام بأحكام احلج
وكيفية أدائه ،حتى يؤدوا شعائرهم على خري وجه ،وبكل ثقة وأمان ،وتعمل الدار على املشاركة يف الندوات
الدينية اليت تقام لوداع حجاج بيت اهلل احلرام يف مجيع حمافظات الوطن ،كما تعمل على املشاركة يف إرشاد
احلجاج من خالل إيفاد بعثة ترافقهم إىل األراضي احلجازية ضمن بعثة احلج الفلسطينية ،هادفة بذلك التسهيل
على احلجاج وأداء مناسكهم على الوجه الشرعي ،وتعمل الدار على إيفاد بعثة حج أخرى من خالل رابطة
العامل اإلسالمي ،وذلك لتعميق التواصل والتعاون مع املسلمني من شتى بقاع األرض ،ويشارك يف بعثات احلج
هذه مفتون وموظفون إداريون.

فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية  -وفضيلة الشيخ أمحد حسني  -مساعد مفيت القدس
 والسيد يوسف تيسري  -مدير دائرة املعلومات واحلاسوب  -و األستاذ حممد صوان  -رئيس احتاد املعلمني الفلسطينيني -خالل مشاركتهم يف مؤمتر احلج أثناء أدائهم مناسك احلج للعام 2011م

فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية  -والسيد يوسف تيسري  -مدير املعلومات واحلاسوب
واألستاذ حممد صوان  -رئيس احتاد املعلمني الفلسطينيني

خالل لقائهم معالي الدكتور عبد اهلل الرتكي  -األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي  -عام 2011م

51

إصالح اخلالفات والنزاعات
حترص دار اإلفتاء على املساهمة يف حتقيق األمن والسالم للمواطنني يف اجملتمع الفلسطيين سواء من خالل
اإلصالح األسري العائلي؛ لتحافظ على الرتابط داخل
األسرة الواحدة ،أو بني األسر الفلسطينية يف اجملتمع،
فتحقق بذلك احلماية للعائلة من االنفكاك والتحلل،
أو تقوم بالتدخل واملشاركة يف حل بعض الشجارات
واخلالفات العائلية العشائرية خاصة إذا كان األمر
يتعلق بقضايا القتل.
وتعمل دار اإلفتاء بالتعاون مع مجيع الوزارات
واملؤسسات واألجهزة األمنية على حل أي خالف
ينشب يف القرى واملدن واملخيمات ،ولذلك عملت دار
اإلفتاء على رفع كفاءة موظفيها العاملني يف هذا اجملال
وتطويرها من خالل الندوات والدورات اليت عقدت
يف هذا اجملال ،وقد بلغ عدد النزاعات واخلالفات اليت شاركت دار اإلفتاء يف حلها لعامي2011 - 2010م إىل
( ،)941وكانت هذه املشاركات يف صك الصلح ،أو املشاركة يف احتواء أي شجار.

فضيلة الشيخ حممد أبو الرب  -مفيت حمافظة جنني  -خالل مشاركته يف عقد صلح بعد شجار يف قرية
كفريت يف احملافظة بتاريخ  29آب 2011م
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شؤون املرأة
انطالقاً من حرص اإلسالم على االهتمام باملرأة ،ومنحها حقوقها املشروعة ،فقد عملت دار اإلفتاء على
التأكيد على هذه احلقوق ،ورفع مكانة املرأة يف اجملتمع ،فشاركت من خالل مفتيها يف اللجان اليت تهتم مبناهضة
العنف ضد املرأة ،أو املشاركة يف وضع قانون األحوال الشخصية مبا يتالءم مع ضمان حقوق املرأة ،وكذلك
التأكيد على حقها يف املرياث ،كما ينص عليه الدين اإلسالمي ،وحتريم قتل املرأة على خلفية (شرف العائلة).
وحرصت دار اإلفتاء على عقد لقاءات ثنائية مع اجلمعيات النسائية أو املؤسسات الداعمة حلقوق النساء،
حيث ناقشت يف هذه اللقاءات أسباب الطالق ،أو مشكلة الزواج املبكر ،أو حقوق املرأة العاملة ،والنفقة
وغريها ،حيث شارك مدير عام البحوث فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح يف مؤمتر صحفي ،نظمته وزارة اإلعالم
بتاريخ  24أيار 2011م ،بهدف الدعوة إىل اعتبار (جرائم القتل على خلفية الشرف) جرائم قتل عادية.
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التزكيات
نظراً لألهمية الدينية يف بيان األحكام الشرعية يف منتوجات بعض الصناعات الغذائية ،حترص بعض
املؤسسات واملصانع على إبراز شهادة حالل حتمل اسم الدار ،فتتقدم بطلب إىل دار اإلفتاء ملنحها هذه الشهادة،
فتقوم الدار من خالل فريق عمل بزيارة هذه املصانع والشركات ،بهدف التأكد من الذبح احلالل للمنتجات
اليت تدخل يف هذا النطاق ،كما تتأكد من خلو املنتجات من أي مواد حمرمة شرعاً بعد استيفاء مجيع األوراق
الثبوتية من خمتلف الوزارات واملؤسسات ،وجتدد مع كل فرتة حمددة ،حيث إن الكثري من الدول العربية
واإلسالمية تطلب هذه الشهادة من هذه الشركات اليت ترغب يف تسويق منتوجاتها للخارج ،وال يقتصر األمر
على إصدار هذه الشهادات (التزكيات) يف هذا اجملال ،بل متنح الدار مثل هذه التزكيات لطالب العلم ،حيث إن

كثرياً من اجلامعات تشرتط مثل هذه التزكية لقبول الطالب ،خاصة يف العلوم الشرعية ،باإلضافة إىل شهادات
أخرى متنح للجمعيات والنوادي الرياضية اليت تعمل على أخذ مساعدات من دول عربية وإسالمية صديقة،
وال متنح الدار مثل هذه التزكيات إال بعد استيفاء مجيع الشروط والوثائق الثبوتية من خمتلف الدوائر الرمسية،
وقد بلغ عدد التزكيات اليت منحت من قبل دار اإلفتاء خالل عامي  2010و2011م ( )61تزكية.
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املراجعون والزوار
زار دار اإلفتاء عدد من املراجعني الذين قدموا تساؤالت حول مواضيع فقهية أو دينية تهمهم يف شؤون
حياتهم ،ومت اإلجابة عنها من خالل فتاوى مكتوبة أو شفوية ،وبغرض احلصول على تزكيات ،أو لالستعانة
بدار اإلفتاء يف بعض قضايا اإلصالح ،حيث بلغ عدد املراجعني والزائرين لدار اإلفتاء الفلسطينية عام 2011م
يف خمتلف احملافظات(.)11738
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اخلطة اإلسرتاتيجية
املقدمة
ُتعد دار اإلفتاء الفلسطينية من أعمدة املؤسسات الدينية والوطنية الفاعلة يف فلسطني ،كما أنها تقف يف
طليعة املؤسسات اإلسالمية اليت تتحدث بلسان الدين احلنيف القائم على الوسطية ،انطالقاً من حرصها على
نشر الثقافة اإلسالمية ،وبيان األحكام الشرعية يف جماالت احلياة مجيعها ،بكل الطرق والوسائل املمكنة واملتاحة،
مراعيًة التطور العلمي الكامل يف خمتلف وسائل االتصال واملعلومات ،بهدف إيصال رسالتها إىل أكرب عدد
ممكن من املواطنني ،مبادرةً بتسهيل األحكام الشرعية إىل املواطنني الذين ال يستطيعون الوصول إىل الدار،
وذلك من خالل فتح فروع للدار يف خمتلف حمافظات الوطن.
وال يقتصر عمل دار اإلفتاء على فلسطني فحسب ،بل تعداهّ إىل العامل اإلسالمي ،من خالل الربيد اإللكرتوني
واالتصاالت اهلاتفية ،وميكن التعرف على هذا الدور من خالل السجالت اليت حتفظ فيها الفتاوى اليت ترد إىل
الدار من مجيع أحناء العامل ،عدا عن مشاركة الدار يف خمتلف األنشطة والفعاليات املختلفة.
األهداف
تهدف الدار إىل زيادة وعي اجملتمع الفلسطيين بالدين اإلسالمي ،وتطبيق مبادئه وأحكامه وتعاليمه بني
الناس،بعيداً عن املغاالة والتطرف ،والسري خبطوات ثابتة حنو وحدة الصف والقضية ،عاملة بكل صدق وأمانة
يف املسارات مجيعها ،حمققة األمن واألمان لكل فرد يف اجملتمع ،من خالل إخالص اجلميع وإتقانهم ألعماهلم،
يى اللهَُّ َع َمَل ُك ْم َو َر ُس ُ
ولُه
متطلعة إىل الفوز الكبري برضا اهلل سبحانه وتعاىل يف الدنيا واآلخرة { َوُق ِل ا ْع َمُلوا َف َسرََ
الش َهاَدةِ َفُينَبِّئ ُ
لىَ
ْ
َوالمُْ ْؤ ِمنُو َن َو َسرَُ
ب َو َّ
ُم
ُك ْم مِبَا ُكنْت ْ
تدُّو َن إِ َعالمِِ ال َغيْ ِ
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َت ْع َمُلو َن}(التوبة)105:

الوسائل واآلليات
تقوم الدار بتحقيق أهدافها من خالل العديد من اآلليات والوسائل واألنشطة منها:
1 .1العمل على توظيف فريق عمل شرعي مؤهل ألداء مهمة دار اإلفتاء يف توضيح األحكام الشرعية يف مجيع
املسائل املطروحة عليها من خالل إصداره الفتاوى ،والقرارات الفقهية باخلصوص ،مع االستعانة بعدد
من ذوي الشهادات العليا املتخصصني يف خمتلف العلوم من خارج دار اإلفتاء بعقد جلسات شهرية ملناقشة
املسائل الفقهية املستجدة ،وتشكيل جملس اإلفتاء األعلى.
2 .2تعيني موظفني إداريني ذي خربة وكفاءة من خالل اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية ،والعمل على
تدريبهم ليقوموا بإدارة الدار إدارة فاعلة.
3 .3االعتماد على فريق إعالمي متميز من خالل اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم بهدف إيصال
الفتاوى والقرارات الشرعية ومجيع ما تصدره الدار إىل املواطنني بأبسط الطرق والوسائل.
4 .4تعزيز نشاطات فروع الدار يف خمتلف حمافظات الوطن ،للرد على استفسارات املواطنني ،وتسهيل وصوهلم
إىل الدار.
5 .5طرح مواضيع مهمة تهم املواطنني يف حياتهم اليومية ومناقشتها ،حتى وإن مل ترد حوهلا أسئلة أو استفسارات،
وذلك من خالل تلمس حاجات املواطنني.
6 .6إظهار أهمية اإلفتاء والنتيجة اإلجيابية له يف حال التزم املواطنون بالفتاوى الصادرة ،وكسب ثقة املراجعني
بالدار من خالل تغليب املصلحة العامة ،واستبعاد املصلحة الشخصية.
7 .7التواصل العملي مع خمتلف الوزارات واملؤسسات يف فلسطني ،واالشرتاك يف اللجان اليت ُتشكل
للمساهمة يف بيان الرأي الشرعي يف القضايا املطروحة من قبلهم ،أو يف مسودات قوانني املشاريع املختلفة.
8 .8اإلبقاء على ثبات مهمة دار اإلفتاء ووظيفتها ،فال تتغري بتغري العاملني فيها ،بل تظل مواقفها وقراراتها
ثابتة تقوم على قواعد علمية متينة يف كل ما يصدر عنها.
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9 .9تبادل اخلربات والتواصل مع املؤسسات الدينية يف العاملني العربي واإلسالمي.
1010إبراز الكفاءة الفلسطينية وإظهارها حبيث حتظى باحرتام كبري من اجلميع وتقديره.
1111إصدار منشورات ومطبوعات يف جماالت خمتلفة ونشرها يف خمتلف وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة
واملسموعة ،باإلضافة إىل املوقع اإللكرتوني خلدمة املواطنني.
1212املشاركة يف الفعاليات الرمسية والشعبية اليت تعنى مبواجهة االحتالل.
1313املشاركة يف الورشات والندوات واملؤمترات احمللية والعاملية ،وإلقاء الدروس الدينية وخطب اجلمعة يف
املساجد ومراكز التأهيل واإلصالح.
1414العمل على حل اخلالفات والنزاعات من خالل التعاون مع جلان اإلصالح يف هذا اجملال.
1515املراقبة الشرعية احلالل على بعض املصانع واملنتوجات من خالل زيارتها ،واالطالع على طرق عملها،
وإعطائها شهادات حمللة شرعا إىل املواطنني.
1616دعم صمود املواطنني املقدسيني يف نضاهلم ضد االحتالل اإلسرائيلي ،والدفاع عن املسجد األقصى املبارك،
قبلة املسلمني األوىل ،وعن املقدسات الفلسطينية مجيعها.
التطلعات
1 .1إنشاء موسوعة شاملة للفتاوى املعاصرة ،جتمع ما صدر من فتاوى وقرارات فقهية باخلصوص.
2 .2توحيد مرجعية الفتوى داخل فلسطني ومتثيلها يف دار اإلفتاء الفلسطينية ،خاصة يف ظل انتشار فوضى
الفتاوى اليت تزعزع ثقة املواطنني باملفتني.
3 .3العمل على بث الربامج اإلعالمية وإصدار الفتاوى واإلصدارات مبختلف اللغات ،وعدم اقتصارها على
اللغة العربية فقط.
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