ومضات من نشاطات دار اإفتاء الفلسطينية لعامي 2013 - 2012م
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تقديم

احمد ه رب العامن ،والصاة والسام على أشرف اخلق وامرسلن ،سيدنا حمد وعلى
آله وصحبه الغر اميامن ،وبعد؛

فم��ن منطلق اح��رص على توثيق النش��اطات واإجازات؛ لتكون حاف��زاً على تقديم

امزي��د ،يس��ر دار اإفت��اء الفلس��طينية أن تق��دم إصداره��ا اخ��اص بنش��اطاتها امنجزة
لعامي 2012م 2013 -م ،باإضافة إى خطتها اإسراتيجية.
وإني إذ أشكر اإخوة واأخوات العاملن ي اإدارة العامة على جهودهم ونشاطاتهم ،كل
ي جاله وميدانه ،فإني أخص بالشكر كل من ساهم ي إعداد هذا اإصدار على ما بذلوه
ً
سائا اموى عز وجل أن جعله ي ميزان حسناتهم يوم القيامة ،واه
من عمل وسعي إجازه،

اه عمَل ركم ورس ر
يى ر
وله وامْر ْؤمنرو َن وسرَ
ردو َن إَى عال
سبحانه وتعاى يقولَ { :ورق ِل ا ْع َمرلواْ َف َسََ
َ َ ْ َ َ ر ر َ ِ َ َ ُ ِ َ ِِ
الش َهاَدةِ َفرينَبِئ ر
ْ
رم َت ْع َمرلو َ
ب َو َ
ن}(التوبة.)105:
ركم ِبَا ركنت ْ
ال َغيْ ِ
الشيخ حمد أمد حسن
امفي العام للقدس والديار الفلسطينية
حرر ي  8 :مادى اأوى 1435هـ
اموافق 9 :آذار 2014م
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الرؤية
رؤيتنا أن نكون مؤسسة حكومية رائدة ومتميزة ،تقدم كل متاح من أجل توعية
اجتمع وإصاحه ،وتثقيف العامة ،وجيب عن استفسارات اجمهور الدينية ،ي جاات
احياة كافة ،العقائد ،والعبادات ،واأخاق ،واأحوال الشخصية ،وامعامات ،والعقوبات،
والكفارات ،والسياسة ،وااقتصاد ،وبيان اأحكام الشرعية ي اجاات سالفة الذكر
ميعها ،من أجل الوفاء بالتزاماتنا جاه ديننا اإسامي احنيف أو ًا ،ثم الباحثن عن

اسأَرلواْ أَ ْه َل
احقيقة ثانيًا داخل فلسطن وخارجها ،وذلك انسجامًا مع قوله تعاى َ { :ف ْ

ِ
رم َا َت ْعَل رمو َن}
الذ ْك ِر إِن ركنت ْ

(النحل)43:

الرسالة
دار اإفتاء الفلسطينية مؤسسة إسامية رمية ،وُجدت لتلبية حاجة امواطنن ي جال معرفة احكم
الشرعي ي أمور حياتهم ،واحصول على إجابات علمية موثوقة عن استفساراتهم حول القضايا الدينية
وامسائل الي يتعرضون إليها استناداً إى كتاب اه وسنة رسوله الكريم ،صلى اه عليه وسلم ،ويقوم ُج ّل
عملها على بيان اأحكام الشرعية وتوضيحها للمستفتن (أفراداً وهيئات ومؤسسات) إى جانب ما تقوم به
من نشر لتعاليم الدين احنيف واآراء الفقهية امتعددة ،وامواضيع الفكرية من خال إصداراتها امتنوعة
ونشاطاتها امختلفة.
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مهيد
دار اإفتاء الفلس��طينية ،هي إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،وتتبع رئيس السلطة
مفت عام ها بتاريخ 1994 / 10 / 16م برس��وم صادر عن
الوطنية الفلس��طينية ،حيث م تعين أول ٍ
رئيس الس��لطة الوطنية الفلس��طينية.
ّ
ونظم عمل امؤسسة بصدور قانون رقم ( )7لسنة 2012م بتاريخ 2012 / 4 / 7م بشأن دار
اإفتاء الفلسطينية.
تقوم دار اإفتاء الفلسطينية بدور ريادي ي اجتمع الفلسطيي ،وخدمة الدين ،من خال امفتن
ي فلسطن ،الذين جيبون عن أسئلة الناس واستفتاءاتهم الدينية ،وبيان اأحكام الشرعية ي ختلف
جاات احياة ،مثل :العبادات ،وامعامات ،والعقيدة ،واأخاق  ...إخ ،فاجتمع الفلسطيي بأمس احاجة
إى مرجعية دينية رمية ،تعمل على مساعدة أبنائه ي توضيح أمور دينهم ودنياهم ،خاصة ي ظل حاوات
العدو الصهيوني ،واجهات ااستعمارية اأخرى سلخ الشعب عن هويته اإسامية ،وعن دينه وأرضه،
الي هي عنوان أصله ،وجذور أجداده.
ونظراً للفتاوى امتعددة الي تصدر من قبل العديد من اجهات ،عر امواقع اإس��امية على شبكة
اإنرنت وغيها من وس��ائل ااتصال واإعام ،فإن دار اإفتاء الفلس��طينية بصفتها امؤسسة امخولة
بإصدار الفتاوى ،تعمل على توحيد الفتوى وضبطها ،با يتماشى وامصلحة العامة هذا الشعب ،ويتسع
دور اإدارة العامة لدار اإفتاء الفلسطينية ليشمل مد جسور العاقات مع امؤسسات الوطنية والشعبية
والدولية  ،وامش��اركة ي امؤمرات والندوات احلية والدولية ،ونشر الفتاوى ،وتوحيد امرجعية للفتوى،
ونشر ماحة اإسام ،والتصدي لأفكار اهدّامة ،وبيان امنهج الدعوي الصحيح ،وشرح العلوم الشرعية
وبيانها ،والتواصل مع الدعاة امتميزين وامؤهلن بعلوم الشريعة؛ أ ّن الفتوى إعام بالدين ،وتوقيع عن
رب العامن.
ويتطلب تثبيت هذا الدور العظيم وتعزيزه ،مواصلة العمل من أجل رفدها بالكوادر العلمية
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واإدارية ،وتطوير عملها وتنظيمه بشكل مستمر.
وينبغي ي هذا امقام اإشارة إى أهمية فلسطن بشكل عام ،والقدس الشريف بشكل خاص ،كونها
أوى القبلتن وثالث امسجدين ،مسرى رسول اه ،صلى اه عليه وسلم ،ومعراجه ،عاوةً على تارخها
وإساميتها ،ومن منطلق احافظة على مكانة فلسطن وقدسيتها مثلة بعاصمتها القدس الشريف ،فإن
قيادتنا السياسية تولي ااهتمام امتواصل لدار اإفتاء الفلسطينية ،برفدها بأفضل العلماء والكوادر،
وتقديم التسهيات الازمة من أجل إجاح رسالة هذه امؤسسة على ختلف اأصعدة.
أهم النشاطات الي قامت بها؛ ليضع امواطن ي صورة اإجازات ،وقد
ويأتي هذا اإصدار ليرز َّ
ألقى هذا اإصدار الضوء على ما شاركت فيه دار اإفتاء الفلسطينية من فعاليات ونشاطات عديدة،
خال العامن 2013 - 2012م تتعلق بنشر الوعي الديي ،وإصدار الفتاوى والقرارات الفقهية ذات
الصلة بشؤون احياة امختلفة ،واأ ِهّلة ،وامساهمة ي إصاح اخافات والنزاعات ،وامشاركة ي ختلف
الفعاليات الرمية والشعبية ،وحضور امؤمرات والورشات وغيها ،كما تضمنت تلك النشاطات
امطبوعات والنشاطات اإعامية والدروس الدينية.
وردعمت تلك النشاطات بالرسومات البيانية اإحصائية ،واجداول ،والصور الي توضح تلك النشاطات.
وقامت دار اإفتاء الفلسطينية بهذه النشاطات بقيادة ماحة الشيخ حمد حسن -امفي العام للقدس
والديار الفلسطينية -وإشراف فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه –الوكيل امساعد لدار اإفتاء
الفلسطينية ،-ومن خال موظفيها ي اإدارة العامة ،وفروعها ي احافظات الفلسطينية ،حيث تنقسم
الدار إى مديريات ،هي :اإدارة العامة للشؤون اإدارية وامالية ،واإدارة العامة للعاقات العامة واإعام،
واإدارة العامة للبحوث والتخطيط ،وينبثق عنها دوائر وأقسام ر
وشعب عدة.
وترجو دار اإفتاء اه سبحانه وتعاى أن يعينها على تقديم كل ما خدم فلسطن واأمة العربية
واإسامية ،ونشر الوعي الديي للمواطنن.
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ﻣدﻳر ﻋﺎم ﻣﻛﺗب اﻟﻣﻔﺗﻲ اﻟﻌﺎم

@ @
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@@

 



ﻟﻠﺷؤون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣدﻳر ﻣﻛﺗب اﻟوﻛﻳﻝ

داﺋرة ﻣﺟﻠس اﻹﻓﺗﺎء اﻷﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون

اﻟﻣﻔﺗﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘدس واﻟدﻳﺎر اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ

ﻧﺎﺋب اﻟﻣﻔﺗﻲ اﻟﻌﺎم ) اﻟوﻛﻳﻝ (

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

ﻣﺟﻠس اﻹﻓﺗﺎء اﻷﻋﻠﻰ

ﻣدﻳر ﻣﻛﺗب اﻟوﻛﻳﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋد

اﻟوﻛﻳﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋد

وﺣدة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗﺧطﻳط
ﻣراﻛز دور اﻹﻓﺗﺎء
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت

النشاطات
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الفتاوى
ريع ُد إصدار الفتاوى من أهم أعمال دار اإفتاء الفلسطينية وأبرزها ،حيث تعمل الدار على بيان اأحكام
الشرعية للمواطنن ي شتى جاات احياة ،وتصدر هذه الفتاوى بشكل مباشر للمستفتن ،ويتم الرد على
أسئلة الوزارات وامؤسسات واهيئات امختلفة ،فيما خص إبداء الرأي بوضوع معن ،وقد تكون هذه اأسئلة
شفوية ،أو إلكرونية ،أو عر اهاتف.
ومكن تقسيم الفتاوى الي تصدرها دار اإفتاء إى عامة وطاق ،وقد صدر عنها خال عامي - 2012
2013م ( )1924فتوى عامة ،و( )8525فتوى طاق ،باإضافة إى آاف الفتاوى الشفوية واإلكرونية،
وتشمل هذه الفتاوى واأسئلة ما يصدر عن اإدارة العامة لدار اإفتاء الفلسطينية ومراكزها ي حافظات
الوطن كافة.

وملت الفتاوى العامة عدداً من الفتاوى الطبية الي حتاج اإفتاء فيها إى رأي الطب قبل إصدارها ،حيث

يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الصحة الفلسطينية ،وقد بلغ عدد هذا النوع من الفتاوى ي الفرة امذكورة
( )210فتاوى.
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻌﺎﻣﻲ 2013 -2012ﻡ
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ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ

5000

إحصاءات الفتاوى لعام 2012م

إحصاءات الفتاوى لعام 2013م
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موذج للفتاوى العامة الي صدرت عن دار اإفتاء الفلسطينية

موذج لفتاوى الطاق الي صدرت عن دار اإفتاء الفلسطينية
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جلس اإفتاء اأعلى وقراراته الفقهية
يضم جلس اإفتاء اأعلى ( )19عضواً من أصحاب الفضيلة من ختلف حافظات الوطن ،وجتمعون
بشكل دوري وحسب احاجة؛ وذلك مناقشة مواضيع ومسائل فقهية وعامة ،ويتشكل بوجب قرار بقانون
رقم  7الذي صدر برسوم رئاسي سنة 2012م من بعض أصحاب الفضيلة امفتن وأساتذة الشريعة ي
اجامعات الفلسطينية ،ومندوب عن وزارة اأوقاف والشؤون الدينية ،ورئيس حكمة استئناف شرعية من
دائرة القضاء الشرعي ،وبلغ عدد اجلسات الي عقدت ي عامي 2013 - 2012م ( )19جلسة؛ منها
( )8جلسات ي العام 2012م ،و( )11جلسة ي العام 2013م .وبلغ عدد القرارات الفقهية الي صدرت
عام 2012م عن اجلس( )11قراراً ،و( )19قراراً ي عام 2013م؛ بجموع ( )30قراراً خال عامي

 2012و 2013م ،ويستعن اجلس عند احاجة بأشخاص من ذوي ااختصاص واخرة من خارج اجلس؛ لبيان
الرأي الطي أو ما شابه ،عند مناقشة مواضيع علمية أو غيها ذات صلة بتخصصاتهم ،فيستضيف اجلس

أصحاب العاقة بهذه اموضوعات ،كما حصل ً
مثا عند مناقشة حكم الشرع ي عمليات زراعة اأجنة الي
يشارك فيها اأزواج السجناء مع زوجاتهم من خال استخدام تقنيات طبية خاصة ،حيث استضاف اجلس

وفداً من مركز رزان لعاج العقم وأطفال اأنابيب ،وذلك إثر ورود عدد من ااستفسارات حول هذه امسألة،
وجرى ااستيضاح حول طبيعة هذه العمليات الطبية ،وضوابط اللجوء إليها وحاذيرها ،ما ساهم ي التمكن
من إصدار القرار الفقهي امناسب.
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻣﻲ 2013 -2012ﻡ
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ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
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ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -خال ترؤسه اجلسة ()103
من جلسات جلس اإفتاء اأعلى بتاريخ  28آذار 2013
حضور الدكتور سام أبو خيزران ،مدير عام مركز رزان لعاج العقم وأطفال اأنابيب ،والسيد حمد قبان.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية -
خال ترؤسه اجلسة  112من جلسات جلس اإفتاء اأعلى بتاريخ  26كانون اأول 2013م

جانب من أعضاء جلس اإفتاء اأعلى خال حضور جلسة ( )107من جلس اإفتاء اأعلى
بتاريخ  4موز 2013م
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ماذج من القرارات الفقهية الصادرة عن جلس اإفتاء اأعلى خال العامن 2013 - 2012م
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اأهلة
تعلن دار اإفتاء الفلسطينية عن مطالع الشهور القمرية ،مستأنسة با يصدر عن الدول العربية واإسامية
احيطة باخصوص ،آخذةً بعن ااعتبار وحدة امطالع ،بهدف احرص على أداء امسلم لعبادته بسهولة ويسر،
وتعتمد أهمية اإعان عن الشهور القمرية ي حديد العبادات ،ومن أهمها :عبادة الصوم ،وكذلك حديد
عيد الفطر ،وعيد اأضحى امبارك ،كما تعتمد عليها كذلك ي حديد بعض امناسبات الدينية :كذكرى امولد
النبوي الشريف ،وذكرى اإسراء وامعراج ،وبداية العام اهجري اجديد ،وتقوم الدار بتابعة حري رؤية اهال

ي بداية كل شهر قمري ونهايته ،ويعقد هذه الغاية اجتماع ي بداية كل من شهري رمضان وشوال؛ تعبياً عن
الفرح بقدومهما ،ومراعاةً أهمية حديد بدايتهما ،ويدعى حضور هذا ااجتماع عدد من امسؤولن الرمين
والشعبين وعلماء امسلمن ،وتتم متابعة هذا التحري ي فروع دار اإفتاء ي ختلف احافظات ،لكن ااجتماع
الرئيس يكون ي امسجد اأقصى امبارك.
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النشاطات اإعامية
اهتمت دار اإفتاء الفلسطينية بالنشاطات اإعامية ،الي تساعد على نشر الوعي الديي بن امواطنن
بسهولة ويسر ،وتنوعت هذه اأنشطة من أخبار صحفية تغطي نشاط الدار ،إضافة إى البيانات الي تتناول
موقف دار اإفتاء من اأحداث ،حلية كانت أم دولية ،وامشاركة ي امؤمرات الصحفية؛ مناقشة مواضيع مهمة،

أو برامج دينية ،تركز على بيان اأحكام الشرعية للمواطنن ،وتكون غالباً على اهواء مباشرة؛ لفتح اجال
للمواطنن للتوجه بأسئلتهم واستفساراتهم لدار اإفتاء؛ بغية احصول على إجابات شرعية بشأنها.

وبلغ عدد هذه اأنشطة لعامي 2013 - 2012م ما يقارب ( )3453نشاطاً ،ملت وسائل اإعام امقروءة

وامسموعة وامرئية ،احلية والعربية والدولية.
الرامج اإعامية وامؤمرات الصحفية
قامت دار اإفتاء بامشاركة ي عدد من الرامج التلفزيونية ،منها برنامج (الدين يسر) الذي يبث عر
تلفزيون فلسطن والفضائية الفلسطينية ،واهتمت دار اإفتاء الفلسطينية بامشاركة ي عدد من امؤمرات
الصحفية امتعلقة باأوضاع الفلسطينية والقدس وامقدسات ،كان منها مشاركة ماحة امفي العام للقدس
والديار الفلسطينية ي مؤمر صحفي لدعم الرئيس ي طلب عضوية فلسطن لأمم امتحدة.

مشاركة ماحة امفي العام ي امؤمر الصحفي بتاريخ  26حزيران 2012م دعمًا لسيادة الرئيس أبو مازن حفظه اه
ي انضمام فلسطن كعضو مراقب ي اأمم امتحدة
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ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -أثناء مشاركته ي امؤمر الصحفي
الذي عقدته اهيئة اإسامية امسيحية بتاريخ  29أيار 2012م بعنوان (اانتهاكات اإسرائيلية
ي امدينة امقدسة وخاصة زرع القبور الوهمية ورفع العلم اإسرائيلي ي باحات امسجد اأقصى)

وشارك ماحته ي مؤمر صحفي عقد استنكار إجراء اماراثون اإسرائيلي للمرة الثانية ي القدس ،وأوضح
ماحته أن هذا اماراثون يندرج ي سياق سياسات قوات ااحتال التهويدية مدينة القدس .

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -أثناء مشاركته ي امؤمر الصحفي
الذي عقده نادي الصحافة امقدسي بالتعاون مع جمع قدسنا لاحادات الرياضية ي صالون اأحد الرياضي ي
مقهى الكتاب الثقاي (امكتبة العلمية) احتجاجًا على إجراء اماراثون اإسرائيلي ي القدس بتاريخ  9آذار 2012م
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خطب اجمعة والدروس الدينية
خطب اجمعة
يلقي عدد من مفتيي دار اإفتاء الفلسطينية خطب اجمعة ي امساجد ،مساهمة ي حقيق رسالة الدار
وأهدافها ي نشر الوعي الديي بن امواطنن ،وبيان اأحكام الشرعية هم ،وبلغ عدد اخطب الي ألقاها امفتون
ي ختلف احافظات الفلسطينية لعامي 2013 - 2012م ما يقارب ( )893خطبة دينية ،تناولوا فيها ختلف
جوانب احياة الي تهم امواطنن ،حيث أ َم ماحة الشيخ حمد حسن ،امفي العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب امسجد اأقصى امبارك ،امصلن يوم اجمعة ضمن وقفة احتجاجية أقامها عدد من أهالي سلوان ي
القدس ي خيمة ااعتصام حي البستان ،استنكاراً للممارسات اإسرائيلية ضد القدس بعامة وسلوان خاصة،
وتناول ي خطبته ما تتعرض له القدس من تهديد ،ومصادرة لأرض ،وإقامة امزيد من امستوطنات ،ودعا
إى نصرة القدس ،ودعم امقدسين والوقوف إى جانبهم ،حيث قال ماحته( :إن الغاية من الصاة ي اخيمة
التأكيد على امرابطة من أجل ماية هذا احي ،وبالتالي ماية القدس؛ أن سلوان هي البوابة اجنوبية للمسجد
اأقصى ،وبالتالي فإن اأجر والثواب عند اه سبحانه وتعاى كبي جداً).

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -يؤم امصلن ي خيمة ااعتصام الي
أقيمت للتضامن مع أهالي حي سلوان ي القدس بتاريخ  19أيار 2012م
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كما ألقى فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة  -مفي حافظة بيت حم – خطبة اجمعة عند احاجز اجنوبي

مدينة بيت حم تضامناً مع اأسرى ي السجون اإسرائيلية ،وخاصة امضربن عن الطعام ،واحتجاجاً على
استشهاد اأسي عرفات جرادات.

الشيخ عبد اجيد العمارنة  -مفي حافظة بيت حم  -يلقي خطبة اجمعة عند امدخل اجنوبي
مدينة بيت حم ـ تضامنًا مع اأسرى ي السجون اإسرائيلية ،بتاريخ  1آذار 2013م

وألقى ماحة الشيخ حمد حسن –امفي العام للقدس والديار الفلسطينية -خطبة اجمعة ،وأقام الصاة
حضور امئات من أهالي اأسرى امقدسين بشاركة حافظ القدس عدنان احسيي ،وحام عبد القادر مسؤول
ملف حركة فتح ي القدس ،وأمد رويضي مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس ،حيث أشاد ماحته بصمود
اأسرى الفلسطينين ي معركة اأمعاء اخاوية الي خاضوها منذ مانية عشر يوماً؛ احتجاجاً على اممارسات

اإسرائيلية حقهم ي داخل السجون ،وشدد ماحته على أهمية ااعتصامات التضامنية مع اأسرى الفلسطينين
إى حن اإفراج عنهم.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -أثناء أدائه صاة اجمعة
أمام مقر الصليب اأمر ي حي الشيخ جراح حضور أهالي اأسرى وعدد من اأسرى احررين ي إطار التضامن
مع اأسرى امضربن عن الطعام وذلك بتاريخ  4أيار 2012م
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الدروس الدينية
شاركت دار اإفتاء ي إلقاء الدروس الدينية الي ملت ختلف فئات الشعب الفلسطيي ،وختلف احافظات،

حيث رألقيت دروس ي مراكز التأهيل واإصاح ،بالتعاون مع التوجيه السياسي والوطي ،وي اجامعات
وامدارس على طاب العلم ،وعلى قوات اأمن الوطي ،وعلى بعض اأجانب ،وبلغ عدد هذه الدروس لعامي

2013 - 2012م ما يقارب( )4262درساً ،تناول امدرسون ختلف جوانب احياة ،مساهمة ي تثقيف امواطنن،

وفتح اجال فيها لأسئلة؛ ما يتيح للمواطنن على ختلف فئات شرائحهم فرصة أكر للتعلم ،وَتَلقي الوعي

الديي ،وكان من تلك الدروس حاضرة لفضيلة الشيخ ميل معة -مفي حافظة سلفيت -ألقاها على أفراد
الشرطة ،وتناول العديد من اموضوعات الي تهمهم ي حياتهم العملية والدينية.

الشيخ ميل معة  -مفي حافظة سلفيت  -يلقي حاضرة على أفراد الشرطة ي سلفيت بتاريخ  31موز 2012م

ﺧﻄﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ 2013-2012ﻡ
ﺧﻄﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
17%

ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
83%
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امشاركة ي افتتاح امراكز وامؤسسات
شاركت دار اإفتاء الفلسطينية ي افتتاح عدد من امؤسسات وامراكز واجمعيات ي ختلف حافظات
الوطن ،وذلك ي إطار تواصلها مع ختلف فئات الشعب الفلسطيي ،حيث تع ُد هذه امؤسسات لبنة أساسية
ي بناء الدولة العتيدة ،وحضرت افتتاح مراكز مهمة للمجتمع الفلسطيي ،وبلغ عدد امشاركات على هذا
الصعيد ما يقارب ( )455مشاركة ،كان منها مشاركة ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار
الفلسطينية -ي افتتاح مستشفى (مار يوسف) الفرنسي ي الشيخ جراح ي القدس.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -خال افتتاح امستشفى الفرنسي
حضور البطريرك طوال  -رئيس جلس اأمناء  -والدكتور صائب عريقات  -عضو جلس اأمناء
وذلك بتاريخ  5حزيران 2013م

كما شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه -الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية -ي افتتاح
بريد بلدية الرام الذي خدم  24ألف نسمة ي منطقة الرام ،ومس بلدات أخرى جاورة ،ضمن جمع قرى
مال القدس هي :جبع ،وعناتا ،وحزما ،وقلنديا ،وخماسّ ،
وبن الشيخ إبراهيم عوض اه ي كلمة ألقاها أن
القدس جزء من عقيدتنا الي جب أن حافظ عليها وعلى مؤسساتها ،وخدم مواطنيها ،وشكر وزارة ااتصاات
وتكنولوجيا امعلومات على جهودها امتواصلة ي بناء مراكز الريد ،وإصدار طوابع بريدية تامس حياة
امواطنن ،والي تقدم هدفاً واحداً ،وهو بناء هذا الصرح ي هذا الوطن.
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فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه  -الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية  -خال مشاركته ي
افتتاح مكتب بريد بلدية الرام حضور وزيرة ااتصاات وتكنولوجيا امعلومات د .صفاء ناصر الدين
ووزير القدس وحافظها امهندس عدنان احسيي و رئيس بلدية الرام علي مسلماني
وذلك بتاريخ  10تشرين اأول 2013م.
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الفعاليات الرمية والشعبية
حرصت دار اإفتاء على مشاركة امواطنن أفراحهم وأحزانهم ،وذلك انسجاماً مع حرصها على وحدة اجتمع
الفلسطيي ،فشاركت ي فعاليات التضامن مع اأسرى ،ومواجهة اجدار ،وااحتفاات الدينية... ،إخ.
ووصل عدد الفعاليات الرمية والشعبية الي شارك فيها امفتون وموظفو دار اإفتاء لعامي 2013 - 2012م
إى( )1794فعالية.
وقام ماحة الشيخ حمد حسن امفي العام للقدس والديار الفلسطينية –خطيب امسجد اأقصى امبارك-
على رأس وفد من دار اإفتاء الفلسطينية بعيادة اأسي احرر حمد التاج ،الذي رقد على سرير الشفاء ي
جمع فلسطن الطي ي رام اه ،وكان ي استقبال ماحته والوفد امرافق الدكتور أمد البيتاوي مدير عام اجمع
الطي ،وأمد أبو خليل امدير اإداري للمجمع .وأكد ماحته لأسي التاج على أن القيادة الفلسطينية والشعب

الفلسطيي يولون قضية اأسرى رج ّل اهتمامهم ،مثنياً على اأسرى الذين ضحوا بأرواحهم وحرياتهم من أجل

عر اأسي
كرامة الشعب الفلسطيي ومقدساته وأرضه ،داعياً إى رفع الظلم عن اأسرى وحريرهم ،بدوره ّ
التاج عن تفاؤله بالتحرير القريب لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا ،وانتصار إرادة أسرانا الذين يأملون من أمتهم

مساندة حقيقية ،ليتمكنوا من اخاص من قيد اأسر.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -وفضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض
اه -الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية -وحمد جاد اه  -مدير عام الشؤون اإدارية وامالية-
خال زيارتهم لأسر احرر حمد التاج بتاريخ  22نيسان 2013م
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ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -وفضيلة الشيخ حمد سعيد صاح
 -مفي قوى اأمن الفلسطينية  -أثناء زيارتهما لأسر احرر الشيخ خضر عدنان ي عرابة بتاريخ  20نيسان 2012م

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -يقدم التهاني لأسر احرر جهاد
العبيدي ي القدس بعد قضائه  25عامًا ي سجون ااحتال بتاريخ  21كانون الثاني 2013م
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ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية -
يقدم بتاريخ  4تشرين الثاني 2013م التهاني لأسرى احررين ي جنن
ويسلم درعًا لأسر احرر حمد يوسف تركمان بعد قضائه واحداً وعشرين عامًا ي سجون ااحتال

ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -وفضيلة الشيخ إبراهيم عوض اه -
الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية  -و فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة  -مفي حافظة بيت حم
خال زيارة تهنئة لأسر احرر عيسى عبد ربه ،وذلك بتاريخ  3تشرين الثاني 2013م
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ومن منطلق حرص دار اإفتاء على الدفاع عن القدس وامقدسات الفلسطينية ،والتأكيد على مكانتها
الدينية ،وعلى حق الفلسطينين ي حرية العبادة ،قام امفي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ حمد

حسن بزيارة بلدة تقوع جنوب شرق بيت حمّ ،
لاطاع على أوضاع امساجد الي تعرضت اعتداءات من
قبل امستوطنن الذين خطوا عليها شعارات عنصرية.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية -
خال زيارته بتاريخ  19نيسان 2013م مسجد تقوع ي بيت حم لاطاع على انتهاكات امستوطنن
وما كتبوه من شعارات عنصرية على جدران امسجد ،وكان ي استقباله رئيس بلدية تقوع وأعضاؤها
وموظفوها ومع من وجهاء البلدة ومؤسساتها.

كما شارك ماحته ي اعتصام أمام مدرسة ابن رشد؛ رفضاً لفرض امنهاج اإسرائيلي ي مدارس القدس،
وحذر ماحته من خطورة تطبيق امنهاج اإسرائيلي ي مدارسهم ،وما يرتب على ذلك من تضليل آاف
الطاب ،وتزييف وعيهم ،وإضعاف انتمائهم الوطي ،وزعزعة مسكهم بالقدس ،وأكد على أن أبناء الشعب
الفلسطيي يرفضون تزييف تارخهم.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -خال اعتصامه أمام مدرسة ابن رشد
ي صور باهر ي مدينة القدس بتنظيم من هيئة العمل الوطي ،وذلك بتاريخ  21أيلول 2013م.
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وشارك ماحة امفي العام ي إطار تشجيع الشباب والرياضة ي مدينة القدس ي افتتاح (بطولة القدس
عاصمة الدولة الفلسطينية) لأشبال بكرة القدم ،وأكد ماحته ي كلمة ألقاها على أن مدينة القدس ستبقى
فلسطينية وعربية وإسامية ،وأن افتتاح البطولة هو رد على مارسات التهويد اإسرائيلية ي امدينة.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -خال مشاركته ي افتتاح بطولة
القدس بتنظيم من اجلس اأعلى للشباب والرياضة ورابطة أندية القدس على أرض ملعب جبل الزيتون
ي مدينة القدس بتاريخ  25شباط 2013م

واهتمت دار اإفتاء الفلسطينية بامشاركة ي حفات التكريم ،منها مشاركة الشيخ حمد حسن -امفي
العام للقدس والديار الفلسطينية ي امهرجان الذي أقامته (جنة مقاومة اجدار وااستيطان ي القدس)
و(اأمانة العامة لعشائر القدس وفلسطن) ،لتكريم سبع وعشرين شخصية مقدسية ب�(وسام الشرف لفرسان
القدس) عملوا وضحوا من أجل امدينة امقدسة وامسجد اأقصى امبارك ،ي مهرجان نصرة القدس وامسجد
اأقصى .وأثنى ماحته ي كلمة ألقاها على دور جنة مقاومة اجدار وااستيطان واأمانة العامة ي الدعوة إى
30

مهرجان نصرة القدس وامسجد اأقصى امبارك ،مؤكداً على أنها نصرة لكل مقدسي ي هذه امدينة امباركة،

موضحاً أن امواطن امقدسي حتاج إى ما يعينه على الصمود على هذه اأرض ي جال الصحة ،والتعليم،

والثقافة ،وااقتصاد ،واحياة ااجتماعية؛ لكي يبقى حافظاً على أرضه ي بيت امقدس.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -أثناء إلقائه كلمة ي حفل
التكريم الذي أقامته (جنة مقاومة اجدار وااستيطان ي القدس) و (اأمانة العامة لعشائر القدس وفلسطن)
بتاريخ  3آذار 2012م الذي عقد ي قصر احمراء ي القدس.

وشارك ماحته ي مهرجان تكريم امعلمن ي القدس بعنوان (اانتصار والدولة) ،وأكد ماحته ي كلمة
ألقاها على أهمية دور امعلم ي احياة الوطنية والثقافية واإنسانية ،ووجه التحية والشكر للمعلم الفلسطيي
الذي يؤدي رسالته رغم الظروف القاسية الي يفرضها ااحتال اإسرائيلي.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -أثناء مشاركته ي حفل التكريم
الذي أقامته مدرسة (حسي اأشهب) ي الرام بتاريخ  13كانون اأول 2012م.

31

وشارك فضيلة الشيخ عمار أيوب بدوي – مفي حافظة طولكرم  -ي حفل خريج دورة (موع اأقصى)

بسجد صاح الدين اأيوبي بنزلة عيسى ،ر
وك ِرم ستون طالباً ي هذه الدورة الدينية ،الي ر ّكزت على إعطاء

فكرة موجزة عن علوم الفقه ،والعقيدة ،والتفسي ،والسية النبوية ،وذلك حضور مع غفي من أهل البلدة.

وألقى الشيخ عمار حاضرة عن فضل العلم الشرعي ،وأهميته ي حياة امسلمن .وي اختام عقد لقاء فقهياً
مفتوحاً مع امصلن ،وذلك بفتح باب اأسئلة الي أجاب عنها.

مشاركة فضيلة الشيخ عمار أيوب بدوي  -مفي حافظة طولكرم  -ي حفل خريج دورة (موع اأقصى)
ي حافظة طولكرم بتاريخ  15آب 2012م

فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه  -الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية -
وفضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة  -مفي حافظة بيت حم  -أثناء مشاركتهما ي احتفال خريج
طاب مدرسة بيت ساحور الثانوية بتاريخ  26أيار 2012م
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وشاركت دار اإفتاء ي العديد من الفعاليات التضامنية ،حيث شارك ماحة الشيخ حمد حسن -امفي العام
للقدس والديار الفلسطينية ي إطار التضامن مع مدينة خليل الرمن ي فعالية انطاق ملة (القدس توحدنا

واخليل جمعنا) حيث ّ
بن ماحته ي كلمة ألقاها مكانة مديني القدس واخليل الدينية ،مشدداً على ضرورة

إنهاء اانقسام؛ انطاقاً من الواجب الديي والوطي ،وحقيق الوحدة ،ونصرة القدس ومسجدها اأقصى
امبارك ،واخليل ومسجدها اإبراهيمي الشريف.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -خال مشاركته ي فعالية انطاق ملة
(القدس توحدنا واخليل جمعنا) بتاريخ  25آذار 2013م

كما شاركت دار اإفتاء الفلسطينية ي امناسبات الوطنية وااحتفاات الدينية ،مثل مشاركة ماحة امفي
العام ي ااحتفال بذكرى امولد النبوي الشريف ،حيث قال ماحته ي كلمة ألقاها :إن الرسول حمد ،صلى
اه عليه وسلم ،أثنى على شهداء أمته ،وحن على نهجهم قدمنا آاف الشهداء واأسرى ،وأكد على حق
الفلسطينين ي بناء الدولة على اأرض الي أورثها اه هذه اأمة ،أرض اإسراء وامعراج.
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سيادة الرئيس حمود عباس حفظه اه وماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية -
ومعالي وزير اأوقاف والشؤون الدينية الدكتور حمود اهباش ومعالي الدكتور حسن اأعرج  -رئيس ديوان الرئاسة -
ي ااحتفال بذكرى امولد النبوي الشريف بتاريخ  24كانون الثاني 2013م

كما شارك فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة ي احتفال العيش امشرك الذي أقامته معية رعاية اأيتام
واحتاجن ي أرحا ،بالتعاون مع مركز اللقاء ،وألقى فضيلته كلمة عن التعايش من منطلق إسامي ،وذلك ي
مقر اجمعية ي أرحا.

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة  -مفي حافظة بيت حم  -خال مشاركته ي احتفال العيش امشرك
بتاريخ  11نيسان 2013م
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وشاركت دار اإفتاء ي عدد من الزيارات التضامنية ،منها قيام ماحة امفي العام بزيارة تضامنية إى دير
جبل صهيون لآباء الفرنسيسكان ،الذي تعرض اعتداء عنصري بكتابة عبارات مسيئة للديانة امسيحية على
جدرانه ،من قبل ماعة يهودية متطرفة ،واستنكر ماحته ي كلمة ألقاها التعدي على دور العبادة والرموز الدينية،
وشدد على قيم التسامح الديي ،ونبذ التطرف والعنف ،وأكد على الوحدة الوطنية.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -ي زيارة تضامنية إى دير جبل صهيون
بتاريخ  3تشرين اأول 2012م

على صعي ٍد آخر؛ قام فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة -مفي حافظة بيت حم -بزيارة الطفل اجريح حمد

خالد الكرد  13عاماً ،من خيم عايدة ،الذي رقد ي غرفة العناية امركزة ي مستشفى بيت جاا ،على إثر اجراح
الي أصابته بسبب إطاق قوات ااحتال اإسرائيلي النار عليه.

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة  -مفي حافظة بيت حم  -يطمئن على الطفل الكرد ي مستشفى بيت جاا
بتاريخ  26شباط 2013م
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وشاركت دار اإفتاء الفلسطينية ي تقديم التعازي ،وامواساة أهالي الشهداء واحوادث امأساوية ،حيث
قام ماحة الشيخ حمد حسن -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية /خطيب امسجد اأقصى امبارك -على
رأس وفد من دار اإفتاء الفلسطينية بتأدية واجب العزاء ي حافظة جنن بضحايا حادث السي امؤسف الذي
وقع بعد أدائهم مناسك العمرة ،وألقى ماحته كلمة دعا فيها اأهالي إى الصر ،واحتساب اأجر عند اه تعاى،
ً
سائا اموى عز وجل أن يتقبل الضحايا مع النبين والصديقن والشهداء والصاحن ،وحسن أولئك رفيقاً.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -ووفد من دار اإفتاء الفلسطينية يقدمون التعازي
لذوي الضحايا ي حافظة جنن بتاريخ  20آذار 2013م

وقام فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه -الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية ،ومفي حافظة رام
اه والبية  -بأداء واجب العزاء بالشهيد مؤيد غزاونة ي الرام ،وبن فضيلته ي كلمة ألقاها مكانة الشهداء

ً
سائا اه أن يتقبله مع النبين
عند اه سبحانه وتعاى ،وأشاد بالشهيد غزاونة الذي قضى حبه ظلماً وعدواناً،

والصديقن والشهداء والصاحن ،وحسن أولئك رفيقاً.
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فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه  -الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية ،ومفي حافظة رام اه والبرة -
أثناء إلقاء كلمة ي عزاء الشهيد غزاونة بتاريخ  17آذار 2013م

كما قام ماحة الشيخ حمد حسن -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية -بتقديم واجب العزاء
للسفي الركي شاكر تونرنلر بوفاة والدته ،وعر امفي عن تقديره مواقف احكومة الركية وشعبها جاه الشعب
الفلسطيي وحقوقه العادلة ،والدور الركي املموس فيما يتعلق بامقدسات ي مدينة القدس.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -ومعالي امهندس عدنان احسيي
 -حافظ القدس الشريف  -يقدمان واجب العزاء للسفر الركي بتاريخ  27آذار 2012م

كما استقبلت دار اإفتاء الفلسطينية عدداً من الضيوف والزائرين الرمين والشعبين والوفود الدينية،
الذين م إطاعهم على أعمال دار اإفتاء ونشاطاتها ،وعلى دورها ي مواجهة اانتهاكات اإسرائيلية ضد
امقدسات الفلسطينية ،فقد استقبل ماحة الشيخ حمد حسن -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية /خطيب
امسجد اأقصى امبارك -ي مكتبه سعادة السيد جون جوت روتر /مثل ااحاد اأوروبي ،حيث أطلعه ماحته
37

على اانتهاكات الي تقوم بها سلطات ااحتال ومستوطنوه ضد الشعب الفلسطيي ومقدساته ،وخاصة ي
مدينة القدس ،الي جري فيها حاوات تهويد لأماكن اإسامية امقدسة ،والتضييق على أهل القدس ورموزها
الدينية والسياسية.

ومن ماحته مواقف ااحاد اأوروبي على صعيد دعم الشعب الفلسطيي وقضيته العادلة ،مبيناً أن هذه

امواقف تساعد ي توطيد العاقات الفلسطينية اأوروبية ،متمنياً أن ينجح ااحاد اأوروبي ي القيام بدور

فعال ي حريك عملية السام قدماً.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -وفضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه  -الوكيل
امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية  -ي استقبال مثل ااحاد اأوروبي جون جوت روتر بتاريخ  5آذار 2012م.

واستقبل ماحته سعادة السيد حمد احمزاوي -سفي امملكة امغربية لدى فلسطن -ونائبه اسعيد أعمار،

حيث أشاد ماحته بالدعم الذي تقدمه امملكة امغربية ملكاً وحكومًة وشعباً للشعب الفلسطيي ي اجاات
ميعها ،وأكد سعادة السفي على عمق الروابط التارخية بن الشعبن امغربي والفلسطيي ،وذكر بنضال
الشعب امغربي ي القدس ،وماية امسجد اأقصى امبارك.
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ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -وفضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه  -الوكيل
امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية  -وحمد جاد اه  -مدير عام الشؤون اإدارية وامالية
ي استقبال السفر امغربي حمد احمزاوي ونائبه إسعيد أعمار بتاريخ  7شباط 2012م

واستقبل ماحته عدداً من الوفود العربية واإسامية الذين قاموا بزيارة تارخية للمسجد اأقصى امبارك،
مثل استقباله للوفد العربي اإعامي والرياضي ،وعرفهم بامعال الدينية ي ساحات اأقصى ،كقبة الصخرة
امشرفة ،وامصلى امرواني.
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ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -ومعالي امهندس عدنان احسيي
 وزير القدس وحافظها  -ي لقاء الوفد العربي ي امسجد اأقصى امبارك الذي ضم رئيس ااحاد القطري لكرةالقدم الشيخ مد بن خليفة بن أمد آل ثاني ،و عضو جلس النواب اأردني خليل عطية ،وعضو اللجنة التنفيذية
ي (الفيفا) هاني أبو ريدة وحسن سعيد رئيس ااحاد العراقي السابق ،واإعامي اليمي رائد عابد،
وذلك بتاريخ  7أيلول 2013م .

امؤمرات
امؤمرات اخارجية:
حرصت دار اإفتاء على امشاركة ي النشاطات اخارجية ذات الصلة بعملها ،والي تعقد ي أحاء العال

ميعه ،انطاقاً من حرصها على طرح قضية فلسطن وامقدسات ،وما يعانيه الشعب الفلسطيي من ااحتال
اإسرائيلي ي احافل الدولية ميعها ،وإطاعهم على احقوق امشروعة للشعب الفلسطيي الساعي إى نيل
وجه الدعوات عادة لدار اإفتاء من اهيئات وامنظمات الرمية والشعبية العامية ،وتكون
احرية وااستقال ،ورت ّ

ً
احتفاا دينياً ،أو مناقشة قضايا تهم العامَن العربي واإسامي ،وعادةً ما يكون
هذه امشاركة تكرماً لعلماء ،أو
للمشاركن ي هذه امؤمرات كلمات رئيسة ي حفل اافتتاح ،أو حث ،أو مداخلة ،شارك فيها ماحة امفي العام
وفضيلة الوكيل امساعد وعدد من مفي احافظات ،فقد شارك ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس
والديار الفلسطينية ،خطيب امسجد اأقصى امبارك بدعوة من نادي تراث اإمارات ومركز سلطان بن زايد ي
اإمارات العربية امتحدة  -ي امهرجان الرمضاني السابع ،الذي أقيم على مسرح نادي تراث اإمارات ي أبو
ظي بدولة اإمارات العربية امتحدة ،حيث ألقى ماحته حاضرة حول فضائل شهر رمضان امبارك ،وأشاد ماحته

ي كلمة ألقاها بالدعم الذي تقدمه دولة اإمارات أمياً وحكومًة وشعباً للشعب الفلسطيي ،والتقى ماحته
على هامش الزيارة السيد حبيب الصايغ الرئيس التنفيذي لنادي تراث اإمارات ،وقدم له درع دار اإفتاء،
وحث معه سبل التعاون امشرك.
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ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -خال مشاركته ي امهرجان
الرمضاني السابع ،الذي أقيم على مسرح نادي تراث اإمارات ي أبو ظي بدولة اإمارات العربية امتحدة
بتاريخ  8آب 2012م.

وشارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه – الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية -ي امؤمر
التاسع امتاحق للنظارة ،وامؤمر التأسيسي جمعية (عباد الرمن) ي مدينة أوفا ي واية باشقرتستان ي
روسيا ،وأكد فضيلته ي مداخلة أمام امشاركن ي امؤمر على أهمية الروابط الوثيقة الي تربط امسلمن ي

أحاء الدنيا ،إضافة إى حافظتهم على حسن امعاملة مع اآخرين ،مشياً إى صورة العيش امشرك اإجابي ي
فلسطن ي إطار احافظة على احرام التعددية ،وااختاف ي اآراء وامواقف بن أبناء الشعب الفلسطيي،

مذكراً بأهمية امسجد اأقصى ي اإسام وعقيدة امسلم.
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فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه  -الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية  -أثناء مشاركته ي امؤمر التاسع
امتاحق للنظارة ،وامؤمر التأسيسي جمعية (عباد الرمن) ،بتاريخ  13تشرين اأول 2012م ،وجانبه إى اليسار شيخ اإسام
طلعت صفا تاج الدين  -امفي العام ورئيس النظارة الدينية امركزية مسلمي روسيا ،-ورئيس اجامعة اإسامية ي روسيا وإلقائه
التحية على عدد من الطاب بعد زيارته للجامعة الروسية اإسامية ومدرسة النور.

وحضر ماحة الشيخ حمد حسن -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس جلس اإفتاء اأعلى–
فعاليات الدورة احادية والعشرين جمع الفقه اإسامي الذي رعقد ي الرياض ،وذلك بدعوة من أمن عام جمع
الفقه اإسامي د .أمد خالد بابكر ،وقدم ماحته إى امؤمر حثاً عنوانه (التقاتل بن امسلمن باسم اجهاد)
بن فيه مفهوم اجهاد ومشروعيته وحكمه ،مع التنبيه إى حرمة دم امسلم والذمي بغي حق ،وأكد على ضرورة
الرجوع إى ولي اأمر ي إعان اجهاد.
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ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -أثناء مشاركته ي فعاليات الدورة احادية
والعشرين جمع الفقه اإسامي بتاريخ  18تشرين الثاني 2013م.

وشارك ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -ي إلقاء الدروس َ
اح َسنية

امنيفة ي حضرة صاحب اجالة املك حمد السادس ،ملك امملكة امغربية ،خال شهر رمضان امبارك لعام
1434ه�  ،حيث ألقى درساً بعنوان (شد الرحال إى امسجد اأقصى امبارك).

جالة املك حمد السادس يصافح ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية -
بعد إلقائه الدرس ا َ
ح َسي ي امملكة امغربية بتاريخ  21موز 2013م
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امؤمرات الداخلية:
حرصت دار اإفتاء على امشاركة ي امؤمرات ذات العاقة بعملها ونشاطاتها ،والي تعقد داخل اأراضي
الفلسطينية ،وتتنوع ي جاات عديدة ،حيث ساهمت دار اإفتاء ي أداء دور مهم على صعيد بيان اأحكام

الشرعية ،من خال مشاركتها فيها ،فقدمت خاها أحاثاً ،وألقى مثلوها كلمات بينت امواقف الشرعية من
هذه اموضوعات ،فقد شارك ماحة الشيخ حمد حسن –امفي العام للقدس والديار الفلسطينية -ي مؤمر
(التعددية وحق ااختاف من منظور إسامي) ،الذي عقدته جامعة النجاح الوطنية ،بالشراكة مع اجلس
الثقاي الريطاني ي مدرج الشهيد ظافر امصري ي احرم اجامعي القديم ،وحضر اجلسة اافتتاحية دولة
الدكتور رامي احمد اه ،رئيس جلس الوزراء ،ورئيس جامعة النجاح الوطنية ،والدكتور صري صيدم ،مستشار
الرئيس حمود عباس ،وي كلمة ألقاها ماحته قال :إن هذا امؤمر مهم للوصول إى جتمع متعدد ي ختلف

اجاات الي خلقها اه؛ ليتكون منها اجتمع اإنساني ،وشكر جامعة النجاح الوطنية العريقة الي تسعى دوماً

إى مواكبة كل تطور ،ومتابعة كل فكرة من شأنها أن خدم اإنسانية.
وأشار ماحة امفي إى أن التعددية قضية واضحة منذ أن خلق اه البشر ،وأن اه خلق الناس ليختلفوا،
لكن ي النهاية يقود هذا اخاف إى معايي خدم اإنسانية ،وأضاف أنه رغم ااختاف فإنه جب التعاون ،وأن
الثقافة اإسامية قبلت اآخر بشكل واضح.
وهدف امؤمر إى تشجيع احوار امعمق وامثمر بن اأكادمين وصناع القرار والشخصيات السياسية
والدينية والنشطاء ،فيما يتعلق بكيفية دعم احقوق وااختاف والتعددية ،وتوفي اأرضية لذلك ،من خال
امنظور اإسامي ،واستخدام احوار والفهم من أجل امساهمة بشكل عملي ي امساعي احثيثة إحقاق
احقوق والوصول إى امصاحة ،باإضافة إى حديد كيفية تطبيق التسامح ي جتمعاتنا ،وتقييم أشكال اجتمعات
الي سوف تنتج عن الربيع العربي لاستفادة منها ،وجنب أخطائها ،باإضافة إى توفي فرصة لفلسطن كي
تقوم بدورها الريادي ي تعزيز البحث ،واحوار ،والتعاون ،والربط بن اجتمع احلي والشخصيات اإقليمية
والدولية ،وتعزيز التواصل بن الثقافات ،حيث يستفيد امؤمر من التنوع ي وجهات النظر وامناهج الي يقدمها
امشاركون.
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ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -خال إلقائه كلمة
ي مؤمر (التعددية وحق ااختاف من منظور إسامي) بتاريخ  4موز 2012م

وشاركت دار اإفتاء الفلسطينية ي امؤمر العلمي الدولي ،الذي عقد ي جامعة النجاح الوطنية حت عنوان
(رعاية امسنن من منظور إسامي قانوني) ،حيث قدم ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار
الفلسطينية  -للمؤمر حثاً ،بن فيه أهمية ااهتمام بكبار السن ،الذين ملوا على عواتقهم ماية أمانة اأمة،
واحفاظ على اأرض من الضياع ،مؤكداً على أن امسنن هم كنوز جب أن حافظ عليها ،ونعتي بها.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -خال إلقائه كلمة
ي مؤمر (رعاية امسنن من منظور إسامي قانوني) بتاريخ  25نيسان 2013م
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وشارك ي امؤمر كذلك فضيلة الشيخ أمد شوباش  -مفي حافظة نابلس -وقدم حثاً بعنوان (الرخص
الشرعية للمسنن ي العبادات).

فضيلة الشيخ أمد شوباش  -مفي حافظة نابلس  -خال إلقائه كلمة وتسلمه الدرع ي مؤمر (رعاية امسنن من
منظور إسامي وقانوني) الذي عقد ي جامعة النجاح الوطنية ي حافظة نابلس بتاريخ  25نيسان 2013م

وشارك نيابة عن ماحة الشيخ حمد حسن -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب امسجد
اأقصى امبارك  -فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه -الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية -مفي
حافظة رام اه والبية -ي مؤمر( :العنف اأسري من منظور إسامي قانوني) الذي عقد ي جامعة النجاح
الوطنية ي مدرج الشهيد ظافر امصري ،حيث ألقى فضيلته كلمة ماحة امفي العام ي افتتاح امؤمر ،بن فيها
موقف اإسام الرافض للعنف اأسري ،داحضاً اتهام الدين بتحمل مسؤولية ما يصدر ي بعض اجتمعات
ً
وتفصيا .وقدم فضيلته ي جلسة امؤمر اأوى
امسلمة من صور العنف اأسري الذي يرفضها اإسام ملة

ملخصاً لبحث بعنوان( :أسباب العنف اأسري ودوافعه) ،تعرض فيه أسباب العنف اأسري ودوافعهّ ،
وبن
أن الدين اإسامي بريء من اممارسات اخاطئة الي ينتهجها العديد من امسلمن باسم الدين.
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فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه  -خال مشاركته ي مؤمر(العنف اأسري من منظور إسامي
قانوني) الذي عقد ي جامعة النجاح الوطنية وتسلمه شهادة تقدير من دولة الدكتور رامي احمد اه  -رئيس
جلس الوزراء ورئيس جامعة النجاح الوطنية ،حفظه اه ،بتاريخ  24كانون اأول 2012م

وترأس جلسة امؤمر الثانية فضيلة الشيخ أمد شوباش – مفي حافظة نابلس -الي كانت بعنوان (عاج
العنف اأسري) وشارك فيها عدد من احاضرين ،من أبرزهم :أ.د مال الكياني -عميد كلية الشريعة ي
جامعة النجاح الوطنية ،-كما حضر جلسات امؤمر من دار اإفتاء الفلسطينية كل من فضيلة الشيخ حمد
سعيد صاح -مفي قوى اأمن الفلسطينية ،-واأستاذ مصطفى أعرج -نائب مدير عام العاقات العامة
واإعام.-
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فضيلة الشيخ أمد شوباش  -مفي حافظة نابلس  -خال مشاركته ي مؤمر (العنف اأسري من منظور إسامي
قانوني) وتسلمه شهادة تقدير من دولة الدكتور رامي احمد اه  -رئيس جلس الوزراء
ورئيس جامعة النجاح الوطنية  -حفظه اه بتاريخ  24كانون اأول 2012م ،ويظهر من خاها امشاركون

وشارك فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة -مفي حافظة بيت حم -ي مؤمر (معاً ضد العنصرية)
الذي عقد ي قاعة فندق (اإنركونتننتال) ي بيت حم ،حيث أدان امؤمر ااعتداءات على الرسل واأنبياء،

عليهم السام ،وعلى امقدسات اإسامية وامسيحية ،ودعا إى ضرورة احرام خصوصية اأديان؛ كونها أساساً
لاستقرار والسام واأمن؛ احلي واإقليمي والدولي.

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة  -مفي حافظة بيت حم  -خال إلقائه كلمة
ي مؤمر (معًا ضد العنصرية) بتاريخ  5تشرين اأول 2012م
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الندوات
شاركت دار اإفتاء ي عدد من الندوات العلمية والثقافية الي دعيت إليها ،وبلغ جموعها الكلي ما يقارب
( )237مشاركة لعامي 2013 - 2012م ،وكان هذه امشاركات أثرها البالغ وامفيد على ختلف اأصعدة ،منها
مشاركة ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -ي ندوة أقيمت ي اجامعة
العربية اأمريكية حول تهويد القدس ،حيث قال ماحته ي كلمة ألقاها إن امعركة الي تشهدها امدينة امقدسة
مع ااحتال اإسرائيلي كبية ،وحتاج إى مواجهة وصمود وتضحيات ،من خال خوض امعارك القانونية
والسياسية والشعبية ي أبعادها الفلسطينية والعربية واإسامية والدولية ،وشدد على أهمية الدعم العربي
واإسامي للشعب الفلسطيي.

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  -يلقي كلمة أثناء مشاركته ي ندوة
أقيمت ي اجامعة العربية اأمريكية ي جنن حول تهويد القدس ،وذلك بتاريخ  23أيار 2012م
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كما شارك فضيلة الشيخ إحسان عاشور  -مفي حافظة خانيونس -ي ندوة عن معامات البنوك اإسامية،
أقامتها كلية العلوم والتكنولوجياّ ،
وبن الواقع التطبيقي الذي مارسه البنوك اإسامية ،وشدد على ضرورة
التزام البنوك اإسامية بالشروط والضوابط الشرعية الي قررها العلماء ،وأكدت عليها اجامع الفقهية.

فضيلة الشيخ إحسان عاشور – مفي حافظة خانيونس – خال مشاركته ي ندوة عن البنوك اإسامية
بتاريخ  29نيسان 2013م
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ورشات العمل
أهمية ورشات العمل و دورها الكبي ي نشر الوعي الديي ،وتبيان اأحكام الشرعية ،شاركت دار اإفتاء
ي العديد من الورشات امتخصصة الي بلغ عددها ( )95ورشة ،منها ( )60ي عام 2012م ،و( )35ي عام
2013م ،فتحت رعاية ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس الديار الفلسطينية  /رئيس جلس
اإفتاء اأعلى – عقدت دار اإفتاء الفلسطينية والبنك اإسامي العربي ورشة عمل مشركة حول (الضوابط
الشرعية امنظمة معامات امصارف اإسامية) ،وذلك حضور أعضاء من جلس اإفتاء اأعلى ،ومفي احافظات
ومساعديهم ومثلن عن اإدارة العامة لدار اإفتاء الفلسطينية والبنك اإسامي العربي ،وذلك ي قاعات
أبراج الزهراء ،وقد افتتحت الورشة بتاوة آيات من الذكر احكيم ،ومن ثم رحب فضيلة الشيخ إبراهيم
خليل عوض اه ،امشرف على إدارة الورشة ،بامشاركن ،وأوضح أهمية عقد مثل هذا اللقاء ،الذي عرف
بآليات عمل البنك اإسامي العربي ،والضوابط الشرعية الي حكم معاماته امصرفية ،ثم بدأت أعمال
الورشة بكلمة ماحة امفي العام الذي رحب بامشاركن ،وأثنى على صمود اأسرى ،وأكد على أهمية عقد
مثل هذه الورشة الي تهدف إى الوصول مفهوم مشرك ي عمل امصارف اإسامية ،وإعطاء تصور واضح عن

عمل البنك اإسامي العربي ،شاكراً البنك اإسامي العربي على اجهود الي يبذها لتعزيز فكرة الصيفة
اإسامية لدى أبناء الشعب الفلسطيي ،بدوره ّ
بن سعادة السيد سامي صعيدي ،امدير العام للبنك اإسامي

العربي ،أن عقد هذه الورشة يأتي تتوجاً للعديد من الورشات اأخرى الي عقدت مع اأئمة والوعاظ من
ختلف أحاء الوطن ،بهدف تعزيز عاقة البنك مع اجمهور ،والتعاون على مواجهة التحديات والصعوبات
الي تواجهها صناعة الصيفة اإسامية.
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جانب من ورشة العمل الي عقدتها دار اإفتاء الفلسطينية بالتعاون مع البنك اإسامي
العربي حول (الضوابط الشرعية امنظمة معامات امصارف اإسامية)
وذلك بتاريخ  8نيسان 2013م ي البرة.

وشارك فضيلة الشيخ حمد أمد أبو الرب -مفي حافظة جنن -ي ورشة عمل حول (عقوبة اإعدام بن
مؤيد ومعارض) ،حدث فيها عن العقوبات ي اإسام ،وشروط تطبيقها ،وأن الشريعة اإسامية حافظت
على حياة اإنسان؛ إذ جعلت حفظ النفس من مقاصد الشريعة اإسامية ،ف َقتل النفس الريئة ،يرتب عليها

ََ
س أَ ْو َف َساٍد ِي
ي َن ْف ٍ
عقوبات شديدة من أجل احافظة على حياة اإنسان ،فاه تعاى يقولَ ( :من قتَل َن ْف ًسا ِب َغْ ِ
َْ
اأ ْرض َف َكأََنَا َقت َ
مي ًعا) (امائدة.)32:
َل النَ َ
مي ًعا َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأََنَا أَ ْحيَا النَ َ
اس َ ِ
اس َ ِ
ِ
وشددت الشريعة على شروط تطبيق العقوبات؛ إذ منعت تطبيق العقوبة بوجود شبهة ،وخاصة ي

العقوبات الي يرتب عليها قتل النفس ،وخلل الورشة مناظرة بن فريقن من طلبة اجامعات الفلسطينية ي
عقوبة اإعدام وتطبيقها بن مؤيد ومعارض.
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فضيلة الشيخ حمد أبو الرب  -مفي حافظة جنن  -أثناء مشاركته ي ورشة عمل حول عقوبة اإعدام
حضور عدد من طاب اجامعات الفلسطينية ي حافظة جنن ،بدعوة من مركز شارك الشبابي
وذلك بتاريخ  16حزيران 2013م

كما عقدت دار اإفتاء الفلسطينية لقاء تدريبياً موظفيها حول مدونة السلوك وأخاقيات الوظيفة
العمومية ،وذلك بالتنسيق مع ديوان اموظفن العام ،وبرعاية ماحة الشيخ حمد حسن -امفي العام للقدس
والديار الفلسطينية ،ورئيس جلس اإفتاء اأعلى -ومعالي السيد موسى أبو زيد رئيس ديوان اموظفن العام،
الذي افتتح اللقاء بكلمة عر فيها عن ترحيبه بسماحته وبوظفي دار اإفتاء ،مؤكداً على أهمية مدونة السلوك
وأخاقيات الوظيفة العامة ،الي هي عبارة عن منظومة من القيم واأخاقيات امستمدة من الدين اإسامي
وتعاليمه الي تساهم ي ماية اموظف ،واارتقاء بسلوكه أثناء عمله؛ إضافة إى توفي اجهد وامال والوقت على
امؤسسات الفلسطينية ي أداء واجبها جاه الوطن ،وتقديم اخدمات للمواطنن.
وشكر ماحة امفي العام رئيس ديوان اموظفن العام على الدور الفاعل الذي قام به ي مؤسسته خدمة
54

موظفي اخدمة امدنية ،واارتقاء بعملهم ،ما يساهم ي نهضة القطاع العام وامؤسسات احكومية ،الي هي جزء
مهم ي بناء الدولة الفلسطينية.
وتوى السيد حمد جاد اه مدير عام الشؤون اإدارية وامالية ي دار اإفتاء الفلسطينية تقديم شرح موجز
مدونة السلوك وأخاقيات الوظيفة العامة ،الي ارتكزت على سلوكيات عظيمة تتعلق بالنزاهة ،والعدالة،
وامساءلة ،وغيها.

السيد حمد جاد اه  -مدير عام الشؤون اإدارية وامالية  -يقدم شرحًا عن مدونة السلوك الوظيفي
حضور معالي السيد موسى أبو زيد  -رئيس ديوان اموظفن ،وماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار
الفلسطينية  -وفضيلة الشيخ إبراهيم عوض اه  -الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية -
ي اللقاء الذي عقد هذه الغاية بتاريخ  6تشرين اأول 2013م.
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جانب من امشاركن وأصحاب الفضيلة امفتن ومدراء الدوائر ي اللقاء التدريي حول مدونة السلوك
وأخاقيات الوظيفة العمومية والذي عقد بتاريخ  6تشرين اأول 2013م

ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺷﺎﺕ 2013-2012ﻡ

ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2013
35
37%

ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2012
60
63%

ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2012
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ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2013

الدورات والتدريب
تعمل دار اإفتاء على عقد عدد من الدورات امتخصصة ،حيث عقدت بالتعاون مع معية (رعاية اأيتام
واحتاجن اخيية) ي أرحا دورة ي دراسة مادة التجويد (على قراءة حفص عن عاصم) ،شارك فيها أربع طالبات.

واهتمت دار اإفتاء بشاركة موظفيها ي دورات متنوعة ،حيث شارك مصطفى أعرج -نائب مدير عام
العاقات العامة واإعام ي دورة (مهارات الناطق اإعامي ي العصر الرقمي) ،ومدتها  30ساعة ،ي الفرة
من  29 - 25آب 2013م ،وذلك ضمن اإسراتيجية الوطنية مكافحة الفساد ،بالتعاون امشرك بن هيئة
مكافحة الفساد ،ووزارة العدل ،ونقابة الصحفين ،ومركز تطوير اإعام.
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امنشورات وامطبوعات
ا يقتصر عمل دار اإفتاء الفلسطينية على بيان اأحكام الشرعية للمستفتن وامراجعن فقط ،بل إنها
تعمل على نشر الوعي الديي من خال إصداراتها امختلفة ،مثل جلة اإسراء ،الي تصدرها مرة كل شهرين
هجرين ،أو من خال الكتب والنشرات وامقاات الدينية ذات العاقة ،وصدر عن دار اإفتاء خال عامي

2013 - 2012م ما يقارب ( )192إصداراً ونشرة.

عينة من إصدارات ومقاات دار اإفتاء لعام  2012م
إعداد

اإصدار

الشيخ حمد حسن

كتاب الرسول اأسوة ج5
توقيت الصاة الدهري حسب توقيت امسجد اأقصى امبارك

دار اإفتاء الفلسطينية

كتيب ختارات من قرارات جلس اإفتاء اأعلى

جلس اإفتاء اأعلى

كتيب (ومضات من نشاطات دار اإفتاء الفلسطينية لعامي 2011-2010م)

دار اإفتاء الفلسطينية

جلة اإسراء من العدد () 106 - 101

دار اإفتاء الفلسطينية

حث(القدس ي بؤرة ااستهداف الظال)

الشيخ حمد حسن

مقال(اه يعلم امفسد ي شد الرحال إى اأقصى من امصلح)

الشيخ إبراهيم خليل عوض اه
الشيخ حمد حسن

حث(اموروث الديي ودوره ي حاربة الفساد)
نشرة دينية (كيف نستقبل رمضان)

دار اإفتاء الفلسطينية

نشرة دينية (ااعتكاف)

دار اإفتاء الفلسطينية

حث(دور اجامع الفقهية ي ترشيد مسية امؤسسة امالية اإسامية ..آليات وصيغ)

الشيخ حمد حسن

حث (أسباب العنف اأسري ودوافعه)

الشيخ حمد حسن

إمساكية شهر رمضان عدد 1

دار اإفتاء الفلسطينية

الروزنامة السنوية عدد 1

دار اإفتاء الفلسطينية
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عينة من إصدارات ومقاات دار اإفتاء لعام 2013م
إعداد

اإصدار
حث (رعاية امسن نظرة إسامية)

الشيخ حمد حسن

حث(ااعتداءات اإسرائيلية على اأوقاف اإسامية ي القدس)

الشيخ حمد حسن

حث(حقوق وواجبات غي امسلمن ي الدولة اإسامية)

الشيخ حمد حسن

حث(التقاتل بن امسلمن باسم اجهاد)

الشيخ حمد حسن

جلة اإسراء من العدد () 112 - 107

دار اإفتاء الفلسطينية

حث(امسجد اأقصى قدماً وحديثاً)

الشيخ حمد حسن

كتاب الرسول اأسوة ج6

الشيخ حمد حسن

كتاب فقه الصاة

الشيخ حمد يوسف احاج حمد

كتاب فتاوى ج2

دار اإفتاء الفلسطينية

إمساكية شهر رمضان عدد 1

دار اإفتاء الفلسطينية

الروزنامة السنوية عدد 1

دار اإفتاء الفلسطينية

ول يقتصر عمل دار اإفتاء على إصدار اجلة أو الكتيبات ،بل إن الدار حرص على إصدار نشرات دينية
تثقيفية للمواطنن؛ للمساهمة ي نشر الوعي الديي ،كما شاركت ي تقديم العديد من اأحاث للمؤمرات
الداخلية واخارجية ،حيث قدم ي العام 2012م ( )5أحاث و( )6أحاث خال العام 2013م ،وما للقدس
وامقدسات من أهمية؛ فقد رصدت الدار اانتهاكات الي مارسها سلطات ااحتال ضد القدس وامقدسات،
وبلغ جموع هذه التقارير ( )17تقريراً ،كما حرص الدار على نشر مقاات دينية ي الصفحة الدينية جريدة
القدس ،تتناول جانب من حياة الرسول الكريم حمد ،صلى اه عليه وسلم ،بعنوان (الرسول اأسوة) ،وبلغ
مقاا ،ي حن بلغت ي عام 2013م (ً )49
عدد هذه امقاات ي العام 2012م ما يقارب (ً )51
مقاا ،وا يغيب
عن دار اإفتاء أهمية التواصل ،ونشر الفتاوى اخاصة بشهر الرمة (شهر رمضان امبارك) ،فيتم نشر فتاوى
دينية ي الصحف احلية (القدس واأيام واحياة اجديدة) ،يوميّاً طيلة أيام شهر رمضان امبارك ،وعلى موقع دنيا
59

الوطن اإلكروني ،علماً أن إصدارات دار اإفتاء الفلسطينية ميعها تقدم جاناً للمواطنن من خال فروع دار
اإفتاء امنتشرة ي حافظات الوطن ،وتنشر كذلك عر الصفحة اإلكرونية لدار اإفتاء .www.darita.org

ماحة الشيخ حمد حسن  -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية -
يرأس اجتماعًا أسرة حرير جلة اإسراء بتاريخ  14نيسان 2013م

ﺇﺣﺼﺎءﺍﺕ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﻲ 2013-2012ﻡ

ﻋﺎﻡ 2013
ﻋﺎﻡ 2012

ﻋﺎﻡ 2012
85
44%

ﻋﺎﻡ 2013
107
56%
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عينة من صور إصدارات دار اإفتاء لعامي 2013 - 2012م

61

62

63

بعثة احج
احج ركن من أركان اإسام ،وحرص دار اإفتاء الفلسطينية على تعريف حجاج بيت اه احرام بأحكام
احج وكيفية أدائه ،حتى يؤدوا شعائرهم على خي وجه ،وبكل ثقة وأمان ،وتعمل الدار على امشاركة ي
الندوات الدينية الي تقام لوداع حجاج بيت اه احرام ي حافظات الوطن ميعها ،كما تعمل على امشاركة ي
إرشاد احجاج من خال إيفاد بعثة ترافقهم إى اأراضي احجازية ،ضمن بعثة احج الفلسطينية ،هادفة بذلك
إى التسهيل على احجاج ،والعمل على أداء مناسكهم على الوجه الشرعي ،وتعمل الدار على إيفاد بعثة حج
أخرى من خال رابطة العال اإسامي ،وذلك لتعميق التواصل والتعاون مع امسلمن من شتى بقاع اأرض،
ويشارك ي بعثات احج هذه مفتون وموظفون إداريون.

معالي الدكتور عبد اه الركي  -اأمن العام لرابطة العام اإسامي يلتقي فضيلة الشيخ ميل معة  -مفي حافظة سلفيت -
ي موسم احج لعام 2012م.
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إصاح اخافات والنزاعات
حرص دار اإفتاء على امساهمة ي حقيق اأمن والسام للمواطنن ي اجتمع الفلسطيي ،سواء من خال
اإصاح اأس��ري العائلي؛ لتحافظ على الرابط داخل اأس��رة الواحدة ،أم بن اأسر الفلسطينية ي اجتمع،
فتحق��ق بذلك احماي��ة للعائلة من
اانفكاك والتحلل ،أو تقوم بالتدخل
وامش��اركة ي حل بعض الشجارات
واخافات العائلية العشائرية خاصة
إذا كان اأمر يتعلق بقضايا القتل.
وتعم��ل دار اإفت��اء بالتعاون مع
ال��وزارات وامؤسس��ات واأجهزة
اأمنية ميعها عل��ى حل أي خاف
ينشب ي القرى وامدن وامخيمات،
ولذلك عمل��ت دار اإفتاء على رفع
كفاءة موظفيها العامل��ن وتطويرها
من خال الن��دوات والدورات الي
عقدت بهذا اخص��وص ،وبلغ عدد
النزاع��ات واخاف��ات العامة الي
ش��اركت دار اإفتاء ي حلها لعامي
2013 - 2012م إى (،)3246
وكانت هذه امش��اركات إ ّما ي صك الصلح ،أو امش��اركة ي احتواء أي شجار ،مثل مشاركة ماحة امفي العام
الشيخ حمد حسن ي إمام مراسم الصلح بن عائلي مشهور -امشاهرة -من السواحرة الشرقية وحسن من
أبو ديس حضور عدد كبي من القيادات السياس��ية والعشائرية ،حيث أكد ماحته ي كلمة ألقاها على ضرورة
احافظة على الود واحبة وامصاحة حتى نبقى مرابطن ي القدس ،وماة لأقصى الشريف من خال التصدي
من يريدون تهويده وتدميه.
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ماحة امفي العام أثناء مشاركته ي إمام مراسم الصلح بن أهالي السواحرة وأبو ديس ي قاعة
قصر احمراء  -العيزرية حضور حافظ حافظة رام اه والبرة د.ليلى غنام،
وعضو اللجنة امركزية حركة فتح عباس زكي ،وذلك بتاريخ  9شباط 2013م.

مشاركة ماحة امفي العام ي صلح قطنة بتاريخ  22آذار 2013م

ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻣﻲ 2013-2012ﻡ

1718

1546

ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 2013ﻡ
ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 2012ﻡ
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التزكيات
نظراً لأهمية الدينية ي بيان اأحكام الشرعية منتوجات بعض الصناعات الغذائية ،تتقدم امؤسسات
وامصانع ذات العاقة بطلب إى دار اإفتاء منحها شهادة حال لتقدمها إى اجهات ذات العاقة ،وتقوم الدار
من خال فريق عمل بزيارة هذه امصانع والشركات ،بهدف التأكد من الذبح احال للمنتوجات الي تدخل
ي هذا النطاق ،كما تتأكد من خلو امنتوجات من أي مواد حرمة شرعاً ،بعد التأكد من استيفاء الشركة لأوراق

الثبوتية الرمية من ختلف الوزارات وامؤسسات ذات ااختصاص ،ر
وجدّد مع كل فرة حددة ،حيث إن كثياً
من الدول العربية واإسامية تطلب هذه الشهادة من هذه الشركات الي ترغب ي تسويق منتوجاتها للخارج،
وا يقتصر اأمر على إصدار هذه الشهادات (التزكيات) ي هذا اجال ،بل منح الدار تزكيات لطاب العلم،

حيث إن كثياً من اجامعات تشرط مثل هذه التزكية لقبول الطاب ،خاصة ي العلوم الشرعية ،باإضافة
إى شهادات أخرى منح للجمعيات اخيية والنوادي الرياضية الي تسعى للحصول على مساعدات من دول
عربية وإسامية صديقة ،وا منح الدار مثل هذه التزكيات إا بعد التأكد من استيفاء الشروط والوثائق الثبوتية
الرمية ميعها من ختلف الدوائر الرمية ،وبلغ عدد التزكيات الي منحت من قبل دار اإفتاء خال عامي
 2012و2013م ( )223تزكية.

67

امراجعون والزائرون
يزور دار اإفتاء امراجعون الذين يقدمون تساؤات حول مواضيع فقهية أو دينية تهمهم ي شؤون حياتهم،
وحصل��ون على إجابة عنها ،من خال فتاوى مكتوبة أو ش��فوية ،ويزوره��ا مراجعون آخرون بغرض احصول
على تزكيات ،أو لاس��تعانة بدار اإفتاء ي بعض قضايا اإصاح ،وبلغ عدد امراجعن والزائرين لدار اإفتاء
الفلسطينية ي ختلف حافظات الضفة عام 2012م ( )13893مراجعاً وزائراً ،وبلغ ي عام 2013م ()14506
وزائر.
مراجع
ٍ
ٍ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻭﻥ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ 2013 -2012ﻡ
2672

2620

2610

2049
1903
1790
1700
1624

1618
1425
ﻋﺎﻡ 2012
ﻋﺎﻡ 2013

1286

1205

1209

909
826
623
455

452
330

326

247

245

199
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ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ﺟﻨﻴﻦ

ﺃﺭﻳﺤﺎ

ﺩﻭﺭﺍ

ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ

ﺳﻠﻔﻴﺖ

ﻃﻮﺑﺎﺱ

ﻓﺮﻭﻉ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻓﺘﺎء

68

ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺮﺓ

ﺍﻟﻘﺪﺱ

أبرز نشاطات دار اإفتاء لعامي 2013 - 2012م

ﺩﺭﻭﺱ ﺩﻳﻨﻴﺔ
4262

ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ
3264

ﻓﺘﺎﻭﻯ
112852

69

70

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ

ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﻭﺭﺷﺎﺕ

ﻧﺪﻭﺍﺕ

ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ

ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺷﻌﺒﻴﺔ

ﺧﻄﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺩﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ

11 18

482

60

295

20
8

411

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻓﺘﺎء ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ 2013 -2012ﻡ
1875

915

134 117
85

ﻋﺎﻡ 2012

879

103 106 107

ﻋﺎﻡ 2013

35

1578

190

اخطة اإسراتيجية
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اخطة اإسراتيجية
امقدمة
رتعد دار اإفتاء الفلسطينية من أبرز امؤسسات الدينية والوطنية الفاعلة ي فلسطن ،كما أنها تقف ي طليعة
امؤسسات اإسامية الي تتحدث بلسان الدين احنيف القائم على الوسطية ،انطاقاً من حرصها على نشر
الثقافة اإسامية ،وبيان اأحكام الشرعية ي جاات احياة ميعها ،بالطرق والوسائل اممكنة وامتاحة ،مراعيًة
التطور العلمي الكامل ي ختلف وسائل ااتصال وامعلومات ،بهدف إيصال رسالتها إى أكر عدد مكن من
الناس ،ومبادرتها بتسهيل اأحكام الشرعية إى امواطنن الذين ا يستطيعون الوصول إى الدار ،وذلك من
خال فتح فروع للدار ي ختلف حافظات الوطن.
وا يقتصر عمل دار اإفتاء ونشاطها على فلسطن فحسب ،بل تعدّاه إى العال اإسامي ،من خال الريد
اإلكروني وااتصاات اهاتفية ،ومكن التعرف على هذا الدور من خال السجات الي حفظ فيها الفتاوى
الي ترد إى الدار من ختلف أحاء العال ،عدا عن مشاركة الدار ي ختلف اأنشطة والفعاليات.
اأهداف
تهدف الدار إى زيادة وعي اجتمع الفلسطيي بالدين اإسامي ،وتطبيق مبادئه وأحكامه وتعاليمه بن الناس،
بعيداً عن امغااة والتطرف ،والسي خطوات ثابتة حو وحدة الصف والقضية ،عاملة بكل صدق وأمانة ي
امسارات ميعها ،لتحقيق اأمن واأمان لكل فرد ي اجتمع ،من خال إخاص اجميع ،وإتقانهم أعماهم،
يى ر
اه
متطلعة إى الفوز الكبي برضا اه سبحانه وتعاى ي الدنيا واآخرة ،واه تعاى يقولَ { :ورق ِل ا ْع َمرلوا َف َسََ
الش َهاَدةِ َفرينَبِئ ر
َع َمَل رك ْم َو َر رس ر
َ
ْ
ولره َوامْر ْؤ ِمنرو َن َو َسرَ
ب َو َ
رم
رك ْم ِبَا ركنْت ْ
ردُو َن إِى َعالِِ ال َغيْ ِ
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َت ْع َمرلو َن}(التوبة)105:

الوسائل واآليات
تقوم الدار بتحقيق أهدافها من خال العديد من اآليات والوسائل واأنشطة ،منها:
 .1العمل على توظيف فريق عمل شرعي مؤهل أداء مهمة دار اإفتاء ي توضيح اأحكام الشرعية ي
امسائل امطروحة عليها ،من خال إصدار الفتاوى ،والقرارات الفقهية باخصوص ،مع ااستعانة بعدد من
امتخصصن ي ختلف العلوم من خارج دار اإفتاء الذين يشارك بعضهم ي عضوية جلس اإفتاء اأعلى.
 .2تعين موظفن إدارين ذوي خرة وكفاءة من خال اإدارة العامة للشؤون اإدارية وامالية ،والعمل على
تدريبهم ليقوموا بإدارة الدار إدارة فاعلة.
 .3ااعتماد على فريق إعامي متميز من خال اإدارة العامة للعاقات العامة واإعام ،بهدف إيصال
الفتاوى والقرارات الشرعية وما تصدره الدار إى ميع امواطنن بأبسط الطرق والوسائل.
 .4تعزيز نشاطات فروع الدار ي ختلف حافظات الوطن ،للرد على استفسارات امواطنن ،وتسهيل وصوهم
إى الدار.
 .5طرح مواضيع مهمة تهم امواطنن ي حياتهم اليومية ومناقشتها ،حتى وإن ل ترد حوها أسئلة أو استفسارات،
وذلك من خال تلمس حاجات امواطنن.
 .6إظهار أهمية اإفتاء والنتيجة اإجابية له ي حال التزم امواطنون بالفتاوى الصادرة ،وكسب ثقة امراجعن
بالدار من خال تغليب امصلحة العامة ،واستبعاد امصلحة الشخصية.
 .7التواصل العملي مع ختلف الوزارات وامؤسسات ي فلسطن ،وااشراك ي اللجان الي رتشكل
للمساهمة ي بيان الرأي الشرعي ي القضايا امطروحة من قبلهم ،أو ي مسودات قوانن امشاريع امختلفة.
 .8اإبقاء على منهجية دار اإفتاء ووظيفتها ،فا تتغي بتغي العاملن فيها ،بل تظل مواقفها وقراراتها ثابتة،
تعتمد على قواعد علمية متينة ي كل ما يصدر عنها.
 .9تبادل اخرات والتواصل مع امؤسسات الدينية ي العامن العربي واإسامي.
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 .10إبراز الكفاءة الفلسطينية وإظهارها ،حيث حظى باحرام وتقدير كبيين من اجميع.
 .11إصدار منشورات ومطبوعات ي جاات ختلفة ،ونشرها ي ختلف وسائل اإعام امرئية وامقروءة
وامسموعة ،باإضافة إى اموقع اإلكروني؛ خدمة امواطنن.
 .12امشاركة ي الفعاليات الرمية والشعبية الي تعنى بواجهة ااحتال.
 .13امشاركة ي الورشات والندوات وامؤمرات احلية والعامية ،وإلقاء الدروس الدينية وخطب اجمعة ي
امساجد ومراكز التأهيل واإصاح.
 .14العمل على حل اخافات والنزاعات من خال التعاون مع جان اإصاح ي هذا اجال.
 .15امراقبة الشرعية على بعض امصانع وامنتوجات من خال زيارتها ،وااطاع على طرق عملها ،وإعطائها
شهادات حال ،إذا توافرت شروط ذلك.
 .16دعم صمود امواطنن امقدسين ي نضاهم ضد ااحتال اإسرائيلي ،والدفاع عن امسجد اأقصى امبارك،
قبلة امسلمن اأوى ،وعن امقدسات الفلسطينية ميعها.
التطلعات
 .1إنشاء موسوعة شاملة للفتاوى امعاصرة ،جمع ما صدر عن دار اإفتاء من فتاوى وقرارات فقهية باخصوص.
 .2توحيد مرجعية الفتوى داخل فلسطن ومثيلها ي دار اإفتاء الفلسطينية ،خاصة ي ظل انتشار فوضى
الفتاوى الي تزعزع ثقة امواطنن بامفتن والفتوى.
 .3العمل على بث الرامج اإعامية ،وإصدار الفتاوى واإصدارات بلغات أجنبية مهمة ،وعدم اقتصارها
على اللغة العربية فقط.
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وآخر دعوانا أن احمد ه رب العامن
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