
دار اإفتاء الفلسطينية
   حتل فلسطن مركزًا دينيًا ٍإساميًا رياديًا بن الدول اإسامية والعربية كونها حتضن أوى القبلتن وثالث 
امسجدين، ومسرى رسول اه حمد، صلى اه عليه وسلم، ومعراجه، إضافة إى تارخها العريق، وحفاظًا على 
مكانة فلسطن وقدسيتها مثلة بعاصمتها القدس الشريف، اهتمت القيادة الفلسطينية امتعاقبة  بدار اإفتاء، 
إيصال  من  ومكينها  الرائدة  امؤسسة  هذه  إجاح  الازمة  التسهيات  وتقديم  والكوادر،  بالعلماء  ورفدها 

رسالتها إى بقاع اأرض كافة.
   ومثل دار اإفتاء الفلسطينية أعلى مرجعية دينية ي فلسطن، فمنذ إنشائها وهي تقف شاخة ي طليعة 
امؤسسات اإسامية الي تتحدث بلسان الدين احنيف، وتقوم بدورها التارخي واحضاري من خال وصل 
امسلمن امعاصرين بدينهم وأحكامه، وتوضيح معام الطريق احق، وإزالة ما التبس عليهم من أحوال دينهم 

ودنياهم، ومواكبة ما استجد من أمور احياة، وبيان حكم الشرع فيها.
    نشأة دار اإفتاء الفلسطينية:

برئيس  ترتبط  وهي  /1994م   10/  16 بتاريخ  رئاسي  بقرار  الفلسطينية  اإفتاء  دار  أنشئت    
ي الصادر  بامرسوم  أكد  والذي  امذكور،  الرئاسي  للمرسوم  وفقًا  الفلسطينية  الوطنية   السلطة 

الناس  أسئلة  عن  اإجابة  ي  فلسطن  ي  اإفتاء  رجال  يلعبه  الذي  الريادي  للدور  ونظرًا  /2005م،   6/  3
وبيان  واأخاق،  والعقائد  وامعامات  العبادات  ي  احياة،  جاات  ختلف  ي  الدينية  واستفتاءاتهم 
لإفتاء  دائرة  عشرة  مس  إنشاء  م  فقد  وغرها،   وااجتماعية  امادية  امعامات  ي  الشرعية   اأحكام 
خال عشر سنوات، كان أوها ي مدينة القدس بتاريخ 20 / 10 / 1994م، واستحدثت مؤخرًا دائرة مفي 

قوى اأمن الفلسطينية.
    ُيدير هذه الصروح جموعة من رجال العلم الشرعي والتقوى من عرفوا باخرة وتوفرت فيهم الشروط 

الازمة لإفتاء وإصدار الفتاوى الدينية وااجتماعية .
   سياسة دار اإفتاء الفلسطينية وبرناجها:

ونشر  والعامة  اخاصة  الشرعية  اأحكام  بيان  ي  الشريفة  النبوية  والسنة  الكريم  بالقرآن  التام  االتزام    
دور  وبيان  ودولة  اإسام كدين  بيان مولية  والتهذيب، من خال  بالرغيب  السمحة  اإسامية  التعاليم 
الرسالة السماوية احمدية ي امعامات وي احياة ااقتصادية وااجتماعية ونشر الوعي اإسامي بن الناس.

    دور دار اإفتاء الفلسطينية ورسالتها:
   يتميز عمل دار اإفتاء الفلسطينية ودورها عن غرها من امؤسسات العامة اأخرى بتشعب قنواتها وكثرة 
مسالكها ، فقد يقصدها امواطن العادي مسألة اجتماعية، مادية أو اقتصادية، وقد يقصدها كبار رجال اأعمال 
لأسباب نفسها، وحتاج إى آرائها رجال الدولة ي العديد من قضاياهم، سواء ي تسير اأمور اليومية أم ي 
احصول على إجابات ي القضايا اإسراتيجية، فاإسام دين ودولة، وجاات اإفتاء وااجتهاد فيه واسعة، 

ويسعى للوصول إليها القاصي والداني، والغي، والفقر وامواطن البسيط ورجل الدولة.
   الوظيفة اأساسية لدار اإفتاء الفلسطينية:

   تنصب الوظيفة اأساسية لدار اإفتاء الفلسطينية على اإجابة عن أسئلة الناس واستفساراتهم الدينية 

ي جاات احياة امختلفة، كالعبادات وامعامات والعقيدة واأخاق، عاوة على بيان اأحكام الشرعية ي 
امعامات امادية وااجتماعية وااقتصادية والسياسية وغرها.

    ومتد دور دار اإفتاء الفلسطينية ليشمل احفاظ على إسامية امسجد اأقصى، ودعوة الناس إى مايته 
وصونه ورعاية ضيوفه، وإحياء امناسبات امختلفة فيه، ودراسة القوانن، وتقديم اماحظات واآراء اإسامية 
وكذلك  شهرية،  شبه  جلة  وإصدار  والتلفزيون،  اإذاعة  هيئة  مع  بالتعاون  الدينية،  الرامج  ورعاية  حوها، 

امشاركة ي مشاريع اإصاح.
    فدار اإفتاء الفلسطينية مؤسسة إسامية، يبدأ دورها بإسداء الرأي، وإجابة اأسئلة، مرورًا باحفاظ على 
خال  من  وأسرة،  بيت  كل  ليدخل  دورها  ويستمر  العامة،  وتثقيف  امناسبات،  وإحياء  اٍإسامية،  التعاليم 

التوعية واإصاح. 
    مهمات دار اإفتاء الفلسطينية:

   تقوم دار اإفتاء بإجابة السائلن، وإنارة امستنرين، وزيادة امستزيدين بشؤون العبادات واحياة والعقائد 
وامعامات واأخاق، فهدفها اأساس هو تفقيه امسلمن بامسائل وااجتهادات الدينية، ونشر الوعي الفقهي 
ي فلسطن وخارجها، والقيام بالوعظ واإرشاد الديي، وتزويد اجتمع بالثقافة الدينية الازمة، ونواحي احياة 
الشرعية  كافة. واأحكام  الدينية واحياتية  اجوانب  دين ودولة، يشمل  أن اإسام  والتأكيد على  امختلفة، 

والسياسية وااقتصادية وغرها، وذلك من خال مهماتها الدينية، الي تشمل: 
إى: الفتاوى  وتنقسم  عنها،  وجيب  وااستفسارات  اأسئلة  تستقبل  حيث  الفتاوى:    1.إصدار 

   أوًا: الشفوية، والي تتم من خال حضور السائل شخصيًا إى مقر دوائر اإفتاء امنتشرة ي حافظات الوطن، 
وعرض فتواه، وتلقي اإجابة عنها، مع مراعاة تسجيل بياناته وفتواه من خال الرنامج احوسب للفتاوى.

    ثانيًا: امكتوبة، ويتم احصول عليها من خال:
   أ . قيام السائل بعرض فتواه من خال حضوره شخصيًا إى مقر دار اإفتاء الفلسطينية.

   ب . إرسال السؤال عر الفاكس على أرقام دوائر دار اإفتاء الفلسطينية امنتشرة ي حافظات الوطن كافة. 
  ت . إرسال السؤال عن طريق الريد اإلكروني، حيث يتسّنى لكل مواطن الدخول إى موقع دار اإفتاء 
الفلسطينية على شبكة اإنرنت )www.darita.org(، وتسجيل سؤاله، ومن ثم تتم اإجابة عنه، وإرسال 

اإجابة عر الريد اإلكروني اخاص به امسجل ي طلب الفتوى.
    ثالثًا: اهاتفية، من خال ااتصال بالدار، ويتلقى ااتصال أحد أصحاب ااختصاص ي جال اإفتاء، الذي 

يقوم باإجابة.
    ويصدر عن دار اإفتاء آاف الفتاوى بصورها الثاث.

القمرية: الشهور  أوائل    2.استطاع 
  يعد استطاع أهلة الشهور القمرية من أهم ما تقوم به دار اإفتاء؛ وا يقتصر ااستطاع على اأشهر 
الي تتعلق بالعبادات الشرعية وامناسبات الدينية، مثل شهر رمضان وذي احجة، بل تستطلع الدار أهلة كل 
الشهور، حتى تستقيم أمور العبادة ي اأشهر امختصة بذلك، وتقوم الدار من خال وسائل اإعام امختلفة 

باإعان عن رؤية اأهلة، بااستئناس والتنسيق مع جهات ااختصاص ي العام العربي واإسامي ومتابعة 
ما يصدر عنها.

الدينية: البيانات    3.إصدار 
  تصدر دار اإفتاء بيانات بصفة دورية من خال وسائل اإعام امختلفة وموقعها على شبكة اإنرنت، تعلن 
فيها موقف الشرع من بعض القضايا والظروف الي تتعرض ها اأمة اإسامية، والساحة الفلسطينية، وذلك 
منع حاوات التضليل والتشكيك ي ثوابت الدين، وإزالة أسباب الشقاق، وإبعاد الفتنة عن اجتمع الفلسطيي 

خاصة، واجتمعات امسلمة بعامة، ويشرف على إعداد هذه البيانات ونشرها كادر إعامي متخصص.
  4. إعداد اأحاث العلمية امتخصصة:

تقوم دائرة البحوث الشرعية ي دار اإفتاء الفلسطينية بإعداد البحوث الشرعية والتارخية بأسلوب أكادمي 
متميز، مع عرض اأدلة ومناقشتها بتوسع واستفاضة، وذلك لتقدمها للمؤمرات والندوات الي تشارك فيها الدار.

  5. الرامج الدينية:
  حرص ماحة امفي العام للقدس والديار الفلسطينية، وأصحاب الفضيلة مفتو احافظات على امشاركة ي 
امتلفزة أو اإذاعية، والي تتم فيها مناقشة العديد من  الرامج الدينية الي تبث عر القنوات الفلسطينية 
القضايا الي تهم امسلم ي أمور دينه ودنياه، إضافة إى الرامج الي تعنى بامسجد اأقصى امبارك والقدس 

وامقدسات الفلسطينية. 
ومن مهمات دار اإفتاء الفلسطينية أيضاً:

  1. امشاركة احلية واخارجية ي تسليط الضوء على مكانة مدينة القدس ومقدساتها .
  2. دراسة مشروعات القوانن الي ترد إليها، وإبداء الرأي حوها ي ضوء أحكام الشريعة اإسامية.

  3. اإشراف على الذبائح امأكولة وامصانع الغذائية ما يتوافق مع أحكام الشريعة اإسامية بالتنسيق مع 
اجهات الرمية صاحبة الشأن، ومنح التزكيات اخاصة بذلك.

النزاعات: فمن خال خرة امفتن ي حل امشكات والنزاعات، اعتمادًا على حكم  4. اإصاح وحل    
الشرع، تقوم جان اإصاح بالتعاون مع دوائر اإفتاء امنتشرة ي احافظات الفلسطينية بهدف حل النزاعات 

واخافات العائلية ي ضوء الشرع.
    اإدارات العامة لدار اإفتاء الفلسطينية:

   أواً: اإدارة العامة للعاقات العامة واإعام
   تعد اإدارة العامة للعاقات العامة واإعام حلقة الوصل بن اجتمع الفلسطيي ودار اإفتاء، وتتمثل 
أهميتها ي توصيل رسالة الدار إى امهتمن، وتنظيم العاقة اإعامية بن الدار وغرها من امؤسسات احلية 

والعامية، وذلك من خال:
  1( متابعة وسائل اإعام حليًا وإقليميًا وعاميًا ومراقبتها، وإصدار النشرات والبيانات الصحفية.

  2( إعداد ندوات متلفزة وإذاعية، وعقد دورات دينية.
3( اإشراف على طباعة جلة اإسراء الي تصدر كل شهرين هجرين، وتوزيعها داخل الوطن وخارجه،   

وإعداد اأجندات والتقومات السنوية والكتب الدينية.
  4( تنسيق العاقات الدولية على امستوى احلي والعامي، مع دور اإفتاء ي العام اإسامي.

  5( تنظيم النشاطات اإعامية، مثل: صياغة اأخبار وامقاات ودعوة كبار الشخصيات والقناصل والسفراء 

إطاعهم على الوضع احالي لفلسطن.
  6( نشر الثقافة الشرعية بن أبناء الوطن وخارجه للعمل بها والتمسك بأهداف الدين احنيف.

الدينية  وامناسبات  العربية  الشهور  بداية  لتحديد  امتخصصة،  الرمية  اجهات  مع  ااتصاات  إجراء   )7   

ونشرها )مراقبة اأهلة(.
  8( متابعة مستجدات امطبوعات الدينية وتدقيقها، كامصاحف الكرمة والكتب الشرعية والكتب اأخرى.

   ثانيًا: اإدارة العامة للبحوث الشرعية واإدارة العامة لدوائر دار اإفتاء:
  تعتر اإدارة العامة للبحوث الشرعية من أهم أركان دار اإفتاء الفلسطينية، فهي تضم جموعة من الباحثن 
امتخصصن ي العلوم الشرعية، وظيفتهم العمل على إعداد اأحاث امتخصصة، وتأصيل الفتاوى شرعياً، 

وتعميقها فقهياً، خدمة إجراءات الفتوى، على النحو امراد، وذلك مواكبة للتطور  امستمر للواقع امعيش.
  ومن أبرز اأعمال الي تقوم بها اإدارة العامة للبحوث الشرعية، ما يأتي:

  1( إعداد الدراسات والبحوث الي تعاج ختلف قضايا احياة. 
  2( امشاركة ي إعداد أوراق العمل الي تقدمها الدار للمؤمرات والندوات الدينية الدولية أو اإقليمية. 

  3( تلقي البحوث والدراسات الي تصدرها امنظمات اإقليمية أو الدولية اإسامية، وتزويد امكتبة بها، 
وحديد كيفية ااستفادة منها ي اجتمع الفلسطيي. 

    ثالثًا: جلس اإفتاء اأعلى:
   هيئة دينية علمية بفلسطن، ويعن أعضاؤه موجب قرار رئاسي، بناء على تنسيب ماحة امفي العام للقدس 
إى  الوطنية  السلطة  وصول  بعد  رئاسي  قرار  صدور  خال  من  أعماله  اجلس  وَبَدَأ  الفلسطينية.  والديار 

فلسطن. ويقوم عمل اجلس على استنباط اأحكام الشرعية ي القضايا امعاصرة امستجدة، واإعان عنها.
   ويشرط ي عضو اجلس أن حمل مؤهًا ي أحد خصصات الشريعة اإسامية حد أدنى بكالوريوس.

   غاية جلس اإفتاء اأعلى: يتطلع جلس اإفتاء اأعلى إى امساهمة ي مل أمانة الدعوة اإسامية إى العام 
بأسره. وتتمثل طريقته ي تبي اأحكام الشرعية للمسائل امعروضة عليه، والي إما أن تكون مستجدة م يسبق 
ها حكم عند علماء امسلمن السابقن؛ أن امسألة م تكن موجودة ي زمانهم، أو تكون معروفة، ولكن ها 
إجابات عدة، وحلول شرعية ختلفة عند العلماء السابقن، وبناء على ذلك؛ فإن اجلس يستنبط احكم للمسألة 
امستجدة، بفهم واقعها، ومن ثم ينزل عليها احكم الشرعي، مع بيان الدليل الواضح الذي م على أساسه 

أخذ الرأي امعن لتلك امسألة.
    وبالنسبة إى الصورة الثانية: فيجري استعراض آراء الفقهاء مع عرض أدلتهم، ثم مناقشتها، ومن ثم أخذ 

الراجح منها حسب قوة الدليل، ويشرط لذلك موافقة أغلبية اأعضاء على ترجيح الرأي امتبنى.
امتبناة، هي: القرآن الكريم، والسنة  وامصادر الي يعتمد عليها جلس اإفتاء اأعلى للوصول إى اأحكام 



النبوية، واإماع، والقياس.
:www.darita.org    رابعًا: اموقع اإلكروني    

   ي إطار التقدم العلمي، وتلبية للتقدم التكنولوجي، أنشأت دار اإفتاء الفلسطينية موقعها على الشبكة 
العنكبوتية، وهو موقع خدم امسلمن أينما وجدوا، ويساهم ي التواصل مع طالي الفتوى على امستوين احلي 
والعامي، من خال تلقي اأسئلة من ختلف أحاء العام، كما تنشر اأحاث الشرعية الي تعدها اإدارة العامة 

للبحوث الشرعية، وما تصدره دار اإفتاء من بيانات وأخبار صحفية، عر صفحاته.
    خامسًا: اإدارة العامة للشؤون اإدارية وامالية:

العامة للشؤون اإدارية وامالية من خال دوائرها امساندة )دائرة الشؤون اإدارية، ودائرة     تقوم اإدارة 
الشؤون امالية، ودائرة التخطيط، ودائرة اأرشيف، ودائرة احاسوب وامعلومات( بالعمل على تقديم خدمات 
إدارية بأعلى مستوى مكن من الكفاءة والفعالية، من خال وضع السياسات واإجراءات والنظم الازمة، 
والسعي الدؤوب لتطوير العمل اإداري وامالي، ورفع مستويات الرضا الوظيفي لدى اموظفن، وخلق بيئة 
وذلك  اأصول،  وامالية حسب  اإدارية  اجاات  العام ي  امفي  تعليمات ماحة  تنفيذ  ومتابعة  عمل حفزة، 

لتحقيق أعلى درجات اإنتاجية واجودة ي تقديم اخدمات كل حسب اختصاصه.
     وتقع على عاتق هذه اإدارة امهمات وامسؤوليات اآتية: 

العمل على وضع اآليات التنفيذية، واخطة اإسراتيجية، ضمن نطاق ااختصاص، وما ينسجم مع . 1
القوانن واأنظمة والتعليمات، لضمان سر العمل بكفاءة وفاعلية.

تزويد اجهات امعنية بامؤسسة مؤشرات ومعطيات عن الواقع اإداري وامالي واحتياجاته؛ من أجل اخاذ . 2
القرارات الصائبة، وما يعزز جاعة اأداء.

اإشراف على حليل اأداء امالي للمؤسسة ما يضمن ااستخدام اأمثل للموارد، ومنع هدر امال العام . 3
إى  بشأنها  وااقراحات  التقارير  ورفع  العامة،  اممتلكات  على  وللحفاظ  اإنفاق،  ولرشيد  والوقت، 

الرؤساء امباشرين.
التنسيق مع الدوائر اأخرى، والتكامل معها، ما يوفر سلسلة متكاملة احلقات مثل عمل اإدارة.. 4
اإشراف على التخطيط الوظيفي، ما فيها جدول تشكيات الوظائف، وبطاقات الوصف الوظيفي، ي . 5

الدائرة احكومية وهيكليتها التنظيمية.
امشاركة ي إعداد اموازنة السنوية، وربطها مع اهيكل التنظيمي، واخطة اإسراتيجية للمؤسسة.. 6
دوري، . 7 بشكل  الدوائر،  مديري  مع  والبدائل،  والتوقعات  والنتائج  واأنشطة  والرامج  اخطط  متابعة 

لضمان سر العمل، وفق اأسس العلمية السليمة.
مراجعة اأنظمة والقوانن واللوائح والتعليمات والتعاميم، ومتابعة ما يلزم بشأن حديثها وتطويرها.. 8
اموظفن، وحسن . 9 كفاءة  رفع  بهدف  امختلفة،  امؤسسات  مع  والتنسيق  بالتعاون  تدريبية،  دورات  عقد 

قدراتهم ي ختلف دوائر الوزارة ، ووفقا للتخصصات وجاات العمل .
تنظيم العمل اإداري، وضبط املفات والسجات اخاصة بها.     . 10

  الدوائر امساندة:
  توجد ي دار اإفتاء دوائر مساندة منها: دائرة الشؤون القانونية، وحدة الرقابة الداخلية.

  منشورات دار اإفتاء:
  تشرف اإدارة العامة للعاقات العامة واإعام من خال دائرة امطبوعات والنشر على إصدارات الدار، 
وتسهم ي حقيق رسالة دار اإفتاء الفلسطينية، من خال إعداد اإصدارات وامطبوعات ونشرها على ختلف 

الوزارات وامؤسسات واأفراد، بكفاءة عالية. ومن تلك اإصدارات:
  1. جلة اإسراء: جلة إسامية رائدة، شاملة للعديد من مناحي احياة، ويشرف على حريرها ماحة امفي العام، 
وصدر منها عشرات اأعداد، فقد صدر العدد اأول منها ي عام 1995م، ويصدر منها ستة أعداد ي العام، 

بواقع عدد كل شهرين، وحتوي على مواد دينية وإعامية واقتصادية وفكرية وثقافية.
  2. الرسول اأسوة، صلى اه عليه وسلم: لسماحة امفي العام للقدس والديار الفلسطينية، هو كتاب متوسط 
احجم، يعرض فيه جزء من السرة العطرة لرسول اه، صلى اه عليه وسلم، وقد صدر منه أحد عشر جزءًا.

  3. فتاوى: حقيقًا هدف دار اإفتاء الفلسطينية اأمى، وهو نشر الوعي الديي بن امسلمن، ارتأت دار اإفتاء 
مع الفتاوى الصادرة عن امفتن ي كتاب أمته )فتاوى(، الذي يعد مرجعًا دينيًا متميزًا.

الصاة،  وفقه  احج،  وفتاوى  الزكاة،  وفتاوى  الصيام،  فتاوى  مثل:   من  امتنوعة  اإصدارات  من     وغرها 
وإمساكية شهر رمضان، والروزنامة السنوية، وغرها.

    نائب امفي العام:

   يعن من يتوى هذا امنصب بدرجة وكيل، ويقوم مهمات امفي العام عند غيابه، ي جال اإفتاء وغره، وي 
للدار، وإعداد  السنوية  العامة واخطة  السياسة  تنفيذ  امباشر على  إليه، ويتوى اإشراف  اموكلة  النشاطات 
مشروعات القوانن واأنظمة اخاصة بها، وعلى إدارات الدار ودوائرها امنتشرة ي حافظات الوطن كافة، كما 

يتوى اإشراف على إصدارات الدار، وقرارات جلس اإفتاء اأعلى بصفته نائبًا لرئيس اجلس.

السرة الذاتية لسماحة الشيخ حمد أمد حسن / امفي العام للقدس والديار الفلسطينية

  امؤهات العلمية والوظائف اإدارية:

  • خرج من ثانوية اأقصى الشرعية ي رحاب امسجد اأقصى امبارك عام 1969م، وكان اأول ي فوجه.
  • حاصل على درجة البكالوريوس ي الشريعة اإسامية من كلية الشريعة ي اجامعة اأردنية عام 1973م.

  • حاصل على درجة اماجستر ي الدراسات اإسامية امعاصرة من جامعة القدس عام 2006م.
  • تتلمذ ي بداية حياته العلمية على يد امرحوم الشيخ هاشم البغدادي. كما تتلمذ خال دراسته اجامعية 
على يد علماء أجاء منهم الدكتور عبد الغي عبد اخالق، والدكتور عبد العظيم جودة الصوي، والدكتور عبد 

العزيز اخياط، والدكتور فضل عباس، والشيخ العامة اأستاذ مصطفى الزرقا، وغرهم.
  • توى التدريس واخطابة ي امسجد اأقصى امبارك منذ عام 1982م ولغاية اآن.

  • توى إدارة شؤون امسجد اأقصى امبارك منذ عام 1986 ولغاية 2006، وقد شهد امسجد اأقصى امبارك 

خال هذه الفرة كثرًا من النشاطات العمرانية، منها إعمار امسجد اأقصى القديم، وامصلى امرواني،
وافتتاحهما للصاة، ما تسبب ي ارتياح امصلن وأهل فلسطن ميعاً، وفّوت الفرصة على امربصن من 

العصابات الصهيونية امتطرفة.
  • عمل بعد خرجه من كلية الشريعة سنة 1973م مدرسًا ي مدرسة دار اأيتام اإسامية الثانوية، ثم انتقل 
إى التدريس ي مدرسة ثانوية اأقصى الشرعية، ثم أصبح مديرًا ها، ثم مراقبًا للتوجيه اإسامي ي دائرة 

اأوقاف اإسامية ي القدس.
1990 عضوًا ي جلس اأوقاف والشؤون وامقدسات اإسامية ي   - 1987 ما بن  الفرة  عن ي   •   

القدس.
  النشاطات و العضوية:

  • رئيس جلس اإفتاء اأعلى ي فلسطن، وكان أحد أعضائه منذ تأسيسه ي بداية جيء السلطة الوطنية 
الفلسطينية عام 1994.

  • عضو مؤسس ي العديد من اجمعيات اخرية، وله جهوده اموفقة ي اإصاح بن الناس.
  • رئيس اجلس ااستشاري لكلية القرآن والدراسات اإسامية.

  • عضو اهيئة اإسامية العليا.
  • عضو مؤسس هيئة العلماء والدعاة بيت امقدس.

  • عضو ي جمع الفقه اإسامي الدولي ومقره ي جدة.
  • عضو ي جلس أمناء مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، رمه اه.

امشرف العام على جلة اإسراء الي تصدر عن اإدارة العامة للعاقات العامة واإعام ي دار اإفتاء   • 
الفلسطينية.

  •  الرئيس امسلم للهيئة اإسامية امسيحية.
  •  عضو مؤسس ي اأمانة العامة لدور وهيئات اإفتاء العامية ي مصر 15 /12 /2015م.

   • عضو ي جلس أمناء منتدى تعزيز السلم ي اجتمعات امسلمة ي اإمارات العربية امتحدة منذ تاريخ

 10 /12 /2015م.
  •  عضو ي رابطة العام اإسامي ي امملكة العربية السعودية .
  •  عضو ي أكادمية آل البيت املكية للفكر اإسامي 2012م.

  اأومة واجوائز:

  •  وسام من الرئيس حسي مبارك عام 1990م .
  •  وسام من الرئيس الراحل ياسر عرفات -رمه اه- عام 1997م.

  •  جائزة فلسطن ي اآداب والعلوم اإنسانية عام 2000م.
  •  وسام من املك حمد السادس - ملك امملكة امغربية عام 2016م.

  •  وسام املك عبد اه الثاني بن احسن للتميز من الدرجة اأوى عام 2016م.
  •  جائزة ياسر عرفات لإجاز من مؤسسة ياسر عرفات 2017م.


