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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��زًا على تقديم 
 امزيد، يس��ر دار اإفتاء الفلس��طينية أن تقدم إصدارها الثالث اخاص بنش��اطاتها امنجزة 

لعامي 2014م - 2015م.
العامة  إذ أشكر اإخوة واأخوات العاملن ي دار اإفتاء الفلسطينية ي اإدارة     وإني 
ومراكزها امنتشرة ي حافظات الوطن على جهودهم ونشاطاتهم، كل ي جاله وميدانه، فإني 
أخص بالشكر كل من ساهم ي إعداد هذا اإصدار على ما بذلوه من عمل وسعي إجازه، 
سائًا اموى عز وجل أن جعله ي ميزان حسناتهم يوم القيامة، واه سبحانه وتعاى يقول: 
َوالَشَهاَدِة  اْلَغْيِب  َعالِِ  ِإَى  َوَسترَُدوَن  َوامْرْؤِمنروَن  ولرهر  َوَرسر ْم  َعَمَلكر اهر  َفَسَيَى  اْعَملروْا  }َوقرِل 

نترْم َتْعَملروَن{)التوبة:105(. م بَِا كر َفيرَنِبئركر
	 	 	 	 	 	 	 	

                                                                                                الشيخ حمد أمد حسن

امفي العام للقدس والديار الفلسطينية 	 	 	 	 	 	 	 	

   حرر ي :  6  مادى اآخرة  1437هـ  

      اموافق: 15  آذار  2016م
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توعية  أجل  من  متاح  كل  تقدم  ومتميزة،  رائدة  حكومية  مؤسسة  نكون  أن  رؤيتنا 

اجتمع وإصاحه، وتثقيف العامة، وجيب عن استفسارات اجمهور الدينية، ي جاات 

احياة كافة، العقيدة، 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 أوًا، ثم الباحثن عن 

احقيقة ثانيًا داخل فلسطن وخارجها، وذلك انسجامًا مع قوله تعاى : } َفاْسَألروْا َأْهَل 

وَن{ )النحل:43(  نترْم َا َتْعَلمر الِذْكِر ِإن كر

الرؤية

الرسالة
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مهيد

      دار اإفتاء الفلس��طينية، إحدى مؤسس��ات الدولة الفلسطينية، وتتبع رئيس دولة فلسطن، حيث م 
تعين أول مفٍت عام ها بتاريخ 16 / 10 / 1994م برس��وم رئاس��ي صادر عن رئيس السلطة الوطنية 

الفلس��طينية  .
   ونرّظم عمل امؤسس��ة بصدور قرار بقانون رقم )7( لس��نة 2012م بتاريخ 7 / 4 / 2012م بش��أن 

دار اإفتاء الفلس��طينية.
امفتن  الدين، من خال  الفلسطيي، وخدمة  ريادي ي اجتمع  الفلسطينية بدور  دار اإفتاء      تقوم 
ي فلسطن، الذين جيبون عن أسئلة الناس واستفتاءاتهم الدينية، وبيان اأحكام الشرعية ي ختلف 
جاات احياة؛ عبادات، ومعامات، وعقيدة، وأخاق ... 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.
      ونظ��رًا للفتاوى امتعددة الي تصدر عن العديد من اجهات، عر امواقع اإس��امية على ش��بكة 
اإنتنت 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 اهّدامة، وبيان امنهج الدعوي الصحيح، وشرح العلوم الشرعية 
وبيانها، والتواصل مع الدعاة امتميزين وامؤهلن بعلوم الشريعة؛ أّن الفتوى إعام بالدين، وتوقيع عن 

رب العامن.
العلمية  بالكوادر  رفدها  أجل  من  العمل  مواصلة  وتعزيزه،  العظيم  الدور  هذا  تثبيت  ويتطلب     
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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، عاوًة على تارخها 
وإساميتها، ومن منطلق احافظة على مكانة فلسطن وقدسيتها مثلة بعاصمتها القدس الشريف، فإن 
قيادتنا السياسية تولي ااهتمام امتواصل بدار اإفتاء الفلسطينية، من خال رفدها بالعلماء والكوادر 

امؤهلن، وتقديم التسهيات الازمة من أجل إجاح رسالة هذه امؤسسة على ختلف اأصعدة.   
   ويأتي هذا اإصدار ليرز أهمَّ النشاطات الي قامت بها؛ ليضع امواطن ي صورة اإجازات، من خال 
تسليط الضوء على ما شاركت فيه دار اإفتاء الفلسطينية من فعاليات ونشاطات عديدة، خال العامن 
الفقهية ذات الصلة  الفتاوى والقرارات  الديي، وإصدار  الوعي  يتعلق بنشر  2015م، ما   - 2014

بشؤون احياة امختلفة، واأِهّلة، وامساهمة ي إصاح اخافات والنزاعات اجتمعية، وامشاركة ي ختلف 
النشاطات  تلك  تضمنت  كما  وغيها،  والورشات  امؤمرات  وحضور  والشعبية،  الرمية  الفعاليات 

إصدار مطبوعات ونشرات ولقاءات إعامية ودروس دينية.
  ودرعمت أخبار 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، وتنقسم اإدارة 
العامة  للعاقات  العامة  واإدارة  وامالية،  اإدارية  للشؤون  العامة  اإدارة  هي:  مديريات،  إى  العامة 

عب عدة. واإعام، واإدارة العامة للبحوث والتخطيط، وينبثق عنها دوائر وأقسام وشر
فلسطن  خدم  ما  كل  تقديم  مواصلة  على  يعينها  أن  وتعاى  سبحانه  اه  إى  اإفتاء  دار  وتضرع     
منهجية  وفق  وبصية،  بوعي  الديي  الوعي  ونشر  واإسامية،  العربية  واأمة  وشعبها،  ومقدساتها 

ااعتدال والوسطية واحكمة. 
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  يعد 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، أو يتم الرد على 
أسئلة ترد من الوزارات وامؤسسات واهيئات امختلفة فيما خص إبداء الرأي بوضوع معن، وقد تكون هذه 

اأسئلة شفوية، أو إلكتونية، أو عر اهاتف.
  وتقسم الفتاوى إى عامة وطاق، وقد صدر عن دار اإفتاء خال عامي 2014 - 2015م )1752( فتوى 
عامة، و)9368( فتوى طاق، إضافة إى آاف الفتاوى الشفوية واإلكتونية، وتشمل هذه اإحصائية ما يصدر 

عن اإدارة العامة لدار اإفتاء الفلسطينية ومراكزها ي حافظات الوطن كافة.
فيها إى ااّطاع على رأي الطب قبل إصدارها، وهذا  الطبية الي حتاج اإفتاء  الفتاوى    وهناك عدد من 
لعامي الطبية  الفتاوى  عدد  وبلغ  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  مع  بشأنه  التنسيق  يتم  الفتاوى  من   النوع 

2014 - 2015م )268( فتوى.
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موذج للفتاوى العامة الي صدرت عن دار اإفتاء الفلسطينية
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       يضم جلس اإفتاء اأعلى )19( عضوًا من أصحاب الفضيلة من ختلف حافظات الوطن، جتمعون 
بشكل دوري، وحسب احاجة؛ وذلك مناقشة موضوعات ومسائل فقهية وعامة، ويكون أعضاؤه من أصحاب 
وبلغ عدد  ااقتصاد اإسامي،  أو من رجال  الفلسطينية،  اجامعات  الشريعة ي  أساتذة  أو  امفتن،  الفضيلة 
جلساته الي عقدت ي عامي 2014 - 2015م )22( جلسة؛ أي )11( جلسة ي كل عام. وبلغ عدد القرارات 
الفقهية الصادرة عن اجلس)17( قرارًا عام 2014م، و)13( قرارًا عام 2015م واجموع )30( قرارًا خال 
لبيان  2015م، ويستعن اجلس عند احاجة بأشخاص ذوي علم وخرة من خارج اجلس،   - 2014 عامي 
الرأي الطي أو ما شابه، عند مناقشة موضوعات علمية أو غيها ذات صلة بتخصصاتهم،  فيستضيف اجلس 
أصحاب العاقة هذه اموضوعات، ومن اأمثلة على ذلك استضافة د. أسعد الرماوي- مدير عام الرعاية 
الصحية اأولية والصحة العامة ي وزارة الصحة الفلسطينية سابقًا - والذي يشغل اآن مركز وكيل -وزارة 
السارية على  بأثر بعض اأوبئة  تتعلق  الطبية اخاصة بسألة  الفلسطينية-، بهدف توضيح اأبعاد  الصحة 
العاقات الزوجية، وقدم د. الرماوي اإيضاحات الطبية الازمة حول امسألة أعضاء اجلس، وأجاب عن 
استفساراتهم باخصوص، وقد أثنى ماحة امفي العام على امعلومات القيمة الي قدمها د. الرماوي للمجلس، 
مثنيًا على التعاون الوثيق بن دار اإفتاء الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية، وخاصة ي جال إحالة طلبات 

اإجهاض ومنع احمل إى اللجان الطبية امتخصصة ي احافظات كافة.

جلس اإفتاء اأعلى وقراراته الفقهية

جانب من اجلسة العشرين بعد امائة  بتاريخ 18 أيلول 2014م 
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    كما َم استضافة كٍل من د. سعادة صبحي جابر، ود. بشار الكرمي امنتدبن من نقابة اأطباء الفلسطينية 
إبداء الرأي الطي ي مسألة كشف العورة أمام الطواقم الطبية ي العمليات اجراحية، وذلك خال جلسة 

اجلس السادسة عشرة بعد امائة. 

     واستضاف اجلس ي اجلسة رقم )125( كًا من د. حام جال - امتخصص ي علوم القرآن والقراءات، 
واحاضر ي جامعة القدس-، ود. حمد حجازي - أخصائي التخدير واإنعاش؛ لبحث حكم قراءة القرآن 
الكريم حسب امقامات اموسيقية وتعلم هذه الطريقة، ولبحث حكم إعطاء امورفن امخدر مريض السرطان 

أو امصاب برض عضال، ويعاني من آام شديدة نسبياً.

جانب من اجلسة 116 بتاريخ 17 نيسان 2014م  

جانب من اجلسة 125  بتاريخ 5 آذار 2015م  
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    واستضاف اجلس د. زياد شقي، أخصائي أمراض صدرية، ومدير مستشفى بيت جاا احكومي ورئيس نقابة 
اأطباء الفلسطينية ي بيت حم مناقشة )حكم تدخن السجائر، وزراعة الدخان وتصنيعه، وبيعه وشرائه(.

   وقد بدأ اجلس دورته الثامنة اجديدة بعد إصدار  سيادة الرئيس حمود عباس )أبو مازن( مرسومًا باعتماد 
التشكيلة اجديدة جلس اإفتاء اأعلى، وذلك بتاريخ 25 تشرين الثاني 2015م.

جانب من اجلسة 131 بتاريخ 13 آب 2015

     جانب من  اجلسة اأوى للدورة الثامنة جلس اإفتاء اأعلى رقم )135( الي عقدت بتاريخ  10 كانون اأول 2015 م
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     وقد نظمت دار اإفتاء الفلسطينية بدينة غزة حفل تكريم لسماحة الشيخ د. يوسف معة سامة - عضو 
جلس اإفتاء اأعلى السابق- وذلك ي مقر دار اإفتاء بدينة غزة، وحضر احفل أعضاء جلس اإفتاء اأعلى 
ي قطاع غزة وموظفو دار اإفتاء ي القطاع، وفاًء لسماحته وشكرًا له وتقديرًا،  وتثمينًا مشاركته وجهده امتميز 
ي الدورات السابقة جلس اإفتاء اأعلى،  حيث م تكريم د. سامة، وتسليمه درع ماحة الشيخ حمد حسن- 

رئيس جلس اإفتاء اأعلى جهده وعطائه.

    وخال اجلسة 135 بتاريخ 10/ كانون اأول/2015م، َم تكريم أعضاء اجلس الذين شاركوا ي أعمال 
الدورة السابقة، وخرجوا من تشكيلة اجلس اجديدة، وهم: فضيلة الشيخ أمد شوباش، والشيخ توفيق العملة، 

والشيخ د. خالد الغزاوي، والشيخ د. )حمد طارق( جعري.

فضيلة الشيخ حسن اللحام – مفي حافظة غزة يكرم ماحة الشيخ يوسف سامة بالنيابة 
عن ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية –إنتهاء عضويته ي اجلس 

 بتاريخ  8 كانون اأول 2015م

ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - يقدم درع تكريم للدكتور حسن 
مسعود- عضو جلس اإفتاء اأعلى- انتهاء عضويته ي اجلس ي اجلسة 124 بتاريخ 22 كانون الثاني 2015م
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ماذج من البيانات الصادرة عن جلس اإفتاء اأعلى خال عامي 2014 - 2015م
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ماذج من القرارات الفقهية الصادرة عن جلس اإفتاء اأعلى خال  العامن  2014 - 2015م
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    تعلن دار اإفتاء الفلسطينية عن مطالع الشهور القمرية، مستأنسة با يصدر عن الدول العربية واإسامية 
احيطة باخصوص، منطلقة من اأخذ ببدأ وحدة امطالع، بهدف احرص على أداء امسلم لعبادته بسهولة ويسر، 
وتبدو أهمية اإعان عن الشهور القمرية ي حديد العبادات، ومن أهمها: عبادة الصوم، وكذلك حديد عيد 
الفطر، وعيد اأضحى امبارك، كما يعتمد عليها كذلك ي حديد بعض امناسبات الدينية: كذكرى امولد النبوي 
الشريف، وذكرى اإسراء وامعراج، وبداية العام اهجري اجديد، وتقوم الدار بتحري رؤية اهال ي نهاية 
كل شهر قمري، ويأخذ هذا التحري شكل ااجتماع ي شهري رمضان وشوال؛ تعبيًا عن الفرح بقدومهما، 
ويدعى إى ااجتماع عدد كبي من امسؤولن الرمين والشعبين وعلماء امسلمن، وتتم متابعة هذا التحري 

ي فروع دار اإفتاء ي ختلف احافظات. 

   

اأهّلة
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   اهتمت دار اإفتاء الفلسطينية بالنشاطات اإعامية، الي تساعد على نشر الوعي الديي بن امواطنن 
بسهولة ويسر، وتنوعت هذه اأنشطة بن أخبار صحفية تغطي نشاطات الدار،  وبيانات تتناول موقف دار 
اإفتاء من اأحداث، حلية كانت أم دولية، وامشاركة ي امؤمرات الصحفية مناقشة موضوعات مهمة، أو برامج 
دينية، تركز على بيان اأحكام الشرعية للمواطنن، وتكون غالبًا على اهواء مباشرة؛ لفتح اجال للمواطنن؛ 

للتوجه بأسئلتهم واستفساراتهم لدار اإفتاء؛ بغية احصول على إجابات شرعية بشأنها.
    وبلغ عدد هذه النشاطات لعامي 2014 - 2015م ما يقارب )3651( نشاطاً، ملت وسائل اإعام امقروءة 

وامسموعة وامرئية، حليًا  وعربيًا ودولياً.
      الرامج اإعامية وامؤمرات الصحفية:

    قامت دار اإفتاء الفلسطينية بامشاركة ي تقديم  عدد من الرامج التلفزيونية، منها: برنامج )الدين يسر( 
و)أنت تسأل وامفي جيب(، واهتمت دار اإفتاء بامشاركة ي عدد من امؤمرات الصحفية امتعلقة باأوضاع 
الفلسطينية والقدس وامقدسات، كان منها مشاركة ماحة امفي العام للقدس والديار الفلسطينية ي مؤمر 
صحفي دعت إليه دار اإفتاء الفلسطينية بتاريخ 3 حزيران 2014م أمام مدخل باب حطة، والذي شارك فيه 
خبة من الشخصيات الدينية ي القدس، وذلك ي ضوء اانتهاكات امتصاعدة، وإغاق بوابات امسجد اأقصى 
امبارك، وحاولة التقسيم الزماني للمسجد من قبل سلطات ااحتال ومستوطنيه، حيث حذر ماحته من حاولة 
امستوطنن  فرض التقسيم الزماني ي امسجد اأقصى، وجعله أمرًا واقعاً، وهذا ما نرفضه، مطالبًا اجتمع 

النشاطات اإعامية

ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - وماحة الدكتور الشيخ  عكرمة صري 
- رئيس اهيئة اإسامية العليا - وماحة الشيخ عبد العظيم سلهب - رئيس جلس اأوقاف ي القدس - 

خال مشاركتهم ي امؤمر الصحفي بتاريخ 3 حزيران 2014م.
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الدولي بالتدخل لوضع حد لعنجهية ااحتال اإسرائيلي.
    كما شارك ماحته ي مؤمر صحفي نظمه كل من: )اللجنة الوطنية مناهضة التطبيع الرياضي( )وجمع 
قدسنا لاحادات واألعاب الرياضية( ي مقر الصالون الثقاي التابع للمكتبة العلمية ي شارع صاح الدين 
ي القدس بتاريخ 10 آذار 2015م  حيث حدث فيه عدد من الشخصيات الوطنية والدينية وااعتبارية عما 
يسمى ب� )اماراثون الرياضي( الذي نظمته بلدية ااحتال ي مدينة القدس، وقد أدانت الشخصيات امقدسية 
امشاركة ي امؤمر قيام السلطات ااحتالية بهذا اماراثون الذي يعّد جزءًا من سياساتها التهويدية للمدينة، 
وأكد ماحته ي كلمة ألقاها بأن على اجهات الرمية ي دولة فلسطن العمل من أجل مواجهة  مظاهر التهويد 
كلها للمدينة امقدسة، وأن توضع خطة منظمة من أجل الوقوف ي وجه بلدية ااحتال، الي حاول دائمًا 
العربية ي خططاتها ااستعمارية للمدينة، مؤكدًا بأن ااحتال هو غي شرعي، وبأن مدينة  اختاق اأحياء 

القدس هي فلسطينية وليست عاصمة للدولة اإسرائيلية.

    كما شارك ماحته ي مؤمر صحفي عقدته وزارة اإعام، ي رام اه، حت عنوان: )انتهاك حرمة امقدسات 
اإسامية واستخدامها كورقة انتخابية حكومة ااحتال وأحزابه(.

    حيث قال ماحته: إن الوحدة الوطنية هي أساس الدفاع عن امقدسات، وخط احماية اأول ي التصدي 
والقباب  امصليات  أن  على  وشدد   الشريف،  اإبراهيمي  وامسجد  امبارك  اأقصى  امسجد  له  يتعرض  ما 
واأبواب وامنافذ وامرافق وامصاطب ميعها ي امسجد اأقصى امبارك جزء ا يتجزأ منه، وتبلغ مساحته 144 
دوماً، وهكذا يعرفه امسلمون، وترعّرفه امراجع اإسامية امعتمدة، وكذلك جنة )شو( اأمية، وأن احفريات 

القدس وحافظها  ووزير شؤون   - الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  – امفي  الشيخ حمد حسن  ماحة 
امهندس عدنان احسيي وامطران عطا اه حنا مطران سبسطية ورئيس اللجنة الوطنية مناهضة التطبيع الرياضي 

جهاد عويضة أثناء مشاركتهم ي امؤمر الصحاي بتاريخ 10 آذار 2015م
 استنكار اماراثون الرياضي الذي نظمته بلدية ااحتال  ي مدينة القدس. 
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اإسرائيلية امستنكرة وامدانة ما هي إا اّدعاءات بوجود آثار ومقدسات يهودية حت امسجد اأقصى، وتأتي ي 
سياق تشجيع السياحة وتطوير ااقتصاد لدى اإسرائيلين، وجلب السياح، وامزيد من يهود العال إى فلسطن.
    وقال: إن القيادة السياسية، مثلة بسيادة الرئيس حمود عباس)أبو مازن(، ورئيس الوزراء الدكتور رامي 
احمد اه، وامستوى السياسي جري اتصاات دائمة ومكثفة، مع القيادات السياسية العربية والدول الصديقة، 
اإسامية،  امقدسات  جاه  وواجبهم  بدورهم  لتذكيهم  اإسامي؛  التعاون  ومنظمة  العربية،  الدول  وجامعة 

وعلى وجه اخصوص امسجد اأقصى امبارك.
      

      وشارك ماحته ي امؤمر الصحفي الذي عقدته وزارة اخارجية الفلسطينية، بهدف إطاع السفراء والقناصل 
امبارك، مبينًا  امعتمدين لدى دولة فلسطن على تصاعد وتية ااعتداءات واانتهاكات ي امسجد اأقصى 
ماحته أن سلطات ااحتال حاصر امسجد اأقصى امبارك؛ بهدف تكريس التقسيم الزماني، ومعترًا أن هذا 
العمل خطي جدًا، ويرعّد انتهاكًا حرية العبادة، كما بن أن هذه السلطات قامت بصادرة جزء كبي من أراضي 
مقرة الرمة اإسامية اماصقة لسور امسجد اأقصى امبارك، ووضعت أساكًا شائكة عليها، بهدف حويلها 
إى حدائق، حذرًا ماحته من أن القدس تعاني من بشاعة هذه اإجراءات والقيود، وشارك ي ااجتماع معالي         

د. رياض امالكي/ وزير اخارجية الفلسطيي، وامهندس عدنان احسيي/ وزير القدس وحافظها.

ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - خال مشاركته ي امؤمر الصحفي
 الذي عقدته وزارة اإعام ي رام اه بتاريخ 16 شباط 2015م
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ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية- خال مشاركته ي امؤمر الصحفي الذي عقد 
أمام أعضاء من السلك الدبلوماسي امعتمدين لدى دولة فلسطن والدكتور رياض امالكي - وزير اخارجية الفلسطيي

 وامهندس عدنان احسيي - وزير القدس وحافظها وذلك بتاريخ 3 أيلول 2015م



27

      يشارك عدد من مفي دار اإفتاء الفلسطينية ي إلقاء خطب اجمعة واأعياد 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 2014 - 2015م ما يقارب )872( خطبة دينية، 
تناولوا فيها ختلف جوانب احياة الي تهم امواطنن، فقد أّم ماحة الشيخ حمد حسن، امفي العام للقدس 
والديار الفلسطينية، امصلن ي مسجد علي بن أبي طالب، الذي أحرقه امستوطنون ي بلدة دير استيا بحافظة 

سلفيت، حضور دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي احمد اه.

    كما أّدى فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة-مفي حافظة بيت حم- بتاريخ 4/ نيسان /2014م، خطبة وصاة 
اجمعة عند مسجد بال بن رباح ي بيت حم؛ وذلك تلبية لدعوة من القوى الوطنية واإسامية، وي ذكرى 
يوم اأرض، ويوم اأسي الفلسطيي، وتضامنًا مع اأسرى امرضى، وقد هامت القوات اإسرائيلية امصلن 

بقنابل الصوت والغاز.

خطب اجمعة والدروس الدينية

أحرقه  الذي  استيا  دير  مسجد  ي  امصلن  يؤم   - الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  امفي   - حسن  حمد  الشيخ  ماحة 
امستوطنون  بتاريخ 17 كانون الثاني 2014م.
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    كما ألقى فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة -مفي حافظة بيت حم-  درسًا دينيًا على منتسي امخيم 
الصيفي الذي عقدته حركة فتح ي قرية الدوحة، نوه فيه إى اأخاق اإسامية الي ينبغي للمسلم أن يتحلى 

بها.

       كما ألقى درًسا دينًيا على وفد أمريكي من واية مينا سوتا حدث فيه عن مبادئ اإسام، والعيش امشتك 
بن امسلمن وامسيحين ي بيت حم، والتعاون بن امؤسسات الدينية، وذلك ي دار الندوة الدولية – بيت 

حم.

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة - مفي حافظة بيت حم - يلقي خطبة اجمعة عند مسجد بال بن رباح 
ي بيت حم بتاريخ 4 نيسان 2014م

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة – مفي حافظة بيت حم- يلقي درسا دينيا على أطفال خيم صيفي 
وذلك بتاريخ 16 آب 2015م ي قاعة النورس 
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    كما ألقى فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه -مفي حافظة رام اه والبية-، الوكيل امساعد لدار 
اإرشاد  دائرة   – والبية  اه  لرام  والوطي  السياسي  التوجيه  مفوضية  مع   بالتعاون   - الفلسطينية  اإفتاء 
الديي-  حاضرة على منتسي جهاز الضابطة اجمركية بقر امديرية ي رام اه، حضور مدير الضابطة الرائد 
فرسان بي جابر، ومفوض الضابطة اجمركية أمن عدنان، ومفوض اإرشاد الديي حمود قصقص، وعدٍد من 

ضباط الضابطة اجمركية وعناصرها.
     حيث أكد فضيلته ي مستهل حاضرته على التوازن الذي سعى إليه اإسام احنيف ي العاقات بن 
قطاعات اجتمع من حيث الواجبات واحقوق، ففي الوقت الذي يعمل جهاز الضابطة اجمركية على ماية 
حقوق امستهلكن من البضائع الفاسدة وامهربة وبضائع امستوطنات، وتوفي البيئة ااستثمارية للتجار، بعيدًا 
عن التهريب وضرب اأسواق والتاعب باأسعار، فإن -ي امقابل- من واجب التجار أن يقوموا بأداء ما 
عليهم من استحقاقات ضريبية هي ي اأساس توجه للمنفعة العامة مثل امشاي وامدارس وتعبيد الطرق 

وغيها من القضايا الي خدم امواطن.   

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة – مفي حافظة بيت حم- يلقي درسًا دينيًا على وفد أمريكي 
وذلك بتاريخ 4 تشرين الثاني 2015م ي بيت حم
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      هذا باإضافة إى أن دار اإفتاء شاركت ي إلقاء الدروس الدينية على ختلف فئات الشعب الفلسطيي، وي 
ختلف احافظات، حيث أرلقيت دروٌس 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 2014 - 2015م ما يقارب )3843( درساً، تناول أصحاب الفضيلة فيها ختلف جوانب 
احياة، مساهمة ي تثقيف امواطنن، وفرِتح اجال فيها لأسئلة؛ ما يتيح للمواطنن على ختلف فئات شرائحهم 
فرصة أكر للتعلم، وَتلّقي الوعي الديي، وكان من تلك احاضرات: حاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم خليل 
عوض اه، مفي حافظة رام اه والبية – الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية، بعنوان: )التحلي باأخاق 
النبيلة( وذلك ي مدرسة عن يرود الثانوية للبنات، برفقة وفد من دار اإفتاء الفلسطينية حضور اأستاذ عيسى 
زغلول -مشرف التبية اإسامية- ي مديرية تربية حافظة رام اه والبية، ورنا خلف مديرة امدرسة، وعدد 

من امعلمات والطالبات.

فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اه – الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية- يلقي درسًا دينياً على الشرطة ي التوجيه 
السياسي بتاريخ  8 كانون اأول 2015م 
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    وتطرقت احاضرة إى أهمية اأخاق ي اإسام، وضرورة حلي الفتاة باأخاق احميدة، واحرص على 
السمعة الطيبة؛ كونها مربية اأجيال القادمة، وأكد على ضرورة التقيد بواكبة العصر، واستخدام صفحات 

التواصل ااجتماعي بضوابط الشريعة اإسامية، وأجاب عن استفسارات احضور.
     من جانب آخر؛ شكر كل من مشرف التبية اإسامية ومديرة امدرسة فضيلته على ما قدم، مؤكدين على 

أهمية توعية الطالبات وتوجيههن للتمسك بالقيم وامبادئ السامية لتحقيق خيي الدنيا واآخرة.

    كما ألقى فضيلته حاضرة نظمتها مفوضية اإرشاد الديي بفوضية رام اه والبية، بعنوان: )أهمية القدس 
ي العقيدة اإسامية ودور مؤسسات السلطة ي مايتها( وذلك منتسي اأمن الوطي – ي معسكر احرش، 
حضور 90 ضابطًا وضابط صف وجندياً، وتطرق فضيلته ي بداية  احاضرة  إى أهمية اأمن ي حياة اإنسان، 

فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه – الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية- مفي حافظة رام اه والبرة أثناء إلقائه 
حاضرة على طالبات مدرسة عن يرود بتاريخ 4 آذار 2014م
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مبينًا أهمية دور رجل اأمن ي ماية امشروع الوطي، واحفاظ على امنجزات الوطنية، مبينًا أن القدس حتل 
مكانة مرموقة عند امسلمن، فهي أوى القبلتن، وثاني امسجدين، ومسرى الني، عليه الصاة والسام.

      كما أّم فضيلة الشيخ حمد أمد أبو الرب -مفي حافظة جنن- معًا غفيًا من سكان احافظة الذين 
ااستغفار  على  حاثًا  فيهم،  الصاة خطب  وبعد  ااستسقاء،  أداء صاة  اإمان  ملعب  ساحة  على  توافدوا 
والتوبة، وصدق التوجه إى اه تعاى، مذكرًا إياهم بأن صاة ااستسقاء سنة عن الني، صلى اه عليه وسلم، 
وأن الناس فقراء إى اه تعاى، وأنه سبحانه مسك السماء عنهم من أجل أن يعودوا إليه طالبن رمته، مقرين 
َو اَلِذي يرَنِزلر  بربوبيته، مؤمنن بوحدانيته، وأن اه تعاى كتب على نفسه الرمة، ورمته وسعت كل شيء )َوهر
( )الشورى: 28(، كما حَث امصلن على رد امظال،  َو اْلَوِلُي اْحَِميدر رر َرْمََتهر َوهر وا َوَينشر اْلَغْيَث ِمن َبْعِد َما َقَنطر
والعمل على اإصاح بن الناس، ودعا فضيلته إى تكاتف أبناء الشعب الفلسطيي كاجسد الواحد، وبّن أن 

التاحم بن امسلمن من أسباب نزول رمة اه تعاى.

    

إلقائه  أثناء    - والبرة  اه  رام  حافظة  مفي  الفلسطينية،  اإفتاء  لدار  امساعد  الوكيل  اه-  عوض  إبراهيم  الشيخ  فضيلة 
حاضرة دينية بتاريخ 7 كانون اأول 2014م 
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فضيلة الشيخ حمد أبو الرب- مفي حافظة جنن- أثناء تأديته لصاة ااستسقاء بتاريخ 10 شباط 2014م
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امشاركة ي افتتاح امراكز وامؤسسات

حافظات  ختلف  واجمعيات ي  وامؤسسات  امراكز  من  عدد  افتتاح  الفلسطينية ي  اإفتاء  دار  شاركت      
الوطن، وذلك ي إطار تواصلها مع ختلف فئات الشعب الفلسطيي، كون هذه امؤسسات لبنة أساسية ي بناء 
الدولة العتيدة، ومراكز مهمة للمجتمع الفلسطيي، وبلغ عدد امشاركات على هذا الصعيد لعامي 2014 - 
2015م ما يقارب )288( مشاركة، كان منها مشاركة  ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار 

الفلسطينية- ي افتتاح منارة القدس الثقافية للشباب بتنظيم من معية مركز برج اللقلق اجتمعي عر مشروع 
دعم ماية الشباب امقدسي وتنميته )شبابك يا قدس(.

    وكذلك  شارك ماحته- ي افتتاح مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ي بلدة العيزرية شرق القدس.

 

ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية- ومعالي امهندس عدنان احسيي 
الثقافية  ي القدس القدس  القدس وحافظها- خال امشاركة  ي افتتاح منارة  – وزير شؤون 

 بتاريخ 9 حزيران 2014م.
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    وشارك ماحته  ي حفل أقامته إدارة مستشفى مار يوسف الفرنسي افتتاح قسم الوادة والطوارئ حضور 
امتميز والفاعل  ألقاها بهذا الصرح الشامخ  حشد من الشخصيات الفلسطينية. وقد أشاد ماحته ي كلمة 
خدمة أبناء امدينة امقدسة، وكذلك أشاد بالعيش امشتك بن امسيحين وامسلمن، مشددًا على الدور الفاعل 
وامتميز للمؤسسات الطبية والتعليمية وااجتماعية الي تعمل على خدمة أبناء الشعب الفلسطيي، وصمودهم 
وثباتهم، حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وبارك ماحته للقائمن على هذه امؤسسة الطبية 

امتميزة وإدارة امستشفى وطاقمها من اممرضن واأطباء وغيهم هذا اإجاز.

ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  - وماحة الشيخ  يوسف ادعيس - 
وزير اأوقاف والشؤون الدينية وعدد من امسؤولن أثناء مشاركتهم ي افتتاح مسجد

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ي العيزرية بتاريخ 9 تشرين الثاني 2014م 

ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - والبطريرك فؤاد طوال بطريرك 
القدس لاتن خال قص الشريط افتتاح مبنى قسم الوادة والطوارئ ي مستشفى مار يوسف الفرنسي

 بتاريخ 27 أيار 2015م 
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    وكذلك شارك ماحته ي ااحتفال بافتتاح العام الدراسي اجديد ي مدرسة دار اأيتام اإسامية الصناعية 
ي العيزرية،  حيث ألقى ماحته كلمة أشاد فيها بامدرسة وما تقدمه من إجازات ي جاات عدة، وقدم شكره 

العميق إى امديرين وامدرسن والعاملن ي هذه امدرسة.

ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية- وماحة الشيخ يوسف ادعيس - وزير 
اأوقاف والشؤون الدينية أثناء افتتاح العام الدراسي مدرسة دار اأيتام وذلك بتاريخ 31 آب 2015م
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  حرصت دار اإفتاء على مشاركة امواطنن أفراحهم وأحزانهم، وذلك انسجامًا 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 2014 - 2015م 
إى )5608( فعاليات.

     فقد اهتمت دار اإفتاء الفلسطينية بامشاركة ي حفات التكريم، منها: مشاركة فضيلة الشيخ إبراهيم 
عوض اه –الوكيل امساعد لدار اإفتاء ومفي حافظة رام  اه والبية – ي احتفال رمي بناسبة ذكرى امولد 
النبوي الشريف، وتكريم حفظة القرآن الكريم وأوائل التجويد، الذي أقامته وزارة اأوقاف والشؤون الدينية 
ي قاعة معية أهل الرام  بالقرب من مسجد مصعب بن عمي، وألقى فضيلته كلمة قال فيها: إن هذا اليوم 
هو ذكرى امولد النبوي، وقد اقتن بناسبة طيبة أخرى تتعلق بتكريم أولئك الذين اعتلوا بكتاب اه رجاًا 
ونساًء، وأضاف بأنهم يسيون على نهج امصطفى، صلى اه عليه وسلم، ليس رغبة ي جائزة، أو منصب، أو 

جاه، أو مال، إا أنهم يأملون أن ينالوا رضا اه.

الفعاليات الرمية والشعبية

فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اه - الوكيل امساعد لدار اإفتاء ومفي حافظة رام اه والبرة - 
يلقي كلمة ي حفل تكريم حفظة القرآن الكريم وأوائل التجويد الذي أقامته 

وزارة اأوقاف والشؤون الدينية  بتاريخ 16 كانون الثاني 2014م.
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    كما شارك ماحة الشيخ حمد حسن- امفي العام للقدس والديار الفلسطينية- ي حفل رمي لتكريم 
اأندية امقدسية أقامته رابطة أندية القدس ي قاعة نادي جبل الزيتون؛ لتكريم أندية هال القدس، وسلوان 
اموسم  إجازات خال  من  اأندية  ما حققته هذه  الرام، على ضوء  بيت صفافا، وشباب  والعربي  الرياضي، 
الرياضي، وي كلمة ألقاها ماحته قال: إننا كمقدسين نقدر هذه اإجازات وهذه اأندية امكرمة، وما ميزها أنها 
جاءت على  بوابات القدس وحدودها. وإن الرياضة كغيها من الفعاليات واأنشطة، الي تنشط ي جاات 

اخي والصمود والرباط، والي تعمل على رفعة شأن الشباب امقدسي والفلسطيي.

– الوكيل امساعد لدار اإفتاء ، ومفي حافظة رام  اه والبرة- خال  فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اه 
مشاركته ي تقديم  الدروع لعدد من حفظة القرآن الكريم وأوائل التجويد ي حفل التكريم 

بتاريخ 16  كانون الثاني 2014م
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العام للقدس والديار الفلسطينية- خال مشاركته  ي حفل تكريم  ماحة الشيخ حمد حسن امفي 
أندية القدس وإلقائه كلمة بتاريخ 18أيار 2014م. 

القاق، أنيس  الدكتور  والسفر   - الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  امفي   - حسن  حمد  الشيخ  	ماحة 
 ووزير شؤون القدس وحافظها امهندس عدنان احسيي، ونيافة مطران سبسطية عطا اه حنا 

ي حفل تكريم أندية القدس  بتاريخ 18أيار 2014م
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      كما عمدت الدار إى تكريم موظفيها على عطائهم، فعقد حت رعاية ماحة الشيخ حمد أمد حسن 
-امفي العام للقدس والديار الفلسطينية / رئيس جلس اإفتاء اأعلى- حفل تكريم للموظفن امتقاعدين 
من دار اإفتاء، وذلك ي مقر دار اإفتاء ي قطاع غزة. وحضر احفل أعضاء جلس اإفتاء اأعلى ي قطاع 
غزة، وموظفو دار اإفتاء ي القطاع، وحدث فضيلة الشيخ حسن اللحام -مفي حافظة غزة-، خاطبًا الزماء 
امتقاعدين بأنهم كانوا مثاًا لإخاص وااجتهاد، وشكرهم على عطائهم وانتمائهم وجهدهم الكبي الذي 
بذلوه خال عملهم، داعًيا هم بدوام الصحة والعافية. بدوره شكر اأستاذ فريد مدان ي كلمته عن اموظفن 
امكرمن، اإخوة القائمن على حفل التكريم، ما تركه من أثر إجابي ي نفوس اموظفن امتقاعدين، متمنيًا أن 

يكون هو وزماؤه قد وفقوا ي مل اأمانة، وأداء الرسالة خال مسيتهم العملية.

فضيلة الشيخ حسن اللحام - مفي حافظة غزة - أثناء تكرمه لعدد من اموظفن امتقاعدين
 ي دار اإفتاء  وذلك بتاريخ 20 كانون الثاني 2015
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  كما شارك فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة- مفي حافظة بيت حم- ي حفل تكريم شرطة امرور، وذلك 
ي بيت حم.

   وشارك فضيلته ي امهرجان الوطي الثقاي التاسع لتكريم الفائزين ي جائزة العودة السنوية حت شعار 
)العودة حق وإرادة شعب(، بدعوة من بديل -امركز الفلسطيي مصادر حقوق امواطنة والاجئن-، ورّكزت هذه 
امسابقة على الفن الفلسطيي امتعلق بالعودة )البوست، والفيلم، والصورة الفوتوغرافية، والقصة القصية(، 

وقام فضيلته مع اللجنة امشرفة بتكريم الفائزين.

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة - مفي حافظة بيت حم - خال مشاركته ي تكريم عدد من رجال 
شرطة امرور ي قاعة بيت حم بتاريخ 7 أيار 2015 م
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      كما شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه، – الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية- مفي 
حافظة رام اه والبية، نيابة عن ماحة الشيخ حمد أمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية- 
خطيب امسجد اأقصى امبارك- ي ااحتفال امركزي بذكرى اإسراء وامعراج، وتكريم جنة احج، الذي أقيم 
ي الرام بدعوة من وزارة اأوقاف والشؤون الدينية. وي الكلمة الي ألقاها فضيلته أثنى على جهود وزارة 
ورسالة  وعباده  اه  دين  خدمة  أجل  من  يبذلونها  الي  امباركة  على جهودهم  فيها  العاملن  وطاقم  اأوقاف 
اإسام اخالدة. وأشاد بدور امرابطن ي امسجد اأقصى والشهداء الذين قضوا حبهم دفاعًا عنه، وكذلك 
اأسرى الذين ضحوا حريتهم لينعم شعبنا باحرية والكرامة، متمنيًا احرية لوطننا، والرمة للشهداء، والفرج 

العاجل  لأسرى.

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة- مفي حافظة بيت حم- خال مشاركته ي حفل تكريم الفائزين 
جائزة العودة السنوية وذلك بتاريخ 8 أيار 2015م
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     كما شارك فضيلته بالنيابة عن ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية – ي 
حفل استقبال القنصليات والبعثات الدبلوماسية ي اأراضي الفلسطينية بدعوة من مفوض العاقات الدولية 

حركة فتح د. نبيل شعث  ي مقر اهال اأمر ي البية.

فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه - الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية،
 ومفي حافظة رام اه والبرة -  وماحة الشيخ يوسف ادعيس - وزير اأوقاف والشؤون الدينية - 
خال امشاركة ي احتفال باإسراء وامعراج وتكريم حفظة القرآن وذلك بتاريخ 12أيار2015م.

فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه – الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية، و د. نبيل شعث مفوض العاقات 
العامة حركة فتح ومعالي امهندس عدنان احسيي – وزير شؤون القدس وحافظها  خال  امشاركة

 ي حفل ااستقبال بتاريخ 15 أيلول 2015م
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     وشاركت الدار كذلك ي العديد من ااحتفاات الدينية والرمية منها: مشاركة فضيلة الشيخ عبد 
اجيد العمارنة- مفي حافظة بيت حم-  ي حفل اليوم امفتوح ي اجمعية اأهلية للمعوقن بصرًيا )مدرسة 

الشروق للمكفوفن( ي بيت حم.

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة - مفي حافظة بيت حم - أثناء مشاركته  ي اليوم امفتوح ي اجمعية   
اأهلية للمعوقن بصرًيا وذلك بتاريخ 20 أيار 2015م.

اأستاذ حمد جاد اه - امدير العام للشؤون اإدارية وامالية - خال امشاركة ي حفل استقبال القنصليات والبعثات 
الدبلوماسية ي اأراضي الفلسطينية بتاريخ 15 أيلول 2015م
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ي ااحتفال   – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية   –      وكذلك مشاركة ماحة الشيخ حمد حسن 
النبوي الشريف الذي نظمته  معية رعاية اأيتام واحتاجن اخيية بالتعاون مع بلدية أرحا،  بذكرى امولد 
ماجد  امهندس  واأغوار  أرحا  وحافظ  عريقات،  د. صائب  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أمن سر  فيها  شارك 
الفتياني، والشيخ حرب جر، والشاعر عمران الياسيي، وفرقة إنشاد امسجد اأقصى، وحضره رئيس البلدية 
حمد جايطه، ورئيس رعية الاتن اأب ماريو حدشيي، وعضو اجلس الثوري احامي صائب نظيف، ومثلو 
الصاة  عليه  حمد،  رسولنا  إن  ماحته:  وقال  امواطنن.  من  وحشد  ومديروها  واأهلية،  الرمية  امؤسسات 
والسام، جاء للعامن، وإن أول رسالة كانت بالتأكيد على أهمية العلم عندما خاطبه جريل، عليه السام، 
القيم  بتسيخ  الكريم  الرسول  مسية  استمرت  ثم  النور،  إى  الظلمات  من  الناس  ليخرج  )اقرأ(  قائًا: 
واأخاق واحبة  والتسامح  والعدل  العطاء  فكان  بدقة،  كافة  حياتنا  شؤون  نظمت  الي  واأخاق   وامبادئ 

لرٍق َعِظيٍم{)القلم:4(. وأكد ماحته على أن الرسول حمد، عليه السام، جاء من امشكاة نفسها  }َوِإَنَك َلَعلى خر

الي جاء منها الرسول عيسى، عليه السام، وكل الرسل انطلقوا من عبادة اه سبحانه وتعاى، ليخلصوا البشر 
من الظلم والظلمة إى العدل والنور، مشيًا إى أن تزامن ذكرى امولد النبوي الشريف وأعياد امياد هي فأل 

خي، وتأكيد على لزوم تعميق العاقات امسيحية اإسامية.



47

   وشارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اه - الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية - ي ااحتفال امركزي 
بامولد النبوي الشريف ي قاعة معية أهل الرام، وخلل احفل تكريم حفظة القرآن الكريم وأوائل التجويد 

ي القدس، وذلك بدعوة من وزارة اأوقاف والشؤون الدينية.

ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية – خال مشاركته ي ااحتفال ي ذكرى امولد 
النبوي والذي حضره عدد من الشخصيات الرمية وااعتبارية ي حافظة أرحا واأغوار بتاريخ 26 كانون اأول 2015م 
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     كما استقبلت الدار عددًا من الضيوف والزائرين الرمين والشعبين والوفود الدينية، إطاعهم على 
آخر اانتهاكات واممارسات ضد الشعب الفلسطيي ومقدساته، الذين م إطاعهم على أعمال دار اإفتاء 
ونشاطاتها، وعلى دورها ي مواجهة اانتهاكات اإسرائيلية ضد امقدسات الفلسطينية، حيث استقبل ماحة 
الشيخ حمد حسن -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب امسجد اأقصى امبارك- الشيخ صباح 
اخالد احمد الصباح- النائب اأول لرئيس جلس الوزراء ووزير خارجية الكويت-، حيث زار الشيخ صباح، 
بزيارة  معربًا عن سعادته  اإسرائيلية حقه،  اانتهاكات  مرافقه، وم إطاعه على  اأقصى وجول ي  امسجد 

امسجد اأقصى خال زيارته لأراضي الفلسطينية.
     وأكد الشيخ الصباح أنه جاء لنقل حيات الشعب الكويي وقيادته، وحبتهما لفلسطن وشعبها وقيادتها، 
مثمنًا صمود الفلسطينين وإصرارهم على احفاظ على مقدسات اأمة )ي إشارة إى امسجد اأقصى امبارك 

ذي امكانة امهمة للمسلمن والعرب كلهم(.

– الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية- وماحة الشيخ يوسف ادعيس-  فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه 
وزير اأوقاف والشؤون الدينية- خال امشاركة ي ااحتفال بذكرى امولد النبوي الشريف بتاريخ 30 كانون اأول 2015م 
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     كما استقبل ماحته نائب القنصل اإسباني العام السيد إيسيدرو جونساليس، وملحق القنصلية اإسبانية 
السيد ليوبولدو دي ا يافيه، وقدم ماحته للوفد الضيف شرحًا عن اأوضاع الصعبة الي يعيشها الشعب 
الفلسطيي ي ظل ااحتال اإسرائيلي، الذي حول دون وصول امصلن الفلسطينين إى مساجدهم وكنائسهم 
للصاة فيها، باإضافة إى اعتداءات امستوطنن حت ماية سلطات ااحتال امتكررة ضد أماكن العبادة،  وعلى 
رأسها امسجد اأقصى امبارك، الذي تسعى سلطات ااحتال لتقسيمه، ومنع امسلمن وخاصة الشباب من 
وأكد ماحته  القيامة،  كنيسة  للصاة ي  أعيادهم  القدس ي  مدينة  دخول  من  امسيحين  منعت  كما  دخوله، 
على أن اممارسات اإسرائيلية هدفها تهويد امدينة امقدسة، وفرض الثقافة اليهودية، وأنها مستمرة بخالفتها 

للشرعية الدولية الي تلزم بإيقاف ااستيطان وإزالة احواجز وإطاق سراح اأسرى. 

النائب اأول لرئيس جلس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح اخالد احمد الصباح يتوسط 
ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية- ووزير القدس وحافظها امهندس عدنان احسيي 

ورئيس جلس اأوقاف اإسامية الشيخ عبد العظيم سلهب ومدير عام أوقاف القدس وشؤون امسجد اأقصى امبارك
 الشيخ عزام اخطيب خال زيارته امسجد اأقصى امبارك  بتاريخ 14 أيلول 2014م.

القدس والديار  الشيخ صباح اخالد احمد الصباح ومفي  الوزراء ووزير خارجية الكويت  النائب اأول لرئيس جلس 
الفلسطينية الشيخ حمد حسن خال تأديتهم الصاة ي امسجد اأقصى امبارك   بتاريخ 14أيلول2014م.
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     واستقبل ماحته ووفد من رجال اأوقاف والشخصيات امقدسية البابا فرنسيس اأول، وذلك خال زيارته 
امسجد اأقصى امبارك، وسلم ماحته البابا رسالة، رّكز فيها على جوانب من معاناة الشعب الفلسطيي، مشيًا 
إى ما تتعرض له امقدسات اإسامية وامسيحية ي القدس من اعتداءات وانتهاكات، متواصلة ومتصاعدة، 
الذين  امواطنن  والتضييق على  عليه،  إى جانب فرض حصار مشدد  امبارك،  اأقصى  امسجد  وخاصة ضد 
يؤمونه إعماره والصاة فيه، باإضافة إى قيام سلطات ااحتال وامستوطنن حفر شبكات أنفاق؛ حثًا عن 
تاريخ واهم هم، وتعرضت الرسالة إى جدار الفصل العنصري، وآثاره امدمرة؛ من مصادرة اأراضي، وعزل 
امواطنن، وتطرق ماحته إى إضراب اأسرى القابعن ي سجون ااحتال، وما يعانونه من تردي أوضاعهم 
الصحية وامعيشية، مطالبًا ببذل أقصى اجهود إطاق سراحهم، وي ختام الرسالة أكد ماحته على ضرورة إنهاء 
ااحتال اإسرائيلي، وثنيه عن خططاته ضد الشعب الفلسطيي ومقدساته وأرضه، حتى يعم اأمن والسام،

ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية- يستقبل سعادة نائب القنصل اإسباني 
وملحقه بتاريخ 22 نيسان 2014م
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نص رسالة ماحة امفي العام إى البابا
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ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينيةورجال اأوقاف ي القدس وعدد من الشخصيات 
الدينية وااعتبارية ي استقبال البابا بتاريخ  26 أيار 2014م ي امسجد اأقصى
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     كما أّم فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة- مفي حافظة بيت حم- وفدًا من السّياح امسلمن القادمن 
من فرنسا، ي مسجد عمر بن اخطاب، وألقى عليهم درًسا دينًيا بدعوة من وزارة السياحة الفلسطينية، حّدث 
فيه عن الظروف الي يعيشها الشعب الفلسطيي، وصمود اأسرى الفلسطينين على هذه اأرض امقّدسة، 
دثه من أسر وقتل ودمار، وطالب فضيلته امسلمن بناصرة الشعب الفلسطيي،  رغم بطش ااحتال، وما حر
وشّد الرحال إى امسجد اأقصى امبارك، كما حّدث عن بركة هذه اأرض، وحفظ اه سبحانه وتعاى للشعب 
الفلسطيي امرابط عليها، وللمقّدسات اإسامية امتمثلة ي امسجد اأقصى وامسجد اإبراهيمي، ومقامات 

اأنبياء والّصّديقن، وقبور الصحابة والتابعن. 

     واستقبل ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب امسجد اأقصى 
امبارك، الدكتور أمد التوفيق - وزير اأوقاف والشؤون الدينية ي امملكة امغربية، حيث وضع ماحته الوزير 
ي صورة اأوضاع ي القدس، وقدم له شرحًا وافيًا عن مرافق امسجد اأقصى امبارك، مؤكدًا على أن امسجد 
اأقصى امبارك هو للمسلمن وحدهم، وأنه ا حق لغيهم التدخل ي شؤونه، كما أشار ماحته إى امخاطر 
احدقة بامدينة امقدسة، حاثًا العرب وامسلمن على القيام بسؤولياتهم جاه امسجد اأقصى امبارك باعتباره 

جزءًا ا يتجزأ من عقيدة امسلمن.

   

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة – مفي حافظة بيت حم- ي استقبال السياح امسلمن القادمن من فرنسا
 بتاريخ 21 نيسان 2015م
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     كما استقبل ماحته ي مكتبه وفدًا من اجلس الوطي للكنائس، ضَم ختلف الطوائف امسيحية ي كوريا 
هذا  السماوية، مشيًا ي  الديانات  أتباع  بن  والتعاضد  التوافق  أهمية  والوفد  اجنوبية، حيث حث ماحته 
السياق إى أن الشعب الفلسطيي  بأطيافه وفئاته كلها متوحدون ي رفض عنجهية ااحتال وغطرسته، ويقفون 
ميعًا صفًا واحدًا ي مواجهة ااحتال اإسرائيلي، مبينًا أن فلسطن بلد السام، يعيش فيه أتباع الديانات 

باحتام ووئام، كما حث اجانبان سبل توطيد العاقات والتعاون بن الشعب الفلسطيي وكوريا اجنوبية.

القدس  وزير   - احسيي  عدنان  وامهندس  الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  امفي   - حسن  حمد  الشيخ  ماحة 
وحافظها، ي استقبال الدكتور أمد التوفيق - وزير اأوقاف والشؤون الدينية ي امملكة امغربية

 ي امسجد اأقصى امبارك ، وذلك بتاريخ 24 آب 2015م
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قدم ماحته  مالطا -،  حيث  السفي روبن غاوتشي- مثل مهورية      واستقبل ماحته  ي مكتبه سعادة 
للضيف شرحًا مفصًا عن اأوضاع الصعبة الي يعيشها الشعب الفلسطيي ومقدساته جّراء مارسات سلطات 
ااحتال،  وأضاف ماحته أن الدين اإسامي هو دين تسامح وحبة، وأن هناك العديد  من حاولون تشويهه، 
وأن العيش امشتك اإسامي امسيحي ي فلسطن موذج حتذى ي العال أمع، مطالبًا ماحته بالضغط على 
سلطات ااحتال للسماح للفلسطينين امسلمن وامسيحين بالوصول إى أماكن العبادة، مستندًا إى ضرورة 
إنهاء آخر احتال ي العال، وحذر ماحته من ااجرار إى حرب دينية ا حمد عقباها، وذلك جراء استمرار 
ااستفزازات الي يقوم بها قطعان امستوطنن ضد الشعب الفلسطيي ومقدساته حت ماية سلطات ااحتال.

ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية- أثناء استقباله وفدا من اجلس الوطي للكنائس 
ي كوريا اجنوبية بتاريخ 25  تشرين اأول 2015
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     وما للقدس وأقصاها من أهمية، حرصت الدار على متابعة ما جري فيها من أحداث أوًا بأول، ول تغفل 
يومًا عن فضح مارسات ااحتال ومستوطنيه ضد القدس ومقدساتها، فقام ماحة الشيخ حمد حسن – امفي 
العام للقدس والديار الفلسطينية – خطيب امسجد اأقصى امبارك، بتسليم سيادة الرئيس حمود عباس )أبو 
مازن(  حفظه اه - رئيس دولة فلسطن - نص قرار جمع الفقه اإسامي الدولي، الذي حث الشعوب 
اإسامية على زيارة القدس وامسجد اأقصى امبارك، وبن ماحته أن جمع الفقه اإسامي الدولي الذي عقد 
ي دولة الكويت ي آذار 2015م، أصدر قرارًا حَث فيه امسلمن على زيارة مدينة القدس، وامسجد اأقصى 

امبارك؛ لدعم صمود أهلها.
     كما أطلع ماحته سيادة الرئيس على اأوضاع ي مدينة القدس، وامسجد اأقصى امبارك، وااعتداءات 
الي يقوم بها ااحتال يوميًا ضد امصلن، من اعتقاات، وحجز لبطاقاتهم الشخصية، ومنع دخوهم، باإضافة 

إى ااقتحامات امتكررة للمسجد اأقصى من قبل امستوطنن وامتطرفن.
     وقد أشاد سيادة الرئيس بقرار جمع الفقه اإسامي الدولي، مشيًا إى أنه قرار مهم لنا كشعب فلسطيي، 
وكذلك لأمة العربية واإسامية الي نتطلع إى قيام شعوبها بزيارة امدينة امقدسة وامسجد اأقصى امبارك 

لدعم صمود أهلها.
     وشدد سيادته على خطورة استمرار ااعتداءات واانتهاكات ضد امسجد اأقصى امبارك، والي تشكل 
استفزازًا خطيًا مشاعر امسلمن، مؤكدًا على أن القيادة الفلسطينية جري اتصاات مع اأطراف ميعها لوقف 

هذه ااعتداءات وااقتحامات.

ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - أثناء استقباله سعادة السفر روبن غاوتشي - 
مثل مهورية مالطا وذلك بتاريخ 14 كانون اأول 2015 
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      كما التقى ماحته بدولة الدكتور رامي احمد اه- رئيس جلس الوزراء الفلسطيي- مناقشة آخر التطورات 
واانتهاكات اإسرائيلية حق امقدسين ومدينة القدس، بعد اقتحام امسجد اأقصى من قبل امتطرفن اليهود، 

وبشاركة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست اإسرائيلي حت ماية قوات ااحتال.
    وأكد دولة رئيس الوزراء على أهمية القدس بكوناتها كافة، كونها العاصمة اأبدية للدولة الفلسطينية، 
وشدد على دعم احكومة مقومات صمود القدس وأهلها وثباتهم ي مواجهة احمات اإسرائيلية امتكررة الي 

تهدف إى تهويد التاريخ واإرث للمقدسات اإسامية وامسيحية كافة.

سيادة الرئيس حمود عباس – رئيس دولة فلسطن- خال استقباله  ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس 
والديار الفلسطينية، ي مقر الرئاسة وذلك بتاريخ  28 نيسان 2015م

دولة رئيس الوزراء د. رامي احمد اه - رئيس جلس الوزراء خال استقباله ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام 
للقدس والديار الفلسطينية  ي رام اه بتاريخ 19 شباط 2014م
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ومارسات سلطات  اعتداءات  من  تعاني  والي  فلسطن،  ي  الدينية وامقدسات  دعم اأماكن  إطار  وي     
ااحتال ومستوطنيه، قام ماحة الشيخ حمد أمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية / خطيب 
اإبراهيمي ي  امسجد  إى  بزيارة  الفلسطينية  احافظات  مفي  وفد من  رأس  على  امبارك–  اأقصى  امسجد 
اخليل، اّطلعوا خاها على امضايقات الي يتعرض ها رواد هذا امسجد التارخي العريق، ما يوجب العمل 
على دعم صمود سكان البلدة القدمة ي اخليل باإمكانات امتاحة ميعها، ليكونوا حراسًا دائمن هذا امسجد 

ومدينتهم الي تواجه ملة اضطهاد منظم.
    وجاءت هذه الزيارة ي ختام اجتماع مفي حافظات الضفة الغربية برئاسة ماحته ي مركز دار اإفتاء ي 

مدينة خليل الرمن.

وفد دار اإفتاء خال  زيارتهم لدار إفتاء اخليل  بتاريخ 15 كانون الثاني 2014م
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     كما تفقد ماحته على رأس وفد من دار اإفتاء الفلسطينية امسجد الغربي لقرية امغي مال شرقي رام 
اه، الذي قامت جموعة من امستوطنن امتطرفن بإحراقه، حيث اشتعلت النيان فيه، وعّر ماحته عن سخطه 
وغضبه هذا ااعتداء اإجرامي واآثم،  وقال ماحته: إن اجموعات اإرهابية امتطرفة من امستوطنن تعتدي 
اأعمال  أصحاب  امستوطنن،  قطعان  بالغريب عن  ليس  اأمر  هذا  وأن  الفلسطينية.  امقدسات  على  يوميًا 
اإجرامية امتواصلة انتهاك حقوق شعبنا ي ختلف حافظات الوطن، مؤكدًا على أن هذا ااعتداء لن يزيدنا 
إا ثباتًا وصمودًا ورباطًا ي أرضنا ومقدساتنا، وأن ااعتداء على بيت من بيوت اه ي بلدة امغي إما يعكس 
مستوى عنصرية احتل وكراهيته لشعبنا ومقدساته، وقد أكد اه تعاى ي كتابه الكريم على خزي َمن خرب 
امساجد، ومنع ذكر اسم اه فيها، مبينًا عذابه وبشاعة ظلمه، وذلك يشمل الذين يقومون بااعتداءات اليومية 
امتكررة الي ينفذها امتطرفون ضد امسجد اأقصى امبارك، وطالب  الدول وامؤسسات امعنية حرية اإنسان 
واأديان الوقوف ي وجه ااعتداءات اإسرائيلية اآمة، مناشدًا اأمتن العربية واإسامية حمل مسؤولياتهما 
جاه القدس وفلسطن، والدفاع عنهما وماية مقدساتهما من اعتداءات امستوطنن الذين يعيثون فسادًا ي 

اأرض الفلسطينية.

ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - ي امسجد اإبراهيمي ي اخليل 
بتاريخ 15 كانون الثاني 2014م
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ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية ، ووفد دار اإفتاء خال زيارة مسجد امغر
 بتاريخ  12 تشرين الثاني 2014م
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    وي إطار التضامن مع أسرانا البواسل، حرصت الدار على مساندتهم ي نيل حقوقهم امشروعة، ومن اأمثلة 
على ذلك مشاركة فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة- مفي حافظة بيت حم-  ي فعالية التضامن مع اأسرى 

امضربن عن الطعام ي ساحة امهد.

   
    كما شارك ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية – على رأس وفد من دار 
اإفتاء الفلسطينية ي ااعتصام الذي أقيم أمام مقر الصليب اأمر ي البية تضامنًا مع اأسرى امضربن 
عن الطعام ي سجون ااحتال، وأكد ماحته ي كلمة ألقاها على ضرورة دعم اأسرى الفلسطينين، داعيًا 
إى توسيع نطاق امشاركة ي فعاليات التضامن معهم، وهم الذين ضّحوا حرياتهم من أجل كرامة الشعب 
الفلسطيي ومقدساته وأرضه، داعيًا إى رفع الظلم عنهم وحريرهم، وإعطائهم حقوقهم اإنسانية،  وخاصة 
امرضى منهم، واستنكر ما يسمى بااعتقال اإداري، مطالبًا بإلغائه، كونه يتم دون مساءلة وا حاكمة، وشجب 
كذلك إقرار قانون فرض تغذية اأسرى امضربن باحقن اإجبارية، با مثله ذلك من اعتداء صارخ على حرية 

اإنسان، وكرامته.

امضربن عن  اأسرى  مع  التضامن  أثناء مشاركته ي  بيت حم-  العمارنة- مفي حافظة  اجيد  الشيخ عبد  فضيلة 
الطعام بتاريخ 30 نيسان 2014م
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     وشارك ماحته على رأس وفد من دار اإفتاء الفلسطينية ي حفل تكريم الطفلة اأسية ماك اخطيب 
بناسبة اإفراج عنها من سجون ااحتال بعد اعتقال دام شهرين، وذلك أمام مقر الصليب اأمر ي البية، 
حيث استنكر ماحته اعتقال اأطفال القصر، وعر عن أمله ي قيام الصليب اأمر بدوره امنشود ي رفع 
امعاناة عن اأسرى، وذلك ي إطار  خدماته اإنسانية، كما أثنى ماحته ي كلمته الي ألقاها على صمود الطفلة 
ماك ي وجه سجانها الصهيوني، مشيدًا بتضحيات اأسرى ميعهم وصمودهم، ومتمنيًا اإفراج العاجل عنهم 

ميعاً، فهم رواد احرية. 

التضامي مع  أثناء مشاركته ي ااعتصام   - الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  – امفي  الشيخ حمد حسن  ماحة 
اأسرى امضربن عن الطعام ي سجون ااحتال بتاريخ 10 حزيران 2014م أمام مقر الصليب اأمر ي البرة.

ماحة الشيخ حمد حسن   - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - يلقي كلمة أثناء حفل تكريم اأسرة احررة 
ماك اخطيب بتاريخ  17 شباط 2015م
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    وشارك فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة - مفي حافظة بيت حم - بناسبة يوم اأسي ي 19/ نيسان/ 
2015م،  وذلك حضور معالي السيد عيسى قراقع - رئيس هيئة اأسرى واحررين، وبشاركة أسرى حررين 

وذوي اأسرى، واأجهزة اأمنية ي ااعتصام التضامي مع اأسرى الفلسطينين ي يوم اأسي الفلسطيي 
اأسرى،  الوقوف جانب  فيها على  التأكيد  الكلمات م  العديد من  ألقيت  وقد   ،2015 نيسان   17 اموافق 
وامطالبة برفع قضايا أمام حكمة اجنايات الدولية على احكومة اإسرائيلية ما تقوم به من انتهاكات  حقوق 
اإنسان، وعدم االتزام بامعاهدات الدولية ي تقديم الرعاية الصحية واإنسانية هم، ووضعهم ي ظروف ا 

تليق بكرامة اإنسان، ما أدى إى استشهاد العديد من اأسرى.

    كما شاركت دار اإفتاء ي عدد من الزيارات التضامنية حيث التقى ماحة الشيخ حمد حسن، امفي العام 
للقدس والديار الفلسطينية –خطيب امسجد اأقصى امبارك، على رأس وفد من دار اإفتاء الفلسطينية سعادة 
السفي وائل نصر الدين عطية -سفي مهورية مصر العربية لدى فلسطن-، حيث قدم له التهاني لتوليه 
للرئيس  متمنيًا  الرئاسية،  اانتخابات  إجاز  على  امصري  للشعب  التهاني  قدم ماحته  كما  اجديد،  امنصب 

امصري عبد الفتاح السيسي والشعب امصري التوفيق والسداد.

فضيلة الشيخ  عبد اجيد العمارنة - مفي حافظة بيت حم - أثناء مشاركته ي ااعتصام مع اأسرى
 حضور معالي السيد عيسى قراقع واأجهزة اأمنية بتاريخ 19 نيسان 2015م
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قتلوا ظلمًا  الذين  بالضحايا امصرين  العزاء للسفي امصري وائل عطية       وقّدم ماحته كذلك واجب 
وعدوانًا ي ليبيا، مؤكدًا على أن هذه اأعمال اإجرامية تتنافى مع القيم الدينية واإنسانية واأخاقية، وأن 
هذه اجرمة يندى ها اجبن، وا مت إى اإسام احنيف بصلة، مؤكدًا على أن فلسطن قيادة وحكومة وشعبًا 

تقف دائمًا إى جانب الشعب امصري ي السراء والضراء.

الدين  السفر وائل نصر  أثناء زيارته سعادة  الفلسطينية،  والديار  العام للقدس  – امفي  الشيخ حمد حسن  ماحة 
عطية سفر مهورية مصر العربية لدى فلسطن بتاريخ 12 حزيران 2014م
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    وقام ماحته على رأس وفد من دار اإفتاء الفلسطينية، بزيارة عدد من مؤسسات حافظة نابلس، التقى خاها 
عددًا من الشخصيات الرمية وااعتبارية، فقد التقى ماحته عطوفة حافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، وأشاد 
باجهود الي تبذها احافظات واجهات اأمنية ي حفظ اأمن للمواطن، مؤكدًا على ضرورة تضافر اجهود من 
الغرفة  امرافق  والوفد  زار ماحته  كما  واعتداءاته،  وماديه  ااحتال  ومواجهة غطرسة  الصفوف،  أجل رص 
التجارية والصناعية، حيث التقوا رئيس الغرفة احاج حسام احجاوي وعددًا من أعضائها، مشيدًا خدماتها ي 

تطوير اقتصاد الوطن.

ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - ووفد من دار اإفتاء الفلسطينية يقدم واجب 
العزاء للسفر امصري وائل عطية بتاريخ 17 شباط 2015م
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    وقام فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة -مفي حافظة بيت حم-، بزيارة لوزارة السياحة � بيت حم، بدعوة 
الوزيرة  فضيلته  وأطلع  الوزارة،  وطاقم  السياحة-  -وزيرة  معايعة  روا  السيدة  معالي  والتقى  الوزارة،  من 
وطاقمها على جهود دار اإفتاء � بيت حم، ي التواصل مع الوفود اأجنبية الي تزور هذه امدينة امقدسة، َوحِرث 

ي هذا اللقاء سبل التعاون بن دار اإفتاء ووزارة السياحة واآثار.
     

    وشاركت دار اإفتاء الفلسطينية ي تقديم التعازي، وامواساة أهالي الشهداء، منها على سبيل امثال ا 
الفلسطينية/ خطيب امسجد اأقصى  العام للقدس والديار  امفي  الشيخ حمد حسن -  قيام ماحة  احصر 
امبارك- على رأس وفد من دار اإفتاء الفلسطينية، بتأدية واجب العزاء لذوي الشهيدين حمد عودة أبو ظاهر 

ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - على رأس وفد من دار اإفتاء الفلسطينية
 أثناء زيارتهم حافظ نابلس وذلك بتاريخ 17 آذار 2015

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة - مفي حافظة بيت حم-  خال لقائه معالي السيدة روا معايعة وزيرة السياحة 
وذلك بتاريخ 25 نيسان 2015م
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من قرية أبو شخيدم، ونديم صيام نوارة من قرية امزرعة الغربية بحافظة رام اه، اللذين قضيا حبهما على 
يد قوات ااحتال اإسرائيلي،  وألقى ماحته كلمة حول مكانة الشهداء عند اه سبحانه وتعاى، داعيًا ماحته 
امواطنن إى زيارة منازل ذوي الشهداء، والوقوف إى جانبهم، سائًا اه تعاى أن يشمل شهداءنا بواسع رمته، 

وأن يتقبلهم مع النبين والصديقن والشهداء والصاحن وحسن أولئك رفيقاً.
 

دولة الدكتور رامي احمد اه - رئيس جلس الوزراء الفلسطيي - وماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس 
والديار الفلسطينية – خال تأديتهما واجب العزاء بشهداء أبو شخيدم وامزرعة الغربية بتاريخ 18 أيار 2014م
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    وكذلك تقديم واجب العزاء بالشهيد أمد الصبارين من خيم اجلزون.

  
       وزار ماحته كذلك مثوى شهداء الثورة الفلسطينية ي اجمهورية اللبنانية، ووضع إكليًا من الزهور على 
ضريح الزعيم احاج أمن احسيي، مستذكرًا ما كان لنضاله وجهاده من أثر كبي على  القضية الفلسطينية، 

وأشاد بدور الشهداء الذين قضوا حبهم من أجل حرية شعبنا، وعودة أبنائه امهجرين إى وطنهم.

أثناء تأديتهم  -  على رأس وفد من دار اإفتاء  الفلسطينية  والديار  العام للقدس  امفي   - الشيخ حمد حسن  ماحة 
لواجب العزاء بالشهيد أمد  صبارين  بتاريخ  19 حزيران 2014م ي خيم اجلزون.
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     كما م تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد حمد أبو لطيفة من خيم قلنديا

ماحة الشيخ حمد حسن -  امفي العام للقدس والديار الفلسطينية- أثناء زيارته مثوى شهداء الثورة الفلسطينية  عند 
مستديرة شاتيا ووضعه أكليل الزهور على ضريح احاج أمن احسيي رمه اه- وذلك بتاريخ 19 أيار 2015م
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    وكذلك أداء واجب العزاء بشهداء عائلة دوابشة من قرية دوما قرب نابلس ، حيث ألقى ماحته كلمة 
احماية  توفر  كونها  دوابشة،  عائلة  حق  النكراء  اجرمة  عن  الكاملة  امسؤولية  ااحتال  سلطات  فيها  مل 
للمستوطنن الذين يعيثون ي اأرض فسادًا، وطالب ماحته الدول واهيئات احلية والدولية بضرورة حاكمة 

هؤاء امتطرفن اجرمن، ووضع حد لتماديهم واعتداءاتهم الوحشية حق أبناء شعبنا.
    ونوه ماحته ي كلمة ألقاها بكانة الشهداء عند اه سبحانه وتعاى ومنازهم وكراماتهم، وأشاد بصر عائلة 

دوابشة وجلدهم على مصابهم اجلل.

ماحة الشيخ حمد حسن، امفي العام للقدس والديار الفلسطينية – خطيب امسجد اأقصى امبارك،
 يؤدي واجب العزاء بالشهيد حمد أبو لطيفة من خيم قلنديا، وذلك على رأس وفد من دار اإفتاء الفلسطينية 

بتاريخ 28 موز 2015م  ويلقي كلمة باحاضرين
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امبارك، يقدم واجب  امسجد اأقصى  – خطيب  الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  امفي  الشيخ حمد حسن،  ماحة 
العزاء آل دوابشة بتاريخ 11 آب 2015م بوفاة الطفل الرضيع علي دوابشة.

ماحة الشيخ حمد حسن، امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - خطيب امسجد اأقصى امبارك، يقدم واجب العزاء 
باستشهاد ريهام دوابشة  بتاريخ 8 أيلول 2015م
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امالية  الرقابة  ديوان  الفلسطينية  اإفتاء  دار  زار ماحته على رأس وفد من  الزيارات الرمية  إطار      وي 
واإدارية والتقى امستشار إياد تيم – رئيس الديوان، وقدم له التهاني على الثقة الغالية الي أواه إياها سيادة 
اأخ الرئيس حمود عباس )أبو مازن( حفظه اه بتعيينه رئيسًا لديوان الرقابة امالية واإدارية، وقد أشاد ماحته 
با يقوم به الديوان من أعمال وإجازات وبالقائمن عليه، متطلعًا إى تعميق العاقة والعمل امشتك بن الدار 

والديوان.

     كما قام وفد من دار اإفتاء ي غزة  برئاسة فضيلة الشيخ حسن اللحام-  مفي حافظة غزة -وعضو جلس 
اإفتاء اأعلى - بزيارة ماحة الشيخ د. يوسف معة سامة- شيخ اأزهر وعميد امعاهد اأزهرية بفلسطن، 
وقدم الوفد التهاني والتريكات للشيخ سامة بالثقة الغالية الي أواه إياها سيادة الرئيس حمود عباس )أبو 

مازن(  حفظه اه بتعيينه شيًخا لأزهر وعميًدا للمعاهد اأزهرية بفلسطن.
 

- رئيس ديوان  إياد تيم  أثناء زيارته امستشار   - الفلسطينية  العام للقدس والديار  امفي   - الشيخ حمد حسن  ماحة 
الرقابة امالية واإدارية - وذلك بتاريخ  14 كانون الثاني 2015م 

وفد من دار اإفتاء ي غزة أثناء زيارتهم للشيخ الدكتور يوسف معة سامة - شيخ اأزهر وعميد امعاهد اأزهرية ي 
فلسطن - بتاريخ 10 تشرين الثاني 2015 
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  وم خال اللقاء حث سبل التعاون امشتك بن دار اإفتاء بغزة ومشيخة اأزهر وامعاهد اأزهرية بفلسطن.
   وبدعوة رمية خاصة من جامعة القدس شارك فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة - مفي حافظة بيت حم - ي 
الوقفة التضامنّية، الي نظمتها جامعة القدس، حت شعار )فلسطن توحدنا( باإضافة إى كشف الستار عن 
شجرة امياد الوطنية الي زّينت بصور الشهداء، برعاية أ.د عماد أبو كشك رئيس اجامعة، حيث ألقى فضيلته 
كلمة أّكد فيها على أّن هذا احدث يرعر عن الوحدة، وتضامن اجميع مع شهداء الوطن وخاصة شهداء جامعة 
القدس، مؤّكًدا على أّن جامعة القدس موذج للوحدة الوطنية والدينية، وهي صانعة العلم والعمل والتضحية، 

وكان ذلك ي ساحة كلية اهندسة– جامعة القدس.

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة- مفي حافظة بيت حم- يشارك ي الوقفة التضامنية الي نظمتها جامعة القدس 
بتاريخ  1 كانون اأول 2015 م 



74

     حرصت دار اإفتاء على امشاركة ي امؤمرات اخارجية الي تعقد ي أحاء العال، انطاقًا من حرصها على 
طرح قضية فلسطن وامقدسات، وما يعانيه الشعب الفلسطيي من ااحتال اإسرائيلي ي احافل الدولية 
وترّوجه  وااستقال،  احرية  نيل  إى  الساعي  الفلسطيي  للشعب  امشروعة  احقوق  على  وإطاعهم  ميعها، 
الدعوات عادة لدار اإفتاء من اهيئات وامنظمات الرمية والشعبية ي ختلف دول العال، وتكون هذه امشاركة 
تكرمًا لعلماء، أو احتفاًا دينياً، أو مناقشة قضايا تهم العامن العربي واإسامي، وعادًة ما يكون للمشاركن 
ي هذه امؤمرات كلمات رئيسة ي حفل اافتتاح، أو حث أو مداخلة، يشارك فيها ماحة امفي العام، وفضيلة 
الوكيل امساعد، وعدد من مفي احافظات، وقد بلغ عدد امؤمرات اخارجية والداخلية لعامي 2014 - 2015 
)53( مؤمرًا، منها مشاركة ماحة الشيخ حمد أمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية/خطيب 
امسجد اأقصى امبارك- ي فعاليات مؤمر)الطريق إى القدس( الذي عقد ي العاصمة اأردنية عمان، وذلك 
بدعوة من جامعة العلوم اإسامية العامية، وجنة فلسطن ي الرمان اأردني، ورابطة العال اإسامي، وتعرض 
ماحته من خال حث بعنوان: )شد الرحال إى امسجد اأقصى(، إى بيان خطورة اهجمة الشرسة الي تتعرض 
ها مدينة القدس ومقدساتها من قبل ااحتال اإسرائيلي، وحاواته امستمرة لتهويد امدينة، وبن حكم زيارة 
وشعبًا  وحكومًة  ملكًا  اهامية  اأردنية  امملكة  تقدمه  با  مشيدًا  حريرها،  حو  اأمة  وواجب  امقدسة،  امدينة 
ومقدمًا  القدس،  وامسيحية ي  اإسامية  واأوقاف  امبارك،  اأقصى  للمسجد  وخاصة  الفلسطينية،  للقضية 

الشكر لكل من يقف إى جانب الشعب الفلسطيي ي حنته ضد ااحتال اإسرائيلي.

امؤمرات
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     كما شارك ماحته ي مؤمر )حوار احضارات( الذي عقد ي عاصمة البحرين- امنامة حت شعار)احضارات 
ي خدمة اإنسانية(، وذلك ببادرة من العاهل البحريي املك مد بن عيسى آل خليفة ورعايته، واختتمت 

أعماله ب�)إعان امنامة(. 

 
    وتأكيدًا على نقل معاناة الشعب الفلسطيي ومقدساته، فإن ماحته يعمل على إطاع امسؤولن الرمين 
والشعبين والوفود امشاركة على جرائم ااحتال وعدوانه، فعلى هامش امؤمر عقد ماحته ورئيس امنتدى 
الفلسطيي لتعزيز التنمية اجتمعية والتمكن الدمقراطي، وعضو اللجنة امركزية حركة )فتح(، د. آمال مد، 
وسفي دولة فلسطن لدى ملكة البحرين خالد عارف، سلسلة لقاءات واجتماعات مهمة مع شخصيات حرينية 

وعربية وأجنبية بتنظيم من سفارة دولة فلسطن لدى ملكة البحرين. 

ماحة الشيخ حمد حسن  -  امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - أثناء مشاركته ي مؤمر الطريق إى القدس 
ي الفرة من 28 – 30 نيسان 2014م ي امملكة اأردنية اهامية

أثناء مشاركته ي مؤمر حوار احضارات ي  الفلسطينية-  والديار  للقدس  العام  امفي  الشيخ حمد حسن-  ماحة 
البحرين ي الفرة من  5 - 7 أيار 2014
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ماحة الشيخ حمد حسن- امفي العام للقدس والديار الفلسطينية- خال لقائه برئيس جلس إدارة اأوقاف السنية 
الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة بتاريخ 6 أيار 2014م

واللجنة  النواب  جلس  مع  ااجتماع  أثناء   - الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  امفي   - حسن  حمد  الشيخ  ماحة 
الرمانية النوعية الدائمة مساندة الشعب الفلسطيي بتاريخ 6 أيار 2014 ي ملكة البحرين

ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - أثناء زيارة مقر سفارة دولة فلسطن ي ملكة 
البحرين بتاريخ 6 أيار 2014
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    ومثًا عن ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية –  شارك فضيلة الشيخ 
إبراهيم خليل عوض اه- الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية- مفي حافظة رام اه والبية- ي أعمال 
امؤمر أل�)27(  مسلمي أمريكا الاتينية والبحر الكاريي ي مدينة ساو باولو ي الرازيل،  حت عنوان )أسس 
احوار بن اأقليات امسلمة(، وذلك حضور سهي الشرفا مثلة السفارة الفلسطينية ي الرازيل، حيث أشاد 

فضيلته خال حفل افتتاح امؤمر بامواقف اإجابية للرازيل وحكومتها وشعبها من القضية الفلسطينية، وأثنى     
على دور امملكة العربية السعودية ي نشر الدعوة اإسامية بن اأقليات امسلمة ي أحاء العال. 

    وخال جلسات امؤمر قدم فضيلته ورقة عمل بعنوان: )قبس من أدبيات احوار ي ضوء القرآن الكريم 
والسنة النبوية وسرة السلف الصاح( أكد فيها على أهمية احوار البّناء وضرورة احتام التعددية وااختاف 

ي اآراء وامواقف بن امسلمن أنفسهم وبينهم وغيهم، والتقى فضيلته عددًا من مندوبي امؤسسات الدينية 

الفلسطيي ي امكتبة  الفلسطينية - خال افتتاح الركن  العام للقدس والديار  - امفي  ماحة الشيخ حمد حسن 
الوطنية ي مركز عيسى الثقاي ي ملكة البحرين بتاريخ 6 أيار 2014م.
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امشروعة  احقوق  بدعم  امطالبة  اختامية  توصياته  أبرز  من  كان  الذي  امؤمر  أعمال  من حضروا  اإسامية 
للشعب الفلسطيي ومساندة قضيته العادلة ي اميادين واحافل الدولية والعامية.

  

امسجد  الفلسطينية، خطيب  للقدس والديار  العام  امفي   – الشيخ حمد أمد حسن      كما شارك ماحة 
اأقصى امبارك - ي )املتقى العلمائي العامي أجل فلسطن( الذي عقد ي العاصمة اللبنانية بيوت، بدعوة 

من احملة العامية للعودة إى فلسطن.
   وي حث قدمه ماحته بعنوان: )ااعتداءات اإسرائيلية على اأوقاف اإسامية ي القدس(، ألقى الضوء على 
ااعتداءات الي تتعرض ها اأوقاف اإسامية ي مدينة القدس، داعيًا إى ااهتمام بقضية امسجد اأقصى 
امبارك، مبينًا أن من واجبات اأمة  احفاظ عليه ودعمه ومايته من التهويد والتدنيس، كل وفق قدرته، وحدود 

استطاعته.

والبرة   اه  رام  حافظة  مفي  الفلسطينية،  اإفتاء  لدار  امساعد  الوكيل   - اه  عوض  خليل  إبراهيم  الشيخ  فضيلة 
الرازيل  ي  ساوباولو  مدينة  ي  الكاريي  والبحر  الاتينية  أمريكا  مسلمي  أل)27(   امؤمر  أعمال  ي  مشاركته  أثناء 
ي الفرة من 7 - 10 شباط 2014م، يتسلم درعًا تقديريًا من السيد أمد الصيفي رئيس مركز الدعوة اإسامية أمريكا الاتينية
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    وعلى هامش املتقى التقى ماحته عددًا من امسؤولن الرمين اللبنانين إطاعهم على آخر التطورات ي 
اأراضي الفلسطينية احتلة، وخاصة ي مدينة القدس وامسجد اأقصى امبارك، حيث التقى ماحته ماحة الشيخ 
الفلسطينية  داري اإفتاء  التعاون امشتك بن  اللبنانية-، وحثا سبل  مفي اجمهورية   – دريان  اللطيف  عبد 

ماحة الشيخ حمد حسن  - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - أثناء مشاركته ي )املتقى العلمائي العامي 
أجل فلسطن( الذي عقد ي العاصمة اللبنانية بروت بتاريخ  16 أيار 2015م 
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واللبنانية، وأكدا على عمق العاقة بن الشعبن الشقيقن، وأبديا تطلعهما إى مزيد من التعاون والتواصل 
بينهما.

     كما التقى ماحته الشيخ نعيم حسن / شيخ عقل طائفة اموحدين الدروز، ونائب رئيس اجلس اإسامي 
الشيعي الشيخ عبد اأمي قبان، والبطريرك اماروني مار بشارة بطرس الراعي، مثنيًا على عمق العاقات بن 

ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - أثناء لقائه مفي اجمهورية اللبنانية على هامش 
مشاركته ي )املتقى العلمائي العامي أجل فلسطن( وتسليمه درع دار اإفتاء  وذلك  بتاريخ 18  أيار 2015م
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الشعبن الفلسطيي واللبناني، ومؤكدًا على الدور الكبي للشعب اللبناني ي دعم القضية الفلسطينية وأبناء 
الشعب الفلسطيي.

   

ماحة الشيخ حمد حسن -  امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - يلتقي  الشيخ نعيم حسن - شيخ عقل طائفة 
اموحدين الدروز بتاريخ 19 أيار 2015م  على هامش مشاركته ي املتقى العلمائي العامي أجل فلسطن ي بروت

-  امفي العام للقدس والديار الفلسطينية- يلتقي الشيخ اإمام عبد اأمر قبان - نائب  ماحة الشيخ حمد حسن  
رئيس اجلس ااسامي الشيعي اأعلى  بتاريخ  19 أيار 2015م
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ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - أثناء لقائه البطريرك اماروني الكردينال مار 
بشاره بطرس الراعي حضور سفر دولة فلسطن أشرف دبور وامستشار اإعامي حسان ششنيه بتاريخ 19 أيار 2015م

ماحة الشيخ حمد حسن  -  امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - يلتقي سعادة السيد أشرف دبور - سفر دولة 
فلسطن ي اجمهورية اللبنانية - بتاريخ 19 أيار 2015 م.
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   ومثًا عن ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية –  شارك فضيلة الشيخ 
إبراهيم خليل عوض اه- الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية- مفي حافظة رام اه والبية- ي فعاليات 
املتقى الثاني ل�)منتدى تعزيز السلم ي اجتمعات امسلمة( الذي عقد ي العاصمة اإماراتية أبوظي،  وذلك 
حت رعاية اأمي عبد اه بن زايد – وزير خارجية اإمارات العربية امتحدة - وحضور عدد من علماء الدول 
العربية واإسامية والغربية ومفكريها، حيث التقى فضيلته على هامش امؤمر بعض الشخصيات الرمية 
والشعبية امشاركة ي أعمال امنتدى، وأشار إى أهمية موضوع هذا امنتدى ي ظل ما جري على الساحة العامية 
وخاصة العربية منها من أعمال تنسب إى اإسام وامسلمن، والي بعضها يشوه صورة الدين أكثر ما خدمه.

    
     كما شارك ماحة الشيخ حمد أمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية/خطيب امسجد اأقصى 
امبارك-ي مؤمر:)عظمة اإسام وأخطاء بعض امنتسبن إليه: طريق التصحيح( الذي عقد ي مهورية مصر 
العربية بدعوة من معالي د. حمد ختار معة – وزير اأوقاف ورئيس اجلس اأعلى للشؤون اإسامية - وي 
حث قدمه إى امؤمر بعنوان: )نظرات ي أسس التعامل مع اآخر(، دعا ماحته إى حسن التعامل مع قضية 
ااختاف مع اآخر، سواء أكان مسلمًا أم غي مسلم، مؤكدًا على مبدأ اأخوة اإنسانية الذي أكد على احتامه 
دين اإسام، مع التأكيد على أن اإسام هو دين العدل واإنصاف، والدعوة إى اه باحوار واحكمة واموعظة 

احسنة.

فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه  - الوكيل امساعد لدار اإفتاء، مفي حافظة رام اه والبرة  أثناء مشاركته 
ي  منتدى تعزيز السلم ي اجتمعات امسلمة الذي عقد ي أبو ظي بتاريخ  28 - 30 نيسان 2015م.
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ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية- أثناء لقائه معالي د. حمد ختار معة – وزير 
اأوقاف ورئيس اجلس اأعلى للشؤون اإسامية- أثناء مشاركته ي مؤمر )عظمة اإسام وأخطاء بعض امنتسبن إليه: 

طريق التصحيح( الذي عقد ي الفرة من 28 شباط  - 1 آذار 2015م ي مهورية مصر العربية

ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - يقدم حثًا حول  )نظرات ي أسس التعامل مع 
اآخر(  أثناء مشاركته ي امؤمر الذي عقد ي الفرة من 28 شباط – 1 آذار 2015م ي مهورية مصر العربية
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  كما شارك ماحته ي ااجتماع التأسيسي لأمانة العامة لدور وهيئات اإفتاء، الذي عقد ي القاهرة، وتأتي 
هذه امشاركة بصفة ماحته عضوًا ي تأسيس هذه اأمانة، ومساهمًا ي تفعيلها، وذلك بدعوة من فضيلة أ. د. 

شوقي إبراهيم عام – مفي مهورية مصر العربية.
    وبهذا الصدد أكد ماحته على أهمية اإفتاء ودوره ي حل كثي من امشكات الفقهية واجتمعية، إى جانب 
منهج علمي  الفتاوى على  لتقوم  العال ميعه،  أحاء  اإفتاء ي  العاملة ي جال  اجهات  التنسيق بن  ضرورة 
وسطي قادر على التصدي لظاهرة فوضى الفتاوى، ومواجهة امتطرف منها. والتقى ماحته على هامش ااجتماع 
عددًا من الشخصيات الدينية والرمية امشاركة فيه إطاعهم على آخر امستجدات الي يتعرض ها شعبنا 

الفلسطيي  ومقدساته .

ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - أثناء مشاركته ي ااجتماع التأسيسي لأمانة 
العامة لدور وهيئات اإفتاء ي مهورية مصر العربية بتاريخ 15 كانون اأول 2015م
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وحرصت دار اإفتاء على امشاركة ي العديد من امؤمرات الي عقدت داخل اأراضي الفلسطينية، الي تنوعت 
ي جاات عديدة، حيث ساهمت دار اإفتاء ي أداء دور مهم على صعيد بيان اأحكام الشرعية، فقدمت خال 
هذه امؤمرات أحاثاً، وألقى مثلوها كلمات بينت امواقف الشرعية من هذه اموضوعات، حيث شارك ماحة 
الشيخ حمد حسن- امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - ي اجلسة اافتتاحية للمؤمر الدولي الرابع 
بعنوان: )وسائل التواصل احديثة وأثرها على اجتمع( الذي عقدته كلية الشريعة ي جامعة النجاح الوطنية 
برعاية دولة رئيس الوزراء اأستاذ الدكتور رامي احمد اه، وذلك ي مدرجات الشهيد ظافر امصري ي احرم 
اجامعي القديم، حيث شكر ماحته الشيخ حمد حسن، جامعة النجاح الوطنية على عقد هذا امؤمر امهم 
الذي يامس قضايا تتعلق باجتمع الفلسطيي، داعيًا إى التعاون التام مع نتائجه وتوصياته الي منى أن تكون 
دث تغييًا ي طريقة استخدام هذه الوسائل، وهدف امؤمر إى التواصل العلمي بن العلماء  مفيدة ومهمة، وحر
والباحثن، وتواصل العلماء واجامعات وامؤسسات العلمية مع اجتمع ومشكاته وقضاياه واهتماماته، إضافة 
وخاطرها  منها،  لاستفادة  وإجابياتها  احديثة  التواصل  وسائل  بأهمية  واجماعي  الفردي  الوعي  تعزيز  إى 
لتجنبها، واخروج برؤى واضحة وقرارات حددة، حاول تقديم معاجات عميقة لأبعاد امتعلقة بامؤمر وحاوره.
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    كما شارك فضيلة الشيخ إحسان إبراهيم عاشور � مفي حافظة خان يونس- ي اليوم الدراسي الذي عقدته 
اجامعة اإسامية بعنوان: )العلماء الربانين وأثرهم على اجتمع(، وذلك بورقة عمل بعنوان : )دور العلماء ي 
الفن والنوازل(، بن فيها فضيلته مكانة العلماء ومنزلتهم ي اجتمع، وأنهم على ثغر من ثغور اإسام، وينبغي 

أن حرصوا على أا يؤتى اإسام وامسلمون من قبلهم، فهم صمام اأمان، ودرع اأمة الواقي، فيجب عليهم 
أن يؤدوا دورهم امنقذ لأمة من الفن والنوازل الي حدق بها، فهم سبيل النجاة بعد اه تعاى، وأمل أمته.

التواصل  أثناء مشاركته ي مؤمر “وسائل  الفلسطينية-  العام للقدس والديار  – امفي  الشيخ حمد حسن  ماحة 
ااجتماعي وأثرها على اجتمع” ي نابلس بتاريخ 24 نيسان 2014

فضيلة الشيخ إحسان عاشور- مفي حافظة خان يونس -  أثناء مشاركته ي اليوم الدراسي الذي عقدته 
اجامعة اإسامية بتاريخ 16 آذار 2014م
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    كما شارك كل من فضيلة الشيخ حمد أبو الرب – مفي حافظة جنن- والشيخ حمد إسعيد صاح – مفي 
قوى اأمن الفلسطينية ي مؤمر بعنوان: )فلسطينيون لنصرة القدس وامقدسات( نظم ي قاعة دير الاتن ي 
بلدة الزبابدة جنوب شرق جنن، حت رعاية سيادة الرئيس حمود عباس )أبومازن( حفظه اه ومشاركة واسعة 
من مثلي امؤسسات والفعاليات السياسية والدينية والوطنية امختلفة بالوطن، ي قاعة امطران بدير الاتن، 
أعلن ي ختامه اأب مانويل مسلم، مسؤول ملف العال امسيحي ي حركة فتح عن تشكيل اهيئة الشعبية 

العامية لنصرة القدس وامقدسات.
     حيث عر مفي جنن حمد أبو الرب عن سعادته بالتواجد ي الزبابدة، وي قاعة دير الاتن، مؤكدًا على 

وحدة اهدف وامصي امشتك.

      
    كما شارك ماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية – ي امؤمر العلمي السنوي 
ــامي  ــباب والعاج من منظور:إس ــل ي اجتمع: اأس الدول��ي اخامس لكلية الش��ريعة بعنوان: )حاات القت
واجتماعي وقانوني( الذي عقد ي جامعة النجاح الوطنية ي نابلس، حيث ألقى ماحته كلمة ي افتتاح امؤمر 

أكد فيها على أهمية عقد هذا امؤمر، مبينًا أن القتل ي اإسام ا جوز إا ي حال القصاص من القاتل، وفق 
الشرع اإسامي، وإقامة حد من حدود اه، مثنيًا ماحته على القائمن على هذا امؤمر امهم.

فضيلة الشيخ حمد أبو الرب - مفي حافظة جنن - والشيخ حمد إسعيد صاح - مفي قوى اأمن الفلسطينية أثناء 
مشاركتهما ي مؤمر )فلسطينيون لنصرة القدس وامقدسات( بتاريخ 24 شباط 2015م
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   كما شارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اه، الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية ي امؤمر، وقدم حثًا 
بعنوان: )القتل أسباب عائلية )القتل على خلفية الشرف(، اأسباب والعاج من منظور إسامي( أشار فيه إى 
أن القتل على الوجه اممارس ي بعض اجتمعات العربية حت ذريعة الدفاع عن الشرف، أمر يرفضه الدين 
اإسامي رفضًا قاطعًا ا لبس فيه، ويعده جرمة نكراء؛ ما فيه من التعدي على حكم اه وشروطه وهديه، وإن 

التست حت عباءة الدين للقيام بانتهاك حرمات اخلق وحقوقهم، أمر مقته اإسام.  

ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية أثناء مشاركته ي مؤمر )حاات القتل ي اجتمع: اأسباب 

والعاج من منظور:إسامي واجتماعي وقانوني( الذي عقد ي جامعة النجاح الوطنية بتاريخ  3 حزيران 2015م 
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فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اه - الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية - أثناء مشاركته ي مؤمر جامعة النجاح 
الوطنية وتقدمه حثًا وذلك بتاريخ 3 حزيران 2015م

فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اه - الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية - يتسلم درعا تقديريا من ماحة الشيخ 
حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - أثناء مشاركته ي مؤمر جامعة النجاح الوطنية وذلك

 بتاريخ 3 حزيران 2015م
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    للورشات الي تعقد أهمية كبية، حيث إنها تناقش موضوعات حساسة، وخرج بتوصيات مهمة، فحرصت 
الدار على امشاركة ي هذه الورشات، وقد بلغ عدد الورشات الي شاركت فيها الدار )92( ورشة لعامي 
2014 - 2015م، ونذكر منها على سبيل امثال، مشاركة فضيلة الشيخ إحسان عاشور – مفي حافظة خان 

للتوعية  يونس،  وتعليم - خان  تربية  مديري��ة  اخاصة ي  والتبية  اإرشاد  نظمها قسم  يونس- ي ورشة 
والتثقيف خصوص عقار التامادول؛ من حيث أعراض تعاطيه، ودوافعه، والبيئة امهيئة له، وطرق جنبه والوقاية 

من هذه اآفة اخطية. 

    وي ورشة العمل امنعقدة ي قاعة حافظة جنن، حدث فضيلة الشيخ حمد أمد أبو الرب -مفي احافظة- 
عن أهمية الوعي ي احقوق الزوجية قبل الزواج، مبينًا أن هناك شروطًا حافظ على احقوق، وا خالف مقتضى 
العقد؛ مثل شروط امرأة ي حقها بالتعليم وغيه، كما حدث فضيلته عن توثيق عقد الزواج، واالتزام با تعهد 
به الزوج من امهر والنفقة، وإذا ل يقبض ي جلس العقد أن يسجل امهر غي مقبوض ما يتتب على ذلك 

من مشكات اجتماعية وأسرية.

ورشات العمل

فضيلة الشيخ إحسان عاشور  - مفي حافظة خان يونس - أثناء مشاركته ي اليوم الدراسي وورشة العمل 
وذلك بتاريخ 9 أيار 2015م
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فضيلة الشيخ حمد أبو الرب - مفي حافظة جنن  - خال مشاركته ي ورشة عمل عن احقوق الزوجية

 بتاريخ 12 تشرين الثاني 2015م
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    حرص دار اإفتاء على امشاركة ي ختلف أنواع النشاطات، بهدف حقيق رسالة الدار ي نشر الوعي الديي، 
ونظرًا أهمية الندوات، فقد حرصت الدار على هذه امشاركة، وبلغ عدد الندوات الي شاركت فيها الدار 
خال عامي 2014 – 2015م ما يقارب )252( ندوة، منها على سبيل امثال ا احصر، مشاركة فضيلة الشيخ 
حمد أبو الرب-مفي حافظة جنن- ي ندوة حول )العنف ضد امرأة( بدعوة من امركز النسوي ي خيم جنن.

    
    وكذلك مشاركة فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة -مفي حافظة بيت حم-  ي ندوة تضمنت اجتماع 
الدفاع عن  مركز  من  بدعوة  الشعبية،  وااحادات  واأهلية،  الرمية  وامؤسسات  الوطنية،  والفصائل  القوى 

احريات واحقوق امدنية )حريات(، وذلك ي مؤسسة إبداع ي بيت حم.

الندوات

فضيلة الشيخ حمد أبو الرب - مفي حافظة جنن  -  أثناء مشاركته ي ندوة عن امرأة ي جنن
 بتاريخ 10 كانون اأول 2014م 
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    كما شارك فضيلته ي ندوة )بناسبة مرور 50 عاًما على وثيقة احوار امنبثقة عن اجمع الفاتيكاني الثاني، 
حول عاقة الكنيسة الكاثوليكية بالديانات غي امسيحية(، بدعوة من مركز اللقاء للدراسات الدينية والتاثية 
ي اأرض امقدسة، ي قاعة فندق بيت حم، حيث ألقى فضيلته كلمة، تطرق فيها إى أن الشعب الفلسطيي ي 
نضال دائم ومستمر، وأن الوحدة الوطنية بن امسلمن وامسيحين ضرورة منبثقة من تعاليم عقيدتنا وسنة نبينا 
حمد، صلى اه عليه وسلم، فيما قام به ي امدينة امنورة، وأن علماء امسلمن تلقوا وثيقة الفاتيكان باحتام، 
وحضروا العديد من مؤمرات حوار اأديان، وأصدروا وثيقة بعنوان: كلمة سواء، وأن التطرف اموجود حولنا 

لن يغي مفهوم الدين كما أراده اه تعاى أداة للسام والوئام بن البشر.

فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة- مفي حافظة بيت حم- أثناء مشاركته ي ندوة 
 بتاريخ 8  أيلول 2015م
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فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة  - مفي حافظة بيت حم - أثناء إلقائه كلمة ي ندوة  بعنوان  )مسون 
عاما على إعان اجمع الفاتيكاني الثاني حول عاقة الكنيسة الكاثوليكية مع امسلمن( 

وذلك بتاريخ 30 تشرين اأول 2015م
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     دار اإفتاء الفلسطينية مؤسسة رمية ا تتوانى عن رفع كفاءة موظفيها وتطويرهم ي اجاات ميعها، وقد 
بلغ عدد الدورات التدريبية الي قام بها موظفو دار اإفتاء )4( دورات. من أمثلتها التعاون امشتك بن دار 
اإفتاء الفلسطينية وامعهد الوطي للتدريب، حيث التقى السيد حمد جاد اه - امدير العام للشؤون اإدارية 
وامالية ي دار اإفتاء الفلسطينية د. شهناز الفار- مدير عام امعهد الوطي للتدريب- وذلك حضور اأستاذ 
صادق خضور- نائب مدير عام امعهد، والسيد بال الغول - امدير امالي لدار اإفتاء، لبحث سبل التعاون 
وتقدم  امتدربن،  اموظفن  كفاءة  رفع  يساهم ي  ما  فيه،  والعاملن  امعهد  بعمل  اه  جاد  أشاد  وقد  امشتك، 
بالشكر والتقدير مدير عام امعهد والعاملن فيه على تعاونهم البناء ي جال التدريب، متطلعًا إى إحاق عدد 

من اموظفن ي الدورات. 

الدورات والتدريب

حمد جاد اه -امدير العام للشؤون اإدارية وامالية ي دار اإفتاء الفلسطينية،  ود. شهناز 
أثناء  امعهد  نائب مدير عام   - للتدريب، واأستاذ  صادق خضور  الوطي  امعهد  - مدير عام  الفار 
تسليمهم للشهادات إى كل من السيد كريم قرعاوي والسيد أمد كميل اموظفن ي دار 

اإفتاء الفلسطينية عن دورة )احاسبة احكومية(، وذلك بتاريخ 16 شباط 2015م
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    ا يقتصر عمل دار اإفتاء الفلسطينية على بيان اأحكام الشرعية للمستفتن وامراجعن فقط، بل إنها 
تعمل على نشر الوعي الديي من خال إصداراتها امختلفة، حيث صدر عن الدار خال عامي 2014 - 
2015م ما يقارب )267( كتابًا ونشرًة ومقاًا دينيًا وحثاًَ وجلة، ومن اأمثلة على جهود دار اإفتاء بتوزيع هذه 

اإصدارات، قيام دار اإفتاء ي غزة بتوزيع عدد من الكتب، منها كتيب يضم أحكام احج والعمرة على احجاج، 
أعده امرحوم الشيخ عبد الكريم الكحلوت، مفي حافظة غزة سابقاً.

     ونظمت الدار بدينة غزة  بتاريخ 10 أيلول 2014م حفل توزيع للكتاب الذي كان بعنوان: )دليل السالك 
ي احج وامناسك(، وذلك ي مقر دار اإفتاء بغزة، وحضر احفل عدد من العلماء، وأعضاء جلس اإفتاء ي 

قطاع غزة، ورؤساء شركات احج والعمرة.
     واستهل فضيلة الشيخ حسن اللحام -مفي حافظة غزة- حديثه مرحبًا باحضور، ومتمًا على فضيلة 
الشيخ  الكحلوت –رمه اه-، مبينًا أهمية هذا الكتاب، وأن الشيخ –رمه اه- أصدر رسائل عدة ي مواسم 
احج السابقة، تعلم احجاج أحكام احج والعمرة، ومنها هذه الرسالة، مناشدًا شركات احج بضرورة تقديم 
أفضل اخدمات لضيوف الرمن، وي نهاية احفل وزع الكتاب على احضور، وعلى شركات احج والعمرة 

ميعها ي قطاع غزة، وذلك لتوزيعه على حجاج القطاع.

امنشورات وامطبوعات

السالك ي احج  )دليل  بتوزيع كتاب  أثناء ااحتفال   - - مفي حافظة غزة  اللحام  الشيخ حسن  فضيلة 
وامناسك( بتاريخ 10 أيلول 2014م 
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    كما ترأس ماحة الشيخ حمد أمد حسن، امفي العام للقدس والديار الفلسطينية-امشرف العام جلة 
اإسراء الي تصدر عن الدار، اجتماعًا أسرة حرير اجلة، حث سبل النهوض بها، من ناحية التنسيق والتدقيق 
والتوثيق والتوزيع وتنوع امادة امنشورة... إخ، وقد أثنى ماحته على جهود هيئة حرير اجلة والعاملن فيها، 
مؤكدًا على أن هذه اجلة تهدف إى إفادة القارئ ي شتى اجاات الدينية وااجتماعية وااقتصادية وغيها، 
وهي تصدر بشكل دوري بواقع عدد لكل شهرين هجرين، ويتم نشرها على الصفحة اإلكتونية لدار اإفتاء 
الفلسطينية، وتوزع جانًا على امساجد وامكتبات والوزارات وامؤسسات الرمية والشعبية وامواطنن، ودار 
نقاش مفصل حول بنود جدول أعمال ااجتماع، الذي حضره باإضافة إى رئيس التحرير وأعضاء هيئته، عدد 

من مسؤولي دار اإفتاء وموظفيها من أصحاب العاقة.

العام  امفي   - حسن  حمد  الشيخ  ماحة  برئاسة  اإسراء  جلة  حرير  أسرة  اجتماع 
للقدس والديار الفلسطينية - بتاريخ 6 آب 2015م 
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عينة من إصدارات وحوث دار اإفتاء لعام 2014 م

إعداداإصدار

الشيخ حمد حسنكتاب الرسول اأسوة ج7
عينة من ااعتداءات اإسرائيلية على امسجد اأقصى امبارك منذ عام 

1967 حتى نهاية عام 2013م
دار اإفتاء الفلسطينية

دار اإفتاء الفلسطينيةكتيب )ومضات من نشاطات دار اإفتاء الفلسطينية لعامي 2012 - 2013م(
دار اإفتاء الفلسطينيةجلة اإسراء اأعداد من )113 - 118(

الشيخ حمد حسنحث )إجراءات سلطات ااحتال لتهويد القدس(
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهحث )الفتوى ي زمن الفن .. ضوابط وماذج(

الشيخ حسن جابرنشرة دينية خاصة بشهر رمضان امبارك لعام 2014م
دار اإفتاء الفلسطينيةإمساكية شهر رمضان لعام 2014م

دار اإفتاء الفلسطينيةالروزنامة السنوية لعام 2015

عينة من إصدارات وحوث دار اإفتاء لعام 2015م

إعداداإصدار

الشيخ حمد حسنحث )الوسطية وااعتدال ومقصد التعايش اإنساني(

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهحث )القتل أسباب عائلية .. القتل على خلفية الشرف(

الشيخ حمد حسنكتاب الرسول اأسوة ج8

دار اإفتاء الفلسطينيةكتيب القدس:فضلها وضوابط زيارتها حت ااحتال

دار اإفتاء الفلسطينية كتاب من قرارات جلس اإفتاء اأعلى ج5

دار اإفتاء الفلسطينيةجلة اإسراء اأعداد 119 - 124

دار اإفتاء الفلسطينيةإمساكية شهر رمضان لعام 2015م

دار اإفتاء الفلسطينيةالروزنامة السنوية لعام 2016م
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    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 
كما  عام،  أحاث ي كل   )6( حثاً؛ بعدل   )12( قردم خال عامي2014-2015م  واخارجية، حيث  الداخلية 
حياة  من  جانب  تتناول  القدس،  جريدة  الدينية  الصفحة  أسبوعية ي  دينية  مقاات  نشر  على  الدار  حرص 
العام  امقاات ي  وبلغ عدد هذه  اأسوة(،  )الرسول  بعنوان  عليه وسلم،  اه  الكريم، حمد، صلى  الرسول 
دار اإفتاء  2015م )49( مقاًا، وا يغيب عن  2014م ما يقارب )50( مقاًا، ي حن بلغ عددها ي عام 

أهمية التواصل، ونشر الفتاوى اخاصة بشهر الرمة )شهر رمضان امبارك(، فيتم نشر فتاوى دينية ي الصحف 
احلية، يومّيًا طيلة أيام شهر رمضان امبارك، وعلى موقع دنيا الوطن اإلكتوني، علمًا أن إصدارات دار اإفتاء 
الفلسطينية ميعها تقدم جانًا للمواطنن من خال فروع دار اإفتاء امنتشرة ي حافظات الوطن، وتنشر كذلك 

.www.darita.org عر الصفحة اإلكتونية لدار اإفتاء
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عينة أغلفة إصدارات دار اإفتاء لعامي 2014 - 2015م
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    احج ركن من أركان اإس��ام، وحرص دار اإفتاء الفلس��طينية على تعريف حجاج بيت اه احرام بأحكام 
اح��ج وكيفية أدائه، حتى يؤدوا ش��عائرهم عل��ى خي وجه، وبكل ثقة وأمان، وتعمل الدار على امش��اركة ي 
الندوات الدينية لتوعية حجاج بيت اه احرام ي ختلف حافظات الوطن، كما تعمل على امش��اركة ي إرشاد 
احج��اج من خال إيف��اد بعثة ترافقهم إى اأراضي احجازية ضمن بعثة احج الفلس��طينية، هادفة بذلك إى 
التسهيل على احجاج، وأداء مناسكهم على الوجه الشرعي، وتعمل الدار على إيفاد بعثة حج أخرى من خال 
رابطة العال اإس��امي، وذلك لتعميق التواصل والتعاون مع امس��لمن من ش��تى بقاع اأرض، ويشارك ي 
بعثات احج هذه مفتون وموظفون إداريون، حيث شاركت دار اإفتاء  ي بعثة احج الفلسطينية للعام 1435ه� 
بوفد مكون من: الشيخ حسن اللحام -مفي حافظة غزة، والشيخ عبد الرحيم ناصر – مساعد مفي حافظة رام 
اه والبية، والش��يخ منتصر جيب- مس��اعد مفي حافظة طوباس. كما شارك وفد من دار اإفتاء ي بعثة احج 
الي تس��تضيفها رابطة العال اإسامي، وتكون الوفد من: الشيخ أمد شوباش- مفي حافظة نابلس سابقًا-، 
ود. حسن السلوادي- عضو جلس اإفتاء اأعلى. وأكد ماحة الشيخ حمد حسن امفي العام للقدس والديار 
الفلس��طينية – رئيس جلس اإفتاء اأعلى- على أهمية الدور الذي تقوم به بعثة احج الفلسطينية ي إرشاد 
احجاج الفلس��طينين أداء مناس��ك احج على أكمل وجه، متمنيًا للحجاج أن يكون حجهم مرورًا وسعيهم 

مشكورًا وذنبهم مغفورًا.
     مبينًا ماحته أن دار اإفتاء الفلس��طينية حرص س��نويًا على أن تصدر عددًا خاصًا من جلة اإس��راء يشمل 
موضوع��ات ومقاات خاصة باحج وأحكامه، ويتم توزيع كمية من نس��خه عل��ى وفود حجاج بيت اه احرام 
امغادرة إى الديار احجازية على معر الكرامة بوساطة دار اإفتاء ي حافظة أرحا واأغوار وبالتعاون مع اإدارة 

العامة للمعابر الفلسطينية.

   

بعثة احج
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     كما حضر فضيلة مفي حافظة سلفيت الشيخ ميل معة احتفاًا أقامته مديرية أوقاف سلفيت لوداع حجاج 
بي��ت اه احرام، حيث ألقى كلمة ي اافتتاح تناول فيه��ا أهمية احج وأركانه وواجباته وبن أهمية أن يكون 

احاج خي سفي لصاح بلده، وأن يتحلى باأخاق الفاضلة حتى يعود من حجه كيوم ولدته أمه.  

جانب من توزيع جلة اإسراء على حجاج بيت اه احرام

- يلقي كلمة ي احتفال وداع  - مفي حافظة سلفيت  الشيخ ميل معة  فضيلة 
احجاج ي سلفيت بتاريخ 14 أيلول 2014م
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    كما شارك ماحة الشيخ حمد أمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب امسجد اأقصى 
امبارك- ي ندوة احج الكرى ي  امملكة العربية الس��عودية، وذلك بدعوة من أ.د هش��ام بن عبد اه العباس 
- أمن عام ندوة احج الكرى- ي وزارة احج السعودية، وقدم ماحته للندوة ورقة عمل بعنوان: )ثقافة احج 
مقصد ش��رعي.. ومطلب إنس��اني(، حدث فيها عن احج كعبادة وطاعة مطلقة ه تعاى، مبينًا عمق الصلة بن 

امسجدين احرام واأقصى امبارك.
      والتقى ماحته على هامش الندوة، عددًا من الش��خصيات ااعتبارية امش��اركة فيها، حيث أطلعهم على 
ما  تتعرض له امقدس��ات الفلسطينية وعلى رأسها امسجد اأقصى امبارك من اعتداءات وانتهاكات متواصلة 

وخطية. 

 

    وزار ماحته برفقة جموعة من احجاج والوفد الفلس��طيي والوفد اإعامي مش��روع )السام عليك أيها 
الني(، وهو مش��روع علمي عامي، عصري جديدي، يقع ي مكة امكرمة، رس��الته التعريف بالني حمد، صلى 
اه عليه وس��لم، وبرسالته الّسامية، وشريعته الس��محة، بالعلم واحكمة، عر اأساليب العصرية والتقنيات 
احديثة. وألقى كلمة قصية أمام احجاج، أكد فيها على أن دماء أهالي غزة والضفة والقدس ومعاناتهم جتمع  

ي مصاب واحد، وتأبى أن تتفرق، مرسًا حياته حجاج فلسطن.

- أثناء مشاركته ي ندوة احج  - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية  ماحة الشيخ حمد حسن 

الكرى الي عقدت ي مكة امكرمة ي الفرة من 15 - 17 أيلول 2015م
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ماحة الشيخ حمد حسن - امفي العام للقدس والديار الفلسطينية - 
أثناء زيارته مشروع )السام عليك أيها الني( ولقاء احجاج الفلسطينين

 ي الفرة من 15 - 17 أيلول 2015 م
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   حرص دار اإفتاء على امس��اهمة ي حقيق اأمن والس��لم للمواطنن ي اجتمع الفلسطيي سواء من خال 
اإصاح اأس��ري العائلي؛ لتحافظ على التابط داخل اأسرة الواحدة، أو بن اأسر الفلسطينية ي اجتمع، 
فتحق��ق بذلك احماية للعائلة من اانفكاك والتحلل، أو قيامها بالتدخل وامش��اركة ي حل بعض النزاعات 

واخافات العائلية والعشائرية، خاصة حن يتعلق اأمر بقضايا القتل. 
    وتعمل دار اإفتاء بالتعاون مع الوزارات وامؤسسات ميعها، واأجهزة اأمنية، على حل أي خاف ينشب 
ي القرى وامدن وامخيمات، ولذلك عملت دار اإفتاء على رفع كفاءة موظفيها العاملن ي هذا اجال من خال 
الندوات والدورات الي عقدت ي هذا الشأن، وقد بلغ عدد النزاعات واخافات الي شاركت دار اإفتاء ي 
حلها لعامي 2014 - 2015م )2764(نزاعاً، وكانت هذه امشاركات ي إبرام صكوك الصلح، أو ي احتواء 

أي شجار من خال التدخل امباشر ي إصاح ذات البن. 

    

إصاح اخافات والنزاعات
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إعان صحفي ي وسائل إعام حلية يتضمن شكر ماحة الشيخ حمد حسن - امفي 
العام للقدس والديار الفلسطينية - مساهمته ي حل خافات ونزاعات عائلية
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م 2015 -2014عدد الخالفات والنزاعات التي عملت دار اإلفتاء على حلها لعامي  
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    نظ��رًا لأهمية الدينية ي بيان اأحكام الش��رعية ي منتوجات بع��ض الصناعات الغذائية، حرص بعض 

امؤسس��ات وامصانع على إبراز ش��هادة حال حمل اس��م ال��دار، فتتقدم بطلب إى دار اإفت��اء منحها هذه 

الش��هادة، فتقوم الدار من خال فريق عمل مكلف بزيارة هذه امصانع والش��ركات، بهدف التأكد من الذبح 

اح��ال لأنعام أو الطيور الي تدخل حومها ي صناع��ة هذه امنتوجات، كما تتأكد من خلو امنتوجات من أي 

ّدد خال فتة  مواد حرمة ش��رعاً، بعد اس��تيفاء اأوراق الثبوتية  ميعها من ختلف الوزارات وامؤسسات، وجر

حددة، حيث إن كثيًا من الدول العربية واإس��امية تطلب هذه الشهادة من الشركات الي ترغب ي تسويق 

منتوجاتها للخارج، وا يقتصر اأمر على إصدار هذه الش��هادات )التزكيات( ي هذا اجال، بل منح الدار مثل 

ه��ذه التزكيات لطاب العلم، حيث إن كثيًا من اجامعات تش��تط مثل ه��ذه التزكية لقبول الطاب، خاصة 

ي العلوم الشرعية، باإضافة إى شهادات أخرى 

منح للجمعيات والن��وادي الرياضية الي تعمل 

على استام مساعدات من دول عربية وإسامية 

صديقة، وا منح الدار مثل هذه التزكيات إا بعد 

اس��تيفاء الش��روط والوثائق الثبوتية ميعها من 

ختلف الدوائر الرمي��ة، وقد بلغ عدد التزكيات 

ال��ي منحت من قب��ل دار اإفتاء خ��ال عامي 

2014 و2015م )235( تزكية.

التزكيات
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    زار داَر اإفتاء عدٌد من امراجعن الذين قدموا تساؤات حول موضوعات فقهية أو دينية تهمهم ي شؤون 

حياتهم، ومت اإجابة عنها من خال فتاوى مكتوبة أو شفوية، وبغرض احصول على تزكيات، أو لاستعانة 

بدار اإفتاء ي بعض قضايا اإصاح، وبلغ عدد الزائرين وامراجعن لدار اإفتاء الفلسطينية عام 2014م ي 

ختلف احافظات )17882( زائرًا ومراجعاً، وي عام 2015م )19147( زائرًا ومراجعاً.

الزائرون و امراجعون
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القدس رام اهللا والبيرة نابلس قلقيلية طولكرم طوباس سلفيت الخليل جنوب الخليل أريحا واألغوار جنين بيت لحم

م2015 -2014الزائرون والمراجعون لمحافظات الضفة لعامي 

2014عام  2015عام 
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البرامج أبرز نشاطات دار اإفتاء لعامي 2014 - 2015م
اإلعالمية

المؤتمرات  
الداخلية 
والخارجية

فتاوى طالق فتاوى عامة فتاوى 
شفوية

فتاوى 
إلكترونية التزكيات إصدارات خطب 

الجمعة
دروس 
دينية

افتتاح 
المراكز

الفعاليات  
الرسمية 
والشعبية

حل 
الخالفات ندوات ورشات فتاوى طبية

زيارات 
داخلية 

وخارجية 
2014 1796 27 4806 798 42897 4987 122 136 403 1733 152 2735 1287 103 57 86 155

2015 1855 26 4562 954 52907 3924 113 131 469 2110 136 2873 1477 149 35 182 194

م 2015 -2014جانب من نشاطات دار اإلفتاء الفلسطينية لعامي 
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وآخر دعوانا أن احمد ه رب العامن
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