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كلمة سماحة مفتي عام المملكة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمــد هلل حمــدا يوافــي نعمــه، ويكافــئ مزيــده وقــدره، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد ، وعلــى آلــه 
وأصحابــه الطيبيــن الطاهريــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد:

فيســعدني أن تقــدم دائــرة اإلفتــاء العــام تقريرهــا الســنوي لعــام 2014م، الــذي يلخــص جهــود العامليــن فيهــا 
خــال عــام كامــل.

حرصــت دائــرة اإلفتــاء العــام علــى تقديــم خدماتهــا – مــن فتــاوى وأبحــاث ومشــاركات علميــة بالنــدوات 
والمؤتمــرات- بعيــدا عــن األضــواء، حرصــا علــى األجــر والثــواب مــن اهلل تعالــى، قــال الحــق ســبحانه: " فمــن 

كان يرجــو لقــاء ربــه فليعمــل عمــا صالحــا وال يشــرك بعبــادة ربــه أحــدا".

الــدول المختلفــة، ومجموعــات مــن اإلعامييــن والصحفييــن مــن جنســيات  وقــد زارنــا عــدد مــن وفــود 
متعــددة، وكل أبــدى إعجابــه بمــا وصلــت إليــه دائــرة اإلفتــاء مــن مســتوى فــي تقديــم خدماتهــا المختلفــة، حيــث 

تســتخدم جميــع وســائل االتصــال الحديثــة؛ ليتمكــن النــاس مــن الحصــول علــى الفتــوى بســهولة ويســر.

وأؤكــد علــى أن دائــرة اإلفتــاء تســير علــى المنهــج العلمــي القويــم، مراعيــة رضــى اهلل تعالــى وحــده، آخــذة 
االعتــدال طريقــا لهــا، حيــث تعبــر الفتــاوى الصــادرة عــن الدائــرة عــن الوســطية فــي المنهــج، دون إفــراط أو 

تفريــط.

إننــي أشــعر بالســعادة إذ ألمــس الثقــة المتزايــدة بدائــرة اإلفتــاء العــام مــن قبــل األفــراد والمؤسســات، وهــذا 
يــدل علــى أن جســور التعــاون بيــن الدائــرة والمجتمــع قــد مــدت، وأن الدائــرة تســير علــى الطريــق الصحيــح، 
لتحقيــق غايتهــا فــي توجيــه الــرأي العــام اإلســامي، وتبليــغ ديــن اهلل تعالــى إلــى النــاس كافــة، قــال اهلل تعالــى:" 

الــر كتــاب أنزلنــاه إليــك لتخــرج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور بــإذن ربهــم إلــى صــراط العزيــز الحميــد".

ومــن منطلــق "الديــن النصيحــة"، فــإن دائــرة اإلفتــاء العــام ترحــب بأيــة ماحظــات علــى الفتــاوى الصــادرة 
عنهــا أو توجيهــات مــن قبــل الســادة العلمــاء وأهــل االختصــاص.

وختامــا ؛ فإننــي أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى جميــع إخوانــي أعضــاء مجلــس اإلفتــاء، وأبنائــي العامليــن 
بدائــرة اإلفتــاء العــام، ســائا المولــى القديــر أن يجزيهــم عمــا بذلــوه خيــر الجــزاء.

المفتي العام                 
عبدالكريم الخصاونة          

تعريف بدائرة اإلفتاء العام

الحمــد هلل رب العالميــن، وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم، علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيــن، أمــا بعــد:

1-1: نشأة الدائرة وتطورها:

وفــي ســنة 1966م صــدر نظــام األوقــاف اإلســامية واشــتمل الفصــل التاســع منــه علــى تنظيــم شــؤون اإلفتــاء، وكان 
المفتــي يرتبــط بوزيــر األوقــاف، ولــذا نــص النظــام علــى أن المفتــي العــام يعقــد باالشــتراك مــع مديــر الوعــظ واإلرشــاد 

اجتماعــات دوريــة للمفتيــن لتوجيههــم وتنظيــم أعمالهــم؛ وذلــك ألن المفتيــن كانــوا يقومــون بالوعــظ واإلرشــاد أيًضــا.

ونظــًرا لظهــور أمــور جديــدة فــي حيــاة المواطنيــن وتعــدد المســائل وكثــرة المــدارس الفقهيــة فقــد اقتضــت المصلحــة صــدور 
قــرار بتشــكيل مجلــس لإلفتــاء برئاســة ســماحة قاضــي القضــاة، فــكان المجلــس يجتمــع لبحــث المســائل التاليــة: المســائل 
الجديــدة، والمســائل التــي تعــم المجتمــع، والمســائل التــي ُتحــال إلــى المفتــي مــن جهــة عامــة كالــوزارات والشــركات ونحوهــا، 

وأمــا غيرهــا مــن المســائل فــكان يجيــب عليهــا المفتــي العــام أو المفتــون فــي المــدن والمحافظــات.

تطــور نظــام التنظيــم اإلداري لــوزارة األوقــاف وتطــور معــه نظــام اإلفتــاء، فتــم اســتحداث دائــرة لإلفتــاء ســنة 1986 م، 
لكــن بقــي المفتــي مرتبًطــا بوزيــر األوقــاف والــذي قــد يكــون فــي بعــض األحيــان ليــس مــن ذوي الدراســات الشــرعية؛ ولــذا ظــل 

قاضــي القضــاة يــرأس مجلــس اإلفتــاء ألن قاضــي القضــاة ال بــد أن يكــون مؤهــًا تأهيــًا شــرعًيا.

وفــي ســنة 2006/11/16م بــدأ العمــل بـــ » قانــون اإلفتــاء لعــام 2006«، والــذي يقضــي باســتقال دائــرة اإلفتــاء العــام 
عــن وزارة األوقــاف وغيرهــا مــن الجهــات الرســمية، وأصبحــت رتبــة المفتــي العــام تعــادل رتبــة وزيــر فــي الدولــة، وبهــذا اســتقل 

اإلفتــاء عــن أجهــزة الدولــة األخــرى.

األردنيــة  المملكــة  فــي  اإلفتــاء  دائــرة  ُأسســت 
الهاشــمية فــي عــام 1941م. وكانــت منــذ تأسيســها 
كان  والــذي  الحنفــي  المذهــب  الفتــوى  فــي  تعتمــد 
معمــواًل بــه فــي أيــام العهــد العثمانــي، وكان المفتــي 
ُيجيــب النــاس علــى أســئلتهم ســواًء منهــا مــا يتعلــق 
بالعبــادات أو المعامــات أو األحــوال الشــخصية، 
وكان يعّيــن إلــى جانــب كل قــاٍض مفــٍت فــي المــدن 
بالمفتــي  القاضــي  ويســتعين  والصغيــرة،  الكبيــرة 
علــى حــل المشــكات االجتماعيــة، كمــا أن المفتــي 
ُيحيــل إلــى القاضــي األمــور التــي ال تدخــل تحــت 

اختصاصــه ممــا يحتــاج إلــى بينــات وشــهود.
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1-2: مهام  الدائرة ومجاالت عملها والخدمات التي تقدمها:
 أ. مهام  الدائرة:

بنــاء علــى توجيهــات صاحــب الجالــة الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين المعظــم بقيــام دائــرة اإلفتــاء العــام بــدور فعــال 
في المجتمع يبين للناس أحكام الشــريعة اإلســامية بكل شــفافية واعتدال بعيدًا عن الغلو والتفريط؛ صدرت اإلرادة الملكية 
الســامية بصــدور قانــون اإلفتــاء رقــم )60 لعــام 2006م( يقضــي باســتقال دائــرة اإلفتــاء العــام عــن وزارة األوقــاف والشــؤون 

والمقدســات اإلســامية وغيرهــا مــن الجهــات الرســمية، وقــد حــدد القانــون مهــام الدائــرة وواجباتهــا علــى النحــو اآلتــي:
1( اإلشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها.

2( إصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقًا ألحكام هذا القانون.
3( إعداد البحوث والدراسات اإلسامية الازمة في األمور المهمة والقضايا المستجدة.

4( إصــدار مجلــة علميــة دوريــة متخصصــة تعنــى بنشــر البحــوث العلميــة الُمحكَّمــة فــي علــوم الشــريعة اإلســامية 
والدراســات المتعلقــة بهــا.

5( التعاون مع علماء الشريعة اإلسامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون اإلفتاء.
6( تقديم الرأي والمشورة في األمور التي ُتعرض عليها من أجهزة الدولة.

ويتولــى ســماحة المفتــي العــام مســؤولية إدارة شــؤون الدائــرة، وســير العمــل فيهــا، وتنفيــذ السياســة العامــة لإلفتــاء، يســاعده 
فــي ذلــك األميــن العــام )أميــن الفتــوى( ومجموعــة مــن المفتيــن فــي مركــز الدائــرة والمحافظــات.

وقــد قامــت الدائــرة منــذ ذالــك الحيــن وخــال فتــرة زمنيــة قياســية بالعديــد مــن اإلنجــازات المتميــزة مــن خــال تقديــم خدمــة 
الفتــوى للجمهــور والمشــاركة فــي الفعاليــات المحليــة والخارجيــة التــي تعــزز دورهــا كمرجعيــة دينيــة تحقــق الثقــة والمصداقيــة 

فــي المجتمــع. 

مجاالت عمل الدائرة والخدمات التي تقدمها

تعمــل الدائــرة فــي عــدة مجــاالت، أهمهــا صناعــة الفتــوى و/أوتقديمهــا للمؤسســات واألفــراد فــي داخــل األردن وخارجــه، 
وتتضمــن هــذه المجــاالت خدمــات الفتــوى والخدمــات االستشــارية اآلتيــة:

مديريات دائرة اإلفتاء العام 
مديرية اإلفتاء المركزي:

أقسام المديرية
1( قسم اإلفتاء المباشر . يقدم خدمة اإلجابة عن األسئلة من خال الهاتف .

2( قسم الفتاوى القصيرة : ويقدم خدمة اإلجابة عن األسئلة الواردة من خال الرسائل القصيرة .

مهام مديرية اإلفتاء المركزي

وضع الخطط الخاصة باألقسام التابعة للمديرية ومتابعة مستوى أدائها .  -
إعداد اإلحصائيات الخاصة بالفتاوى األسبوعية والشهرية .  -

اإلجابة عن األسئلة الواردة من خال الرسائل القصيرة .  -
إعداد الرسالة اإللكترونية اليومية .  -

اإلجابة عن أسئلة الهواتف اليومية .  -

مديرية الدراسات والبحوث
أقسام المديرية:

1( قسم الدراسات.
2( قسم تحقيق التراث والمخطوطات 

المهام :
- اإلجابة عن األسئلة المكتوبة .

- إعداد األجوبة الشرعية لألسئلة المقدمة لمجلس اإلفتاء والبحوث.
- إعداد األجوبة الشرعية لألسئلة المحولة من كافة المديريات، أومن مكاتب المحافظات

- تحكيم األبحاث الفقهية التي يرسلها المفتون إلى مديرية الدراسات والبحوث.
- متابعة األبحاث والدراسات المعاصرة وأرشفتها لاستفادة منها.
- اإلشراف على المكتبة الخاصة بالدائرة والعمل على تطويرها .
- تصنيف قوائم باألبحاث والدراسات المقترحة للدراسة والبحث.

- المقابات الشخصية .

مديرية اإلفتاء اإللكتروني
أقسام المديرية:

1( قسم التحرير.
2( قسم الفتاوى األلكترونية .

3( قسم الترجمة .
المهام:

1( تحرير المادة العلمية المكتوبة والمسموعة والمرئية، وتنسيقها على الموقع اإللكتروني.
2( تحرير الفتاوى الصادرة عن الدائرة، والتي يتقرر وضعها على الموقع اإللكتروني.

3( تحرير قرارات مجلس اإلفتاء والبحوث، ووضعها على الموقع اإللكتروني.
4( استقبال االقتراحات واالستفسارات والشكاوى ، وتحويلها إلى جهة االختصاص.

5( استقبال األسئلة على الموقع اإللكتروني، واإلجابة عنها، وتصدير اإلجابة.
6( استقبال األسئلة على اإليميل اإللكتروني، واإلجابة عنها، وتصدير اإلجابة.

7( التنسيق العام للموقع اإللكتروني واقتراحات تطويره.
8( التنسيق مع المديريات ذات االختصاص لتغذية الموقع بالمادة العلمية.

9( طباعة الكتب وتنسيقها إلكترونيًا على الموقع.
10( اإلشراف العام على إنشاء وتحديث وتطوير المكتبة اإللكترونية.
11( متابعة تغطية أخبار ونشاطات الدائرة على الموقع اإللكتروني.

12( تغذية الموقع بالنشرات واإلحصائيات التي تخص المسلمين.
13( اســتقبال االقتراحــات واالستفســارات واإلجابــة عنهــا، أو تحويــل مــا يلــزم تحويلــه إلــى جهــة االختصــاص، ثــم تحريــره 

رســاله للمستفســر. واإ
14( متابعة تعليقات الناس على ما ينشر في الموقع، واإلجابة عنها. 

15( متابعة إصدار ما ينشر على الموقع إعاميًا واتخاذ المناسب. 
16( إصدار النشرات البريدية األسبوعية.
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وحدة العالقات العامة والتعاون الدولي
المهام: 

عداد الترتيبات الازمة لذلك وتنفيذها . 1( متابعة مواعيد المناسبات اإلسامية والقومية واإ
األميــن                                 إلــى  عنهــا  وملخصــات  صــور  وتقديــم  الدينيــة  بالشــؤون  المتعلقــة  اإلســامي  العالــم  أخبــار  متابعــة   )2

الفتــوى. أميــن  العــام/ 
3( تغطية أعمال الدائرة إعاميا بعد إجازتها من قبل أمين الفتوى والمفتي العام.

4( استقبال الضيوف والزائرين للدائرة وتغطية االجتماعات التي تتم في الدائرة إعاميا.
5( تمثيل الدائرة في المؤتمرات والندوات الدينية والعلمية المتخصصة التي تقع ضمن اختصاصها.

6( االطــاع علــى الصحــف المحليــة وتصويــر المواضيــع التــي تخــص هــذه الدائــرة وتزويــد المفتــي العــام وأميــن الفتــوى 
بنســخة عنهــا.

7( إصدار مطبوعة خاصة بالقرارات الصادرة عن مجلس اإلفتاء العام لتعميم الفائدة.
8( إصدار مطوية خاصة عن دائرة اإلفتاء العام حسب األصول .
9( العمل على إقامة العاقات مع المؤسسات المحلية المختلفة .

10( العمل على توطيد العاقات العامة األخوية بين موظفي دائرة اإلفتاء العام
11( إعداد المادة العلمية والشرعية لنشرة) اإلفتاء ( التي تصدرها الدائرة و تحريرها وطباعتها.

12( اإلعداد واإلشراف على الكتب والنشرات والمطويات والمطبوعات التي تصدر عن الدائرة .
13( إعداد المادة العلمية للندوات والمؤتمرات والمحاضرات والمجاالت العلمية التي تشرف عليها الدائرة .

14( إصدار نشرات دورية باألبحاث والدراسات والمقاالت التي تصدر عن الدائرة .

وحدة الرقابة والتفتيش
مهام الوحدة : 

1( مســاعدة اإلدارة العليــا فــي الدائــرة علــى التأكــد مــن أن األهــداف المحــددة للدائــرة قــد تــم انجازهــا وفــق الخطــط 
. المرســومة  والسياســات 

2( تزويد اإلدارة العليا بالمعلومات والبيانات عما يجري على الواقع لغايات إحكام الرقابة والتقييم والمسائلة.
3( مراقبة اإلنفاق من المال العام وضمان االلتزام بمستويات األداء المختلفة لتحقيق األهداف المرسومة .

يمتد نطاق عمل الرقابة الداخلية ليشــمل التدقيق والرقابة المالية واإلدارية الســابقة أو الاحقة، الشــاملة أو الجزئية   )4
فــي المجــاالت التاليــة:

1(  الموارد واستخدامها.
2( عناصر اإلنتاج البشرية.
جراءات العمل. 3( األداء واإ

4( السجات والمستندات والملفات.
5( أعمال اللجان.

6( القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات.
7( الـتأكد من صحة وسامة تطبيق التشريعات المالية واإلدارية.

8( اإلشراف على طرح العطاءات وفتح المظاريف.
9( لوحدة الرقابة الداخلية حق المسائلة عند وجود خلل ما والتنسيب لسماحة المفتي العام باإلجراءات المناسبة. 

مكتب إفتاء العاصمة

األقسام التابعة لمديرية إلفتاء العاصمة:
قسم فتاوى الطاق .  )1

قسم المقابات الشخصية .  )2
قسم المتابعة .  )3

المهام:
1( إصدار الفتاوى الخاصة بالطاق

2( إصدار الفتاوى الخاصة بالمقابات الشخصية الشفوية 
3( إعداد وأرشفة قضايا الطاق إلكترونيا وورقيا .

4( استقبال الجمهور وتصنيف معاماتهم وأسئلتهم وتوجيههم للجهة صاحبة االختصاص
رســال مخاطبــات رســمية بوقائــع الطــاق البائــن ) صغــرى أو كبــرى ( لدائــرة قاضــي القضــاة، والــرد علــى  5( إعــداد واإ

الكتــب الموجهــة لدائــرة اإلفتــاء مــن قبــل القضــاة فــي المحاكــم الشــرعية .

مديرية الشؤون اإلدارية و المالية

األقسام التابعة لمديرية الشؤون اإلدارية والمالية: 
1( قسم المالية .

2( قسم الموارد البشرية .
3( قسم التدريب .

4( قسم تكنولوجيا المعلومات .
5( قسم الخدمات اإلدارية المساندة .

المهام: 
إعداد الموازنة السنوية وتقديمها إلى أمين الفتوى لعرضها على المفتى العام .  )1

التــي                المصــارف  فــي  أو  المركــزي  الصنــدوق  فــي  الــواردات وحفظهــا  الحســابية ومراقبــة  القيــود  اإلشــراف علــى   )2
المجلــس. يعينهــا 

إعداد الحساب الختامي في نهاية كل عام بواسطة مدققي الحسابات وتقديمها للمجلس .  )3
بشــؤونهم لألميــن                 يتعلــق  مــا  تقاريــر عنهــم وتنســيب كل  الحســابات ومراقبتهــم وتقديــم  اإلشــراف علــى موظفــي   )4

الفتــوى. أميــن   / العــام 
تنظيــم ســجات لجميــع أمــاك اإلفتــاء غيــر المنقولــة فــي أنحــاء المملكــة واالحتفــاظ بصــورة عــن ســند التســجيل   )5

ومخطــط موقــع تنظيمــي لــكل ملــك ومــا يطــرأ عليــه مــن تبديــل أو تغييــر القيــود .
جــازات ومســتحقاتهم مــن رواتــب  اإلشــراف علــى تنظيــم شــؤون الموظفيــن مــن تعييــن وترفيــع وتعديــل وضــع واإ  )6

لذلــك. الازمــة  الســجات  وحفــظ  ومســك  الخدمــة  نهايــة  ومكافــآت 
اإلشراف على تقديم التقارير السنوية عن الموظفين إلى أمين الفتوى وترتيبها وحفظها بعد إجراء الازم عليها.  )7

اإلشراف على سجات وملفات الموظفين الخاصة بالدائرة ومتابعتها .  )8
عمال الخدمات الازمة للدائرة. اإلشراف على اللوازم واإ  )9

اإلشراف على سجات برامج التطوير والتدريب للدائرة والموظفين.  )10
األشراف على دوام الموظفين في الدائرة وتنفيذ التعليمات المتعلقة بذلك.  )11
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مهام قسم الموارد البشرية

متابعة أمور الموظفين السنوية من إجازات وترفيعات وزيادات.  )1
إعداد تقارير التقييم السنوية للموظفين.  )2

متابعــة أمــور الموظفيــن مــع الدوائــر األخــرى؛ كالتأميــن الصحــي، والتنســيق مــع ديــوان الخدمــة المدنيــة، والضمــان   )3
االجتماعــي.

متابعة اللجان الطبية.  )4
إعداد جدول التشكيات للدائرة.  )5

إعداد الخطة التدريبية السنوية للموظفين.  )6
وضع البرامج الكفيلة بتطوير عمل الموارد البشرية.  )7

وحدة الحاسب اآللي
المهام:

إعداد البرامج الازمة لتنفيذ أعمال الدائرة على الحاسب اآللي .  )1
إدخال جميع الفتاوى الصادرة عن الدائرة ومكاتب اإلفتاء إلى الحاسب اآللي .  )2

إعداد البرامج لتدريب جميع موظفي الدائرة والمكاتب على استخدام الحاسب اآللي في العمل الرسمي .  )3
إجراء الصيانة الدورية وعند الضرورة ألجهزة الحاسب اآللي في الدائرة ومكاتب اإلفتاء.  )4

استخراج المعلومات واإلحصاءات للفتاوى واألعمال المحفوظة في الحاسب اآللي.  )5

الخطة اإلستراتيجية لدائرة اإلفتاء العام

المقدمة:
يعــد اإلفتــاء جانبــًا مهمــًا مــن حيــاة المســلمين، ويعلــم المختصــون أن الشــريعة اإلســامية لهــا حكــم فــي كل تصــرف مــن 
ْلَنــا َعَلْيــَك اْلِكتَــاَب ِتْبَياًنــا  ْطَنــا ِفــي اْلِكتَــاِب ِمــْن َشــْيٍء( األنعــام/ 38، وقــال تعالــى: )َوَنزَّ تصرفــات اإلنســان. قــال تعالــى: )َمــا َفرَّ
ِلــُكلِّ َشــْيٍء( النحــل/ 89، وقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: )ال يؤمــن أحدكــم حتــى يكــون هــواه تبعــًا لمــا جئــت بــه(.

لهــذا حــرص العلمــاء ووالة أمــور المســلمين علــى نشــر الثقافــة اإلســامية وبيــان أحــكام الشــريعة اإلســامية بــكل الوســائل، 
وحيــث يتعــذر علــى كافــة النــاس اإلحاطــة بكافــة األحــكام الشــرعية كان ال بــد مــن المتخصصيــن الذيــن يرجــع إليهــم النــاس 
فيمــا يعترضهــم مــن قضايــا يريــدون حكــم اهلل فيهــا؛ فُأسســت مراكــز يرجــع إليهــا النــاس ليجــدوا فيهــا مــن العلمــاء مــن يجيبهــم 

علــى مســائلهم وهــي مراكــز الفتــوى.

وياحــظ مــن يقــرأ القــرآن الكريــم قــول اهلل تعالــى فــي بعــض اآليــات )يســألونك(، ثــم يأتــي الجــواب مــن عنــد اهلل تعالــى عمــا 
ســأل عنــه المســلمون، ومهمــة توالهــا اهلل تعالــى مهمــة جــد خطيــرة.

انظــر قــول اهلل عــز وجــل )قُــِل اللَّــُه ُيْفِتيُكــْم( النســاء/ 127؛ ألن الفتــوى هــي بيــان الحكــم الشــرعي، والحكــم الشــرعي 
النــاس بوســائل مختلفــة عرفهــا العلمــاء وضبطوهــا                    الــذي يبيــن األحــكام، ويرشــد إليهــا  فــاهلل تعالــى هــو  هــو حكــم اهلل، 

للنــاس. وبينوهــا 

وفــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية وجــدت مؤسســة اإلفتــاء منــذ تأســيس الدولــة، وكان ال بــد مــن أن تكــون فعالــة متطــورة 
تلبــي حاجــات المجتمــع، وتواكــب التطــور العلمــي والمؤسســي الــذي يشــهده المجتمــع األردنــي. 

رؤيتنا:
» أن تكــون الدائــرة مرجعيــة فقهيــة إســامية رائــدة فــي صناعــة الفتــوى والبحــث الشــرعي  وتقديمهــا لألفــراد والمؤسســات 

قليميــًا وعالميــًا«. الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، محليــًا واإ

رسالتنا:
»تبليــغ رســالة اهلل تعالــى إلــى النــاس، وترســيخ مفهــوم المرجعيــة الفقهيــة الدينيــة الوســطية فــي بيــان األحــكام الشــرعية، 
صــدار الفتــاوى فــي األمــور العامــة والخاصــة، واالهتمــام بالموســوعات الفقهيــة  والدعــوة إلــى العمــل بهــا. وذلــك بتنظيــم واإ

عــداد الدراســات والبحــوث  والمخطوطــات اإلســامية واإ

تقنيــات ووســائل  مــن  العالــم اإلســامي، مســتفيدين  مــع علمــاء  بالتواصــل  الجماعــي  الشــرعية، والتأســيس لاجتهــاد 
الحديثــة«.  والتواصــل  االتصــال 

القيم األساسية  للدائرة

وهــي المعتقــدات الراســخة التــي تؤمــن بهــا الدائــرة، وتحــرص علــى أن تتوافــر فــي جميــع العامليــن فيهــا، وتســاعد علــى 
العمــل بكفــاءة وفعاليــة، باعتبارهــا دليــل يؤثــر فــي تقــدم الدائــرة ونجاحهــا فــي تحقيــق أهدافهــا. وبيــن الجــدول القيــم األساســية 
التــي تتبناهــا الدائــرة وأبعادهــا، وهــي: اإلخــاص واألمانــة، والموضوعيــة، والوســطية واإلعتــدال، والتميــز، والعمــل بــروح 

الفريــق، والتطويــر المســتمر 

 جدول القيم األساسية التي تتبناها الدائرة وأبعادها

أبعادهاالقيم

اإلخاص في العمل ابتغاء مرضاة اهلل سبحانه وتعالى اإلخاص واألمانة
وتحقيقًا لألمانة في تنفيذ األعمال.

ترسيخ مفاهيم الوسطية واالعتدال في المجتمع في الوسطية واإلعتدال
تحقيق مقاصد الشريعة لما فيه الخير دون مغاالة أو 

تطرف.

ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وبناء فرق مؤهلة قادرة العمل المؤسسي
على إنجاز رؤية ورسالة وأهداف الدائرة.

التعامل بوضوح مع مجتمعنا وتحمل المسؤولية، ايمانًا الشفافية والمسئولية
بأننا نحمل على عاتقنا مسؤولية أعمالنا  . 
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تطبيق مفاهيم التميز على عناصر األداء بالدائرة من التميز
تقان مع تحري الدقة والجودة سعيًا  خال العمل بجد واإ

ألفضل النتائج وأصوبها.

السعي للتطوير المستمر لقدرات الدائرة والعاملين فيها التطوير المستمر
وصواًل إلى تقديم أفضل خدمات في صناعة الفتوى 

والبحث الشرعي.

أهدافنا

اإلبقاء على الشخصية اإلسامية المميزة في المملكة األردنية الهاشمية.  )1
جمــع الكلمــة ووحــدة الصــف أمــام المخاطــر والتحديــات الكثيــرة التــي تحيــط بنــا مــن الداخــل والخــارج؛ حيــث إن   )2

للنجــاح. الوحــدة ضروريــة 
العمــل بجديــة فــي كل الحقــول؛ بحيــث يشــعر كل مواطــن أنــه مســؤول عــن األمــة مــن خــال إتقانــه لعملــه، وقيامــه   )3

بواجبــه علــى أفضــل صــورة.
تحقيــق األمــن االجتماعــي؛ بحيــث يشــعر كل مواطــن مــن خــال التزامــه هــو وغيــره بأخاقيــات اإلســام أنــه آمــن   )4

علــى دينــه ونفســه ومالــه وكل عزيــز عليــه.
الفــوز برضــا اهلل تعالــى الــذي يــؤدي إلــى الســعادة فــي الدنيــا واآلخــرة. قــال تعالــى: )َوَلــْو َأنَّ َأْهــَل اْلقُــَرى آَمُنــوا َواتََّقــْوا   )5
ــَماِء َواأْلَْرِض( األعــراف/ 96، هــذا فــي الدنيــا، أمــا فــي اآلخــرة فقــد قــال عــز وجــل: )ِتْلــَك  َلَفَتْحَنــا َعَلْيِهــْم َبــَرَكاٍت ِمــَن السَّ

الــدَّاُر اآْلِخــَرُة َنْجَعُلَهــا ِللَِّذيــَن اَل ُيِريــُدوَن ُعُلــوًّا ِفــي اأْلَْرِض َواَل َفَســاًدا َواْلَعاِقَبــُة ِلْلُمتَِّقيــَن( القصــص/ 83.

اآلليات التي نعتمدها لتحقيق أهدافنا

توظيــف كادر مؤهــل مــن المختصيــن فــي علــوم الشــريعة اإلســامية المختلفــة يكــون قــادرًا علــى بيــان األحــكام   )1
الشــرعية فــي كافــة المســائل التــي تعــرض عليــه.

توظيف جهاز إداري فعال يقوم بإدارة األمور بكفاءة عالية.  )2
إيجاد فروع للدائرة في كافة المحافظات ومراكز األلوية والتجمعات السكانية الكبيرة.  )3

إيجــاد جهــاز إعامــي متميــز يســتطيع إيصــال المعلومــات الشــرعية إلــى النــاس بأيســر الطــرق وأقــل التكاليــف، وقــادر   )4
علــى االســتفادة مــن مســتجدات اإلعــام.

تحســس حاجــات النــاس وطــرح المواضيــع المهمــة عليهــم قبــل أن يســألوا عنهــا؛ كيــا يكــون عمــل الدائــرة رد فعــل   )5
لمــا يســأل عنــه النــاس، بــل يكــون لهــا دور توجيهــي قــادر علــى تبليــغ المعلومــات اإلســامية الهامــة إلــى النــاس.

الصلــة الكريمــة مــع مراكــز نبــض المجتمــع مثــل المستشــفيات، ودور العــاج، ومراكــز القضــاء، ومراكــز األمــن   )6
لمعرفــة مــا يعانــي منــه المجتمــع؛ ليكــون التصــدي للمشــاكل مــن منطلــق إيمانــي؛ ألنــه األكثــر تأثيــرًا فــي النــاس.

إبــراز اإلفتــاء بشــكل عــام باعتبــاره رحمــة للجمهــور يرشــدهم إلــى طريــق الصــواب، ويعالــج مــا يحصــل مــن خطــأ،   )7
ويحــرص علــى ســامة دينهــم ودنياهــم.

إشــعار المجتمــع بالــدور اإليجابــي لإلفتــاء مــن خــال مشــاركة المفتيــن فــي إصــاح ذات البيــن ورأب الصــدع فــي   )8
المجتمــع المحلــي.

كســب ثقــة الجمهــور مــن خــال الفتــاوى الموثقــة بالطريقــة العلميــة وااللتــزام بجانــب الحــق بغــض النظــر عــن   )9
األخــرى. االعتبــارات 

10(  تحديد ثوابت المجتمع األردني ومراعاتها والتأكيد عليها في كل نشاطات الدائرة وفق أحكام الشريعة اإلسامية.
إدامــة الصلــة بالمراكــز العلميــة داخــل المملكــة وخارجهــا باعتبارهــا الَمعيــن الــذي تســتمد منــه الدائــرة أو باعتبــار   )11

الدائــرة هــي التــي تتولــى الجانــب العملــي فــي المؤسســات العلميــة الشــرعية.
إبــراز الكفــاءات العلميــة األردنيــة؛ فــاألردن فيــه عــدد مــن كليــات الشــريعة المميــزة التــي حظيــت باالحتــرام علــى   )12
بــراز العامليــن فيهــا. مســتوى العالــم اإلســامي؛ فــا بــد مــن إشــراكهم فــي نشــاطات دائــرة اإلفتــاء إلبــراز هــذه المؤسســات واإ
تأسيس الدائرة على قواعد علمية وعملية ثابتة؛ بحيث ال تتغير نوعية عطائها بتغير األشخاص العاملين فيها.  )13

مراجعــة مشــاريع القوانيــن التــي تعــرض علــى الدائــرة بطلــب مــن مجلــس النــواب أو الجهــات الرســمية؛ بحيــث نحافــظ   )14
علــى الطابــع اإلســامي لــألردن باعتبــاره بلــدًا إســاميا هامــًا مــن جهــة، وباعتبــار قيادتــه الهاشــمية التــي تتصــل بالنســب 
النبــوي الشــريف، فــاألردن بوابــة الحجــاز الــذي فيــه الحرمــان الشــريفان، وبوابــة فلســطين وفيهــا األقصــى، وهــو الراعــي 

دوليــًا للقــدس الشــريف، فمــن الضــروري مراعــاة أحــكام الشــريعة فيمــا يصــدر فيــه مــن قوانيــن وأنظمــة.
التعــاون مــع هيئــات ومؤسســات اإلفتــاء فــي العالــم اإلســامي نظــرًا للحقــل المشــترك مــع هــذه الهيئــات، ثــم إنــه   )15

أســلوب جيــد إلبــراز األردن علــى مســتوى العالــم اإلســامي.

المشاريع التي تعمل الدائرة على أساسها
 لتنفيذ اآلليات وتحقيق األهداف

توظيف الكوادر البشرية الازمة )حسب جدول التشكيات(.  )1
التأكيــد المســتمر علــى المفتيــن خــال االجتمــاع الشــهري للمفتيــن بضــرورة المشــاركة فــي إصــاح ذات البيــن   )2
ورأب الصــدع فــي المجتمــع المحلــي؛ إلشــعار المجتمــع بالــدور االيجابــي لإلفتــاء، وكذلــك التأكيــد المســتمر علــى ثوابــت 

المجتمــع األردنــي ومراعاتهــا فــي كل نشــاطات الدائــرة وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية.
وضــع سياســة -أو مذكــرات تفاهــم- مــع المراكــز العلميــة داخــل المملكــة وخارجهــا باعتبارهــا المعيــن الــذي تســتمد   )3
منــه الدائــرة وباعتبــار الدائــرة هــي التــي تتولــى الجانــب العملــي فــي المؤسســات العلميــة الشــرعية. )عاقــة تكامليــة( 
إشراك أساتذة الجامعات )وطاب الدراسات العليا( في نشاطات الدائرة بهدف إبراز الكفاءات العلمية األردنية.  )4

وضــع سياســة )خطــة( للتعــاون مــع هيئــات ومؤسســات اإلفتــاء فــي العالــم اإلســامي؛ نظــرًا للحقــل المشــترك، ثــم إنــه   )5
أســلوب جيــد إلبــراز األردن علــى مســتوى العالــم.

 
تعريف بمجلس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية

نــص قانــون اإلفتــاء رقــم )60( لســنة 2006م، وقانــون رقــم )4( لســنة 2009م معــدل لقانــون اإلفتــاء  علــى أنــه ينشــأ 
فــي المملكــة مجلــس يســمى ) مجلــس اإلفتــاء والبحــوث والدراســات اإلســامية(، ويــرأس هــذا المجلــس ســماحة المفتــي العــام، 

الــذي هــو فــي الوقــت الحالــي الشــيخ عبــد الكريــم الخصاونــة، وعضويــة كل مــن: 
1( أحد قضاة محكمة االستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة.

2( أحــد أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليــة الشــريعة فــي الجامعــات األردنيــة الرســمية مــن المتخصصيــن فــي الفقــه 
اإلســامي يســميه المفتــي العــام بالتنــاوب.

3( مفتي القوات المسلحة األردنية.
4( مفتي محافظة العاصمة.
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اإلســامية                            والمقدســات  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  مــن  الفقهيــة  الشــريعة  علــوم  فــي  المختصيــن  العلمــاء  أحــد   )5
الوزيــر. يســميه 

6( خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية.

 ويعيــن هــؤالء بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى تنســيب ســماحة المفتــي العــام، ويشــترط فــي كلٍّ منهــم أن يكــون مــن 
العلمــاء والفقهــاء المعروفيــن ببحوثهــم ودراســاتهم فــي العلــوم الشــرعية، وأن يكــون حاصــًا علــى الشــهادة الجامعيــة األولــى 

فــي العلــوم الشــرعية كحــد أدنــى، ومضــى علــى حصولــه عليهــا مــدة ال تقــل عــن خمــس عشــرة ســنة. 

نائب الرئيس: 
نــّص القانــون علــى أن المجلــس يختــار مــن بيــن أعضائــه نائبــًا للرئيــس، وقــد تــم اختيــار ســماحة األســتاذ الدكتــور أحمــد 

هليــل نائبــًا للرئيــس.

مدة المجلس: 
مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. 

مهام المجلس  وصاحياته:
1( وضع السياسة العامة لإلفتاء في المملكة. 

2( اإلشــراف علــى الشــؤون العامــة المســتجدة التــي تحتــاج إلــى اجتهــاد، وفــي األمــور التــي تحتــاج إلــى دراســة وبحــث فــي 
المذاهــب الفقهيــة، والقضايــا المحالــة إلــى الدائــرة مــن أي جهــٍة رســمية.

3( بيــان الحكــم الشــرعي فــي الشــؤون العامــة المســتجدة التــي تحتــاج إلــى اجتهــاد، وفــي األمــور التــي تحتــاج إلــى دراســة 
وبحــث فــي المذاهــب الفقهيــة، والقضايــا المحالــة إلــى الدائــرة مــن أي جهــٍة رســمية.

4( إصدار الفتاوى الشرعية في األمور التي تعرض عليه.
5( دراسة اقتراحات مشروعات القوانين واألنظمة التي تحال إليه لبيان الرأي الشرعي فيها.

6( تقييــم البحــوث العلميــة التــي تقــدم مــن العلمــاء المختصيــن فــي علــوم الشــريعة اإلســامية، بنــاًء علــى تكليــف المجلــس 
أو المفتــي العــام، ووفــق تعليمــات تصدرهــا لهــذه الغايــة.

7( يقوم المجلس بإصدار قرار تعيين المفتين في الدائرة والمحافظات بناًء على تنسيب المفتي العام.
8( يمارس مجلس اإلفتاء صاحيات مجلس الوزراء فيما يتعلق بنظام موظفي دائرة اإلفتاء العام.

إنهاء العضوية: 
تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في الحاالت التالية:

 أ. الوفاة.
 ب. االستقالة.

 ج. الغياب عن حضور الجلسات لثاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

اجتماع المجلس وقراراته: 
يجتمــع المجلــس مــرة كل شــهر علــى األقــل، وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بدعــوة مــن رئيســه أو نائبــه فــي حــال غيابــه، 
ويكــون اجتماعــه قانونيــًا بحضــور أغلبيــة ثلثــي أعضائــه، علــى أن يكــون مــن بينهــم رئيســه، أو نائبــه فــي حــال غيابــه، ويتخــذ 
ذا تســاوت األصــوات فيرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع.  المجلــس قراراتــه بأغلبيــة أعضائــه الحاضريــن، واإ

مقرر المجلس: 
يسمي المفتي أحد المفتين ليكون مقررًا للمجلس.

قرارات مجلس اإلفتاء لعام )2013م(: 
قرار رقم: )185( )2/ 2013( مكانة اللغة العربية وضرورة صيانتها واالهتمام بها . 

قرار رقم: )186( )3/ 2013( وقت رمي الجمرات.
قرار رقم: )187( )6/ 2013( حكم نظام الخايا الجذعية لعام ) 2013 ( م.

قرار رقم: )188( )7/ 2013( مقدار زكاة الفطر لعام 1434ه.

قرار رقم: )189( )9/ 2013( أنواع الخايا الجذعية وأحكامها .
قرار رقم )190( )10/ 2013( حكم تحويل مسجد قديم لدار لتحفيظ القرآن الكريم .

قرار رقم: )191( )11/ 2013( استنكار محاوالت تقسيم المسجد األقصى المبارك . 
 

المفتي العام و المفتون في الدائرة

المفتي العام:
يتولــى المفتــي العــام مســؤولية إدارة شــؤون الدائــرة، وســير العمــل فيهــا، وتنفيــذ السياســة العامــة لإلفتــاء، ويعيــن بــإرادة 

ملكيــة ســامية برتبــة الوزيــر وراتبــه وصاحياتــه، وتنتهــي خدماتــه بالطريقــة نفســها. 
ويشــترط فــي َمــن يعيَّــن فــي منصــب المفتــي العــام أن يكــون قــد حصــل علــى الشــهادة الجامعيــة األولــى فــي العلــوم الشــرعية 
الفقهيــة علــى األقــل، ومضــى علــى حصولــه عليهــا مــدة ال تقــل عــن عشــرين ســنة، وأن تتوافــر فيــه القــدرة العلميــة والعمليــة 

التــي تؤهلــه للقيــام باإلفتــاء، وأن يتمتــع بحســن الســيرة والســمعة.

وقــد تولــى منصــب المفتــي العــام فــي األردن عــدد مــن العلمــاء هــم: الشــيخ حمــزة العربــي، الشــيخ محمــد فــال الشــنقيطي، 
الشــيخ محمــد األميــن الشــنقيطي، الشــيخ عبــداهلل القلقيلــي، الشــيخ محمــد عــادل الشــريف، الشــيخ محمــد عبــده هاشــم، الشــيخ 

عزالديــن الخطيــب التميمــي، الشــيخ ســعيد الحجــاوي.

وبعــد صــدور )قانــون اإلفتــاء لســنة 2006( والقاضــي باســتقال دائــرة اإلفتــاء العــام عــن وزارة األوقــاف وغيرهــا مــن 
الجهــات الرســمية تولــى منصــب المفتــي العــام ســماحة الشــيخ الدكتــور نــوح علــي ســلمان القضــاة، ثــم فــي )23/ 2/ 2010م( 

صــدرت اإلرادة الملكيــة الســامية بتعييــن ســماحة الشــيخ عبدالكريــم الخصاونــة مفتيــًا عامــًا للمملكــة.

المفتون في الدائرة

يســاعد المفتــي العــام مجموعــة مــن المفتيــن فــي مركــز الدائــرة والمحافظــات، حيــث يوجــد فــي كل محافظــة مــن محافظــات 
المملكــة مكتــب لإلفتــاء، يديــره أحــد المفتيــن، ويســاعده كادر إداري مكــون مــن باحــث وكاتــب وطابــع ومراســل، ويعيَّــُن المفتــي 
بقــرار مــن مجلــس اإلفتــاء والبحــوث والدراســات اإلســامية بنــاًء علــى تنســيب المفتــي العــام، بعــد اجتيــاز مســابقة يجريهــا 

المجلــس بنــاء علــى تعليمــات أصدرهــا لهــذه الغايــة، حيــث تنــص هــذه التعليمــات علــى مــا يأتــي: 
أواًل: ُيجــري المجلــس مســابقة علميــة بيــن المتقدميــن لشــغل وظيفــة اإلفتــاء، ويعلــن عــن موعــد المســابقة وشــروطها فــي 

الصحــف المحليــة. 
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ثانًيا: يشترط في من يتقدم للمسابقة ما يلي:
1(  أن ال يقــل مؤهلــه العلمــي عــن الشــهادة الجامعيــة األولــى فــي العلــوم الشــرعية، وأن يكــون قــد مضــى علــى حصولــه 

عليهــا مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات.
2( أن يكون أردني الجنسية.

3( أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ومتمتًعا بحقوقه المدنية.
ثالثًــا: ُتشــكَّل لجنــة مــن ثاثــة أعضــاء لوضــع أســئلة االمتحــان الكتابــي واإلشــراف عليــه، ويجــري االمتحــان بطريقــة األرقــام 

السرية. 

مهام المفتي في مكاتب اإلفتاء في المحافظات

1( إصــدار الفتــاوى الشــرعية فــي القضايــا المعروضــة عليــه فــي المســائل الشــرعية ذات الطابــع الشــخصي فــي منطقتــه 
حالــة المســائل األخــرى إلــى   المفتــي العــام . وتقديــم واجــب النصــح واإلرشــاد للمراجعيــن واإ

رسال نسخة من كل منها إلى المفتي العام شهريًا. تدوين الفتاوى الصادرة عنه في سجل واإ  )2
اإلشراف على إدراة المكتب وصرف النفقات من السلف المؤقتة والدائمة.  )3

رسال نسخة منها إلى المفتي العام. االطاع على األبحاث التي يكلف بها الباحثون في المكتب ودراستها واإ  )4
المشاركة في المناسبات  الرسمية التي يدعى لها في محافظته.  )5

المشاركة في المحاضرات والدروس التي يدعى لها.  )6
رشادهم واالعتناء بشؤونهم. اإلشراف على الموظفين في المكتب ومحاولة نصحهم واإ  )7

أن يكــون لــه نشــاط مميــز وملحــوظ فــي محافظتــه خاصــة مــع مديريــة األوقــاف، وان يكــون حلقــة وصــل بيــن   )8
العــام. محافظتــه ومــا يتعلــق بهــا وبيــن دائــرة اإلفتــاء 

تزويد الدائرة باألبحاث العلمية والمقاالت ليصار إلى نشرها عبر الموقع اإللكتروني أو النشرة الشهرية.  )9
10(  أن يحرص على أن يكون له الحضور المميز في محافظته من خال:

أ . العاقــة المميــزة مــع الحاكــم اإلداري وكافــة المؤسســات والدوائــر الرســمية فــي المحافظــة وخاصــة مديريــة األوقــاف 
والمحاكــم الشــرعية والتربيــة.

ب . خطبة الجمعة في مساجد محافظته.
11( االلتزام بالزي الشرعي الرسمي؛ ألنه الممثل للدائرة في محافظته.

منهج الفتوى وآليتها في دائرة اإلفتاء العام

منهج الفتوى في الدائرة:
مســائل الفقــه اإلســامي مســائل كثيــرة ومتنوعــة ومتعلقــة بجميــع مياديــن الحيــاة وممارســات البشــر، وقــد تــرك لنــا علمــاء 
اإلســام ثــروة هائلــة مــن األحــكام والتشــريعات التــي تنيــر حيــاة النــاس بأنــوار الحكمــة الربانيــة، وتبنــي اختياراتهــا الفقهيــة 
والتشــريعية علــى أســاس متيــن مــن مصــادر التشــريع المعتبــرة، التــي هــي: الكتــاب والســنة واإلجمــاع والقيــاس والمصالــح 

المرســلة.

وقــد اســتقر هــذا التــراث الفقهــي فــي أربعــة مــن المذاهــب الفقهيــة المعتبــرة: الحنفــي والمالكــي والشــافعي والحنبلــي، ووقــع 
لــى حفــظ مصالــح البــاد والعبــاد.   اإلجمــاع علــى اعتمادهــا واعتبارهــا طرائــق موصلــة إلــى تحقيــق رضــوان اهلل عــز وجــل، واإ

ولمــا كانــت دائــرة اإلفتــاء العــام حلقــة مــن حلقــات المســيرة العلميــة للحركــة الفقهيــة العامــة، اختــارت أن تعتمــد واحــدًا مــن 
المذاهــب الفقهيــة األربعــة منطلقــًا وأساســًا لاختيــارات الفقهيــة المفتــى بهــا، كــي يتحقــق مــن خــال هــذا االعتمــاد مــا حققتــه 

الحركــة الفقهيــة عبــر التاريــخ اإلســامي كلــه مــن فوائــد ومصالــح عظيمــة، مــن أهمهــا:
1( الســامة بيــن يــدي اهلل عــز وجــل فــي موقــف الحســاب العظيــم، فــا نبــدل وال نغيــر فــي ديــن اهلل مــا لــم يــأذن بــه 

ســبحانه.
2( تحقيق الوسطية التي هي من قواعد الشريعة اإلسامية، والتي كانت واحدة من ميزات الثروة الفقهية الهائلة. 

3( السامة من األقوال المضطربة واآلراء الشاذة التي تسبب الخلل في الحياة الفكرية والعملية.  
4( تحقيق انضباط الفتوى وتقليل الخاف -غير النافع- ما أمكن.

5( مســاعدة المفتين على معرفة األحكام الشــرعية بأســهل طريق؛ فالعمر كله يضيق عن المفتي إذا ما أراد أن يجتهد 
فــي جميــع مــا يعــرض عليــه مــن مســائل اجتهــادًا كامــًا، فــكان األخــذ عــن الفقهــاء الســابقين هــو الحــل الــذي ال غنــى عنــه. 

وقــد وقــع اختيــار دائــرة اإلفتــاء العــام علــى مذهــب اإلمــام الشــافعي أساســًا ومنطلقــًا للفتــوى فــي بادنــا المباركــة، وذلــك 
لســببين اثنيــن:

أواًل: أنه المذهب األكثر انتشارًا في بادنا عبر التاريخ، ومراعاة الغالب مقصد شرعي.
ثانيــًا: أنــه مذهــب وســطي جمــع بيــن أصــول مدرســتي الحديــث والــرأي، وخــرج باجتهــادات فقهيــة كانــت ومــا زالــت ســببًا 
ن كان متحققــًا فــي المذاهــب الفقهيــة األخــرى- إال أن مذهــب  فــي تحقيــق مصالــح األمــة وجمــع كلمتهــا، وهــذا الســبب -واإ

اإلمــام الشــافعي حــاز قصــب الســبق فيــه.

والتــزام دائــرة اإلفتــاء بالفتــوى علــى مذهــب اإلمــام الشــافعي ال يعنــي التقليــد التــام الجتهــادات فقهــاء المذهــب، بــل للدائــرة 
رؤيــة متقدمــة فــي طريقــة االســتفادة مــن جميــع مفــردات المذاهــب الفقهيــة ضمــن المعطيــات اآلتيــة:

إذا تعلقــت المســألة بنازلــة جديــدة مــن نــوازل العصــر غيــر منصــوص عليهــا فــي اجتهــادات الفقهــاء، أو كانــت مــن   )1
المســائل العامــة التــي تتعلــق بالمجتمــع كلــه أو األمــة كلهــا، ســواء فــي مســائل المعامــات الماليــة أو النــوازل الطبيــة أو 
غيرهــا: فــا بــد للدائــرة حينئــذ مــن إعــداد أبحــاث خاصــة لدراســة المســألة فــي ضــوء األدلــة الشــرعية والقواعــد الفقهيــة 
والموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد، تخلــص مــن خالهــا إلــى حكــم شــرعي يعــرض علــى )مجلــس اإلفتــاء( للبحــث 

والتــداول، ثــم الوصــول إلــى قــرار خــاص بشــأن تلــك المســألة. 
إذا كان اجتهــاد المذهــب الشــافعي فــي مســألة معينــة ال يناســب تغيــر الزمــان والمــكان والظــروف المحيطــة بســؤال   )2
المســتفتي، كأن يــؤدي إلــى حــرج شــديد، أو مشــقة بالغــة، أو اختلفــت العلــة التــي مــن أجلهــا نــص فقهــاء الشــافعية علــى 
ذلــك االجتهــاد، أو اســتجد مــن المعلومــات والحقائــق العلميــة مــا يدعــو إلــى إعــادة البحــث فــي االختيــار الفقهــي: ففــي 
جميــع هــذه الحــاالت تقــوم دائــرة اإلفتــاء بإعــادة دراســة المســألة فــي ضــوء القواعــد الفقهيــة والمقاصــد الشــرعية، وتســتفيد 

مــن اجتهــادات جميــع المذاهــب اإلســامية للوصــول إلــى الحكــم الشــرعي األقــرب إلــى مقاصــد الشــريعة. 
وأمــا فــي قضايــا األحــوال الشــخصية، كالنــكاح والطــاق والحضانــة والميــراث، فــإن الدائــرة تعتمــد فــي الفتــوى )قانــون   )3
األحــوال الشــخصية األردنــي( وال تخــرج عنــه، وذلــك حتــى ال يحــدث تضــارب بيــن اإلفتــاء والقضــاء الشــرعي فــي المملكــة، 
والقانــون مســتمد مــن اجتهــادات وأقــوال فقهــاء المســلمين، تــم اختيارهــا وفــق أســس وضوابــط شــرعية، مــن قبــل لجــان 

مختصــة.  
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آلية الفتوى في الدائرة:
أمــا عــن آليــة إصــدار الفتــوى فــي دائــرة اإلفتــاء، فــإن الدائــرة تقــوم بعــدة مهــام، ولــكل مهمــة آليــة خاصــة بهــا، ومــن هــذه 

المهــام:
أواًل: الفتاوى الشرعية المختصة بالطاق: 

حيــث يتــم التعامــل - وبســرية تامــة - بحيــث ال يطلــع علــى الفتــوى وحيثياتهــا إال الزوجــان والمفتــي المختــص فقــط، وتتــم 
الفتــوى عــن طريــق:

-  تعبئة الطلب المخصص للطاق.
-  االســتعام عــن طريــق اســم الــزوج أو اســم الزوجــة إذا كان هنــاك طــاق ســابق، وذلــك مــن خــال ســؤال الــزوج عــن 

ذلــك ومــن خــال مراجعــة الحاســب اآللــي.
- تحويله إلى المفتي المختص.

- تحويل المعاملة إلى قسم الطباعة بعد حصوله على الفتوى.
-  يتم التدقيق على الفتوى وتوقيعها من قبل المفتي.

- تصدير المعاملة ووضع رقم صادر وختم المعاملة بالخاتم الرسمي للدائرة.
ثانًيا: الفتاوى الشرعية غير المختصة بالطاق:

- إذا كان السؤال شفهيًّا يتم تحويله إلى أحد المفتين مباشرة.
- إذا كان الســؤال مكتوًبــا يقــوم المســتفتي بتعبئــة النمــوذج المخصــص للفتــوى الشــرعية المكتوبــة، ثــم يتــم تحويــل الســؤال 
ًمــا باألدلــة وأقــوال الفقهــاء، ثــم يعــرض علــى لجنــة مشــكَّلة  إلــى أحــد الباحثيــن فــي الدائــرة الــذي يقــوم بإعــداد الجــواب مدعَّ
لهــذه الغايــة وبعــد إقــراره مــن قبــل اللجنــة يتــم عرضــه علــى ســماحة المفتــي العــام إلقــراره أو تعديلــه حســب مــا يــراه مناســًبا، 

خبــاره بالفتــوى. ومــن ثــم االتصــال بالمســتفتي واإ
ثالثًا: الفتوى الشرعية عن طريق الهاتف:

حيــث يقــوم المســتفتي باالتصــال بالدائــرة لعــرض الســؤال ومــن ثــم يتــم تحويلــه إلــى أحــد المفتيــن الــذي بــدوره يســتمع لســؤال 
المســتفتي وجميــع حيثياتــه ويقــوم باتخــاذ أحــد اإلجــراءات التاليــة:

- إمــا أن يجيــب المســتفتي علــى ســؤاله مباشــرة: إذا كان الســؤال ممــا يكثــر الســؤال عنــه وال يحتــاج إلــى بحــث ومدارســة 
فقهية. 

مــا أن يطلــب مــن المســتفتي الحضــور شــخصيًّا إلــى الدائــرة: إذا كان الســؤال بحاجــة إلــى زيــادة إيضــاح أو بحاجــة  - واإ
ــا بفتــاوى الطــاق التــي ال يجــاب عليهــا عــن طريــق الهاتــف لمــا لهــا مــن خصوصيــة،  إلــى مدارســة وبحــث، أو كان مختصًّ

أو تعلــق بمســائل النــزاع المالــي. 
رســاله بنفســه أو عبــر وســائل االتصــال الحديثــة، لتتــم  مــا أن يطلــب مــن المســتفتي تقديــم الســؤال بشــكل مكتــوب، واإ - واإ

دراســته وفــق آليــة األســئلة المكتوبــة المــارة آنًفــا.
مــا أن يتوقــف المفتــي عــن الفتــوى ويطلــب مــن المســتفتي االتصــال فــي وقــت يحــدده المفتــي وذلــك لدراســة المســألة  واإ
وبحثهــا بالمشــورة مــع المفتيــن اآلخريــن، وباطــاع ســماحة المفتــي العــام، وذلــك حتــى ال يعطــى المســتفتي حكًمــا متســرًعا 
دون أن يكــون مبنيًّــا علــى دراســة واعيــة ومعمقــة؛ فدائــرة اإلفتــاء تســعى ألن تكــون جميــع الفتــاوى الصــادرة عنهــا موثقــة 

حتــى تبــرأ الذمــة أمــام اهلل تعالــى. 
رابًعا: االستفتاء عن طريق الرسائل القصيرة:

تعاقــدت الدائــرة مــع بعــض شــركات االتصــال لتقديــم خدمــة االســتفتاء عبــر الرســائل القصيــرة للهواتــف النقالــة، إضافــة إلــى 
إمكانيــة اإلرســال عــن طريــق خدمــات الحكومــة اإللكترونيــة، ويتــم اإلجابــة علــى هــذه األســئلة عــن طريــق: 

- طباعة األسئلة على ورق.

- ثم تحويلها إلى الباحثين إلعداد اإلجابات األولية لهذه األسئلة مدعمة باألدلة وأقوال الفقهاء.
-  عرض اإلجابات على لجنة مختصة ومشكلة لذلك.

- عرض اإلجابات المقرة من قبل اللجنة على سماحة المفتي العام إلقرارها.
رساله إلى السائل في مدة يفترض أن ال تتجاوز الثماني واألربعين ساعة.   -  يتم طباعة الجواب واإ

خامًسا: االستفتاء عبر الموقع اإللكتروني:
تســتقبل الدائــرة يوميًّــا األســئلة الــواردة علــى هــذا الموقــع، وبافتتاحــه لــم يعــد حــدود اإلفتــاء قاصــًرا علــى الفتــاوى الموجهــة 
مــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية فحســب، بــل توســعت حــدود الفتــاوى لتعــم أرجــاء المعمــورة كلهــا، فتــرد االســتفتاءات مــن 
مختلــف دول العالــم، وال حــدود للفتــوى وال حــدود لتطلعــات دائــرة اإلفتــاء العــام األردنيــة، فالــذي تطمــح إليــه الدائــرة هــو مــا 
يطمــح إليــه كل مســلم، وهــو أن يــرى األحــكام الشــرعية مطبقــة بيــن النــاس، ويــرى المســلمين فــي جميــع أنحــاء العالــم مهتميــن 
بأحــكام الشــريعة اإلســامية، حريصيــن علــى دينهــم حرصهــم علــى صحتهــم، وهــذا هــو الحــد األدنــى، أمــا الذيــن يعرفــون أن 
الحكــم الشــرعي هــو حكــم اهلل، وتعظيمــه تعظيــم هلل، والعمــل بــه ســعادة فــي اآلخــرة واألولــى، فإنهــم يراعــون أحــكام الشــريعة 
فــي كل صغيــرة وكبيــرة، ويعملــون بمــا يعلمــون منهــا، ويســألون عمــا ال يعلمــون، عمــًا بقولــه تعالــى: )فاْســَأُلوْا َأْهــَل الذِّْكــِر 

ِإن ُكنتُــْم اَل َتْعَلمــوَن( ]النحــل:43[.

وتتــم اإلجابــة عــن األســئلة الــواردة إلــى الموقــع اإللكترونــي مــن خــال لجنــة متخصصــة مــن المفتيــن، يولــون هــذه األســئلة 
عنايــة خاصــة، ويعــدون األجوبــة العلميــة عليهــا، ثــم يتــم عرضهــا علــى ســماحة المفتــي العــام مباشــرة ليقرهــا أو يعــدل عليهــا، 

ثــم تنشــر علــى صفحــات الموقــع المباركــة بــإذن اهلل.
 

الخدمات التي تقدمها دائرة اإلفتاء

خدمة فتاوى الموقع اإللكتروني:  )1
تشمل هذه الخدمة اإلجابة على األسئلة الموجهة إلى الموقع عبر قسم )أرسل سؤالك(. 

وتنقسم إلى قسمين:  
الفتاوى البحثية: يتوسع فيها الجواب بذكر األدلة الشرعية، وتوثيق أقوال الفقهاء، وشرح االختاف إن وجد. 

الفتــاوى المختصــرة: يتــم فيهــا عــرض الجــواب بصــورة مختصــرة موجــزة، يقتصــر فيهــا علــى ذكــر الحكــم الشــرعي 
وتعليلــه بأقصــر عبــارة.    

وفي كا القســمين تتم اإلجابة عن األســئلة الواردة من خال لجنة متخصصة من المفتين ، يولون هذه األســئلة عناية 
خاصــة ، ويعــدون األجوبــة العلميــة عليهــا ، ثــم يتــم عرضهــا علــى ســماحة المفتــي العــام مباشــرة ليقرهــا أو يعــدل عليهــا . 

خدمــة حســاب الــزكاة : يســتطيع المســلم مــن خالــه حســاب الــزكاة التــي يتوجــب عليــه إخراجهــا مــن خــال تطبيــق   )2
مربــوط بأســعار الذهــب عالميــًا . 

خدمة Rss للزوايا التالية : جديد الفتاوى ، المقاالت ، الدراسات والبحوث ، قرارات مجلس اإلفتاء ،المكتبة .  )3
.)Iftaa@aliftaa.jo( خدمة الشكاوى واإلستفسارات اإلدارية : وذلك عن طريق البريد اإللكتروني للدائرة  -4

خدمة اإلشــتراك في القائمة البريدية : حيث يتم إرســال رســالة دورية عبر البريد اإللكتروني للمشــتركين ، تتضمن   )5
آخــر األبحــاث والفتــاوى التــي تــم نشــرها علــى الموقــع .

صفحــة فعالــة علــى الفيســبوك : تنقــل كل جديــد فــي موقــع اإلفتــاء ، وتتفاعــل مــع المعجبيــن بالصفحــة بشــكل                )6
يومــي ، وعلــى مــدار الســاعة .
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خدمة ترجمة الفتاوى والمقاالت وتوفير بعض الخدمات باللغة اإلنجليزية .  )7
يقــدم   )Google play( علــى  اهلل  بــإذن  وقريبــا   )App store( آبــل  متجــر  مــن  اإلفتــاء  دار  تطبيــق  بنــاء   )8
الخدمــات الرئيســية التاليــة : مثــل خدمــة ) أرســل ســؤالك ( ، بحيــث تحصــل مــن خالهــا علــى جــواب ســؤالك الشــرعي                          

ســاعات. خــال 
ويقدم التطبيق أيضًا خدمة ) البحث ( في أرشيف الفتاوى المنشورة كاملة .

وتستطيع عبر نافذته متابعة كل جديد ما يصدر من قرارات مجلس اإلفتاء ، وجديد المقاالت . 

2( خدمة فتاوى الطاق:
نمــا تكــون عــن طريــق المقابلــة  ال تقــدم هــذه الخدمــة عــن طريــق الهاتــف، وال عــن طريــق الرســائل الخلويــة واإليميــات، واإ
الشــخصية مــع أحــد المفتيــن، حيــث يتــم التعامــل -وبســرية تامــة- بحيــث ال يطلــع علــى الفتــوى وحيثياتهــا إال الزوجــان 

والمفتــي المختــص فقــط، وتتــم الفتــوى عــن طريــق:
-   تعبئة الطلب المخصص للطاق.

-   االســتعام عــن طريــق اســم الــزوج أو اســم الزوجــة إذا كان هنــاك طــاق ســابق، وذلــك مــن خــال ســؤال الــزوج عــن 
ذلــك ومــن خــال مراجعــة الحاســب اآللــي.

-   تحويله إلى المفتي المختص.
-   تحويل المعاملة إلى قسم الطباعة بعد حصوله على الفتوى.

-   يتم التدقيق على الفتوى وتوقيعها من قبل المفتي.
-   تصدير المعاملة ووضع رقم صادر وختم المعاملة بالخاتم الرسمي للدائرة.

3( خدمة فتاوى الهاتف:
حيــث يقــوم المســتفتي باالتصــال بالدائــرة لعــرض الســؤال، ومــن ثــم يتــم تحويلــه إلــى أحــد المفتيــن الــذي بــدوره يســتمع لســؤال 

المســتفتي وجميع حيثياته، ويقوم باتخاذ أحد اإلجراءات التالية:
- إمــا أن يجيــب المســتفتي علــى ســؤاله مباشــرة: إذا كان الســؤال ممــا يكثــر الســؤال عنــه وال يحتــاج إلــى بحــث ومدارســة 

فقهية. 
مــا أن يطلــب مــن المســتفتي الحضــور شــخصّيًا إلــى الدائــرة: إذا كان الســؤال بحاجــة إلــى زيــادة إيضــاح أو بحاجــة  - واإ
إلــى مدارســة وبحــث، أو كان مختّصــًا بفتــاوى الطــاق التــي ال يجــاب عليهــا عــن طريــق الهاتــف لمــا لهــا مــن خصوصيــة، 

أو تعلــق بمســائل النــزاع المالــي. 
رســاله بنفســه أو عبــر وســائل االتصــال الحديثــة، لتتــم  مــا أن يطلــب مــن المســتفتي تقديــم الســؤال بشــكل مكتــوب، واإ - واإ

دراســته وفــق آليــة األســئلة المكتوبــة.
مــا أن يتوقــف المفتــي عــن الفتــوى ويطلــب مــن المســتفتي االتصــال فــي وقــت يحــدده المفتــي، وذلــك لدراســة المســألة  - واإ
وبحثهــا بالمشــورة مــع المفتيــن اآلخريــن، وباطــاع ســماحة المفتــي العــام، وذلــك حتــى ال يعطــى المســتفتي حكمــًا متســرعًا 
دون أن يكــون مبنّيــًا علــى دراســة واعيــة ومعمقــة؛ فدائــرة اإلفتــاء تســعى ألن تكــون جميــع الفتــاوى الصــادرة عنهــا موثقــة 

حتــى تبــرأ الذمــة أمــام اهلل تعالــى.
كمــا تشــمل هــذه الخدمــة االتصــال بأصحــاب الفضيلــة المفتيــن علــى هواتفهــم الشــخصية بغــرض الحصــول علــى الفتــوى 

الشــرعية خــارج أوقــات الــدوام الرســمي، علمــًا بــأن أرقــام هواتفهــم قــد تــم توفيرهــا علــى موقــع الدائــرة. 

4( خدمة فتاوى الرسائل القصيرة:
تعاقــدت الدائــرة مــع بعــض شــركات االتصــال لتقديــم خدمــة االســتفتاء عبــر الرســائل القصيــرة للهواتــف النقالــة، إضافــة إلــى 

إمكانيــة اإلرســال عــن طريــق خدمــات الحكومــة اإللكترونيــة، ويتــم اإلجابــة علــى هــذه األســئلة عــن طريــق: 
- طباعة األسئلة على ورق.

- تحويلها إلى الباحثين إلعداد اإلجابات األولية لهذه األسئلة مدعمة باألدلة وأقوال الفقهاء.
- عرض اإلجابات على لجنة مختصة.

- عرض اإلجابات المقرة من قبل اللجنة على سماحة المفتي العام إلقرارها.
رساله إلى السائل في مدة يفترض أن ال تتجاوز الثماني واألربعين ساعة.  - يتم طباعة الجواب واإ

5( خدمة الفتاوى المكتوبة:
إذا كان الســؤال مكتوبــًا يقــوم المســتفتي بتعبئــة النمــوذج المخصــص للفتــوى الشــرعية المكتوبــة، ثــم يتــم تحويــل الســؤال 
إلــى أحــد الباحثيــن فــي الدائــرة الــذي يقــوم بإعــداد الجــواب مدعَّمــًا باألدلــة وأقــوال الفقهــاء، ثــم يعــرض علــى لجنــة مشــكَّلة لهــذه 
الغايــة، وبعــد إقــراره مــن قبــل اللجنــة يتــم عرضــه علــى ســماحة المفتــي العــام إلقــراره أو تعديلــه حســب مــا يــراه مناســبًا، ومــن 

خبــاره بالفتــوى. ثــم االتصــال بالمســتفتي واإ

6( خدمة اإلصاح األسري وحل الخاف بين المتنازعين:
وهــي مــن الخدمــات المميــزة التــي تقدمهــا دائــرة اإلفتــاء العــام، حيــث يمكــن ألطــراف النــزاع -الذيــن يقبلــون دائــرة اإلفتــاء 
َحَكًمــا بينهــم- الحضــور إلــى الدائــرة، وطلــب مقابلــة أحــد المفتيــن المختصيــن، وعــرض المشــكلة عليــه، ليقــوم المفتــي -بعــد 
التشــاور مــع لجنــة مختصــة فــي الدائــرة- بإبــاغ الحكــم الشــرعي، والفصــل بيــن أطــراف الخــاف بالفتــوى التــي يجــب عليهــم 
الرضــا بهــا، والعمــل بمــا فيهــا، كمــا يقــوم المفتــي بــدور الوعــظ والنصــح واإلرشــاد، ليحــث األطــراف علــى تجــاوز الخــاف، 

صــاح ذات البيــن. وتأليــف القلــوب، واإ

7( خدمة المقابات الشخصية:
تقــدم هــذه الخدمــة مــن خــال األســئلة الشــفهية عنــد حضــور المســتفتي لمركــز الدائــرة أو أحــد مكاتبهــا؛ حيــث يتــم تحويلــه 

إلــى أحــد المفتيــن المختصيــن مباشــرة لاســتماع إلــى أســئلته، ثــم الجــواب عليهــا بالتفصيــل. 

8( خدمة االشتراك في القائمة البريدية:
هي إحدى الخدمات التي يوفرها موقعنا اإللكتروني؛ حيث يتم إرســال رســالة دورية عبر البريد اإللكتروني للمشــتركين، 

تتضمــن آخــر األبحــاث والفتــاوى التــي تــم نشــرها علــى الموقع.
علمــًا بــأن االشــتراك فــي القائمــة البريديــة متــاح مجانــًا عــن طريــق وضــع )اإليميــل( الشــخصي فــي المــكان المخصــص 

لذلــك علــى الصفحــة الرئيســية.

9( خدمة حساب الزكاة:
هــي إحــدى الخدمــات التــي يوفرهــا الموقــع اإللكترونــي للدائــرة؛ حيــث يســتطيع المســلم مــن خــال هــذه الخدمــة حســاب 
الــزكاة التــي يتوجــب عليــه إخراجهــا، وتوفــر عليــه البحــث عــن أســعار الذهــب لمعرفــة نصــاب الــزكاة؛ فخدمتنــا مربوطــة بمواقــع 

أســعار الذهــب التــي تجــدد كل خمــس دقائــق، وهــذا مــا تتميــز بــه هــذه الخدمــة.
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10( خدمة الشكاوى واالستفسارات اإلدارية:
يمكن تقديم الشكاوى أو االستفسارات اإلدارية – وليس الشرعية - بأحد الطرق اآلتية: 

عن طريق قسم »الشكاوى واالستفسارات اإلدارية« في موقعنا اإللكتروني.   )1
.)Iftaa@aliftaa.jo(  عن طريق البريد اإللكتروني للدائرة  )2

عن طريق كتابة الشكوى مباشرة للمسؤول.  )3
عن طريق صندوق الشكاوى الموجود في مركز دائرة اإلفتاء في عمان.   )4

االتصال مع سماحة المفتي العام أو عطوفة األمين العام.  )5

11( خدمة استطاع الرأي:
هــي إحــدى الخدمــات التــي يوفرهــا الموقــع اإللكترونــي للدائــرة، حيــث يتــم طــرح ســؤال، ويقــوم متصفحــو الموقــع بإبــداء 
رأيهــم حــول الســؤال المطــروح، ويتــم عــرض نتيجــة التصويــت لمعرفــة توجهــات الجمهــور نحــو القضيــة المتعلقــة بالســؤال.

الهيكل التنظيمي لدائرة اإلفتاء العام
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الموظفون
كشف بالمسميات الوظيفية وأعداد الموظفين

عدد الموظفينالمسمى الوظيفي

1المفتي العام

1األمين العام

داري 1مدير مالي واإ

25رئيس قسم

7مفتي أول

8مفتي ثاني

2باحث إفتاء أول

17باحث إفتاء ثاني

12باحث إفتاء ثالث

1مبرمج 

1مبرمج مساعد

4محاسب مساعد

5إداري ثالث 

11كاتب ثالث

1مؤرشف

1مأمور حركه

1مأمور مقسم

2مدخل بيانات

2مترجم

12طابع

5سائق

23مراسل

1فني صيانة 

1مراقب دوام

1أمين ثالث

1مهندس حاسوب

توزيع الموظفين حسب مؤهالتهم

العددالمؤهل

24الدكتوراه

27الماجستير

39البكالورس

17الدبلوم

1الثانوية

29دون الثانوي
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كشف بأسماء الدورات
 وعدد المنتسبن من دائرة االفتاء العام

عدد المنتسبيناسم الدورة

1ورشة عمل)إدارة المستودعات الحكومية(

1فوتوشوب/برنامج تصميم

1محادثة - لغة انجليزية

1الحاسوب في إدارة المكاتب

1الرقابة اإلدارية

2التخطيط االستراتيجي وآليات التقييم والمتابعة

1إدارة المعرفة

جراءات العمل 1تطوير أساليب واإ

2مهارات كتابة الخبر الصحفي وتحريره 

1االتجاهات الحديثة في الموارد البشرية

1دراسات الجدوى وتقييم المشاريع

3الحاسوب الشامل

1االستراتيجيات المتقدمة للعاقات العامة واإلعام

1الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم

1مهارات لغة انجليزية

1ورشة عمل- الرقابة اإلدارية

1تحسين الخدمات المقدمة للجمهور

1تطوير الرقابات الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية

1برنامج بناء القدرات القيادية

1رقابة األداء

مرتكزات أساسية ألدوات إستثمار في البنك العربي اإلسامي 
الدولي

2

2لجان التدقيق والتحقيق

1مكافحة الفساد المالي

1مكافحة الفساد المالي واإلداري

2استخدام السيارات الحكومية حسب باغات الرئاسة

EFQM 2برنامج التميز المؤسسي وفق النموذج األوروبي للتميز

1دبلوم التنمية البشرية 

1التخطيط اإلستراتيجي 

1إدارة اإلجتماعات 

1اإلتصال اإلداري

1التعامل مع ضغوط العمل 

7تطبيقات عملية ألدوات اإلستثمار في المصارف اإلسامية 

1الطريق إلى اإلبداع والتميز

2المهارات اإلعامية للعاقات العامة والعاملين باإلعام 

7طباعة باللغة العربية 

حقوق اإلنسان المعايير الدولية والسياسات والممارسات في 
األردن

1

2كيفية التعامل مع اإلعام المعاصر 2 

1المحاسبة لغير المحاسبين 

1مهارات اإلتصال والتعامل مع الجمهور 

ICDL1
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1التخطيط اإلستراتيجي والبحث العلمي 

1قائد الـ%1

1دورة تدريب القيادة

1البرنامج الشامل في التدقيق الحسابات
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اإلحصائية السنوية لدائرة اإلفتاء العام )2014 (

عــدد الفتــاوى الصــادرة )208330( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع)13935(  فتــاوى الطــاق غيــر 
الواقع  )18973(  األسئلة عن طريق الهاتف )121925(  األسئلة العامة )35284(  أسئلة الرسائل القصيرة )9535( 
أســئلة الموقع االلكتروني )7628( األســئلة المكتوبة )895( األبحاث والمقاالت )100( المؤتمرات والمحاضرات )55(. 

وكانــت بمعــدل يومــي )827( فتــوى.

طالق غير طالق واقع  
األسئلة العامة أسئلة الهاتف واقع 

أسئلة 
الرسائل 
القصيرة

أسئلة 
الموقع 
اإللكتروني

األسئلة 
المكتوبة 

أبحاث 
ومقاالت 

المؤتمرات 
المجموع والمحاضرات 

5247720562633116569535762889510055104954إفتاء المركز  

محافظة 
25224     28492050142526073اربد 

محافظة 
8687     1231271028711875الزرقاء

محافظة 
7260     40553745661752العقبة 

محافظة 
6062     14855132832080البلقاء

محافظة 
4306     132983448628الطفيلة

محافظة 
6419     7169384316449مأدبا

محافظة 
6858     65868737381775المفرق

محافظة 
11270     6037768893998الكرك

محافظة 
4061     20761218031439معان

محافظة 
4065     4376472086895عجلون 

محافظة 
3948     53577113201322جرش

5541     11448729791961إفتاء الكورة 

إفتاء دير 
5019     3044383307970عال 

4656     34946624301411إفتاء الرمثا 

1393518973121925352849535762889510055208330المجموع

مخطط رقم )1(

يوضح عدد األسئلة الواردة لدائرة اإلفتاء العام خالل عام 2014
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اإلحصائية السنوية لمركز دائرة اإلفتاء العام

عــدد الفتــاوى الصــادرة )104799( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع )5247(  فتــاوى الطــاق غيــر 
الواقــع  )7205(  األســئلة عــن طريــق الهاتــف  )62633(  األســئلة العامــة )11656(  

طالق الشهر 
واقع 

طالق 
غير واقع 

أسئلة 
الهاتف 

األسئلة 
العامة

أسئلة
الرسائل 
القصيرة

أسئلة 
الموقع 

االلكتروني 

األسئلة 
المكتوبة

أبحاث 
ومقاالت 

المؤتمرات 
المجموع والمحاضرات 

شهر 
2014/1368470385573469946025436611

شهر 
2014/23505333622784132646989747173

شهر 
2014/33986044569789600557491037566

شهر 
2014/441266736928001499605401047715

شهر 
2014/5415590375284174954514756906

شهر 
2014/6474628405697971475738957646

شهر 
2014/74566211533510531040948338719486

شهر 
2014/857272649571146606746551158808

شهر 
2014/95196615664130669177926939646

شهر 
2014/1046861039438816275936847128

شهر 
2014/11414536438912085164572511057771

شهر 
2014/1240155947991135468712269778343

5247720562633116569535762889510055104799المجموع

مخطط رقم )2(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمركز دائرة اإلفتاء العام خالل عام 2014

مخطط رقم )3(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

 اسئله الهاتف  طالق غير واقع  طالق واقع 
 أسئله الموقع االلكتروني  اسئله المسجات  االسئله العامه 
 المؤتمرات والمحاضرات  ابحاث ومقاالت  االسئله المكتوبه 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2013 2014



التقرير اإلحصائي السنوي 2014 3839

اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء إربد

عــدد الفتــاوى الصــادرة )25224 ( وكانــت علــى النحــو اآلتــي: فتــاوى الطــاق الواقــع )2849 ( فتــاوى الطــاق غيــر 
الواقــع )2050( األســئلة عــن طريــق الهاتــف )  14252 (  األســئلة العامــة ) 6073 (  .

وكانت بمعدل يومي )100 ( فتوى

طالق الشهر 
واقع 

طالق 
غير واقع 

أسئلة 
الهاتف 

األسئلة 
المجموع العامة

شهر 
2015/11861719274941778

شهر 
2014/21971708134141594

شهر 
2014/318817412275452134

شهر 
2014/424615511896122202

شهر 
2014/52291588563891632

شهر 
2014/625920711546202240

شهر 
2014/727918720535743093

شهر 
2014/831822212146092363

شهر 
2014/927716814845882517

شهر 
2014/1025614310613831843

شهر 
2014/1120413412494382025

شهر 
2014/1221016110254071803

2849205014252607325224المجموع 

مخطط رقم )4(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء إربد خالل عام 2014

مخطط رقم )5(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء جرش

عــدد الفتــاوى الصــادرة )3232( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع )391( فتــاوى الطــاق غيــر الواقــع 
)708( األســئلة عــن طريــق الهاتــف )1067(  األســئلة العامــة )1066(. وكانــت بمعــدل يومــي )13( فتــوى

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

18566545184شهر 2014/1

31746988262شهر 2014/2

29649285270شهر 2014/3

30579382262شهر 2014/4

27649889278شهر 2014/5

35577069231شهر 2014/6

5174141128394شهر 2014/7

43678584279شهر 2014/8

336010483280شهر 2014/9

3649105158348شهر 2014/10

30467484234شهر 2014/11

28407171210شهر 2014/12

391708106710663232المجموع 

مخطط رقم )6(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء جرش خالل عام 2014

مخطط رقم )7(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء البلقاء

عــدد الفتــاوى الصــادرة )6062( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع )148( فتــاوى الطــاق غيــر الواقــع 
)551( األســئلة عــن طريــق الهاتــف )3283(  األســئلة العامــة )2080(.وكانــت بمعــدل يومــي )24( فتــوى

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

1632219167434شهر 2014/1

731241179458شهر 2014/2

858301191558شهر 2014/3

1133258139441شهر 2014/4

1157266162496شهر 2014/5

1244298183537شهر 2014/6

1561355261692شهر 2014/7

2556274175530شهر 2014/8

958276177520شهر 2014/9

1548256155474شهر 2014/10

732229121389شهر 2014/11

1241310170533شهر 2014/12

148551328320806062المجموع 

مخطط رقم )8(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء البلقاء خالل عام 2014

 

مخطط رقم )9(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء عجلون

عــدد الفتــاوى الصــادرة )4065( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع )437(  فتــاوى الطــاق غيــر الواقــع  
)647(  األســئلة عــن طريــق الهاتــف )2086(  األســئلة العامــة )895(. وكانــت بمعــدل يومــي )  16 ( فتــوى

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

302412767248شهر 2014/1

416316285351شهر 2014/2

366321587401شهر 2014/3

363222478370شهر 2014/4

404320282367شهر 2014/5

385617773344شهر 2014/6

525624169418شهر 2014/7

3987225109460شهر 2014/8

327414875329شهر 2014/9

305012563268شهر 2014/10

35429952228شهر 2014/11

285714155281شهر 2014/12

43764720868954065المجموع 

مخطط رقم )10(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء عجلون خالل عام 2014

 

مخطط رقم )11(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء لواء الكورة

عــدد الفتــاوى الصــادرة )5541( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع   )114( فتــاوى الطــاق غيــر الواقــع 
)487( األســئلة عن طريق الهاتف )2979(  األســئلة العامة )1961(. وكانت بمعدل يومي )22( فتوى

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

1027286181504شهر 2014/1

144268179492شهر 2014/2

1444292188538شهر 2014/3

838287182515شهر 2014/4

935226152422شهر 2014/5

1750244178489شهر 2014/6

1952250158479شهر 2014/7

1057232140439شهر 2014/8

635236153430شهر 2014/9

738212143400شهر 2014/10

529199134367شهر 2014/11

838247173466شهر 2014/12

114487297919615541المجموع 

مخطط رقم )12(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء الكورة خالل عام 2014

مخطط رقم )13(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء لواء ديرعال

عــدد الفتــاوى الصــادرة )5019( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع )304( فتــاوى الطــاق غيــر الواقــع  
)438( األســئلة عــن طريــق الهاتــف )3307(  األســئلة العامــة )970(. وكانــت بمعــدل يومــي )20( فتــوى

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

2127179102329شهر 2014/1

203124981381شهر 2014/2

234124455363شهر 2014/3

323726859396شهر 2014/4

283219657313شهر 2014/5

262912348226شهر 2014/6

313830762438شهر 2014/7

236321288386شهر 2014/8

253318944291شهر 2014/9

283447294628شهر 2014/10

2341345103512شهر 2014/11

2432523177756شهر 2014/12

30443833079705019المجموع 

مخطط رقم )14(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء دير عال خالل عام 2014

مخطط رقم )15(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء لواء الرمثا

عــدد الفتــاوى الصــادرة )4656( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع   )349( فتــاوى الطــاق غيــر الواقــع  
)466( األســئلة عن طريق الهاتف )2430(  األســئلة العامة )1411(. وكانت بمعدل يومي )18( فتوى.

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

2635184101346شهر 2014/1

2525177112339شهر 2014/2

2439190110363شهر 2014/3

2939177117362شهر 2014/4

283117193323شهر 2014/5

2646185120377شهر 2014/6

3948369235691شهر 2014/7

3662178127403شهر 2014/8

353718098350شهر 2014/9

284522693392شهر 2014/10

3228201107368شهر 2014/11

213119298342شهر 2014/12

349466243014114656المجموع 

مخطط رقم )16(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء الرمثا خالل عام 2014

 

مخطط رقم )17(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء مادبا

عــدد الفتــاوى الصــادرة )6419( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع  )716( فتــاوى الطــاق غيــر الواقــع 
)938( األســئلة عــن طريــق الهاتــف )4316(  األســئلة العامــة ) 449 (  .

وكانت بمعدل يومي ) 25( فتوى.

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

575336428502شهر 2014/1

457028329427شهر 2014/2

558126030426شهر 2014/3

596238446551شهر 2014/4

567629335460شهر 2014/5

658730238492شهر 2014/6

7094859661089شهر 2014/7

709437936579شهر 2014/8

729835941570شهر 2014/9

698626622443شهر 2014/10

447226737420شهر 2014/11

546530041460شهر 2014/12

71693843164496419المجموع 

مخطط رقم )18(
يوضح عدد األسئلة  الواردة لمكتب إفتاء مادبا خالل عام 2014

 

مخطط رقم )19(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء الزرقاء

عــدد الفتــاوى الصــادرة )8687( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع )1231( فتــاوى الطــاق غيــر الواقــع 
)2710( األســئلة عن طريق الهاتف )2871(  األســئلة العامة )1875(. وكانت بمعدل يومي )34( فتوى.

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

165129266159719شهر 2014/1

165129266159719شهر 2014/2

75211175100561شهر 2014/3

84227184108603شهر 2014/4

101206158142607شهر 2014/5

97235303177812شهر 2014/6

86284273157800شهر 2014/7

144373279191987شهر 2014/8

111283302187883شهر 2014/9

71251244180746شهر 2014/10

68154209169600شهر 2014/11

64228212146650شهر 2014/12

12312710287118758687المجموع 

مخطط رقم )20(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء الزرقاء خالل عام 2014

 

مخطط رقم )21(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء المفرق

عــدد الفتــاوى الصــادرة )6858( وكانــت علــى النحــو اآلتــي: فتــاوى الطــاق الواقــع )658(  فتــاوى الطــاق غيــر الواقــع 
)687(  األســئلة عــن طريــق الهاتــف )3738(  األســئلة العامــة )1775(. وكانــت بمعــدل يومــي )27( فتــوى.

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

32106494355987شهر 2014/1

1772433105627شهر 2014/2

24104360130618شهر 2014/3

6873370154665شهر 2014/4

5746290120513شهر 2014/5

5451294131530شهر 2014/6

8132308143564شهر 2014/7

11354290169626شهر 2014/8

6727252139485شهر 2014/9

5146191105393شهر 2014/10

5435195100384شهر 2014/11

4041261124466شهر 2014/12

658687373817756858المجموع 

مخطط رقم )22(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء المفرق خالل عام 2014

 

مخطط رقم )23(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء الكرك

فتــاوى الطــاق غيــر  الواقــع)603(  فتــاوى الطــاق  النحــو اآلتــي:  الفتــاوى الصــادرة )11270( وكانــت علــى  عــدد 
فتــوى. يومــي )45(  بمعــدل  العامــة )998(.وكانــت  األســئلة  الهاتــف )8893(  عــن طريــق  األســئلة  الواقــع)776( 

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

303865499821شهر 2014/1

425754991739شهر 2014/2

505369880881شهر 2014/3

456670682899شهر 2014/4

507268170873شهر 2014/5

468175188966شهر 2014/6

66741001871228شهر 2014/7

74828601011117شهر 2014/8

59708721101111شهر 2014/9

496563061805شهر 2014/10

594980169978شهر 2014/11

336969060852شهر 2014/12

603776889399811270المجموع 

مخطط رقم )24(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء الكرك خالل عام 2014

 

مخطط رقم )25(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء الطفيلة

عــدد الفتــاوى الصــادرة )4306( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع )132(  فتــاوى الطــاق غيــر الواقــع  
)98( األســئلة عــن طريــق الهاتــف )3448(  األســئلة العامــة )628(. وكانــت بمعــدل يومــي )17( فتــوى.

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

7720142257شهر 2014/1

31324849313شهر 2014/2

10420460278شهر 2014/3

14622350293شهر 2014/4

8520540258شهر 2014/5

151021055290شهر 2014/6

111053340594شهر 2014/7

171134666440شهر 2014/8

13334352411شهر 2014/9

11823242293شهر 2014/10

101125058329شهر 2014/11

131045374550شهر 2014/12

1329834486284306المجموع 

مخطط رقم )26(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء الطفيلة خالل عام 2014

مخطط رقم )27(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء معان

عــدد الفتــاوى الصــادرة )4061( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع   )207(  فتــاوى الطــاق غيــر 
الواقــع  )612(  األســئلة عــن طريــق الهاتــف )1803(  األســئلة العامــة )1439(. وكانــت بمعــدل يومــي )16( فتــوى.

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

6418179207شهر 2014/1

105210483249شهر 2014/2

21459878242شهر 2014/3

11415054156شهر 2014/4

12376559173شهر 2014/5

37103343260743شهر 2014/6

245814996327شهر 2014/7

2468149128369شهر 2014/8

1770199132418شهر 2014/9

1842218190468شهر 2014/10

1127178165381شهر 2014/11

1628169115328شهر 2014/12

207612180314394061المجموع 

مخطط رقم )28(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء معان خالل عام 2014

 

مخطط رقم )29(
يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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اإلحصائية السنوية لمكتب إفتاء العقبة

عــدد الفتــاوى الصــادرة )7260( وكانــت علــى النحــو اآلتــي : فتــاوى الطــاق الواقــع )405(  فتــاوى الطــاق غيــر الواقــع  
)537(  األســئلة عــن طريــق الهاتــف )4566(  األســئلة العامــة )1752(. وكانــت بمعــدل يومــي )29( فتــوى.

المجموع األسئلة العامةأسئلة الهاتف طالق غير واقع طالق واقع الشهر 

4149465150705شهر 2014/1

3537378154604شهر 2014/2

2745454212738شهر 2014/3

2438404152618شهر 2014/4

3748378174637شهر 2014/5

3750404142633شهر 2014/6

316027147409شهر 2014/7

4052382151625شهر 2014/8

3841396163638شهر 2014/9

3238273108451شهر 2014/10

3342367153595شهر 2014/11

3037394146607شهر 2014/12

405537456617527260المجموع 

مخطط رقم )30(
يوضح عدد األسئلة الواردة لمكتب إفتاء العقبة خالل عام 2014

 
مخطط رقم )31(

يوضح التفاوت بالنسب بين عام 2013 وعام 2014
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صورة وخبر من حصاد عام 2014م 

 
  

الملتقى العلمي الثالث لدائرة اإلفتاء العام بعنوان »فقه التنوع والتعددية في اطار وحدة االمة«

انطلقــت فــي عمــان بتاريــخ 2014/12/2م فعاليــات الملتقــى العلمــي الثالــث لدائــرة اإلفتــاء العــام تحــت عنــوان »فقــه 
التنــوع والتعدديــة فــي إطــار وحــدة األمــة«، بمشــاركة نخبــة مــن علمــاء الديــن االســامي والقضــاء الشــرعي واإلفتــاء المدنــي 

والعســكري.

وأشــار قاضــي القضــاة إمــام الحضــرة الهاشــمية ســماحة الشــيخ أحمــد هليــل، إلــى أهميــة عقــد الملتقــى فــي هــذا الوقــت 
الــذي تكاثــرت فيــه الفتــن واالختــاالت ومحــاوالت اختطــاف صــورة اإلســام الحقيقيــة التــي تتجلــى فيهــا قيــم التســامح واالخــاء 

والتعــاون.

المجتمعــات  لتطــور  التعدديــة  أهميــة  الخصاونــة  الشــيخ عبدالكريــم  للمملكــة  العــام  المفتــي  ســماحة  أكــد  مــن جهتــه، 
وازدهارهــا، مبينــا أن اإلســام اعتبــر التعدديــة والتنــوع اإلنســاني واختــاف النــاس مظهــرا مــن مظاهــر قــدرة اهلل، وآيــة دالــة 

علــى عظمتــه تعالــى.

 

افتتــح مفتــي المملكــة الشــيخ عبــد الكريــم الخصاونــة وأميــن عــام المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة فاضــل الحمــود الورشــات 
التدريبيــة المتخصصــة بتدريــب مفتــي المملكــة علــى تعزيــز قضايــا اإلرشــاد األســري فــي المجتمــع.

قــال ســماحة الشــيخ الخصاونــة إن هــذه الورشــات تأتــي لتنميــة قــدرات المفتشــين علــى إداء واجبهــم فــي التوجيــه األســري، 
مؤكــدًا أن دائــرة اإلفتــاء تحــرص علــى المشــاركة فــي الــدورات المتعلقــة باألســرة األردنيــة التــي تعــد لبنــة المجتمــع.

وشــدد الخصاونــة علــى اهتمــام اإلســام باألســرة فــي بنائهــا والمحافظــة علــى كيانهــا، منوهــًا بأهميــة التعــاون بيــن دائــرة 
اإلفتــاء والمؤسســات المختلفــة وتحديــدًا العاملــة فــي مجــال األســرة.
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اإلفتاء العام على طريق التمّيز

عقــدت ورشــة عــن جائــزة الملــك عبــداهلل الثانــي للتميــز فــي دائــرة اإلفتــاء العــام بالتعــاون مــع مركــز الملــك عبــداهلل الثانــي 
للتميــز، وقــام ســماحة الشــيخ عبدالكريــم الخصاونــة بافتتــاح الورشــة منبهــا علــى أن اإلســام يحمــل فــي تعاليمــه ثقافــة التميــز، 
وال أدل علــى هــذا مــن قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: إن اهلل كتــب اإلحســان علــى كل شــىء« رواه مســلم، لذلــك كان 

جيــل الصحابــة والتابعيــن ومــن تبعهــم بإحســان مــن المتميزيــن.

 وأدار الورشــة الســيد أســامة أبوســليم مديــر الدعــم المؤسســي فــي المركــز بحضــور عطوفــة أميــن عــام دائــر اإلفتــاء د. 
محمــد الخايلــة، ومجموعــة مــن المفتيــن واإلدارييــن فــي الدائــرة.

 

اإلفتاء يكرم شركاءه في تطوير الموقع اإللكتروني

كــرم عطوفــة أميــن عــام دائــرة اإلفتــاء العــام د. محمــد الخايلــة فــي قاعــة االجتماعــات فــي الدائــرة، مجموعــة مــن موظفــي 
الديــوان الملكــي العامــر، وذلــك عــن مســاهمتهم فــي تطويــر النســخة الجديــدة مــن الموقــع اإللكترونــي للدائــرة.

العالميــة،  العلــوم اإلســامية  ليلــى العمــري مــن جامعــة  كمــا كــرم عطوفتــه كا مــن أ.د. محمــود الخربطلــي، وأ.د. 
لمســاهمتهم فــي إطــاق النســخة اإلنجليزيــة للموقــع، عــن طريــق ترجمــة بعــض المــواد العلميــة، مــن فتــاوى ومقــاالت.

وقــد شــكر عطوفتــه الديــوان الملكــي العامــر وجامعــة العلــوم اإلســامية العالميــة علــى دعمهــا المتواصــل لدائــرة اإلفتــاء 
العــام، آمــا أن يظــل التواصــل بيــن المؤسســات الوطنيــة قائمــا وفعــاال.

يذكــر أن دائــرة اإلفتــاء العــام قــد أطلقــت نســخة جديــدة مــن موقعهــا اإللكترونــي الحائــز علــى جائزتيــن، الجائــزة الذهبيــة 
ألفضــل موقــع حكومــي أردنــي لعــام )2009م(، وجائــزة درع الحكومــة اإللكترونيــة العربيــة )درع جائــزة اإلبــداع التقنــي( لعــام 

)2011م(. 
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الوطني لشؤون األسرة«  مذكرة تعاون بين »اإلفتاء« و
 

وقعــت دائــرة اإلفتــاء العــام والمجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة، مذكــرة تعــاون لوضــع إطــار لتنفيــذ برامــج لإلرشــاد األســري 
تعزز من دور األســرة األردنية وحمايتها وبقائها على أســاس الشــريعة اإلســامية واإلرث الحضاري واالجتماعي اإليجابي.

وقــع االتفاقيــة عــن دائــرة اإلفتــاء ســماحة مفتــي عــام المملكــة الشــيخ عبــد الكريــم الخصاونــة وعــن المجلــس الوطنــي لشــؤون 
األســرة األميــن العــام فاضــل الحمــود، بحضــور األميــن العــام لدائــرة االفتــاء وكبــار مســؤوليها ومســؤولي المجلــس وذلــك فــي 
مقــر دائــرة االفتــاء العــام. وأكــد الخصاونــة أن اإلســام اهتــم باألســرة وكيانهــا ألنهــا اللبنــة األولــى فــي المجتمــع، موضحــا أن 

التعــاون بيــن دائــرة األفتــاء والمجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة يســعى الــى تحقيــق االســتقرار األســري فــي المجتمــع .

وأضــاف أن دائــرة اإلفتــاء تتعــاون مــع جميــع الجهــات الوطنيــة كــي تتكامــل الجهــود وتتضافــر، مبينــًا أن المفتيــن فــي دائــرة 
اإلفتــاء وفــي المحافظــات يقومــون بواجبهــم التوعــوي فــي قضايــا االســرة مــن منطلــق الواجــب الدينــي والوطنــي.

مــن جانبــه، قــال الحمــود إن اإلتفاقيــة تهــدف إلــى تبــادل المعرفــة والخبــرة بهــدف التوعيــة واإلرشــاد، وتحقيــق الحــد األقصــى 
حــداث التأثيــر اإليجابــي مــن خــال تأســيس شــراكة فاعلــة إضافــة الــى تعزيــز المعرفــة والوعــي لــدى العامليــن  مــن المنفعــة، واإ
فــي القضايــا والمشــاكل األســرية مــن منظــور شــامل لألبعــاد التربويــة والصحيــة والنفســية والممارســات األخاقيــة والعاقــات 
الزوجيــة والتربيــة الوالديــة، وتقديــم نمــوذج يحتــذى بــه للتعــاون بيــن المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وذلــك خدمــة 
لمصلحــة األســرة واالحتــكام إلــى أصــول وقواعــد الشــريعة اإلســامية فــي تقديــم خدمــات اإلرشــاد األســري والتوعيــة بقضايــا 

األســرة.

وفد جامعة األمير سونجكال يزور اإلفتاء العام
اســتقبل ســماحة مفتــي عــام المملكــة الشــيخ عبدالكريــم الخصاونــة فــي مكتبــه رئيــس جامعــة األميــر ســونجكا، بصحبــة 

الســفير التايانــدي والوفــد المرافــق لهمــا.

وقــد قّــدم ســماحته إيجــازا عــن عمــل دائــرة اإلفتــاء والمهــام المنوطــة بهــا، مبينــا أن منهــج اإلفتــاء هــو االعتــدال والوســطية، 
فــا إفــراط وال تفريــط.

وأضــاف ســماحته أن دائــرة اإلفتــاء فــي األردن تعتبــر فــي مقدمــة دور اإلفتــاء فــي العالــم، وذلــك بســبب االســتقالية التــي 
تتمتــع بهــا الدائــرة، والمنهجيــة العلميــة، التــي تعمــل مــن خالهــا.

ووضــح ســماحته أننــا نســتعمل كافــة الوســائل الحديثــة فــي االتصــاالت، كــي نوصــل الفتــوى لمــن يحتاجهــا، فــي أي مــكان 
كان، متجاوزيــن الحــدود، والســدود.

وقــد رحــب األســتاذ الدكتــور تشوســاك ليمســكول رئيــس الجامعــة ، بــكل أشــكال التعــاون العلمــي مــع دائــرة اإلفتــاء، واعــًدا 
أن تظــل جســور االتصــال والتواصــل ممــدودة بيــن الطرفيــن. 

وأكــد أن الوفــد يــود أن يــدرس أســباب حالــة االســتقرار التــي عاشــها ويعيشــها األردن كنمــوذج فــي ظــل القيــادة الهاشــمية، 
وســط المنطقــة العربيــة المشــتعلة.
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وفد من قضاة الباكستان يزور اإلفتاء العام

اســتقبل ســماحة مفتــي عــام المملكــة الشــيخ عبدالكريــم الخصاونــة فــي مكتبــه وفــدا مــن جمهوريــة الباكســتان اإلســامية، 
برئاســة الدكتــور حبيــب الرحمــن. وقــد تشــكل الوفــد مــن مجموعــة مــن القضــاة ووكاء النيابــة مــن مختلــف المناطــق فــي 

الباكســتان.

وقــد قــدم ســماحة الشــيخ إيجــازا عــن تاريــخ ونشــأة دائــرة اإلفتــاء، ومنهجيــة العمــل بالدائــرة،  كمــا أجــاب ســماحته عــن 
أســئلة الســادة الزائريــن.

تأتــي هــذه الزيــارة لاطــاع علــى تجربــة المؤسســات الدينيــة فــي األردن واالســتفادة مــن الخبــرات األردنيــة فــي مجــال 
القضــاء واألحــكام الشــرعية.

 

مفتي روسيا يزور اإلفتاء

زار المفتــي العــام لروســيا شــيخ اإلســام طلعــت صفــا تــاج الديــن دائــرة اإلفتــاء العــام مثمنــا دورهــا فــي خدمــة اإلســام 
والمســلمين.

 وأشــار تــاج الديــن إلــى إرســال روســيا االتحاديــة طلبــة مــن األئمــة والخطبــاء لدراســة اللغــة العربيــة والعلــوم الشــريعة 
االســامية فــي األردن.

مــن جانبــه شــكر ســماحة المفتــي العــام الشــيخ عبدالكريــم الخصاونــة الشــيخ طلعــت علــى هــذه الزيــارة الكريمــة، وقــدم إيجــازا 
عــن تاريــخ دائــرة اإلفتــاء العــام، وأهــم منجزاتهــا وتطلعاتهــا المســتقبلية، لتظــل قائمــة بواجباتهــا كمــا يحــب ربنــا ويرضــى.
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المفتي العام الخصاونة يستقبل العالمة السعدي

استقبل سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة في مكتبه ، سماحة األستاذ الدكتور عبدالملك السعدي.

وذكــر العامــة الســعدي أن تواصــل العلمــاء نعمــة مــن نعــم اهلل تعالــى، وأن علــى األرواح والعقــول أن تتواصــل كمــا 
تتواصــل األجســاد.

كمــا شــكر العامــة الســعدي ســمو األميــر غــازي بــن محمــد، حيــث يقــدم الدعــم المتواصــل والســخي لطلبــة العلــم مــن خــال 
صنــدوق ســمو األميــر غــازي للمنح.

مــن جانبــه شــكر ســماحة الشــيخ الخصاونــة العامــة الســعدي علــى زيارتــه الكريمــة، ومســاهمته فــي الحركــة العلميــة فــي 
األردن.

ووضح سماحة الشيخ الخصاونة أن األردن يحمل ثقافة التسامح واالعتدال، وأن منهجية اإلفتاء وسطية معتدلة.

 

نقيب المعلمين في ضيافة اإلفتاء

استقبل مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة في مكتبه نقيب المعلمين د. حسام مشة. 

وقــد بيــن نقيــب المعلميــن أنــه ال خــاف حــول محتــوى الفتــوى الصــادرة عــن دائــرة اإلفتــاء العــام              عــام 2012م 
والمتعلقــة بحرمــة أخــذ األجــر لمــن تغيــب عــن العمــل دون عــذر، موضحــا أن مــن أحــدث الفتنــة هــو مــن جيــر الفتــوى وجعلهــا 

فــي المعلمين.

وأضــاف د.المشــة: أعتــذر عــن كل معلــم أســاء لإلفتــاء وهــذا تصــرف ال أقبلــه؛ فأنتــم تــاج رؤوســنا وأنتــم الموقعــون عــن 
اهلل، واحترامكــم واجــب. وأن المتتبــع لفتــاوى دائــرة اإلفتــاء يجــد أنهــا متزنــة وتــدل علــى عمــق الفهــم للمســائل المعروضــة.

واختتــم د.المشــة حديثــه بقولــه: نثمــن دوركــم الكريــم عاليــا، ولكــم فــي قلوبنــا كل االحتــرام والتقديــر، وأشــكركم باســمي واســم 
نقابــة المعلميــن.

ننــا ال ندعــي العصمــة بــل نرجــع إلــى الحــق، ونقبــل  ومــن جهتــه أوضــح المفتــي العــام أن الدائــرة ســتظل مظلــة للجميــع، واإ
النقــد البنــاء. وبيــن ســماحته أن عــودة هيبــة المعلــم والحفــاظ علــى كرامتــه هــو الواجــب األســاس فــي المرحلــة المقبلــة.
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وفد من طلبة الشريعة في آل البيت يزورون دائرة اإلفتاء العام

اســتقبل مفتي عام المملكة ســماحة الشــيخ عبدالكريم الخصاونة في مكتبه وفدا من الطلبة المالزيين مكونا من خمســين 
طالبــا وطالبــة مــن كليــة الشــريعة بجامعــة آل البيــت.

وبعــد الترحيــب بالوفــد الزائــر تحــدث ســماحته عــن تاريــخ دائــرة اإلفتــاء العــام واهتمــام الهاشــميين بهــا علــى مــر الزمــان ، 
دارًيــا. وأهــم مهــام الدائــرة، وواجباتهــا مبينــا أن دائــرة اإلفتــاء العــام مســتقلة مادًيــا واإ

وبيــن ســماحته أن اإلفتــاء األردنــي يســير وفــق المنهــج العلمــي الســليم، فهــو ال يؤمــن بالتعصــب أو الجمــود، بــل يتخــذ 
مــن المرونــة واالنفتــاح علــى اآلخــر منهًجــا لــه، ممــا يعــزز الثقــة بوســطية الدائــرة.

وعبــر ســماحته عــن اســتمرار مســيرة التحديــث والتطويــر فــي الدائــرة، حيــث تــم إطــاق النســخة اإلنجليزيــة مــن الموقــع 
اإللكترونــي للدائــرة، حتــى يتمكــن غيــر الناطقيــن بالعربيــة مــن التواصــل مــع الدائــرة، واالســتفادة ممــا تقدمــه مــن خدمــات.

كمــا وضــح ســماحته أننــا فــي المســائل اإلقتصاديــة والطبيــة وغيرهــا نســتعين بأهــل الخبــرة مــن نفــس االختصــاص، كــي 
تكــون الفتــوى مبنيــة علــى أســاس علمــي صحيــح.

أمــا عــن عاقــة الدائــرة بغيرهــا مــن المؤسســات الدينيــة فــي األردن فقــال ســماحته: »نحتــرم ونقــدر كل اإلخــوة الزمــاء 
العامليــن فــي المؤسســات الدينيــة، ونتعــاون معهــم جميًعــا علــى البــر والتقــوى، خصوًصــا مــع ألســتاذ الدكتــور أحمــد هليــل 

قاضــي القضاة/إمــام الحضــرة الهاشــمية، والدكتــور هايــل عبدالحفيــظ وزيــر األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية«.
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