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جلنة اإعداد التقرير الإح�سائي للكتاب ال�سنوي 2013

رئيساً أبوعرقوب      حسان  الدكـتور:  فضيلة 

فضيلـة الشـيـخ: صخــر العكـــــور          عضواً

فضيلـة الشـيـخ: حسام أبورمــــــح          عضواً

الســــيـــــــد: احمـد أبوعـــــــواد                  عضواً

الســــيـــــــد: نعامن صبـــــــــري                 عضواً
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املحتويات 

الصفحةاملوضوع

كلمة سامحة مفتي عام اململكة 

تعريف بدائرة اإلفتاء العام

الخطة االسرتاتيجية لدائرة اإلفتاء العام

تعريف مبجلس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية

املفتي العام واملفتون يف الدائرة

منهج الفتوى وآليتها يف دائرة اإلفتاء العام
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اإلحصائية السنوية ملكتب إفتاء جرش 
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اإلحصائية السنوية ملكتب إفتاء دير عال 
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وسائل االتصال بدائرة اإلفتاء العام
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كلمة �سماحة مفتي عام اململكة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد لله حمداً يوايف نعمه، ويكافئ مزيده وقدره، والصالة والسالم عىل سيدنا محمد ، وعىل آله وأصحابه الطيبني الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان 

إىل يوم الدين، وبعد:

فيسعدين أن تقدم دائرة اإلفتاء العام تقريرها السنوي لعام 2013م، الذي يلخص جهود العاملني فيها خالل عام كامل.

حرصت دائرة اإلفتاء العام عىل تقديم خدماتها – من فتاوى وأبحاث ومشاركات علمية بالندوات واملؤمترات- بعيداً عن األضواء، حرصا عىل األجر 

والثواب من الله تعاىل، قال الحق سبحانه: » فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يرشك بعبادة ربه أحدا« من املصحف.

وقد زارنا عدد من وفود الدول املختلفة، ومجموعات من اإلعالميني والصحفيني من جنسيات متعددة، وكل أبدى إعجابه مبا وصلت إليه دائرة 

اإلفتاء من مستوى يف تقديم خدماتها املختلفة، حيث تستخدم جميع وسائل االتصال الحديثة؛ ليتمكن الناس من الحصول عىل الفتوى بسهولة 

ويرس.

وأؤكد عىل أن دائرة اإلفتاء تسري عىل املنهج العلمي القويم، مراعية رىض الله تعاىل وحده، آخذة االعتدال طريقا لها، حيث تعرب فتاوى الدائرة عن 

الوسطية يف املنهج ، دون إفراط أو تفريط.

إنني أشعر بالسعادة إذ أملس الثقة املتزايدة بدائرة اإلفتاء العام من قبل األفراد واملؤسسات، وهذا يدل عىل أن جسور التعاون بني الدائرة واملجتمع 

قد مدت، وأن الدائرة تسري عىل الطريق الصحيح، لتحقيق غايتها يف توجيه الرأي العام اإلسالمي، وتبليغ دين الله تعاىل إىل الناس كافة، قال 

الله تعاىل:« الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلامت إىل النور بإذن ربهم إىل رصاط العزيز الحميد«.

ومن منطلق »الدين النصيحة«، فإن دائرة اإلفتاء العام ترحب بأية مالحظات عىل الفتاوى الصادرة عنها أو توجيهات من قبل السادة العلامء وأهل 

االختصاص.

وختاما ؛ فإنني أتوجه بالشكر الجزيل إىل جميع إخواين أعضاء مجلس اإلفتاء، وأبنايئ العاملني بدائرة اإلفتاء العام، سائال املوىل القدير أن يجزيهم 

عام بذلوه خري الجزاء.

املفتي العام       

عبدالكريم الخصاونة
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تعريف بدائرة الإفتاء العام

الحمد لله رب العاملني، وأفضل الصالة وأتم التسليم، عىل املبعوث رحمة للعاملني، سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني، أما بعد:

فقد أُسست دائرة اإلفتاء يف اململكة األردنية الهاشمية يف عام )1921م(. وكانت منذ تأسيسها تعتمد يف الفتوى املذهب الحنفي والذي كان معموالً 

به يف أيام العهد العثامين، وكان املفتي يُجيب الناس عىل أسئلتهم سواًء منها ما يتعلق بالعبادات أو املعامالت أو األحوال الشخصية. 

وكان يعنينّ إىل جانب كل قاٍض مفٍت يف املدن الكبرية والصغرية، ويستعني القايض باملفتي عىل حل املشكالت االجتامعية، كام أن املفتي يُحيل إىل 

القايض األمور التي ال تدخل تحت اختصاصه مام يحتاج إىل بيانات  وشهود. 

وبقي اإلفتاء عىل هذا الحال حتى تم تعيني الشيخ حمزة العريب مفتيًا للمملكة سنة )1941م( بإرادة سامية.

يف سنة )1966م( صدر نظام األوقاف اإلسالمية واشتمل الفصل التاسع منه عىل تنظيم شؤون اإلفتاء، وكان املفتي يرتبط بوزير األوقاف، ولذا نص 

النظام عىل أن املفتي العام يعقد باالشرتاك مع مدير الوعظ واإلرشاد اجتامعات دورية للمفتني لتوجيههم وتنظيم أعاملهم؛ وذلك ألن املفتني 

كانوا يقومون بالوعظ واإلرشاد أيًضا.

ونظرًا لظهور أمور جديدة يف حياة املواطنني وتعدد املسائل وكرثة املدارس الفقهية فقد اقتضت املصلحة صدور قرار بتشكيل مجلس لإلفتاء برئاسة 

قايض القضاة، فكان املجلس يجتمع لبحث املسائل التالية: املسائل الجديدة، واملسائل التي تعم املجتمع، واملسائل التي تُحال إىل املفتي من 

جهة عامة كالوزارات والرشكات ونحوها، وأما غريها من املسائل فكان يجيب عليه مفتي اململكة أو املفتون يف املدن واملحافظات.

تطور نظام التنظيم اإلداري لوزارة األوقاف وتطور معه نظام اإلفتاء، فتم استحداث دائرة لإلفتاء سنة )1986م(، لكن بقي املفتي مرتبطًا بوزير 

األوقاف والذي قد يكون يف بعض األحيان ليس من ذوي الدراسات الرشعية؛ ولذا ظل قايض القضاة يرأس مجلس اإلفتاء ألن قايض القضاة ال 

بد أن يكون مؤهالً تأهيالً رشعيًا.

ويف عام )2006م( صدر قانون يقيض باستقالل دائرة اإلفتاء العام عن وزارة األوقاف وغريها من الجهات الرسمية، وأصبحت رتبة املفتي تعادل  

رتبة وزير يف الدولة، وبهذا استقل اإلفتاء عن أجهزة الدولة األخرى، وما يزال العمل جاريًا لرتتيب شؤون الفتوى ودعمه بالفقهاء واملتخصصني 

بعلوم الرشيعة اإلسالمية، بحيث تقسم الواجبات فيام بينهم ويتوىل كل قسم رعاية ومعالجة جانب من جوانب حاجات املجتمع.

مهام الدائرة:

دت مهام الدائرة عىل النحو اآليت:  وقد ُحدِّ
املهام الرشعية:

1.  اإلرشاف عىل شؤون الفتوى يف اململكة وتنظيمها.

2. إصدار الفتوى يف الشؤون العامة والخاصة وفًقا ألحكام هذا القانون.

3. أعداد البحوث والدراسات اإلسالمية الالزمة يف األمور املهمة والقضايا املستجدة.

4. إصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنرش البحوث العلمية املحكَّمة يف علوم الرشيعة اإلسالمية والدراسات املتعلقة. 

5. التعاون مع علامء الرشيعة اإلسالمية يف اململكة وخارجها فيام يتعلق بشؤون اإلفتاء.

6. تقديم الرأي واملشورة يف األمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة. 

املهام الإدارية:

اإلرشاف اإلداري عىل مكاتب اإلفتاء يف املحافظات واأللوية.. 1

إمداد مكاتب اإلفتاء يف املحافظات واأللوية باحتياجاتها املادية والبرشية.. 2

التدقيق اإلداري ألعامل مكاتب اإلفتاء يف املحافظات واأللوية.. 3

تدريب العاملني يف الدائرة وعقد الدورات الالزمة لذلك.. 4



1011
دائرة الإفتاء العام

مديريات دائرة الإفتاء العام 

مديرية الإفتاء املركزي:

اأق�سام املديرية

 قسم اإلفتاء املبارش .. 1

 قسم الفتاوى العامة : ويقدم خدمة اإلجابة عىل األسئلة الواردة من خالل الرسائل القصرية .. 1

مهام مديرية الإفتاء املركزي

وضع الخطط الخاصة باألقسام التابعة للمديرية ومتابعة مستوى أدائها .	 

إعداد اإلحصائيات الخاصة بالفتاوى األسبوعية والشهرية .	 

اإلجابة عن األسئلة الواردة من خالل الرسائل القصرية .	 

إعداد الرسالة األلكرتونية األسبوعية .	 

إعداد الرسالة األلكرتونية اليومية .	 

اإلجابة عىل أسئلة الهواتف اليومية .	 

مديرية الدرا�سات والبحوث:

اأق�سام املديرية:

قسم الدراسات.. 1

قسم تحقيق الرتاث واملخطوطات . 1

املهام :

اإلجابة عىل األسئلة املكتوبة .	 

اعداد األجوبة الرشعية لألسئلة املقدمة ملجلس اإلفتاء والبحوث.	 

اعداد األجوبة الرشعية لألسئلة املحولة من كافة املديريات، أو من مكاتب املحافظات	 

تحكيم األبحاث الفقهية التي يرسلها املفتون إىل مديرية الدراسات والبحوث.	 

اعداد املادة العلمية والرشعية لنرشة ) اإلفتاء ( التي تصدرها الدائرة وتحريرها وطباعتها .	 

االعداد واالرشاف عىل الكتب والنرشات واملطويات واملطبوعات التي تصدر عن الدائرة .	 

اعداد املادة العلمية للندوات واملؤمترات واملحارضات واملجاالت العلمية التي ترشف عليها الدائرة .	 

إصدار نرشات دورية باألبحاث والدراسات واملقاالت التي تصدر عن الدائرة .	 

متابعة األبحاث والدراسات املعارصة وأرشفتها لالستفادة منها.	 

اإلرشاف عىل املكتبة الخاصة بالدائرة والعمل عىل تطويرها .	 

تصنيف قوائم باألبحاث والدراسات املقرتحة للدراسة والبحث.	 

املقابالت الشخصية .	 
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مديرية املوقع الإلكرتوين:

اأق�سام املديرية:

ق�سم التحرير.. 1

ق�سم الفتاوى.. 2

ق�سم املكتبة.. 3

املهام:

تحرير املادة العلمية املكتوبة واملسموعة واملرئية، وتنسيقها عىل املوقع اإللكرتوين.. 1

تحرير الفتاوى الصادرة عن الدائرة، والتي يتقرر وضعها عىل املوقع اإللكرتوين.. 2

تحرير قرارات مجلس اإلفتاء والبحوث، ووضعها عىل املوقع اإللكرتوين.. 3

استقبال االقرتاحات واالستفسارات، وتحويلها إىل جهة االختصاص.. 4

استقبال األسئلة عىل املوقع اإللكرتوين، واإلجابة عليها، وتصدير اإلجابة.. 5

استقبال األسئلة عىل اإلمييل اإللكرتوين، واإلجابة عليها، وتصدير اإلجابة.. 6

التنسيق العام للموقع اإللكرتوين واقرتاحات تطويره.. 7

التنسيق مع املديريات ذات االختصاص لتغذية املوقع باملادة العلمية.. 8

طباعة الكتب وتنسيقها إلكرتونياً عىل املوقع.. 9

اإلرشاف العام عىل إنشاء وتحديث وتطوير املكتبة اإللكرتونية.. 10

متابعة تغطية أخبار ونشاطات الدائرة عىل املوقع اإللكرتوين.. 11

تغذية املوقع بالنرشات واإلحصائيات التي تخص املسلمني.. 12

استقبال االقرتاحات واالستفسارات واإلجابة عليها، أو تحويل ما يلزم تحويله إىل جهة االختصاص، ثم تحريره وإرساله للمستفرس.. 13

متابعة تعليقات الناس عىل ما ينرش يف املوقع، واإلجابة عليها. . 14

متابعة إصدار ما ينرش عىل املوقع إعالمياً واتخاذ املناسب. . 15

إصدار النرشات الربيدية األسبوعية.. 16

وحدة العالقات العامة والتعاون الدويل :

املهام: 

متابعة مواعيد املناسبات اإلسالمية والقومية وإعداد الرتتيبات الالزمة لذلك وتنفيذها .. 1

متابعة أخبار العامل اإلسالمي املتعلقة بالشؤون الدينية وتقديم صور وملخصات عنها إىل األمني العام/ أمني الفتوى.. 2

تغطية أعامل الدائرة إعالميا بعد أجازتها من قبل أمني الفتوى واملفتي العام.. 3

استقبال الضيوف والزائرين للدائرة وتغطية االجتامعات التي تتم يف الدائرة إعالميا.. 4

متثيل الدائرة يف املؤمترات والندوات الدينية والعلمية املتخصصة التي تقع ضمن اختصاصها.. 5

االطالع عىل الصحف املحلية وتصوير املواضيع التي تخص هذه الدائرة وتزويد املفتي العام وأمني الفتوى بنسخة عنها.. 6

إصدار مطبوعة خاصة بالقرارات الصادرة عن مجلس اإلفتاء العام لتعميم الفائدة.. 7

إصدار مطوية خاصة عن دائرة اإلفتاء العام حسب األصول .. 8

العمل عىل إقامة العالقات مع املؤسسات املحلية املختلفة .. 9

العمل عىل توطيد العالقات العامة األخوية بني موظفني دائرة اإلفتاء العام .. 10



1213
دائرة الإفتاء العام

وحدة الرقابة والتفتي�ش:

مهام الوحدة : 

مساعدة اإلدارة العليا يف الدائرة عىل التأكد من أن األهداف املحددة للدائرة قد تم انجازها وفق الخطط والسياسات املرسومة .. 1

تزويد اإلدارة العليا باملعلومات والبيانات عام يجري عىل الواقع لغايات إحكام الرقابة والتقييم واملسائلة.. 2

مراقبة اإلنفاق من املال العام وضامن االلتزام مبستويات األداء املختلفة لتحقيق األهداف املرسومة .. 3

ميتد نطاق عمل الرقابة الداخلية ليشمل التدقيق والرقابة املالية واإلدارية السابقة أو الالحقة، الشاملة أو الجزئية يف املجاالت التالية:. 4

املوارد واستخدامها.	 

عنارص اإلنتاج البرشية.	 

األداء وإجراءات العمل.	 

السجالت واملستندات وامللفات.	 

أعامل اللجان.	 

القوانني واالنظمه والتعليامت والقرارات.	 

الـتأكد من صحة وسالمة تطبيق الترشيعات املالية واإلدارية... 5

اإلرشاف عىل طرح العطاءات وفتح املظاريف.. 6

لوحدة الرقابة الداخلية حق املسائلة عند وجود خلل والتنسيب لسامحة املفتي العام باإلجراءات املناسبة. . 7

مكتب اإفتاء العا�سمة:

املهام:

إصدار الفتاوي الخاصة بالطالق. 1

إصدار الفتاوى الخاصة باملقابالت الشخصية الشفوية . 2

إعداد وارشفة قضايا الطالق الكرتونيا وورقيا .. 3

إستقبال الجمهور وتصنيف معامالتهم واسئلتهم وتوجيههم للجهة صاحبة االختصاص. 4

5 .  إعداد وارسال مخاطبات رسمية بوقائع الطالق البائن ) صغرى او كربى ( لدائرة قايض القضاة , والرد عىل الكتب املوجهه لدائرة االفتاء من 

قبل القضاة يف املحاكم الرشعية .

6 .  طباعة مناذج الطالق وتدقيقها. 
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مديرية ال�سوؤون الإدارية و املالية:

املهام: 

إعداد املوازنة السنوية وتقدميها إىل أمني الفتوى لعرضها عىل املفتى العام .. 1

االرشاف عىل القيود الحسابية ومراقبة الواردات وحفظها يف الصندوق املركزي أو يف املصارف التي يعينها املجلس .. 2

إعداد الحساب الختامي يف نهاية كل عام بواسطة مدققي الحسابات وتقدميها للمجلس .. 3

اإلرشاف عىل موظفي الحسابات ومراقبتهم وتقديم تقارير عنهم وتنسيب كل مايتعلق بشؤونهم لألمني العام / أمني الفتوى.. 4

تنظيم سجالت لجميع أمالك االفتاء غري املنقولة يف أنحاء اململكة واالحتفاظ بصورة عن سند التسجيل ومخطط موقع تنظيمي لكل ملك وما . 5

يطرأ عليه من تبديل أو تغيري القيود .

االرشاف عىل تنظيم شؤون املوظفني من تعيني وترفيع وتعديل وضع وإجازات ومستحقاتهم من رواتب ومكافآت نهاية الخدمة ومسك وحفظ . 6

السجالت الالزمة لذلك.

اإلرشاف عىل تقديم التقارير السنوية عن املوظفني إىل أمني الفتوى وترتيبها وحفظها بعد إجراء الالزم عليها.. 7

اإلرشاف عىل سجالت وملفات املوظفني الخاصة بالدائرة ومتابعتها .. 8

اإلرشاف عىل اللوازم وإعامل الخدمات الالزمة للدائرة.. 9

اإلرشاف عىل سجالت برامج التطوير والتدريب للدائرة واملوظفني.. 10

اإلرشاف عىل دوام املوظفني يف الدائرة وتنفيذ التعليامت املتعلقة بذلك.. 11

وحدة احلا�سب الآيل:

املهام:

إعداد الربامج الالزمة لتنفيذ أعامل الدائرة عىل الحاسب اآليل .. 1

إدخال جميع الفتاوى الصادرة عن الدائرة ومكاتب االفتاء إىل الحاسب اآليل .. 2

إعداد الربامج لتدريب جميع موظفي الدائرة واملكاتب عىل استخدام الحاسب اآليل يف العمل الرسمي .. 3

إجراء الصيانة الدورية وعند الرضورة ألجهزة الحاسب اآليل يف الدائرة ومكاتب االفتاء .. 4

استخراج املعلومات واإلحصاءات للفتاوى واألعامل املحفوظة يف الحاسب اآليل.. 5
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اخلطة ال�سرتاتيجية لدائرة الإفتاء العام

املقدمة:

يعد اإلفتاء جانباً مهامً من حياة املسلمني، ويعلم املختصون أن الرشيعة اإلسالمية لها حكم يف كل ترصف من ترصفات اإلنسان. قال تعاىل: 

ٍء( النحل/ 89، وقال رسول الله صىل الله عليه  ْ ليَيْكيَ الِْكتيَابيَ تِبْييَانًا لُِكلِّ شيَ نيَزَّلْنيَا عيَ ٍء( األنعام/ 38، وقال تعاىل: )ويَ ْ ا فيَرَّطْنيَا يِف الِْكتيَاِب ِمْن شيَ )ميَ

وسلم: )ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً ملا جئت به(.

لهذا حرص العلامء ووالة أمور املسلمني عىل نرش الثقافة اإلسالمية وبيان أحكام الرشيعة اإلسالمية بكل الوسائل، وحيث يتعذر عىل كافة 

الناس اإلحاطة بكافة األحكام الرشعية كان ال بد من املتخصصني الذين يرجع إليهم الناس فيام يعرتضهم من قضايا يريدون حكم الله فيها؛ 

فأُسست مراكز يرجع إليها الناس ليجدوا فيها من العلامء من يجيبهم عىل مسائلهم وهي مراكز الفتوى.

ويالحظ من يقرأ القرآن الكريم قول الله تعاىل يف بعض اآليات )يسألونك(، ثم يأيت الجواب من عند الله تعاىل عام سأل عنه املسلمون، 

ومهمة توالها الله تعاىل مهمة جد خطرية.

انظر قول الله عز وجل )قُِل اللَُّه يُْفِتيُكْم( النساء/ 127؛ ألن الفتوى هي بيان الحكم الرشعي، والحكم الرشعي هو حكم الله، فالله تعاىل 

هو الذي يبني األحكام، ويرشد إليها الناس بوسائل مختلفة عرفها العلامء وضبطوها وبينوها للناس.

ويف اململكة األردنية الهاشمية وجدت مؤسسة اإلفتاء منذ تأسيس الدولة، وكان ال بد من أن تكون فعالة متطورة تلبي حاجات املجتمع، 

وتواكب التطور العلمي واملؤسيس الذي يشهده املجتمع األردين. 

روؤيتنا:

أن تصبح دائرتنا قادرة عىل إعطاء الحكم الرشعي يف كافة املسائل التي تُعرض عليها، قادرة عىل توجيه الرأي العام اإلسالمي. 

ر�سالتنا:

تبليغ رسالة الله تعاىل إىل الناس، وذلك من خالل بيان األحكام الرشعية، والدعوة إىل العمل بهذه األحكام. قال الله تعاىل: )الر، كِتيَاٌب 

ِميِد( إبراهيم/ 1. ِزيِز الْحيَ بِِّهْم إىل رِصيَاِط الْعيَ ِت إىل النُّوِر ِبِإْذِن ريَ أيَنْزيَلْنيَاُه إِليَيْكيَ لِتُْخِرجيَ النَّاسيَ ِمنيَ الظُّلاُميَ

اأهدافنا:

اإلبقاء عىل الشخصية اإلسالمية املميزة يف اململكة األردنية الهاشمية.. 1

جمع الكلمة ووحدة الصف أمام املخاطر والتحديات الكثرية التي تحيط بنا من الداخل والخارج؛ حيث إن الوحدة رضورية للنجاح.. 2

العمل بجدية يف كل الحقول؛ بحيث يشعر كل مواطن أنه مسؤول عن األمة من خالل إتقانه لعمله، وقيامه بواجبه عىل أفضل صورة.. 3

تحقيق األمن االجتامعي؛ بحيث يشعر كل مواطن من خالل التزامه هو وغريه بأخالقيات اإلسالم أنه آمن عىل دينه ونفسه وماله وكل عزيز عليه.. 4

ِء . 5 اميَ ليَيِْهْم بيَريَكيَاٍت ِمنيَ السَّ تيَْحنيَا عيَ ْوا ليَفيَ اتَّقيَ ُنوا ويَ ليَْو أيَنَّ أيَْهليَ الُْقريَى آميَ الفوز برضا الله تعاىل الذي يؤدي إىل السعادة يف الدنيا واآلخرة. قال تعاىل: )ويَ

اًدا  ا يِف اأْليَرِْض ويَاليَ فيَسيَ لُهيَا لِلَِّذينيَ اليَ يُِريُدونيَ ُعلُوًّ اُر اآْلِخريَُة نيَْجعيَ اأْليَرِْض( األعراف/ 96، هذا يف الدنيا، أما يف اآلخرة فقد قال عز وجل: )تِلْكيَ الدَّ ويَ

( القصص/ 83. اِقبيَُة لِلُْمتَِّقنييَ الْعيَ ويَ
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الآليات التي نعتمدها لتحقيق اأهدافنا:

توظيف كادر مؤهل من املختصني يف علوم الرشيعة اإلسالمية املختلفة يكون قادراً عىل بيان األحكام الرشعية يف كافة املسائل التي تعرض . 1

عليه.

توظيف جهاز إداري فعال يقوم بإدارة األمور بكفاءة عالية.. 2

إيجاد فروع للدائرة يف كافة املحافظات ومراكز األلوية والتجمعات السكانية الكبرية.. 3

إيجاد جهاز إعالمي متميز يستطيع إيصال املعلومات الرشعية إىل الناس بأيرس الطرق وأقل التكاليف، وقادر عىل االستفادة من مستجدات . 4

اإلعالم.

تحسس حاجات الناس وطرح املواضيع املهمة عليهم قبل أن يسألوا عنها؛ كيال يكون عمل الدائرة رد فعل ملا يسأل عنه الناس، بل يكون لها . 5

دور توجيهي قادر عىل تبليغ املعلومات اإلسالمية الهامة إىل الناس.

الصلة الكرمية مع مراكز نبض املجتمع مثل املستشفيات، ودور العالج، ومراكز القضاء، ومراكز األمن ملعرفة ما يعاين منه املجتمع؛ ليكون . 6

التصدي للمشاكل من منطلق إمياين؛ ألنه األكرث تأثرياً يف الناس.

إبراز اإلفتاء بشكل عام باعتباره رحمة للجمهور يرشدهم إىل طريق الصواب، ويعالج ما يحصل من خطأ، ويحرص عىل سالمة دينهم ودنياهم.. 7

إشعار املجتمع بالدور اإليجايب لإلفتاء من خالل مشاركة املفتني يف إصالح ذات البني ورأب الصدع يف املجتمع املحيل.. 8

كسب ثقة الجمهور من خالل الفتاوى املوثقة بالطريقة العلمية وااللتزام بجانب الحق بغض النظر عن االعتبارات األخرى.. 9

 تحديد ثوابت املجتمع األردين ومراعاتها والتأكيد عليها يف كل نشاطات الدائرة وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية.. 10

إدامة الصلة باملراكز العلمية داخل اململكة وخارجها باعتبارها امليَعني الذي تستمد منه الدائرة أو باعتبار الدائرة هي التي تتوىل الجانب . 11

العميل يف املؤسسات العلمية الرشعية.

إبراز الكفاءات العلمية األردنية؛ فاألردن فيه عدد من كليات الرشيعة املميزة التي حظيت باالحرتام عىل مستوى العامل اإلسالمي؛ فال بد من . 12

إرشاكهم يف نشاطات دائرة اإلفتاء إلبراز هذه املؤسسات وإبراز العاملني فيها.

تأسيس الدائرة عىل قواعد علمية وعملية ثابتة؛ بحيث ال تتغري نوعية عطائها بتغري األشخاص العاملني فيها.. 13

مراجعة مشاريع القوانني التي تعرض عىل الدائرة بطلب من مجلس النواب أو الجهات الرسمية؛ بحيث نحافظ عىل الطابع اإلسالمي لألردن . 14

باعتباره بلداً إسالميا هاماً من جهة، وباعتبار قيادته الهاشمية التي تتصل بالنسب النبوي الرشيف، فاألردن بوابة الحجاز الذي فيه الحرمان 

الرشيفان، وبوابة فلسطني وفيها األقىص، وهو الراعي دولياً للقدس الرشيف، فمن الرضوري مراعاة أحكام الرشيعة فيام يصدر فيه من قوانني 

وأنظمة.

التعاون مع هيئات ومؤسسات اإلفتاء يف العامل اإلسالمي نظراً للحقل املشرتك مع هذه الهيئات، ثم إنه أسلوب جيد إلبراز األردن عىل مستوى . 15

العامل اإلسالمي.
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امل�ساريع التي تعمل الدائرة على اأ�سا�سها لتنفيذ الآليات وحتقيق الأهداف: 

توظيف الكوادر البرشية الالزمة )حسب جدول التشكيالت(.. 1

التأكيد املستمر عىل املفتني خالل االجتامع الشهري للمفتني برضورة املشاركة يف إصالح ذات البني ورأب الصدع يف املجتمع املحيل؛ إلشعار . 2

املجتمع بالدور االيجايب لإلفتاء، وكذلك التأكيد املستمر عىل ثوابت املجتمع األردين ومراعاتها يف كل نشاطات الدائرة وفق أحكام الرشيعة 

اإلسالمية.

وضع سياسة -أو مذكرات تفاهم- مع املراكز العلمية داخل اململكة وخارجها باعتبارها املعني الذي تستمد منه الدائرة وباعتبار الدائرة هي . 3

التي تتوىل الجانب العميل يف املؤسسات العلمية الرشعية. )عالقة تكاملية( 

إرشاك أساتذة الجامعات )وطالب الدراسات العليا( يف نشاطات الدائرة بهدف إبراز الكفاءات العلمية األردنية.. 4

وضع سياسة )خطة( للتعاون مع هيئات ومؤسسات اإلفتاء يف العامل اإلسالمي؛ نظراً للحقل املشرتك، ثم إنه أسلوب جيد إلبراز األردن عىل . 5

مستوى العامل.
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تعريف مبجل�ش الإفتاء والبحوث والدرا�سات الإ�سالمية

نص قانون اإلفتاء رقم )60( لسنة 2006م، وقانون رقم )4( لسنة 2009م معدل لقانون اإلفتاء  عىل أنه ينشأ يف اململكة مجلس يسمى 

) مجلس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية(، ويرأس هذا املجلس سامحة املفتي العام، الذي هو يف الوقت الحايل الشيخ عبد الكريم 

الخصاونة، وعضوية كل من: 

1. أحد قضاة محكمة االستئناف الرشعية يسميه قايض القضاة.

2. أحد أعضاء الهيئة التدريسية يف كلية الرشيعة يف الجامعات األردنية الرسمية من املتخصصني يف الفقه اإلسالمي يسميه املفتي العام بالتناوب.

3. مفتي القوات املسلحة األردنية.

4. مفتي محافظة العاصمة.

5. أحد العلامء املختصني يف علوم الرشيعة الفقهية من وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية يسميه الوزير.

6. خمسة من العلامء املختصني يف العلوم الرشعية.

العلامء والفقهاء  العام، ويشرتط يف كلٍّ منهم أن يكون من  املفتي  بناًء عىل تنسيب سامحة  الوزراء  بقرار من مجلس   ويعني هؤالء 

املعروفني ببحوثهم ودراساتهم يف العلوم الرشعية، وأن يكون حاصالً عىل الشهادة الجامعية األوىل يف العلوم الرشعية كحد أدىن، ومىض عىل 

حصوله عليها مدة ال تقل عن خمس عرشة سنة. 

نائب الرئي�ش: 

نصنّ القانون عىل أن املجلس يختار من بني أعضائه نائباً للرئيس، وقد تم اختيار سامحة األستاذ الدكتور أحمد هليل نائباً للرئيس.

مدة املجل�ش: 

مدة املجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. 

مهام املجل�ش  و�سالحياته:

1. وضع السياسة العامة لإلفتاء يف اململكة. 

2. اإلرشاف عىل الشؤون العامة املستجدة التي تحتاج إىل اجتهاد، ويف األمور التي تحتاج إىل دراسة وبحث يف املذاهب الفقهية، والقضايا املحالة 

إىل الدائرة من أي جهٍة رسمية.

3. بيان الحكم الرشعي يف الشؤون العامة املستجدة التي تحتاج إىل اجتهاد، ويف األمور التي تحتاج إىل دراسة وبحث يف املذاهب الفقهية، والقضايا 

املحالة إىل الدائرة من أي جهٍة رسمية.

4. إصدار الفتاوى الرشعية يف األمور التي تعرض عليه.

5. دراسة اقرتاحات مرشوعات القوانني واألنظمة التي تحال إليه لبيان الرأي الرشعي فيها.

6. تقييم البحوث العلمية التي تقدم من العلامء املختصني يف علوم الرشيعة اإلسالمية، بناًء عىل تكليف املجلس أو املفتي العام، ووفق تعليامت 

تصدرها لهذه الغاية.

7. يقوم املجلس بإصدار قرار تعيني املفتني يف الدائرة واملحافظات بناًء عىل تنسيب املفتي العام.

8. ميارس مجلس اإلفتاء صالحيات مجلس الوزراء فيام يتعلق بنظام موظفي دائرة اإلفتاء العام.

اإنهاء الع�سوية: 

تنتهي عضوية أي من أعضاء املجلس يف الحاالت التالية:

 أ. الوفاة.

 ب. االستقالة.

 ج. الغياب عن حضور الجلسات لثالث مرات متتالية دون عذر يقبله املجلس.
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اجتماع املجل�ش وقراراته: 

يجتمع املجلس مرة كل شهر عىل األقل، وكلام دعت الحاجة إىل ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه يف حال غيابه، ويكون اجتامعه قانونياً 

بحضور أغلبية ثلثي أعضائه، عىل أن يكون من بينهم رئيسه، أو نائبه يف حال غيابه، ويتخذ املجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحارضين، وإذا 

تساوت األصوات فريجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتامع. 

مقرر املجل�ش: 

يسمي املفتي أحد املفتني ليكون مقرراً للمجلس.

قرارات جمل�ش الإفتاء لعام )2013م(: 

• قرار رقم: )185( )2/ 2013( مكانة اللغة العربية ورضورة صيانتها واالهتامم بها .   	

• قرار رقم: )186( )3/ 2013( وقت رمي الجمرات .	

• قرار رقم: )187( )6/ 2013( حكم نظام الخاليا الجذعية لعام ) 2013 ( م .	

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

• قرار رقم: )189( )9/ 2013( أنواع الخاليا الجذعية وأحكامها . 	

• قرار رقم )190( )10/ 2013( حكم تحويل مسجد قديم لدار لتحفيظ القرآن الكريم . 	

• قرار رقم: )191( )11/ 2013( استنكار محاوالت تقسيم املسجد األقىص املبارك .  	
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املفتي العام و املفتون يف الدائرة

املفتي العام:

يتوىل املفتي العام مسؤولية إدارة شؤون الدائرة، وسري العمل فيها، وتنفيذ السياسة العامة لإلفتاء، ويعني بإرادة ملكية سامية برتبة الوزير 

وراتبه وصالحياته، وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها. 

ن يعنيَّ يف منصب املفتي العام أن يكون قد حصل عىل الشهادة الجامعية األوىل يف العلوم الرشعية الفقهية عىل األقل، ومىض عىل  ويشرتط يف ميَ

حصوله عليها مدة ال تقل عن عرشين سنة، وأن تتوافر فيه القدرة العلمية والعملية التي تؤهله للقيام باإلفتاء، وأن يتمتع بحسن السرية والسمعة.

وقد توىل منصب املفتي العام يف األردن عدد من العلامء هم: الشيخ حمزة العريب، الشيخ محمد فال الشنقيطي، الشيخ محمد األمني الشنقيطي، 

الشيخ عبدالله القلقييل، الشيخ محمد عادل الرشيف، الشيخ محمد عبده هاشم، الشيخ عز الدين الخطيب التميمي، الشيخ سعيد الحجاوي.

وبعد صدور )قانون اإلفتاء لسنة 2006( والقايض باستقالل دائرة اإلفتاء العام عن وزارة األوقاف وغريها من الجهات الرسمية توىل منصب 

املفتي العام سامحة الشيخ الدكتور نوح عيل سلامن القضاة، ثم يف )23/ 2/ 2010م( صدرت اإلرادة امللكية السامية بتعيني سامحة الشيخ 

عبد الكريم الخصاونة مفتياً عاماً للمملكة.

املفتون يف الدائرة:

مكتب  اململكة  محافظات  من  محافظة  كل  يف  يوجد  حيث  واملحافظات،  الدائرة  مركز  يف  املفتني  من  مجموعة  العام  املفتي  يساعد 

ُ املفتي بقرار من مجلس اإلفتاء والبحوث  لإلفتاء، يديره أحد املفتني، ويساعده كادر إداري مكون من باحث وكاتب وطابع ومراسل، ويعنيَّ

والدراسات اإلسالمية بناًء عىل تنسيب املفتي العام، بعد اجتياز مسابقة يجريها املجلس بناء عىل تعليامت أصدرها لهذه الغاية، حيث تنص 

هذه التعليامت عىل ما يأيت: 

اأوًل:  يُجري املجلس مسابقة علمية بني املتقدمني لشغل وظيفة اإلفتاء، ويعلن عن موعد املسابقة ورشوطها يف الصحف املحلية. 

ثانًيا: يشرتط يف من يتقدم للمسابقة ما ييل:

1.       أن ال يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية األوىل يف العلوم الرشعية، وأن يكون قد مىض عىل حصوله عليها مدة ال تقل عن خمس سنوات.

2.      أن يكون أردين الجنسية.

3.      أن يكون حسن السرية والسلوك غري محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالرشف ومتمتًعا بحقوقه املدنية.

ثالًثا: تُشكَّل لجنة من ثالثة أعضاء لوضع أسئلة االمتحان الكتايب واإلرشاف عليه، ويجري االمتحان بطريقة األرقام الرسية. 
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مهام املفتي يف مكاتب الفتاء يف املحافظات

واإلرشاد . 1 النصح  منطقته وتقديم واجب  الشخيص يف  الطابع  ذات  الرشعية  املسائل  عليه يف  املعروضة  القضايا  الرشعية يف  الفتاوى  إصدار 

للمراجعني وإحالة املسائل األخرى إىل املفتي العام .

تدوين الفتاوى الصادرة عنه يف سجل وارسال نسخة من كل منها إىل املفتي العام شهرياً.. 2

اإلرشاف عىل ادراة املكتب ورصف النفقات من السلف املؤقتة والدامئة.. 3

االطالع عىل األبحاث التي يكلف بها الباحثون يف املكتب ودراستها وارسال نسخة منها إىل املفتي العام.. 4

املشاركة يف املناسبات  الرسمية التي يدعى لها يف محافظته.. 5

املشاركة يف املحارضات والدروس التي يدعى لها.. 6

اإلرشاف عىل املوظفني يف املكتب ومحاولة نصحهم وإرشادهم واالعتناء بشؤونهم.. 7

أن يكون له نشاط مميز وملحوظ يف محافظته خاصة مع مديرية األوقاف، وان يكون حلقة وصل بني محافظته وما يتعلق بها وبني دائرة . 8

اإلفتاء العام.

تزويد الدائرة باألبحاث العلمية واملقاالت ليصار إىل نرشها عرب املوقع اإللكرتوين أو النرشة الشهرية.. 9

أن يحرص عىل أن يكون له الحضور املميز يف محافظته من خالل:. 10

العالقة املميزة مع الحاكم اإلداري وكافة املؤسسات والدوائر الرسمية يف املحافظة وخاصة مديرية األوقاف واملحاكم الرشعية والرتبية.أ. 

خطبة الجمعة يف مساجد محافظته.ب. 

11. االلتزام بالزي الرشعي الرسمي؛ ألنه املمثل للدائرة يف محافظته.
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منهج الفتوى واآليتها يف دائرة الإفتاء العام

منهج الفتوى يف الدائرة:

مسائل الفقه اإلسالمي مسائل كثرية ومتنوعة ومتعلقة بجميع ميادين الحياة ومامرسات البرش، وقد ترك لنا علامء اإلسالم ثروة هائلة من 

األحكام والترشيعات التي تنري حياة الناس بأنوار الحكمة الربانية، وتبني اختياراتها الفقهية والترشيعية عىل أساس متني من مصادر الترشيع 

املعتربة، التي هي: الكتاب والسنة واإلجامع والقياس واملصالح املرسلة.

وقد استقر هذا الرتاث الفقهي يف أربعة من املذاهب الفقهية املعتربة: الحنفي واملاليك والشافعي والحنبيل، ووقع اإلجامع عىل اعتامدها 

واعتبارها طرائق موصلة إىل تحقيق رضوان الله عز وجل، وإىل حفظ مصالح البالد والعباد.  

وملا كانت دائرة اإلفتاء العام حلقة من حلقات املسرية العلمية للحركة الفقهية العامة، اختارت أن تعتمد واحداً من املذاهب الفقهية 

األربعة منطلقاً وأساساً لالختيارات الفقهية املفتى بها، يك يتحقق من خالل هذا االعتامد ما حققته الحركة الفقهية عرب التاريخ اإلسالمي كله 

من فوائد ومصالح عظيمة، من اأهمها:

1. السالمة بني يدي الله عز وجل يف موقف الحساب العظيم، فال نبدل وال نغري يف دين الله ما مل يأذن به سبحانه.

2. تحقيق الوسطية التي هي من قواعد الرشيعة اإلسالمية، والتي كانت واحدة من ميزات الرثوة الفقهية الهائلة. 

3. السالمة من األقوال املضطربة واآلراء الشاذة التي تسبب الخلل يف الحياة الفكرية والعملية.  

4. تحقيق انضباط الفتوى وتقليل الخالف -غري النافع- ما أمكن.

5. مساعدة املفتني عىل معرفة األحكام الرشعية بأسهل طريق؛ فالعمر كله يضيق عن املفتي إذا ما أراد أن يجتهد يف جميع ما يعرض عليه من 

مسائل اجتهاداً كامالً، فكان األخذ عن الفقهاء السابقني هو الحل الذي ال غنى عنه. 

وقد وقع اختيار دائرة اإلفتاء العام عىل مذهب اإلمام الشافعي أساساً ومنطلقاً للفتوى يف بالدنا املباركة، وذلك لسببني اثنني:

اأوًل:  أنه املذهب األكرث انتشاراً يف بالدنا عرب التاريخ، ومراعاة الغالب مقصد رشعي.

ثانيًا: أنه مذهب وسطي جمع بني أصول مدرستي الحديث والرأي، وخرج باجتهادات فقهية كانت وما زالت سبباً يف تحقيق 

مصالح األمة وجمع كلمتها، وهذا السبب -وإن كان متحققاً يف املذاهب الفقهية األخرى- إال أن مذهب اإلمام الشافعي حاز قصب 

السبق فيه.

والتزام دائرة اإلفتاء بالفتوى عىل مذهب اإلمام الشافعي ال يعني التقليد التام الجتهادات فقهاء املذهب، بل للدائرة رؤية متقدمة يف 

طريقة االستفادة من جميع مفردات املذاهب الفقهية ضمن املعطيات اآلتية:

إذا تعلقت املسألة بنازلة جديدة من نوازل العرص غري منصوص عليها يف اجتهادات الفقهاء، أو كانت من املسائل العامة التي تتعلق باملجتمع . 1

كله أو األمة كلها، سواء يف مسائل املعامالت املالية أو النوازل الطبية أو غريها: فال بد للدائرة حينئذ من إعداد أبحاث خاصة لدراسة املسألة 

يف ضوء األدلة الرشعية والقواعد الفقهية واملوازنة بني املصالح واملفاسد، تخلص من خاللها إىل حكم رشعي يعرض عىل )مجلس اإلفتاء( للبحث 

والتداول، ثم الوصول إىل قرار خاص بشأن تلك املسألة. 

إذا كان اجتهاد املذهب الشافعي يف مسألة معينة ال يناسب تغري الزمان واملكان والظروف املحيطة بسؤال املستفتي، كأن يؤدي إىل حرج . 2

شديد، أو مشقة بالغة، أو اختلفت العلة التي من أجلها نص فقهاء الشافعية عىل ذلك االجتهاد، أو استجد من املعلومات والحقائق العلمية 

ما يدعو إىل إعادة البحث يف االختيار الفقهي: ففي جميع هذه الحاالت تقوم دائرة اإلفتاء بإعادة دراسة املسألة يف ضوء القواعد الفقهية 

واملقاصد الرشعية، وتستفيد من اجتهادات جميع املذاهب اإلسالمية للوصول إىل الحكم الرشعي األقرب إىل مقاصد الرشيعة. 

وأما يف قضايا األحوال الشخصية، كالنكاح والطالق والحضانة واملرياث، فإن الدائرة تعتمد يف الفتوى )قانون األحوال الشخصية األردين( وال . 3

تخرج عنه، وذلك حتى ال يحدث تضارب بني اإلفتاء والقضاء الرشعي يف اململكة، والقانون مستمد من اجتهادات وأقوال فقهاء املسلمني، تم 

اختيارها وفق أسس وضوابط رشعية، من قبل لجان مختصة.  
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اآلية الفتوى يف الدائرة:

أما عن آلية إصدار الفتوى يف دائرة اإلفتاء، فإن الدائرة تقوم بعدة مهام، ولكل مهمة آلية خاصة بها، ومن هذه املهام:

اأوًل:  الفتاوى الرشعية املختصة بالطالق: 

حيث يتم التعامل - وبرسية تامة - بحيث ال يطلع عىل الفتوى وحيثياتها إال الزوجان واملفتي املختص فقط، وتتم الفتوى عن طريق:

-       تعبئة الطلب املخصص للطالق.

-   االستعالم عن طريق اسم الزوج أو اسم الزوجة إذا كان هناك طالق سابق، وذلك من خالل سؤال الزوج عن ذلك ومن خالل مراجعة الحاسب 

اآليل.

-       تحويله إىل املفتي املختص.

-       تحويل املعاملة إىل قسم الطباعة بعد حصوله عىل الفتوى.

-       يتم التدقيق عىل الفتوى وتوقيعها من قبل املفتي.

-       تصدير املعاملة ووضع رقم صادر وختم املعاملة بالخاتم الرسمي للدائرة.

ثانًيا: الفتاوى الرشعية غري املختصة بالطالق:

- إذا كان السؤال شفهيًّا يتم تحويله إىل أحد املفتني مبارشة.

- إذا كان السؤال مكتوبًا يقوم املستفتي بتعبئة النموذج املخصص للفتوى الرشعية املكتوبة، ثم يتم تحويل السؤال إىل أحد الباحثني يف الدائرة 

الذي يقوم بإعداد الجواب مدعَّاًم باألدلة وأقوال الفقهاء، ثم يعرض عىل لجنة مشكَّلة لهذه الغاية وبعد إقراره من قبل اللجنة يتم عرضه عىل 

سامحة املفتي العام إلقراره أو تعديله حسب ما يراه مناسبًا، ومن ثم االتصال باملستفتي وإخباره بالفتوى.

ثالًثا: الفتوى الرشعية عن طريق الهاتف:

حيث يقوم املستفتي باالتصال بالدائرة لعرض السؤال ومن ثم يتم تحويله إىل أحد املفتني الذي بدوره يستمع لسؤال املستفتي وجميع 

حيثياته ويقوم باتخاذ أحد اإلجراءات التالية:

إما أن يجيب املستفتي عىل سؤاله مبارشة: إذا كان السؤال مام يكرث السؤال عنه وال يحتاج إىل بحث ومدارسة فقهية. 

وإما أن يطلب من املستفتي الحضور شخصيًّا إىل الدائرة: إذا كان السؤال بحاجة إىل زيادة إيضاح أو بحاجة إىل مدارسة وبحث، أو كان 

ا بفتاوى الطالق التي ال يجاب عليها عن طريق الهاتف ملا لها من خصوصية، أو تعلق مبسائل النزاع املايل.  مختصًّ

وإما أن يطلب من املستفتي تقديم السؤال بشكل مكتوب، وإرساله بنفسه أو عرب وسائل االتصال الحديثة، لتتم دراسته وفق آلية األسئلة 

املكتوبة املارة آنًفا.

وإما أن يتوقف املفتي عن الفتوى ويطلب من املستفتي االتصال يف وقت يحدده املفتي وذلك لدراسة املسألة وبحثها باملشورة مع 

املفتني اآلخرين، وباطالع سامحة املفتي العام، وذلك حتى ال يعطى املستفتي حكاًم مترسًعا دون أن يكون مبنيًّا عىل دراسة واعية ومعمقة؛ 

فدائرة اإلفتاء تسعى ألن تكون جميع الفتاوى الصادرة عنها موثقة حتى تربأ الذمة أمام الله تعاىل. 



2223 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

رابًعا: االستفتاء عن طريق الرسائل القصرية:

تعاقدت الدائرة مع بعض رشكات االتصال لتقديم خدمة االستفتاء عرب الرسائل القصرية للهواتف النقالة، إضافة إىل إمكانية اإلرسال عن 

طريق خدمات الحكومة اإللكرتونية، ويتم اإلجابة عىل هذه األسئلة عن طريق: 

-       طباعة األسئلة عىل ورق.

-       ثم تحويلها إىل الباحثني إلعداد اإلجابات األولية لهذه األسئلة مدعمة باألدلة وأقوال الفقهاء.

-       عرض اإلجابات عىل لجنة مختصة ومشكلة لذلك.

-       عرض اإلجابات املقرة من قبل اللجنة عىل سامحة املفتي العام إلقرارها.

-       يتم طباعة الجواب وإرساله إىل السائل يف مدة يفرتض أن ال تتجاوز الثامين واألربعني ساعة. 

خام�ًسا:  االستفتاء عرب املوقع اإللكرتوين:

تستقبل الدائرة يوميًّا األسئلة الواردة عىل هذا املوقع، وبافتتاحه مل يعد حدود اإلفتاء قارًصا عىل الفتاوى املوجهة من اململكة األردنية 

الهاشمية فحسب، بل توسعت حدود الفتاوى لتعم أرجاء املعمورة كلها، فرتد االستفتاءات من مختلف دول العامل، وال حدود للفتوى وال حدود 

لتطلعات دائرة اإلفتاء العام األردنية، فالذي تطمح إليه الدائرة هو ما يطمح إليه كل مسلم، وهو أن يرى األحكام الرشعية مطبقة بني الناس، 

ويرى املسلمني يف جميع أنحاء العامل مهتمني بأحكام الرشيعة اإلسالمية، حريصني عىل دينهم حرصهم عىل صحتهم، وهذا هو الحد األدىن، أما 

الذين يعرفون أن الحكم الرشعي هو حكم الله، وتعظيمه تعظيم لله، والعمل به سعادة يف اآلخرة واألوىل، فإنهم يراعون أحكام الرشيعة يف 

( ]النحل:43[. كِْر إِن كُنتُْم اليَ تيَْعليَمونيَ كل صغرية وكبرية، ويعملون مبا يعلمون منها، ويسألون عام ال يعلمون، عمالً بقوله تعاىل: )فاْسأيَلُواْ أيَْهليَ الذِّ

وتتم اإلجابة عىل األسئلة الواردة إىل املوقع اإللكرتوين من خالل لجنة متخصصة من املفتني، يولون هذه األسئلة عناية خاصة، ويعدون 

األجوبة العلمية عليها، ثم يتم عرضها عىل سامحة املفتي العام مبارشة ليقرها أو يعدل عليها، ثم تنرش عىل صفحات املوقع املباركة بإذن الله.
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اخلدمات التي تقدمها دائرة الإفتاء

خدمة فتاوى املوقع الإلكرتوين:

تشمل هذه الخدمة اإلجابة عىل األسئلة املوجهة إىل املوقع عرب قسم )أرسل سؤالك(. 

وتنق�سم اإىل ق�سمني:  

الفتاوى البحثية: يتوسع فيها الجواب بذكر األدلة الرشعية، وتوثيق أقوال الفقهاء، ورشح االختالف إن وجد.  -1

الفتاوى املخترصة: يتم فيها عرض الجواب بصورة مخترصة موجزة، يقترص فيها عىل ذكر الحكم الرشعي وتعليله بأقرص عبارة.     -2

ويف كال القسمني تتم اإلجابة عىل األسئلة الواردة من خالل لجنة متخصصة من املفتني، يولون هذه األسئلة عناية خاصة، ويعدون األجوبة 

العلمية عليها، ثم يتم عرضها عىل سامحة املفتي العام مبارشة ليقرها أو يعدل عليها.

خدمة فتاوى الطالق:

ال تقدم هذه الخدمة عن طريق الهاتف، وال عن طريق الرسائل الخلوية واإلمييالت، وإمنا تكون عن طريق املقابلة الشخصية مع أحد 

املفتني، حيث يتم التعامل -وبرسية تامة- بحيث ال يطلع عىل الفتوى وحيثياتها إال الزوجان واملفتي املختص فقط، وتتم الفتوى عن طريق:

-   تعبئة الطلب املخصص للطالق.

-   االستعالم عن طريق اسم الزوج أو اسم الزوجة إذا كان هناك طالق سابق، وذلك من خالل سؤال الزوج عن ذلك ومن خالل مراجعة الحاسب اآليل.

-   تحويله إىل املفتي املختص.

-   تحويل املعاملة إىل قسم الطباعة بعد حصوله عىل الفتوى.

-   يتم التدقيق عىل الفتوى وتوقيعها من قبل املفتي.

-   تصدير املعاملة ووضع رقم صادر وختم املعاملة بالخاتم الرسمي للدائرة.

خدمة فتاوى الهاتف:

حيث يقوم املستفتي باالتصال بالدائرة لعرض السؤال، ومن ثم يتم تحويله إىل أحد املفتني الذي بدوره يستمع لسؤال املستفتي وجميع 

حيثياته، ويقوم باتخاذ أحد اإلجراءات التالية:

• إما أن يجيب املستفتي عىل سؤاله مبارشة: إذا كان السؤال مام يكرث السؤال عنه وال يحتاج إىل بحث ومدارسة فقهية. 	

• وإما أن يطلب من املستفتي الحضور شخصينّاً إىل الدائرة: إذا كان السؤال بحاجة إىل زيادة إيضاح أو بحاجة إىل مدارسة وبحث، أو 	

اً بفتاوى الطالق التي ال يجاب عليها عن طريق الهاتف ملا لها من خصوصية، أو تعلق مبسائل النزاع املايل.  كان مختصنّ

• وإما أن يطلب من املستفتي تقديم السؤال بشكل مكتوب، وإرساله بنفسه أو عرب وسائل االتصال الحديثة، لتتم دراسته وفق آلية األسئلة 	

املكتوبة.

• وإما أن يتوقف املفتي عن الفتوى ويطلب من املستفتي االتصال يف وقت يحدده املفتي، وذلك لدراسة املسألة وبحثها باملشورة مع 	

املفتني اآلخرين، وباطالع سامحة املفتي العام، وذلك حتى ال يعطى املستفتي حكامً مترسعاً دون أن يكون مبنينّاً عىل دراسة واعية 

ومعمقة؛ فدائرة اإلفتاء تسعى ألن تكون جميع الفتاوى الصادرة عنها موثقة حتى تربأ الذمة أمام الله تعاىل.

• كام تشمل هذه الخدمة االتصال بأصحاب الفضيلة املفتني عىل هواتفهم الشخصية بغرض الحصول عىل الفتوى الرشعية خارج 	

أوقات الدوام الرسمي، علامً بأن أرقام هواتفهم قد تم توفريها عىل موقع الدائرة. 

خدمة فتاوى الر�سائل الق�سرية:

تعاقدت الدائرة مع بعض رشكات االتصال لتقديم خدمة االستفتاء عرب الرسائل القصرية للهواتف النقالة، إضافة إىل إمكانية اإلرسال عن 

طريق خدمات الحكومة اإللكرتونية، ويتم اإلجابة عىل هذه األسئلة عن طريق: 

-       طباعة األسئلة عىل ورق.

-       تحويلها إىل الباحثني إلعداد اإلجابات األولية لهذه األسئلة مدعمة باألدلة وأقوال الفقهاء.

-       عرض اإلجابات عىل لجنة مختصة.

-       عرض اإلجابات املقرة من قبل اللجنة عىل سامحة املفتي العام إلقرارها.
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-       يتم طباعة الجواب وإرساله إىل السائل يف مدة يفرتض أن ال تتجاوز الثامين واألربعني ساعة. 

خدمة الفتاوى املكتوبة:

إذا كان السؤال مكتوباً يقوم املستفتي بتعبئة النموذج املخصص للفتوى الرشعية املكتوبة، ثم يتم تحويل السؤال إىل أحد الباحثني يف 

الدائرة الذي يقوم بإعداد الجواب مدعَّامً باألدلة وأقوال الفقهاء، ثم يعرض عىل لجنة مشكَّلة لهذه الغاية، وبعد إقراره من قبل اللجنة يتم 

عرضه عىل سامحة املفتي العام إلقراره أو تعديله حسب ما يراه مناسباً، ومن ثم االتصال باملستفتي وإخباره بالفتوى.

خدمة الإ�سالح الأ�سري وحل اخلالف بني املتنازعني:

كيَاًم بينهم- الحضور  وهي من الخدمات املميزة التي تقدمها دائرة اإلفتاء العام، حيث ميكن ألطراف النزاع -الذين يقبلون دائرة اإلفتاء حيَ

إىل الدائرة، وطلب مقابلة أحد املفتني املختصني، وعرض املشكلة عليه، ليقوم املفتي -بعد التشاور مع لجنة مختصة يف الدائرة- بإبالغ الحكم 

الرشعي، والفصل بني أطراف الخالف بالفتوى التي يجب عليهم الرضا بها، والعمل مبا فيها، كام يقوم املفتي بدور الوعظ والنصح واإلرشاد، 

ليحث األطراف عىل تجاوز الخالف، وتأليف القلوب، وإصالح ذات البني.

خدمة املقابالت ال�سخ�سية:

تقدم هذه الخدمة من خالل األسئلة الشفهية عند حضور املستفتي ملركز الدائرة أو أحد مكاتبها؛ حيث يتم تحويله إىل أحد املفتني 

املختصني مبارشة لالستامع إىل أسئلته، ثم الجواب عليها بالتفصيل. 

خدمة ال�سرتاك يف القائمة الربيدية:

هي إحدى الخدمات التي يوفرها موقعنا اإللكرتوين؛ حيث يتم إرسال رسالة دورية عرب الربيد اإللكرتوين للمشرتكني، تتضمن آخر األبحاث 

والفتاوى التي تم نرشها عىل املوقع.

علامً بأن االشرتاك يف القامئة الربيدية متاح مجاناً عن طريق وضع )اإلمييل( الشخيص يف املكان املخصص لذلك عىل الصفحة الرئيسية.

خدمة ح�ساب الزكاة:

هي إحدى الخدمات التي يوفرها املوقع اإللكرتوين للدائرة؛ حيث يستطيع املسلم من خالل هذه الخدمة حساب الزكاة التي يتوجب 

عليه إخراجها، وتوفر عليه البحث عن أسعار الذهب ملعرفة نصاب الزكاة؛ فخدمتنا مربوطة مبواقع أسعار الذهب التي تجدد كل خمس 

دقائق، وهذا ما تتميز به هذه الخدمة.

خدمة ال�سكاوى وال�ستف�سارات الإدارية:

ميكن تقديم الشكاوى أو االستفسارات اإلدارية – وليس الرشعية - بأحد الطرق اآلتية: 

عن طريق قسم “الشكاوى واالستفسارات اإلدارية” يف موقعنا اإللكرتوين. . 1

2 .)iftaa@iftaa.jo( عن طريق الربيد اإللكرتوين للدائرة

عن طريق كتابة الشكوى مبارشة للمسؤول.. 3

عن طريق صندوق الشكاوى املوجود يف مركز دائرة اإلفتاء يف عامن. . 4

االتصال مع سامحة املفتي العام أو عطوفة األمني العام.. 5

خدمة ا�ستطالع الراأي:

هي إحدى الخدمات التي يوفرها املوقع اإللكرتوين للدائرة، حيث يتم طرح سؤال، ويقوم متصفحو املوقع بإبداء رأيهم حول السؤال 

املطروح، ويتم عرض نتيجة التصويت ملعرفة توجهات الجمهور نحو القضية املتعلقة بالسؤال.
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املوظفون

ك�سف بامل�سميات الوظيفية

عدد املوظفنياملسمى الوظيفي

1املفتي العام

1االمني العام

1مدير مايل وإداري

3رئيس قسم

13مفتي أول

18مفتي ثاين

3باحث إفتاء اول

18باحث إفتاء ثاين

14باحث إفتاء ثالث

1مربمج 

1مربمج مساعد

3محاسب مساعد

1مدقق مساعد

5اداري ثالث 

12كاتب ثالث

1مؤرشف

1مأمور حركه

1مأمور مقسم

1مدخل بيانات

1مرتجم

11طابع

5سائق

23مراسل

1فني صيانه 

1مراقب دوام

1أمني ثالث
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توزيع املوظفني ح�سب موؤهالتهم

العدداملؤهل

23الدكتوراه

37املاجستري

50البكالورس

16الدبلوم

13الثانوية

30دون الثانوي

  

ك�سف باأ�سماء الدورات وعدد املنت�سنب من دائرة الفتاء العام

عدد املنتسبنياسم الدورة

1ورشة عمل)إدارة املستودعات الحكومية(

1فوتوشوب/برنامج تصميم

1محادثة - لغة انجليزية

1الحاسوب يف إدارة املكاتب

1الرقابة اإلدارية

2التخطيط االسرتاتيجي وآليات التقييم واملتابعة

1إدارة املعرفة

1تطوير أساليب وإجراءات العمل

2مهارات كتابة الخرب الصحفي وتحريره 

1االتجاهات الحديثة يف املوارد البرشية

1دراسات الجدوى وتقييم املشاريع

3الحاسوب الشامل 

1االسرتاتيجيات املتقدمة للعالقات العامة واالعالم

1الرقابة عىل العطاءات الحكومية واللوازم

1مهارات لغة انجليزية

1ورشة عمل- الرقابة االدارية

1تحسني الخدمات املقدمة للجمهور

1تطوير الرقابات الداخلية يف الدوائر والوحدات الحكومية

1برنامج بناء القدرات القيادية

1رقابة األداء

2مرتكزات أساسية ألدوات اإلستثامر يف البنك العريب االسالمي الدويل

2لجان التدقيق والتحقيق

1مكافحة الفساد املايل

1مكافحة الفساد املايل واإلداري

2استخدام السيارات الحكومية حسب بالغات الرئاسة
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الإح�سائية ال�سنوية لدائرة الإفتاء العام ) 2013(

عدد فتاوى الطالق الصادرة )29742( وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الواقع )12602(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع )17140(, 

األسئلة عن طريق الهاتف)125120(, األسئله ألعامه)31363 (, أسئلة الرسائل القصرية )13549(, أسئلة املوقع االلكرتوين )4135(, األسئله 

املكتوبة )216(, األبحاث واملقاالت ) 180 (, املؤمترات واملحارضات ) 50 (.

طالق واقع
طالق غري 

واقع

أسئلة 

الهاتف

األسئله 

العامة

أسئلة 

املسجات

أسئلة املوقع 

االلكرتوين

األسئلة 

املكتوبة

أبحاث 

ومقاالت

املؤمترات 

واملحارضات

44497158671431000313549413521618050إفتاء املركز

23512213114184506محافظة اربد

محافظة 

الزرقاء
2032162739351878

محافظة 

العقبة
30349957731359

محافظة 

البلقاء
22950020581740

محافظة 

الطفيلة
1691282801413

6358446587472محافظة مادبا

محافظة 

املفرق
34878635822065

محافظة 

الكرك
492618102171008

9739516201373محافظة معان

محافظة 

عجلون
31749714481093

محافظة 

جرش
39170810671066

18736227581980إفتاء الكورة

29540127661209إفتاء دير عال

30740419471198إفتاء الرمثا

12602171401251203136313549413521618050املجموع

املعدل اليومي )817.42( فتوى
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خمطط رقم ) 1 (

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل دائرة الإفتاء العام خالل عام  2013م.
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الإح�سائية ال�سنوية ملركز دائرة الإفتاء العام  

عدد فتوى الطالق الصادرة )11607 (وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )4449(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع )7158(, 

األسئلة عن طريق الهاتف )67143(, األسئلة العامة )10003(, األسئلة الرسائل القصرية )13549(, األسئلة عن طريق الربيد اإللكرتوين، أسئلة 

املوقع اإللكرتوين )4135(, األسئلة املكتوبة )216(, األبحاث واملقاالت )180(, املؤمترات واملحارضات )50(.

افتاء املركز

طالق واقعالشهر
طالق غري 

واقع

اسئله 

الهاتف

االسئله 

العامه

اسئله 

املسجات

أسئله املوقع 

االلكرتوين

االسئله 

املكتوبه

ابحاث 

ومقاالت

املؤمترات 

واملحارضات

2984494522668110130313113شهر 2013/1

291600325869012903621885شهر 2013/2

3525445491699104533017132شهر 2013/3

372585686184883834012151شهر 2013/4

372570608383270934714174شهر 2013/5

461691506796494749922136شهر 2013/6

4487841095796726384927188شهر 2013/7

4836835782756163933818203شهر 2013/8

434678597386276331625172شهر 2013/9

348568469498678226225141شهر 2013/10

306520410787397819333165شهر 2013/11

2844864348858819353121810شهر 2013/12

44497158671431000313549413521618050املجموع

املعدل اليومي )427.53( فتوى يوميًا. 
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خمطط رقم )2(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء املركز خالل عام

خمطط رقم )3(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م
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الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء اربد

عدد فتاوى الطالق الصادرة )4564( وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )2351(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع 

)2213(, األسئلة عن طريق الهاتف )11418(, األسئلة العامة )4506(.

إفتاء اربد

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

183166450123شهر 2013/1

186154794212شهر 2013/2

1521751152335شهر 2013/3

155150681244شهر 2013/4

207184789326شهر 2013/5

214209890344شهر 2013/6

2422331820626شهر 2013/7

2422051043512شهر 2013/8

2122341170658شهر 2013/9

224188974355شهر 2013/10

165155907388شهر 2013/11

169160748383شهر 2013/12

23512213114184506املجموع

املعدل اليومي )81.95( فتوى  يوميًا.



3435 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )4(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء اإربد خالل عام 2013م

خمطط رقم )5(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



3637
دائرة الإفتاء العام

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء جر�ش 

عدد فتاوى الطالق الصادرة )1099( وكانت عىل النحو التايل: عدد حاالت الطالق الواقع )391(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع 

)708(, األسئلة عن طريق الهاتف )1067(, األسئلة العامة )1066(.

إفتاء جرش

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

18566545شهر 2011/1

31746988شهر 2013/2

29649285شهر 2013/3

30579382شهر 2013/4

27649889شهر 2013/5

35577069شهر 2013/6

5174141128شهر 2013/7

43678584شهر 2013/8

336010483شهر 2013/9

3649105158شهر 2013/10

30467484شهر 2013/11

28407171شهر 2013/12

39170810671066املجموع

املعدل اليومي )12.92( فتوى يوميًا.



3637 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )6(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء جر�ش خالل عام 2013م

خمطط رقم )7(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



3839
دائرة الإفتاء العام

الإح�سائية  ال�سنوية ملكتب اإفتاء البلقاء

عدد فتاوى الطالق الصادرة )729( وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )229(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع )500(, 

األسئلة عن طريق الهاتف )2058(, األسئلة العامة )1740(.

إفتاء البلقاء

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

181710983شهر 2013/1

192011071شهر 2013/2

302212382شهر 2013/3

252810090شهر 2013/4

3524140132شهر 2013/5

2331128129شهر 2013/6

2052295217شهر 2013/7

2657230173شهر 2013/8

557213174شهر 2013/9

1456267180شهر 2013/10

1156211197شهر 2013/11

380132212شهر 2013/12

22950020581740املجموع

املعدل اليومي )18.10( فتوى يوميًا .



3839 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )8(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء البلقاء خالل عام 2013

خمطط رقم )9(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



4041
دائرة الإفتاء العام

الح�سائيه ال�سنوية ملكتب اإفتاء عجلون

عدد فتاوى الطالق الصادرة )814( وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )317(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع 

)497(, األسئلة عن طريق الهاتف )1448(, األسئلة العامة )1093(.

افتاء الكوره

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

10287151شهر 2013/1

224815385شهر 2013/2

1951140104شهر 2013/3

143611071شهر 2013/4

39398772شهر 2013/5

29488348شهر 2013/6

4438301151شهر 2013/7

375613986شهر 2013/8

373713483شهر 2013/9

274395228شهر 2013/10

21315570شهر 2013/11

18428044شهر 2013/12

31749714481093املجموع

املعدل اليومي )13.42( فتاوى يوميًا.



4041 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )10(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء عجلون خالل عام 2013م

خمطط رقم )11(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



4243
دائرة الإفتاء العام

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الكورة

عدد فتاوى الطالق الصادرة )549( وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )187(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع 

)362(, األسئلة عن طريق الهاتف )2758(, األسئلة العامة )1980(.

افتاء الكوره

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

122531105شهر 2013/1

2127194122شهر 2013/2

2023227169شهر 2013/3

1430287209شهر 2013/4

1533233175شهر 2013/5

1328229181شهر 2013/6

1542279186شهر 2013/7

1847226146شهر 2013/8

2312268188شهر 2013/9

1635285169شهر 2013/10

1328271179شهر 2013/11

732228151شهر 2013/12

18736227581980املجموع

املعدل اليومي )21.148( فتوى يوميًا .



4243 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )12(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء مكتب الكورة  خالل عام 2013م

خمطط رقم )13(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



4445
دائرة الإفتاء العام

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء دير عال

عدد فتاوى الطالق الصادرة )696(وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )295(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع )401(, 

األسئلة عن طريق الهاتف )2766(, األسئلة العامة )1209(.

افتاء دير عال

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

223235125شهر 2013/1

334218981شهر 2013/2

2229250120شهر 2013/3

2342253118شهر 2013/4

213418696شهر 2013/5

274615788شهر 2013/6

2536438162شهر 2013/7

2629416137شهر 2013/8

333226382شهر 2013/9

172318852شهر 2013/10

193219263شهر 2013/11

272419985شهر 2013/12

29540127661209املجموع

املعدل اليومي )18.68( فتوى يوميًا .



4445 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )14(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء دير عال خالل عام 2013م

خمطط رقم )15(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



4647
دائرة الإفتاء العام

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الرمثا 

عدد فتاوى الطالق الصادرة )711( وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )307(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع )404(, 

األسئلة عن طريق الهاتف )1947(, األسئلة العامة )1198(.

افتاء الرمثا

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

102815662شهر 2013/1

133416177شهر 2013/2

232218587شهر 2013/3

273714099شهر 2013/4

233413686شهر 2013/5

192914396شهر 2013/6

4141233144شهر 2013/7

4545182131شهر 2013/8

4045152131شهر 2013/9

212112071شهر 2013/10

2529159113شهر 2013/11

2039180101شهر 2013/12

30740419471198املجموع

املعدل اليومي )15.42( فتوى يوميًا. 



4647 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )16(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء الرمثا خالل عام  2013م

خمطط رقم )17(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



4849
دائرة الإفتاء العام

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء مادبا

عدد فتاوى الطالق الصادرة )1479( وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )635(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع )844(, 

األسئلة عن طريق الهاتف )6587(, األسئلة العامة )472(.

افتاء مادبا

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

484650028شهر 2013/1

415653942شهر 2013/2

415644737شهر 2013/3

566664854شهر 2013/4

525849529شهر 2013/5

358268443شهر 2013/6

978277351شهر 2013/7

667864457شهر 2013/8

609150843شهر 2013/9

527568337شهر 2013/10

358537829شهر 2013/11

526928822شهر 2013/12

6358446587472املجموع

املعدل اليومي )34.15( فتوى يوميًا.



4849 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )18(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء مادبا خالل عام 2013م

خمطط رقم )19(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



5051
دائرة الإفتاء العام

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الزرقاء

عدد فتاوى الطالق الصادرة )3659( وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )2032(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع )1627(, 

األسئلة عن طريق الهاتف )3935(, األسئلة العامة )1878(.

افتاء الزرقاء

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

93131163136شهر 2013/1

99138259157شهر 2013/2

12899197110شهر 2013/3

12295269146شهر 2013/4

172114237113شهر 2013/5

182138232108شهر 2013/6

257171560167شهر 2013/7

206172397186شهر 2013/8

265159472181شهر 2013/9

192161430170شهر 2013/10

171130392218شهر 2013/11

145119327186شهر 2013/12

2032162739351878املجموع

املعدل اليومي )37.88( فتوى يوميًا.



5051 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )20(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء املركز خالل عام 2013م

خمطط رقم )21(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



5253
دائرة الإفتاء العام

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء املفرق

عدد فتاوى الطالق الصادرة )1134( وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )348(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع 

)786(, األسئلة عن طريق الهاتف )3582(, األسئلة العامة )2065(.

افتاء املفرق

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

1858200111شهر 2013/1

2558282121شهر 2013/2

2261251126شهر 2013/3

3560270169شهر 2013/4

3556211148شهر 2013/5

3062469214شهر 2013/6

3387253147شهر 2013/7

2871262186شهر 2013/8

4084352226شهر 2013/9

3568303174شهر 2013/10

2958318189شهر 2013/11

1863411254شهر 2013/12

34878635822065املجموع

 املعدل اليومي )27.12( فتوى يوميا.



5253 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )22(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء املفرق خالل عام 2013م

خمطط رقم )23(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



5455
دائرة الإفتاء العام

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاءالكرك

عدد فتاوى الطالق الصادرة )1110( وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )492(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع )618(, 

األسئلة عن طريق الهاتف )10217(, األسئلة العامة )1008(.

افتاء الكرك

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

273040640شهر 2013/1

314676591شهر 2013/2

373879893شهر 2013/3

445674170شهر 2013/4

426781174شهر 2013/5

426081077شهر 2013/6

4366143387شهر 2013/7

5560109288شهر 2013/8

5265850101شهر 2013/9

465188879شهر 2013/10

3640822107شهر 2013/11

3739801101شهر 2013/12

492618102171008املجموع

املعدل اليومي )49.34( فتوى يوميًا.



5455 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )24(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء الكرك خالل عام

خمطط رقم )25(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



5657
دائرة الإفتاء العام

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء الطفيلة

عدد فتاوى الطالق الصادرة )297(وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )169(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع )128(, 

األسئلة عن طريق الهاتف )2801(, األسئلة العامة )413(.

افتاء الطفيله

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

16820550شهر 2013/1

12721046شهر 2013/2

71231647شهر 2013/3

11827035شهر 2013/4

191021534شهر 2013/5

171121528شهر 2013/6

222024838شهر 2013/7

251928735شهر 2013/8

121224529شهر 2013/9

10820522شهر 2013/10

8720522شهر 2013/11

10618027شهر 2013/12

1691282801413املجموع

املعدل اليومي )14.04( فتوى يوميًا.



5657 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )26(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء الطفيلة خالل عام 2013م

خمطط رقم )27(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



5859
دائرة الإفتاء العام

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء معان

عدد فتاوى الطالق الصادرة )492(وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )97(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع )395(, األسئلة 

عن طريق الهاتف )1620(, األسئلة العامة )1373(.

افتاء معان

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

73010075شهر 2013/1

842164115شهر 2013/2

1036174119شهر 2013/3

833164159شهر 2013/4

2512675شهر 2013/5

818134117شهر 2013/6

1151170165شهر 2013/7

1245122124شهر 2013/8

739124135شهر 2013/9

743128144شهر 2013/10

102911986شهر 2013/11

7249559شهر 2013/12

9739516201373املجموع

املعدل اليومي )13.94( فتوى يوميًا.



5859 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )28(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء معان خالل عام 2013م

خمطط رقم )29(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



6061
دائرة الإفتاء العام

الإح�سائية ال�سنوية ملكتب اإفتاء العقبة

عدد فتاوى الطالق الصادرة )802( وكانت عىل النحو التايل: عدد فتاوى الطالق الواقع )303(, عدد فتاوى الطالق غري الواقع )499(, 

األسئلة عن طريق الهاتف )5773(, األسئلة العامة )1359(.

افتاء العقبه

االسئله العامهاسئله الهاتفطالق غري واقعطالق واقعالشهر

163645347شهر 2013/1

265144641شهر 2013/2

214556978شهر 2013/3

194558387شهر 2013/4

176138383شهر 2013/5

2246518140شهر 2013/6

3744753164شهر 2013/7

2735360123شهر 2013/8

4337497169شهر 2013/9

2237424144شهر 2013/10

2929358144شهر 2013/11

2433429139شهر 2013/12

30349957731359املجموع

املعدل اليومي )31.73( فتوى يوميًا .



6061 التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2013

خمطط رقم )30(

يو�سح اأعداد الأ�سئلة الواردة اإىل اإفتاء العقبة خالل عام 2013م

خمطط رقم )31(

يو�سح التفاوت يف الن�سب بني عام  2012م   وعام2013م



6263
دائرة الإفتاء العام

و�سائل الت�سال مع دائرة الإفتاء العام ومكاتبها يف املحافظات

فاكسهاتف الدائرة/ املكتب

5698358 /566045906 /06الدائرة 

إربد

02/ 7261049

02/ 7270272

 02/ 7270124

02/ 7270287

7380279 /02الرمثا

6520285 /02دير أيب سعيد

الزرقاء
05/ 3932271

05/ 3932272
 05/ 3960803 

6236517 /623481102 /02املفرق

6341118 /634042102 /02جرش

6422536 /642236002 /02عجلون

3550187 /355018705 /05البلقاء

3570219 /05دير عال

3240713 /324071605 /05مأدبا

2387455 /238662503 /03الكرك

2242304 /224230403 /03الطفيلة

2135249 /213524903 /03معان

2050796 /205079803 /03العقبة

iftaa@aliftaa.jo  العنوان اإللكرتوين ملركز دائرة اإلفتاء العام 

صندوق بريد دائرة اإلفتاء العام: جبل الحسني ص.ب )922607( رمز بريدي )11192(

خدمة الرسائل القصرية

اكتب 221، ثم فراغ، ثم نص السؤال، وأرسله إىل الرقم 94444من خالل الحكومة اإللكرتونية 

لالشرتاك يف خدمة الرسائل القصرية اليومية 

مدفوعة الثمن لصالح رشكة االتصاالت، 

تكلفة الرسالة 50 فلسا

اكتب 121، ثم فراغ، ثم اكتب حرف: أ، وترسل الرسالة إىل الرقم 94444

اكتب 121، ثم فراغ، ثم كلمة: خروج، وترسل الرسالة إىل الرقم: 94444وللخروج من هذه الخدمة
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من ن�ساطات الدائرة لعام ) 2013 م (

إقامة امللتقى العلمي الثاني “ الفتوى وآثارها على وحدة األمة “ 
   أقيـم امللتقى حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمير غازي بن محمد حفظه الله تعالى، وقد تناول على مدار جلستني مجموعة من األبحاث، 

تناولت واقع األمة وأثرها في توحيد األمة .
   وقد خلص امللتقى إلى مجموعة من التوصيات أهمها : 

أواًل: حصر الفتوى في القضايا العامة التي تهم األمة وتتعلق باملجمتعات اإلسالمية باالجتهاد اجلماعي كمجالس اإلفتاء في دول العالم اإلسالمي، 
واملجامع الفقهية، وهذا يتطلب تعزيز دور هذه املجامع ودعمها ورفدها بالعلماء األكفاء، وهذا من شأنه أن يعزز الثقة بالفتوى لدى اجلماهير من جهة، 

ويجعلها أبعد عن اتباع الهوى وامليل مع األفكار واالجتاهات والتيارات املختلفة من جهة أخرى للحفاظ وحدة األمة اإلسالمية.
ثانيًا: العمل على وضع ميثاق للفتوى ُيعمتد من املجامع الفقهية ودور اإلفتاء، ويتضمن دلياًل للمفتي واملستفتي ووسائل اإلعالم ملعرفة ثقافة الفتوى 

والتعامل معها.
ثالثًا: الدعوة إلى اعتبار اإلفتاء علمًا قائمًا بذاته، ووضع مناهج لتدريسه في اجلامعات واملعاهد الشرعية.



6465
دائرة الإفتاء العام

جانب من احلضور في امللتقى العلمي الثاني 

جانب من احملاضرين في امللتقى العلمي الثاني 
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 وفد من إندونيسيا في زيارة لدائرة اإلفتاء العام 
في إطار توطيد العالقات مع الدول اإلسالمية ، وتبادل اخلبرات ، زار وفد رفيع املستوى من إندونيسيا دائرة اإلفتاء العام لالستفادة من خبرة الدائرة في 

التعامل مع املستجدات الفقهية . 

دورة التخطيط االستراتيجي التي عقدت في الدائرة للخروج بخطة استراتيجية لألعوام املقبلة .
بهدف وضع خطة إستراتيجية لألعوام القادمة، عقدت في دائرة اإلفتاء العام دورة في التخطيط االستراتيجي للفريق القائم على إعداد اخلطة . 

وفي نهاية الدورة توصل الفريق إلى وضع املالمح األولية للخطة .  
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سماحة العالمة الشيخ أبو الهدى اليعقوبي في رحاب اإلفتاء
زار سماحة العالمة الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي دائرة اإلفتاء العام ، وتأتي هذه الزيارة كبداية للتعاون وتبادل اخلبرات واملشورة مع دائرة اإلفتاء العام . 

زيارة وفد من الطلبة املاليزيني في اململكة .
زار وفد من الطلبة املاليزيني في اجلامعات األردنية دائرة اإلفتاء العام ، وقد مت عرض إيجاز عن عمل الدائرة لهم ، كما ومتت اإلجابة عن أسئلتهم 

اإلدارية والفقهية . 
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توقيع اتفاقية التعاون بني دائرة اإلفتاء العام وجامعة العلوم اإلسالمية العاملية .
في إطار التعاون مع اجلامعات األردنية وقعت دائرة اإلفتاء العام اتفاقية للتعاون املشترك مع جامعة العلوم اإلسالمية العاملية .

وقد متحورت هذه االتفاقية حول إصدار مجلة علمية محكمة باالشتراك بني الطرفني . 

إطالق املوقع اإللكتروني باللغة اإلجنليزية لدائرة اإلفتاء العام 
في إطار توسيع عدد ونوعية املستفيدين من املوقع اإللكتروني لدائرة اإلفتاء العام ، مت إطالق النسخة اإلجنليزية للموقع اإللكتروني . 
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