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كلمة سماحة مفتي عام المم�لكة

ِحيِم َّ ْحمَِن الر َّ ه الر َّ بِْســــــِم الل

احلمــد هلل محداًًايــوايف نعمــه، ويكافــئ مزيــده وقــدره، والصــالة والســالم علــى ســيدنا حممــد، وعلــى آلــه وأصحابــه 
الطيبــن الطاهريــن، ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن، وبعــد:

فــإن مــن دواعــي الفخــر والســرور أن تقــدم دائــرة اإلفتــاء العــام تقريرهــا الســنوي لعــام 2017م، والــذي خلــص جهــود 
الدائــرة والعاملــن فيهــا خــالل عــام كامــل يف خدمــة املواطنــن بشــكل دؤوب مراعــن بذلــك رضــى اهلل عــز وجــل، ومبــا 
حيقــق رؤيــة الدائــرة ورســالتها يف تبليــغ رســالة اإلســالم الســمحة، حبيــث تصبــح الدائــرة مرجعيــة فقهيــة إســالمية 
رائــدة يف صناعــة الفتــوى والبحــث الشــرعي املُحكــم، ومبــا يعــر عــن منهــج الوســطية واالعتــدال الــذي تتبنــاه الدائــرة.

وقــد حرصــت دائــرة اإلفتــاء العــام علــى تقــدمي خدماهتــا للمواطنــن بصــورة جمانيــة، عــن طريــق الوســائل املختلفــة 
واملتنوعــة مبــا حيقــق للســائل مبتغــاه يف احلصــول علــى احلكــم الشــرعي، حيــث مت إنشــاء مديريــات وأقســام متخصصــة 
لــكل جمــال مــن جمــاالت األســئلة الشــرعية، كمــا مت التواصــل مــع اجلمهــور عــن طريــق موقعهــا اإللكتــروين والتطبيقــات 
اإللكترونيــة، ووســائل التكنولوجيــا احلديثــة املختلفــة، مبــا يواكــب روح العصــر، ويعــزز حضــور الدائــرة ودورهــا يف 
املجتمــع، حرصــاًًا مــن الدائــرة علــى وقوفهــا صفــاًًا مــع املؤسســات املتميــزة وطلبــاًًا لألجــر والثــواب مــن اهلل تعــاىل، قــال 

ــِه أََحــًدا( الكهــف/110. ــِه َفْلَيْعَمــْل َعَمــاًل َصاِلًحــا َواَل ُيْشــِرْك ِبِعَبــاَدِة َربِّ احلــق ســبحانه: )َفَمــْن َكاَن َيْرُجــو ِلَقــاَء َربِّ
كمــا مشــل التقريــر نشــاطات دائــرة اإلفتــاء العــام وتعاوهنــا مــع خمتلــف املؤسســات الدينيــة املحليــة والعامليــة، حيــث 
زار الدائــرة عــدد مــن وفــود الــدول املختلفــة، وجمموعــات مــن اإلعالميــن والصحفيــن مــن جنســيات متعــددة، وهــو مــا 
يعكــس الثقــة املتزايــدة بدائــرة اإلفتــاء العــام مــن قبــل األفــراد واملؤسســات، وميــّد جســور التعــاون بــن الدائــرة واملجتمــع، 
مبــا يؤشــر إىل أن الدائــرة تســر علــى الطريــق الصحيــح، لتحقيــق غاياهتــا يف توجيــه الــرأي اإلســالمي، وتبليــغ ديــن اهلل 
ــوِر ِبــِإْذِن َربِِّهــْم  ُلَمــاِت ِإَلــى النُّ ــاَس ِمــَن الظُّ تعــاىل إىل النــاس كافــة، قــال اهلل تعــاىل: )الــر ِكَتــاٌب أَْنَزْلَنــاُه ِإَلْيــَك ِلُتْخــِرَج النَّ

ِإَلــى ِصــَراِط اْلَعِزيــِز اْلَحِميــِد( إبراهيــم/1.
ومــن منطلــق »الديــن النصيحــة« فــإّن دائــرة اإلفتــاء العــام ترحــب بأيــة مالحظــات علــى الفتــاوى الصــادرة عنهــا أو 

أيــة توجيهــات مــن قبــل الســادة العلمــاء وأهــل االختصــاص.
وختامــاًًا؛ فإنــي أتوجــه بالشــكر اجلزيــل إىل مجيــع العاملــن يف الدائــرة، ولــكل مــن ســاهم يف إخــراج هــذا التقريــر 

اخلــاص بدائــرة اإلفتــاء العــام، ســائاًل املــوىل القديــر أن جيزيهــم عمــا بذلــوه خــر اجلــزاء.

                                                                                                            المفتي العام       

الدكتور محمد الخلايلة
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يف بدائرة الإفتاء العام تعر
احلمــد هلل رب العاملــن، وأفضــل الصــالة وأمت التســليم، علــى املبعــوث رمحــة للعاملــن، ســيدنا حممــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أمجعــن، أمــا بعــد:
نشأة الدائرة وتطورها:

أُسســت دائــرة اإلفتــاء يف اململكــة األردنيــة اهلامشيــة يف عــام 1941م، وكانــت 
منــذ تأسيســها تعتمــد يف الفتــوى املذهــب احلنفــي والــذي كان معمــواًل بــه 
يف أيــام العهــد العثمــاين، وكان املفــيت ُيجيــب النــاس علــى أســئلتهم ســواًء 
منهــا مــا يتعلــق بالعبــادات أو املعامــالت أو األحــوال الشــخصية، وكان يعّيــن 
إىل جانــب كل قــاٍض مفــٍت يف املــدن الكبــرة والصغــرة، ويســتعن القاضــي 
باملفــيت علــى حــل املشــكالت االجتماعيــة، كمــا أن املفــيت ُيحيــل إىل القاضــي 

األمــور الــيت ال تدخــل ضمــن اختصاصــه ممــا حيتــاج إىل بينــات وشــهود.

ويف ســنة 1966م صدر نظام األوقاف اإلســالمية واشــتمل الفصل التاســع 
منــه علــى تنظيــم شــؤون اإلفتــاء، وكان املفــيت يرتبــط بوزيــر األوقــاف، ولــذا 
الوعــظ  مديــر  مــع  باالشــتراك  يعقــد  العــام  املفــيت  أن  علــى  النظــام  نــص 

واإلرشــاد اجتماعــات دوريــة للمفتــن لتوجيههــم وتنظيــم أعماهلــم؛ وذلــك ألن املفتــن كانــوا يقومــون بالوعــظ واإلرشــاد أيًضــا.

ونظــًرا لظهــور أمــور جديــدة يف حيــاة املواطنــن وتعــدد املســائل وكثــرة املــدارس الفقهيــة فقــد اقتضــت املصلحــة صــدور قــرار 
بتشــكيل جملــس لإلفتــاء برئاســة مساحــة قاضــي القضــاة، فــكان املجلــس جيتمــع لبحــث املســائل التاليــة: املســائل اجلديــدة، 
واملســائل الــيت تعــم املجتمــع، واملســائل الــيت ُتحــال إىل املفــيت مــن جهــة عامــة كالــوزارات والشــركات وحنوهــا، وأمــا غرهــا مــن 

املســائل فــكان جييــب عليهــا املفــيت العــام أو املفتــون يف املــدن واملحافظــات.

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

قاضــي القضــاة يــرأس جملــس اإلفتــاء ألن قاضــي القضــاة ال بــد أن يكــون مؤهــاًل تأهيــاًل شــرعًيا.

وبتاريــخ 2006/11/16م بــدأ العمــل بـــ » قانــون اإلفتــاء لعــام 2006«، والــذي يقضــي باســتقالل دائــرة اإلفتــاء العــام عــن وزارة 
األوقــاف وغرهــا مــن اجلهــات الرمسيــة، وأصبحــت رتبــة املفــيت العــام تعــادل رتبــة وزيــر يف الدولــة.
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مهام  الدائرة وجماالت عملها واخلدمات اليت تقدمها:

مهام  الدائرة:

بنــاًء علــى توجيهــات صاحــب اجلاللــة امللــك عبــداهلل الثــاين ابــن احلســن املعظــم بقيــام دائــرة اإلفتــاء العــام بــدور فعــال يف 
املجتمــع يبــن للنــاس أحــكام الشــريعة اإلســالمية بــكل شــفافية واعتــدال بعيــدًا عــن الغلــو والتفريــط؛ صــدرت اإلرادة امللكيــة 
الســامية باملوافقــة علــى قانــون اإلفتــاء رقــم )60( لســنة 2006م والــذي يقضــي باســتقالل دائــرة اإلفتــاء العــام عــن وزارة األوقــاف 

والشــؤون واملقدســات اإلســالمية، وقــد حــدد القانــون مهــام الدائــرة وواجباهتــا كمــا هــو مبــن أدنــاه:-
1( اإلشراف على شؤون الفتوى يف اململكة وتنظيمها.

2( إصدار الفتوى يف الشؤون العامة واخلاصة وفقاًًاألحكام قانون اإلفتاء.
3( إعداد البحوث والدراسات اإلسالمية الالزمة يف األمور املهمة والقضايا املستجدة.

مــة يف علــوم الشــريعة اإلســالمية والدراســات  4( إصــدار جملــة علميــة دوريــة متخصصــة تعــى بنشــر البحــوث العلميــة املُحكَّ
املتعلقــة هبــا.

5( التعاون مع علماء الشريعة اإلسالمية يف اململكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون اإلفتاء.
6( تقدمي الرأي واملشورة يف األمور اليت ُتعرض عليها من أجهزة الدولة.

ويتــوىل مساحــة املفــيت العــام مســؤولية إدارة شــؤون الفتــوى، وتنفيــذ السياســة العامــة لإلفتــاء، يســاعده يف ذلــك األمــن 
العــام )أمــن الفتــوى( وجمموعــة مــن املفتــن يف مركــز الدائــرة واملحافظــات.

وقــد قامــت الدائــرة منــذ ذلــك احلــن وخــالل فتــرة زمنيــة قياســية بالعديــد مــن اإلجنــازات املتميــزة مــن خــالل تقــدمي خدمــة 
الفتــوى للجمهــور واملشــاركة يف الفعاليــات املحليــة واخلارجيــة الــيت تعــزز دورهــا كمرجعيــة دينيــة حتقــق الثقــة واملصداقيــة لــدى 

املجتمع.

جماالت عمل الدائرة واخلدمات اليت تقدمها
تعمــل الدائــرة يف عــدة جمــاالت، أمههــا صناعــة الفتــوى وتقدميهــا للمؤسســات واألفــراد داخــل األردن وخارجــه، وتتضمــن 

هــذه املجــاالت خدمــات الفتــوى واخلدمــات االستشــارية.
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يات دائرة الإفتاء العام  أولاً: مدير
مديرية اإلفتاء املركزي:

أقسام املديرية:
1- قسم اإلفتاء املباشر: يقدم خدمة اإلجابة عن األسئلة من خالل اهلاتف.

2- قسم الفتاوى القصرة: ويقدم خدمة اإلجابة عن األسئلة الواردة من خالل الرسائل القصرة.

مهام املديرية:-
1( وضع اخلطط اخلاصة باألقسام التابعة للمديرية ومتابعة مستوى أدائها.

2( إعداد اإلحصائيات اخلاصة بالفتاوى األسبوعية والشهرية.
3( اإلجابة عن األسئلة الواردة من خالل الرسائل القصرة.

4( اإلجابة على أسئلة اهلواتف اليومية.

مديرية الدراسات والبحوث:

أقسام املديرية:
1( قسم الدراسات.                   
2( قسم حتقيق التراث واملخطوطات.

3( قسم التحرير.    
4( قسم األهلة.
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مهام املديرية:-
1( اإلجابة عن األسئلة املكتوبة.       

2( إعداد األجوبة الشرعية لألسئلة املقدمة ملجلس اإلفتاء والبحوث.
3( إعداد األجوبة الشرعية لألسئلة املحولة من كافة املديريات، أو من مكاتب املحافظات.

4( حتكيم األحباث الفقهية اليت يرسلها املفتون.
5( متابعة األحباث والدراسات املعاصرة وأرشفتها لالستفادة منها.
6( تصنيف قوائم باألحباث والدراسات املقترحة للدراسة والبحث.

7( املقابالت الشخصية.

مديرية اإلفتاء اإللكتروين:

أقسام املديرية:
1( قسم التحرير اإللكتروين.
2( قسم الفتاوى اإللكترونية.

3( قسم الترمجة.
4( قسم التعليم اإللكتروين. 

مهام املديرية:-
1( حترير املادة العلمية املكتوبة واملسموعة واملرئية، وتنسيقها على املوقع اإللكتروين للدائرة.

2( حترير الفتاوى الصادرة عن الدائرة، واليت يتقرر نشرها على املوقع اإللكتروين.

3( حترير قرارات جملس اإلفتاء والبحوث، ونشرها على املوقع اإللكتروين.

4( استقبال األسئلة على املوقع اإللكتروين، واإلجابة عنها.

5( استقبال األسئلة على اإلمييل اإللكتروين، واإلجابة عنها.

6( التنسيق العام للموقع اإللكتروين واقتراحات تطويره.



13

7( التنسيق مع املديريات ذات االختصاص لتغذية املوقع باملادة العلمية.

8( طباعة الكتب وتنسيقها إلكترونياًًاعلى املوقع.

9( اإلشراف العام على إنشاء وحتديث وتطوير املكتبة اإللكترونية.

10( متابعة تغطية أخبار ونشاطات الدائرة على املوقع اإللكتروين.

11( تغذية املوقع بالنشرات واإلحصائيات اليت ختص املسلمن.

12( متابعة تعليقات الناس على ما ينشر يف املوقع، واإلجابة عنها. 

13( متابعة إصدار ما ينشر على املوقع إعالمياًًاواختاذ اإلجراء املناسب. 

14( إصدار النشرات الريدية األسبوعية.

مديرية الشؤون اإلدارية و املالية:

أقسام املديرية:
1( قسم املالية.

2( قسم املوارد البشرية.
3( قسم التدريب.

4( قسم تكنولوجيا املعلومات.
5( قسم الشؤون اإلدارية.

6( قسم اللوازم.
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مهام املديرية:-
1( إعداد املوازنة السنوية وتقدميها إىل أمن الفتوى لعرضها على جلنة التخطيط وجملس اإلفتاء للمصادقة عليه.

2( اإلشراف على إجراء النفقة وفق التشريعات الناظمة.
3( اإلشراف على موظفي القسم املايل ومراقبتهم وتنسيب كل ما يتعلق بشؤوهنم لألمن العام /أمن الفتوى.

4( تنظيــم ســجالت جلميــع أمــالك اإلفتــاء غــر املنقولــة يف أحنــاء اململكــة إن وجــدت واالحتفــاظ بصــورة عــن ســند التســجيل 
وخمطــط موقــع تنظيمــي ومــا يطــرأ عليــه مــن تبديــل أو تغيــر.

5( اإلشــراف علــى تنظيــم شــؤون املوظفــن مــن تعيــن، وترفيــع، وتعديــل وضــع، وإجــازات، ومســتحقاهتم مــن رواتــب ومكافــآت 
هنايــة اخلدمــة ومســك وحفــظ الســجالت الالزمــة لذلــك.

6( اإلشراف على إعداد تقارير املوظفن السنوية وتقدميها إىل أمن الفتوى وترتيبها وحفظها بعد إجراء الالزم عليها.
7( اإلشراف على سجالت وملفات املوظفن اخلاصة بالدائرة ومتابعتها.

8( اإلشراف على اللوازم وأعمال اخلدمات الالزمة للدائرة.
9( اإلشراف على برامج التدريب للموظفن.

10( اإلشراف على دوام املوظفن يف الدائرة وتنفيذ تعليمات الدوام الرمسي.
11( متابعة أمور املوظفن مع الدوائر األخرى؛ كالتأمن الصحي، وديوان اخلدمة املدنية، والضمان االجتماعي.

12( متابعة اللجان الطبية.
13( إعداد جدول التشكيالت للدائرة.

14( إعداد اخلطة التدريبية السنوية للموظفن.
15( وضع الرامج الكفيلة بتطوير عمل املوارد البشرية.

16( تقدمي خدمات الصيانة الدورية وعند احلاجة ملركز الدائرة ومكاتب املحافظات واأللوية.
17( إعداد الرامج الالزمة لتنفيذ أعمال الدائرة على احلاسب اآليل.

18( إعداد الرامج لتدريب مجيع موظفي الدائرة واملكاتب على استخدام احلاسب اآليل يف العمل الرمسي.
19( إجراء الصيانة الدورية وعند الضرورة ألجهزة احلاسب اآليل يف مركز الدائرة ومكاتب اإلفتاء.

20( استخراج املعلومات واإلحصاءات للفتاوى واألعمال املحفوظة يف احلاسب اآليل.
21( تزويد املديريات والوحدات واملكاتب بكافة اللوازم اليت حيتاجوهنا لتأدية عملهم على أكمل وجه.

22( تنظيم سندات اإلدخال واإلخراج حبسب التشريعات الناظمة.
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ثانياً: الوحدات  

وحدة العالقات العامة والتعاون الدويل:

مهام الوحدة:-
1( متابعة مواعيد املناسبات اإلسالمية والوطنية وإعداد الترتيبات الالزمة لذلك وتنفيذها.

2( متابعة أخبار العامل اإلسالمي املتعلقة بالشؤون الدينية وتقدمي صور وملخصات عنها إىل األمن العام/ أمن الفتوى.                                                 
3( استقبال الضيوف والزائرين للدائرة وتغطية أعمال الدائرة إعالمياًًامبوافقة األمن العام واملفيت العام.

4( متثيل الدائرة يف املؤمترات والندوات الدينية والعلمية املتخصصة اليت تقع ضمن اختصاصها.
5( االطالع على الصحف املحلية وحتديد املواضيع اليت ختص الدائرة وتزويد املفيت العام وأمن الفتوى بنسخة عنها.

6( اإلشراف كل ما يصدر من الدائرة من كتب وأحباث و دراسات أو نشرات و مطويات و مقاالت وغرها.
7( العمل على إقامة العالقات مع املؤسسات املحلية املختلفة.

وحدة التطوير املؤسسي:

مهام الوحدة:-
1( وضــع أهــداف الدائــرة التنظيميــة بالتنســيق مــع أهــداف الدائــرة واخلطــط التنفيذيــة الزمنيــة لتحقيــق تلــك األهــداف 

تنفيذهــا. ومتابعــة 
2( اإلشــراف علــى وضــع وتنفيــذ اخلطــط والنشــاطات الــيت هتــدف إىل رفــع كفــاءة االجنــاز يف الوحــدة التنظيميــة مبــا يف ذلــك 
تطويــر أســاليب وطــرق العمــل وتطويــر أداء املوظفــن عــن طريــق متكينهــم وحتفيزهــم وتوجيههــم وخلــق ثقافــة العمــل بــروح 

الفريــق بينهــم.
3( تقييــم اجنــازات الدائــرة اإلداريــة وحتديــد العقبــات الــيت حتــول دون حتقيــق األهــداف وكيفيــة التغلــب عليهــا وإعــداد التقاريــر 

االجناز للمســؤلين.
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4( تطويــر األنظمــة واإلجــراءات والرامــج املتعلقــة بالتخطيــط االســتراتيجي وتطويــر رؤيــة ورســالة وقيــم الدائــرة وصياغــة 
أهدافهــا.

5( متابعة وتطوير خطط العمل التنفيذية ملديريات الدائرة.
6( إجراء األحباث والدراسات واستطالع آراء املتعاملن مع الدائرة لتقييم أداء املديريات.

7( تطوير مؤشرات األداء على املستوى االستراتيجي والتنفيذي.
8( حتديد اخلدمات اليت حتتاج إىل تطوير.

9( إعداد التقرير اإلحصائي السنوي اخلاص بالدائرة.

وحدة الرقابة الداخلية:

مهام الوحدة:-
1( مســاعدة اإلدارة العليــا يف الدائــرة علــى التأكــد مــن أن األهــداف املحــددة للدائــرة قــد مت اجنازهــا وفــق اخلطــط والسياســات 

املرسومة.
2( تزويد اإلدارة العليا باملعلومات والبيانات عما جيري على الواقع لغايات إحكام الرقابة والتقييم واملساءلة.

3( مراقبة اإلنفاق من املال العام وضمان االلتزام مبستويات األداء املختلفة لتحقيق األهداف املرسومة.
4( لوحدة الرقابة الداخلية حق املسائلة عند وجود خلل ما والتنسيب لسماحة املفيت العام باإلجراءات املناسبة. 

5( ميتــد نطــاق عمــل الرقابــة الداخليــة ليشــمل التدقيــق والرقابــة املاليــة واإلداريــة الســابقة أو الالحقــة، الشــاملة أو اجلزئيــة 
يف املجــاالت التاليــة:

أ - املوارد املالية واستخدامها والـتأكد من صحة وسالمة تطبيق التشريعات املالية.
ب - املوارد البشرية والـتأكد من صحة وسالمة تطبيق التشريعات اإلدارية.

ت - مؤشرات األداء وإجراءات العمل.
ث - السجالت واملستندات وامللفات.

ج - أعمال اللجان.
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وحدة الرقابة الشرعية:

مهام الوحدة:-
1( التفتيش على مكاتب اإلفتاء.

2( متابعة كل ما خيص الفتاوى الصادرة عن مكاتب دائرة اإلفتاء العام يف املحافظات واأللوية.
3( مراقبة كل ما خيص فتاوى الطالق من استعالم وإدخال وطباعة ومصادقة وتصدير.
4( مراقبة كل ما خيص فتاوى الطالق يف حال وجود خطأ يف أية مرحلة من مراحلها.

5( متابعة إحصائيات الفتاوى الصادرة عن املركز الرئيسي واملحافظات واأللوية.
6( متابعة نشاط املفتين والباحثن الشرعين داخل وخارج الدائرة.

7( متابعة وتطبيق األوامر والتعليمات الصادرة عن الدائرة مبا خيص الفتاوى الشرعية.

ثالثاً: مكاتب الإفتاء 

مكتب إفتاء العاصمة:
أقسام املكتب:

1- قسم فتاوى الطالق.
2- قسم املقابالت الشخصية.

3- قسم املتابعة.

مهام املكتب:
1( إصدار الفتاوى اخلاصة بالطالق.

2( إصدار الفتاوى اخلاصة باملقابالت الشخصية الشفهية. 
3( إعداد وأرشفة قضايا الطالق إلكترونيا وورقياًًا.

4( استقبال اجلمهور وتصنيف معامالهتم وأسئلتهم وتوجيههم للجهة صاحبة االختصاص
5( إعــداد وإرســال خماطبــات رمسيــة بوقائــع الطــالق البائــن )صغــرى أو كــرى( لدائــرة قاضــي القضــاة، والــرد علــى الكتــب 

املوجهــة لدائــرة اإلفتــاء مــن قبــل القضــاة يف املحاكــم الشــرعية.
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مهام املفيت يف مكاتب اإلفتاء يف املحافظات واأللوية:-
1( إصدار الفتاوى الشرعية يف القضايا املعروضة عليه يف املسائل الشرعية ذات الطابع الشخصي يف منطقته وتقدمي واجب 

النصح واإلرشــاد للمراجعن وإحالة املســائل األخرى إىل املفيت العام.
2( تدوين الفتاوى الصادرة عنه يف سجل خاص وإرسال نسخة منها إىل املفيت العام شهرياًًا.

3( اإلشراف على إدارة املكتب وتأمن بعض اللوازم غر املتوفرة يف الدائرة من السلف املؤقتة والدائمة.
4( االطالع على األحباث اليت يكلف هبا الباحثون يف املكتب ودراستها وإرسال نسخة منها إىل املفيت العام.

5( املشاركة يف املناسبات الدينية والوطنية اليت يدعى هلا يف حمافظته، وإلقاء املحاضرات والدروس.
6( اإلشراف على املوظفن يف املكتب والعمل على رفع أدائهم وتقييمهم السنوي.

7( تزويد الدائرة باألحباث العلمية واملقاالت ليصار إىل نشرها عر موقع الدائرة اإللكتروين أو النشرة الشهرية.
8( أن حيرص على احلضور املميز يف حمافظته من خالل:

أ -املشاركة املميزة يف املجلس التنفيذي الذي يشكله احلاكم اإلداري.
ب- التواصــل االجتماعــي مــع كافــة املؤسســات والدوائــر الرمسيــة يف املحافظــة وخاصــة مديريــات األوقــاف والتربيــة واملحاكــم 

الشرعية.
ت - إلقاء خطبة اجلمعة يف مساجد حمافظته.

ث- االلتزام بالزى الشرعي الرمسي.
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الخطة الاستراتيجية لدائرة الإفتاء العام
رؤيتنا:

»أن تكــون الدائــرة مرجعيــة فقهيــة إســالمية رائــدة يف صناعــة الفتــوى والبحــث الشــرعي وتقدميهــا لألفــراد واملؤسســات 
احلكوميــة وغــر احلكوميــة، حملياًًاوإقليمياًًاوعامليــاًًا«.

رسالتنا:
»تبليــغ رســالة اهلل تعــاىل إىل النــاس، وترســيخ مفهــوم املرجعيــة الفقهيــة الدينيــة الوســطية يف بيــان األحــكام الشــرعية، والدعــوة 
إىل العمــل هبــا. وذلــك بتنظيــم وإصــدار الفتــاوى يف األمــور العامــة واخلاصــة، واالهتمــام باملوســوعات الفقهيــة واملخطوطــات 
اإلســالمية وإعــداد الدراســات والبحــوث الشــرعية، والتأســيس لالجتهــاد اجلماعــي بالتواصــل مــع علمــاء العــامل اإلســالمي، 

مســتفيدين مــن تقنيــات ووســائل االتصــال والتواصــل احلديثــة«. 

املقدمة:
يعــد اإلفتــاء جانباًًامهماًًامــن حيــاة املســلمن، ويعلــم املختصــون أن الشــريعة اإلســالمية هلــا حكــم يف كل تصــرف مــن 
ْلَنــا َعلَْيــَك اْلِكَتــاَب ِتْبَياًنــا ِلــُكلِّ  ْطَنــا ِفــي اْلِكَتــاِب ِمــْن َشــْيٍء( األنعــام/ 38، وقــال تعــاىل: )َوَنزَّ تصرفــات اإلنســان. قــال تعــاىل: )َمــا َفرَّ

َشــْيٍء( النحــل/ 89، وقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: )ال يؤمــن أحدكــم حــى يكــون هــواه تبعاًًاملــا جئــت بــه(.
هلــذا حــرص العلمــاء ووالة أمــور املســلمن علــى نشــر الثقافــة اإلســالمية وبيــان أحــكام الشــريعة اإلســالمية بــكل الوســائل، 
وحيــث يتعــذر علــى كافــة النــاس اإلحاطــة بكافــة األحــكام الشــرعية كان ال بــد مــن املتخصصــن الذيــن يرجــع إليهــم النــاس فيمــا 
يعترضهــم مــن قضايــا يريــدون حكــم اهلل فيهــا؛ فأُسســت مراكــز يرجــع إليهــا النــاس ليجــدوا فيهــا مــن العلمــاء مــن جييبهــم 

علــى مســائلهم وهــي مراكــز الفتــوى.
ويالحــظ مــن يقــرأ القــرآن الكــرمي قــول اهلل تعــاىل يف بعــض اآليــات )يســألونك(، مث يــأيت اجلــواب مــن عنــد اهلل تعــاىل عمــا 

ســأل عنــه املســلمون، ومهمــة توالهــا اهلل تعــاىل مهمــة جــد خطــرة.
ُ ُيْفِتيُكــْم( النســاء/ 127؛ ألن الفتــوى هــي بيــان احلكــم الشــرعي، واحلكــم الشــرعي هــو حكــم  انظــر قــول اهلل عــز وجــل )ُقــِل اهللَّ

اهلل، فــاهلل تعــاىل هــو الــذي يبــن األحــكام، ويرشــد إليهــا النــاس بوســائل خمتلفــة عرفهــا العلمــاء وضبطوهــا وبينوهــا للنــاس.
ويف اململكــة األردنيــة اهلامشيــة وجــدت مؤسســة اإلفتــاء منــذ تأســيس الدولــة، وكان ال بــد مــن أن تكــون فعالــة متطــورة تلــي 

حاجــات املجتمــع، وتواكــب التطــور العلمــي واملؤسســي الــذي يشــهده املجتمــع األردين. 
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القيم األساسية  للدائرة:
وهــي املعتقــدات الراســخة الــيت تؤمــن هبــا الدائــرة، وحتــرص علــى أن تتوافــر يف مجيــع العاملــن فيهــا، وتســاعد علــى 
العمــل بكفــاءة وفعاليــة، باعتبارهــا دليــل يؤثــر يف تقــدم الدائــرة وجناحهــا يف حتقيــق أهدافهــا. وبــن اجلــدول القيــم األساســية 
الــيت تتبناهــا الدائــرة وأبعادهــا، وهــي: اإلخــالص واألمانــة، واملوضوعيــة، والوســطية واالعتــدال، والعمــل املؤسســي، والشــفافية 

واملســؤولية، والتميــز، والعمــل بــروح الفريــق، والتطويــر املســتمر.
جدول القيم األساسية اليت تتبناها الدائرة وأبعادها

أبعادهاالقيم
اإلخالص يف العمل ابتغاء مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل وحتقيقاًًالألمانة يف تنفيذ األعمال.اإلخالص واألمانة

ترسيخ مفاهيم الوسطية واالعتدال يف املجتمع يف حتقيق مقاصد الشريعة ملا فيه اخلر دون مغاالة الوسطية واالعتدال
أو تطرف.

ترسيخ ثقافة العمل اجلماعي وبناء فرق مؤهلة قادرة على إجناز رؤية ورسالة وأهداف الدائرة.العمل املؤسسي

التعامل بوضوح مع جمتمعنا وحتمل املسؤولية، إمياناًًابأننا حنمل على عاتقنا مسؤولية أعمالنا . الشفافية واملسؤولية

تطبيق مفاهيم التميز على عناصر األداء بالدائرة من خالل العمل جبد وإتقان مع حتري الدقة التميز
واجلودة سعياًًاألفضل النتائج وأصوهبا.

التطوير املستمر
السعي للتطوير املستمر لقدرات الدائرة والعاملن فيها وصواًل إىل تقدمي أفضل خدمات يف صناعة 

الفتوى والبحث الشرعي.

أن تقوم جمموعة من األفراد بالعمل لتحقيق هدف مشترك.العمل بروح الفريق

احليادية وعدم التحيز والتخلي عن العواطف واإلنفعاالت.املوضوعية
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أهدافنا: 
1- اإلبقاء على الشخصية اإلسالمية املميزة يف اململكة األردنية اهلامشية.

2- مجــع الكلمــة ووحــدة الصــف أمــام املخاطــر والتحديــات الكثــرة الــيت حتيــط بنــا مــن الداخــل واخلــارج؛ حيــث إن الوحــدة 
ضروريــة للنجــاح.

3- العمــل جبديــة يف كل احلقــول؛ حبيــث يشــعر كل مواطــن أنــه مســؤول عــن األمــة مــن خــالل إتقانــه لعملــه، وقيامــه بواجبــه 
علــى أفضــل صــورة.

4- حتقيــق األمــن االجتماعــي؛ حبيــث يشــعر كل مواطــن مــن خــالل التزامــه هــو وغــره بأخالقيــات اإلســالم أنــه آمــن علــى 
دينــه ونفســه ومالــه وكل عزيــز عليــه.

َقــْوا َلَفَتْحَنــا  5- الفــوز برضــا اهلل تعــاىل الــذي يــؤدي إىل الســعادة يف الدنيــا واآلخــرة. قــال تعــاىل: )َوَلــْو أَنَّ أَْهــَل اْلُقــَرى آَمُنــوا َواتَّ
اُر اآْلِخــَرُة  ــَك الــدَّ ــَماِء َواأْلَْرِض( األعــراف/ 96، هــذا يف الدنيــا، أمــا يف اآلخــرة فقــد قــال عــز وجــل: )ِتْل ــَرَكاٍت ِمــَن السَّ ــْم َب َعلَْيِه

ا ِفــي اأْلَْرِض َواَل َفَســاًدا َواْلَعاِقَبــُة ِلْلُمتَِّقــَن( القصــص/ 83. َنْجَعُلَهــا ِللَِّذيــَن اَل ُيِريــُدوَن ُعُلــوًّ

اآلليات اليت نعتمدها لتحقيق أهدافنا:
1( توظيــف كادر مؤهــل مــن املختصــن يف علــوم الشــريعة اإلســالمية املختلفــة يكــون قــادرًا علــى بيــان األحــكام الشــرعية يف كافــة 

املســائل الــيت تعــرض عليــه.
2( توظيف جهاز إداري فعال يقوم بإدارة األمور بكفاءة عالية.

3( إجياد فروع للدائرة يف كافة املحافظات ومراكز األلوية والتجمعات السكانية الكبرة.
4( إجيــاد جهــاز إعالمــي متميــز يســتطيع إيصــال املعلومــات الشــرعية إىل النــاس بأيســر الطــرق وأقــل التكاليــف، وقــادر علــى 

االســتفادة مــن مســتجدات اإلعــالم.
5( حتســس حاجــات النــاس وطــرح املواضيــع املهمــة عليهــم قبــل أن يســألوا عنهــا؛ حــى يكــون هلــا دور توجيهــي قــادر علــى تبليــغ 

املعلومــات اإلســالمية اهلامــة إىل النــاس.
6( التواصــل مــع مراكــز نبــض املجتمــع مثــل املستشــفيات، ودور العــالج، ومراكــز القضــاء، ومراكــز األمــن ملعرفــة مــا يعــاين منــه 

املجتمــع؛ ليكــون التصــدي للمشــاكل مــن منطلــق إميــاين؛ ألنــه األكثــر تأثــراًًا يف النــاس.
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7( إبــراز اإلفتــاء بشــكل عــام باعتبــاره رمحــة للنــاس يرشــدهم إىل طريــق الصــواب، ويعــاجل مــا حيصــل مــن خطــأ، وحيــرص علــى 
ســالمة دينهــم ودنياهم.

8( إشعار املجتمع بالدور اإلجيايب لإلفتاء من خالل مشاركة املفتن يف إصالح ذات البن ورأب الصدع يف املجتمع املحلي.
9( توثيق الفتاوى بالطريقة العلمية وااللتزام جبانب احلق بغض النظر عن االعتبارات األخرى.

10(  التقيد بثوابت املجتمع األردين ومراعاهتا والتأكيد عليها يف كل نشاطات الدائرة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
11( إدامــة الصلــة باملراكــز العلميــة داخــل اململكــة وخارجهــا باعتبارهــا املُعــن الــذي تســتند إليــه الدائــرة الــيت تتــوىل اجلانــب 
العملــي يف املؤسســات العلميــة الشــرعية و التعــاون مــع هيئــات ومؤسســات اإلفتــاء يف العــامل اإلســالمي نظــرًا للحقــل املشــترك 

مــع هــذه اهليئــات، وذلــك إلبــراز األردن علــى مســتوى العــامل اإلســالمي.
12( إبــراز الكفــاءات العلميــة األردنيــة؛ فــاألردن فيــه عــدد مــن كليــات الشــريعة املميــزة الــيت حظيــت باالحتــرام علــى مســتوى 

العــامل اإلســالمي؛ فــال بــد مــن إشــراكهم يف نشــاطات دائــرة اإلفتــاء إلبــراز هــذه املؤسســات وإبــراز العاملــن فيهــا.
13( تأسيس الدائرة على قواعد علمية وعملية ثابتة؛ حبيث ال تتغر نوعية عطائها بتغر األشخاص العاملن فيها.

14( مراجعــة مشــاريع القوانــن الــيت تعــرض علــى الدائــرة بطلــب مــن جملــس النــواب أو اجلهــات الرمسيــة؛ حبيــث حنافــظ 
علــى الطابــع اإلســالمي لــألردن باعتبــاره بلداًًاإســالمياًًاهاماًًامن جهــة، وباعتبــار قيادتــه اهلامشيــة الــيت تتصــل بالنســب النبــوي 
الشــريف، فــاألردن بوابــة احلجــاز الــذي فيــه احلرمــان الشــريفان، وبوابــة فلســطن وفيهــا األقصــى، وهــو الراعــي دولياًًاللقــدس 

الشــريف، فمــن الضــروري مراعــاة أحــكام الشــريعة فيمــا يصــدر فيــه مــن قوانــن وأنظمــة.

املشاريع اليت تعمل الدائرة على أساسها لتنفيذ اآلليات وحتقيق األهداف: 
1( توظيف الكوادر البشرية الالزمة )حسب جدول التشكيالت(.

2( التأكيــد املســتمر علــى املفتــن خــالل االجتمــاع الشــهري للمفتــن بضــرورة املشــاركة يف إصــالح ذات الـبـيـــن ورأب الصــدع يف 
املجتمــع املحلــي؛ إلشــعار املجتمــع بالــدور االجيــايب لإلفتــاء، وكذلــك التأكيــد املســتمر علــى ثوابــت املجتمــع األردين ومراعاهتــا 

يف كل نشــاطات الدائــرة وفــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية.
3( وضــع سياســة -أو مذكــرات تفاهــم- مــع املراكــز العلميــة داخــل اململكــة وخارجهــا باعتبارهــا املعــن الــذي تســتند إليــه الدائــرة 

الــيت تتــوىل اجلانــب العملــي يف املؤسســات العلميــة الشــرعية. )عالقــة تكامليــة( 
4( إشراك أساتذة اجلامعات )وطالب الدراسات العليا( يف نشاطات الدائرة هبدف إبراز الكفاءات العلمية األردنية.

5( وضــع سياســة )خطــة( للتعــاون مــع هيئــات ومؤسســات اإلفتــاء يف العــامل اإلســالمي؛ نظــرًا للحقــل املشــترك، وذلــك إلبــراز 
األردن علــى مســتوى العــامل.
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يف بمج�س الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية تعر
نــص قانــون اإلفتــاء رقــم )60( لســنة 2006م وتعديالتــه علــى أنــه ينشــأ يف اململكــة جملــس يســمى ) جملــس اإلفتــاء والبحــوث 
والدراســات اإلســالمية(، ويــرأس هــذا املجلــس املفــيت العــام، الــذي هــو يف الوقــت احلــايل مساحــة الدكتــور حممــد اخلاليلــة، 

وعضويــة كل مــن: 
1( أحد قضاة حمكمة االستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة.

2( أحــد أعضــاء اهليئــة التدريســية يف كليــة الشــريعة يف اجلامعــات األردنيــة الرمسيــة مــن املتخصصــن يف الفقــه اإلســالمي 
يســميه املفــيت العــام بالتنــاوب.

3( مفيت القوات املسلحة األردنية.
4( مفيت حمافظة العاصمة.

5( أحد العلماء املختصن يف علوم الشريعة الفقهية من وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية يسميه الوزير.
6( مخسة من العلماء املختصن يف العلوم الشرعية:

 ويعــن هــؤالء بقــرار مــن جملــس الــوزراء بنــاًء علــى تنســيب مساحــة املفــيت العــام، ويشــترط يف كلٍّ منهــم أن يكــون مــن العلمــاء 
والفقهــاء املعروفــن ببحوثهــم ودراســاهتم يف العلــوم الشــرعية، وأن يكــون حاصــاًل علــى الشــهادة اجلامعيــة األوىل يف العلــوم 

الشــرعية كحــد أدىن، ومضــى علــى حصولــه عليهــا مــدة ال تقــل عــن مخــس عشــرة ســنة. 

نائب الرئيس: 
نــّص القانــون علــى أن املجلــس خيتــار مــن بــن أعضائــه نائبــً للرئيــس، وقــد مت اختيــار مساحــة الشــيخ عبدالكــرمي اخلصاونــه 

نائباًًاللرئيس.

مدة املجلس: 
مدة املجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. 

مهام املجلس  وصالحياته:
1( وضع السياسة العامة لإلفتاء يف اململكة. 

2( اإلشــراف علــى الشــؤون العامــة املســتجدة الــيت حتتــاج إىل االجتهــاد، ويف األمــور الــيت حتتــاج إىل دراســة وحبــث يف املذاهــب 
الفقهيــة، والقضايــا املحالــة إىل الدائــرة مــن أي جهــٍة رمسيــة.
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3( بيــان احلكــم الشــرعي يف الشــؤون العامــة املســتجدة الــيت حتتــاج إىل اجتهــاد، ويف األمــور الــيت حتتــاج إىل دراســة وحبــث يف 
املذاهــب الفقهيــة، والقضايــا املحالــة إىل الدائــرة مــن أي جهــٍة رمسيــة.

4( إصدار الفتاوى الشرعية يف األمور اليت تعرض عليه.
5( تقييــم البحــوث العلميــة الــيت تقــدم مــن العلمــاء املختصــن يف علــوم الشــريعة اإلســالمية، بنــاًء علــى تكليــف املجلــس أو املفــيت 

العــام، ووفــق تعليمــات تصدرهــا هلــذه الغايــة.
6( يقوم املجلس بإصدار قرار تعين املفتن يف الدائرة بناًء على تنسيب املفيت العام.

إهناء العضوية: 
تنتهي عضوية أي من أعضاء املجلس يف احلاالت التالية:

1( الوفاة.
2(  االستقالة.

3(  الغياب عن حضور اجللسات لثالث مرات متتالية دون عذر يقبله املجلس.

اجتماع املجلس وقراراته: 
جيتمــع املجلــس مــرة كل شــهر علــى األقــل، وكلمــا دعــت احلاجــة إىل ذلــك بدعــوة مــن رئيســه أو نائبــه يف حــال غيابــه، ويكــون 
اجتماعــه قانونيــاًًا حبضــور أغلبيــة ثلثــي أعضائــه، علــى أن يكــون مــن بينهــم رئيســه، أو نائبــه يف حــال غيابــه، ويتخــذ املجلــس 

قراراتــه بأغلبيــة أعضائــه احلاضريــن، وإذا تســاوت األصــوات فرجــح اجلانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع. 

مقرر املجلس: 
يسمي املفيت العام أحد املفتن ليكون مقرراًًاللمجلس.
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قرارات جملس اإلفتاء لعام )2017(:
قرار رقم: )233( حكم إنتاج عصر على خط إنتاج كحول.

قرار رقم:)234( اقتطاع نسبة من كفاالت األيتام للشأن الصحي.
قرار رقم: )235(  التخلص من املال احلرام.

قرار رقم: )236( حكم بيع اجلزء املعتدى عليه من املقرة.
قرار رقم: )237(  تأكيد قرار سابق يف الوفاة الدماغية.

قرار رقم:)238( هالل رمضان لعام 1438هـ.
قرار رقم: )239( مقدار زكاة الفطر لعام 1438هـ.

قرار رقم : )240( هالل شوال لعام 1438هـ.
قرار رقم: )241( إخبار جمهويل النسب مبعلومات عن أمهاهتم.

قرار رقم: )242( كتاب »أحكام احلج والعمرة«.
قرار رقم:)243( حكم استئجار أرض لبناء مسجد عليها.

قرار رقم: )244(  االقتصار يف املسجد على املسجدية.
قرار رقم: )245( عالج اضطراب اهلوية اجلنسية.

قرار رقم: )246( حكم زكاة أموال اجلمعيات والنقابات.
قرار رقم: )247( حكم إقامة مشروع استثماري خاص يف أرض وقفية.

قرار رقم: )248( حكم جتميد البويضات.
قرار رقم: )249( حكم دعوة األطباء للمؤمترات واللقاءات.
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المفتي العام والمفتون في الدائرة
املفيت العام:

يتــوىل املفــيت العــام مســؤولية إدارة شــؤون الدائــرة، وســر العمــل فيهــا، وتنفيــذ السياســة العامــة لإلفتــاء، ويعــن بــإرادة 
ملكيــة ســامية برتبــة الوزيــر وراتبــه وصالحياتــه، وتنتهــي خدماتــه بالطريقــة نفســها. 

ــن يف منصــب املفــيت العــام أن يكــون قــد حصــل علــى الشــهادة اجلامعيــة األوىل يف العلــوم الشــرعية  ويشــترط يف َمــن يعيَّ
الفقهيــة علــى األقــل، ومضــى علــى حصولــه عليهــا مــدة ال تقــل عــن عشــرين ســنة، وأن تتوافــر فيــه القــدرة العلميــة والعمليــة 

الــيت تؤهلــه للقيــام باإلفتــاء، وأن يتمتــع حبســن الســرة والســمعة.
وقــد تــوىل منصــب املفــيت العــام يف األردن عــدد مــن العلمــاء هــم: الشــيخ محــزة العــريب، الشــيخ حممــد فــال الشــنقيطي، 
الشــيخ حممــد األمــن الشــنقيطي، الشــيخ عبــداهلل القلقيلــي، الشــيخ حممــد عــادل الشــريف، الشــيخ حممــد عبــده هاشــم، الشــيخ 

عزالديــن اخلطيــب التميمــي، الشــيخ ســعيد احلجــاوي.
وبعــد صــدور )قانــون اإلفتــاء لســنة 2006( والقاضــي باســتقالل دائــرة اإلفتــاء العــام عــن وزارة األوقــاف وغرهــا مــن 
اجلهــات الرمسيــة تــوىل منصــب املفــيت العــام مساحــة الشــيخ الدكتــور نــوح علــي ســلمان القضــاة، مث مساحــة الشــيخ عبدالكــرمي 
اخلصاونــة، مث مساحــة الدكتــور حممــد اخلاليلــة، والــذي تــوىل هــذا املنصــب بتاريــخ 2017/1/22م  ومــا زال علــى رأس عملــه 

حــى تارخيــه.
املفتون يف الدائرة:

يســاعد املفــيت العــام جمموعــة مــن املفتــن يف مركــز الدائــرة واملحافظــات، حيــث يوجــد يف كل حمافظــة مــن حمافظــات اململكــة 
ــُن املفــيت بقــرار مــن  مكتــب لإلفتــاء، يديــره أحــد املفتــن، ويســاعده كادر إداري مكــون مــن باحــث وكاتــب وطابــع ومراســل، ويعيَّ
جملــس اإلفتــاء والبحــوث والدراســات اإلســالمية بنــاًء علــى تنســيب املفــيت العــام، بعــد اجتيــاز مســابقة جتريهــا الدائــرة بنــاء 

علــى تعليمــات أصدرهــا املجلــس هلــذه الغايــة، حيــث تنــص هــذه التعليمــات علــى مــا يــأيت: 
أواًل: ُتجــري الدائــرة مســابقة علميــة بــن املتقدمــن لشــغل وظيفــة اإلفتــاء، ويعلــن عــن موعــد املســابقة وشــروطها يف 

املحليــة.  الصحــف 
ثانًيا: يشترط يف من يتقدم للمسابقة ما يلي:

1( أن ال يقــل مؤهلــه العلمــي عــن الشــهادة اجلامعيــة األوىل يف العلــوم الشــرعية، وأن يكــون قــد مضــى علــى حصولــه عليهــا 
مــدة ال تقــل عــن مخــس ســنوات.
2( أن يكون أردين اجلنسية.
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3( أن يكون حسن السرة والسلوك غر حمكوم عليه جبناية أو جنحة خملة بالشرف ومتمتًعا حبقوقه املدنية.
: يشــكل املفــيت العــام/ رئيــس املجلــس جلنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل لوضــع أســئلة االمتحــان الكتــايب واإلشــراف  ثالثــاًًاً

عليــه، وجيــري االمتحــان بطريقــة األرقــام الســرية. 
رابعاًًا: تقوم اللجنة بعقد مقابلة ملن اجتاز االمتحان الكتايب الختيار األنسب.

خامساًًا: تقوم اللجنة بتزويد املفيت العام بأمساء الناجحن الذين اجتازوا اإلمتحان الكتايب واملقابلة الشخصية.
سادساًًا: يقوم املفيت العام بتنسيب تعين من وقع عليه االختيار للمجلس.

سابعاًًا: يصدر املجلس قرار التعين.

منهج الفتوى وآليتها في دائرة الإفتاء العام
منهج الفتوى يف الدائرة:

إن مســائل الفقــه اإلســالمي مســائل كثــرة ومتنوعــة ومتعلقــة جبميــع مياديــن احليــاة وممارســات البشــر، وقــد تــرك لنــا 
علمــاء اإلســالم ثــروة هائلــة مــن األحــكام والتشــريعات الــيت تنــر حيــاة النــاس بأنــوار احلكمــة الربانيــة، وتبــي اختياراهتــا 
الفقهيــة والتشــريعية علــى أســاس متــن مــن مصــادر التشــريع املعتــرة، الــيت هــي: الكتــاب والســنة واإلمجــاع والقيــاس واملصــاحل 

املرســلة.
وقــد اســتقر هــذا التــراث الفقهــي يف أربعــة مــن املذاهــب الفقهيــة املعتــرة: احلنفــي واملالكــي والشــافعي واحلنبلــي، ووقــع 
اإلمجــاع علــى اعتمادهــا واعتبارهــا طرائــق موصلــة إىل حتقيــق رضــوان اهلل عــز وجــل، وإىل حفــظ مصــاحل البــالد والعبــاد.  
وملــا كانــت دائــرة اإلفتــاء العــام حلقــة مــن حلقــات املســرة العلميــة للحركــة الفقهيــة العامــة، اختــارت أن تعتمــد واحــدًا مــن 
املذاهــب الفقهيــة األربعــة منطلقــاً وأساســاً لالختيــارات الفقهيــة املفــى هبــا، كــي يتحقــق مــن خــالل هــذا االعتمــاد مــا حققتــه 

احلركــة الفقهيــة عــر التاريــخ اإلســالمي كلــه مــن فوائــد ومصــاحل عظيمــة، مــن أمههــا:
1( السالمة بن يدي اهلل عز وجل يف موقف احلساب العظيم، فال نبدل وال نغر يف دين اهلل.

2( حتقيق الوسطية اليت هي من قواعد الشريعة اإلسالمية، واليت كانت واحدة من ميزات الثروة الفقهية اهلائلة. 
3( السالمة من األقوال املضطربة واآلراء الشاذة اليت تسبب اخللل يف احلياة الفكرية والعملية.  

4( حتقيق انضباط الفتوى وتقليل اخلالف -غر النافع- ما أمكن.
5( مســاعدة املفتــن علــى معرفــة األحــكام الشــرعية بأســهل طريــق؛ فالعمــر كلــه يضيــق علــى املفــيت إذا مــا أراد أن جيتهــد يف 

مجيــع مــا يعــرض عليــه مــن مســائل اجتهــادًا كامــاًل، فــكان األخــذ عــن الفقهــاء الســابقن هــو احلــل الــذي ال غــى عنــه. 
وقــد وقــع اختيــار دائــرة اإلفتــاء العــام علــى مذهــب اإلمــام الشــافعي أساســاًًاومنطلقاًًاللفتوى يف بالدنــا املباركــة، وذلــك 

لســببن اثنــن:
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أواًل: أنه املذهب األكثر انتشاراًًايف بالدنا عر التاريخ، ومراعاة الغالب مقصد شرعي.
ثانيــاً : أنــه مذهــب وســطي مجــع بــن أصــول مدرســيت احلديــث والــرأي، وخــرج باجتهــادات فقهيــة كانــت ومــا زالــت ســببً 
يف حتقيــق مصــاحل األمــة ومجــع كلمتهــا، وهــذا الســبب -وإن كان متحققــاًًايف املذاهــب الفقهيــة األخــرى- إال أن مذهــب اإلمــام 

الشــافعي حــاز قصــب الســبق فيــه.
والتــزام دائــرة اإلفتــاء بالفتــوى علــى مذهــب اإلمــام الشــافعي ال يعــي التقليــد التــام الجتهــادات فقهــاء املذهــب، بــل للدائــرة 

رؤيــة متقدمــة يف طريقــة االســتفادة مــن مجيــع مفــردات املذاهــب الفقهيــة ضمــن املعطيــات اآلتيــة:
1( إذا تعلقــت املســألة بنازلــة جديــدة مــن نــوازل العصــر غــر منصــوص عليهــا يف اجتهــادات الفقهــاء، أو كانــت مــن املســائل 
العامــة الــيت تتعلــق باملجتمــع كلــه أو األمــة كلهــا، ســواء يف مســائل املعامــالت املاليــة أو النــوازل الطبيــة أو غرهــا: فــال بــد 
للدائــرة حينئــذ مــن إعــداد أحبــاث خاصــة لدراســة املســألة يف ضــوء األدلــة الشــرعية والقواعــد الفقهيــة واملوازنــة بــن املصــاحل 
واملفاســد، ختلــص مــن خالهلــا إىل حكــم شــرعي يعــرض علــى )جملــس اإلفتــاء( للبحــث والتــداول، مث الوصــول إىل قــرار خــاص 

بشــأن تلــك املســألة. 
2( إذا كان اجتهــاد املذهــب الشــافعي يف مســألة معينــة ال يناســب تغــر الزمــان واملــكان والظــروف املحيطــة بســؤال املســتفيت، 
كأن يــؤدي إىل حــرج شــديد، أو مشــقة بالغــة، أو اختلفــت العلــة الــيت مــن أجلهــا نــص فقهــاء الشــافعية علــى ذلــك االجتهــاد، أو 
اســتجد مــن املعلومــات واحلقائــق العلميــة مــا يدعــو إىل إعــادة البحــث يف االختيــار الفقهــي: ففــي مجيــع هــذه احلــاالت تقــوم 
دائــرة اإلفتــاء بإعــادة دراســة املســألة يف ضــوء القواعــد الفقهيــة واملقاصــد الشــرعية، وتســتفيد مــن اجتهــادات مجيــع املذاهــب 

اإلســالمية للوصــول إىل احلكــم الشــرعي األقــرب إىل مقاصــد الشــريعة. 
3( وأمــا يف قضايــا األحــوال الشــخصية، كالنــكاح والطــالق واحلضانــة واملــراث، فــإن الدائــرة تعتمــد يف الفتــوى )قانــون 
األحوال الشــخصية األردين( وال خترج عنه، وذلك حى ال حيدث تضارب بن اإلفتاء والقضاء الشــرعي يف اململكة، والقانون 

مســتمد مــن اجتهــادات وأقــوال فقهــاء املســلمن، مت اختيارهــا وفــق أســس وضوابــط شــرعية، مــن قبــل جلــان خمتصــة.  

آلية إصدار الفتوى يف الدائرة:
أمــا عــن آليــة إصــدار الفتــوى يف دائــرة اإلفتــاء، فــإن الدائــرة تقــوم بعــدة مهــام، ولــكل مهمــة آليــة خاصــة هبــا، ومــن هــذه 

املهــام:
أواًل: الفتاوى الشرعية املختصة بالطالق: 

حيــث يتــم التعامــل - وبســرية تامــة - حبيــث ال يطلــع علــى الفتــوى وحيثياهتــا إال الزوجــان واملفــيت املختــص فقــط، وتتــم 
الفتــوى عــن طريــق:

1( تعبئة الطلب املخصص للطالق.
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2( االســتعالم إلكترونيــاً عــن طريــق اســم الــزوج أو اســم الزوجــة إذا كان هنــاك طــالق ســابق، و/أو مــن خــالل ســؤال الــزوج 
عــن ذلــك.

3( حتويل الطلب إىل املفيت املختص.
4( حتويل املعاملة إىل قسم الطباعة بعد حصول املستفيت على الفتوى.

5( يتم التدقيق على الفتوى وتوقيعها من قبل املفيت.
6( تصدير املعاملة ووضع رقم صادر وختم املعاملة باخلامت الرمسي للدائرة.

ثانًيا: الفتاوى الشرعية غري املختصة بالطالق:
1( إذا كان السؤال شفهيًّا يتم حتويله إىل أحد املفتن مباشرة.

2( إذا كان الســؤال مكتوًبــا يقــوم املســتفيت بتعبئــة النمــوذج املخصــص للفتــوى الشــرعية املكتوبــة، مث يتــم حتويــل الســؤال 
ًمــا باألدلــة وأقــوال الفقهــاء، مث يعــرض علــى جلنــة مشــَكلة  إىل أحــد الباحثــن يف الدائــرة، والــذي يقــوم بإعــداد اجلــواب مدعَّ
هلــذه الغايــة، وبعــد إقــراره مــن قبــل اللجنــة يتــم عرضــه علــى األمــن العــام إلقــراره أو تعديلــه حســب مــا يــراه مناســًبا، ومــن 

مث االتصــال باملســتفيت وإخبــاره بالفتــوى.

ثالًثا: الفتوى الشرعية عن طريق اهلاتف:
حيــث يقــوم املســتفيت باالتصــال بالدائــرة لعــرض الســؤال ومــن مث يتــم حتويلــه إىل أحــد املفتــن الــذي بــدوره يســتمع لســؤال 

املســتفيت ومجيــع حيثياتــه ويقــوم باختــاذ أحــد اإلجــراءات التاليــة:
إما أن جييب املستفيت على سؤاله مباشرة: إذا كان السؤال مما يكثر السؤال عنه وال حيتاج إىل حبث ومدارسة فقهية. 
وإمــا أن يطلــب مــن املســتفيت احلضــور شــخصيًّا إىل الدائــرة: إذا كان الســؤال حباجــة إىل زيــادة إيضــاح أو حباجــة إىل 
ــا بفتــاوى الطــالق الــيت ال جيــاب عليهــا عــن طريــق اهلاتــف ملــا هلــا مــن خصوصيــة، أو تعلــق  مدارســة وحبــث، أو كان خمتصًّ

مبســائل الــزاع املــايل. 
وإما أن يطلب من املســتفيت تقدمي الســؤال بشــكل مكتوب، وإرســاله بنفســه أو عر وســائل االتصال احلديثة، لتتم دراســته 

وفــق آليــة األســئلة املكتوبــة املــارة آنًفــا.
وإمــا أن يتوقــف املفــيت عــن الفتــوى ويطلــب مــن املســتفيت االتصــال يف وقــت حيــدده املفــيت وذلــك لدراســة املســألة وحبثهــا 
ــا  باملشــورة مــع املفتــن اآلخريــن، وباطــالع األمــن العــام، وذلــك حــى ال يعطــى املســتفيت حكًمــا متســرًعا دون أن يكــون مبنيًّ
علــى دراســة واعيــة ومعمقــة؛ فدائــرة اإلفتــاء تســعى ألن تكــون مجيــع الفتــاوى الصــادرة عنهــا موثقــة حــى تــرأ الذمــة أمــام 

اهلل تعــاىل. 



30

رابًعا: االستفتاء عن طريق الرسائل القصرية:
ميكــن للمســتفيت إرســال ســؤاله عــر رســالة قصــرة مــن خــالل خدمــات احلكومــة اإللكترونيــة، ويتــم اإلجابــة علــى هــذه 

األســئلة عــن طريــق: 
1( طباعة األسئلة على ورق.

2( حتويلها إىل الباحثن إلعداد اإلجابات األولية هلذه األسئلة مدعمة باألدلة وأقوال الفقهاء.
3( عرض اإلجابات على جلنة خمتصة ومشكلة لذلك.

4( عرض اإلجابات املقرة من قبل اللجنة على مساحة املفيت العام إلقرارها.
5( يتم طباعة اجلواب وإرساله إىل السائل يف مدة يفترض أن ال تتجاوز الثماين واألربعن ساعة.  

خامًسا: االستفتاء عرب املوقع اإللكتروين للدائرة:
تســتقبل الدائــرة يومياًَااألســئلة الــواردة علــى هــذا املوقــع، وبافتتاحــه مل يعــد حــدود اإلفتــاء قاصــًرا علــى الفتــاوى املوجهــة 
مــن اململكــة األردنيــة اهلامشيــة فحســب، بــل توســعت حــدود الفتــاوى لتعــم أرجــاء املعمــورة كلهــا، فتــرد االســتفتاءات مــن خمتلــف 
دول العــامل، 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 بــن النــاس، ويــرى املســلمن يف مجيــع أحنــاء العــامل مهتمــن بأحــكام 
الشــريعة اإلســالمية، حريصــن علــى دينهــم حرصهــم علــى صحتهــم، وهــذا هــو احلــد األدىن، أمــا الذيــن يعرفــون أن احلكــم 
الشــرعي هــو حكــم اهلل، وتعظيمــه تعظيمــاًًاهلل، والعمــل بــه ســعادة يف اآلخــرة واألوىل، فإهنــم يراعــون أحــكام الشــريعة يف كل 
ْكــِر ِإن ُكنُتــْم  صغــرة وكبــرة، ويعملــون مبــا يعلمــون منهــا، ويســألون عمــا ال يعلمــون، عمــاًل بقولــه تعــاىل: )فاْســأَُلواْ أَْهــَل الذِّ

اَل َتْعلَمــوَن( ]النحــل:43[.
وتتــم اإلجابــة عــن األســئلة الــواردة إىل املوقــع اإللكتــروين مــن خــالل جلنــة متخصصــة مــن املفتــن، يولــون هــذه األســئلة 
عنايــة خاصــة، ويعــدون األجوبــة العلميــة عليهــا، مث يتــم عرضهــا علــى مساحــة املفــيت العــام مباشــرة ليقرهــا أو يعــدل عليهــا، 

مث تنشــر علــى صفحــات املوقــع املباركــة بــإذن اهلل.
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الخدمات التي تقدمها دائرة الإفتاء العام
خدمة فتاوى املوقع اإللكتروين:

تشمل هذه اخلدمة اإلجابة على األسئلة املوجهة إىل املوقع عر قسم )أرسل سؤالك(. 
وتنقسم إىل قسمن:  

 الفتاوى البحثية: يتوسع فيها اجلواب بذكر األدلة الشرعية، وتوثيق أقوال الفقهاء، وشرح االختالف إن وجد. 
الفتــاوى املختصــرة: يتــم فيهــا عــرض اجلــواب بصــورة خمتصــرة موجــزة، يقتصــر فيهــا علــى ذكــر احلكــم الشــرعي وتعليلــه 

بأقصــر عبــارة.    
ويف كال القســمن تتــم اإلجابــة عــن األســئلة الــواردة مــن خــالل جلنــة متخصصــة مــن املفتــن، يولــون هــذه األســئلة عنايــة 
خاصــة، ويعــدون األجوبــة العلميــة عليهــا، مث يتــم عرضهــا علــى مساحــة املفــيت العــام مباشــرة ليقرهــا أو يعــدل عليهــا، وهــذه 

اخلدمــات تتمثــل يف: 
1( خدمة Rss للزوايا التالية: جديد الفتاوى، املقاالت، الدراسات والبحوث، قرارات جملس اإلفتاء، املكتبة.

2( صفحــة فعالــة علــى الفيســبوك: تنقــل كل جديــد يف موقــع اإلفتــاء، وتتفاعــل مــع املعجبــن بالصفحــة بشــكل يومــي، وعلــى 
مدار الســاعة.

3( خدمة ترمجة الفتاوى واملقاالت وتوفر بعض اخلدمات باللغة اإلجنليزية.
4( تطبيــق دائــرة اإلفتــاء مــن متجــر آبــل )App store ( ومتجــر )Google play( ويقــدم اخلدمــات الرئيســية 
التاليــة: مثــل خدمــة )أرســل ســؤالك(، حبيــث حتصــل مــن خالهلــا علــى جــواب ســؤالك الشــرعي خــالل ســاعات. ويقــدم التطبيــق 
أيضاًًاخدمــة )البحــث( يف أرشــيف الفتــاوى املنشــورة كاملــة. وتســتطيع عــر نافذتــه متابعــة كل جديــد يصــدر عــن جملــس 

اإلفتــاء، وجديــد املقــاالت.

خدمة اإلصالح وحل اخلالف بني املتنازعني:
وهــي مــن اخلدمــات املميــزة الــيت تقدمهــا دائــرة اإلفتــاء العــام، حيــث ميكــن ألطــراف الــزاع -الذيــن يقبلــون دائــرة اإلفتــاء 
َحَكًمــا بينهــم- احلضــور إىل الدائــرة، وطلــب مقابلــة أحــد املفتــن املختصــن، وعــرض املشــكلة عليــه، ليقــوم املفــيت -بعــد التشــاور 
مــع جلنــة خمتصــة يف الدائــرة- بالفصــل بــن أطــراف اخلــالف بإبالغهــم احلكــم الشــرعي يف املســألة املتنــازع عليهــا، كمــا يقــوم 

املفــيت بــدور الوعــظ والنصــح واإلرشــاد، ليحــث األطــراف علــى جتــاوز اخلــالف، وتأليــف القلــوب، وإصــالح ذات البــن.



32

خدمة املقابالت الشخصية:
تقــدم هــذه اخلدمــة مــن خــالل األســئلة الشــفهية عنــد حضــور املســتفيت ملركــز الدائــرة أو أحــد مكاتبهــا؛ حيــث يتــم حتويلــه 

إىل أحــد املفتــن املختصــن مباشــرة لالســتماع إىل أســئلته، مث اجلــواب عليهــا بالتفصيــل. 

خدمة حساب الزكاة:
هــي إحــدى اخلدمــات الــيت يوفرهــا املوقــع اإللكتــروين للدائــرة؛ حيــث يســتطيع املســلم مــن خــالل هــذه اخلدمــة حســاب 
الــزكاة الــيت يتوجــب عليــه إخراجهــا، وتوفــر عليــه البحــث عــن أســعار الذهــب ملعرفــة نصــاب الــزكاة؛ فخدمتنــا مربوطــة مبواقــع 

أســعار الذهــب الــيت جتــدد كل مخــس دقائــق، وهــذا مــا تتميــز بــه هــذه اخلدمــة.

خدمة الشكاوى واالستفسارات اإلدارية:
ميكن تقدمي الشكاوى أو االستفسارات اإلدارية – وليس الشرعية - بأحد الطرق اآلتية: 

1- االتصال على الرقم 06/2000166 فرعي 8000
2- أو على اخلط الساخن 0797842555

3- أو على فاكس 06/5690201
)aliftta.jo/feedback.aspx( 4- أو عر النافذة اإللكترونيــة

5- أو عن طريق الصناديق املتوفرة يف مكاتب اإلفتاء

خدمة استطالع الرأي:
هــي إحــدى اخلدمــات الــيت يوفرهــا املوقــع اإللكتــروين للدائــرة، حيــث يتــم طــرح ســؤال، ويقــوم متصفحــو املوقــع بإبــداء رأيهــم 

حــول الســؤال املطــروح، ويتــم عــرض نتيجــة التصويــت ملعرفــة توجهــات اجلمهــور حنــو القضيــة املتعلقــة بالســؤال.
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يطة الجغرافية لدائرة الإفتاء العام الخر
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الهيكل التنظيمي لدائرة الإفتاء العام
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العددالبيــــــــــــــــان
2الفئة العليا

4موظفو العقود الشاملة

96الفئة األوىل

38                أ- املفتني

39                ب- الباحثني

23                ج- اإلداريني

16الفئة الثانية

44الفئة الثالثة

)8(املجازين بدون راتب

7املنتدبني

30شهادة الدكتوراه

26شهادة املاجستري

52شهادة البكالوريوس

1الدبلوم العايل

15دبلوم

14الثانوية

33دون الثانوية

165جمموع العاملني يف الدائرة

بيانات موظفي دائرة الإفتاء العام
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الدورات والورش

عدد اسم الدورة / الورشةالرقم
املرشحني

مدة الدورة/
يوم

الساعات 
املعتمدة

4730حتديد اجتاه القبلة1

10730مهارات االتصال الفعال / اإلفتاء املركزي2

2930أساليب البحث العلمي3

3930حمادثة باللغة االجنليزية4

5930طباعة باللغة العربية5

العالقات العامة والتعامل مع كبار 6
1930الشخصيات

CCNP1730 دورة شبكات متقدمة7

8ICDL93080

CCNA1730 دورة شبكات متوسطة9

4930توجيه املوظف اجلديد10

معايري التميز جلائزة امللك عبداهلل الثاين 11
10930لتميز األداء احلكومي

مهارات التقييم وإعداد التقارير ومؤشرات 12
10930األداء

1930إدارة املكتبات13

TOT1930 تدريب املدربني14

62املجموع
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عدد اسم الدورة / الورشةالرقم
املرشحني

مدة الدورة/
يوم

الساعات 
املعتمدة

890270دورة العلوم الشرعية1

 3420مكافحة الفساد اإلداري واملايل2

أسس ومعايري تقييم وحدات الرقابة 3
1420الداخلية

1420الرقابة على العطاءات احلكومية4

1420الرقابة على املستودعات احلكومية5

1420الرقابة على اللوازم واملشتريات6

1012ورشة الدفاع املدين واإلسعافات األولية7

2315التامني الصحي8

2315التقاعد املدين9

2315الضمان االجتماعي10

141200برنامج املحاسب احلكومي11

2420أساليب وآليات كشف التزوير يف الوثائق12

2420التحقيق اجلنائي واإلداري واملايل13

3420مدونة قواعد السلوك الوظيفي14

65املجموع
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طالق 
واقع

طالق 
غر واقع

أسئلة 
اهلاتف

األسئلة 
العامة

أسئلة 
املسجات

أسئلة 
املوقع 

االلكتروين
األسئلة الفيس بوك

املجموعاملكتوبة

46088654403428245465416913657955290547إفتاء املركز

17472    1465359461586255حمافظة إربد

12592    942263456463370حمافظة الزرقاء

4602    3554022930915حمافظة العقبة

7208    11065442342210حمافظة البلقاء

4209    1491923178690حمافظة الطفيلة

6526    632112136461127حمافظة مادبا

7455    650105938281918حمافظة املفرق

11639    5308289644637حمافظة الكرك

6344    21244738251860حمافظة معان

8803    35156861051779حمافظة عجلون

5080    40278321551740حمافظة جرش

8342    2132557231643إفتاء الكورة

8019    23559743922795إفتاء دير عال

5034    50231527971420إفتاء الرمثا

1135622103106111356044654169136579552203872املجموع

ية لدائرة الإفتاء العام )2017 ( الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )203872( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )11356(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع 

)22103(، واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )106111(، واألســئلة العامــة )35604(، وأســئلة الرســائل القصــرية )4654(،  وأســئلة 

املوقــع االلكتــروين )16913(، واألســئلة عــن طريــق الفيــس بــوك )6579(، واألســئلة املكتوبــة )552(. 

علما أن عدد األحباث واملقاالت خال هذا العام )24(، وعدد املؤمترات واملحاضرات )32(، وعدد الكتب )151( .

وكانت مبعدل يومي )809( فتوى.
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خمطط رقم )1(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل دائرة اإلفتاء 

العام خالل عام 2017م
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ية لمركز دائرة الإفتاء العام    الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )90547( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )4608(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع 

)8654(، واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )40342(، واألســئلة العامــة )8245(، وأســئلة الرســائل القصــرية )4654(،  وأســئلة املوقــع 

االلكتــروين )16913(، واألســئلة عــن طريــق الفيــس بــوك )6579(، واألســئلة املكتوبــة )552(. 

وكانت مبعدل يومي )359( فتوى.

طالق طالق واقع 
غر واقع 

أسئلة 
اهلاتف 

األسئلة 
العامة 

أسئلة 
املسجات 

أسئلة 
املوقع 

اإللكتروين 

الفيس 
بوك

األسئلة 
املجموع املكتوبة 

35660541228244321531543548467شهر 2017/1

30863136006092701487463477415شهر 2017/2

36666236786652751383470787577شهر 2017/3

30968829666012951203482326576شهر 2017/4

346880434592132518468871169666شهر 2017/5

26879743265911109178515133510424شهر 2017/6

50297129097313551378537607443شهر 2017/7

46486537188413081048410357689شهر 2017/8

44765427696193051222311206347شهر 2017/9

47070627176803011376378206648شهر 2017/10

37160326625793771324319336268شهر 2017/11

40159225305843021330266226027شهر 2017/12

46088654403428245465416913657955290547املجموع
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خمطط رقم )2(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل إفتاء املركز 

خمطط رقم )3(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 
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ية لملكتب إفتاء إربد الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )17472( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )1465(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع 

)3594(، واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )6158(، واألســئلة العامــة )6255( . 

وكانت مبعدل يومي )69( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

1322899785501949شهر 2017/1

1052719586101944شهر 2017/2

1211038994501573شهر 2017/3

9630812724662142شهر 2017/4

1143839908792366شهر 2017/5

1113131755201119شهر 2017/6

1564081506301344شهر 2017/7

150353495701122شهر 2017/8

1313052614301127شهر 2017/9

1373443964001277شهر 2017/10

1202790400799شهر 2017/11

9223830350710شهر 2017/12

146535946158625517472املجموع 
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خمطط رقم )4(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء اربد 

خمطط رقم )5(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 
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ية لملكتب إفتاء جرش الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )5080( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )402(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )783(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )2155(، واألســئلة العامــة )1740( . 

وكانت مبعدل يومي )20( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

2654111107298شهر 2017/1

2447132139342شهر 2017/2

3360109116318شهر 2017/3

2450104109287شهر 2017/4

3571124115345شهر 2017/5

4767222223559شهر 2017/6

37100249190576شهر 2017/7

3581365169650شهر 2017/8

3166144149390شهر 2017/9

3771255177540شهر 2017/10

2959153113354شهر 2017/11

4457187133421شهر 2017/12

402783215517405080املجموع 
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خمطط رقم )6(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء جرش 

خمطط رقم )7(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 
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ية لملكتب إفتاء الب�قاء الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )7208( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )110(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )654(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )4234(، واألســئلة العامــة )2210( . 

وكانت مبعدل يومي )29( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

756373205641شهر 2017/1

750360173590شهر 2017/2

640369218633شهر 2017/3

950331175565شهر 2017/4

363460199725شهر 2017/5

1448375154591شهر 2017/6

1578256165514شهر 2017/7

1666367180629شهر 2017/8

1161275166513شهر 2017/9

1153369196629شهر 2017/10

737322175541شهر 2017/11

452377204637شهر 2017/12

110654423422107208املجموع 
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خمطط رقم )8(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء البلقاء 

خمطط رقم )9(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 
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ية لملكتب إفتاء عجلون الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )8803( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )351(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )568(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )6105(، واألســئلة العامــة )1779( . 

وكانت مبعدل يومي )35( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

2040207205472شهر 2017/1

1543254234546شهر 2017/2

34357153421126شهر 2017/3

26448631461079شهر 2017/4

3067767118982شهر 2017/5

26569781061166شهر 2017/6

3949492147727شهر 2017/7

3670509123738شهر 2017/8

464119386366شهر 2017/9

3647321105509شهر 2017/10

2147368106542شهر 2017/11

222943861550شهر 2017/12

351568610517798803املجموع 
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خمطط رقم )10(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء عجلون 

خمطط رقم )11(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 
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ية لملكتب إفتاء اللكورة  الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )8342( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )213(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )255(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )7231(، واألســئلة العامــة )643( . 

وكانت مبعدل يومي )33( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

131111371208شهر 2017/1

143512958236شهر 2017/2

192114370253شهر 2017/3

132214649230شهر 2017/4

332039490537شهر 2017/5

242776775893شهر 2017/6

192775674876شهر 2017/7

19331102571211شهر 2017/8

1919949321019شهر 2017/9

1313957281011شهر 2017/10

91370118741شهر 2017/11

18141074211127شهر 2017/12

21325572316438342املجموع 



53

خمطط رقم )12(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء الكورة

خمطط رقم )13(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 



54

ية لملكتب إفتاء دير علا  الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )8019( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )235(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )597(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )4392(، واألســئلة العامــة )2795( . 

وكانت مبعدل يومي )32( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

2038298272628شهر 2017/1

2941237215522شهر 2017/2

2342350267682شهر 2017/3

2349296289657شهر 2017/4

3345207255540شهر 2017/5

1254417226709شهر 2017/6

2553293233604شهر 2017/7

2173244246584شهر 2017/8

434180181399شهر 2017/9

15656473391066شهر 2017/10

1344614247918شهر 2017/11

175960925710شهر 2017/12

235597439227958019املجموع 



55

خمطط رقم )14(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء دير عال

خمطط رقم )15(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 



56

ية لملكتب إفتاء الرمثا  الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )5034( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )502(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )315(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )2797(، واألســئلة العامــة )1420( . 

وكانت مبعدل يومي )20( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

4320301301521شهر 2017/1

4123305305508شهر 2017/2

4332319319529شهر 2017/3

4321282282438شهر 2017/4

3921325325514شهر 2017/5

389360360485شهر 2017/6

3928206206396شهر 2017/7

4424188188349شهر 2017/8

33195959182شهر 2017/9

37186868306شهر 2017/10

5150155155366شهر 2017/11

5150229229440شهر 2017/12

502315279727975034املجموع 



57

خمطط رقم )16(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء الرمثا

خمطط رقم )17(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 



58

ية لملكتب إفتاء مادبا   الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )6526( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )632(، فتــاوى الطاق غــري الواقع )1121(، 

واألســئلة عن طريق اهلاتف )3646(، واألســئلة العامة )1127( . 

وكانت مبعدل يومي )26( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

518335885577شهر 2017/1

578036765569شهر 2017/2

459532951520شهر 2017/3

489633564543شهر 2017/4

489649383720شهر 2017/5

489652583752شهر 2017/6

77127368120692شهر 2017/7

5289368120629شهر 2017/8

528990120351شهر 2017/9

5289164133438شهر 2017/10

609311899370شهر 2017/11

4288131104365شهر 2017/12

6321121364611276526املجموع 



59

خمطط رقم )18(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء مادبا

خمطط رقم )19(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 



60

ية لملكتب إفتاء الزرقاء    الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )12592( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )942(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع 

)2634(، واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )5646(، واألســئلة العامــة )3370( . 

وكانت مبعدل يومي )50( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

59170293175697شهر 2017/1

611734553161005شهر 2017/2

762156013311223شهر 2017/3

871707482961301شهر 2017/4

912298072921419شهر 2017/5

682218222901401شهر 2017/6

1272965963201339شهر 2017/7

972868344091626شهر 2017/8

88243146255732شهر 2017/9

67257142252718شهر 2017/10

6020217254533شهر 2017/11

61172185180598شهر 2017/12

94226345646337012592املجموع 



61

خمطط رقم )20(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء الزرقاء

خمطط رقم )21(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 



62

ية لملكتب إفتاء المفرق       الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )7455( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )530(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )828(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )9644(، واألســئلة العامــة )637( . 

وكانت مبعدل يومي )30( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

607022781438شهر 2017/1

4055345254694شهر 2017/2

3973171155438شهر 2017/3

4971291142553شهر 2017/4

4895488204835شهر 2017/5

4372331136582شهر 2017/6

71103396185755شهر 2017/7

76135404176791شهر 2017/8

4598131141415شهر 2017/9

73104460150787شهر 2017/10

6185358129633شهر 2017/11

4598226165534شهر 2017/12

6501059382819187455املجموع 



63

خمطط رقم )22(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء املفرق

خمطط رقم )23(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 



64

ية لملكتب إفتاء اللكرك       الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )11639( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )530(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع 

)828(، واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )9644(، واألســئلة العامــة )637( . 

وكانت مبعدل يومي )46( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

1410768055856شهر 2017/1

155463646751شهر 2017/2

46771285571465شهر 2017/3

49581042421191شهر 2017/4

60691012661207شهر 2017/5

6852994491163شهر 2017/6

7575883551088شهر 2017/7

336154056690شهر 2017/8

147323955381شهر 2017/9

1014054260743شهر 2017/10

2176862501009شهر 2017/11

3486929461095شهر 2017/12

530828964463711639املجموع 



65

خمطط رقم )24(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء الكرك

خمطط رقم )25(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 



66

ية لملكتب إفتاء الطفيلة       الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )4209( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )149(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )192(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )3178(، واألســئلة العامــة )690( . 

وكانت مبعدل يومي )17( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

72533362427شهر 2017/1

10930748374شهر 2017/2

61032660402شهر 2017/3

121632975432شهر 2017/4

142653298670شهر 2017/5

121850462596شهر 2017/6

222537670493شهر 2017/7

181932555417شهر 2017/8

1416373198شهر 2017/9

9125841120شهر 2017/10

14703657شهر 2017/11

1195152123شهر 2017/12

14919231786904209املجموع 



67

خمطط رقم )26(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء الطفيلة

خمطط رقم )27(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 



68

ية لملكتب إفتاء معان       الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )6344( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )212(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )447(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )3825(، واألســئلة العامــة )1860( . 

وكانت مبعدل يومي )25( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

1731225145418شهر 2017/1

1229269184494شهر 2017/2

1748256198519شهر 2017/3

121312597247شهر 2017/4

2661451201739شهر 2017/5

1744571188820شهر 2017/6

3346613235927شهر 2017/7

123133782462شهر 2017/8

1242268149471شهر 2017/9

2135462172690شهر 2017/10

2142248125436شهر 2017/11

1225084121شهر 2017/12

212447382518606344املجموع 



69

خمطط رقم )28(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء معان

خمطط رقم )29(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2016 و 2017 



70

ية لملكتب إفتاء العقبة       الإحصائية السنو
عــدد الفتــاوى الصــادرة )4602( وكانــت علــى النحــو التــايل: فتــاوى الطــاق الواقــع )355(، فتــاوى الطــاق غــري الواقــع )402(، 

واألســئلة عــن طريــق اهلاتــف )2930(، واألســئلة العامــة )915( . 

وكانت مبعدل يومي )18( فتوى.

املجموع األسئلة العامة أسئلة اهلاتف طالق غر واقع طالق واقع الشهر 

212332883455شهر 2017/1

354942798609شهر 2017/2

334540987574شهر 2017/3

252722532309شهر 2017/4

615250389705شهر 2017/5

144229861415شهر 2017/6

283327250383شهر 2017/7

293234065466شهر 2017/8

32338454203شهر 2017/9

111339135198شهر 2017/10

39375106187شهر 2017/11

271605598شهر 2017/12

35540229309154602املجموع 



71

خمطط رقم )30(
يوضح عدد األسئلة الواردة إىل مكتب إفتاء العقبة

خمطط رقم )31(
يوضح تفاوت النسب بني عامي 2015 و 2016 



72

النشاطات الإعلامية في الإذاعة 
يون لسنة 2017 والت�فز

عدد احللقاتاسم الرنامج

27املفيت

21فأسلو أهل الذكر

27حوارات يف رياض اجلنة )املوسم الثالث(

19منر اإلفتاء 

50كيف السبيل

50فتاوى على اهلواء



73

زيارة العالمة الحبيب عمر بن عبد الحفيظ

سمو األمري عيل بن نايف يهنىء سامحة املفتي العام

نشاطات عام 2017



74

زيارة وفد من قضاة باكستان

زيارة وفد جامعة مونسرت األملانية



75

زيارة وفد جامعة األمري سونكال التايالندية

ملتقى اإلفتاء الرابع بعنوان دور الثقافة اإلسالمية يف بناء اإلنسان واملجتمعات



76

املفتي العام يكرم سامحة قايض القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

 مشاركة سامحة املفتي العام يف مؤمتر دور املؤسسات الدينية الرسمية يف تعزيز عمليات السالم والحوار



77

زيارة وفد من الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف/ اإلمارات

زيارة مفتي ألبانيا والوفد املرافق



78

الدورة التدريبية ملوظفي دار اإلفتاء اللبنانية

االحتفال بالهجرة النبوية الرشيفة



79

دورة موظفي الدائرة لجائزة امللك عبد الله للتميز



80

لجنة إعداد التقرير السنوي لعام 2017

مساحة الدكتور حممد اخلاليلة املشرف العام

رئيس اللجنة

عضوا

مراجعة وتدقيق

عضوا

عضوا

عضوا

تصميم وإخراج

املفيت الدكتور حسان أبوعرقوب

الشيخ صخر حممد العكور

هباء الدين عثمان احلصان

الشيخ حسام حممد أبو رمح

أمحد حممود أبو عواد

نعمان صري خضر

عبيدة عوض أبوعرقوب


