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إضافة تعليق

أخبار عاجلة الرئيسية  

شيخ األزهر: النقاب ليس فرضا أو سنة وال ثواب أو

عقاب على ارتدائه

الجمعة، 16 يونيو 2017 05:27 م

اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف

كتب أيمن رمضان

قال اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، إن النقاب ليس فرضاً وال

سنة ومندوباً ولكنه ليس مكروهاً أو ممنوعاً، وتابع :"هو أمر مباح ومن ال ترتدى النقاب ال

شئ عليها ومن ترتديه ال يمكن لى أن أقول لها أنكى تفعلى أمًرا شرعيًا تثابى عليه.. هو

أمر فى دائرة المباح.. هو كما أنك تلبس خاتم أو تخلعه أى أنه من باب الزينة ال يتعلق به

أمر أو نهى وال ثواب أو عقاب".

 

وأضاف اإلمام األكبر، خالل حواره ببرنامج "اإلمام الطيب"، أن الحجاب أمر لكل نساء

المسلمين وأجمعت األمة على أنه أمر مطلوب وتصوير المرأة التى ال تلبس الحجاب

أنها خارجة عن اإلسالم أمر خطأ ولكنها عاصية، مشيًرا إلى أنه ال يعلم سبب إثارة قضية
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إضافة تعليق

الحجاب فى اإلسالم رغم أن علماء المسلمين أوضحوا كثيًرا أن الحجاب فرض فى

الدين، وتابع : "معركة الحجاب ليست معركة البحث عن معرفة الحكم الشرعى بقدر

أنها معركة من ينتصر فيها ضد من".

 

وشدد اإلمام األكبر على أن المرأة التى ال تلبس الحجاب المفروض على نساء

المسلمين كافة ليست خارجة من الدين ولكنها عاصية، الفتًا إلى ضرورة التحلى

باألخالق فى أمر العبادات، وتابع:"العبادات بدون خلق فى مهب الريح".

 

 

موضوعات متعلقة..

شيخ األزهر: الزواج السرى دون علم ولى الفتاة باطل

شيخ األزهر: زواج المتعة حرام.. وَمْن يفتى بإباحته خائن لفقه أهل السنة

احمد الطيب شيخ االزهر  المباح  الفرض  النقاب  الحجاب   

 
 
 

شاهد.. أول تعليق لباسم مرسى بعد انتقاله إلى

نادى الريسا اليونانى

الجامعة العربية: السعودية تستعد الستقبال نحو 18

ألف سورى فى موسم الحج

طارق حامد وراء تمسك الزمالك بضم العب دجلة..

اقرأ التفاصيل

المحامين: زوال قيد ممدوح إسماعيل ونقل أبو

إسماعيل والزمر لجدول غير المشتغلين

فيديو.. معاريف: تجربة نووية وراء تعرض إسرائيل

لهزة أرضية

مران الزمالك.. محاضرة 30 دقيقة لجروس.. عودة

الونش.. وأمير عزمى "مترجم"

"التموين" تنفى حذف المواطنين عشوائيا من

منظومة البطاقات التموينية

محمد صالح يصل قاعة خطوبة شقيقه فى الغربية

الموساد ينفذ عملية فى سوريا إلعادة ساعة يدوية

لجاسوس إسرائيلى

"فن الال مباالة".. وصفات غير عادية للنجاح.. عرض

لكتاب قرأه محمد صالح وانتشرت صوره على

اإلنترنت.. 8 نصائح لحياة سعيدة تنسف نظريات

التنمية البشرية.. والخالصة " أنت لست مميزا..

والفشل الطريق الوحيد إلى األمام"

فيديو جراف.. ماذا قدم محمود متولى المرشح

لتدعيم دفاع األهلى

ريم مصطفى تقضى اإلجازة الصيفية مع باشا مصر

والرداد وإيمى

محمد صالح معروض على ريال مدريد بـ 225 مليون

يورو.. الفرعون ال يزال على رادار الملكى بعد

تجديد عقده مع ليفربول.. نيمار ومبابى هدفا بيريز

لتعويض رحيل رونالدو إلى يوفنتوس.. والنجم

المصرى الخطة البديلة

أمير كرارة مع زوجته على البحر.. ويعلق: أنا

ومراتى مش واخدين بالنا

شاهد.. قاعة حفل زفاف شقيق محمد صالح

الزمالك يقيد 23 العبا فى قائمته األولى بدون كهربا

مختارات اليوم السابع

"البترول": نبدأ تصدير

الغاز لألسواق العالمية

بنهاية العام

المؤبد لمستشار

المعزول و13 آخرين فى

القضية المعروفة إعالميا

بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب

العاملين بالدولة 17 يوليو

بالعالوات المختلفة..

حقيقة حكم اإلدارية العليا

بشأن "ضباط الشرطة

الملتحين".. المحكمة لم
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10 التعليقات 

PM 05:53 2017/06/16بالل محمدبواسطة:

عدد الردود 0

كيف ذلك يا شيخنا الجليل؟
لو أمرأه اقتدت بنساء النبي واتخذتهم قدوه لها. . . ليس لها اي ثواب؟

PM 06:29 2017/06/16محمدبواسطة:

عدد الردود 0

عوده للنخلف ...يريدونها دواعش
عاصيه يا عم الشيخ؟؟؟عاوزينها داعش

PM 06:37 2017/06/16شريفبواسطة:

عدد الردود 0

نفاق
انا شايف ان ارتداء النقاب هذه االيام و قبلها هو نفاق و تغطية على أشياء أخرى يعف

اللسان عن ذكرها

PM 06:38 2017/06/16محمدبواسطة:

عدد الردود 0

نفس الكالم اللي طلبه مرشد االخوان من عبد الناصر
كل االزهر اخواني علي سلفي

PM 07:35 2017/06/16فكرى ابراهيمبواسطة:

عدد الردود 0

شددوا على أنفسهم فشدد هللا عليهم
معنى كالم فضيلة االمام ان جميع سيدات عصر الخمسينات والستينات والسبعينات عاصين .

 

 

ننشر خطاب شركة صلة لفسخ عقد الرعاية مع

األهلي

كيف تحصل على شقة باإلعالن العاشر بمشروع

اإلسكان االجتماعى × 10 خطوات

إكرامى: شريف لن يرحل عن األهلي إال لو قالوا له

مش عاوزينك

مارتن يول ومدرب كوستاريكا معروضان على

المنتخب لخالفة كوبر

تركى آل الشيخ معلقا على تصريحات رانيا علوانى:

"كالم محترم"

والد كهربا فى اتحاد الكرة للحصول على إفادة

بأحقيته فى الرحيل عن الزمالك

اتحاد الكرة يتفق مع األندية على 1000 مشجع فى

الدورى الجديد

صور.. انتشار الثعابين والعقارب بقرية منية السعيد

بالبحيرة واألهالى يستغيثون.. ضحايا يكشفون وقائع

إصابتهم بلدغات سامة.. والمحافظة تأمر بتكثيف

األكثر تعليقا

محمد معيط: إلزام

الممولين والمسجلين

بالضرائب بالتقدم

إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد:

مبادرة لدعم المتعثرين

خالل أسبوع.. وحققنا

فائضا 4 مليارات جنيه

تأمر بإعادتهم للعمل..

ً وتؤكد: إطالق اللحية ذنبا

إدارياً ال يجب التهاون

فيه.. وتضع مبادئ جديدة

للتعامل مع هؤالء الضباط

محمد صالح معروض

على ريال مدريد بـ225

مليون يورو.. ومبابى يهدد

الصفقة

شاهد.. أغلى فيال فى

العالم تستعد الستقبال
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المزيد

PM 07:40 2017/06/16مشمشبواسطة:

عدد الردود 0

النقاب �😎😎� واالرهاب
مشمش االسد الغضوب �😀�

PM 07:52 2017/06/16طبيعة بيئة الداعيه تأثر فى رأيهبواسطة:

عدد الردود 0

ال النقاب وال الحجاب لهم صله بالدين هو عادات نقلها فقهاء
تأثروا ببيئتهم البدويه الصحراويه

وال الحجاب عاده واليمس االسالم بصله بل عادات وتقاليد فقط ليس لها صله بالدين وقال
هذا الكالم أمام األئمه األمام محمد عبده وعلماء األزهر القدام قبل أنتشار الفكر الوهابى

قبل السبعينات قالوا نفس الكالم ورأينا صور مع أهالبيهم بدون النقاب والحجاب لكن غالبية
من يعملون بالدعوه ودرسوا العلوم الدينيه من قرى ومن بدو ومن نجوع

PM 09:22 2017/06/16سعيدبواسطة:

عدد الردود 0

النقاب ليس لة صلة بالدين
لبس النقاب و او خلعة ال يزود الدين و ال ينقصة . انما الدين الخلق الطيب و معاملة الناس

بالحسني و القول الحسن

PM 11:50 2017/06/16األسكندرانيبواسطة:

عدد الردود 0

((جريمه))
..مساء الخير ....النقاب ....اللثام ...تغطية الوجه ....البد من تقنين لجعله ..........جريمه مجتمعيه
ذات خطر داهم على المجتمع ...وأال نحن نهرج ...!!!! اللهم أكشف عنا سوء اللثام والملثمين

.....ف ....ليس لها من دون هللا كاشفه .......وبالش مساااااااااااااتء الفل عشان خاطر األخ
المحترم ...سعد ...األزهري .....ونؤل : مساااااااء العفو ..والمغفرة ...والرحمة ..من رب العالمين

......ومسااااااااااااااااااااااااء الفللي .!!!

AM 12:11 2017/06/17مصري وطني .ضد الكالب الضالة االغبياء اعداء االنسانيةبواسطة:

عدد الردود 0

اتفق مع فضيلتك يا دكتور الطيب . ولكن !!!!!!!
لالسف كل من ترك االغبياء من البنات و النساء في ارتداء النقاب فاهو اثم معهم الن االسالم

لم يامر به .. الن كثير من الجرائم ارتكبت باسم النقاب . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

اضف تعليق

البريد اإللكترونياالسم

عنوان التعليق

جهود اللجنة المشكلة لمواجهة الظاهرة وتوفير

األمصال

وليد سليمان: األهلى فوق الجميع فعال وليس قوال

مواطن يستغيث من حذف 3 أفراد من أسرته

عشوائيا ببطاقة التموين

بيرميدز: اإلعالن عن 3 صفقات مدوية خالل 48

ساعة

مصدر في األهلى: سنخاطب الجهة اإلدارية لحسم

الرعاية حال فسخ عقد "صلة"

حازم إمام يجتمع بـ"رينارد" إلقناعه بتدريب

الفراعنة خلفا لكوبر

أزمة فسخ عقد صلة مع األهلي تتصاعد.. مجلس

القلعة الحمراء ينتظر خطاباً رسمياً للرد على

الشركة الراعية.. الخطيب يفتح خطوط اتصال مع

أمين الصندوق بالنادى.. واتجاه إلحالة الملف للجهة

اإلدارية

شاهد فى دقيقة.. 6 خطوات تمكنك من الكشف

الطبى لصرف معاش تكافل وكرامة

شاهد.. قاعة حفل زفاف شقيق محمد صالح

المصريون يهربون من مقدمة معتز مطر النارية

فى كاريكاتير ساخر لليوم السابع

على الحجار.. حلوانى األغنية

تعرف على نتائج إلغاء أردوغان منصب رئيس

الوزراء ونقل صالحياته لنفسه

«المجتمعات العمرانية»: تحويل األدوار األرضية

بالمدن الجديدة لنشاط تجارى.. خبراء عقاريون

يصفون القرار بالكارثة.. ويؤكدون: القرار يحرم

المدن الجديدة خصوصيتها ويحولها لمناطق

عشوائية
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مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل
المسئولية األدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

ارسال

التعليق

 

تقاريرتقاريرسياسةسياسةعاجلعاجل
تحقيقاتتحقيقاتمحافظاتمحافظاتحوادثحوادث
اقتصاد وبورصةاقتصاد وبورصةكأس العالمكأس العالمرياضةرياضة

كاريكاتيركاريكاتيرعالمعالمعربعرب
ثقافةثقافةتليفزيونتليفزيونفنفن

ألبوماتألبوماتصحةصحةمرأة و منوعاتمرأة و منوعات
صحافة المواطنصحافة المواطنتكنولوجياتكنولوجيامقاالتمقاالت
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