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Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Muhamed Nasirud-din Albanin (Allahu e mëshiroftë) -7 

 

 

Nr. Pyetja Minutazha 

1.  
A lejohet që t’ia japim kamatën e parave të deponuara në bankë kryetarit të Komunës, 
për ta marrë nga ai lejen e ndërtimit të shtëpisë? 

[00:00:00] 

2.  A jepet zekati për stolitë e grave? [00:03:15] 

3.  
Ai që harron namazin e ikindisë dhe i kujtohet kur të hyn koha e akshamit, çka të bëjë? [00:04:49] 

4.  A lejohet që gratë të lyejnë flokët me gel apo me ngjyrë dhe të bëjnë frizurë? [00:05:50] 

5.  A lejohet që gruaja t’i heq qimet nga këmbët e saj? [00:11:08] 

6.  Fejesa a është vaxhib apo synet dhe a ka distancë kohore mes fejesës dhe martesës? [00:15:50] 

7.  [Shejhu fillon me fol rreth dispozitës së masturbimit ..] [00:22:55] 

8.  A lejohet që djali të del me një vajzë që e ka fejuar por, nuk e ka bërë niqah? [00:27:05] 

9.  [Çka lejohet të shihet prej femrës që dëshiron të martohesh me të?] [00:32:15] 
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10.  
Cilat janë çështjet më të rëndësishme me të cilat duhet të fillojmë daven- thirrjen islame? 
[ Rëndësia e shehadetit: La ilahe il-lAllah ] 

[00:38:59] 

11.  Qëndrimi i sheriatit ndaj Urfit – Traditës, apo komenti i ajetit 199 në suren El Araf? [00:52:54] 

                

 

               Me këtë ngjyrë janë shënuar pyetjet. 

               Me këtë ngjyrë janë shënuar fjalët e rastit apo tematikat shtesë, atëherë kur Shejhu zgjerohet në përgjigjen e tij. 


