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Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Muhamed Nasirud-din Albanin (Allahu e mëshiroftë) - 11 

 

 

Nr. Pyetja Minutazha 

1.  Disa fjalë rreth edukatës së teshtimës dhe selamit në një tubim. Edukata e bisedimit nëpër 

tubime. 
[00:00:00] 

2.  Si përcaktohet namazi dhe agjërimi në vendet ku dita është e shkurtë? [00:07:26] 

3.  A bën të lahemi në Detin e Vdekur? [00:10:40] 

4.  Paqartësi rreth shkakut të ndalimit të qëndrimit në vendet e ndëshkuara nga Allahu i lartësuar. 

[Këtu Shejhu sqaron qëndrimin e drejtë të muslimanit ndaj citateve nga Kurani dhe Syneti] 
[00:15:25] 

5.  Kur njeriu sheh flokë të një femre p.sh. në banjo, a e ka të lejuar t’i shikoj ato? [00:24:53] 

6.  A lejohet që vajzat të shkojnë për studime, p.sh. në Jordan, dhe të banojnë në internat të vajzave? [00:26:10] 

7.  A ka dallim mes rastit kur ajo udhëton vetëm prej vendit të vet dhe kur ajo vjen deri këtu me 

mahrem e pastaj mbetet në studime e vetme? 
[00:30:13] 

8.  Në cilën libër është përmendur mendimi i Esharive që e treguat? [Në përgjigjen e pyetjes nr: 4] [00:31:00] 

9.  A ka kohë të caktuar që pas saj mund të prishen varrezat dhe shteti të ndërtoj rrugë, p.sh.? [00:31:15] 

10.  A lejohet që nusja të merr dorë, p.sh. vjehrrit, etj? [00:37:32] 

 

               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. 


