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Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Muhamed Nasirud-din Albanin (Allahu e mëshiroftë) - 12 

- Nga zinxhiri i ligjëratave “El Huda ven Nur” të incizuara nga : Ebu Lejla El Etherij, me nr:649 -  

 

 

Nr. Pyetja Minutazha 

1.  
Shejhu arsyetohet para disa të pranishmëve se tashmë ka ardhur koha e takimit me studentët 

shqiptarë. 
[00:00:00] 

2.  Këshilla për studentin i cili është pranuar në Universitetin Islamik në Medinë .. [00:02:02] 

3. 3 Në Universitetin Islamik janë disa fakultete, në cilin prej tyre më këshilloni të regjistrohem? [00:10:30] 

4.  Ku mundemi të përfitojmë dituri, në Medinë, jashtë universitetit? [00:11:27] 

5.  Kur llogaritet se njeriu ka “ikur nga fronti” siç është përmendur në hadith? [00:12:10] 

6.  
A ka raste kur lejohet “ikja nga fronti” diskutimi rreth mendimit të Ibn Hazmit për këtë 

çështje? 
[00:12:58] 

7.  Cila është metodologjia më e mirë e mësimit të temave të fikhut p.sh.? [00:14:43] 

8.  Po kemi vështirësi për ta kuptuar Ibn Tejmijen, si t’ia bëjmë dhe disa dyshime për të? [00:21:10] 

9.  
Në fillim të kërkimit të diturisë, kur mësojmë fikhun, a duhet patjetër t’i mësojmë të gjitha 

medhhebet apo të mësojmë direkt nga Fet-hul Bari, p.sh.? 
[00:27:19] 

10.  
Pyetje rreth fetvasë: Në kohën e inflacionit lejohet të merret kamata nga banka për paret e 

deponuara në bankë, për shkak të rënies së vlerës së tyre? 
[00:31:31] 
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11.  Si t’ia bën me kamatën e parave të deponuara në bankë? [00:39:37] 

12.  A lejohet që këto para të jepen për ndërtimin e medreseve, xhamive, etj? [00:44:44] 

13.  Pyetje rreth një hadithi që ka të bëjë me Ajetul Kursijj? [00:45:56] 

14.  A lejohet që gratë të veshin shamia me ngjyra të ndryshme apo të zbukuruara? [00:46:30] 

15.  
Pyetje rreth mendimit të Shejh Ibn Bazit se toka është e rrafshët? [Këtu Shejhu flet rreth 

edukatës ndaj dijetarëve. Si dhe flet për afërsinë e tij me Shejh Ibn Bazin gjatë kohës kur ka 

qenë si profesor në Universitetin Islamik.] 

[00:52:34] 

16.  
[Shejhu sjell për shembull: Çështjen e talakut përfundimtar (shkurorëzimit) përmes shqiptimit 

të tij tre herë në të njëjtën kohë, për të treguar që ndodh që të katër medhhebet të pajtohen 

për një çështje e cila mund të jetë gabim dhe më pas e tregon mënyrën e drejtë, sipas 

synetit, të shkurorëzimit.] 

[01:05:12] 

 
 
 
 
 
 
 
 
               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. 


