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

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

 

 

Nr. Pyetja Minutazha 

1.  Rëndësia e gjuhës arabe. [00:00:00] 

2.  A duhet ta falim namazin e Bajramit në xhami, nëse imami në musal-la është një bidatxhi?  [00:03:55] 

3.  Cila është rëndësia e musal-las? [00:09:28] 

4.  Cili është ndëshkimi për mosfaljen e namazit të Bajramit? [00:14:40] 

5.  
Në Egjipt kanë hyrë në Ramazan një ditë pas neve (Jordan) dhe më pas një person ka ardhur në 

Jordan nga Egjipti dhe e ka përfunduar agjërimin sipas Jordanit, çka të bëjë? 
[00:17:11] 

6.  A duhet që imami ta lajmëroj muezinin e papërgjegjshëm te Bashkësia Islame?  [00:18:42] 

7.  
A bën ta bëjmë namazin e Bajramit kaza? (Rregull rreth bërjes së ibadeteve  kaza) [00:20:09] 

8.  A është hadithi që e kam parë në “Daiful Xhami” i njëjtë me atë te Buhariu? [00:27:29] 

9.  Nuk e ka ditur që është dita e parë e Ramazanit dhe ka ngrënë, çka të bëjë?  [00:30:04] 

10.  Vazhdim i përgjigjes rreth hadithit të mëparshëm. [00:31:10] 

11.  
A lejohet të falet namazi i Bajramit në xhami pasi që nuk falet në musal-la? (Rëndësia e xhamisë në 

Islam dhe mëkati i banorëve të një vendbanimi që nuk ka xhami, qoftë fshat apo qytet dhe përkujtim 
[00:35:26] 
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për rolin e rëndësishëm të talebeve) 

12.  A bën t’i pranojmë dhuratat nga mosbesimtarët gjatë festave të tyre? [00:44:33] 

13.  Rreth agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit? [00:46:10] 

14.  A duhet të agjërohen ditët e Shevalit një pas një apo lejohet të agjërohen të ndara? [00:47:32] 

15.  Cila është urtësia e asaj që Bajrami i Fitrit është një ditë ndërsa ai i Kurbanit katër ditë? [00:53:36] 

16.  Cilat janë synetet e ditës së Bajramit dhe a lejohet vizita e varreve? [00:55:20] 

17.  Rëndësia e gradualitetit në thirrjen e njerëzve në fe? [00:57:00] 

18.  Një çështje e rëndësishme: Kur duhet të tregohet dituria dhe kur duhet të fshehet? [00:57:55] 

19.  
Përgjigje rreth dispozitës së namazit të Bajramit dhe mos obligueshmërisë së namazit të xhumasë 

nëse është falë namazi i Bajramit ditën e Xhuma.  
[00:59:43] 

20.  Vazhdimi i përgjigjes në pyetjen nr: 18. [01:03:30] 

21.  Përgjigje rreth një hadithi të dobët, hadithi i “Qarjes së gjatë” dhe tri haditheve të tjera. [01:13:12] 

22.  Vazhdimi i përgjigjes në pyetjen nr: 18. [01:18:45] 

23.  Ku duhet të falet namazi i Bajramit? [01:22:17] 

24.  Çështje e rëndësishme rreth urtësisë së faljes së namazit të Bajramit në musal-la? [01:25:34] 
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25.  
Pyetje, gjithashtu, rreth anulimit të faljes së namazit të Xhumasë në ditën e Bajramit pasi që është 

falë Bajrami.  
[01:28:38] 

                

                

               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. 

          Pyetjet të cilat iu janë parashtruar Shejhut në arabisht nga disa të pranishëm apo edhe përmes telefonit. 

 


