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Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Muhamed Nasirud-din Albanin (Allahu e mëshiroftë) - 8 

- Incizuar më: 17 Dhul Hixhe 1414  - 

  

 

Nr. Pyetja Minutazha 

1.  Kjo pjesë është e njëjtë me pyetjet 2 dhe 3 në fillim të kasetës nr: 4 [00:00:00] 

2.  
Prej këtu fillon ligjërata e re..  Cila është mënyra e larjes së xhenazes?  

[ Falja e namazit të xhenazes në musal-la me këpucë të mbathura dhe sqarimi i mënyrës së 

faljes së namazit të xhenazes. Sqarimi i disa adeteve të këqija me këtë rast.] 

[00:08:35] 

3.  Këshillë për të rinjtë që kanë problem me zbatimin e disa syneteve në xhami? [Shejhu tregon 

për përvojën e tij kur ka shkuar në Jordan dhe për synetet e lëna  apo bidatet e bëra atje.] 
[00:30:07] 

4.  Si t’iu bëjmë davet njerëzve që bëjnë dua tek varrezat që janë në oborr të xhamisë dhe i 

konsiderojnë të vdekurit evlija? 
[00:41:10] 

5.  Ia përcjell selamin nga disa studentë dhe haxhilerë që i ka takuar gjatë haxhit. [00:44:30] 

6.  A lejohet që një djalë që donë të fejohet me një vajzë, në të ardhmen, ta ketë fotografinë e 

saj? 
[00:45:43] 

7.  A lejohet që djali të flasë me vajzën që donë ta fejon, para se të kryhet fejesa? [00:47:13] 

 

 

               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. 


