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Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Muhamed Nasirud-din Albanin (Allahu e mëshiroftë) - 10
- Kjo ligjëratë është vazhdim i ligjëratës së mëparshme me nr: 09 -

Nr.
1.

Pyetja

Minutazha

Vazhdim i përgjigjes rreth hadithit të Eu Bekrit por, këtu çështjen se a dëgjojnë të vdekurit apo

[00:00:00]

jo?

2.

Përfundon përgjigja në pyetjen e mëhershme.

[00:01:14]

3.

Nëse të vdekurit nuk dëgjojnë në varrezat e tyre, atëherë pse është synet me iu dhënë selam

[00:02:30]

varrezave?

4.

A lejohet me iu dhënë serbëve në Kosovë ryshfet për të arritur me zhvillu një aktivitet tregtar?

[00:08:45]

[Pyetja është parashtruar para luftës në Kosovë]

5.

A lejohet transplantimi i organeve?

[00:14:10]

6.

Kur ngordhin zogjtë a është e vërtetë se duhet të vorrosen?

[00:18:29]

7.

Çka nënkuptojmë me rrizkun – furnizmin të përmendur në hadithin e Abdullah b. Mesudit

[00:19:23]

rreth krijimit të njeriut?

8.

[Shejhu këtu sqaron se shkrimi i përmendur në këtë hadith është shkruar më herët në Pllakën e
ruajtur - Levhi mahfudh dhe shkrimi nuk është detyrim por, dije paraprake e Allahut të

[00:20:14]

lartësuar që e dinë realitetin e jetës së këtij personi, nga të gjitha aspektet.]

9.

Shejhu e tregon një tregim për një person nga sufitë (dervishët) ..

[00:26:25]
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10. Kur duhet ta falim tehijjetul Mesxhid?

[00:31:23]

11. Lexim i Kuranit nga Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) prej fundit të sures Furkan.

[00:33:15]

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.
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