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Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Muhamed Nasirud-din Albanin (Allahu e mëshiroftë) - 13
Nga zinxhiri i ligjëratave “El Huda ven Nur” të incizuara nga: Ebu Lejla El Etherij, me nr:761, më:
3 Dhul Hixhe 1413 & 25 Maj 1993

Nr.

Pyetja

Minutazha

Çfarë pozite kanë në Islam shoqatat bamirëse dhe a kanë ngjashmëri me “Bejtul Malin” në
shtetin Islam?
A ka mundësi të sqaroni më tepër për dhënien e zekatit kategorisë “.. dhe në rrugë të Allahut
2.
..”(Et Tevbe:60), ngase ka mospajtim mes hoxhallarëve të vjetër dhe të rinj në komentimin e
saj?
[Shejhu pasi që flet rreth rëndësisë së kuptimit të citateve sipas kuptimit të selefit, e
3. 3
tërheq një paralele mes kësaj dhe një bisede të zhvilluar me dikë tjetër rreth gjykimit për
atë që nuk e ka falë namazin.]
4. A është mirë të mësojmë psikologjinë?

[00:00:00]

5.

A lejohet itikafi në të gjitha xhamitë?

[00:20:56]

6.

A falet Tehijjetul mesxhid në kohët e ndaluara si p.sh. para akshamit, apo gjatë thirrjes së
ezanit?

[00:21:47]

7.

A lejohet heqja e vetullave për gratë?

[00:31:30]

Ndarja e muslimanëve në shumë xhemate a është dukuri pozitive?

[00:36:09]

9.

A është e mundur që 72 grupet të përmendura në hadith të bashkohen dhe të punojnë së
bashku?

[00:42:36]

10.

Cila nga këto xhemate është pala e shpëtuar, kur të gjitha thirren në Kuran dhe Synet?

[00:47:37]

1.

8.

[00:09:00]

[00:15:10]
[00:19:03]
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11.

A bën ta dimë qëndrimin e juaj rreth Jusuf El Kardavit?

12.

A ka mundësi të na tregoni diçka rreth xhematit të “Vëllezërve Muslimanë” [Shejhu e sqaron
realitetin e tyre përmes komentimit të sures El Asr]
Sqarim shtesë rreth “Vëllezërve Muslimanë” d.m.th. historikut, angazhimit dhe realitetit të
tyre?
Dua të di rreth Xhematit Teblig ngase, kam dëgjuar se Ebu Bekr Xhezairi flet shumë fjalë të
mira për ta?
A lejohet ngjyrosja e flokëve për femra dhe për meshkuj?

13.
14.
15.

[00:52:38]
[00:56:10]
[01:02:33]
[01:09:21]
[01:13:45]

16.

Çka thotë Shejh Albani për librin “Hajatus Sahabe” dhe autori i tij a ka qenë prej dijetarëve
që pasojnë Es Selef Es Salih?

[01:21:49]

17.

Më intereson të dijë se ku mësohet dituria e vërtetë dhe se ku praktikohet ajo?

[01:22:32]

18.

A është lufta që bëhet në Bosnje Xhihad apo jo?

[01:23:22]

19.

Mirë, nëse shtetet islame zmbrapsen prej këtij obligimi, a është obligim për individët t’u
shkojnë në ndihmë muslimanëve në Bosnjë?

[01:30:07]

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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