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Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Muhamed Nasirud-din Albanin (Allahu e mëshiroftë) - 14 

- Kjo ligjëratë është mbajtur më: 10 Janar 1996 - 

 

 

Nr. Pyetja Minutazha 

1.  Pyetje rreth librit “Eth Themer El Mustetab” dhe disa librave tjera. [00:02:30] 

2.  Shejhu tregon përvojën e tij me shërbimin sekret në Jordan. [00:04:34] 

3.  A bën të martohem me një vajzë që nuk ka mbulesë? [00:09:40] 

4.  A mund t‟ia drejtoni një këshillë atyre që e kanë të vështirë të gjejnë femra me mbulesë dhe 

frikësohen për nderin e tyre? 
[00:11:53] 

5.  Prezantimi i studentëve që kanë qenë prezent në këtë takim. [00:17:40] 

6.  Këshillë nga Shejhu në vend të parathënies .. [Shkaqet e ngritjes së umetit dhe prapambeturisë së 

tij si dhe flet për ‘Tasfije dhe Terbije’] 
[00:19:33] 

7.  Cila është dispozita e sheriatit për sigurimin e pasurisë, veturave p.sh? [00:42:10] 

8.  Sqarim shtesë rreth llojit të kamatës „El Iine‟ e cila është përmendur në hadithin që e ka 

cekur Shejhu gjatë këshillës? [Shejhu sqaron diç nga morali i jehudëve] 
[00:48:40] 

9.  A është problemi që ndodh me përcaktimin e fillimit të Ramazanit për shkak të mospajtimit 

rreth „Ditës së dyshimtë‟? [Dhe këshillë për muslimanët në shtetet ku nuk shikohet hëna] 
[01:05:49] 

10.  Tek ne i përmbahen takvimit dhe ndodh që në Saudi, Ramazani të hyn një ditë përpara, 

atëherë a t‟i përmbahemi takvimit apo Arabisë Saudite? 
[01:17:20] 

 
               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. 


