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Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Muhamed Nasirud-din Albanin (Allahu e mëshiroftë) - 15 

- Kjo ligjëratë është mbajtur më: 24 Dhul Kade 1417 & 10 Janar 1996 - 

 

 

Nr. Pyetja Minutazha 

1.  Shejhut ia përshkruajnë gjendjen në Kosovë dhe përgatitjen për rezistencë? [00:00:00] 

2.  A ka mundësi që të sqaroni në përgjithësi mënyrën e kryerjes së Haxhit? [Sqarim i llojeve të 

Haxhit dhe nxitja për ta kryer haxhin temettu’] 
[00:02:30] 

3.  [Sqarim rreth rregullave të vizitës së Xhamisë së Pejgamberit (alejhis salatu ues selam)] [00:16:08] 

4.  Pyetje rreth hadithit që nxit për faljen e dyzet namazeve në Medine? [00:19:00] 

5.  Nëse nuk mundesh me e prek gurin e zi, a është prej synetit me bërë me shenjë kah ai? [00:21:57] 

6.  A lejohet të bëjmë umre pas haxhit dhe bërjen e ihramit prej Tenimit? [00:22:42] 

7.  [Rëndësia e pasimit të synetit dhe kujdesi nga veprimi  që nuk është në pajtim me të.] [00:31:20] 

8.  A është kusht t’i tregojmë gruas së parë nëse duam të martohemi me të dytën? [00:34:25] 

9.  Nëse martohet pa i treguar gruas së parë, kjo a ka ndikim negativ në kontratën e martesës? [00:38:21] 

10.  Nëse shkon në Ramazan në Mekë dhe e bënë umren por, qëndron në Mekë deri në haxh, 

atëherë a bën që umren e haxhit me e kryer për nënën? 
[00:38:50] 

11.  Transmetohet se ka prej selefit që kanë falë gjatë natës njeqind rekate p.sh., a ka ndonjë 

hadith që tregon për këtë? 
[00:41:19] 

12.  Namazi i xhumasë, ikindisë dhe i jacisë a kanë synet përpara? [00:49:33] 
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13.  Nëse njeriu shkon bedel për dikë, a i merr shpërblimet sikurse ai që kryhet për të?  [Sqarim 

rreth bedelit] 
[00:51:00] 

14.  Kur duhet ta bëjmë haxhin për të afërmin i cili është i sëmurë por, më herët ka pas mundësi 

ta kryej haxhin?  
[00:56:23] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               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. 


