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Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Muhamed Nasirud-din Albanin (Allahu e mëshiroftë) - 16 

- Kjo ligjëratë është mbajtur më: 25 Dhul Hixhe 1417 &  8  Tetor 1996  - 

 

 

Nr. Pyetja Minutazha 

1.  Bisedë e lirë .. [00:00:00] 

2.  A ka mundësi të na sqaroni rreth vlerës së hixhabit dhe rregullat e tij? [00:00:50] 

3.  A lejohet që gruaja të vesh pantallona të gjerë të cilat përgatiten veçantë për gratë? [00:10:37] 

4.  Një sqarim rreth pantallonave, historikut dhe rregullave të veshjes së tyre? [Këtu Shejhu flet 

rreth kushteve të xhilbabit për gruan myslimane, e që janë tetë.] 
[00:11:17] 

5.  A ka mundësi të na sqaroni se cilat tesha llogariten të mosbesimtarëve e cilat jo dhe si 
përcaktohet përngjasimi dhe kundërshtimi i mosbesimtarëve? 

[00:20:25] 

6.  [Praktikimi i rregullit në çështjen e kravatës ..] [00:26:40] 

7.  Disa thonë se përngjasimi në tesha nuk është i rrezikshëm, a është kjo e vërtetë? [00:28:35] 

8.  Shejhu i kthehet përgjigjes për pyetjen e 5 dhe flet për kundërshtimin e mosbesimtarëve? [00:31:05] 

9.  Shejhu këtu e tregon takimin që e ka pas me një prift ortodoks nga Libani .. [00:44:20] 

10.  A lejohet që gratë t’i lidhin flokët dhe t’i bëjnë si gungë brenda apo jashtë shtëpisë si dhe në 
namaz? 

[00:53:34] 

11.  Nëse falet xhemati i parë në xhami dhe më pas vijnë të tjerë, a lejohet të falet namazi me 
xhemat të dytë? 

[00:59:08] 
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               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. 


