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Hent PDF Forlaget skriver: Den strålende karakter udforsker retningslinjerne for god karakter iht. islamisk

etik og moral. Det er så essentielt et aspekt af islam, at Profeten Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص selv erklærede:

»Jeg blev kun sendt for at gøre god karakter fuldkommen« (Ahmad).

Til sine ledsagere forklarede han :ملسو هيلع هللا ىلص

»Sandelig, af de bedste af jer er dem med den bedste karakter« (al-Bukhari).

Første del af Den strålende karakter omfatter de indledende principper for god karakter på baggrund af de
første 33 ud af de i alt 99 udsagn fra Profeten ,ملسو هيلع هللا ىلص som værket er baseret på.

Jørgen Bæk Simonsen, lektor, dr.phil., ToRS, Københavns Universitet
»I tre planlagte bind præsenteres en række traditioner (hadith) udvalgt af Imran bin Munir Husayn, der er en

af de ledende intellektuelle bag IslamAkademiet.

De enkelte udvalgte traditioner præsenteres i den arabiske form der efterfølges af en oversættelse til dansk
med tilknyttet kort kommentering. På den måde sikres læseren en grundig forståelse af den tilgang moderne
muslimer har til de overleverede traditioner om Profeten Muhammads gøren og laden, der for alle muslimer

er af umådelig stor betydning.

Jeg vil stærkt opfordre alle til en gennemlæsning af dette værk.«

Muhammad Zubair Butt Hussain, cand. polit. og samfundsdebattør
»Den strålende karakter er et vigtigt bidrag til den nyere islam-litteratur på dansk. For de traditionelle
sunni-muslimer, som ønsker at holde en tradition i hævd, hvad angår tilegnelse af islamisk viden, er bogen
essentiel, da den beror på Koranen og Profeten Muhammads ملسو هيلع هللا ىلص eksempel. Samtidig gør den tidssvarende

oversættelse samt de tilhørende kommentarer, udarbejdet af Mufti Imran bin Munir Husayn, bogen let
tilgængelig, ikke mindst grundet kontekstualisering til genkendelige hverdagssituationer.

 
Nærværende udgivelse giver ikke alene en paratviden, men inspirerer og opfordrer den enkelte læser til at

omsætte viden til praksis. En praksis, der ikke kun gavner den enkelte læser eller muslimer imellem, men er til
gavn for samfundet som helhed.«
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