Islam : frågor & svar
Tvärtemot vad en del omedvetet fått för sig eller medvetet försöker antyda, inbjuder Islam
människan att ställa frågor i syfte att erhålla kunskap och uppnå sanning; även när det kommer till
Islams egna lagar! Människan har en inre drift att vilja utvecklas och nå fullkomlighet och på den
vägen söker hon ta reda på och veta varför saker och ting är som de är. Denna naturliga egenskap
inte enbart bejakas av Islam utan även hyllas och manas till; inte minst genom att många av
Koranens verser avslutas med frågan ”reflekterar/tänker/förstår/inser/begriper/… de inte?!” som
används som en varslande och uppmanande påminnelse i detta syfte. Även via hadither
(återberättelser) som anger att ”en timmes reflektion är bättre [högre i värde] än sjuttio år av
dyrkan” betonas vikten av reflektion i syfte att erhålla kunskap och insikt! Boken du håller i din hand
är en samling frågor och svar kring diverse Islamiska lagar och logiken bakom dessa. Två av vår
samtids stora rättslärda, Ayatullah Makarim Shirazi och Ayatullah Ja’far Subhani, belyser
inverkande faktorer kring de religiösa principerna som berörs av frågorna kring dessa lagar på ett
enkelt, lättförståeligt, övergripande och sammanfatt vis och inbjuder således läsaren att få inblick i
ett antal vanligtförekommande frågor relaterade till Islam och Profetens(S) Ahl al-Baits(A) skola!
Frågorna är ställda av ordinära indvider på olika platser runt om i världen, kring diverse olika
ämnen, med ett gemensamt mål och syfte – nämligen att avlägsna slöjorna av okunskap och
ignorans i utbyte mot sanningens ljus – må vi alla vistas under dess sken inshaAllah (om Gud så
vill)!
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fatherzakaria.net
second message to obamafrom AlFadyTVon Vimeo. Fr Zakaria Statement concerning. his
relationship to the making of Mohamed movie: Recently, media outlets have attempted ...

Financial Islam
Banque et Assurance Islamique ... Islamic Finance The Islamic banking industry is considered to
be one of the fastest growing sectors in the financial industry...

Islam — Wikipédia
Le mot « islam » est la translittération de l’arabe مالسإلا, islām écouter, signifiant : « la soumission
et la sujétion aux ordres de Dieu » [1]

Islam in France
Islam is the second-most widely professed religion in France behind Catholic Christianity by
number of worshippers. France has the largest number of Muslims in ...

Fr. Guy Pagès: “Islam is an imposture, and all the more ...
Father Guy Pagès is a French Roman Catholic and the author of several books on Christianity and
Islam. Back in March Fr. Pagès took part in a “de-Islamization ...

Islam : Toute l'actualité sur Le Monde.fr.
Islam - Découvrez gratuitement tous les articles, les vidéos et les infographies de la rubrique Islam
sur Le Monde.fr.

Without Christian witness and culture, the West cannot ...
Decades ago, Hilaire Belloc prognosticated that Europe would become easy prey to Islamicization
because “it has forgotten its nature in forgetting its religion ...

From former Muslims who became Catholics, and their ...
Here follows the text of an Open Letter to Pope Francis that you can sign if you so wish. We will
present it as soon as it reaches a significant number of ...
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Luther Looks at Islam
By Fr. George W. Rutler. Fr. George W. Rutler is pastor of St. Michael's church in New York City.
He is the author of many books including Principalities and Powers ...

4

