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Sūrah Yā Sīn Imran Bin Munir Husayn Hent PDF Forlaget skriver: En ny dansk oversættelse af Surah Ya Sin i
en tresproget udgave, sat op sammen med den arabiske Korantekst og den anerkendte urdu oversættelse Kanz

al-Iman af Mujaddid al-Islam Imam Ahmad Rida Khan al-Hanafi.

Denne danske oversættelse af Surah Ya Sin er udarbejdet på baggrund af en metodisk tilgang der balancerer
mellem hensynet til grammatikken og hensynet til meningen, med udgangspunkt i en lang række anerkendte
klassiske værker inden for Koranfortolkning og forklaring (tafsir). Blandt de værker som oversættelsen er
baseret på er eksempelvis Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Nasafi, Tafsir al-Jassas, Tafsir al-

Jalalayn, Tafsir Tibyan al-Qur'an og Tafsir al-Darwaysh m.fl.

Skal du afholde arrangementer med Koranrecitation, give nogen en smuk lille gave eller ønsker du blot at
forstå meningsindholdet i Surah Ya Sin, også kaldet ´Koranens Hjerte´, har du nu en oplagt mulighed med

denne udgivelse.

Yderligere detaljer og information på IslamAkademites hjemmeside. 
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