ﺳ#ﻔ+ﻴﻨ#ﺔ ﺍﻟﻨ%ﺠ#ﺎﺓ
ﻓ+ﻴﻤ#ﺎ ﻳ#ﺠﹺﺐ; ﻋ#ﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌ#ﺒ1ﺪ +ﻟ+ﻤ#ﻮ1ﻻﹶﻩ

De Boodschapper van Allah – moge Allah hem zegenen en vrede schenken – zei:

“.ﻳﻦﹺGﻲ ﺍﻟﺪ+ﻪ; ﻓ1ﺍ ﻳ;ﻔﹶﻘﱢﻬLﺮ1ﻴ# ﺧ+ ﺍﻟﱠﻠ;ﻪ ﺑﹺﻪ+ﻦ ;ﻳﺮﹺﺩ
1 #” ﻣ
“Wanneer Allah het goede wil voor een persoon,
dan schenkt Hij hem begrip van de religie.”
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