
 

Continue

https://trafficel.ru/123?utm_term=kalma+5+audio


Kalma 5 audio

Atik sa a bezwen çok sitasyon poui veri. Tanpri, ede amelyore atik sa a pa ajoute sitasyon nan sous serye. Materyel ki pa gen anrejistre epi yo emekli. Jwenn sous: Sis Kalimas – nouvel · · · · · JSTOR (Şubat 2015) (Bu şablon mesajın nasıl ve ne zaman kaldırılacak olduğunu öğrenin) Allah'ın İnançları Üzerine Bir dizi kitabın bir bölümü Peygamberler Inkılâp Kitap MeleklerI Diriliş
Günü'nü Ortaya Çıkardı İmam Lık Tabirleri Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri Oruç Hac Metinleri ve bilimleri Kuran Sünneti (Hadis, Sirah) Aqidah (creed) Tevfik (exegesis) Fıkıh (hukuk) Şeriat (hukuk) Tarih Zaman Çizelgesi Muhammed Ehl-i Beyt Sahabah Rashidun İslam Veraset Muhammed Kültür ve toplum Akademisyenler Sanat Takvim Çocuk Sünnet DemografiK Mezhepler
Ekonomi Eğitim Exorcism Feminizm Festivaller LGBT Finans Medrese Ahlak öğreticami Tasavvuf Felsefe Şiir Siyaset Nesir Bilim Kölelik Sosyal refah Kadınlar İlgili konular İslam'da İslam Apostasy İslam Eleştiri Muhammed Kuran Hadis İslam ve diğer dinler İslamiyet İslam ve şiddet terör savaş İslamofobi Cihadizm İslam portalıİslam tarihi İslam fetih Arap yerleşim İslam kural İslam
hakimiyeti İslam İmparatorluğu Mezhepçilik Büyük rakamlar Muhammed bin Qasim Hujwiri Baba Fareed Bulleh Shah Sultan Bahu Muhammed İkbal Muhammed Ali Cinnah Shabbir Ahmed Usmani Okulları nan te panse Sünni Barelvi Deobandi Ehl-i Hadis Şi'yon Lekol Sifis nan lalwa Hanefi Şifia Şafii'i Maliki Hanbeli Camileri moske nan Lahore (Badshahi) Lis moske nan Polit
Pakistan oganizasyon / mouvman Pakistan Lig Mizilman Lig Jamilema Ulema-e-İslam Jamiat Ulema-e-Pakistan Jamaat-e-İslamiik Tehrik-e-Caferia Jamiat Ahleth Dawat Elamighi Jamighi Jamayi Sunhreek Tehrek Kilti Achitekti Babür Indo-- Islamik Indo-Saracenic Literati Urduca Punjabi Peştuto Sindhi Dari (Farsça) Mizik Qawwali Hamd Nasheed Naat Ghazal Lot sije Ahle Sunnat
Mouvman nan Sid Azi Mus nasyonalism nan Sid Azi (Pakistanlı) Kwonik Mizil man pou istwa Endyen İslam Portalı Pakistan vte Portal Sis Kalimah a (Arap: ّتِسل� تاَِمَلكل�   al-kalimāt kom-chita), konnen tou kom sis Tradisyon yo oswa sis fraz yo, se sis fraz Islamik souvan resite pa Mizilman Sid Azyatik. Fraz yo pran bir pati soti nan tet. Sis Kalimahs yo anseye nan peyi Zend,
Pakistan, Bangladeş ak çok medresepeyi Sid Azyatik yo. Lide relijye yo espere kapab resite yo, ak Ministe bir Pakistanlı nan Zafe Relijye nan yon sel egzanp dokunmak kritik siyasi pou nonmen yon moun ki pa t 'kapab resite yo kom tet nan Konsey li yo nan İdeoloji İslamik. [2] Riaz (2008) dosye ezberleme sis Kalimahs la kom yon pati nan müfredat la nan klas 3e ane saum) eğitim
(yani beş yıllık bir kursun üçüncü yılında öğretim) Uttar Pradesh, Hindistan Deobandi Eğitim Darul Uloom Deoband Okulu' nda. [3] Altı Kalimas Sipariş Arapça Anlam Çeviri Ses 1.Kalimat aţ-Ţayyibah (Word of Purity) hiçbir ilahiyat ِٰهلل� ُلوُسَر  ٌدمَحُم  ُٰهلل�  ِالإ  َٰهَِلإ  ama Tanrı, Muhammed Tanrı'nın elçisidir.[4][5] lā āllāha ˈillā-llāhu muţammadun rasūlu-llāhi 2.Kalimat ash-Shahādah ,َال 
(Word of testimony) tanrı nın tanrıdan başka bir şey olmadığına şahitlik ُُهلوُسََرو ُُهْدَبع  ًادمَحُم  َنأ  َُدهَْشأو  َُهل  َكِيرَش  َُهدَْحو َال  ُٰهلل�  ِالإ  َٰهَِلإ  َْنأ َال  َُدهَْشأ   Onun içinde bir ortağı yoktur ve ben Muhammed'in onun hizmetçisi ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. [6][6] Kalimat in-Tamjīd (Majestelerinin Sözü) ِمِيَظْعل� ِيَلْعل�  ِٰهللِ�ب  ِالإ  َةُوق  ََالو  َْلوَح  ََالو  َُرْبَكأ  ُٰهللَ�و  ُٰهلل�  ِالإ  َٰهَِلإ  ََالو  ِٰهِلل  ُدْمَْحلَ�و  ِٰهلل�  َناَْحبُس   Tanrı'ya,
[tüm] övgüler Tanrı'ya ِمِيَظْعل� ِيَلْعل�  ِٰهللِ�ب  ِالإ  َةُوق  ََالو  َْلوَح  ََالو  َُرْبَكأ  ُٰهللَ�و  ُٰهلل�  ِالإ  َٰهَِلإ  ََالو  ِٰهِلل  ُدْمَْحلَ�و  ِٰهلل�  َناَْحبُس  , Tanrı'dan başka ilahiye yoktur, Allah'tan başka yücedir] Ve Allah'tan başka ne güç ne de bir güç vardır, Yüce, Büyük. subāāna -llāhi-īamdu-ġam-ţam du llāhi-lā īllā-lā īilāha īllā-llāhu-llāhu-llāhu-lā āā āwla lā-ţamdu īillā-llāhi Oku-īalīyi oku-aīmi dinle (help·info)[7] 4.Kalimat in-
Tevīīd (Word Oneness) َٰىَلع َُوَهو  ُْريَْخل�  ِِهَدِيب  ِماَْرِكْإلَ�و  ِلَالَْجل�  ًاَدَبأ  ًاَدَبأ  ُتوَُمي  يَح َال  َُوَهو  ُتيُِمَيو  ِييُْحي  ُدْمَْحل�  َُهَلو  ُْكلُْمل�  َُهل  َُهل , َكِيرَش  َُهدَْحو َال  ُٰهلل�  ِالإ  َٰهَِلإ  ٌرِيَدق yalnız Tanrı'dan başka ilahiyat ,َال  ٍءْيَش   ve hiç kimse yoktur. Ortağı. O, bütün yıkımlara ait olan ve bütün övgülerin bir parçası olan. Hayat verir ve ölüme sebep olur, o da hayattadır ve ölmez, asla! Buzağı! Majesteleri ve Münifia. Eli iyiliktir
ve her şey üzerinde güçtür. lā ilāha īillā-llāhu waūdahū lā sharīka lahū-mulku-lahū-ūyū yuīyī-yumītu-yumītu-īayyun lā yamūtu īabadan īabadan an ḏu-jalāli-king-ˈikrām bi-yadihi-l k͟hayr-huwa ˈalā-kulli shayʻin qadīrun dinle (yardım info) 5.Kalimat ( Word Penitans) ُمَالع َْتَنأ  َكِنإ  َُمْلَعأ , ِيذل� َال  ِْبنذل�  َنَِمو  َُمْلَعأ  ِيذل�  ِْبنذل�  َنِم  ِْهَيِلإ  ُبُوَتَأو  ًَةِينََالَعو  ارِس  ًَأطَخ  َْوأ  ًادَْمع  ُُهْتَبْنَذأ  ٍْبَنذ  ْنِم  يبَر  َٰهلل�  ُرِْفَغتَْسأ 

ِمِيَظْعل� ِيَلْعل�  ِٰهللِ�ب  ِالإ  َةُوق  ََالو  َْلوَح  ََالو  ِبُونذل�  ُراَفَغو  ِبُْوُيْعل�  ُراتَسَو  ِبُوُيْغل�   Allah'Tan af diler, Rabbim, işlediğim her günahı ve işlediğim tüm günahları bilinmez. Gerçekte, sen gizli, Hataların Sırlarını bilen ve günahları bağışlayan adamsın. ve Allah, Yüce, Büyük Adm. - llāha rabbī madencilik llāha rabbī madencilik ḏanbin ʾaḏnabtuhu dışında hiçbir güç ve kuvvet yoktur k͟haṭaʾan-
ˈastaʻfiru- ˈalānīyatan-ˈatūbu īlayhi Mina ḏ- ḏanbi-laḏī ḏ-laḏī-ḏanbi-laḏī lā ˈaˈlamu uyūbi-sattāru-sattāru-sattāru-ūuyū bi-afiaru ḏ-ḏanbi affāru ḏ-alâa-lâu ḏ ḏunūbi-kral-lā ā ā awla-lā quwwata īillā bi-llāhi-ˈalīyi-aīīmi dinle (yardım· bilgi) 6.Kalimat Giyim el-Kufr (Disbelief'ın Reddi Word) ِرُْفْكل� َنِم  َُتأَرَبَتو  ُْهَنع  ُْتُبت  ةهههب  َُمْلَعأ  اَِمل َال  َكُرِْفَغتَْسَأو  هههب  َُمْلَعأ  َاَنَأو  ُمٰهلل�  ًءْيَش  َِكب  َكِرُْشأ  َْنأ  ْنِم  َِكب  ُذُوَعأ 

ِٰهلل� ُلوُسَر  ٌدمَحُم  ُٰهلل�  ِالإ  َٰهَِلإ  ُلُوَقَأو َال  ُتَْملَْسَأو  َاهُلك  يِصَاعَْملَ�و  ِنَاْتُهْبلَ�و  ِشِحَاوَْفلَ�و  ِةَميِمنلَ�و  َِةْعِدْبلَ�و  َِةبِيْغلَ�و  ِْبِذْكلَ�و  ِكْرشلَ�و   Ey Allah'ın! Bundan sana sığınırım ve bunu biliyorum ve bilmediğim bir şeyden af diliyorum. Ondan tövbe ettim ve inançsızlığı, çok tanrıcılığı, yalanları, geri dönüşü, sapmayı, iftirayı, ahlaksızlığı, sükuneti ve tüm günahları reddediyorum. Sana boyun eğdim ve
ilan ediyorum: İlahiyat yoktur, ama Tanrı, Muhammed Allah'ın elçisidir ʾaʿūḏu. rika bica šayʻan warfare - ˈanā ˈaˈlamu biyi-ˈastaˈfiruka limā lā ˈaˈlamu bishop ˈanhu War-tabarraţatu mina-kufri king-š-širki-širki-širki-širki-kiḏbi-king-bidati-king-namīmati-fawāţiši-buhtāni buhtāni-buhtāni-king-maāīī kullihā-īaslamtu-īaquwlu lā ˈilāha īllā-īllā ullāu muāammadun rasūlu-llāhi Portal İslam
Dhikrât Tahmid Tahlirbir taki Takya Barış On ŞadHan ^ Yoginder Sikand, Müminlerin Burçları: Hindistan Medreseleri ve İslam Eğitimi, Penguen Kitapları Hindistan, 2005^ Pakistan, Siyasi Bakış, Cilt 5, Sayı 9-12, Siyasal Araştırmalar Enstitüsü, 1996, s. 69^ Ali Riaz (2008). Sadık eğitim: Güney Asya'daki medreseler. Rutgers Üniversitesi Sur. 180. ISBN 978-0-8135-4562-2. ᘂ Malise
Ruthven (2004). İslam'ın tarihi atlası. Harvard Üniversitesi Sur. 14. ISBN 978-0-674-01385-8. Richard Martín. İslam Ansiklopedisi ve İslam Dünyası. Granite Hill Yayıncılar. s. 723. ISBN 978-0-02-865603-8. islamweb.net: نييحيححلا ةلع  ةردتسملا   ^ Sahih Al-Buhari, Sahih Muslim, Ebu Davud, Tirmidhi ve diğerleri [doğrulamak için yeterli değil] kalimah alınan dış bağlantıları İslam
duygusudur kaydedildi. Gerçek bir Müslüman, kalimanın anlamını tamamen bilen, onu samimiyet ve bağlılıkla ilan eden, şartlarına uygun hareket eden ve yaşayan kişidir. 6 (altı) Kalimas çeşitli bilgi kitaplarında kaydedilir ve dünya çapında insanlar tarafından okunur (ve hatırlanır). Bu kalimalar, çocukların bir Müslüman'ın inançlarının temel temellerini öğrenmeleri ve hatırlamaları
için bir araya getirilmiştir. Peygamber'den (bu konuda barış) gelen herhangi bir satın alma ve anlatım doldurarak hepsini bir araya getiremezler. Ancak, bazıları kendi anlatım içine ayrı ayrı alabilirsiniz. Aşağıda listelenen 6 tanınmış Kalimas İlk Kalima: Saflık Kelime (Tayyabah) La ilaha ill Allah Muhammedur-Resul Allah çeviri: Hayır Tanrı ama Allah Mu Ama Messenger Allah ikinci
kalima: Word Tanıklık (Chahaadat) Aon bir illaha illaha vardı, Allahu, Wahdahu La Sharika, Kral ash-Hadu anna Muhammadan'abduhu Kral Rasoolu çeviri: Ben kimse ibadet için sevgi dolu olabilir tanık, Allah, Tek başına, ortakları olmadan, ve ben Muhammed onun hizmetçi ve üçüncü Kalima haberci olduğuna tanık: Yüceltme Sözü (Tumjeed) Subhan Allahu, Wal Hamdu lilahi,
Illahu, walau ve Ekber kralı. Kral lawla kral lawwata Illa billah-al'alii-al-adem Çeviri: Allah'a Glory ve Allah'a Övgü. Allah yoktur, ama Allah ve Allah en büyükleridir. Allah'ın dışında hiçbir kudret ve kudret yoktur. Kalima: Word Of Unity (Tauhid) La ilaha Allahu Wahdahu La Shareeka lahulk, kral lahulhamd, yuhyee kral yumeet, huway saman yumoot abada abada Dhul Jalaali waal
Ikram adlı Ikram alkhayr, wawa huwa 'ne deri shay'in Qadeer Tercüme: (Var) Allah'tan başka ibadet layık değildir. Sadece bir tane. Onun için ortak. Onun için () Krallık. Ve onun için Övgü. Hayatı verir ve ölümle suçlansın. Ve o (diridir). Asla, asla ölmeyecek. Majestelerinin ve Saygının Pozu. Onun elinde iyilik . Ve orada Ve O, güçlü olan her şey hakkındadır. Beşinci Kalima: Tanıklık
Word (Shahaadat) Astahfirulla Rabi Min kulli dhanbin adhanbahu amadan awhata'a khata'a alaniyatan, waubuhuhu ylayhi min adh-dhanbhan hi yul kral adhanb illadhi la a koyun, innakata ghuyub antaamal, wata yedi uloubi, ghaffarudh dhunub, dhunub dhunub hukuk quwwatta illa billahil' hizalama-alhem çeviri :I I. Bilgi, bilinmeyen, gizli veya açık olarak işlediğim her günahtan
Allah'tan, Rabbimden af diler, onu tanıdığım ve bilmediğim günahtan ona yöneltirim. Sen, sen, onların hatalarını ve günahlarını bilen lerin, günahlarının saklı olduğunu biliyorsundur. Ve (hayır) Allah'tan başka güç ve kuvvet yok, Yukarıda, En Yüksek Altıncı Kalima Allahumma innii bika udhuka a biika min ushrika bir fışkırtma mouch bir kuzu içinde. Tubtu anhu kral tabarra-tu min al-
kufri yıkama-şirki wal-kidzhbi wal-ghiibati wal-bidati wan-namiimati walwaishi wal-buhtani w-buhtani w-maasii kulliha. Kral aslamtu kral aquulu la illaha Allahu Muhammedur ResulAllah. Çeviri: (Ey Allah'ım! Kesinlikle seninle korunmak istiyorum, seninle ortak olmak için her şeyi biliyorum ve bunu biliyorum. Ve senden af diliyorum ki, onu bilmemek için. Ben ondan tekrarladı ve
inançsızlık ve çoktanrıcılık ve yalanlar ve ötesinde kendimi özgür yaptı - yenilik ve yol-yollar ve yanlış işler ve suçlama ve itaatsizlik, hepsi ile kayma. Ben de boyun eğdim ve diyorum ki: Allah'tan başka ibadet edilsin, Muhammed Allah'ın Elçisidir.) İngilizce Altı Kalimas Tajveed: 1) Kalamar Tayyab: Laa ilaaha illal Lahoo Mohammadur Rasool Ullah 2) Kalamar Shaadat: Ashado An
Laa ilaha hasta Laho Waho Ash annahamdan abdo Hoo Waosoloo vardır. 3) Kalamar Tamjeed: Subhanallahe Wal Hamdulillahe Kral Laa Ilaha illal Laho Wallahooakbar. Wala Haola Wala Quwwata ille bilardo Aliyil Azeem. 4) Kalamar Tauheed: Laa ilaha ilal Lahoo Wahdahoo Laa Shareekalahoo Lahul Mulko Wamhul Hamdo Yuhe Wa Yumeeto Wa Hoa Haiy Yul La Yamoto
Beyadito Khair. Kral Hoa Allan Kulli Shai Qadeer'de. 5) Kalamar Astaghfar: Astaghfirullah Haham Min kullay Zambin Aznabtuho Amadan Ao Khat A Sirran Ao alania Watoobobo Watoobohe Minaz Zambil LazeE Aala Kral Minaz Zambil Lazer Aalamo innaka anta Allamul Ghuyobi Wattaubi Sattaul Kral Ghaffaruz Zunoobi Waola Haola Wala Quwwata ila bilahil Aliy Azeem. 6)
Kalamar Rade Kufr: Aaozubika Min An Oshrika Bei Shai Awn Kral Anaa Aalamo Behi Behi Tubtu YonHo Tabarto Minal Kufri Washshirki Walzbi Wal zbi Wal Jhee Wal Wal Bidaati Wan Nameemati Wal Fawashi Wal Bohtani Wal Maasi Kulliha Kral Aslamtoo Kral Aamantoo Kral Aqoolo Laa ilaaha illal Lahoo Mohammadur Rasool Ullah. Ullah, ne kadar.
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