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نماز	را	مى	کردند.	همىشه	مى	گفتند:	»در	مورد	نمازتان	اهمال	
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بخوانم،	اىن	خالف	است؛	نگوىىد	اىن	حرف	را.	به	نمازتان	

اهمىت	دهىد؛	اول	نماز«.
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