 } ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ ْﻢُﻜِﻠْﺒَﻗ ْﻦِﻣ َﻦﻳﯾِﺬﱠﻟﺍا ﻰَﻠَﻋ َﺐِﺘُﻛ ﺎَﻤَﻛ ُﻡمﺎَﻴﯿﱢﺼﻟﺍا ُﻢُﻜْﻴﯿَﻠَﻋ َﺐِﺘُﻛ،٬ ﺭرﻣﻀﺎﻥن ﺃأﻳﯾﺎﻡم ﻣﻌﺪﻭوﺩدﺍاﺕت
 ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺴﺘﺜﻘﻠﻪﮫ،٬  َﻥنﻮُﻘﱠﺘَﺗ{ ﺗﺄﻣﻞ ـ ﺍاﺧﻲ ﺍاﻟﻤﺴﻠﻢ ـ ﺃأﻳﯾﺎﻡم ﻣﻌﺪﻭوﺩدﺍاﺕت،٬ ٍﺕتﺍاَﺩدﻭوُﺪْﻌَﻣ ﺎًﻣﺎﱠﻳﯾَﺃأ
.  ﻣﺎﻫﮬﮪھﻮ ﺇإﻻ ﺃأﻳﯾﺎﻡم ﻣﻌﺪﻭوﺩدﺍاﺕت،٬  ﻭوﻳﯾﺘﻤﻨﻰ ﺑﻌﻀﻬﮭﻢ ﻧﻬﮭﺎﻳﯾﺘﻪﮫ،٬ ﺑﻌﺾ ﺍاﻟﻨﺎﺱس
Allah w Koranie określił czas trwania postu jako krótki mówiąc,
że to jest policzona liczba dni. Rzekł: "O wy, którzyście
uwierzyli! Został wam przepisany post. Tak jak był przepisany
tym przed wami. Być może będziecie bogobojni. (Przez)
wyliczoną liczbę dni" (2;183-184).
Allah in the Quran has defined the duration of fasting as in
short, that it is counted the number of days. He said: "Oh you
who believe! Fasting is prescribed to you as it was prescribed to
those before you, that you may (learn) self-restraint, - (Fasting)
for a fixed number of days;" (2;183-184).
	
  

	
  	
  

 ﻓﺎﻟﻨﺎﺱس ﺑﻴﯿﻦ ﺭرﺍاﺑﺢ،٬  ﻭوﷲ ﺃأﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻗﻀﻴﯿﺖ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻷﻳﯾﺎﻡم،٬ ﻭوﻳﯾﻤﻀﻰ ﺛﻠﺚ ﺍاﻷﻳﯾﺎﻡم ﺍاﻟﻤﻌﺪﻭوﺩدﺍاﺕت
 ﺍاﻹﺣﺴﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﺘﻘﺮﺏب ﺇإﻟﻰ ﷲ ﻓﻴﯿﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ،٬  ﺑﻞ ﻳﯾﺠﺐ ﻋﻠﻴﯿﻨﺎ،٬  ﻭوﻟﻜﻦ ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ،٬ ،٬ ﻭوﺧﺎﺳﺮ
.ﺃأﻳﯾﺎﻡم
W tym roku jest ich 30, z których minęło już 1/3, dlatego
powinniśmy dziś zatrzymać się i zastanowić się nad naszym
postem - naszym utargiem .
A third of this blessed month has gone. Only Allah knows
exactly how we spent this time. We should stop and think about
our fast – our benefit.

 ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ،٬  ﺗﻘﺮﺏب ﻣﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﮫ،٬  ﻭوﻣﺠﺎﻻﺕت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،٬  ﻭوﻋﺒﺎﺩدﺍاﺕت ﺟﻠﻴﯿﻠﺔ،٬ ﺃأﻋﻤﺎﻝل ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة
.  ﻭوﻫﮬﮪھﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺸﻬﮭﺮ ﺍاﻟﻌﻈﻴﯿﻢ،٬  ﻭوﺃأﻥن ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻣﻦ ﺃأﻫﮬﮪھﻠﻬﮭﺎ،٬ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃأﻥن ﻳﯾﺤﺮﺹص ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ
W Ramadanie mamy bardzo dużo środków i narzędzi jakich
możemy użyć by zbliżyć się do Allaha, bowiem miesiąc ten jest
miesiącem, który przychodzi raz w roku.
In Ramadan, we have a lot of resources and tools that we can
use to get closer to Allah, because this month is the month that
comes once a year.
	
  
	
  

،٬  ﻓﻲ ﺍاﻟﺤﺪﻳﯾﺚ ﺍاﻟﺬﻱي ﺭرﻭوﺍاﻩه ﺃأﺑﻮ ﺫذﺭر-  ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻋﻦ ﺍاﻟﻨﺒﻲ،٬ ،٬ ﻭوﻣﻦ ﺫذﻟﻚ ـ ﺻﻼﺓة ﺍاﻟﺘﺮﺍاﻭوﻳﯾﺢ
 (( ﺔﻠﻴﯿﻟ ﻡمﺎﻴﯿﻗ ﻪﮫﻟ ﺐﺘﻛ ﻑفﺮﺼﻨﻳﯾ ﻰﺘﺣ ﻡمﺎﻣﻹﺍا ﻊﻣ ﻡمﺎﻗ ﻦﻣ )) ﻓﺎﺣﺮﺹص ـ ﺃأﺧﻲ ـ: - ﻳﯾﻘﻮﻝل
 ﻭوﺍاﺣﺬﺭر ﺃأﻥن ﺗﻜﻮﻥن ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﺆﻻء،٬ ﻋﻠﻰ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﺍاﻟﻘﻠﻴﯿﻠﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﯾﻜﺘﺐ ﻟﻚ ﺑﻬﮭﺎ ﺍاﻷﺟﺮ ﺍاﻟﻜﺜﻴﯿﺮ
.ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻻ ﻳﯾﺼﻠﻮﻥن ﺇإﻻ ﺍاﻟﻌﺸﺎء ﻭوﻳﯾﻘﻀﻮﻥن ﺍاﻟﻠﻴﯿﻞ ﻣﺘﻨﻘﻠﻴﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺇإﻟﻰ ﺃأﺧﺮﻯى
Pośród tych czynów jest salat al-Tarałih - tak jak mówiliśmy w
poprzedniej chutbie – przypominam, że według hadisu
relacjonowanego przez Abu Dzara Prorok rzekł: „Kto czuwać w
modlitwie za imamem będzie póki on nie zakończy, zostanie mu
zapisane jakby modlił się przez całą noc.”
From amongst the best deeds, Salah Trawih. It has been narrated
a hadith by Abu Dzar (R. A) stating that “He who stands behind
the imam until he goes, it is written in his deeds that he stood
praying the whole night”.

،٬  ﻋﺒﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﺪﻋﺎء،٬  ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﺃأﻥن ﻳﯾﺤﺮﺹص ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻤﺴﻠﻢ،٬ ﻭوﻛﺬﻟﻚ ـ ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﺒﺎﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﻌﻈﻴﯿﻤﺔ
} : ﻳﯾﻘﻮﻝل ﺗﺒﺎﺭرﻙك ﻭوﺗﻌﺎﻟﻰ
Innym sposobem jest du’a - które muzułmanin winien opanować
i wygłaszać zwłaszcza w takim błogosławionym miesiącu - Bóg
rzekł:
Other way during this month we should make time for make
du’a (asking Allah), seeking from his infinite bounty. Allah says
in the Quran

ﻮﻥن َﺟﻬﮭَﻨﱠ َﻢ
َ ُُﻭوﻥن َﻋ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ َﺩدﺗِﻲ َﺳﻴﯿَ ْﺪ ُﺧﻠ
َ ﻳﯾﻦ ﻳﯾَ ْﺴﺘَ ْﻜﺒِﺮ
َ َﻭوﻗَﺎ َﻝل َﺭرﺑﱡ ُﻜ ُﻢ ﺍا ْﺩد ُﻋﻮﻧِﻲ ﺃأَ ْﺳﺘَ ِﺠﺐْ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺇإِ ﱠﻥن ﺍاﻟﱠ ِﺬ
{ ﻳﯾﻦ
َ ﺍاﺧ ِﺮ
ِ َﺩد
„Wasz Pan rzekł: 'Proście Mnie, a Ja wam spełnię! Zaprawdę,
Ci, którzy wywyższają się ponad czczenie Mnie – tacy wejdą do
Gehenny z pokorą!”.
“And your lord says: Call on me. I will answer your prayer. But
those who are too arrogant to serve me will surely find
themselves in hell, in humiliation."

 ﻭوﺃأﻱي ﻣﻜﺎﻧﺔ،٬  ﻭوﻟﻪﮫ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﮭﺮ ﺭرﻣﻀﺎﻥن،٬ ﻓﺎﻟﺪﻋﺎء ﻋﺒﺎﺩدﺓة ﺗﻘﺮﺏب ﺇإﻟﻰ ﷲ
 ﻓﻔﻲ ﺍاﻟﺤﺪﻳﯾﺚ ﺍاﻟﺬﻱي ﺭرﻭوﺍاﻩه ﺍاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪﮫ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ،٬ ﻟﻠﺪﻋﺎء ﺃأﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺃأﻧﻪﮫ ﻳﯾﺴﺘﺠﺎﺏب
))  (( ﺩدﺮﺗ ﺎﻣ ﺓةﻮﻋﺩد ﻩهﺮﻄﻓ ﺪﻨﻋ ﻢﺋﺎﺼﻠﻟ ﻥنﺇإ: -  ﻳﯾﻘﻮﻝل ﺍاﻟﻨﺒﻲ،٬ ﻋﻤﺮﻭو
Du’a ma szczególna wartość u Allaha, jest również aktem
uwielbienia Go, zwłaszcza w miesiącu ramadan. Dużą
wskazówkę stanowi wypowiedz proroka kiedy rzekł: „Przy
przerwaniu postu poszczącemu przysługuje du’a, która nie
zostaje odrzucone” .
So we see asking from Allah, is also an act of worship. It’s a
very important worship during Ramadan, and what better way to
get what we need than asking from Allah. In a hadith the
prophet (S.A.W) teaching that for the prayer made by a fasting
person at the time of iftar (breaking fast) is accepted.

 ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ،٬  ﻭوﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃأﻥن ﻻ ﻳﯾﻐﻔﻞ ﻋﻨﻪﮫ،٬  ﻳﯾﺘﻤﻴﯿﺰ ﻋﻨﻪﮫ ﻓﻲ ﻏﻴﯿﺮﻩه،٬ ﻓﺎﻟﺪﻋﺎء ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺸﻬﮭﺮ
 ﻭوﻳﯾﺪﻋﻮ ﻷﻫﮬﮪھﻞ ﺍاﻟﺒﻠﺪ ﺍاﻟﺬﻱي،٬  ﺑﻞ ﻭوﻳﯾﺪﻋﻮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﯿﻦ،٬  ﻭوﻳﯾﺪﻋﻮ ﻷﻫﮬﮪھﻞ ﺑﻴﯿﺘﻪﮫ،٬ ﺃأﻥن ﻳﯾﺪﻋﻮ ﻟﻨﻔﺴﻪﮫ
. ﻟﻌﻠﻬﮭﺎ ﺗﻮﺍاﻓﻖ ﺳﺎﻋﺔ ﺇإﺟﺎﺑﺔ,ﻳﯾﻌﻴﯿﺶ ﻓﻴﯿﻪﮫ
W tym miesiącu powinniśmy przeznaczyć czas, aby robić du'a.
Nie powinniśmy ignorować tej okazji, aby modlić się za to,
czego pragniemy, modlić się za nasze rodziny, za muzułmanów
jako całość, za mieszkańców tego kraju i innych. Nasza
modlitwa może przynieść korzyść wszystkim.
We should make time to seek from Allah during this month due
to its qualities. We should not ignore this opportunity to pray for
what we desire, pray for our families, for the Muslims as a

whole, for the people of this country and others. Our prayer can
benefit all.

))  ﻢﺣﺭر ﺔﻌﻴﯿﻄﻗ ﻻﻭو ﻢﺛﺃأ ﺎﻬﮭﻴﯿﻓ ﺲﻴﯿﻟ ﺓةﻮﻋﺪﺑ ﻮﻋﺪﻳﯾ ﻢﻠﺴﻣ ﻦﻣ ﺎﻣ: - ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﺤﺪﻳﯾﺚ ﻳﯾﻘﻮﻝل ﺍاﻟﻨﺒﻲ
 ﺙثﻼﺛ ﻯىﺪﺣﺇإ ﺎﻬﮭﺑ ﻩهﺎﻄﻋﺍا ﻻﺇإ ؛:  ﻪﮫﺗﻮﻋﺩد ﻪﮫﻟ ﻞﺠﻌﻳﯾ ﻥنﺃأ ﺎﻣﺇإ،٬  ﺓةﺮﺧﻵﺍا ﻲﻓ ﻪﮫﻟ ﺎﻫﮬﮪھﺮﺧﺪﻳﯾ ﺎﻣﺇإﻭو،٬
 ﻭوﺧﺎﺻﺔ،٬  ﻓﺎﻟﺪﻋﺎء ﻋﺒﺎﺩدﺓة ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﺍاﻹﻛﺜﺎﺭر ﻣﻨﻬﮭﺎ. (( ﺎﻬﮭﻠﺜﻣ ءﻮﺴﻟﺍا ﻦﻣ ﻪﮫﻨﻋ ﻑفﺮﺼﻳﯾ ﺎﻣﺇإﻭو
. ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺸﻬﮭﺮ ﺍاﻟﻌﻈﻴﯿﻢ
Wysłannik Allaha powiedział: "Ilekroć muzułmanin błaga
Allaha, przyjmuje Jego prośbę lub odepchnie od niego jakichś
kłopotów, dopóki nie modli się o coś grzesznego lub coś, co
może zerwać więzi pokrewieństwa". Na to kóryś z Towarzyszy
powiedział: "Wtedy będziemy się dużo modlić". Wysłannik
Allaha (sa) powiedział: "Allah jest bardziej obfity (w
odpowiedzi".
The Messenger of Allah (sa) said, "Whenever a Muslim
supplicates Allah, He accepts his supplication or averts any
similar kind of trouble from him until he prays for something
sinful or something that may break the ties of kinship."Upon this
someone of the Companions said: "Then we shall supplicate
plenty." The Messenger of Allah (sa) said: "Allah is more
plentiful (in responding)."
))  ءﺎﻋﺪﻟﺍا ﻲﻓ ﺍاﻭوﺰﺠﻌﺗ ﻻ،٬  (( ﺪﺣﺃأ ءﺎﻋﺪﻟﺍا ﻊﻣ ﻚﻠﻬﮭﻳﯾ ﻦﻟ ﻪﮫﻧﺈﻓ: ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﺤﺪﻳﯾﺚ ﻳﯾﻘﻮﻝل ﺍاﻟﻨﺒﻲ
))  ءﺎﻋﺪﻟﺍا ﻻﺇإ ﺭرﺪﻘﻟﺍا ﺩدﺮﻳﯾ ﻻ،٬  ﺮﻤﻌﻟﺍا ﻲﻓ ﺪﻳﯾﺰﻳﯾ ﻻﻭو: ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﺤﺪﻳﯾﺚ ﺍاﻟﺼﺤﻴﯿﺢ ﺍاﻵﺧﺮ ﻳﯾﻘﻮﻝل
)) :  ﻳﯾﻘﻮﻝل،٬  ﺮﺒﻟﺍا ﻻﺇإ ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﺤﺪﻳﯾﺚ ﺃأﻳﯾﻀﺎ،٬ (( ﻪﮫﺒﻴﯿﺼﻳﯾ ﺐﻧﺬﻟﺎﺑ ﻕقﺯزﺮﻟﺍا ﻡمﺮﺤﻴﯿﻟ ﻞﺟﺮﻟﺍا ﻥنﺇإﻭو
.  ﺏبﺮﻜﻟﺍاﻭو ﺪﺋﺍاﺪﺸﻟﺍا ﺪﻨﻋ ﻪﮫﻟ ﷲ ﺐﻴﯿﺠﺘﺴﻳﯾ ﻥنﺃأ ﻩهﺮﺳ،٬ ﻦﻣ (( ءﺎﺧﺮﻟﺍا ﻲﻓ ءﺎﻋﺪﻟﺍا ﺮﺜﻜﻴﯿﻠﻓ

W innym hadisie Prorok powiedział: „Nic nie powoduje zmiany
al- Kadar z wyjątkiem du’a i nic nie przedłuża żywota, któregoś
z was poza al.-Bir i zaprawdę nic nie blokuje darów
przeznaczonych człowiekowi jak grzechy popełnione przez
niego.” W innym hadisie prorok rzekł; „Komu miłym jest, żeby
Bóg spełnił jego prośbę w czasie trudności i udręki niechaj
wzmoże odmawianie du’a, w czasie kiedy nie jest na nie
skazany”.
In another Hadeeth, the Prophet said: "Nothing change Al-Kadar
except the du'a and nothing extends life, one of you beyond
al-Bir and indeed nothing blocks gifts intended for man as the
sins committed by him." In another hadith, The Messenger of
Allah said: “Whoever wishes that Allah would respond to him
during hardship and grief, then let him supplicate plentifully
when at ease.”

ﺓةﻮﺧﻷﺍا ﺎﻬﮭﻳﯾﺃأ:
))  َﺩدَﻮْﺟَﺃأ ِﱠﷲ ُﻝلﻮُﺳَﺭر َﻥنﺎَﻛ: ﺱس ـ ﺭرﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﮭﻤﺎ ـ ﻗَﺎ َﻝل
ٍ ﺭرﻭوﻯى ﺍاﻟﺒﺨﺎﺭرﻱي َﻋ ِﻦ ﺍاﺑ ِْﻦ َﻋﺒﱠﺎ
ُﻥنﻮُﻜَﻳﯾ ﺎَﻣ ُﺩدَﻮْﺟَﺃأ َﻥنﺎَﻛَﻭو ِﺱسﺎﱠﻨﻟﺍا َﻦﻴﯿِﺣ َﻥنﺎَﻀَﻣَﺭر ﻲِﻓ ْﻦِﻣ ٍﺔَﻠْﻴﯿَﻟ ﱢﻞُﻛ ﻲِﻓ ُﻩهﺎَﻘْﻠَﻳﯾ َﻥنﺎَﻛَﻭو ُﻞﻳﯾِﺮْﺒِﺟ ُﻩهﺎَﻘْﻠَﻳﯾ
. َﻥنﺎَﻀَﻣَﺭر ِﱠﷲ ُﻝلﻮُﺳَﺮَﻠَﻓ َﻥنﺁآْﺮُﻘْﻟﺍا ُﻪﮫُﺳِﺭرﺍاَﺪُﻴﯿَﻓ (( ِﺔَﻠَﺳْﺮُﻤْﻟﺍا ِﺢﻳﯾﱢﺮﻟﺍا َﻦِﻣ ِﺮْﻴﯿَﺨْﻟﺎِﺑ ُﺩدَﻮْﺟَﺃأ
Ostatnią rzeczą, o której chce dziś wspomnieć jest hojność,
która była nieodłączną cechą naszego Proroka, a zwłaszcza w
Ramadanie. Ibn Abbas (ra) opowiadał, że prorok Allaha (sła)
był najbardziej uprzejmy. Jeszcze bardziej uprzejmy i hojny
podczas Ramadanu, gdy każdego wieczoru spotykał się z
Aniołem Gabrielem i Anioł nauczał go Koranu. Hadis
porównuje swoją wytrwałość do czynienia dobra jako bardziej
ciągłego niż wiatr, który nigdy nie przestaje wiać.

The last thing that I want to mention today is generosity, which
was an inherent feature of our Prophet, especially in Ramadan.
ibn Abbas (R.A) narrated that the prophet of Allah(S.A.W) was
the most kind. Even more kind and generous during Ramadan
when he met Angel Gibraeel every night and the Angel used to
teach him the Quran. The hadith compares his persistence in
doing good as more continuous than a wind that never stops
blowing.

 ﻭوﻣﻦ ﺍاﻟﺠﻮﺩد ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃأﻥن ﻳﯾﻌﻮﺩد ﻧﻔﺴﻪﮫ،٬  ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﺒﻴﯿﻨﺎ،٬ ﻓﺎﻟﺠﻮﺩد ﻓﻲ ﺭرﻣﻀﺎﻥن
 ) ﺍاﻮُﻘِﻔْﻧَﺃأ ﺍاﻮُﻨَﻣﺁآ َﻦﻳﯾِﺬﱠﻟﺍا ﺎَﻬﮭﱡﻳﯾَﺃأ ﺎَﻳﯾ:  ﻳﯾﻘﻮﻝل ﺗﺒﺎﺭرﻙك ﻭوﺗﻌﺎﻟﻰ،٬  ﺍاﻹﻧﻔﺎﻕق ﻓﻲ ﺳﺒﻴﯿﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ،٬ ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ
) : َﺯزَﺭر ﺎﱠﻤِﻣ ٌﺔَﻋﺎَﻔَﺷ ﻻَﻭو ٌﺔﱠﻠُﺧ ﻻَﻭو ِﻪﮫﻴﯿِﻓ ٌﻊْﻴﯿَﺑ ﻻ ٌﻡمْﻮَﻳﯾ َﻲِﺗْﺄَﻳﯾ ْﻥنَﺃأ ِﻞْﺒَﻗ ْﻦِﻣ ْﻢُﻛﺎَﻨْﻗ( ﻭوﻳﯾﻘﻮﻝل ﺃأﻳﯾﻀﺎ
ِﻪﮫِﺴْﻔَﻧ ﱠﺢُﺷ َﻕقﻮُﻳﯾ ْﻦَﻣَﻭو ْﻢُﻜِﺴُﻔْﻧَِﻷ ًﺍاﺮْﻴﯿَﺧ ﺍاﻮُﻘِﻔْﻧَﺃأَﻭو ﺍاﻮُﻌﻴﯿِﻁطَﺃأَﻭو ﺍاﻮُﻌَﻤْﺳﺍاَﻭو ْﻢُﺘْﻌَﻄَﺘْﺳﺍا ﺎَﻣ َﱠﷲ ﺍاﻮُﻘﱠﺗﺎَﻓ
. (ِﻠْﻔُﻤْﻟﺍا ُﻢُﻫﮬﮪھ َﻚِﺌَﻟﻭوُﺄَﻓ َﻥنﻮُﺤ
Tak więc hojność i wytrwałość w dobru wynika z cech naszego
Proroka (sła). Muzułmanin powinien sprawić, aby był hojny i
dobry przez cały czas. Wydawać wszystko, ku zadowoleniu
Allaha. Allah w Koranie rzekł: „O wy, którzyście uwierzyliście!
Wydatkujcie z tego, czym was obdarzyliśmy, zanim nastąpi
dzień, w którym nie będzie handlu, ani przyjaźni, ani
wstawiennictwa. A niewierzący – to oni są niesprawiedliwi.”
	
  

So generosity and persistence in good is from the qualities of
our Prophet (S.A.W). A Muslim should make it a habit be
generous and good all the time. Spending in all that pleases
Allah. Allah says: “So fear Allah, as much as you can; listen and
obey and spend in charity for the benefit of your own soul and
those saved from the greediness of his soul, those are the ones
that are successful.”

 ﻭوﻟﻨﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﯾﻘﻴﯿﻦ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺇإﺫذﺍا ﺃأﻧﻔﻘﻨﺎ ﻓﺈﻧﻤﺎ،٬  ﻓﻬﮭﺬﺍا ﺷﻬﮭﺮ ﺍاﻹﻧﻔﺎﻕق،٬ ﻟﻨﻌﻮﺩد ﺃأﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍاﻹﻧﻔﺎﻕق
 ﻳﯾﻘﻮﻝل ﷲ ﺗﺒﺎﺭرﻙك.  ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺬﻱي ﺗﺘﺼﺪﻕق ﺑﻪﮫ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻔﻘﻴﯿﺮ ﻭوﺍاﻟﻤﺤﺘﺎﺝج ﻫﮬﮪھﻮ ﻟﻚ،٬ ﻧﻨﻔﻖ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ
 ) َﻓ ٍﺮْﻴﯿَﺧ ْﻦِﻣ ﺍاﻮُﻘِﻔْﻨُﺗ ﺎَﻣَﻭو ْﻦِﻣ ﺍاﻮُﻘِﻔْﻨُﺗ ﺎَﻣَﻭو ِﱠﷲ ِﻪﮫْﺟَﻭو َءﺎَﻐِﺘْﺑﺍا ﱠﻻِﺇإ َﻥنﻮُﻘِﻔْﻨُﺗ ﺎَﻣَﻭو ْﻢُﻜِﺴُﻔْﻧَِﻸ: ﻭوﺗﻌﺎﻟﻰ
. ( َﻥنﻮُﻤَﻠْﻈُﺗ ﻻ ْﻢُﺘْﻧَﺃأَﻭو ْﻢُﻜْﻴﯿَﻟِﺇإ ﱠﻑفَﻮُﻳﯾ ٍﺮْﻴﯿَﺧ
Zatem powinniśmy pracować nad wyrobieniem w sobie jak i w
naszych podopiecznych nawyku hojności i być pewni zgodnie z
wieloma wersetami, że cokolwiek wydajemy to wydajemy dla
siebie, nie mówiąc o pożytku jaki niesiemy w naszym otoczeniu
i społeczeństwie kiedy przynosimy ulgę ubogim w potrzebie.
So that we persuade ourselves to spend for charity, we must
have firm belief that what we spend is bringing benefit to our
own souls. So what we spend on the poor or time we spend
helping, we actually benefit our souls too.

