اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻤﻠُﮫ
 اﻟﺬﯾﻦ إھﺘ َﺪ ْو ﺑﮭﺪي,أھﻞ اﻟﺘﻘﻮى
ِ إنﱠ ﺗﺘﺎﺑ َﻊ اﻟﻄﱠﺎﻋﺎت ﻟﻤﻦ ﻋﻼﻣﺎ
ِ
ِ ت
ﺑﺰﻣﺎن
ﯾﺨﺘﺺ
داﺋ ًﻤﺎ ﻻ
ﱡ
ِ
Trwałość aktywności duchowej jest oznaką dojrzałości w religii
należyta Sługom Miłosiernego i wybrańcom spośród wiernych. Oni
wiedzą, iż czas aktywności przeciąga się, aż do śmierci.
Stability of spiritual activity is a sign of maturity in the religion of
Ibad ar-Rahamn and special group from among the faithful. They
know that the time of their activities is continuous until the death.
-ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ- رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ أﻧّﮫ- ُﻛﻤﺎ أﺧﺒﺮت ﺑﺬﻟﻚ أ ﱡم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ُ ﺗﺪو ُم اﻟﻄﺎﻋﺔ- اﻟﻘﻠﯿﻞ
ﺑﺪوام
اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أَد َو ُﻣﮭﺎ وإن ﻗ ﱠﻞ "؛ ﻷﻧّﮫ
أﺣﺐ
 ﱡ: "ﻗﺎل
ِ
ِ
ِ
.ًاﻟﻤﻨﻘﻄﻊ أﺿﻌﺎﻓًﺎ ﻛﺜﯿﺮة
 وﯾُﺜﻤ ُﺮ اﻟﻘﻠﯿ ُﻞ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺰﯾ ُﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿ ِﺮ،واﻹﻗﺒﺎ ُل ﻋﻠﻰ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ
ِ
Ona należy do prawa Allaha obwiązująca każdego spośród tych,
którzy pragną dostatku i wiecznego wynagrodzenia w życiu
ostatecznym. Oni kroczą śladem naszego posłańca SAAŁ, który
zgodnie z przekazem A’iszy: „Lubił tak czynić aby było to trwałe bez
względu na to czy to duże czy tez małe czyny”.
These activities belong to the rights of Allah as obligatory for those
who wish to gain the eternal prosperity in the Hereafter. They walk in
the footsteps of our messenger Saale, according to which A'iszy said:
"He liked to do permanent deeds, regardless of whether it is big or too
small deeds.
,أھﻞ اﻹﯾﻤﺎن
س
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺷﮭ ُﺮ رﻣﻀﺎن
َ
ٍ ﺲ وﻋﺎﻣ َﻞ ﺗﮭﺬﯾ
ِ
ٍ ﺐ وﺗﺮوﯾ
ٍ ُﻣﯿﺪان ﺗﻨﺎﻓ
ِ ﺾ ﻟﻨﻔﻮ
ًوﻣﺪرﺳﺔً راﺋﻌﺔ
ُ واﻹﺻﻼح
،اﻟﺨﻠُﻘ ّﻲ
واﻟﻜﻤﺎل اﻟﻨﻔﺴ ّﻲ
ﻟﻠﺴﻤﻮ اﻟﺮوﺣ ّﻲ
ﱢ
ِ
ِ
Ramadan był czasem rywalizacji prawych na rzecz wierności, w
czasie którego wszyscy poddaliśmy się samo oczyszczeniu i
udoskonaleniu własnych jaźni (nafs),

Ramadan was the time of the competition the right to fidelity, during
which all gave up just cleaning and improving your own self (nafs),

,ﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ رﻣﻀﺎن
ّ ص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟ
ِ ﻓﻠﯿﺲ ﻋﺠﺒًﺎ إ ًذا أن ﯾُﺪﻋﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦُ إﻟﻰ اﻟﺤﺮ
ُ ﺻﻠَ ِﺔ
اﻟﻨﻔﻮس ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
وﻣﺴﻠﻚ اﻟﺮﺷ ِﺪ اﻟﺬي ارﺗﻘﺖ ﺑﮫ
,ﻧﮭﺞ اﻟﺨﯿﺮ
اﻟﺨﻄَﻰ ﻋﻠﻰ
ُ
َ وﻣﻮا
ِ
ِ
اﻟﻌﻈﯿﻢ؛
ِ
nic więc dziwnego, ażeby wierny był namawiany aby nie przerwał
czystości i kroczył na drodze doskonałości, bowiem byłby podobny do
niewolnika który się uwalnia po czym dobrowolnie się zniewala i
powróci do swego pierwszego podłego statusu.
so it's no surprise to faithful were urged to not cut clean and our
striving towards excellence, as would be similar to a slave who was
then liberates and voluntarily enslaved and returns to his first bad
status.
ب ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
َ ،ﺐ اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ
ِ وﺣ َﺬ ًرا ﻣﻦ اﻟﻨﻜﻮص ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻘﺎ
ِ ﺣﻔﺎظًﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﺳ
ّ  ﺑﻌﺪﻣﺎ ذاﻗﺖ,طﺎﻋﺔ اﻟﺸﯿﻄﺎن واﺗﱢﺒﺎع ﺧﻄﻮاﺗﮫ
اﻟﺮﺣﻤﻦ واﻻﺳﺘﻘﺎﻣ ِﺔ ﻋﻠﻰ
ب ﻓﻲ طﺎﻋﺔ
ِ ﻟﺬةَ اﻟﻘُﺮ
ِ
،أﻣﺮه

Zostało zrelacjonowane, iż Al-Hasan al-Basrij rzekł: „Zaiste Allah nie
uczynił kresu dla pobożności wiernego jak tylko śmierć’.
It has been reported that Al-Hasan al-Basrij said, "Verily Allah did not
put an end to the piety of the faithful but death."

،ﻓﺎﺗﱠﻘﻮا ﷲ واﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺿﺎ ِة رﺑّﻜﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣ ِﺔ ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺘﮫ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﺗﮫ
ﺑﺎﻟﺼﯿﺎم
 ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ.ﻣﺪارج اﻟﻄﺎﻋﺔ
وﺣﺬا ِر ﻣﻦ اﻟﺘﺮدّي ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺼﯿﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺮﻗّﯿﺘﻢ ﻓﻲ
ِ
ِ
.ﻓﻲ ﺷﻮال

Bardzo ciekawa wypowiedź dotarła do nas za pewnym liderem
spośród naszego as-Sallaf rzekł: ”Zaiste są ludzie którzy bardzo trudzą
się w Ramadanie a poza nim są studzeni, biada im wyznają należyte
Allahowi prawo jedynie w Ramadanie”.
A very interesting statement came to us for a certain leader of our asSallaf said: "Surely there are people who work a lot in Ramadan and
beyond it become cool, woe to them they recognize the right to
profess due to Allah only in Ramadan."
إﺧﻮاﻧﻲ ﻓﻲ ﷲ
:  أﻧﮫ ﻗﺎل-ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ-اﻟﻨﺒﻲ
ﻋﻦ
ب
ﱢ
ٍ ﻋﻦْ أﺑﻲ أﯾﻮ
ﱢ
ِ ،-رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﮫ- اﻷﻧﺼﺎري
. [ﺼﯿَ ِﺎم اﻟ ﱠﺪ ْھ ِﺮ " ]رواه ﻣﺴﻠﻢ
َ ْﺳﺘًّﺎ ِﻣﻦ
َ ال؛ َﻛ
َ ﻀ
َ ﺻﺎ َم َر َﻣ
َ ْ" َﻣﻦ
ِ ﺎن َﻛ
ِ ُﺎن ﺛُ ﱠﻢ أَ ْﺗﺒَ َﻌﮫ
ٍ ﺷ ﱠﻮ
Bracia i Siostry
W miesiącu Szałłal tradycją Proroka, aby pościć sześć dni jako
wdzięczność wobec stwórcy, który umożliwił nam post w dniach
Ramadanu oraz qijam jego nocy. Prorok rzekł: „Post Ramadan i sześć
dni miesiąca szałłal jest jak post przez cały rok”.
In the month of Szałłal tradition of the Prophet to fast six days as
grateful to the Creator, who enabled us to fast Ramadan and qijam its
nights. The Prophet said: "Fasting Ramadan and six days from szałłal
is as fasting all the year."

: ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،اﻟﺘﻄﻮع ﻗﺒﻞ ﻗﻀﺎ ِء رﻣﻀﺎن ﺛﻼﺛﺔُ أﻗﻮال
ﺻﻮم
ﻟﻠﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ
ِ
ِ

Na temat tego hadisu uczeni mają różne zdania. Jedni uważają, że
należy najpierw pościć cały Ramadan i dopiero sześć z miesiąca
szałłal. Zatem ten kto ma do odrobienia post z Ramadanu powinien
najpierw odrobić, a potem dopiero pościć wspomnianych sześć z
szałłalu. Inni powiedzieli, że jest to obojętnie.
On this hadith scholars have different opinions. Some believe that we
should first complete fast for all days of Ramadan, and then six we
can begin fasting the 6 days of szałłal. Others said that there is no
difference.

.ﻗﻮل ﻟﮭﻢ
ٍ  واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ، وﺑﮫ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ، اﻟﺠﻮاز:اﻟﻘﻮل اﻷول
. وﺑﮫ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ، اﻟﻜﺮاھﺔ:اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ
. وﺑﮫ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، اﻟﺤﺮﻣﺔ:اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ

Tak więc:
Al-Hanafijja oraz część al-Hanbalijja uważali, że jest to dozwolone.
Al-Malikijja oraz asz-Szafi’ijja uważają, że jest to makruh.
Jedna relacjonowana opinia za Imama Ahmada, że jest haram.
Thus:
Al-Hanafijja and part of al-Hanbalijja believed that it is allowed.
Al-Malikijja and ash-Szafi'ijja believe that it is makruh
One of the reported opinion by Imam Ahmad that it is haram.
ب
ٍ وﻓﻲ رواﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺬھﺐ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺟﻮاز ﺻﯿﺎم اﻟﺴﺖ وﺗﺄﺧﯿﺮ ﺻﯿﺎم اﻟﻘﻀﺎء وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎ
:ﻣﻨﮭﺎ

ﺐ اﻻوﺳ ُﻊ
 أن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن: اﻟﺴﺒﺐ اﻷول
َ
ِ اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﺬي ﯾﻔﻮتُ ﻣﻘﺪ ٌم ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟ
.  وأﻣﺎ ﺻﯿﺎ ُم اﻟﺴﺖ ﻓﻤﻀﯿّﻖ ﻋﻠﯿﮫ،  ﺣﺘﻰ رﻣﻀﺎن اﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺐ واﺳ ٌﻊ
ِ  ووﻗﺖُ اﻟﻮاﺟ، ﻗﺪرا
Ja w tej kwestii naśladuje tych którzy powiedzieli, że jest dozwolony i
to dla trzech powodów:
1.
czas odrabiania postu z Ramadanu jest otwarty i że można
pościć wspomnianych sześciu z szałału bez względu na
kompletowanie postu w Ramadanie.
I'm going in this matter footsteps of those who have said that this is
allowed and this for three reasons:
1. The time of making up the non fasted days of Ramadan is open and
that you can fast the six of szałał regardless of completing fast of
Ramadan.
ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ
ﺳﺒﺐ إﻣﺎ
اﻟﻘﻀﺎء
ﺖ وﻋﻠﯿﮫ
 أن ﻓﻲ: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ْ
ٌ
ِ إﻟﺰام ﻣﻦ أراد ﺻﯿﺎ َم اﻟﺴ
ِ
ِ
ﻟﻠﺤﻮق اﻟﻤﺸﻘ ِﺔ ﺑﮭﻢ إذا ﺻﺎﻣﻮا أﯾﺎ َم اﻟﻘﻀﺎ ِء
ﺳﺒﺐ
 وإﻣﺎ، اﻷﺟﺮ إذا ﺗﺮﻛﻮه ﻟﺘﻌﺬر ذﻟﻚ ﻋﻠﯿﮭﻢ
ٌ
ِ
.ﺐ
 وﻋﻠﻰ ھﺬا رﺑﻤﺎ ﯾُﺤﺮ ُم ﻣﻦ، ﺖ
ِ ﺲ اﻟﺴﺒ
ِ ﻣﻊ اﻟﺴ
ِ
ِ ﺻﯿﺎم ﯾﻮ َم ﻋﺮﻓﺔ وﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻨﻔ
2.
Zasada wedle której nadobowiązkowe czyny, których czas
wykonania jest ograniczony, mają pierwszeństwo nad obowiązkiem
którego czas wykonania jest nieograniczony. Ramadan należy odrobić
do następnego Ramadanu, natomiast sześć dni z szałłalu kończą się
wraz z szałłalem.
2. The principle according to which the supererogatory acts which
performing time is limited have a priority over the duty of non limited
execution time. Ramadan should be make up till next Ramadan while
the six days szałłal end with the month of szałłal.
ُ
َ
اﻟﺼﯿﺎم اﻟﻨﺎﻓﻠ ِﺔ ﺗُﺨﺒ ُﺮ
أﺣﺎدﯾﺚ
 وھﻲ أﺣ ُﺪ ﻣﻦ روى،  أن ﻋﺎﺋﺸﺔَ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ: اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺴﺒﺐ
ُ
ِ

ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺋﺸﺔَ واﻟﺤﺎ ُل ھﺬه
 وﯾَﺒﻌ ُﺪ أن، ﻧﻔﺴﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺧ ُﺮ ﻗﻀﺎ َء رﻣﻀﺎن إﻟﻰ ﺷﻌﺒﺎن
َ
ِ ﻋﻦ
.ﻻ ﺗﺼﻮ ُم أﯾﺎ َم اﻟﻨﻔﻞ اﻟﻤﺤﺪد وﷲ أﻋﻠﻢ

3. ‘A’isza jest jedną z osób relacjonujących ten hadis opowiadała,
że czasami udało się jej odrobić Ramadan w sza’banie i nie można
sądzić, iż ona nie pościła sześć z szałłalu.
3. 'A'isza is one of those who related this hadith, she related too that
sometimes she was able to make up the remaining days of Ramadan in
sza’aban and can not be planted, that she was not fasting according to
the hadis related be here self.

: ﻣﻦ ﺷﻮال6 اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﺮ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺻﻮم
ب
ﺻﯿﺎ َم اﻟ ﱢ
ُ ﺴﺖﱢ ﻣﻦ ﺷﻮال
ِ  ﻻ ِﻣﻦْ ﺑﺎ،ﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﯿ ِﺮ
ِ  ﺻﯿﺎ َﻣﮭﺎ ِﻣﻦْ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﯿ، ﺳﻦﱠ
ِ .1
.ً ﻀﻼً ﻋﻈﯿﻤﺎ
ْ َ وﻟﻜﻦْ َﻣﻦْ ﺗﺮﻛﮭﺎ؛ ﻓﻘ ْﺪ ﺗَ َﺮ َك ﻓ،ﻒ
ِ ب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﱠ
ِ اﻟﻮﺟﻮ
Niektóre nurtujące pytania na temat tego postu:
Post w szałłalu należy do sunny zatem ten kto wykona ten post będzie
wynagrodzony, a ten kto zaniecha nie będzie ganiony, a jedynie traci
obiecane w hadisie Proroka wynagrodzenie z postu przez cały rok.
Some questions about this fast:
Fast in szałłal belongs to sunna category, therefore the one who make
this fast will be rewarded and the one who will not will not be
reprimanded and only lose promised in the hadeeth of the Prophet
reward of being fasting throughout the year.

س ﯾﻌﺘﻘ ُﺪ أنّ ﻓﻀﯿﻠﺔَ
.2
ﺴﺖﱢ ِﻣﻦْ ﺷﻮا َل ﺗﻜﻮنُ ﺑﻌ َﺪ اﻟﻌﯿ ِﺪ ُﻣﺒﺎﺷﺮةً ،وأنّ
ﺻﯿﺎم اﻟ ّ
ُ
ِ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎ ِ
ﯾﻨﻘﺺ ﻛﻠّﻤﺎ ّ
ﻣﻔﺘﻮح
ﺢ؛ ْإذ إنّ وﻗﺘَﮭﺎ
ﻓﻀﻠَﮭﺎ
ٌ
ُ
أﺧ َﺮھﺎ ﻋﻦ أ ّو ِل اﻟﺸﮭﺮ! وھﺬا ﻏﯿ ُﺮ ﺻﺤﯿ ٍ
أوﺳﻄﮫ ،أو آﺧ ِﺮه ،وﻓﻲ
أول اﻟﺸﮭﺮ ،أو ﻓﻲ
ِ
طﻮا َل ﺷﮭ ِﺮ ﺷﻮا َل ،ﻓ َﻤﻦْ ﺷﺎء؛ ﺻﺎ َﻣﮭﺎ ﻓﻲ ِ
ﻛ ﱟﻞ ﺧﯿﺮ.
Niektórzy uważają, że należy pościć tuż po świętach, jednak czas
wykonania tego postu jest przez cały miesząc szałłal.
Some people think these six days should be fasted directly after ‘Ed,
and it is not true where its time is whole szawwal.

ﺻﺤﯿﺢ،
ﻖ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑُ ِﻊ ﻓﻲ أﯾﺎ ِﻣﮭﺎ! وھﺬا ﻏﯿ ُﺮ
ﺻﯿﺎ ِﻣﮭﺎ ﻻ ﯾﺘﺤﻘّ ُ
 .3ﺑﻌ ُ
ﻀﮭﻢ ﯾَﻈُﻦﱡ أنّ ﻓﻀ َﻞ ِ
ٍ
واﻷﻣ ُﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﺳ ٌﻊ؛ ﻓﯿﺠﻮ ُز ﺻﻮ ُﻣﮭﺎ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔً  ،وﯾﺠﻮ ُز ﺻﻮ ُﻣﮭﺎ ُﻣﺘﻔ ﱢﺮﻗﺔً ﺧﻼ َل
اﻟﺸﮭﺮ.
Niektórzy uważają, że te sześć dni należy pościć razem bez przerwy.
Prawda jest taka, że można pościć razem, osobno lub w grupach.
Some people think that they should fast these six days together
continuously. The truth is that they can be fasted together or
separately or in groups.
وأﺟ ُﺮھﺎ ﻛﺒﯿﺮ؛ ْإذ ھﻮ
ﻖ ِﻣ َﻦ
ﻓ َﻌﻠِ ْﻤﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒَ َ
ﻀﻠُﮭﺎ ﻋﻈﯿ ٌﻢْ ،
ﺴﺖﱢ ِﻣﻦْ ﺷﻮا َل؛ ﻓَ ْ
اﻟﻜﻼم :أنّ ﺻﻮ َم اﻟ ّ
ِ
ﺳﺘﺤﺒﺎﺑﺎ ً ﺷﺪﯾﺪاً ،وﻻ
ﺴﺘﺤ ﱞﺐ ا ْ
ﺻ ْﻮ َم اﻟ ّ
ﺻﻮ َﻣﮭﺎ ﻟﯿﺲ واﺟﺒًﺎ ،وﻟﻜﻨﮫ ُﻣ َ
ﺴﻨَﺔ .و َﻋﻠِ ْﻤﻨﺎ أنّ َ :
ﯾَ ْﻌ ِﺪ ُل َ
ب اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺮ .و َﻋﻠِ ْﻤﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ :أنّ َﻣﻦْ
ﯾَﻨﺒﻐﻲ اﻹﻧﻜﺎ ُر ﻋﻠﻰ َﻣﻦْ ﻟﻢ ﯾَ ُ
ﺼ ْﻤﮭﺎ إﻻ ِﻣﻦْ ﺑﺎ ِ
ﺼﻮ ِﻣﮭﺎ أوﻻً) ،ﻋﻠﻰ رأي اﻟﺠﻤﮭﻮر أو
أﯾﺎم ِﻣﻦْ
َ
رﻣﻀﺎن أﻓﻄَﺮھﺎ ﺑِ ُﻌ ْﺬ ٍر؛ ﻓَ ْﻠﯿَ ْﺒ َﺪ ْأ ﺑِ ْ
ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻀﺎ ُء ٍ
ﻟﯿﺄﺧﺮ إن ﺷﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺐ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ( و َﻋﻠِ ْﻤﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ :أﻧﮫ ﯾﺠﻮ ُز ﺻﻮ ُﻣﮭﺎ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔً ،وﯾﺠﻮ ُز
وﺳﻄﮫ ،أو ﻓﻲ آﺧﺮه ،وﻛ ﱡﻞ
أول اﻟﺸﮭﺮ ،أو ﻓﻲ
ﺻﻮ ُﻣﮭﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ،وأﻧﮫ ﻻ
َ
ِ
ﺑﺄس ﺑِﺼﻮ ِﻣﮭﺎ ﻓﻲ ِ
.ذﻟﻚ ﺟﺎﺋ ٌﺰ ﻻ ﺣ َﺮ َج ﻓﯿﮫ

Oczywiście lepiej pościć w poniedziałki i czwartki i wówczas oprócz
wynagrodzenia za cały rok wierny będzie również wynagradzany za
post w tych dniach.
Of course, the best is to fast on Mondays and Thursdays and then in
addition to the reward of being fasting for the full year will also be
rewarded for fasting these days.

