روژﻩ
روژﻩ ﭘﻪ ﻟﻐﺖ آﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻨﺪواﻟﻲ ﺗﻪ واﻳﯥ  ،د هﺮ ﺷﻲ څﺨﻪ ﭼﻲ وي اوهﺮ وﺧﺖ ﭼﻲ وي  .ﭘﻪ ﻗﺮﺁن آﺮﻳﻢ آﻲ د ﺑﻲ ﺑﻲ
ﻣﺮﻳﻤﻲ د ﺧﺒﺮو ﻧﻪ آﻮﻟﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ هﻢ ﭘﻪ ﺻﻮم ﺳﺮﻩ ﺳﻮي دي .

) ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ﺁﻳﺖ ( ٢۶
ﺗﺮﺟﻤﻪ  ) :ﻧﻮ وواﻳﻪ ﭘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮﻩ ﻣﺎ ﻧﺬر آړى دي درﺣﻤﻦ ) اﷲ
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دي ﺑﻪ ﺧﺒﺮي وﻧﻜړم زﻩ ﻧﻦ ورځ ﻟﻪ هﻴڅ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﻩ (.
او ﺷﺮﻳﻌﺖ آﻲ دﻧﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ د ټﺎآﻞ ﺳﻮﻳﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ټﺎآﻠﻲ وﺧﺖ آﻲ د ﻳﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻨﺪﻳﺰ
ﻟګﻮل دي .
ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺨﺺ ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ ﻋﺎﻗﻞ او ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺴﻠﻤﺎن څﺨﻪ  ،او آﻪ ښځﻪ وي د ﺣﻴﺾ او ﻧﻔﺎس څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎآﻪ وي .
ټﺎآﻞ ﺳﻮي ﺷﻴﺎن ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ ﺧﻮراك  .څښﺎك او ﺟﻤﺎع ) ﻳﻮځﺎﻳﻮاﻟﻲ ( څﺨﻪ .
ﺻﺎدق څﺨﻪ ﺗﺮ ﻟﻤﺮ ﻟﻮﻳﺪو ﭘﻮري ) دﺷﭙﻲ ﺗﺮ راﺧﺘﻠﻮ ﭘﻮري ( .
ټﺎآﻞ ﺳﻮي وﺧﺖ ﻋﺒﺎرت د ﯼ  ،ﻟﻪ ﺻﺒﺢ
څﺮﻧګﻪ ﭼﻲ روژﻩ ﺑﻴﻠﻪ ﻧﻴﺘﻪ څﺨﻪ ﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ آﻴږي ﻧﻮ د رﻣﻀﺎن د ﻣﻴﺎﺷﻴﺘﻲ د روژي او ټﺎآﻞ ﺳﻮي ﻧﺬري او ﻧﻔﻠﻲ روژي ﻧﻴﺖ
ﻟﻪ ﺷﭙﻲ څﺨﻪ ﺗﺮ زواﻟﻪ ﭘﻮري ﺻﺤﺖ ﻟﺮي  ،آﻪ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺖ ﺳﺮﻩ وي او آﻪ ﭘﻪ ﻧﻔﻠﻲ ﻧﻴﺖ .
او دﻧﻮرو ﻧﻴﺖ ﻟﻜﻪ  :ﻗﻀﺎﻳﯥ ،ﻧﺬر ﻣﻄﻠﻖ ،دآﻔﺎري روژﻩ دﺷﭙﻲ ﻟﻪ ﻧﻴﺖ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ آﻴږي  ،هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﻴﺖ
ﺗﻌﻴﻦ هﻢ ﺿﺮوري دي ﻟﻜﻪ ﻗﻀﺎﻳﯥ ،ﻧﻔﻠﻲ او آﻔﺎري روژي ﻧﻴﺖ .
آﻪ ﺧﻮراك او څښﺎك ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل آﻲ وﺳﻲ ﭼﻲ روژﻩ ﻳﯥ هﻴﺮﻩ وي ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻠﻢ او ﺷﻴﻄﺎن ﻳﯥ وﻏﻮﻟﻮي ﻳﺎ ځﺎن ﻏﻮړ آړي
) دزﺧﻢ ﻏﻮړول ( ﻳﺎ راﻧﺠﻪ وآړي ﻳﺎ ﻣﭽﻪ واﺧﻠﻲ ﻳﺎ څﻪ ګﺮد او ﻏﺒﺎر او ﻳﺎﻳﯥ ﻣﭻ ﺗﻴﺮ ﺳﻲ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو او ﻓﻜﺮ آﻮﻟﻮ آﻲ
اﻧﺰال ﺳﻲ روژﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴږي .
( ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ روژﻩ ) ﺧﺒﺮي ﻧﻪ آﻮل

دروژي ﻓﺮﺿﻴﺖ :
د رﻣﻀﺎن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ روژﻩ ﻓﺮض دﻩ او دﻓﺮﺿﻴﺖ دﻟﻴﻞ ﻳﯥ دا ﺁﻳﺔ آﺮﻳﻤﻪ دي .

) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮﻩ ﺁﻳﺔ ( ١٨۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ  ) :څﻮك ﭼﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻲ څﺨﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ دروژي ﺗﻪ  ،ﻧﻮ روژﻩ دي وﻧﻴﺴﻲ (.
او دا ﺁﻳﺔ ﻣﺒﺎرك هﻢ د روژي ﭘﻪ ﻓﺮﺿﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪي دي دﻻﻟﺖ آﻮي :

°
) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮﻩ ﺁﻳﺔ ( ١٨٣ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ  ) :ﻓﺮض آړل ﺳﻮي دﻩ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ روژﻩ ﻟﻜﻪ ﻓﺮض آړل ﺳﻮي ﭼﻲ وﻩ ﭘﻪ هﻐﻮ آﺴﺎﻧﻮ ﭼﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮﺗﺮﻣﺨﻪ وﻩ ( )
ﭘﻮري ( .
ﻟﻜﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ اﻣﺘﻮﻧﻪ او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺗﺮ ﺁدم

(

دروژي ﻓﻀﻴﻠﺘﻮﻧﻪ
: °

:

روژﻩ ډﻳﺮ ﻓﻀﻴﻠﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ ﭘﻪ آﺘﺎب اﷲ او ﻧﺒﻮي اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﺳﺮﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻮي دي ﻟﻜﻪ ﭘﻪ دې ﺁﻳﺔ آﺮﻳﻤﻪ آﻲ

) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮﻩ ﺁﻳﺔ ( ١٨۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ  ) :د روژي ﻣﻴﺎﺷﺖ هﻐﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ دﻩ ﭼﻲ ﻗﺮﺁن آﺮﻳﻢ ﭘﻜښﻲ ﻧﺎزل ﺳﻮي دي ) ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻪ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ څﺨﻪ د دﻧﻴﺎ
اﺳﻤﺎن ﺗﻪ (
او هﻤﺪا رﻧګﻪ د اﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ :
ﻗﺎل  :ﻣﻦ ﺻﺎم رﻣﻀﺎن اﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ .
ﻋﻦ اﺑﻲ هﺮﻳﺮﻩ ) رض ( ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ _ رﻳﺎض اﻧﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ٢۶١
ﻓﺮﻣﺎﻳﻠﻲ دي :
ﺗﺮﺟﻤﻪ  ) :د ﺣﻀﺮت اﺑﻰ هﺮﻳﺮﻩ ) رض ( څﺨﻪ رواﻳﺖ دي ﭼﻲ رﺳﻮل
) ﭼﺎﭼﻲ د روژي ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ آﻲ روژﻩ وﻧﻴﻮﻟﻪ ﭘﻪ آﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮګﻪ او دﺛﻮاب ﭘﻪ ﻧﻴﺖ  ،و ﺑﻪ ﺑﺨښﻞ ﺷﻲ ددﻩ ټﻮل ﻣﺨﻜﻨﻲ ګﻨﺎهﻮﻧﻪ
(  .ﭘﻪ ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺖ ﺷﺮﻳﻒ آﻲ ذآﺮ ﺳﻮي دي  :د هﺮ ﻧﻴﻚ ﻋﻤﻞ اﺟﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻟﺲ او ﺗﺮ اوﻩ ﺳﻮﻩ ﭘﻮري ورآﻮل آﻴږي ﻻ ﺗﺮ
دي هﻢ زﻳﺎت .
د روژي د اﺟﺮ ا وﺛﻮاب ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ آﻲ اﷲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠﻲ دي :
) ﭼﻲ روژﻩ زﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ دﻩ اﺟﺮ او ﺛﻮاب ﻳﯥ زﻩ ورآﻮم (
د ا ﭼﻲ ﺧﺪاي ﻳﯥ د ﺛﻮاب ورآﻮﻟﻮ ﻧﺴﺒﺖ ځﺎﻧﺘﻪ آﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ دﻩ ﭼﻲ دا ډﻳﺮ ﻟﻮي اﺟﺮ دي .
ﻳﻮ ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺒﺎرك ﭘﻪ د ي دﻻﻟﺖ آﻮي ﭼﻲ ﺧﺪاي ﻓﺮﻣﺎﻳﯥ  ) :د روژﻩ دار د ﺧﻮﻟﻲ ﺑﻮي ﻣﺎﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻮ ﺑﻬﺘﺮ دي ( .
ﭘﻪ ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ آﻲ ذآﺮ ﺳﻮي دي ﭼﻲ ) ﭘﻪ ﺟﻨﺖ آﻲ ﻳﻮﻩ دروازﻩ درﻳﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﻩ ﻏﻴﺮ ﻟﻪ روژﻩ ﻧﻴﻮﻧﻜﻲ څﺨﻪ ﺑﻞ
څﻮك دي دروازي ﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﻲ داﺧﻠﻴﺪاي ( :
ﺧﺪاي زﻣﻮږ روژي ﺗﻪ آﻮم اﺣﺘﻴﺎج ﻧﻪ ﻟﺮي  ،د روژي ﻓﻀﻴﻠﺖ ا و ﺑﻬﺘﺮي ﻳﻮازي ﭘﻪ ﻟﻮږﻩ او ﺗﻨﺪﻩ آښﻲ ﻧﻪ دﻩ ﺑﻠﻜﻲ ﺑﻬﺘﺮ ي
او ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﺎﻣﻪ ) ﻣﻜﻤﻠﻪ ( روژﻩ آښﻲ دي  .او ﺗﺎﻣﻪ روژﻩ هﻐﻪ روژﻩ دﻩ ﭼﻲ روژﻩ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮراك ،
څښﺎك او ﺟﻤﺎع څﺨﻪ ځﺎن وﺳﺎﺗﻲ  .ﻟﻪ دروﻏﻮ  ،ﻓﺤﺸﺎء  ،دﺣﺮاﻣﻮ دﻟﻴﺪﻟﻮ او اورﻳﺪﻟﻮ  ،ﻏﻴﺒﺖ آﻮﻟﻮ او ﻧﻮرو ﻧﻮاهﻴﻮ څﺨﻪ
هﻢ د ﺧﺪاي د رﺿﺎر ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ ځﺎن وﺳﺎﺗﻲ او هﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ د ﺧﺪاي رﺿﺎ ﭘﺮ ي ﺣﺎﺻﻠﻴږي ﭘﻪ ډﻳﺮ اﺧﻼص ﺳﺮﻩ هﻐﻪ وآړي
رﺿﺎ ﺣﺎﺻﻠﻪ آړي  ،د ﺟﻨګ او ﺟﺪل څﺨﻪ ځﺎن وﺳﺎﺗﻲ او آﻪ څﻮك ﻳﯥ ﺷﺨړي ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر هﻢ آړي ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺨړﻩ
او دﺧﺪاي
وﻧﻪ آړي .
آﻪ دروژي ﭘﻪ ﻣﺒﺎرآﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ آﻲ ﭼﺎﺗﻪ ﺷﺮﻋﻰ ﻋﺬر ﭘﻴښ ﺷﻲ ﭼﻲ د روژي ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ هﻐﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت او ﻣﺸﻜﻼت وﻟﺮي ﻧﻮ
ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت آﻲ ﺑﻪ روژﻩ ﻟﺮوﻧﻜﻲ روژﻩ ﺧﻮري ﺧﻮﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻗﻀﺎﻳﻲ راوړي .

د روژى د ﺧﻮړﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ ﺷﺮﻋﻰ ﻋﺬروﻧﻪ

:

 ١ﺳﻔﺮ  :آﻪ ﭼﺎ د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ آښﻲ روژﻩ وﺧﻮړﻟﻪ روا دﻩ ﻣګﺮ ﻧﻴﻮل ﻳﯥ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻟﺮي  .ﺧﻮ ﺷﺮط
دادي آﻪ دﺳﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﻪ ﺗﺮ ٧٧و آﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﻩ او  ٢٣٨ﻣﺘﺮﻩ آﻤﻪ وﻩ ﺳﻔﺮ آﻮوﻧﻜﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻪ ﺷﻤﻴﺮل آﻴږي هﻐﻪ ﺳﻔﺮ
آﻮوﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ وﻳﻼي ﺷﻮ ﭼﻲ د ﺳﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ  ٧٧آﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﻩ او  ٢٣٧ﻣﺘﺮﻩ ﺗﺮ هﻐﻪ ډﻳﺮﻩ ﺳﻲ ﭘﻪ ﺑﻌﻀﻲ
ځﺎﻳﻮ آښﻲ د ا ﻣﺴﺎﻓﻪ  ٨٧آﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻩ ښﻮول ﺷﻮي دﻩ .
ﻣﺮض  :آﻪ ﭼﻴﺮي څﻮك ﻣﺮﻳﺾ ﺷﻲ او د روژى ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د ﻣﺮګ وﻳﺮﻩ او ﻳﺎ د ﻣﺮض د
٢
زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻲ او هﻤﺪارﻧګﻪ هﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ روژﻩ ﺧﻮړل روا دي ﭼﻲ ﭘﻪ روژﻩ ﻧﻴﻮل ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د ځﺎن او ﻳﺎ اوﻻد د
ﻣﺮګ وﻳﺮﻩ وي ﻟﻜﻪ  :ﺗﻨﺪﻩ  ،ﻟﻮږﻩ  ،ﺣﻤﻞ او ﻧﻮر
٣

ﺣﻴﺾ اوﻧﻔﺎس  :د ﺣﻴﺾ او ﻧﻔﺎس ﭘﻪ دوران آﻲ روژﻩ ﻧﻴﻮل ﻗﻄﻌ ًﺎ روا ﻧﻪ دﻩ .

زوړواﻟﻲ  :هﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﺧﻮړل روادﻩ ﭼﻲ د ډﻳﺮ زوړ واﻟﻲ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د روژي ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻗﺪرت وﻧﻪ ﻟﺮي آﻪ د
۴
ﻓﺪﻳﻲ ﻗﺪرت ﻳﯥ وي هﻐﻪ ﺑﻪ ﻓﺪﻳﻪ ورآﻮي .
روژﻩ ﻣﺎﺗﻮوﻧﻜﻲ ﺷﻴﺎن :
هﻐﻪ ﺷﻴﺎن ﭼﻲ روژﻩ ﻣﺎﺗﻮي دوﻩ ډوﻟﻪ دي :
١
(

هﻐﻪ ﺷﻴﺎن ﭼﻲ روژﻩ ﻣﺎﺗﻮي او هﻢ آﻔﺎرﻩ ﻻزﻣﻮي هﻐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻟﻪ ﺧﻮراك  ،څښﺎك
او ﺟﻤﺎع ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﻬﻲ آښﻲ .

) ﻏﺬا وي او آﻪ دوا

 ٢هﻐﻪ ﭼﻲ آﻔﺎرﻩ ﻧﻪ ﻻزﻣﻮي روژﻩ ﻣﺎﺗﻮي او ﻗﻀﺎء هﻢ ﻻزﻣﻮي .
ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻋﻰ ﻋﺬر ﭼﻲ روژﻩ وﺧﻮري او ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﻄﺎ ﺳﺮﻩ وﺧﻮري او ﻳﺎ ﻳﻮ داﺳﻲ ﺷﻲ و ﺧﻮري ﭼﻲ ﻧﻪ ﻏﺬا وي
او ﻧﻪ دوا ﻟﻜﻪ ﺧﺎورﻩ  ،ﺗﻴږﻩ او اﻣﺜﺎل ﻳﯥ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﺒﺮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪي ﺧﻮراك  ،څښﺎك او ﺟﻤﺎع وﺳﻲ .
ﺟﻤﺎع ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﻏﻴﺮي ﻣﺸﺘﻬﻲ آښﻲ روژﻩ ﻣﺎﺗﻮي او آﻔﺎرﻩ ﻧﻪ ﻻزﻣﻮي .
ﺳګﺮﻳټ ،ﭼﻠﻢ ،ﻧﺼﻮار ،ﺷﺮاب  ،هﻴﺮوﻳﻦ او دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ روژﻩ آښﻲ ﻣﻨﻊ او روژﻩ ﭘﺮي ﻣﺎﺗﻴږي .
ﭘﻪ دې ﺳﺒﺐ ﭼﻲ روژﻩ ﻳﻮ داﺳﻲ ﻋﺒﺎدت دي ﭼﻲ د روژﻩ ﻟﺮوﻧﻜﻲ د ﺧﻮﻟﻲ ﺑﻮي د ﺧﺪاي ﭘﻪ ﻧﺰد ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻮ هﻢ ﺑﻬﺘﺮ
دي ﻧﻮ ﻏﻮرﻩ دادﻩ ﭼﻲ دا ﺑﻮي ﭘﻪ ﭘﻠﻴﺖ او ﭼټﻞ ﺑﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺪل ﻧﺴﻲ .
آﻔﺎرﻩ :
آﻪ څﻮك د روژى ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ آﻲ ﺑﻴﻠﻪ آﻮﻣﻪ ﻋﺬرﻩ ﭘﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﻩ روژﻩ وﺧﻮري آﻔﺎرﻩ ﭘﺮ ﻻزﻣﻪ دﻩ او آﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﻳﺾ
ﭘﻪ دﻏﻪ ورځ د اﺳﻲ ﻣﺮﻳﺾ ﺷﻲ ﭼﻲ د روژي ﺧﻮرك ورﺗﻪ روا آﻴږي او آﻪ ښځﻪ د روژى ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ آﻲ روژﻩ
وﺧﻮري او آﻔﺎرﻩ ﭘﺮ ﻻزﻣﻪ ﺷﻲ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ورځ ﺣﺎﺋﻀﻪ او ﻳﺎﻧﻔﺎﺳﻪ ﺷﻲ آﻔﺎرﻩ ورځﻴﻨﻲ ﺳﺎﻗﻴﻄﻴږي .
د روژ ي ﺧﻮړﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ آﻔﺎرﻩ :
 ١ﻏﻼم ﺁزادول ) آﻪ څﻪ هﻢ اوس ﻏﻼﻣﺎن ﻧﺴﺘﻪ (
دوﻩ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﻲ روژﻩ ﻧﻴﻮل ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﻲ د روژي ﻣﻴﺎﺷﺖ او هﻐﻪ ورځﻲ ﭘﻜښﻲ راﻧﺸﻲ ﭼﻲ روژﻩ
٢
ﻧﻴﻮل ﭘﻪ آښﻲ ﺣﺮام دي  ،ﭼﻲ هﻐﻪ ورځﻲ ﻋﺒﺎرت دي دآﻮﭼﻨﻲ اﺧﺘﺮ ﻟﻮﻣړۍ ورځ  ،د ﻟﻮي اﺧﺘﺮ ﻟﻮﻣړي ورځ او د
ﺗﺸﺮﻳﻖ دري ورځﻲ ﭼﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻨځﻪ ورځﻲ آﻴږي آﻪ ﭘﺮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪي دروژى آﻔﺎرﻩ ﻻزﻣﻪ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻮري ﭼﻲ ﻳﯥ هﻐﻪ
آﻔﺎرﻩ ﻧﻪ وي راګﺮځﻮﻟﯥ ﺑﻠﻪ آﻔﺎرﻩ ﻧﻪ ﭘﺮﻻزﻣﻴږي .
 ٣ﺷﭙﻴﺘﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ډوډۍ ورآﻮل او ﻳﺎ ﺷﭙﻴﺘﻪ ﻓﺪﻳﯥ ورآﻮل ﻳﻮﻩ ﻓﺪﻳﻪ  :ﻏﻨﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﺎع ) ﻧﻴﻤﻪ
ﺻﺎع اوس د دووآﻴﻠﻮ ګﺮاﻣﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺴﺎوي دﻩ (  ،ورﺑﺸﻲ او ﺧﺮﻣﺎ ﻳﻮﻩ ﺻﺎع آﻴږي او ﻳﺎ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺖ ورآﻮل ﺳﻲ
.

