
អំពី
ច្បាប់

ក្នុងនាមអល់ឡោះជាម្ចា ស់មហាអាណិតសសលាញ់និង
មហាឡមត្តា ធម៍

អត្ថ ន័យននការបួស
បួសក្នុងន័យភាសារ៖ គឺការតម     

បួសក្នុងន័យច្បាប់សាសនា៖ ឡោរពច្ំឡោះ 
អល់ឡ្បាះជាមួយនិងការតមអាហារ ឡេសជ្ជ:
និងរាល់ឡសគឿងបរិឡភាគនានាចាប់តំ្ងពីពន្ឺេឺ្នា
ឡពលយប់នន្ិសខាងឡកើត( សំយុា ងំស៊ូហ្ពូស)
រហូតឡៅដល់ន្ងៃលិច្។

១. ឡនៀត។
២. តមរាល់សបការដដលឡធវើឡអាយខូច្បួស។

រូកុនបួស     

ផ ន្ែកននការននៀតនៅកនែនុ ងបួស៖
១. ឡនៀតហាវ រឌូ(ចាបំាច្់)  ឡហើយចាបំាច្់ននការឡ្ដើម 
ននការឡនៀតសសម្ប់បួសហាវ រឌូឡនាះឡៅឡពលយប់
គឺ មុានស៊ូហ្ពួស សបសិនឡបើឡនៀតឡៅឡដើមដខដំបូង
ក៏អត់បញ្ហា ដដរ។ រីឯកដន្ងឡនៀតឡនាះគឺឡៅក្នុងច្ិតតា 
ឡហើយការបឡ ច្ាញសំឡលងអំពីការឡនៀត វាជាសបការ 
ពីតអះ(بدعة)។
២.ឡនៀតស៊ូណាត់ អាច្ឡនៀតបានសគប់ឡពលឡេលា 
ទំាងអស់ឡៅឡពលន្ងៃ សបសិនឡបើវាមិនទាន់ម្ន 
សបការណាមួយដដលឡធវើឲ្យខូច្បួស។ សសម្ប់្ល 
បុាណ្យសតពូេបានឡគគណនាត្មការឡនៀត។

ផ ន្ែកននការបួស
១. វា៉ា ជិប(រ៉ាម្៉ា ឌន ការផាកពិន័យ និងការស្ប្ 
សចាចា រ។
២. ស៊ូណាត់។

លក្ខ ខណ្ឌ ចំាបាច់កនែនុ ងការបួសរ៉ម៉ា ឌន     
១.អុាីស្ាម។
២.អក្ម្នសតិសបសកតី
៣ . ឡពញេ័យ( ឡកមេងមិនសគប់អាយុាដដលច្ង់បួស 
តសមពូេឲ្យអាណាពយាបាលរបស់ពួកឡគជាអក្បឡសងៀន 
ដល់ពួកឡគ។

៤.ការតំ្ងលំឡៅ (អត់វា៉ា ជិបឡ�ើយសសម្ប់អក្ឡធវើ
ដំឡណើរ ប៉ាុាដនតាឡបើការឡធវើដំឡណើររបស់ពួកឡគោមេ នការ
លំបាកឡ្ឡនាះ ល្អបំ្ុាតសសម្ប់ពួកឡគឲ្យោត់ភា្ជ ប់ 
ននការបួស  ដូច្ណាហ្ីបានច្ង្អនុលបង្ហា ញអំពីការ 
សបញ៉ា ប់សបញ៉ា ល់ក្នុងការឡធវើឲ្យរួច្ខ្ពួននូេការង្រដដល
អុាលឡោះឡសបើ ឡហើយវាឡធវើឲ្យង្យសសពួលសសម្ប់អក្
ដដលស្ង់ដាក់កាតពវកិច្ចាឡដើម្បីឲ្យទាន់ និង ្្ួល 
បាននូេឧតដមភាពននដខឡនះ)។
៥.សុាខភាព។
៦.សជះសា្អ តពីឡហត និងនីឡហវើស(ឈាមរដូេ និង 
ឈាមសសម្លកូន)។

ជំងឺអំឡនុងនេលបួស     

ជំងឺដបងដច្កជាពីរសបឡេ្៖
១.ជំងឺដដលោមេ នសង្ឃឹមថាជាសះឡស្បើយ សំឡៅ 
ឡលើចាស់ជរាដដលោមេ នល ្្ធភាពបួស មិនចាបំាច្់ 
សសម្ប់ោត់ឡ�ើយ សោន់ដតោត់្ដល់ច្ំណីអាហារ 
ឲ្យជនសកីសករាល់ន្ងៃជាការឡសសច្។ ឡហើយរឡបៀប្ដល់ 
ច្ំណីអាហារ  ោត់អាច្សបមូលជនសកីសកសគប់ច្ំនួន
ន្ងៃដដលោត់មិនបានបួស ឲ្យពួកឡគហូបអាហារមួយ 
ដ្្អត រឺក៏េិច្ខចាប់អាហារនូេច្ំនួនន្ងៃដដលោត់ជំោក់
ឲ្យឡៅជនសកីសក ដដលក្នុងម្្ក់ៗ្្ួលច្ំណីអាហរ 
្មងៃន់សបដហល៥ខានំិង១០សកាម សបសិនឡបើភា្ជ ប់ជា 
មួយសាច្់ រឺឡសបងដ្មឡ្ៀតកាន់ដតល្អ។
២.ជំងឺដដលអាច្ជាសះឡស្បើយ ដតមិនអាច្បួសបាន 
អក្ដដលម្នឡហត ឬនីឡហវើស  អក្បំឡៅឡដាះកូន 
ឡហើយនិងអក្ឡធវើដំឡណើរ  សតពូេបួសសងេិញនូេច្ំនួន
ន្ងៃដដលមិនបានបួសសបសិនឡបើោត់ស្ាប់មុានឡពល
ោត់ជាសះឡស្បើយគឺអត់ម្នបញ្ហា រអ វីឡ�ើយ។

សញ្ញា អ្វីខ្លះផែលបញ្ជា ក់ថាចូលផខរ៉ម៉ា ឌន?
សញ្ញា បញ្្ជ ក់ពីការច្ូលដខរ៉ាម្៉ា ឌន៖
១.ឡមើលឡខ្ើតដខ។
២.បងង្គប់ច្ំនួនដខសាហា ក់ហ្ាន(شعبان)៣០ន្ងៃ។

បបការផែលន្្ើឲ្យខូចបួស
(ក្នុងច្ំឡណាមករណីដដលសតពូេឡគឡលើដលងម្ន អក្
ដដលអត់ដឃឹង អក្ដដលឡេ្ច្ ឡហើយអក្ដដលសតពូេឡគ 
បង្ំ)

នៃ
ការបសួ
ហ្សាកាត ់ហ្្វីតតរះ

និង

រយ៉�ុើ (បណុ្យ)

នោយបណ្ឌ ឌិត

ហៃស្សាំប៊ិនមូហាមំ៉ា ត់សារហាន
គ្រូបងគរៀនងៅម៉ា ស្ជិត ណាបាវី

១ ២



១.បរិឡភាេ រឺ ឃ្ឹកឡដាយឡច្តនា(សសម្ប់អក្ដដល
ឡេ្ច្គឺមិនខូច្បួសឡ�ើយ)។
២.ការរួមឡេ្ (សបសិនឡបើរួមឡេ្ឡៅឡពលន្ងៃននដខ
រ៉ាម្៉ា ឌន   ចាបំាច្់ណាស់គឺសតពូេពិន័យយ៉ា ងធងៃន់ធងៃរ
បំ្ុាតដូច្ជា  ឡដាះដលងខ្នុំបឡសមើឲ្យម្នឡសរីភាព 
ឡបើោមេ នល ្្ធភាពសតពូេបួសច្ំនួនពីរដខបនតាបនាទា ប់ោ្
ឡហើយឡបើោមេ នល ្្ធភាពឡ្ៀត សតពូេ្ដល់ច្ំណីអាហារ 
ដល់អក្សកីសកច្ំនួន៦០នាក់។
៣.ឡច្ញ្ឃឹកកាមឡដាយឡច្តនា ឡដាយការឡ្ើប ការ 
ឡអាបរឹត រឺក៏ឡ្សេងៗឡ្ៀត។
៤.អវីដដលម្នអត្ថន័យដូច្ឡៅនឃឹង ការបរិឡភាគ រឺ
្ឃឹកដូច្ជា ការចាក់ថ្ាកំំលាងំ ប៉ាុាដនតាសបសិនជាមិនដមន
ជាថ្ាកំំលាងំឡ្ គឺអត់ខូច្បួសឡ�ើយ។
៥.ការយកឈាមឡច្ញឡដាយហុាីឡជើម៉ាះ(ឡចាះដស្បក
កបាលឡដើម្បីបូមឈាម)ប៉ាុាដនតាយកឈាមឡច្ញតិច្តួច្
ឡដើម្បីពិនិត្យ  ឡហើយឡ្សេងៗឡ្ៀត  គឺអត់ខូច្បួស
ឡ�ើយ។
៦.ការក្អពួតឡដាយឡច្តនា។
៧.ម្នឈាមរដូេ និងឈាមសសម្លកូនរួច្។

បបការស៊ូណាត់នៅកនែនុ ងបួស
១. ការហូបបាយបួស។
២. ពនយាឡពលក្នុងការហូបបាយបួស។
៣.សបញប់សបញល់ក្នុងការសសាយបួស។ 
៤. ការសសាយបួសឡដាយរ៉ាូតុាប (ដ្ឡ្លមេើចាស់លមេម
ហូប)សបសិនអត់ម្នឡលមេើរ៉ាូតុាបសតពូេសសាយបួសឡដាយ
ដ្ឡ្លមេើ្ុាំធមមេត្ដតសតពូេឡសសគូ ឡបើអត់ម្នឡ្ៀតសតពូេ
ឡ្តាើមសសាយបួសនឃឹង្ឃឹក   ឡហើយសបសិនអត់ម្នអវីៗ
សសម្ប់សសាយបួសឡ្ៀតឡនាះ គឺសតពូេសសាយឡដាយ
ច្ិតតា។ 
៥.ការឌូឡអើ(បួងសួង)ឡៅឡពលសសាយបួស និង
ឡៅឡពលដដលកំពុាងបួស។
៦.បដន្ថមននការបរិចាចា ក។ 
៧.ពយាយមក្នុងការសោតឡៅឡពលយប់។
៨.សូសតគួរអាន។
៩.ឡធវើអ៊ំឡរាះ(សសម្ប់អក្ម្នល ្្ធភាព)។
១០. និយយថា ខ្នុំបួសឡៅឡពលម្នឡគមករកឡរឿង
ឡឈ្ាះជាមួយឡយើង។
១១.សវះដសវងរកន�ោ្ុាលកដរ៍(ليلة القدر)។

១២.ឡអ៊ៀក្ីកាហវ (االعتكاف) ឡៅដប់យប់ច្ុាង
ឡសកាយ។

បបការផែលមឌិនគួរន្្ើ(مكروهات)
នឌិងបបការផែលអនុញ្ញា តឌិសបមប់ការបួស   

សបការដដលមិនគួរឡធវើ៖
១.សសពូប្ឃឹកច្ុាលក្នុងសច្មុាះ និងម្ត់។
២.េ្ក់អាហារឡដាយោមេ នការចាបំាច្់។
សបការដដលអនុាញ្ញា តិ៖ ឡគអនុាញ្ញា តិសសម្ប់អក្បួស 
អាច្ឡលប្ឃឹកម្ត់បាន េ្ក់អាហារណាដដលជាការ 
ចាបំាច្់ ងូត្ឃឹកសម្្អ តខ្ពួន  ដុាសឡធមេញ បាញ់្ឃឹកអប់ 
និងសបការដដលឡធវើឲ្យសតជាក់ខ្ពួន។

បបការហាមឃាត់កនែនុ ងការបួស
១.ហារ៉ាម(ហាមឃាត់)ក្នុងការឡលបឡសះ្ ប៉ាុាដនតាអត់ 
ខូច្បួសឡ្។
២.ឡហើយការសបឡលាមឡអាបឡ្ើបោ្ ឡដាយសនមេត់ថា 
វាមិននំាឲ្យឈានដល់សបការដដលខូច្បួស។
៣.និយយឡរឿងមិនល្អ (រាល់សបការដដលឡគហាម 
ឃាត់ទំាងអស់)។
៤.អំឡពើលងៃង់ឡ្្(ការវាយដំ ឡជរសបម្្ ឡមើលង្យ 
បនតានុះបង្្អ ប់ោ្)។
៥.បួសជាប់ៗោ្ (បួសជាប់ោ្ពីរន្ងៃឡដាយអត់ 
សសាយ)។

បួសស៊ូណាត់
១.បួសសបំាមួយន្ងៃននដខសាហា េវា៉ា ល(  សសម្ប់(شوال
អក្ដដលបានបំឡពញរួច្រាល់ក្នុងការបួសដខរ៉ាម្៉ា ឌន 
ឡហើយជាការល្អឡនាះសតពូេបួសឡៅន្ង្ៃ ីពីរ។
២. បួសឡៅន្ងៃអារ៉ាហវះ (عرفة) សសម្ប់អក្ដដល 
ោមេ នភារកិច្ចាឡធវើហាជ្ជី។
៣. បួសឡៅន្ងៃអាស៊ូរ៉ា (عاشورا) ជាមួយន្ង្ៃ ី៩និង 
ន្ង្ៃ ី១១។
៤.បួសឡៅន្ងៃច្នទា័និងន្ងៃសពហស្បត៍ ន្ងៃច្នទា័័ល្អជាង។
៥.បួសបីន្ងៃជាឡរៀងរាល់ដខឡហើយល្អវាគឺ ន្ង្ៃ ី១៣ 
១៤ ១៥ ដដលឡៅថា(أيام البيض)។
៦.បួសមួយន្ងៃឡហើយសសាយមួយន្ងៃ។
៧.បួសក្នុងដខម៉ាូហារ៉ាម(شهر المحرم)។
៨. បួសសបំាបួនន្ងៃដំបូងននដខ(ذو الحجة)។

៩.បួសក្នុងដខសាហា ក់ហ្ាន (شعبان) ប៉ាុាដនតាមិនឡពញ 
មួយដខឡ្។

បួសផែលមឌិនគួរន្្ើ
បួសន្ងៃសុាសក ន្ងៃឡៅរ៍ រឺន្ងៃអា្ិត្យ ដតសបសិនឡបើ 
ម្នមូលឡហតុាសមសសបមិនជាអវីឡ្    ដូច្ជាបួស
ស៊ូណាត់ឡៅន្ងៃអារ៉ាហវះ(عرفة)ជាឡដើម។

បួសផែលហារ៉ម(ហាមឃាត់)
១.បួសដខរ៉ាយុាីប(رجب)ដតមួយគត់។ 
២.បួសឡៅន្ងៃដដលសងសេ័យ ឡហើយឡគអនុាញ្ញា តិ 
សសម្ប់អក្ដដលមិនទាន់បានបួសសង។
៣.បួសឡៅន្ងៃបុាណ្យទំាងពីរ(عيد الفطر عيد األضحى)
៤.បួសឡៅបណាតា រន្ងៃតស់រីក (أيام التشريق) ឡហើយ
ឡគអនុាញ្ញា តិសសម្ប់អក្ដដលោមេ នល ្្ធភាពក្នុងការ 
្ិញសតវសំឡ�ះ ។
៥.បួសរហូតអត់សសាយ។
ជាការល្អ  សសម្ប់អក្ដដលសតពូេបំឡពញបួសសង
ឡដាយតសមពូេឡអាយបួសបនាទា ប់ពីន្ងៃរ៉ាឡយុាើ(បុាណ្យ)រួច្
ឡហើយហាមដាច្់ខាតក្នុងការពនយាននការបួសសង 
រហូតដល់ដខរ៉ាម្៉ា ឌននាឆ្្បំនាទា ប់ សបសិនជាពនយា 
ឡពលរហូតដល់ដខរ៉ាម្៉ា ឌនមួយឡ្ៀត ឡដាយោមេ ន 
ឧបសគ្គឡររំាងឡ្ឡនាះ តសមពូេឡអាយឡគសងនូេច្ំនួន 
ន្ងៃដដលឡគជំោក់ជាមួយនិងឌូឡសើ។

ហ្សាកាត់ហ្្វីបរាស់(زكاة الفطر)
ចាបំាច្់ឡៅឡលើអក្ដដលទាន់ឡៅន្ងៃលិច្ច្ុាងឡសកាយ
ននដខរ៉ាម្៉ា ឌន ជាមូស្ីមដដលម្នល ្្ធភាពឡលើសពី 
មួយ ន្ងៃមួយយប់(ន្ងៃរ៉ាឡយុាើ និងយប់រ៉ាឡយុាើ)សសម្ប់ខ្ពួន 
ោត់ សគពួសារោត់ និងអក្ដដលឡសកាមការសគប់សគង 
របស់ោត់ទំាងអស់។ 
សសម្ប់ទារកក្នុងន្ទាម្ដ យគឺ ស៊ូណាត់ក្នុងការឡច្ញ 
ហសាកាត់។

អត្ថ បបនោជន៍ននការបរិចាចា គហ្សាកាត់
១ . ឡដើម្បីឲ្យអក្បួសសជះសា្អ តអំពីសបការឡលងឡសើច្ 
អត់សបឡយជន៍។
២ . ឡដើម្បីបំឡពញនូេភាពខវះខាតសសម្ប់អក្សកក្នុង 
ន្ងៃរ៉ាឡយុាើ(ន្ងៃបុាណ្យ)។

៣ ៤ ៥



នេលនេលាតបមរូេឲ្យបរិចាចា គហ្សាកាត់

១.ឡពលឡេលាដដលអាច្បរិចាចា គហសាកាត់បានគឺ មុាន 
មួយន្ងៃ រឺពីរន្ងៃននន្ងៃរ៉ាឡយុាើ(បុាណ្យសសាយបួស)។
២.ឡពលឡេលាស៊ូណាតតសមពូេឲ្យបរិចាចា គហសាកាត់ឡនាះ 
គឺមុានសោតរ៉ាឡយុាើ (العيد បនាទា (صالة  ប់ពីសោត 
ស៊ូហ្ពូសសរួច្។ ឡហើយឡពលឡេលាដដលហាមឃាត់គឺ 
បនាទា ប់ពីសោតរ៉ាឡយុាើ (صالة العيد)រួច្។

ចំនួនផែលបតរូេបរិចាចា គហ្សាកាត់

តសមពូេឲ្យបរិចាចា គហសាកាត់ច្ំនួនមួយសក( ع (صا នន 
អាហារសបចានំ្ងៃរបស់មនុាសសេ ឡហើយមិនអាច្បរិចាចា គជា 
លុាយបានឡ្។
(ច្ំនួនមួយសកឡសមេើនឃឹង ២.៤០គី�ពូសកាម អំពីច្ំណី 
អាហារដដលល្ៗអ )

សឡាតរ៉នយុើ (صالة العيد)
វាជាហាវ រឌូអុាីន  (فرض عين) ឡៅឡលើបុាគ្គលម្្ក់ៗ។ 
ឡហើយសតពូេសោតឡសកាយពីន្ងៃរះកំពស់មួយឡថ្ាល
(ន្ងៃរះខ្ស់លមេម)មិនសតពូេសោតសងឡ្ឡៅឡពលខក 
ខាន។   ស៊ូណាត់តសមពូេឡច្ញឡៅសោតឡៅ្ីវាល 
សបសិនឡបើសោតឡៅម្៉ា ស្ជិតក៏អត់បញ្ហា ដដរ។ សតពូេ 
ហូបដ្ឡ្លមេើ្ុាំច្ំនួនឡសសគូមុានឡច្ញឡៅសោត ជា 
មួយនឃឹងការសម្្អ តខ្ពួន បាញ់្ឃឹកអប់ ឡសៀ្កសំឡលៀក 
បំោក់្មេីៗ ឡហើយសតពូេឡធវើដំឡណើរត្ម្្ពូេមួយ ឡហើយ ឡព
លសតលប់មកេិញត្ម្្ពូេឡ្សេងមួយឡ្ៀត និងអបអរ 
សា្រក្នុងន្ងៃរ៉ាឡយុាើ(ន្ងៃបុាណ្យ) ឡដាយឡោលោក្យថា 
منا ومنكم)  ឡៅ(تكبير)។ ស៊ូណាត់សតពូេតឃឹកឡបៀរ(تقبل هللا 
យប់រ៉ាឡយុាើ(យប់បុាណ្យ) និងសោវា៉ា ត(صلوات)រហូត 
ដល់ន្ងៃលិច្ននយប់រ៉ាឡយុាើ(យប់បុាណ្យ)។ 
លក្ណននការតឃឹកឡបៀរគឺ៖
(  هللا أكبر هللا أكبر الإله إال هللا وهللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد  )
លក្ណននការសោតរ៉ាឡយុាើ(صالة العيد)៖
តសមពូេឲ្យសោតពីររឹកអាត់មុានខុាតបះ (العيد  (خطبة 
ឡដាយតឃឹកឡបៀរច្ំនួនសបំាមួយដង ឡៅរឹកអាត់្ីមួួយ 
បនាទា ប់ពីតឃឹកឡបៀរ៉ា្ុាលឡអៀសរ៉ាម (تكبيرة اإلحرام) ឡហើយ
ឡៅរឹកអាត់្ីពីរមុានសូសតហាវ ្ីហាស់   សតពូេតឃឹកឡបៀរ
ច្ំនួនសបំាដងឡ្ៀតឡ្សេងពីតឃឹកឡបៀរឡងើបឡសកាកឈរ
ឡ�ើង។

បកផបបនោយ៖

អ៊ូនសត ើស ហ្សះរី ប៊ិន យូសុសះ (ដុំ សារី)

នរៀបនរៀងនោយ៖

អង្គការពន្លឺសប្បុរសធម៌

បរិញ្ញា បត្រផ្នែក សសហើរីអសះ នន 

សាកលវិទ្យាល័យអុីស្ាម ម៉ា ឌីណាស់

អង្គការពន្លឺសប្បុរសធម៌

ផែកសោយឥ្រគិ្រន្្
Email: info.lco99@gmail.com

Tel:(+855) 10 500 516

៦


