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ឡាតរចួ ខ្ញុ ាំមិនស្ដលសបាោះបង់វាសទ សលីក្ស្លងស្តខ្ញុ ាំសភលច »។ 
បនាា ប់ពីានចាំសណោះដឹង និងអនុវតតរចួ ចាំបាច់ម្រតូវអាំរវនាវមនុេៃឱ្យមក្រក្ព័រ
ជ័យស្ដលអល់សឡាោះបានម្របទនឱ្យអាក្។ ពុាំម្រតូវហ្វមឃាត់ខ្លួនពីផ្លបុណយ នងិ
មិនម្រតូវហ្វមអាក្ដស្ទសផ្ៃងពីសេចក្តលីអសនោះ។ ណាពបីានានម្របស្គេន៍ថា: ាន
ន័យថា: «ជនណាចងអុលបងាា ញសៅរក្សេចក្តីលអ សនាោះសគនឹងទទួលបានផ្ល
បុណយដូចអាក្ស្ដលបានស្ាីវាស្ដរ»។(មូេលឹម) 
ានន័យថា: «មនុេៃស្ដលលអម្របសេីជាងសគ គអឺាក្ស្ដលសរៀនអាល់គួរអាន និង
បសម្រងៀនអាលគ់ួរអាន»។ (អាល់ពូខ្រ)ី 
ានន័យថា : «ចូរពួក្អាក្ផ្ៃពាផ្ាយអាំពខី្ញុ ាំេូមបសី្តមួយអាយ៉ត់»(អាល់ពូខ្រ)ី។ 
សយងីចូលរមួកាន់ស្តសម្រចនីក្ាុងការស្ាីអាំសពីលអ ក្៏នឹងទទួលបានផ្លបុណយកាន់ស្ត
សម្រចីន ស យីអាក្សៅស្តទទួលបានផ្លបុណយសៅក្ាុងសលាក្សនោះ និងសម្រកាយសពល
ស្គល ប់។ ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា: ានន័យថា: «សៅសពលស្ដលមនុេៃស្គល ប ់
ទសងាីរបេ់សគម្រតូវកាត់ផ្តត ច់ សលីក្ស្លងស្តបីម្របការស្តប៉ុសណាណ ោះគកឺារបរចិា គទន 
ចាំសណោះដឹងស្ដលានអតាម្របសយជន៍ ឬកូ្នក្តញ្ាូេុាំទូអាឱ្យឪពុក្» (មូេលឹម)។ 
ក្ាំណត់េាា ល់: ជាសរៀងរាល់ស្ងងសយងីេូម្រតេ ូសរ៉ាោះហ្វា ទ ីោះសម្រចីនជាង១៧ដង។ 
ក្ាុងេ ូសរ៉ាោះសយងីេុាំបសញ្ា ៀេអាំពី«ពួក្អាក្ស្ដលម្រតូវសគខឹ្ងេមារ » និង«ពួក្អាក្
ស្ដលវសងាង »។ 
សយងីេុាំបសញ្ា ៀេកុ្ាំឱ្យស្ាីដូចទសងាីរបេ់ពកួ្សគ: សយងីសបាោះបង់ការសរៀនេូម្រត គឺនឹង
ម្របតិបតតសិ្គេនាសោយភាពលងង់សលល  សនាោះសយងីម្របដូចខ្លួននងឹពួក្ណាេរន៉ី
(ម្រគិេត) ស្ដល 
វស្ងាង។ ឬសយងីសរៀនសចោះ ស្តសយងីមនិអនុវតតតាម សនាោះសយងីម្របដូចខ្លួននងឹពកួ្យ៉  ូត 
(ជី ា)ស្ដលសគខ្ងឹេមារសលពីួក្សគ! 
សយងីេុាំពអីល់សឡាោះឱ្យម្របទនដល់សយងីនិងអាក្ នូវចាំសណោះដឹងស្ដលាន
ម្របសយជន៍ នងិការម្របតបិតតិអាំសពីលអ។ 
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ទទួលបាបទាំងអេ់ោា ។ 
ម្របការ៤ ការអត់្ាត់ចាំសរោះបញ្ញា ទាំងឡាយ៖ ក្ាុងការបសម្រងៀនចាំសណោះវជិាា  ការអនុ
វតតតាមចាំសណោះវជិាា  នងិការអាំរវនាវមនុេៃសៅរក្ចាំសណោះវជិាា សនោះ។ 
សដីមបចូីលរមួចាំស្ណក្ ក្ាុងការលុបាំបាត់ភាពអវជិាា  និងការផ្តល់ភាពងាយម្រេលួ
ដល់ការស្េាងរក្ចាំសណោះវជិាា ស្ដលចាំបាច់។ក្ាុងសេៀវសៅដ៏េសងេបសនោះ សយងីបាន
ម្របមូលចងម្រក្ងនូវចាំសណោះវជិាា ទក់្ទងនងឹចាប់ឥស្គល មម្រគប់ម្រោន់សដីមបសី្េាងយល់ 
ម្រពមជាមួយនងឹបីភាគចុងសម្រកាយស្នគមពីរអាល់គួរអាន និងការអ្បិាយ។ 
សោយស្គរបីភាគចុងសម្រកាយសនោះានការម្របាម្រេ័យជាមួយនងឹការអានសម្រចីន 
ស យីេុភាេតិមួយបានសរលថា «មិនដឹងទាំងអេ់ ក៏្មិនគួរសបាោះបង់ចាំណុច
េាំខាន់ៗសនាោះស្ដរ»។ 
 សយងីខ្ញុ ាំយក្ចតិតទុក្ោក់្ក្ាុងការេរសេរេសងេបឱ្យខ្លី និងម្រេង់យក្ស្ត
ហ្វទីេស្ដលម្រតឹមម្រតវូអាំពណីាពីមូហ្វាំា៉ត់។ សយងីខ្ញុ ាំមិនស្មនអោះអាងថា សយងីខ្ញុ ាំ
សចោះដល់ក្ម្រមិតក្ាំពូលសនាោះសទ។ ពីសម្ររោះភាពសពញសលញសនាោះជាក្មាេិទធិ េម្រាប់
ម្រពោះអងាផ្តា ល់។ សនោះម្រោន់ស្តជាការខ្ិតខ្ាំម្របងឹស្ម្របងដ៏តចិតូចបាំផុ្ត។ សបីេនិជា
ម្រតឹមម្រតវូគឺមក្អាំពីអល់សឡាោះ។ ស្តសបីេិនជាខុ្េឆ្ាងគឺមក្ពខី្លួនរបេ់សយងីខ្ញុ ាំ នងិ
បិស្គចស្េៃ តន។ អល់សឡាោះជាាា េ់និងរេ៉ ូលុលសឡាោះរបេ់ម្រទង់ស្គអ តេអាំោា ន
ក្ាំ ុេឆ្ាងសនាោះសទ។ េូមអល់សឡាោះសមតាត អាណិតម្រេលាញ់ចាំសរោះអាក្ស្ដលបាន
ចងអុលម្របាប់នូវក្ាំ ុេឆ្ាងរបេ់សយងីខ្ញុ ាំសោយការរោិះគន់សដមីបសី្គា បនា។ 
 េូមអល់សឡាោះជាាា េ់ម្រទង់សមតាត ម្របទនពរជ័យដល់រាល់អាក្ស្ដលបាន
ចូលរមួក្ាុងការសរៀបសរៀង សបាោះពុមព ស្ចក្ចយ អាន នងិបសម្រងៀន។ េូមម្រទង់ទទលួ
យក្នូវការម្របតិបតតិរបេ់ពួក្សគ។ េូមម្រទង់បស្នាមផ្លបុណយសទាដងជូនពកួ្សគ។ 
 អល់សឡាោះជាាា េ់ម្រទង់មហ្វដងឹ េូមេិរេីួេតេីនតិភាពសក្ីតានដល់
សៅហ្វា យសយងី ណាពីរបេ់សយងី មូហ្វាំា៉ត់ ម្រក្មុម្រគសួ្គរោត់ និងេ ការទីាំង
អេ់របេ់ោត់។ 
 សេៀវសៅសនោះានផ្តល់អនុេិទធសិោយម្រក្មុអាក្ម្របាជញសចោះដងឹ អាក្េកិ្ា
ម្រស្គវម្រជាវក្ាុងពិភពឥស្គល ម។ េម្រាប់ពត៌ានបស្នាម ឬឧបតាមភ ឬចូលរមួ ឬសេាេុីាំ
សេៀវសៅ េូមចូលសៅកាន់សគ ទាំព័រ /  

Website: www.tafseer.info ស្ម្របេនយី ៍kmb@tafseer.info ។  
 សបាោះពុមពសលកី្ទ១ី៦ ានបស្នាម និងេម្រមិតេម្រាាំងអតាបទ  ៃុលសក្ៀក្ ាោះ ឆ្ា ាំ

១៤៤១ .េ 
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110
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េឡាត 204
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បេួ 220
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33

 
 
គមពីរអាល់គួរអានជាេមតីរបេ់អល់សឡាោះានតស្មលជាងេមតីសផ្ៃងៗទាំងអេ់ ដូច
ជាអល់សឡាោះម្រទង់ានតស្មលសលេីពីេតាសលាក្របេ់ម្រទង់ ស យីេូម្រតគមពីរសនោះ
ម្របសេីរសលីេការេូម្រតអាីទាំងអេ់។ 
តស្មលស្នការសរៀន បសម្រងៀន នងិការេូម្រតគមពីរអាល់គួរអាន៖ 
ផ្លបុណយបសម្រងៀន 
រេ៉ ូលុលសឡាោះបានានម្របស្គេន៍ថា៖ (  خريكم من تعلم القرآن وعلمه)   ានន័យថា៖ 
«អាក្ស្ដលម្របសេីរជាងសគក្ាុងចាំសណាមពកួ្អាក្គឺអាក្ស្ដលសរៀននិងបសម្រងៀនអាល់
គួរអាន»។ 
ផ្លបុណយេូម្រត  
ោត់បានានម្របស្គេន៍ថា៖ )   من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا  ( 
ានន័យថា៖ «នរណាេូម្រតមយួអក្ៃរស្នគមពីរអាល់គួរអាន នឹងទទលួបានផ្ល
បុណយមួយ ស យីផ្លបុណយមួយសក្ីនសទាជាដប់»។ 
អិបនូ រហ៉្វា ប់បាននិយយថា៖ ការបស្នាមផ្លបុណយសទាជាដប់ចាំបាចេ់ម្រាប់រាល់
អាំសពីលអទាំងឡាយ។ ពិតណាេ់បនាូលរបេអ់ល់សឡាោះបានបញ្ញា ក្់ថា៖ 

چ  ک  ک  ک  ک  گ  گچ   ានន័យថា៖ «នរណាម្របតិបតតិអាំសពលីអមួយ នឹង
ទទួលបានសទាជាដប់»។ ចាំស្ណក្ឯការបស្នាមសទាជាដប់គឺេម្រាប់អាក្ណាស្ដលអ
ល់សឡាោះម្រទង់េពាម្រពោះទយ័បស្នាម។ ជួនកាលការបស្នាមខ្លោះសទាជាចតិេិប និង
សម្រចីនជាងសនាោះ។ មូលស តុបនាា ប់ពីពរជយ័របេអ់ល់សឡាោះ គឺសោយស្គរចតិតេងប ់
ការផ្ាង់ស្គត ប់ និងការសវាងយល់។ល។ 
តស្មលស្នការសរៀន ទសនាញអាល់គួរអាន និងេូម្រតស្គា ត់ 
រេ៉ ូលុលសឡាោះបានានម្របស្គេន៍ថា៖ 

(  ل اذلي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران هل مع السفرة الكرام الربرة ومث مثل اذلي يقرأ القرآن وهو حافظ  )     
ានន័យថា៖ «សម្របៀបស្ៀបអាក្ស្ដលេូម្រតអាលគ់ួរអាន ស យីទសនាញចាំ គឺសៅ
ជាមួយនឹងពួក្សទវតាដ៏ឧតតមស្ងលថាល  ស យីសម្របៀបស្ៀបអាក្ស្ដលេូម្រតអាលគ់ួរអាន 
ខ្ាំម្របឹងេូម្រតចុោះសឡងី ស យីានការលាំបាក្ដល់រូបសគគេឺម្រាប់រូបសគបានផ្ល
បុណយពីរ»។ ោតប់ានានម្របស្គេន៍សទៀតថា៖ 

(   وارتق ورتل كما كنت ترتل يف ادلنيا فإن مزنتلك عند آخر آية تقرأ بها   أ قر ا يقال لصاحب القرآن    )   
ានន័យថា៖ «សគសរលសៅកាន់អាក្េូម្រតអាល់គួរអានថា ចូរេូម្រត ស យីសឡងី
ឋានៈ ចូរេូម្រតដូចស្ដលអាក្ធ្លល ប់េូម្រតសៅសលាក្ីយ។៍ ពិតណាេ់ឋានៈរបេ់អាក្
ផុ្តម្រតឹមអាយ៉ត់ចុងសម្រកាយស្ដលអាក្បានេូម្រត»។ 

តស្មលស្នគមពីរអាល់គួរអាន៖ 
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អាល់ខ្សតាត ពីយប៍ាននិយយថា៖ ក្ាុងហ្វទីេបានឱ្យដឹងថា ចាំនួនអាយ៉ត់អាល់
គួរអានសេានីឹងជានឋ់ានេគួ៌។ សគសរលសៅកាន់អាក្េូម្រតថា ចូរសឡងីសៅកាន់
ឋានេួគត៌ាមចាំនួនអាយ៉ត់ស្ដលអាក្បានេូម្រត។ អាក្េូម្រតចាំគួរអានទាំងមូលគឺ
នឹងបានសឡងីសៅកានឋ់ានេគួ៌ជាន់ខ្ពេ់បាំផុ្តសៅស្ងងបរសលាក្។ នរណាេូម្រត
បានមួយស្ផ្ាក្ស្នអាល់គួរអាន គឺនឹងទទួលបានឋានៈក្ាុងឋានេួគ៌តាមសនាោះ។ ទី
បញ្ាប់ស្នផ្លបុណយចប់ម្រតឹមការេូម្រតចុងសម្រកាយបងអេ។់ 
ផ្លបុណយអាក្ស្ដលានកូ្នសរៀនអាល់គួរអាន 
រេ៉ ូលុលសឡាោះបានានម្របស្គេន៍ថា៖ 

 اْلُقْرآَن َوَتَعلََّمُه َوَعِمَل 
َ
ْلبَِس يَْوَم اْلِقَيامَ َمْن قََرأ

ُ
ْمِس ، َويُْكََس  بِِه أ ِة تَاًجا ِمْن نُوٍر َضْوُءهُ ِمْثُل َضْوءِ الشَّ

يِْه ُحلََّتاِن ََل َيُقوُم  ْخِذ َودَلُِكَما اْلُقْرآَن لَهُ َوادِلَ
َ
ْنَيا َفَيُقوََلِن : بَِما ُكِسيَنا ؟ َفُيَقاُل : بِأ َما ادلُّ . 

ានន័យថា៖ «នរណាេូម្រតអាល់គួរអាន និងសរៀន ស យីអនុវតតតាមគឺសគរក្់
មាុដពនលឱឺ្យសៅស្ងងបរសលាក្ដូចជាពនលឺម្រពោះអាទតិយ ស យីសគរក្់េសមលៀក្បាំរក្់
េូម្រតឱ្យឪពុក្ាត យរបេ់សគ។ អាក្សៅឌុនយ៉មិនអាចឱ្យតស្មលចាំសរោះពួក្ោត់ទាំង
ពីរសទ។ ពួក្ោត់និយយថា ស តុអាីបានសគរក្់អាវសនោះឱ្យសយងី? សគម្របាប់ថា 
សោយកូ្នរបេ់អាក្ទាំងពីរបានម្របកាន់តាមអាលគ់ួរអាន »។ 
អាល់គួរអានេសស្រងាា ោះាា េ់របេ់វាសៅស្ងងបរសលាក្ 
រេ៉ ូលុលសឡាោះបានានម្របស្គេន៍ថា  ( وا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه ء اقر )  
ានន័យថា «ចូរេូម្រតអាលគ់ួរអាន ពតិណាេ់ សៅស្ងងបរសលាក្វានងឹជួយ
េសស្រងាា ោះាា េ់របេ់វា»។ 

( بد يوم القيامةالصيام والقرآن يشفعان للع)   ានន័យថា «បួេនិងអាលគ់ួរអានជួយ
េសស្រងាា ោះេម្រាប់មនុេៃសលាក្សៅស្ងងបរសលាក្»។ 
ផ្លបុណយេូម្រត និងេកិ្ាអាល់គួរអាន រមួោា  

ِ َويََتَداَرُسونَُه بَيَْنُهْم إَِلَّ نََزَلْت  ِ َيْتلُوَن كَِتاَب اَّللَّ ِكيَنُة  َعلَ  )َما اْجَتَمَع قَْوٌم يِف َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اَّللَّ ْيِهْم السَّ
ُ فِيَمْن ِعْنَدهُ( َوَغِشيَتْ  ْتُهْم الَْمََلئَِكُة َوَذَكَرُهْم اَّللَّ ُهْم الرَّْْحَُة وََحفَّ  

ានន័យថា «ោា នម្រក្មុណាមួយបានជួបជុាំោា ក្ាុងា៉េាិត េូម្រតអាល់គួរអាន 
េិក្ាស្េាងយល់រមួោា ពីគមពីរសនោះ សលីក្ស្លងស្ត ភាពនងឹនរបានចុោះមក្េណឋិ ត
សលីពួក្សគ ក្តីសមតាត ម្រគបដណត ប់ពួក្សគ ស យីានពកួ្សទវតាចុោះមក្សចមសរាមពួក្
សគ ស យីអល់សឡាោះរ ាំឭក្ពួក្សគម្របាប់អាក្ស្ដលសៅស្ក្បរម្រទង»់។ 
ក្បួនចាប់ស្នការេូម្រតអាល់គួរអាន 
េុជីវ្ម៌េូម្រត 
អិបនូ កាសេៀរបានសលកី្សឡងីពីរសបៀបរបបេូម្រតានដូចជា មិនម្រតូវកាន់ឬេូម្រត 
សលីក្ស្លងស្តខ្លួនរបេ់សគស្គអ តេអាំ(ានវូទុ)។ ម្រតូវដុោះស្ាញមុនេូម្រត។ ម្រតូវសេលៀក្
រក្់ឱ្យស្គអ តបាត។ ម្រតូវស្បរសៅខាងក្ិបឡ័ត។ ម្រតូវវប់េូម្រតសៅសពលស្គង ប។ ពុាំ
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ម្រតូវកាត់ផ្តត ចក់ារេូម្រតសោយេាំដី សលីក្ស្លងស្តចាំបាច។់ ម្រតូវសផ្តត តអារមាណ៍
ចាំសរោះការេូម្រត។ ដល់អាយ៉ត់េតីអាំពីការេនាម្រតូវវប់ ស យីបួងេងួេុាំ 
ស យីដល់អាយ៉ត់េតអីាំពីការគាំរាមក្ាំស្ ងម្រតូវទូអាេុាំបសញ្ា ៀេ។ មិនម្រតូវសបីក្អា
ល់គួរអានសចល។ កុ្ាំយក្អាីោក្់ពីសលីអាល់គួរអាន។ ពុាំម្រតូវេូម្រតឮេាំសឡងខាល ាំងៗ
ម្របណាាំងោា ។ ពុាំម្រតូវេូម្រតសៅផ្ារ និងក្ស្នលងអ ូអរ។ 
រសបៀបេូម្រត 
• េូម្រតអាលគ់ួរអាន និង ៃសីក្ៀរក្ាុងេឡាត នងិសម្រៅេឡាត មិនចត់ទុក្ជាការ
េូម្រត លុោះម្រតាស្តស្គត ប់ឮខ្លួនឯង សោយពុាំរ ាំខានដលអ់ាក្ដស្ទ។ 
• ម្រតវូេូម្រតយតឺៗ សគេួរអាសណីេ អាំពីការេូម្រតរបេ់ណាពី ោត់បាននយិយថា 
«ោត់បនលេឺាំសលងបងអូេស្វង សៅសពលោត់េូម្រត(بسم هللا الرمحن الرحيم) ោត់បងអូេ
េាំស្ឡង(بسم هللا) នងិ(الرمحن) និង (الرحيم)»។ 
បរាិណស្នការេូម្រត 
េហ្វហ្វព ត់របេ់ណាពីបានក្ាំណតេ់ម្រាបខ់្លួនឯងនូវសពលសវលាមួយចាំស្ណក្
េម្រាបអ់ាល់គួរអាន។ ពកួ្ោត់មិនបញ្ាប់ជាម្របចាំរយៈសពលតិចជាងម្របាាំពីរស្ងង។ 
ពិតណាេ់ ានរវ៉ីាយ៉ត់ហ្វមបញ្ាប់ការេូម្រតអាលគូ់រអានតិចជាងបីស្ងង។ 
េូម្រតតាមការ ទសនាញចាំ 
សបីេិនជាអាក្េូម្រតសនាោះតាមរយៈការទសនាញចាំ សគអាចម្រតិោះរោិះពិចរណា សផ្តត
តអារមាណ៍ និងស្េាងយល់អតាន័យខ្លឹមស្គរបានម្របសេីរជាងអាក្េូម្រតសមីលអាល់គួរ
អាន។ សបីេិនជា េូម្រតសមីលក្៏បាន េូម្រតាត់ទសទក្៏បានគឺេូម្រតសមីលម្របសេីរជាង។ 
បណាត ាំ 
 ចូរយក្ចិតតទុក្ោក្់ចាំសរោះការចាំណាយសពលសដីមបេូីម្រតអាល់គួរអាន។ 
េូមក្ាំណត់សពលេម្រាប់ខ្លួនឯង េូមកុ្ាំរ ាំលងសចលសោយពុាំបានេូម្រត សទោះរវល់
យ៉ងណាក្៏សោយ។ តចិតូចស្តជាប់លាប់ម្របសេីរជាងសម្រចីនស្តមិនជាប់លាប។់ សបី
េិនជាសភលច ឬសដក្លក្ ់ចូរេូម្រតេងវញិសៅស្ងងស្េអក្។  

ْهِر ُكِتَب هَلُ كَ )  ُه ِفيَما بَْْيَ َصََلِة الَْفْجِر وََصََلةِ الظُّ
َ
ٍء ِمنُْه َفَقَرأ ْو َعْن ََشْ

َ
ُه ِمَن اللَّيْلِ َمْن نَاَم َعْن ِحْزبِِه أ

َ
نََّما قََرأ

َ
 ( أ

ានន័យថា «នរណាសដក្សភលចេូម្រតមួយស្ផ្ាក្ស្នអាល់គួរអាន ឬសភលចអាមីួយក្ាុង
អាល់គួរអានមិនបានេូម្រត បនាា ប់មក្សគេូម្រតសៅចសនាល ោះសពលេឡាតេ ូសហ្វព ោះ 
និងេឡាត ៃូ ួរ គឺសគក្ត់ម្រតាផ្លបុណយឱ្យដូចសគេូម្រតសៅសពលយប់ស្ដរ»។ 
ចូរកុ្ាំឱ្យខ្លួនឯងកាល យជាមនុេៃស្ដលសបាោះបង់ និងសភលចអាល់គួរអាន សទោះជា
ម្របសភទណាក្៏សោយ។ដូចជាសបាោះបងក់ារេូម្រត ឬការអាន ឬសបាោះបង់ការស្េាង
យល់អតាន័យ ឬសបាោះបង់ការអនុវតត ឬសបាោះបងេូ់ម្រតពាបាលជាំងឺ។ 
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ស ៊ូរ  ៉ោះ អាល់ហ្វា ទីហ៉ោះ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរ៉ាោះ 
បញ្ញា ក់្ពីភាពជាខ្ញុ ាំអល់សឡាោះ និងការសោរពដ៏ពិតម្របាក្ដសៅចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយគត់។ 
តា ាសេៀរ 
សគសៅេូសរ៉ាោះសនោះថាហ្វា ទី ោះ( ة الفاحت )សោយស្គរសគចប់សផ្តីមអាល់គួរអាននឹងេ ូសរ៉ាោះ
សនោះ។ សគឱ្យសឈាា ោះថាអុាំមុលគួរអាន ( القرآن  أم ) សោយានម្របមូលផ្តុ ាំនូវម្របធ្លនបទក្ាុងវា ដូចជា ជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះ ការសោរពេកាា រៈ បងាា ញពីម្របវតតនិងអាីសផ្ៃង 
សទៀត។ ស យីវាជាេ ូសរ៉ាោះស្ដលខ្ពង់ខ្ពេ់បាំផុ្តសៅក្ាុងគួរអាន ស យីវាគឺ ស្គប់អ ុលា៉
ស្គនីយ ៍( املثان  السبع )។ 

  خن حن  جن   يم  ىم  مم خم حم   جم  يل  ىل مل خل
  مي  خي  حي  جي  يه ىه  مه   جه ين  ىن من

رئ   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ  يي ىي
Aសយងីចប់សផ្តីមនឹងការេុាំជាំនួយពីអលស់ឡាោះសលីការេូម្រតសោយក្តីសមតាត ស្ដលរកី្
េុោះស្គយដល់សា៉ខ្ឡូក្ទាំងអេ់និងក្តីសមតាត ជាពិសេេេម្រាប់អាក្ានជាំសនឿក្ាុងចាំសណាមពួក្សគ។ 
Bការេរសេីរយ៉ងសពញសលញសៅចាំសរោះអល់សឡាោះទាំង ាត(អតតៈ) លក្េណៈ 
និង ទសងាីរបេ់ម្រទង់។សម្ររោះម្រទង់ជាអាក្បសងាតីអាីៗទាំងអេ ់ស យីជាសេតច និង ជាអាក្
ម្រគប់ម្រគង កិ្ចាការរបេ់ពួក្សគ ស យីនិងជាអាក្ចិញ្ា ឹម ពួក្សគសោយសនៀក្ា៉ត់ទូសៅ 
និងជាពិសេេ។ 
Cالرمحن គឺជាក្តីសមតាត ស្ដលរកី្េុោះស្គយដល់សា៉ខ្ឡូក្ទាំងអេ់ ស យី   الرحيم គឺជា
ក្តីសមតាត ជាពិសេេេម្រាប់អាក្ានជាំសនឿក្ាុងចាំសណាមពួក្សគ។ 
Dម្រទង់ជាសេតចក្ាុងស្ងងជាំនុាំជាំរោះ វាគឺជាស្ងងគីយ៉ម៉ោះ សោយការតបេាងដល់ខ្ញុ ាំរបេ់ម្រទង់តាមទសងាីរបេ់ពួក្សគ។ស យីពួក្សគនឹងទទួលបានទៅតាមអ្វីដែលបានសា។ទ ើយក្នុង
ថ្ងៃទ ោះអ្ល់ទ ោះបានសួរថា ) مَ الُْملُْك اْْلَوْ  لَِمِن  ( (សតីការម្រគប់ម្រគងសៅស្ងងសនោះជាក្មាេិទធិ
របេ់អាក្ ណា?) ោា ននរណាាា ក់្សឆ្លីយតបសឡយី េមបសីគឋានៈខ្ពេ់យ៉ងណាក៏្
សោយ ស យីក្ាុង សពលសនាោះអល់សឡាោះបានសឆ្លីយតបសោយអងាឯងថា)  ِ ارِ  الَْواِحدِ  لِِلَّ الَْقهَّ ( 

16  اغفر    (គឺជាក្មាេិទធិរបេ់អលស់ឡាោះ ជាាា េ់ស្តមួយគត់ ស្ដលមហ្វខាល ាំងកាល )។  
Eពួក្សយងីខ្ញុ ាំថាា យការសោរពេកាា រៈនិងការសោរពតាមជាពិសេេចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយគត់ស យីពួក្សយងីខ្ញុ ាំមិនសោរពេកាា រៈនរណាសផ្ៃងសម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ស យី
ចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយគត់ស្ដលពួក្សយងីខ្ញុ ាំេុាំជាំនួយរាល់កិ្ចាការរបេ់សយងី។អាំសពីលអទាំងឡាយេាិតសៅក្ាុងក្ណាា ប់ស្ដរបេម់្រទង់ 
ពួក្សយងីខ្ញុ ាំមិនសោរពេកាា រៈនិងេុាំជាំនួយពីនរណាសផ្ៃងសម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ 
Fេូមម្រទង់ចងអុលបងាា ញដលស់យងីខ្ញុ ាំផ្ងចុោះសៅរក្ាោ៌ដ៏ម្រតឹមម្រតូវ។ជាផ្លូវរបេ់ឥស្គល មស្ដលមិនសវៀចសវសឡយីស យីេូមឱ្យសយងីខ្ញុ ាំេាតិសេារសលីវាផ្ងចុោះ។  
Gគមឺាគ៌ារបស់បណ្ដា អ្នក្ដែលទ្រង់បានទ្បទានទនៀក្មា៉ា ត់ែល់ពួក្ទគែចូជាបណ្ដា ណ្ដពី
បណ្ដា អ្នក្ដែលទ ឿតាមណ្ដពែីព៏តិទ្បាក្ែបណ្ដា អ្នក្ដែលពលីក្មមក្នុងមាគ៌ារបស់អ្ល់
ទ ោះនងិបណ្ដា អ្នក្ដែលសាងអំ្ទពើលអ។ទ ើយអ្នក្ទំាងទ ោះគជឺាមិតាភក្ាែិល៏អបំផុត។ពំុដមន
ជា(មាគ៌ា)អ្នក្ដែលទ្តូវទគខងឹសមាចំទ ោះពួក្ទគទោយពួក្ទគបានែងឹពកីារពតិដតពួក្ទគ
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មិនអ្នវុតតតាមទ ើយែចូជាពួក្យ៉ា ូោនងិពំុដមនជា(មាគ៌ា)ពួក្ដែលវទងវងអំ្ពកីារពតិដែល
ពួក្ទគមិនររួលបានការចងអុលបង្ហា ញទៅរក្វាទោយពួក្ទគទគចទវសពកីារទាមទារការ
ពតិនងិការចងអុលបង្ហា ញទៅរក្វាែចូជាពួក្ណ្ដសរ៉ា(ទ្គសិាា ន)។ 

ស ៊ូរ  ៉ោះអាល់ម៊ូរ ើរទើឡ៉ោះ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរ៉ាោះ 
បងាា ញពីភាពមហ្វដឹងរបេ់អល់សឡាោះស្ដលម្រគបដណត ប់ម្រគប់ទីក្ស្នលង។អប់រ ាំពីការ
ស ញីម្រគប់សពលរបេ់ម្រទង់។និងការម្រពានពីការរ ាំសលាភបាំរន។ 
តា ាសេៀរ 

ٻ ٻ ٻ ٻ ٿٱ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ  پ
Aពិតណាេ់អល់សឡាោះម្រទងស់្គត ប់លីេាំដីរបេ់ស្រេតី(នាងគឺសលឡោះ ពិនតី ស្គក្សឡពីោះ) 
ស្ដលនាង បានជស្ជក្សដញសោលជាមួយអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)ក្ាុងសរឿងស្គា មីរបេ់នាង(ោត់គឺសអាេ ពិន េមុតី)។ស យីបានតអួញស្តអរសៅចាំសរោះអល់សឡាោះនូវអាីស្ដលបតីតបេ់នាង
បានស្ាី។ស យីពិតណាេ់អល់សឡាោះឮនូវការជស្ជក្ោា រវាងអាក្ទាំងពីរ។ ោា នអាីមួយអាច
លាក្់បាាំងពីម្រទង់បានសឡយីពិតម្របាក្ដណាេ់អល់សឡាោះឮរាល់េមាីរបេ់ខ្ញុ ាំបាំសរមី្រទង់ស យីស ញីរាល់កាយវកិាររបេ់ពួក្សគោា នអាីមួយអាចលាក្់បាាំងពីម្រទង់បានសឡយី។ 

   ِّّٰ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰرٰى  ٰذ  يي  ىي  مي  خي   حي  جي
  يب ىب نب مب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ
 يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك  اك يق
 هئ مئ حئخئ  جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن
 مث هت مت خت  جتحت هب مب حبخب جب

Bពួក្ស្ដលនិយយរក្យ ៃុសី ុរីចាំសរោះភរយិរបេ់ពួក្សគសោយពួក្សគនិយយសៅ
កាន់ភរយិរបេ់ពួក្សគថា៖នាងឯងចាំសរោះខ្ញុ ាំដូចជាខ្ាងាត យរបេ់ខ្ញុ ាំ។ សនោះម្រោន់ស្តជារក្យកុ្ ក្សចញពីាត់របេ់ពួក្សគស្តបុ៉សណាណ ោះ។ពួក្នាងមិនស្មនជាាា យរបេ់ពួក្
សគសទ។តាមពិតាា យរបេ់ពួក្សគគឺជាអាក្ស្ដលបានបសងាីតពួក្សគ។ម្របាក្ដណាេ់ពួក្
សគបាននិយយនូវរក្យេាំដីដ៏អាម្រក្ក់្និងភូតកុ្ ក្។ស យីពិតម្របាក្ដណាេ់អល់
សឡាោះមហ្វអ្ាម្រេ័យមហ្វអភ័យសទេ។សោយម្រទង់ចត់ទុក្ការបង់ផ្តក្ពិន័យសលី
ពួក្សគជាការសលាោះខ្លួនពីអាំសពីអាម្រក្ក់្សនោះ។ 
Cពួក្អាក្ស្ដលសរលរក្យេាំដីដ៏អាម្រក្ក់្ចាំសរោះម្របពនធរបេ់ខ្លួនបនាា ប់មក្ពួក្សគចង់ម្រតលប់មក្រមួដាំសណក្ជាមួយនាងវញិនូវអាីស្ដលពួក្សគបាននិយយចាំសរោះពួក្
នាងគឺពួក្សគ(ស្គា មី)ម្រតូវពិន័យសោយសោោះស្លងខ្ញុ ាំបសម្រមីាា ក់្មុនសពលពួក្សគរមួដាំសណក្ជាមួយនាងវញិ។សនាោះគឺជាចាប់ស្ដលសគបងាា ប់ពួក្អាក្ឱ្យអនុវតតតាមសដីមបី
សជៀេវាងអាំពីការម្របម្រពឹតតអាំសពី ៃុសី រីសនោះ។ស យីអល់សឡាោះដឹងម្រជួតម្រជាបនូវអាីស្ដល
ពួក្អាក្ម្របម្រពឹតា។ោា នេក្មាភាពអាីអាចលាក់្បាាំងពីម្រទង់បានសឡយី។ 
Dចាំសរោះអាក្ស្ដលោា នខ្ញុ ាំបសម្រមីសដីមបសីោោះស្លងដូសចាោះសគម្រតូវបួេពីរស្ខ្បនតបនាា ប់ោាមិនម្រតូវោច់បួេសៅស្ងងណាមួយក្ាុងក្ាំឡុងពីរស្ខ្សនោះសឡយី។មុនសពលពួក្សគរមួដាំសណក្ជាមួយភរយិស្ដលសគបាន ៃុសី រីសលនីាង។ចាំសរោះអាក្ស្ដលោា នេមតាភាព
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បួេពីរស្ខ្បនតបនាា ប់ោា ។ដូសចាោះសគម្រតូវផ្តល់ចាំណីអាហ្វរដល់អាក្ម្រក្ចាំនួន៦០នាក់្។
សនាោះគឺជាចាប់ស្ដលសយងីបានកាត់ក្តីនឹងវាសដីមបឱី្យពួក្អាក្សជឿថាវាជាបទបញ្ញា ពីអល់
សឡាោះស យីពួក្អាក្ម្រតូវអនុវតតតាមវា។សនាោះស យីគឺជាការក្ាំណត់របេ់អល់សឡាោះស្ដល
ម្រទង់បានក្ាំណត់មក្សលីខ្ញុ ាំរបេ់ម្រទង់ស យីពួក្អាក្មិនម្រតូវបាំរនសឡយី។ស យីេម្រាប់អាក្ស្ដលបាំរនសលាីេនឹងចាប់របេ់អល់សឡាោះគឺនឹងទទួលទរណុក្មាដ៏វចឺប់។ 

 جض مص حصخص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج
  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط خضمض حض
 خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك حقمق
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم
 يئ  ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي

 نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب
Eពិតម្របាក្ដពួក្អាក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះនិងរេ៉ ូលុលសឡាោះរបេ់ម្រទង់ពួក្សគ
នឹងម្រតូវអាប់ឱ្ននិងអាា៉េ់ដូចជាពួក្អាក្ជាំនាន់មុនពួក្សគស្ដរ។ស យីជាការពិត
ណាេ់សយងីបានបញ្ាុ ោះនូវភេាុតាងៗយ៉ងចាេ់លាេ់។ស យីេម្រាប់ពួក្អាក្ស្ដល
ម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះ រេ៉ ូលុលសឡាោះ និងអាយ៉ត់ របេ់ម្រទង់ពួក្សគនឹងម្រតូវ
ទរុណក្មាយ៉ងអាា៉េ់។ 
Fសៅស្ងងស្ដលអលស់ឡាោះបសងាតីឱ្យរេ់សឡងីវញិក្ាុងេភាពស្តមួយ។ោា ននរណាាា ក់្
ក្ាុងចាំសណាមពួក្សគសៅសេេេល់មិនបានរេ់សឡងីវញិ។ម្រទង់នឹងម្របាប់ពួក្សគពីទពីអាី
ស្ដលពួក្សគបានស ា្ីកាលសៅសលាកី្យស៍្នអាំសពីអាម្រក្ក់្។អល់សឡាោះបានគណនាទុក្ទាំង
អេ់ោា នអាីលាក់្បាាំងពីម្រទង់សឡយី។ពួក្សគសភលចមិនបានចាំវា។ស យីពួក្សគនឹងស ញីវា
សៅក្ាុងបញ្ា ីក្ាំណត់ម្រតារបេ់ពួក្សគសោយោា នខ្ាោះខាត់បនតិចណាសឡយី។អល់សឡាោះម្រទង់
ទតស ញី និងសមីលស ញីអាីម្រគប់យ៉ងោា នអាីអាចលាក់្ក្ាំបាាំងពីម្រតង់បានសឡយី។ 
Gសតីអាក្មិនបានស ញីសទឬពិតម្របាក្ដណាេ ់ អលស់ឡាោះដឹងនូវអាីៗស្ដលានសៅ
សលីសម ជាសម្រចីនជាន់និងអាីៗស្ដលានសៅសលីស្ផ្នដីសនាោះ?សោយោា នអាីស្ដលសៅ
ចសនាល ោះវាទាំងពីរអាចលាក់្បាាំងនឹងម្រទង់បានសឡយី។ោា នការជស្ជក្ោា ស្គង ត់ៗរវាង
បុរេបីនាក់្សលកី្ស្លងស្តម្រទង់ជាអាក្ទីបួនក្ាុងការដឹងឮរបេ់ម្រទង់។ោា នការជស្ជក្ោាស្គង ត់ៗរវាងោា ម្របាាំនាក់្សទសលីក្ស្លងស្តម្រទង់ជាអាក្ទីម្របាាំមួយក្ាុងការដឹងឮរបេម់្រទង់។សទោះជាចាំនួនតិចជាងសនោះឬសម្រចីនជាងសនោះក៏្សោយគឺការដឹងឮរបេ់ម្រទង់សៅ
ជាមួយពួក្សគជានិចាសទោះជាសៅទីណាក៏្សោយ។ោា នការជស្ជក្ណាអាចលាក់្បាាំង
នឹងម្រទង់បានសឡយី។បនាា ប់មក្សៅស្ងងបរសលាក្ម្រទង់នឹងម្របាប់ពួក្សគឱ្យដឹងនូវអាីស្ដល
ពួក្សគបានម្របម្រពឹតា។ពិតម្របាក្ដណាេ់អល់សឡាោះមហ្វដឹងនូវអាីៗ ទាំងអេនូ់វសរឿង
េាង ត់និងសបីក្ចាំ ។ោា នអាង៌ក្ាំបាាំងអាលីាក់្បាាំងនឹងម្រទង់សឡយី។  

 مك   لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت
 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل يكمل ىك
 هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ  ىييي ني مي زي
 جخمخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت
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 مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس
 حك جك مق حق مف حفخف جف مغ  جغ مع جع

Hសតអីាក្មិនបានស ញីសទឬ?ពួក្យ៉  ូតកាលណាានបុរេានជាំសនឿាា ក្់សដីរ
កាត់ពកួ្សគពកួ្សគនាាំោា ជស្ជក្ោា ស្គង ត់ៗសដមីបអីាក្ានជាំសនឿសនាោះេងៃយ័អាម្រក្ក្។់
ស តុសនោះសទីបអល់សឡាោះបានហ្វមឃាតព់ួក្សគពីការជស្ជក្ោា ស្គង ត់ៗ។បនាា បម់ក្ពកួ្
សគម្រតឡប់សៅម្របម្រពតឹានូវអាីស្ដលអល់សឡាោះបានហ្វមឃាត។់ពកួ្សគសៅស្តជស្ជោា ស្គង
ត់ៗនូវអាីស្ដលជាអាំសពបីាបដូចជាការនិយយសដមីពួក្អាក្ានជាំសនឿនិងជាម្របការស្ដល
នាាំឱ្យកាល យជាេម្រតូវនឹងោា នងិជាការម្របឆ្ាំងនងិសលាេីចាំសរោះរេ៉ ូលុលសឡាោះ។សៅ
សពលពកួ្សគមក្ជួបអាក្ពកួ្សគស្គា គមន៍អាក្នូវអាីស្ដលអល់សឡាោះម្រទង់មិនបានស្គា គមន៍
ចាំសរោះអាក្។សោយពួក្សគសរលថា ( عليكم  السام  ) ។ានន័យថាោក់្បណាត ស្គឱ្យស្គល
ប់។ពកួ្សគនិយយថាសបីមូហ្វាំា៉ត់ជាណាពីស្មនសនាោះអល់សឡាោះចាេ់ជានងឹោក្់
ទណឌ ក្មាសលីពួក្សយងីសោយស្គររក្យេមតីម្របាងសមលីងាយរបេព់ួក្សយងីចាំសរោះ
សគ។ពតិណាេទ់រណុក្មាសភលីងនរក្ចហ្វន់ណាាំម្រគប់ម្រោន់េម្រាប់ពួក្សគ។ពួក្សគនឹង
ចូលក្ាុងសភលីងនរក្សនោះ។ជាក្ស្នលងម្រតលប់ដ៏អាម្រក្ក្់បាំផុ្តរបេ់ពួក្សគ។ 
Iឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះចូរពួក្អាក្អនុវតតតាមអាីស្ដលចាប់
បានក្ាំណត់មក្សលីពួក្អាក្។ចូរពួក្អាក្កុ្ាំជស្ជក្ោា ស្គង ត់ៗពីសរឿងបាបក្មាឬជាម្របការ
ស្ដលនាាំឱ្យកាល យជាេម្រតូវនឹងោា ឬជាការសលាេីបាំរននិងម្របឆ្ាំងនឹងរេ៉ ូលុលសឡាោះ។កុ្ាំ
ឱ្យពួក្អាក្ដូចជាពួក្យ៉  ូត។ស្តចូរជស្ជក្ោា ពីម្របការលអនិងភាពសកាតខាល ចចាំសរោះអល់
សឡាោះនិងសបាោះបង់បទសលាេី។ចូរសកាតខាល ចចុោះចាំសរោះអល់សឡាោះសោយអនុវតតតាមបទ
បញ្ា របេ់ម្រទង់និងសជៀេវាងការហ្វមឃាត់របេ់ម្រទង់ស យីសគនឹងម្របមូលពួក្អាក្សៅ
ឱ្យម្រទង់ជាំនុាំជម្រមោះក្ាុងស្ងងគីយ៉ា៉ត់ និងតបេាងឱ្យពួក្អាក្តាមទសងាីរបេពួ់ក្អាក្។ 
Jតាមពិតការជស្ជក្ោា ស្គង ត់ៗសោយបាបក្មាការបាំររបាំរន និងការម្របឆ្ាំងនឹងរេ៉ ូ
លុលសឡាោះ គឺមក្ពីស្េៃតានជាការលបងួនិងការសបាបសញ្ញោ តរបេ់វា។ស្ដលស ា្ីឱ្យពួក្អាក្
ានជាំសនឿសកី្តទុក្េសោយឧបាយក្លរបេ់ស្េៃតាន។ស្េៃតានឬការសបាក្បសញ្ញោ តសនាោះ
មិននាាំឱ្យានសម្រោោះថាា ក់្ដលពួ់ក្អាក្ានជាំសនឿជាោច់ខាត។សលីក្ស្លងស្តានការ
អនុញ្ញា តអាំពីអល់សឡាោះនិងសោយការេពាម្រពោះទ័យរបេ់ម្រទង់។ស យីចាំសរោះអល់សឡាោះ 
ស្តមួយគត់ស្ដល បណាា អាក្ានជាំសនឿម្របគលក់ារទុក្ចិតារាលកិ់្ចាការរបេ់ពួក្សគ។ 
បនាា ប់ពីអលស់ឡាោះបានរ ាំលឹក្ពីេុជីវ្ម៌ក្ាុងរក្យេាំដីស យី អល់សឡាោះក៏្បានរ ាំលឹក្ពី
េុជីវ្ម៌ក្ាុង ក្មាវ ិ្ ីជួបជុាំសោយម្រទង់បានានបនាូលថា៖ خن جنحن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك 

 هب هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من
هث مث هت مت

Kឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអលស់ឡាោះចូរពួក្អាក្អនុវតតតាមអាីស្ដលចាប់
បានក្ាំណត់មក្សលីពួក្អាក្។កាលណាសគនិយយសៅកាន់ពួក្អាក្ថាចូរេម្រមួលក្ស្នលង
អងាុយឱ្យទូលាយចូរពួក្អាក្េម្រមួលក្ស្នលងអងាុយឱ្យទូលាយសនាោះអល់សឡាោះនឹងស ា្ីឱ្យ
ពួក្អាក្ទូលាយវញិសៅក្ាុងជីវតិរេ់សៅសលីសលាកិ្យនិ៌ងក្ាុងឋានេួគ៌។សបីេិនជាសគេុាំឱ្យពួក្អាក្អងាុយខ្លោះសម្រកាក្សចញសដីមបទុីក្ក្ស្នលងឱ្យពួក្អាក្ម្របាជញសចោះដឹងខាងស្គនា
អងាុយគឺពួក្សគគបបសីម្រកាក្សចញ។អល់សឡាោះម្រទង់សលីក្តសមាីងពួក្អាក្ានជាំសនឿក្ាុង
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ចាំសណាមពួក្អាក្និងពួក្អាក្ស្ដលានចាំសណោះដឹងឱ្យានឋានៈខ្ពង់ខ្ពេ់។ស យីអល់
សឡាោះដឹង ម្រជួតម្រជាបនូវអាីស្ដលពួក្អាក្ម្របម្រពឹតា។ោា នទសងាីអាីអាចលាក់្បាាំងនឹងអលស់ឡាោះ
បានសទ។ស យីពួក្អាក្នឹងទទួលបានការតបេាងសៅតាមអាីស្ដលអាក្បានម្របម្រពឹតត។ 

 ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 نتىت مت زت رت ىبيب نب مب زب يئرب

Lសៅសពលស្ដលេហ្វ ពោះបានមក្ពិភាគាសរឿងេាង ត់ជាសម្រចីនជាមួយរេ៉ ូលុលសឡាោះអ
ល់សឡាោះបានានបនាូលថា៖សៅសពលណាពួក្អាក្ចង់ពិភាក្ាសរឿងេាង ត់អាីមួយជាមួយ
នឹងរេ៉ ូលុលសឡាោះ ចូរពួក្អាក្បរចិា គជាមុនេិនមុននឹងពួក្អាក្ពិភាគាសរឿងេាង ត់សនាោះ។
ការបរចិា គដូសចាោះ គឺជាការម្របសេរីនិងស្គអ តេអាំបាំផុ្តេម្រាបព់ួក្អាក្។សម្ររោះការសោរព
ម្របតិបតតិចាំសរោះអល់សឡាោះវាលាងជម្រមោះចិតតទាំងឡាយ។ស យីម្របេិនសបីពួក្អាក្ោា នលទធ
ភាពបរចិា គសទសនាោះ។ពួក្អាក្អាចនិយយសរឿងេាង ត់បានសោយពុាំចាំបាច់បរចិា គ។ពិត
ម្របាក្ដណាេអ់ល់សឡាោះមហ្វអភ័យសទេរាល់ក្ាំ ុេឆ្ាងស យីមហ្វអាណិតម្រេឡាញ់
ដល់ពកួ្សគសោយបងាា បស់ៅតាមលទធភាពស្ដលពួក្សគអាចស ា្បីាន។ 
Mសតីពួក្អាក្ខាល ចម្រក្ឬសៅសពលស្ដលពួក្អាក្បរចិា គមុននឹងពួក្អាក្ពិភាក្ាសរឿង
េាង តជ់ាមួយអាក្នាាំស្គរសនាោះ?ម្របេិនសបីពួក្អាក្ស ា្ីមិនបាននូវអាីស្ដលអល់សឡាោះ
បានសម្របីសនាោះអល់សឡាោះម្រទង់អនុញ្ញា តឱ្យពួក្អាក្អាចសបាោះបង់ការបរចិា គសនោះស្តចូរពួក្
អាក្ម្រតូវរក្ាឱ្យបានខាា បខ់្ាួនក្ាុងការម្របតិបតតិេឡាតបង់ ាកាត់និងការម្របតិបតតិ
ចាំសរោះអល់សឡាោះនិងរេ៉ ូលុលសឡាោះរបេ់ម្រទង់។អល់សឡាោះដឹងម្រជួតម្រជាបនូវអាីស្ដល
ពួក្អាក្ម្របម្រពឹតាោា នអាអីាចលាក់្បាាំងម្រទង់បានសឡយីអាំពីទសងាីរបេ់ពួក្អាក្។ស យី
ម្រទង់ជាអាក្តបេាងឱ្យពួក្អាក្តាមអាីស្ដលបានម្របម្រពឹតា។ 

  يل   ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف   يث  ىث  نث  مث  زث  رث
  جئ  يي  ىي  ني   مي  زي  ري  ٰى  ىنين  نن  من  زن  رن  مم  ام
  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب   حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ
  مض  خض  مصجضحض  حصخص  مس  خس  جسحس  مخ  جخ  جحمح   مج  حج
  لك  خك  حك  جك  مق   حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط

 جه   هن  من  خن  حن  جن  مم  حمخم  جم  هل  خلمل   حل  جل  مك
Nទតើអ្នក្(មូហំមា៉ា ត់)មិនបានទ ើញពួក្មូណ្ដ វីគនី(ពួក្ពុតតបុត)ដែលបានគំទ្រទ្កុ្ម
(យ៉ា   ូរី)ដែលអ្ល់ទ ោះបានខងឹសមាចំទ ោះពួក្ទគទោយការទ្បឆំងនងិការទ្បទ្ពតឹត
អាទ្ក្ក់្របស់ពួក្ទគ។ពួក្មូណ្ដ វីគនីមិនដមនជាទ្កុ្មរបស់ពួក្អ្នក្ទ ើយក្មិ៏នដមនជា
ទ្កុ្មរបស់ពួក្យ៉ា   ូតដែរ។ពួក្ទគទៅសាា ក់្ទសាើរ ក់្ក្ណ្ដត លរីខាងទ្កុ្មទនោះក្មិ៏នដមន
ខាងទ្កុ្មទ ោះក្មិ៏នដមន។ពួក្ទគសបងថាពួក្ទគជាអ្នក្មូសលីមទ ើយពួក្ទគសបងថាពួក្ទគ
ពំុបាន ែំំណឹងទៅទ្បាប់ពួក្យ៉ា   ូតទរ។តាមពតិពួក្ទគសបងទោយភូតកុ្ ក្។ 
Oអល់សឡាោះបានសរៀបចាំឱ្យពួក្សគ(ពួក្ពុតតបុត)នូវទរណុក្មាដ៏ ង្ន់ ង្របាំផុ្តក្ាុងស្ងងគីយ៉ា៉ត់។សោយឱ្យពួក្សគចូលឋាននរក្ជាន់សម្រកាមបាំផុ្ត។ពិតណាេ់ពួក្សគបាន
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ម្របម្រពឹតតនូវអាំសពីដ៏អាម្រក្ក់្។ 
Pពួក្សគបានយក្ការេបងកុ្ ក្របេ់ពួក្សគស ា្ីជាស្ខ្លការររពីការេាល ប់
សោយស្គរភាពអជាំសនឿ(كفر)។ពួក្សគបានបងាា ញ់ថាពួក្សគជាជនមូ៉េលមីម្រោន់ស្ត
សដីមបកីារររកូ្នសៅនិងម្រទពយេមបតាិ របេ់ពួក្សគបុ៉សណាណ ោះ។ពួក្សគបានរារា ាំងអាក្ដស្ទ
មិនឱ្យចូលឥស្គល មសោយមូលស តុពួក្សគសមីលម្រស្គលកិ្ចាការរបេ់អាក្មូេលីមនិង
បាំបាក្ស់្គា រតីរបេ់ពួក្សគ។េម្រាប់ពួក្សគទរុណក្មាដ៏គួរឱ្យអាា៉េនិ់ងអាប់ឱ្ន។ 
Qម្រទពយេមបតាិនិងកូ្នសៅរបេ់ពួក្សគនឹងមិនអាចការររពួក្សគពី(ទរណុក្មា)អ
ល់សឡាោះបានជាោច់ខាត។ពួក្ទាំងសនាោះគឺជាពួក្ឋាននរក្សោយពួក្សគេាិតសៅក្ាុងសនាោះជាអមតៈសោយទរណុក្មាសៅស្តបនតរជានិចាោា នបញ្ា ប់សឡយី។ 
Rសៅស្ងងស្ដលអល់សឡាោះនឹងស ា្ីឱ្យពួក្សគទាំងអេ់ោា រេ់សឡងីវញិសោយោា ននរណា
ាា ក់្សគចផុ្តសឡយី។ពួក្សគបានេបងចាំសរោះអល់សឡាោះថាពួក្សយងីពុាំបានស ា្ីអាំសពីស្បប
សនាោះសទ។ពួក្សយងីគឺជាអាក្ានជាំសនឿនិងម្របតតិបតតតាមអាីស្ដលអល់សឡាោះអនុញ្ញា ត។ពួក្
សគេបងកុ្ ក្សៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់ដូចស្ដលពួក្សគបានេបងកុ្ ក្ចាំសរោះពួក្អាក្កាល
សៅសលាកី្យស៍្ដរថាពួក្សគជាជនមូ៉េលឹម។ស យីពួក្សគនឹក្ស្គា នថាពិតម្របាក្ដណាេ់
នឹងការេបងសនោះពួក្សគនឹងទទួលបានផ្លម្របសយជន៍ដូចសៅសលាកី្យស៍្ដរ។តាមពិត
ពួក្សគគឺជាពួក្ភូតកុ្ ក្យ៉ងពិតម្របាក្ដទាំងក្ាុងសលាកី្យនិ៍ងស្ងងគីយ៉ា៉ត់។ 
Sស្េាតនបានម្រគបដណា ប់សៅសលីពួក្សគនិងស ា្ីឱ្យពួក្សគសភលចភាល ាំងអាំពីការរ ាំលឹក្អល់
សឡាោះ។ពួក្សគសបាោះបង់បទបញ្ញា និងការម្របតិបតតិចាំសរោះម្រទង់។ស្បរជាម្របម្រពិតតម្របការ
ស្ដលអល់សឡាោះសម្រកា្ខឹ្ង។ពួក្សគទាំងសនាោះជាទហ្វនរបេ់ស្េៃតាននិងស្គវក័្ របេ់
វា។សតីមិនស្មនសទឬបក្ៃពួក្របេ់ស្េៃតានគឺជាពួក្ស្ដលខាតបង់ទាំងសៅសលាកី្យនិ៍ង
ស្ងងគីយ៉ា៉ត់។ពិតណាេ់ពួក្សគបានលក់្សេចក្តីចងអុលបងាា ញនឹងក្តីវសងាងស យីលក់្ឋានេួគ៌នឹងឋាននរក្។ 
Tពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះនិងអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់(មូ
ហ្វាំា៉ត់)សនាោះពួក្ទាំងសនាោះេាតិក្ាុងចាំសណាមម្របជាជាតិស្ដលអល់សឡាោះស ា្ឱី្យអាប់ឱ្ន
សថាក្ទបទាំងក្ាុងសលាកី្យនិ៍ងបរសលាក្។ 

 مثهث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  لك هش مش هس مس
 جيحي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم
  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
 رت يب نبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

 نث مث زث رث يت ىت نت زتمت
Uអលស់ឡាោះបានក្ត់ម្រតារចួស យី(សៅក្ាុងឡាវ ុលម៉ោះ ា ៊ូេ)ថាៈសយងីនិងអាក្នាាំ
ស្គររបេ់សយងីពិតជាវាោះសលេីម្រតូវសោយអាំណាោះអាំណាចងនិងអានុភាព។ពិត
ម្របាក្ដណាេ់អល់សឡាោះមហ្វខាល ាំងកាល ជយួដល់អាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់។និងមហ្វខាល ាំង
ពូស្ក្ានជ័យជាំនោះសលេីម្រតូវ។ 
Vអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)នឹងមិនជួបម្របទោះម្រកុ្មស្ដលានជាំសនឿសលអីល់សឡាោះនិងស្ងង
បរសលាក្អាណិតម្រេឡាញ់ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះនិងអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់
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សឡយី។សទោះបីជាពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះសនាោះគឺជាឪពុក្របេ់ពួក្សគឬកូ្នៗ
របេ់ពួក្សគឬបងបអូនរបេ់ពួក្សគឬកុ្លេមព័នធរបេ់ពួក្សគក៏្សោយ។ពីសម្ររោះការានជាំសនឿវាបានរារា ាំងការោាំម្រទេម្រតូវរបេ់អល់សឡាោះនិងអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់។ស យី
ចាំណងជាំសនឿគឺវាខាល ាំងកាល ជាងចាំណងអាីសផ្ៃង។វាជាជាំសរេីដាំបូងជានិចាសៅសពលស្ដល
ផ្ាុយោា ។ពួក្សគសនាោះស យីជាអាក្ស្ដលមិនោាំម្រទេម្រតូវអល់សឡាោះនិងអាក្នាាំស្គររបេ់
ម្រទង់សឡយី។សទោះបីជាស្គច់ញ្ញា តិរបេ់ពួក្សគក៏្សោយ។ពួក្សគសនាោះស យីគឺជាអាក្
ស្ដលអល់សឡាោះបានចរទុក្នូវភាពានជាំសនឿសៅក្ាុងដួងចិតារបេ់ពួក្សគសោយកាា នស្ក្ស្ម្រប។ស យីបានឱ្យពួក្សគានភាពរងឹាាំកាន់ស្តខាល ាំងសោយភេតុតាងនិងពនលឺ។ស យីម្រទង់នឹងបញ្ាូ លពួក្សគសៅក្ាុងឋានេួគ៌ស្ដលានទសនលជាសម្រចីន ូរពីសម្រកាមវាសោយពួក្សគសៅក្ាុងសនាោះជាអមតៈជាសរៀងរ ូតោា នទីបញ្ា ប់សឡយី។អលស់ឡាោះបានយល់ម្រពម
ចាំសរោះពួក្សគ។ស យីពួក្សគក៏្បានយល់ម្រពមចាំសរោះម្រទង់វញិស្ដរនូវសនៀក្ា៉ត់ស្ដល
ម្រទង់បានផ្តល់ឱ្យ។ពួក្សគគឺជាក្ងទ័ពរបេម់្រទង់ស្ដលអនុវតតតាមបទបញ្ញា របេម់្រទង់
ចាាំងតេ ូតទល់នឹងេម្រតូវរបេម់្រទង់ស យីពួក្សគោាំម្រទពួក្អាក្ស្ដលម្រេលាញ់ោាំម្រទអ
ល់សឡាោះ។សតីមិនស្មនសទឬក្ងទ័ពរបេ់អល់សឡាោះគឺជាអាក្ស្ដលទទួលសជាគជ័យ។ 
សោយទទួលបានេុភមងាលសៅក្ាុងសលាកី្យនិ៍ងសៅស្ងងបរសលាក្។ 

អាល់ហ្វេារ ៍
សោលបាំណងស្នេ ូសរ៉ាោះបងាា ញ់ពីឧតតមភាពនិងភាពខាល ាំងកាល របេ់អល់សឡាោះសោយឱ្យ
ពួក្យ៉  ូទនិងពួក្មូ៉ណា ាកិ្អន់សខ្ាយ។ស យីបងាា ញ់ពីការស្បក្បាក់្របេ់ពួក្សគ
ផ្ាុយពីការចុោះេម្រមុងោា របេអ់ាក្មូ៉េលឹម។ 
តា ាសេៀរ 

  رن  مم  ام  يل  ىل   مل  يك  ىك  لكمك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث
  مئ  خئ  جئحئ  يي  ىي  ني  زيمي  ري   ٰى  ين  ىن  نن  من  زن
  مج  حج   مث  متهت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب   هئ
  جض  مص  خص  حص  مس   خس  حس  جس  مخ  جخ  جحمح
   مق  حق  مف  خف  حف  جف  جغمغ  مع  جع  مظ   حط  مض  خض  حض
  ين  ىن  من  خن   حن  جن  يم  ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل  خل
ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي   جي  يه  ىه  مه  جه

Aអាីៗស្ដលានសៅសលីសម ជាសម្រចីនជាន់និងអាីៗស្ដលានសៅសលីស្ផ្នដីទាំងអេ់
បានសលកី្តសមាីងចាំសរោះអល់សឡាោះ។ស យីម្រទង់មហ្វខាល ាំងពូស្ក្ោា នអាីមួយខាល ាំងកាល ជាង
ម្រទង់សឡយី។ស យីម្រទង់មហ្វគតិបណឌិ តសលីអាីៗទាំងអេ។់ 
Bម្រទង់ជាអាក្បសណា ញអាំបូរណាសឌៀរស្ដលបានម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះនិងអាក្នាាំស្គរ
របេ់ម្រទង់សចញពីលាំសៅោឋ នរបេ់ពួក្សគស្ដលជាការចក្សចញដាំបូងបងអេរ់បេព់ួក្សគ
ពីា៉ឌីណោះសៅស្គា ម។ស យីពួក្សគជាម្រកុ្មយ៉  ូទស្នគីតាប់សៅសរ៉ាោះ។បនាា ប់ពីពួក្សគ
បានក្បត់កិ្ចាេនារបេ់ពួក្សគ។ស យីពួក្សគបានកាល យជាេមពន័ធមិតតរបេពួ់ក្មុេរគីី
នម្របឆ្ាំងនឹងណាពី។សគក៏្បានបសណត ញពួក្សគសៅទឺក្ដីស្គា ម។ពួក្អាក្(ពួក្មូេលីម)
មិនបានគិតថាពួក្សគ(យ៉  ូទី)នឹងចក្សចលផ្ាោះេស្មបងរបេ់ពួក្សគសោយស្គរ
ឥេៃរភាពេកាត នុភាពនិងេុវតាភិាពដ៏រងឹាាំរបេ់ពួក្សគ។ស យីពួក្សគបានគិតថាពិត
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ម្របាក្ដណាេ់បនាា យដ៏រងឹាុ ាំរបេ់ពួក្សគអាចការររពួក្សគពី(ទរុណក្មា)អលស់ឡាោះ
បាន។បុ៉ស្នាអល់សឡាោះបានផ្ាលវ់ាឱ្យពួក្សគខ្ណៈស្ដលពួក្សគនឹក្ស្គា នមិនដល។់សោយ
អល់សឡាោះបានបញ្ញា ណាពីរបេ់ម្រទង់ឱ្យចាាំងតេ ូម្របឆ្ាំងនឹងពួក្សគនិរសទេពួក្សគ
សចញពីផ្ាោះេាំស្បង។ស យីម្រទង់បានបញ្ាូ លការភ័យខាល ចសៅក្ាុងចិតារបេពួ់ក្សគខ្ណៈ
ស្ដលពួក្សគបាំផ្តល ញលាំសៅោឋ នរបេ់ពួក្សគសោយស្ដពួក្សគផ្តា លព់ីខាងក្ាុងសដីមបកុី្ាំឱ្យអាក្ានជាំសនឿទទួលបានម្របសយជន៍។ស យីអាក្ានជាំសនឿបានបាំផ្តល ញវាពីខាងសម្រៅ។ 
ដូសចាោះ ចូរពិចរណាចុោះឱ្បណាា អាក្ស្ដលានការសវាងយល់នូវលទធផ្លស្ដលពួក្សគ
បានម្របឆ្ាំងចូរពួក្អាក្កុ្ាំស ា្ីដូចពួក្សគមិនដូសចាោះសទពួក្អាក្នឹងទទួលនូវទរុណក្មាដូចអាី
ស្ដលពួក្សគទទួលអញ្ា ឹង។ 
Cស យីម្របេិនសបីអល់សឡាោះមិនបានោក់្បញ្ញា សលីពួក្សគឱ្យចក្សចញពីលាំសៅ
ោឋ នរបេ់ពួក្សគសទសនាោះម្រទង់ពិតជានឹងស ា្ទីរុណក្មាពួក្សគ សោយេាល ប់និងចប់ជា
សវលយីេឹក្សៅក្ាុងសលាកី្យស៍នោះដូចម្រទង់បានស ា្ចីាំសរោះពួក្កុ្លេមព័នធគូរយ៉ស ាោះជា
មិនខាន។ ស យីសៅ ស្ងងបរសលាក្វញិ ពួក្សគនឹងទទួលទរុណក្មាស្នសភលីងនរក្ស្ដល
ក្ាំពុងស្តចាំពួក្សគជាសរៀងរ ូត។ 
Dអាីៗស្ដលបានសកី្តសឡងីសនោះសោយស្គរស្តពួក្សគចងេម្រតូវជាមួយនឹងអល់សឡាោះ
និងអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់ស យីពួក្សគបានក្បត់នឹងកិ្ចាេនា។ស យីអាក្ណាស្ដល
ម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះពិតម្របាក្ដណាេ ់ អល់សឡាោះគឺជាអាក្ោក់្ទណឌ ក្មាដ៏ ង្ន់ ង្រ
បាំផុ្ត។ពួក្សគេក្តេិមនឹងទទួលទណឌ ក្មុា។ 
Eសដីមសលាីស្ដលពួក្អាក្(អាក្មូេលីម)បានកាប់រ ាំលាំសដីមបកី្ាំសញីញពួក្អាក្ស្ដល
ម្របឆ្ាំងសៅក្ាុងេស្រងាា មអាំបូរណាសឌៀរឬក៏្ពួក្អាក្ទុក្វាឱ្យវរសៅសលីគល់របេវ់ាសដីមបី
ទទួលយក្ផ្លម្របសយជន៍គឺជាការអនុញ្ញា តរបេ់អលស់ឡាោះ។វាមិនស្មនជាការបាំផ្លិច
បាំផ្តល ញស្ផ្នដីដូចពួក្សគសចទសនាោះសទ។ម្រទង់ស ា្ីឱ្យពួក្អាក្ស្ដលសលាីេមិនម្របតិបតតិ
សនាោះម្រតូវអាា៉េ់ អាប់ឱ្នគឺពួក្យ៉  ូតស្ដលក្បត់កិ្ចាេនា។ 

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
  زث رث  يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ىل

 هب مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي  ني
Fស យីអាីៗស្ដលអល់សឡាោះបានម្របទនជាជ័យភណឌ ឱ្យអាក្នាាំស្គររបេម់្រទង់អាំពី
(ម្រទពយេមបតាិ)ពួក្សគសនាោះគឺពួក្អាក្មិនបានចាំណាយសេោះមួយក្ាល ឬេតាអូដឋ
មួយក្ាលេម្រាប់ជិោះយក្សៅចាាំងស យីពួក្អាក្មិនបាច់រងទុក្េលាំបាក្សឡយី។បុ៉ស្នា
អល់សឡាោះផ្ាល់អានុភាពដល់បណាា អាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់សៅសលីអាក្ណាស្ដលម្រទង់
ានសចតនា។ស យីម្រទង់បានផ្តល់អានុភាពដលអ់ាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់សៅសលីអាំបូរណា
សឌៀរស យីបានយក្វាោះសោយមិនចាំបាច់ស ា្ីេស្រងាា ម។ពិតម្របាក្ដណាេអ់ល់សឡាោះ
ខាល ាំងពូស្ក្សលីេអាីទាំងអេ់។ោា នអាីយក្វាោះម្រទង់បានសឡយី។ 
Gអាីៗស្ដលអល់សឡាោះម្របទនជាជ័យភណឌ ឱ្យអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់ស្ដលជាម្រទពយេមប
តាិរបេ់អាក្ភូមិម្រេុក្(ពួក្មូេារគីីន)សនាោះគឺេម្រាប់អល់សឡាោះ។ម្រទង់េសម្រមចក្ាុងសរឿងសនោះតាមស្តម្រទង់េពាម្រពោះសៅតាមអាីស្ដលម្រទង់ចង់។និងេម្រាប់អាក្នាាំស្គរជាក្មាេិទធិ
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របេ់រេ៉ ូលុលសឡាោះ។និងេម្រាប់ស្គច់ញាតិ របេ់អាក្នាាំស្គរម្រតកូ្លហ្វេៃមិនិង
ម្រតកូ្លមុតាត ឡបិ។ពីសម្ររោះសគហ្វមពួក្សគមិនឱ្យទទួលយក្ម្រទពយបរចិា គ។និងសក្ាងក្ាំម្ររ
និងអាក្ម្រកី្ម្រក្ស យីនិងអាក្ស ា្ីដាំសណីរោច់សេបៀង។សដីមបកុី្ាំឱ្យម្រទពយេមបតាិសនាោះេាិតក្ាុងក្ណាា ប់ស្ដអាក្ានណាាា ក់្ក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្។ស យីអាីស្ដលអាក្នាាំស្គរបានផ្ាល់
ឱ្យពួក្អាក្។ចូរពួក្អាក្ទទួលយក្វាចុោះ។ស យីអាីស្ដលោត់បានហ្វមឃាត់ពួក្អាក្អាំពីវា
ចូរពួក្អាក្សបាោះបង់សចលចុោះ។ចូរពួក្អាក្សកាតខាល ចអល់សឡាោះសោយអនុវតតតាមបទ
បញ្ញា ររបេ់ម្រទង់និងសជៀេវាងពីការហ្វមឃាត់របេ់ម្រទង់។ពិតម្របាក្ដណាេ់ អល់
សឡាោះគឺជាអាក្ោក់្ទណឌ ក្មាដ៏ ង្ន់ ង្របាំផុ្តចូរម្របុងម្របយត័ាទណឌ ក្មារបេ់ម្រទង់។ 

 جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت
  جض مص خص  حص خسمس حس جس مخ

Hសគបានស្ចក្មួយចាំស្ណក្ដល់ពួគអាក្ម្រក្ស្ដលសភៀេខ្លួនសលផី្លូវអល់សឡាោះ។ស្ដល
ពួក្សគម្រតូវបងេាំចិតតចក្សចលម្រទពយេមបតតិនិងកូ្នសៅរបេ់ពួក្សគ។ខ្ណៈស្ដលពួក្សគ
ស្េាងរក្ការសម្របាេម្របទនសៅសលីសលាកិ្យនិ៌ងការយល់ម្រពមពីអល់សឡាោះសៅស្ងងបរ
សលាក្។ស្ងមទាំងពួក្សគបានជួយ(ស្គេនារបេ់)អល់សឡាោះនិងអាក្នាាំស្គររបេ់
ម្រទង់សោយពលជីីវតិស ា្េីស្រងាា មក្ាុងផ្លូវអលស់ឡាោះ។ពួក្សគគឺជាពួក្អាក្សស្គា ោះម្រតង់អាក្
ស្ដលានជាំ ររងឹាាំ។ 
សៅសពលស្ដលអល់សឡាោះបានរ ាំលឹក្និងសកាតេរសេីរដល់អាក្សភៀេខ្លួន(មូ៉ស ជីីរនី)អល់សឡាោះក៏្បានរ ាំលឹក្និងសកាតេរសេរីដល់អាក្ា៉ឌីណោះ(អាន់សេីរ)ផ្ងស្ដរ។អល់
សឡាោះបានានបនាូលថា៖ 
حض خض مض حط مظ جع  مع جغ مغ جف حف خف مف 

حق مق  جك حك خك لك مك جل حل خل ملهل  جم 
حم خم مم جن حن خن من  خل مل ىل يل 

جم حم خم مم  ىم يم جن حن خن من ىن ين  
 جه مه ىه يه جي حي خي مي

Iស យីបណាា អាក្ស្ដលរេ់សៅទីម្រកុ្ងា៉ឌីណោះមុនការសភៀេខ្លួនសនាោះនិងានជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះនិងអាក្នាាំស្គររបេម់្រទង់គឺពួក្សគ(អាន់សេីរ)ម្រេឡាញ់អាក្
ស្ដលបានសភៀេខ្លួនពីមឹក្ាោះសៅកាន់ពួក្សគ។ស យីសៅក្ាុងចិតារបេ់ពួក្សគោា នភាពម្រចស្ណនឈាា នីេអាំពីអាីៗស្ដលសគបានផ្ាលឱ់្យពួក្សគ(មូស ុជីីរនី)សឡយី។ស្ងមទាំង
ពួក្សគគិតគូរ(ពួក្មូស ុជីីរនី)ជាងខ្លួនឯងសៅសទៀតសទោះបីជាពួក្សគពួក្សគម្រកី្ម្រក្ខ្ាោះខាតឬម្រតូវការចាំបាច់យ៉ងណាក្៏សោយ។ស យីអាក្ណាស្ដលម្រតូវសគរក្ាឱ្យផុ្តពី
ភាពក្ាំណាញ់ចាំសរោះខ្លួនសគសនាោះពួក្ទាំងសនាោះគឺជាពួក្ស្ដលទទួលបានសជាគជ័យ។ 
Jពួក្អាក្ជាំនាន់សម្រកាយស្ដលកាន់តាមពួក្សគបានយ៉ងលអឥតសខាា ោះរ ូតដល់ស្ងងបរ
សលាក្។ពួក្សគបានបួងេួងេុាំថាៈឱ្ាា េរ់បេ់ពួក្សយងី!េូមម្រទង់សមតាា អភ័យសទេ
ឱ្យពួក្សយងីនិងបងបអូនរបេ់ពួក្សយងីពីមុនៗស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះនិង
អាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់ផ្ង។ស យីេូមម្រទង់សមតាា កុ្ាំស ា្ីឱ្យចិតារបេ់ពួក្សយងីានភាព
ម្រចស្ណនឈាា នីេចាំសរោះបណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿអី។ឱ្ាា េរ់បេ់ពួក្សយងី!ពិត
ម្របាក្ដណាេ់អល់សឡាោះមហ្វសមតាា ក្រណុាមហ្វអាណិតម្រេឡាញ់។ 
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 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي
 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت

   يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق
  ىي ني مي  زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام
 متهت خت حت هبجت مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث
 مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض حضخض جض مص
   حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق
 حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل

Kសតីអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)មិនបានសមីលសទឬ?ចាំសរោះពួក្ពុតតបុតស្ដលលាក់្បាាំងការ
ម្របឆ្ាំងនិងបងាា ញថាខ្លួនជាអាក្ានជាំសនឿស្ដលនិយយសៅកាន់បងបអូនរបេ់ពួក្សគស្ដលបានម្របឆ្ាំងក្ាុងចាំសណាមពួក្អោះលីគីតាប(យ៉  ូទីស្នអាំបូរណាសឌៀរ)ថាៈចូរពួក្
អាក្ម្របកាន់ជាំ ររងឹាាំម្របស្ក្ក្កុ្ាំចុោះចញ់។ពីសម្ររោះពួក្សយងីមិនសោោះស្ដសចញពីពួក្អាក្
សទ។ម្របេិនសបីពួក្អាក្ម្រតូវពួក្មូ៉េលឹមបសណា ញសចញសយងីពិតជានឹងចក្សចញជាមួយ
ពួក្អាក្ស្ដរ។ស យីសយងីមិនស ា្តីាមអាក្ស្ដលហ្វមឃាត់សយងីមិនឱ្យសចញជាមួយពួក្
អាក្ជាោច់ខាត។សបីេិនពួក្អាក្ម្រតូវស ា្េីស្រងាា មពួក្សយងីនឹងចូលរមួជាមួយនឹងពួក្អាក្
ស ា្ីេស្រងាា ម។ស យីអល់សឡាោះជាអាក្ស ា្សី្គក្ៃថីាពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្សគគឺជាពួក្ភូត
កុ្ ក្សលីអាីស្ដលពួក្សគបាននិយយថាពួក្សគនិងចក្សចញម្របេិនសបីពួក្យ៉  ូទម្រតូវ
ចក្សចញ។ស យីពួក្សគនឹងជួយម្របេនិសបីពួក្យ៉  ូទម្រតូវស ា្េីស្រងាា ម។  
Lសបីេិនជាអាក្មូ៉េលមឹជសមលៀេពួក្យ៉  ូទពួក្សគមិនម្រពមសៅជាមួយសឡយី។ស យី
សបីេិនជាម្រតូវស ា្ីេស្រងាា មពួក្សគនឹងមិនមក្ជួយសនាោះសទ។សបីេនិជាពួក្សៅជួយក៏្
បរាជ័យស្ដរ។បនាា ប់ពីសនាោះពួក្មូណា ាគីីនមិនបានទទួលសជាគជ័យសនាោះសទ។ មិន
ម្រតឹមស្តបុ៉សណាណ ោះអល់សឡាោះស ា្ីឱ្យពួក្សគអាប់ឱ្នស យីអាំសពីពុតតបត់របេពួ់ក្សគមិន
អាចជួយជាម្របសយជន៍ដល់ពួក្សគជាោចខ់ាត។ 
Mស្នពួក្អាក្មូេលិមទាំងឡាយ!ក្ាុងចិតតរបេ់ពួក្មូណា ាគីីនឬពួក្យ៉  ូតភ័យខាល ច
ពួក្អាក្ខាល ាំងជាងខាល ចអល់សឡាោះ។សនោះសោយស្គរពួក្សគជាមនុេៃស្ដលខ្ាោះវចិរណញ្ញា
ណ។សបីេិនជាពួក្សគានវចិរណញ្ញា ណពួក្សគចាេ់ជាដឹងថាអល់សឡាោះជាអាក្ស្ដល
ពួក្សគម្រតូវភ័យខាល ចសម្ររោះម្រទង់ជាអាក្បញ្ាូ នពួក្អាក្មូេលីមឱ្យមក្ម្រតួតម្រតាសលីពួក្សគ។  
Nពួក្យ៉  ូទមិនហ្វ ននាាំោា មក្ទាំង ាូងស ា្ីេស្រងាា មទល់មុខ្ោា ជាមួយនឹងពួក្អាក្(អាក្មូេលឹម)សទ។សលីក្ស្លងស្តសៅក្ាុងម្រកុ្ងស្ដលានក្ាំស្ផ្ងបិទជិត។ 
ឬសៅពួនពីសម្រកាយជញ្ញា ាំងសោយស្គរការេាំស្គក្ និងភាពភ័យខាល ចរបេ់ពួក្សគ។ពួក្
សគខាល ាំងម្រចសងងម្រចងាងស្តជាមួយោា ឯង។ពួក្អាក្គិតស្គា នថាពួក្សគរមួោា ស្តមួយតាម
ពិតចិតតរបេពួ់ក្សគសផ្ៃងៗោា ។ពួក្សគរបួរមួោា ស្តេមបក្សម្រៅ។បុ៉ស្នតក្ាុងដូងចិតតរបេ់ពួក្សគគិតសផ្ៃងោា ានបាំណងសផ្ៃងោា ។សនោះសោយស្គរស្តពួក្សគខ្ាោះវចិរណញ្ញា ណ។
សបីេិនជាពួក្សគានវចិរណញ្ញា ណពួក្សគចាេ់ជាស្គា លក់ារពិតនាាំោា ម្របតិបតតិតាម
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ស យីពួក្សគរមួោា ស្លងានទាំនាេ់នឹងោា ។ 
Oពួក្យ៉  ូទបានទទួលរងសម្រោោះសោយការអជាំសនឿរបេ់ពួក្សគសម្របៀបដូចជាពួក្មុ៉េារគីី
នមឹក្ាោះមុនពួក្សគបនតចិ។ ពួក្សគបានភលក្ៃនូវលទធផ្លចុងសម្រកាយរបេ់ពួក្សគដ៏អាម្រក្ក់្។
លទធផ្លចុងសម្រកាយដ៏អាម្រក្ក់្ស្នភាពអជាំសនឿរបេ់ពួក្សគសៅក្ាុងសលាកី្យស៍នោះម្រតូវស្គល ប់នងិ
ម្រតូវចប់ជាសវលយីេិក្ក្ាុងេមរភូមិបាសឌីរ។ស យីសៅស្ងងគីយ៉ម៉ោះពួក្សគនឹងទទួល
ទរុណក្មាយ៉ងសខាល ចផ្ា។ 
Pការក្បត់និងការសោោះស្ដរបេ់ពួក្សគសម្របៀបដូចជាស្េៃតានចាំសរោះមនុេៃ។សគសបាក្
បសញ្ញា តឱ្យមនុេៃក្បត់នឹងអលស់ឡាោះ លបងួសគ និងជាំរញុសគឱ្យក្បត់។ លុោះដល់សពល
មនុេៃម្រពមក្បត់តាមខ្លួនស យីស្េៃតានបាននិយយថាខ្ញុ ាំោា នអាីរក់្ព័នធនឹងអាក្សទ។ម្របាក្ដណាេ់ ខ្ញុ ាំខាល ចអល់សឡាោះជាាា់ េស្នេក្សលាក្។ ជាសលេស្ដលស្េៃតាន
និយយសោោះស្គរជាមួយនឹងមនុេៃ។ 
Qលទធផ្លចុងសម្រកាយស្នទសងារីបេ់ស្េាតននិងអាក្តាមវា(ស្េាតនអាក្ស្ដលម្រតូវសគ
ស ា្ីតាម។មនុេៃជាអាក្ស ា្ីតាម)សៅស្ងងគីយ៉ម៉ោះគឺេាិតក្ាុងឋាននរក្ជាអមតៈ។សនាោះស យីគឺជាការតបេាងរបេ់ពួក្ស្ដលបាំរន។ 

  ٰى  ٰر  ٰذ  ىييي  مي  حيخي  جي  يه  ىه   مه  جه  ين  ىن  من  خن
  زب  رب   يئ  نئىئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ
 مث  زث  رث  يت  ىت  متنت   زت  رت  يب  ىب  نب  مب

Rឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ!ចូរពួក្អាក្ម្របម្រពិតតទសងារីណាស្ដលសគបានក្ាំណត់សលី
ពួក្អាក្។ស យីចូរពួក្អាក្សកាតខាល ចអលស់ឡាោះសោយអនុវតតនូវអាីស្ដលម្រទង់បានបញ្ា រ
សម្របីនិងសជៀេឱ្យឆ្ង យនូវអាីស្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់។ចូរគិតពចរណាចាំសរោះទសងាណីា
មួយស្ដលខ្លួនម្របតិបតតិទុក្េម្រាប់ស្ងងបរសលាក្។ចូរសកាតខាល ចអល់សឡាោះពិតណាេអ់
ល់សឡាោះសម្រជាតម្រជាបនូវអាីស្ដលពួក្អាក្បានស ា្ីោា នអាអីាចលាក់្បាាំងម្រទង់បានសឡយី។
ស យីម្រទង់នឹងតបេាងដល់អាក្នូវអាីស្ដលអាក្បានម្របម្រពឹតត។ 
Sស យីចូរពួក្អាក្(អាក្ានជាំសនឿ)កុ្ាំស ា្ដូីចពួក្ស្ដលបានសភលចអល់សឡាោះសោយមិន
អនុវតតនូវអាសី្ដលម្រទង់បានបញ្ា រសម្របីនិងមិនសជៀេឱ្យឆ្ង យនូវអាសី្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់។
ម្រទង់ស ា្ីឱ្យពួក្សគសភលចខ្លួនឯងដូចជាពួក្សគសភលចម្រទង់ស្ដរ។ស យីពួក្សគមិនបានម្របម្រពឹតតទសងាីស្ដលនាាំឱ្យចក្ឆ្ង យពីការខឹ្ងេមារនិងទរុណក្មារបេអ់ល់សឡាោះ។ពួក្សគ
សនាោះស យីគឺជាពួក្ស្ដលបានសភលចអល់សឡាោះសោយមិនអនុវតតនូវអាីស្ដលម្រទង់បាន
បញ្ា រសម្របីនិងមិនសជៀេឱ្យឆ្ង យនូវអាីស្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់។ស យីពួក្សគចក្ឆ្ង យពី
ការអនុវតតតាមបទបញ្ញា រអល់សឡាោះ។ 
Tពួក្ឋាននរក្និងបណាា អាក្ឋានេួគ៌មិនសេាោីា សឡយី។ពួក្សគខុ្េស្ភលក្ពីោា ដូចជាទសងាី
របេ់ពួក្សគខុ្េោា ស្ដរសពលសៅសលីសលាកិ្យ។៌បណាា អាក្ឋានេួគ៌គឺជាអាក្ស្ដលទទួលបាន
សជាគជ័យក្ាុងការបាំសពញកាតាកិ្ចាស យីរចួផុ្តពីម្របការទាំងឡាយស្ដលសគេអប់សខ្ពីម។ 

 ىل يكمل  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 ميني زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل
  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  جئحئ يي ىي
 جس جخمخ مح  جح مج حج مث هت مت
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 مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس
 حكخك جك مق مفحق خف حف مغجف جغ  جعمع

Uម្របេិនសបីសយងីបញ្ាុ ោះគមពរីគួរអានសនោះសៅសលីភាាំណាមួយអាក្(អាក្ានជាំសនឿ)ពិត
ជានឹងស ញីភាាំសនាោះឱ្នលាំសទនរ ូតដល់ស្បក្ជាបាំស្ណក្សោយស្គរខាល ចអលស់ឡាោះ។
សោយខ្លឹមស្គរគមពីរអាល់គួរអានស្ដលសកាត បសលីរក្យទូនាា នស្ដលស ា្ីឱ្យងដួងចិតត
ទន់ភលន់និងការម្រពានយ៉ង ង្ន់ ង្រ។ឧទ រណ៍សនោះសយងីសលីក្សឡងីេម្រាប់មនុេៃ
េងឃមឹថាពួក្សគសចោះគិតពិចរណា។ពិចរណាសលីអាីស្ដលចាំបាច់សលពួីក្សគសដីមបឱី្យ
ពួក្សគទទួលយក្ជាសមសរៀននិងបងាា រខ្លួន។ 
VWម្រទង់គឺអល់សឡាោះជាាា េ់ស្ដលោា នាា េណ់ាម្រតូវសគសោរពេកាា រៈដ៏ពិត
ម្របាក្ដសម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ 
ម្រទង់មហ្វដឹងនូវអាីស្ដលលាក់្ក្ាំបាាំងនិងអាីស្ដលលាតម្រតោង។ោា នអាីអាចលាក់្បាាំង
ម្រទង់បានសឡយី។សមតាត ក្រណុាទាំងសៅសលីកិ្យនិ៌ងស្ងងគីយ៉ា៉ត់។ក្តីសមតាត របេ់ម្រទង់
រកី្ស្គយដលេ់តាសលាក្ទាំងអេ់។ម្រទង់ជាសេតចម្រគប់ម្រគងនិងស្គអ តេអាំពីរាលភ់ាពអាប់
ឱ្ននិងភាពខ្ាោះខាត។ម្រទង់ជាអាក្ស្ដលបានម្រេទនសេចក្តីេុខ្េនតិភាពដល់ខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់។រចួផុ្តពីភាពអយុតតិ្ ម៌។ម្រទង់ជាអាក្បញ្ញា ក់្ពីេាភាពរបេ់ពួក្រេ៉ ូលុល
សឡាោះរបេ់ម្រទង់សោយបងាា ញនូវអចោរយិភាពទាំងឡាយ( املعجزات)។ម្រទង់ជាស្គក្ៃសីលី
ខ្ញុ ាំបសម្រមីតាមរយៈទសងាីរបេ់ពួក្សគ។ម្រទង់ឃាល ាំសមីលទសងាីរបេ់ពួក្សគ។ម្រទង់ានអាំណាច
វាោះអេ់អាីៗទាំងពួងោា នអាផី្តា ញ់ម្រទង់សឡយី។អានុភាពរបេអ់ល់សឡាោះខ្ពង់ខ្ពេ់។
អាំណាចស្ដលោា ននរណាានលទធភាពឈានសៅដល។់ម្រទង់ម្រក្អឺតេុម្រកឹ្តឥតសខាា ោះងាុ ាំសងាីងម្រជោះស្គអ តពីអាីស្ដលមិនេក្តេិមយនឹងម្រទង់។ 
Xអលស់ឡាោះជាអាក្បសងាីតម្រទង់បានបសងាតីអាីៗទាំងអេ់។ម្រទង់ជាអាក្បសងាីតជាអាក្
ម្របឌិតឱ្យសកី្តសឡងីនូវអាេីពាស្បបយ៉ង។ម្រទង់ជាអាក្ស្ដលេូនយរបូផ្ាុ ាំរូបឱ្យានទម្រមង់ខុ្េៗោា សៅតាមអាីស្ដលម្រទង់សពញចិតត។ម្រទង់ាននាមនិងលក្េណេមបតតិជាសម្រចីនដ៏
លអម្របស្ពរនិងខ្ពង់ខ្ពេ់។អាីៗសៅសលីសម ជាសម្រចីនជាន់ និងស្ផ្នដីសលីក្តសមាីងម្រទង់។
ស យីម្រទង់មហ្វខាល ាំងពូស្ក្មហ្វគតិបណឌិ ត។ 

អាល់មុមតា ុីណីោះ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរ៉ាោះការជម្រមោះចិតតរបេ់អាក្ានជាំសនឿពីការសេពគប់មិតតជាំនិតស្ដល
ានស្គេនាសផ្ៃងពីស្គេនាឥស្គល ម។ 
តា ាសេៀរ 

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  رث  يت  ىت متنت زت يبرت ىب نب مب ربزب  يئ ىئ
 مك  اكلك  يق  ىق  ىفيف  يث  ىث  نث  مث  زث

ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام  ىليل مل ىكيك
Aឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ!ចូរពួក្អាក្ម្របម្រពិតតទសងាីរណាស្ដលសគបានក្ាំណត់សលី
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ពួក្អាក្។ស យីចូរពួក្អាក្កុ្ាំយក្េម្រតូវរបេ់សយងីនិងេម្រតូវរបេ់ពួក្អាក្ស ា្ីជាមិតតេ
ាល ញ់។ពួក្អាក្ផ្តល់ដាំណឹសោយស្គរទាំនាក់្ទាំនងមិតតភាពរវាងពួក្អាក្និងពួក្សគ។ពួក្សគ
មិនម្រពមសជឿនូវអាីស្ដលរេ៉ ូលុលសឡាោះបាននាាំមក្ជូនពួក្អាក្គឺស្គេនាឥស្គល ម។ពួក្សគ
បសណត ញណាពីនិងពួក្អាក្សចញពីលាំសៅោឋ នរបេ់ពួក្អាក្គឺមឹក្ាោះ។ពួក្សគបសណត ញពួក្
អាក្សចញសោយស្គរពួក្អាក្ានជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះឬពួក្សគេអប់សខ្ពីមចាំសរោះជាំសនឿ
របេ់ពួក្អាក្។សបីពួក្អាក្សចញតេ ូក្ាុងផ្លូវរបេ់សយងីនិងស្េាងរក្ការេពាម្រពោះទ័យរបេ់សយងី។ដូសចាោះពួក្អាក្ពុាំម្រតូវយក្េម្រតូវរបេ់សយងីនិងេម្រតូវរបេ់ពួក្អាក្ជាមិតតេាល ញ់
សឡយី។ពួក្អាក្លួចយក្ដាំណឹងសៅម្របាប់ពួក្សគសោយស្គរមូលស តុស្នទាំនាក់្ទាំនង
មិតតភាពសនោះ។សយងីដឹងនូវអាីស្ដលអាក្រាល់ោា ក្ាំពុងស ា្ីសោយលាក់្បាាំងនិងសបីក្ចាំ រ។
ោា នអាីអាចលាក់្បាាំងនឹងម្រទង់បានសឡយី។ក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្នរណាស ា្ីអាំសពីស្បបសនោះ
សគបានសដីរខុ្េផ្លូវ និងសងាងសចញពីផ្លូវស្ដលម្រតឹមម្រតូវ។ 
Bសៅសពលស្ដលពួក្សគជួបពួក្អាក្និងម្របទោះស ញីពួក្អាក្សោយស្ចដនយគឺពួក្សគបងាា ញ
ភាពជាេម្រតូវស្ដលបងាប់ក្ាុងដួងចិតតរបេ់ពួក្សគចាំសរោះពួក្អាក្។ពួក្សគសលីក្ស្ដវាយពួក្អាក្និងអណាត តរបេ់ពួក្សគសជរម្របាងពួក្អាក្។ល។ពួក្សគម្របាថាា ចង់ឱ្យពួក្អាក្វលិម្រតលប់
សៅរក្ការោា នជាំសនឿនឹងអល់សឡាោះនិងរេ៉ ូលរបេ់ម្រទង់ដូចពួក្សគវញិ។ 
Cសៅស្ងងបរសលាក្កូ្នសៅរបេពួ់ក្អាក្និងស្គច់ញាតិរបេ់ពួក្អាក្មិនអាចជួយជា
ម្របសយជន៍អាីដល់ពួក្អាក្សទសទោះជាពួក្កាស ាៀររមួស្គមគាោីា សដីមបជួីយអាក្ក៏្សោយ។សៅ
ស្ងងបរសលាក្ម្រទង់នឹងបាំស្បក្ពួក្អាក្សចញពីោា ។ស យីអាក្ស្ដលម្រតូវចូលឋានេួគ៌និងចូល
ឋានេួគ៌ស យីអាក្ស្ដលនឹងម្រតូវចូលឋាននរក្និងចូលឋាននរក្។ោា ននរណាអាចជួយ
នរណាបានសឡយី។ពិតណាេអ់ល់សឡាោះម្រជាប់ដឹងរាលទ់សងាទីាំងអេ។់ោា នអាអីាចលាក់្
បាាំងម្រទង់បានសឡយី។ស យីសគនឹងតបេាងសៅតាមអាីស្ដលអាក្បានម្របម្រពឹតត។ 

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس
 هل مل خل  حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف  جفحف

 حم جم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن خممم حم جم
 جي يه ىه مه جه ين ىن حنخنمن جن يم ىم مم خم 

Dជាការពិតណាេ់ពួក្អាក្(អាក្ានជាំសនឿ)ានអីុម្រព ុមីជាគាំរូដ៏លអាា ក់្និងបណាា
អាក្ស្ដលរមួជាំសនឿជាមួយោត់សៅសពលស្ដលពកួ្ោតប់ានសរលសៅកាន់ម្រក្ុមរបេ់
ពួក្ោត់ថាៈពិតម្របាក្ដណាេពួ់ក្សយងី មិនរក់្ព័នធជាមួយពួក្អាក្និងអាីស្ដលពួក្
អាក្ក្ាំពុងសោរពេកាា រៈសផ្ៃងពីអល់សឡាោះសឡយី។ពួក្សយងីបានម្របឆ្ាំងនឹងពួក្អាក្
ស យីវាបានស្េាងឱ្យស ញីថារវាងពួក្សយងីនិងពួក្អាក្គឺជាេម្រតូវនិងេអប់សខ្ពីមោា ជា
ដរាប។លុោះម្រតាស្តពួក្អាក្ានជាំសនឿសលអីល់សឡាោះស្តមួយគត់។សោយមិនយក្អាីសផ្ៃង
មក្ចូលរមួជាមួយម្រទង់។ស យីពួក្អាក្មិនម្រតូវរក់្ព័នធជាមួយម្រកុ្មរបេ់ពួក្អាក្សទៀត
សទ។សលកី្ស្លងស្តេាំដីរបេ់អីុម្រព ុមីស្ដលនិយយសៅកាន់ឱ្ពុក្សគថាខ្ញុ ាំនឹងេុាំអភ័យសទេពីម្រពោះជាាា េេ់ម្រាប់សលាក្។ម្រតង់សនោះពួក្អាក្មិនម្រតូវយក្គាំរូតាមសទ
សនោះម្រោន់ស្តជារក្យេនារបេ់គោត់ចាំសរោះឪពុក្ោត់បុ៉សណាណ ោះ។េម្រាប់អាក្ាន
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ជាំសនឿមិនម្រតូវេុាំអភ័យសទេឱ្យពួក្មុេរគីីនសទ។អាក្មិនអាចការររពីទរណុា ក្មាអ
ល់សឡាោះសទ។ឱ្ាា េ់របេ់ពួក្សយងី!ចាំសរោះម្រទង់ស យីស្ដលពួក្សយងីម្របគលក់ារទុក្
ចិតា ស យីចាំសរោះម្រទង់ស្ដលពួក្សយងីស្គរភាពសទេ ក្ាំ ុេស យីចាំសរោះម្រទង់ក៏្ជា
ក្ស្នលងវលិម្រតឡប់របេពួ់ក្សយងីស្ដរសៅស្ងងបរសលាក្។ 
Eឱ្ាា េ់របេ់ពួក្សយងី!េូមម្រទង់សមតាា កុ្ាំស ា្ីឱ្យពួក្សយងីកាល យជាការស្គក្លបង
របេ់ពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿអីា។ឱ្ាា េ់របេ់ពួក្សយងី!េូមម្រទង់សមតាា អភ័យសទេដល់
ពួក្សយងីផ្ង។ពិតម្របាក្ដណាេ់ម្រទង់មហ្វខាល ាំងពូស្ក្មហ្វគតិបណឌិ ត។ 
Fជាការពិតណាេ់ពួក្អាក្ានពួក្សគជាគាំរូដ៏លអេម្រាប់អាក្ណាស្ដលេងឃមឹថា
នឹងទទួលបានផ្លបុណយលអពីអល់សឡាោះសៅក្ាុងសលាកិ្យនិ៌ងស្ងងបរសលាក្។រឯីអាក្ណាស យីស្បរសចញពីគាំរូដ៏លអសនោះពិតម្របាក្ដណាេ់អល់សឡាោះមិនម្រតូវកាការសោរព
តាមរបេ់ពួក្សគសទស យីម្រទង់មហ្វានសលេីលុប ជាទីសកាតេរសេីរបាំផុ្ត។ 

  ىئ  نئ  مئ  ّٰزئ  ِّ  َُّّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ   يي  ىي  مي  خي
  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ
   ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق   ىق  يف  ىف  يث  نثىث
 يي  ىي  ني  مي  ريزي  ينٰى  ىن  نن  من  زن  رن  مم

Gេងឃមឹថាអលស់ឡាោះនឹងស ា្ឱី្យានសេចក្តីម្រេលាញ់រវាងពួក្អាក្និងពួក្េម្រតូវ
របេ់ពួក្អាក្ពួក្មុេរគីីនសៅមឹក្ាោះ។សោយអល់សឡាោះបានចងអុលបងាា ញពួក្សគឱ្យបានចូលស្គេនាឥស្គល មស យីពួក្សគនឹងកាល យជាបងបអូនជាមួយពួក្អាក្ក្ាុងស្គេនាដូចោា ។អល់សឡាោះម្រទង់ជាម្រពោះដ៏ានអនុភាពអាចស ា្ឱី្យចិតតរបេ់ពួក្សគស្ម្រប
កាល យជាានជាំសនឿ។ពិតម្របាក្ដណាេ់ម្រទង់មហ្វអភ័យសទេដល់អាក្ស្ដលស្គរភាព
ក្ាំ ុេនិងមហ្វសមតាត ក្រុណាដល់ពួក្សគ។ 
Hម្រទង់មិនហ្វមឃាត់ពួក្អាក្ពីការស ា្លីអជាមួយពួក្កាស ាៀរស្ដលមិនស ា្េីស្រងាា ម
ជាមួយនឹងពួក្អាក្សោយស្គរពួក្អាក្បានចូលឥស្គល មស យីមិនបសណត ញពួក្អាក្
សចញពីភូមិម្រេុក្របេ់អាក្សឡយី។ចូរពួក្អាក្ផ្តលភ់ាពយុតតិ្ ម៌ដល់ពួក្សគនិងការ
សោរពេិទធិរបេ់ពួក្សគ។ដូចអាសី្ដលអាេា៉អ ពិនតី អាពូសពីសកី្របានស ា្ចីាំសរោះាត យ
របេ់ោត់ស្ដលោា នជាំសនឿបនាា ប់ពីនាងបានេុាំអនុញ្ញា តពីណាពី។ស យីោត់បាន
អនុញ្ញា តឱ្យម្របម្រេ័យទក់្ទងោា ។ពិតណាេ់អល់សឡាោះម្រទង់ម្រេលាញ់េពាម្រពោះទ័យ
ចាំសរោះពួក្អាក្ស្ដលម្របកាន់នូវភាពយុតតិ្ម៌ស្ដលបានផ្តល់ភាពយុតតិ្ម៌ដល់ខ្លួនរបេ់សគនិងម្រកុ្មម្រគួស្គររបេ់សគ។ 
Iតាមពិតអល់សឡាោះម្រទង់ហ្វមឃាត់អាំពីពួក្កាស ាៀរស្ដលស ា្ីេ់ស្រងាា មជាមួយនឹង
ពួក្អាក្សម្រកាយពីពួក្អាក្ានជាំសនឿ។ស យីបសណត ញពួក្អាក្សចញពីភូមិម្រេុក្។និងអាក្
ស្ដលបានោាំម្រទក្ាុងការបសណត ញសនាោះ។ពួក្អាក្ពុាំម្រតូវសេពគប់ពួក្សគជាមិតតេាល ញ់សឡយី។អាក្ណាស្ដលបានសេពគប់ពួក្សគជាមិតតេាល ញ់ពិតណាេ់សគជាអាក្ស្ដល
ម្របម្រពឹតតអាំសពីអយុតតិ្ ម៌សលខី្លួនរបេ់ពួក្សគសោយទទួលយក្ភាពម នតរាយនឹងមូលស តុម្របឆ្ាំងនឹងបទបញ្ញា ររបេ់អល់សឡាោះ។ 

 مت حتخت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت
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 جك مق حق  خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض
 خن حن ممجن خم حم جم هل  خلمل حل جل مك لك خك حك
  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من

 مل مك لك هش مش هس مس مثهث هت مت هب
Jឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ!សៅសពលស្ដលម្រកុ្មស្រេាីអសនាា ម្របសវេន៍ស្ដលានជាំសនឿ
បានស ា្ីដាំសណីរសចញពីទឹក្ដីការស ាៀរមក្កាន់ទឹក្ដីឥស្គល មចូរពួក្អាក្ស្គក្លបងពួក្នាង
ពីជាំសនឿរបេ់ពួក្នាងចុោះ។ អល់សឡាោះដឹងនូវជាំសនឿរបេ់ពួក្នាង។ោា នអាីមាង៉អាចលាក់្
បាាំងម្រទង់បានសឡយី។សបីេិនជាពួក្ដឹងថាពួក្នាងជាអាក្ានជាំសនឿតាមភាពជាក់្ស្េតង
បនាា ប់ពីការស្គក្លបងស្ដលសគបងាា ប់សម្របីពួក្អាក្។ចូរកុ្ាំបញ្ាូ នពួក្នាងសៅឱ្យបតីៗ របេ់ពួក្នាងស្ដលជាកាស ាៀរ។ពួក្នាងមិនហ្វឡាលេ់ម្រាប់ពួក្សគ ស យីពួក្សគមិនហ្វឡា
ល់េម្រាប់ពួក្នាង។ស្រេតាីនជាំសនឿមិនហ្វឡាលេ់ម្រាប់កាស ាៀរសទ។ចូរផ្តលេ់ាំណង
ដល់បតីរបេ់ស្រេតីស្ដលបានចូលឥស្គល មចាំសរោះរាលក់ារចាំណាយបតីរបេ់នាងេម្រាប់នាង
ដូចជាស្ងលខានស់្គល ។ពុាំានបាបក្មាសទស្ដលពួក្អាក្សរៀបការជាមួយនឹងពួក្នាង។បនាា ប់ពី
នាងអេ់អិត ាោះស យីពួក្អាក្ផ្តល់ស្ងលខាន់ស្គល ឱ្យពួក្នាង។អាក្ស្ដលានម្របពនធជាស្រេតី
កាស ាៀរឬម្រតឡប់សចញពីឥស្គល មគឺនាងពុាំស្មនជាម្របពនធរបេស់គសទ។ពីសម្ររោះចាំណង
អារ ៍ពិរ ៍ម្រតូវកាត់ផ្តត ច់សោយស្គរស្គេនាខុ្េោា ។ចូរពួក្អាក្យក្មក្វញិស្ដរនូវ
ខាន់ស្គល ពីម្របពនធរបេ់ពួក្អាក្ស្ដលសបាោះបង់ស្គេនាឥស្គល ម។ស យីពួក្សគក្៏ម្រតូវេុាំយក្
មក្វញិស្ដរនូវខាន់ស្គល ពីម្របបនធរបេ់ពួក្សគស្ដបានចូលឥស្គល ម។ទាំងសនាោះគឺជាចាប់របេ់
អល់សឡាោះស្ដលម្រទង់កាត់សេចក្ារីវាងពួក្អាក្ក្ាុងការេងខាន់ស្គល ឱ្យោា សៅវញិសៅមក្។ស យីម្រទង់កាត់ក្តីសៅតាមអាសី្ដលម្រទង់ានសចតនា។ស យីអលស់ឡាោះមហ្វដឹងពីស្គា ន
ភាពរបេ់មនុេៃសលាក្។ស យីមហ្វគតិបណឌិ តសលកីារោក់្ចាប់សលីមនុេៃសលាក្។ 
Kសបីេិនជាភរយិរបេ់ពួក្អាក្សបាោះបង់ស្គេនាម្រតលប់សៅរក្កាស ាៀរស យីពួក្
អាក្េុាំយក្មក្វញិនូវខាន់ស្គល ស្តម្រតូវសគបដិសេ្មិនផ្ាលឱ់្យពួក្អាក្វញិសនាោះសម្រកាយពី
ពួក្អាក្បានចាាំងវាោះនិងទទួល បានជ័យភណឌ ពីពួក្ោា នជាំសនឿសនាោះគឺពួក្អាក្ម្រតូវស្ត
ផ្ាល់នូវជ័យភណឌ សនាោះឱ្យបណាា អាក្ស្ដលភរយិរបេ់ពួក្សគវលិសៅរក្ភាពោា នជាំសនឿ
វញិសេានឹីងអាីស្ដលពួក្សគបានចាំណាយ។ស យីចូរពួក្អាក្សកាតខាល ចអលស់ឡាោះក្ាុងនាមពួក្អាក្ជាអាក្ស្ដលានជាំសនឿសលីម្រទង់សោយអនុវតតតាមអាសី្ដលម្រទង់បញ្ញា រនិង
សជៀេឱ្យឆ្ង យពីអាីស្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់។ 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين

 مئنئىئ زئ رئ ُِّّّٰ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
Lឱ្ណាពី(មូហ្វាំា៉ត់)!ម្របេិនសបីបណាា ស្រេាីស្ដលានជាំសនឿស ា្ីដាំសណីរមក្កាន់អាក្
សោយពួក្នាងបានសបាជាញ ចិតា(ដូចអាីស្ដលបានសកី្តសឡងីសពលសបីក្ា៉ក្ាោះ)ជាមួយអាក្
ថាពួក្នាងនឹងមិនស ា្េីាុ ីរកិ្នឹងអល់សឡាោះសឡយីស យីពួក្នាងមិនលួចនិងមិនស ា្ ីៃុីណានិងមិនេាល ប់កូ្នសៅរបេ់ពួក្នាងដូចជាទសងាីរបេ់ស្រេតទីាំងឡាយសៅេម័យ
ច លីយីោ៉ះគឺេាល ប់កូ្នម្រេីទាំងរេ់។ស យីមិនស្ក្លងបនលាំកូ្នអាក្ដស្ទថាកូ្នបតីរបេ់ខ្លួន។ម្រពមទាំងពួក្នាងមិនម្របម្រពឹតតសលាីេនឹងអាក្ចាំសរោះម្រគប់កិ្ចាការទាំងឡាយស្ដលជា
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ការម្របតិបតតិចាំសរោះអល់សឡាោះ។ដូចជាការហ្វមឃាត់មិនយាំសរៀបរាប់ស្ ក្េសមលៀក្បាំរ
ក្់សបាចេក្និ់ងស្ ក្សហ្វស ៉។ចូរអាក្ទទួលយក្នូវការ សបាជាញ ចិតារបេ់ពួក្នាងចុោះ។
ស យីចូរអាក្េុាំពីអល់សឡាោះឱ្យអភ័យសទេដល់ពួក្នាង។ពិតម្របាក្ដណាេ់អល់
សឡាោះមហ្វអភ័យសទេេម្រាប់អាក្ស្ដលទទួលស្គរភាពក្ាំ ុេនិងមហ្វអាណិត
ម្រេឡាញ់ដល់ពួក្សគ។ 
េ ូសរ៉ាោះសនោះបានចប់សផ្តមីសោយការម្រពានសលីការសេពគបមិតតេាល ញស្ដលជាេម្រតវូ
របេអ់ល់សឡាោះស យីក៏្បញ្ា ប់សៅវញិសោយការម្រពានបស្នាមសលីអាីស្ដលបាន
សរៀបរាប់ពីមុន។អល់សឡាោះបានានបនាូលថា៖ 

 رث ىتيت زتمتنت رت ىبيب نب يئربزبمب
 نثىثيثىف زثمث

Mឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ!ចូរម្របម្រពឹតតនូវអាីស្ដលសគបានក្ាំណត់សលីពួក្អាក្។ចូរ
ពួក្អាក្កុ្ាំយក្ម្រកុ្មស្ដលអល់សឡាោះខឹ្ងេមាចាំសរោះពួក្សគស ា្ជីាមិតាភក្ាិឱ្យសស្គោះ។ជា
ការពិតណាេ់ពួក្សគអេ់េងឃមឹចាំសរោះផ្លបុណយរបេ់អល់សឡាោះសៅស្ងងបរសលាក្ 
ដូចជាពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿអេេ់ងឃមឹចាំសរោះបណាា  អាក្ស្ដលសៅក្ាុងផ្ាូរថាពួក្សគមិនម្រតូវបានអល់សឡាោះស ា្ីឱ្យរេ់ សឡងីវញិសឡយី។ 

អាេេ ា 
សោលបាំណងស្នេ ូសរ៉ាោះសលកី្ទឹក្ចិតតដល់អាក្ានជាំសនឿឱ្យជួយោាំម្រទស្គេនាឥស្គល ម
និងស ា្ីេស្រងាា មក្ាុងផ្លូវអល់សឡាោះ។ 
តា ាសេៀរ 

  من  زن  رن  مم   ام  يل  ىل  يكمل  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف
  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي   زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن
مج  حج  مث   هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب   حب  جب

Aអាីៗសៅសលីសម ជាសម្រចីនជាន់និងអាីៗសៅសលីស្ផ្នដីបានសលកី្តសមាីងអល់សឡាោះ។
ស យីម្រទង់មហ្វខាល ាំងពូស្ក្ោា នអាអីាចម្របស្ជងនឹងម្រទង់បានសឡយីនិងមហ្វគតិបណឌិ ត។ 
Bឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ!ស តុអាីបានជាពួក្អាក្និយយថាពួក្សយងីបានស ា្ីអាី
មាង៉ស្តតាមពិតពួក្អាក្មិនបានស ា្ី?ដូចាា ក់្បាននិយយថា៖ខ្ញុ ាំបានេាល ប់សគនឹងោវរបេ់ខ្ញុ ាំស យីខ្ញុ ាំបានវាយសគស្តសគមិនបានេាល ប់នឹងោវរបេ់សគសទស យីក៏្មិនបានវាយសគស្ដរ។ 
Cពិតណាេ់អល់សឡាោះេអប់សខ្ពីមបាំផុ្តនូវអាសី្ដលពួក្អាក្និយយស យីពួក្អាក្មិន 
បានស ា្ី។វាមិនាក្េមយសទេម្រាប់អាក្ានជាំសនឿសដលស ា្សី្បបសនោះសគគបបសីស្គា ោះម្រតង់
ចាំសរោះអល់សឡាោះស យីបញ្ញា ក្ភាពសស្គា ោះម្រតង់សោយទសងាីនិងេមតីរបេ់សគ។ 
Dពិតណាេ់អល់សឡាោះម្រទង់េពាម្រពោះទ័យពួក្អាក្ស្ដលចាាំងតេ ូក្ាុងផ្លូវរបេម់្រទង់។ពួក្សគតាំសរៀបោា ជាជួរ។ពួក្សគចងបាច់ោា ជា ល្ុងមួយសម្របៀបដូចជាេាំណង់អោរដ៏រងឹាាំ។ជាប់ោា កាល យជាស្ផ្ាស្តមួយ។ 
អល់សឡាោះបានរ ាំលឹក្ពីការស ា្េីស្រងាា មនឹងបានេរសេីរចាំសរោះអាក្ានជាំសនឿសលីការ
របួរមួោា សលីការចាាំងតេ ូក្ាុងផ្លូវរបេ់ម្រទង់។ម្រទង់ក៏្បានរ ាំលឹក្ពីម្រក្មុណាពីមូ៉ស្គនិង
ម្រក្មុណាពីអីុស្គស្ដលបានម្របឆ្ាំងនឹងោត់ទាំងពីរ។ជាការម្រពានដល់អ ូា៉ត់មូហ្វាំ
ា៉ត់កុ្ាំឱ្យបាំរនសលីណាពី។អល់សឡាោះបានានបនាូលថា៖ 
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 جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح
   حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض حضخض

 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ميىي خي حي جي يه ىه مه

Eចូររ ាំឭក្ចុោះខ្ណៈស្ដលមូស្គបាននិយយសៅកាន់ម្រកុ្មរបេ់ោត់ថាឱ្ម្រកុ្មរបេ់
ខ្ញុ ាំ!ស តុអាីបានជាពួក្អាក្ស ា្ីបាបខ្ញុ ាំសោយម្របឆ្ាំងនឹងបញ្ញា ររបេ់ខ្ញុ ាំខ្ណៈស្ដលពួក្
អាក្ដឹងចាេ់ថាខ្ញុ ាំពិតជាអាក្នាាំស្គររបេ់អល់សឡាោះមក្កាន់ពួក្អាក្សនាោះ?ស យីសៅ
សពលស្ដលពួក្សគសគចសចញពីាគ៌ម្រតឹមម្រតូវម្រទង់ក៏្បានស ា្ីឱ្យចិតារបេ់ពួក្សគកាន់ស្ត
ឃាល តឆ្ង យពីាោ៌ម្រតឹមម្រតូវសៅសទៀត។ស យីអល់សឡាោះមិនចងអុលបងាា ញចាំសរោះម្រកុ្មស្ដលសលាីេនឹងបទបញ្ញា របេ់ម្រទង់សឡយី។ 
Fចូររ ាំឭក្ចុោះខ្ណៈអីុស្គរកូ្នា៉រយុាំបានសរលថាៈ ឱ្អាំបូរអីុម្រស្គស្អល!ពិតម្របាក្ដ
ណាេ់ខ្ញុ ាំជាអាក្នាាំស្គររបេអ់ល់សឡាោះមក្កាន់ពួក្អាក្សោយបញ្ញា ក់្អាំពីអាីៗស្ដលាន
មុនខ្ញុ ាំសៅក្ាុងគមពីរតាវរត៉ស យីខ្ញុ ាំពុាំបាននាាំមក្នូវអាសី្ដលផ្ាុយនឹងគមពីរតាវរត៉សនាោះស្ដរ។និងផ្ាល់ដាំណឹងរកី្រាយដល់ពួក្អាក្អាំពីអាក្នាាំស្គរាា ក់្ស្ដលនឹងមក្ដល់បនាា ប់ពីខ្ញុ ាំស្ដលសគានសឈាា ោះថាអោះា៉ត់(មូហ្វាំា៉ត់)។ប៉ុស្នាសៅសពលស្ដលោតប់ានមក្ដល់ពួក្
សគជាមួយនឹងភេាុតាងដ៏ចាេល់ាេជ់ាសម្រចីនសនាោះពួក្សគស្បរជានិយយថាៈ សនោះជាម
នាអាគមយ៉ងចាេ់លាេ។់ពួក្សយងីមិនតាមសឡយី។ 

   مت  زت  رت  يب  ىب  مبنب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ   زئ  رئ  ّٰ  ِّ
   يق  ىق   يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت
 ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام   يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك

Gសតីានអាក្ណាស្ដលបាំរនជាងអាក្ស្ដលម្របឌិតរក្យភូតកុ្ ក្សលីអល់សឡាោះ
សោយចត់ទុក្សគជាម្រពោះសោរពេកាា រៈសផ្ៃងពីអលស់ឡាោះខ្ណៈស្ដលសគអាំរវនាវឱ្យសៅ
កាន់ស្គេនាអីុស្គល មជាស្គេនាសជឿសស្គា ោះេរចាំសរោះអល់សឡាោះស្តមួយគត់សនាោះ?ស យី
អល់សឡាោះមិនចងអុលបងាា ញចាំសរោះម្រកុ្មស្ដលបាំរនសោយស ា្េីារីកី្និងបាបក្មាសឡយី។ 
Hពួក្ម្របឌិតរក្យភូតកុ្ ក្ចង់ពនលត់នូវពនលឺរបេ់អលស់ឡាោះ(ស្គេនាអីុស្គល ម)
សោយេាំដីសបាក្ម្របាេ់របេ់ពួក្សគ។អលស់ឡាោះម្រទង់បាំសពញពនលឺរបេ់ម្រទង់ សោយ
បាំផុ្េស្គេនាឥស្គល មឱ្យសលចសឡងីខ្ពេម់្រតស្ដតមិនថាសៅទិេខាងសកី្តឬខាងលិច
សឡយីស យីវាោះអេស់្គេនាទាំងឡាយ។ 
Iម្រទង់ជាអាក្ស្ដលបានបញ្ាូ នរេ៉ ូលុលសឡាោះរបេ់ម្រទង់មូ៉ហ្វាំា៉ត់នាាំមក្ជាមួយនូវ
ស្គេនាឥស្គល មជាស្គេនាចងអុលបងាា ញនិងនាាំសៅរក្ផ្លូវលអជាស្គេនាានចាំសណោះ
ដឹងស្ដលានម្របសយជន៍និងទសងាីកុ្េលសដីមបសី ា្ីឱ្យស្គេនាខ្ពេ់ម្រតស្ដតស យីវាោះ
អេ់ស្គេនាទាំងឡាយ។សបីសទោះជាពួក្មុេៃរគីីនានចិតតេអប់សខ្ពីមយ៉ងណាក៏្សោ
យ។ោា នឧបេគាអាីរារា ាំងស្គេនាសនោះបានសឡយី។ 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين
 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب
 جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس
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 حل جل مك خكلك حك جك مق  حق خفمف حف جف مغ
Jឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ!ចូរម្របម្រពឹតតនូវអាីស្ដលសគបានក្ាំណត់សលពួីក្អាក្។សតី
ចង់ឱ្យសយងីបងាា ញម្របាប់ពួក្អាក្អាំពីការជួញដូរមួយស្ដលេសស្រងាា ោះពួក្អាក្ឱ្យរចួផុ្តពី
ទរុណក្មាដ៏វចឺប់ស្ដរឬសទ។  
Kជាំនួញសនាោះគឺពួក្អាក្ម្រតូវានជាំសនឿសលីអលស់ឡាោះនិងអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់។ស យី
និងតេ ូក្ាុងាោ៌របេ់អល់សឡាោះសោយម្រទពយេមបតាិនិងខ្លួនម្របាណរបេ់ពួក្អាក្ផ្តា ល់
ម្របាថាា ចង់បានការម្រពមលាមពីអល់សឡាោះ។ទសងាីស្ដលបានសរៀបរាប់ទាំងសនាោះគឺជាការ
ម្របសេីរបាំផុ្តេម្រាប់ពួក្អាក្ម្របេិនសបីពួក្អាក្ដឹងនិងពាយមអនុវតតវា។ 
Lផ្លជាំសនញពីជាំនួញសនោះគឺអល់សឡាោះនឹងអភ័យសទេដលពួ់ក្អាក្ចាំសរោះបាបក្មា
ទាំងឡាយរបេ់ពួក្អាក្។ស យីម្រទង់នឹងបញ្ាូ លពួក្អាក្សៅក្ាុងឋានេួគ៌ស្ដលានទសនលជាសម្រចីន ូរពីសម្រកាមវា។ម្រពមទាំងានក្ស្នលងជាទីមសនារមយសៅក្ាុងឋានេួគ៌។សោយោា នការផ្តល េបតូរសចញសឡយី។រងាា ន់ស្ដលបានសរៀបរាប់សនាោះគឺជាសជាគជ័យមួយដ៏ ា្ំស្ងោា នអាីសម្របៀបសេាីសឡយី។ 
Mអាំពីការចាំសនញក្ាុងជាំនួញសនោះស្ដរស្ដលជាម្របាថាា សផ្ៃងសទៀតស្ដលពួក្អាក្សពញចិតតចង់បានវាសៅក្ាុងសលាកិ្យស៌នោះគឺគឺការោាំម្រទនិងជាំនួយរបេ់អល់សឡាោះេម្រាប់ពួក្អាក្
និងជ័យជាំនោះដ៏ឆ្ប់ខាងមុខ្គឺការរ ាំសោោះា៉ក្ាោះនិងក្ស្នលងសផ្ៃងសទៀត។ស យីចូរអាក្(មួ៉
ហ្វាំា៉ត់)ផ្ាល់ដាំណឹងរកី្រាយដល់បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿចុោះនូវដាំណឹងជ័យជមាោះ
និងការរ ាំសោោះទឹក្ដីសៅក្ាុងសលាកី្យនិ៍ងដាំណឹងឋានេួគ៌សៅស្ងងបរសលាក្។ 

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل
 هسمش مس  هث مث هت مت هب هئمب مئ هي مي خي  جيحي ٰه

 هي مي هن من مل مك لك هش
Nឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ!ចូរម្របម្រពឹតតនូវអាីស្ដលសគបានក្ាំណត់សលីពួក្អាក្។ចូរពួក្
អាក្សលីក្េាួយស្គេនាអល់សឡាោះស្ដលរេ៉ ូលុលសឡាោះបាននាាំមក្ដូចជាការជួយរបេហ់្វ
វ៉ារយីនី(ម្រកុ្មណាពីអីុស្គ)ខ្ណៈស្ដលអីុស្គកូ្នា៉រយុាំបានសរលសៅកាន់ពួក្សគថាសតីអាក្
ណាខ្លោះចូលរមួជាមួយខ្ញុ ាំសដីមបសីលីក្េាួយស្គេនាអល់សឡាោះសនាោះ?ពួក្សគបានសឆ្លយីថា 
ពួក្សយងីគឺជាអាក្ចូលរមួសលីក្េាួយស្គេនាអល់សឡាោះ។មួយម្រកុ្មស្នកូ្នសៅអិុម្រស្គស្អល
បានសជឿចាំសរោះណាពីអីុស្គ។ស យីមួយម្រកុ្មសផ្ៃងសទៀតបានម្របឆ្ាំងមិនម្រពមសជឿ។ស យី
សយងីបានជួយបណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿឱ្យានក្ាល ាំងខាល ាំងកាល ជាងពួក្េម្រតវូរបេព់ួក្សគ
ស យីពួក្សគក៏្បានកាល យជាអាក្ស្ដលទទួលបានជ័យជាំនោះ។ 

អាល់ជូមូអោះ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរ៉ាោះបញ្ញា ក់្ពីការសម្របាោះម្របទនពីអល់សឡាោះដល់អ ូា៉ត់សនោះសោយ
ការសលកី្តសមាីងនិងចងអុលបងាា ញពីរេ៉ ូលុលសឡាោះបនាា ប់ពីវសងាង។ស យីម្របកាន់ខាា ប់
នឹងការម្របតតិបតតតាម។ស យីម្រពានពីការម្របដូចនឹងពួក្យ៉  ូទ។ 
តា ាសេៀរ 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
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نث مث زث رث  يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب
Aអាី សៗ្ដលសៅសលីសម ជាសម្រចីនជាន់និងអាី សៗ្ដលសៅសលីស្ផ្នដីសលីក្តសមាីងអល់សឡាោះ
ស្ដលម្រជោះស្គអ តពីរាល់ក្ងាោះខាតទាំងឡាយ។ម្រទង់ជាសេាចស្តមួយគត់ដ៏មហ្វម្រជោះស្គអ តពី
រាល់ក្ងាោះខាតទាំងឡាយ។មហ្វខាល ាំងពូស្ក្ោា នអាអីាចសម្របៀបបាននិងមហ្វ គតិបណឌិ ត។ 
Bម្រទង់គឺជាអាក្ស្ដលបានចត់តាាំងអាក្អវជិាា ាា ក់្ស្ដលមិនសចោះអាននិងមិនសចោះេរសេរស ា្ី
ជាអាក្នាាំស្គរស្ដលសចញពីមក្ពីស្គេន៍របេពួ់ក្សគ។សោយឱ្យោត់េូម្រតអាយ៉ត់ រៗបេ់
ម្រទង់ស្ដលបានបញ្ាុ ោះសលីោត់សដីមបលីាងេាអ ត់ពួក្សគពីភាពោា នជាំសនឿនិងទសងាីអេលី្
ម៌។ម្រពមទាំងបសម្រងៀនគមពីរគួរអាននិងេ ុណណោះដល់ពួក្សគ។ខ្ណៈស្ដលពួក្សគកាលពីមុន 
េាិតសៅក្ាុងភាពវសងាងយ៉ងចាេ់លាេ់សនាោះសោយពួក្សគសោរពរូបបដិាបងាូរឈាមោា
និងផ្តត ច់ទាំនាក់្ទាំនងស្គច់ញ្ញា ត។ 
Cស យីម្រទង់ក៏្បានបញ្ាូ នអាក្នាាំស្គរសៅកាន់ម្រកុ្មសផ្ៃងសទៀតក្ាុងចាំសណាមពួក្សគ
ស្ដលពួក្ទាំងសនាោះមិនទន់បានជួបពួក្សគ(ពួក្មូេលីម)សឡយី។ស យីម្រទង់មហ្វខាល ាំង
ពូស្ក្ោា នអាអីាចសម្របៀបបាននិងមហ្វគតិបណឌិ ត។ 
Dអាីៗស្ដលបានសរៀបរាប់ទាំងសនាោះ(ការចត់តាាំងអាក្នាាំស្គរ)គឺជាការសម្របាេ
ម្របទនរបេ់អល់សឡាោះ ស្ដលម្រទង់ម្របទនឱ្យអាក្ណាស្ដលម្រទង់ានសចតនា។ស យីអ
ល់សឡាោះានការសម្របាេម្របទនដ៏ ា្ំស្ង។ស យីក្ាុងចាំសណាមការសម្របាេម្របទន់សនាោះ
ស្ដរគឺការចត់តាាំងអាក្នាាំស្គរសៅដល់មនុេៃសលាក្ទាំងអេ់។ 
បនាា ប់ពីអល់សឡាោះបានសរៀបរាប់ពីការសម្របាេម្របទនសោយការចត់តាាំងអាក្នាាំស្គរនិង
បញ្ាុ ោះគមពីគួរអានស យីម្រទង់បានរ ាំលឹក្ពីការម្របឆ្ាំងរបេ់ម្រក្មុណាពីមូ៉ស្គសលីសៅរត៉ជា
ការម្រពានដល់អ ូា៉ត់សនោះកុ្ាំឱ្យយក្គាំរូតាម។អល់សឡាោះបានានម្របស្គេន៍ថា៖ 

 ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
 مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل

 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني 
 خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت
 جف مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  خص حص مس

 جك مق حق مف خف حف
Eការសម្របៀបស្ៀបពួក្ស្ដលម្រតូវបានសគោក់្បញ្ញា ឱ្យអនុវតាតាមគមពីរសៅរត៉បុ៉ស្នតពួក្
សគសបាោះបង់មិនអនុវតាតាមវាគឺសម្របៀបដូចជាេតាលាស្ដលដឹក្គមពីរដ៏ ា្ំស្តមិនដឹងថាជា
អាី។សតីវាជាគមពីឬអាសីផ្ៃង?សនោះជាឧទ រណ៍ដ៏អាម្រក្ក់្បាំផុ្តេម្រាប់ពួក្អាក្បដិសេ្
ចាំសរោះអាយ៉ត់ៗរបេអ់ល់សឡាោះ។ ស យីអល់សឡាោះមិនចងអុលបងាា ញចាំសរោះម្រកុ្មស្ដលបាំរនសឡយី។ 
Fចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលថាៈឱ្ពួក្យ៉  ូទី!ម្របេិនសបីពួក្អាក្អោះអាងថាពួក្អាក្
ជាេាំណពាចិតតរបេ់អល់សឡាោះពិសេេជាងមនុេៃដស្ទសនាោះ។ចូរម្របាថាា សេចក្តីស្គល ប់
ចុោះសដីមបឆី្ប់បានសៅកាន់ឧតតមភាពដូចស្ដលការអោះអាងរបេពួ់ក្អាក្។សបីេិនជាក្
ការអោះអាងជាការពិតស្មនថាពួក្អាក្ជាេាំណពាចិតតរបេអ់ល់សឡាោះពិសេេជាង
មនុេៃដស្ទសនាោះ។  
Gពួក្សគមិនម្របាថាា សេចក្តសី្គល ប់ជាោច់ខាតផ្ាុយសៅវញិពូក្សគម្របាថាា ចង់រេស់ៅសលី
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សលាកិ្យស៌នោះជាអមតៈសោយស្គរពួក្សគបានម្របម្រពឹតតអាំសពីអជាំសនឿអាំសពីបាបនិងអាំសពីអ
យុតតិ្ម៌។ការស្ក្ស្ម្របនិងផ្តល េ់បតូរគមពីសៅរត៉។អលស់ឡាោះជាាា េម់ហ្វដឹងអាំពីពួក្អាក្
ស្ដលម្របម្រពឹតតអាំសពីអយុតតិ្ម៌។ោា នអាីអាចលាក់្បាាំងនឹងម្រទង់បានសឡយី។ស យីពួក្សគ
នឹងទទួលបានការតបេាងសៅតាមទសងាីរបេ់ពួក្សគ។ 
Hចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលសៅកាន់ពួក្យ៉  ូទថាៈ ពិតម្របាក្ដណាេ់សេចក្ាសី្គល ប់
ស្ដលពួក្អាក្ខ្ាំសគចពីវាគឺវាពិតជានឹងជួបពួក្អាក្ជាមិនខានសទោះបីជាយូឬឆ្ប់ក៏្សោយ។
បនាា ប់មក្សគឱ្យពួក្អាក្វលិម្រតលប់សៅរក្ាា េ់ដ៏មហ្វដឹងនូវម្របការលាក់្បាាំង និងសបីក្
ចាំ សៅស្ងងបរសលាក្។បនាា ប់មក្សទៀត ម្រទង់នឹងម្របាប់នូវអាីស្ដលពួក្អាក្បានស ា្ីសៅសលីសលា
កិ្យ។៌ស យីពួក្អាក្នឹងទទួលបានការតបេាងសៅតាមទសងាីរបេ់ពួក្អាក្។ 

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ىنين
 نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

Iឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ!ចូរម្របម្រពឹតតនូវអាីស្ដលសគបានក្ាំណត់សលីពួក្អាក្។សៅ
សពលានសគអាំរវនាវពួក្អាក្ឱ្យសៅេឡាតសៅស្ងងេុម្រក្បនាា ប់ពីអីុាុ ាំសឡងីសលមីុីមសពីរ
ចូរពួក្អាក្រេួរាន់សៅកាន់ា៉េាទឹសដីមបសី្គត ប់ខុ្តប៉ោះនិងេឡាត។ចូរសបាោះបង់ការលក់្
ដូរកុ្ាំឱ្យមក្រ ាំខានអាក្ក្ាុងសពលម្របតិបតតិ។កិ្ចាការទាំងសនាោះគឺជាការម្របសេីរបាំផុ្តេម្រាប់ពួក្អាក្ ម្របេិនសបីពួក្អាក្បានដឹង។ចូរម្របតិបតតតិាមអាីស្ដលអល់សឡាោះបាន
បញ្ញា រសម្របីសលពួីក្អាក្។ 
Jសៅសពលពួក្អាក្េឡាតស្ងងេុម្រក្និងម្របតិបតតិរចួរាល់។ចូរពួក្អាក្បាំស្បក្ោា សៅសលី
ស្ផ្នដីនិងម្រតូវស្េាងរក្លាភេកាា រៈស្ដលហ្វឡាលសដីមបបីាំសពញតម្រមូវការពួក្អាក្។ចូ
បួងេួងពីអល់សឡាោះឱ្យផ្តលល់ាភេកាា រៈស្ដលហ្វឡាល។ស យីចូរពួក្អាក្រ ាំលឹក្សៅ
ចាំសរោះអល់សឡាោះឱ្យបានសម្រចីនក្ាុងសពលស្េាងរក្លាភេកាា រៈ។កុ្ាំឱ្យការស្េាងរក្លាភ
េកាា រៈរបេ់ពួក្អាក្ស ា្ីឱ្យសភលចរ ាំលឹក្សៅចាំសរោះអលស់ឡាោះឱ្យសស្គោះ។េងឃមឹថាពួក្អាក្
នឹងទទួលបានសជាគជ័យ។ 

 مث زث رث يت ىت نت  مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 يق ىق يف ىف ىثيث نث

Kសៅសពលស្ដលពួក្សគស ញីការជួញដូរឬការក្មានតេបាយពួក្សគបានបាំស្បក្ោា
សៅរក្វាសោយពួក្សគសបាោះបង់សចលអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)ឱ្យសៅវរ(េូម្រតខុ្ត ពោះ)ស្ត
ាា ក់្ឯង។ចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលថាៈអាសី្ដលសៅជាមួយអលស់ឡាោះអាំពីរងាា ន់ស្នការ
ម្របម្រពឹតតទសងាីកុ្េលគឺម្របសេីរជាងការសលងេបាយនិងជាំនួញសៅសទៀត។ស យីអល់
សឡាោះជាអាក្ផ្ាល់លាភេកាា រៈដ៏ម្របសេីរបាំផុ្ត។ 

អាលម់ណូាហ្វុី គូន 
សោលបាំណងស្នេ ូសរ៉ាោះការបក្អាម្រកាតពីពួក្ពុតតបត់(មូ៉ណា ាកី្)និងលក្េណៈ
េមបតតិរបេ់ពួក្វានិងបងាា ញពីសៅលជាំ ររបេ់ពួក្សគអាំពីឥស្គល ម។ស យីផ្តល់ការ
ម្របុងម្របយត័ាអាំពីពួក្សគនិងម្របដូចសៅនឹងពួក្សគ។ 
តា ាសេៀរ 

 ين ىن نن من زن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك
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 حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب
 جعمع مظ حط خضمض حض جض مص  حصخص مس خس حس
جلحل مك خكلك حك مقجك حق مف حفخف جف مغ جغ

Aសៅសពលស្ដលពួក្ពុតតបុតបានមក្ចូលរមួក្ាុងការជួបជុាំរបេ់អាក្(មូហ្វាំា៉ត់)
ពួក្សគបងាា ញថាសគជាឥស្គល មនឹងលាក់្បាាំងពីភាពការស ាៀរ។ពួក្សគបាននិយយថាៈ
ពួក្សយងីស ា្ីជាស្គក្ៃថីាពិតម្របាក្ដណាេអ់ាក្គឺជាអាក្នាាំស្គររបេ់អលស់ឡាោះ។អល់
សឡាោះម្រទង់ដឹងចាេថ់ាអាក្ជារេ៉ ូលុលសឡាោះរបេ់អល់សឡាោះ។អល់សឡាោះម្រទង់អោះអាង
ថាពួក្មូណា ាគីិនកុ្ ក្សបាក្ម្របាេ់។ក្ាុងការអោះអាងរបេ់ពួក្សគថា មូហ្វាំា៉ត់ជារ ៉
េ ូលុលសឡាោះស្េតងសចញពីទឹក្ចិតតសស្គា ោះេរបេ់ពួក្សគ។ 
Bពួក្សគបានយក្ការេបងបាំរនរបេ់ពួក្សគស ា្ីជាស្ខ្លសដីមបកីារររខ្លួនម្រទពយេមបតាិនិងកូ្នសៅរបេ់ពួក្សគ។ពួក្សគហ្វមឃាត់មនុេៃមិនឱ្យានជាំសនឿសោយស្គរ
ការមនាលិេងៃយ័និងការេអប់សខ្ពីមរបេ់ពួក្សគ។ពិតណាេ់ទសងាីស្ដលពួក្សគបានស ា្ី 
អាំសពីពុតតបត់និងការេបងបាំរនជាទសងាីដ៏អាម្រក្ក់្ជាទីបាំផុ្ត។ 
Cសនាោះគឺសោយស្គរស្តពួក្សគានជាំសនឿពុតតបត់ស្ដលមិនស្មនជាជាំសនឿសចញពីដួង
ចិតតសស្គា ោះរបេ់ពួក្សគ។បនាា ប់មក្ពួក្សគបានម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះលាក់្បាាំងវញិ។ដូ
សចាោះស យីសគបានសបាោះម្រតាភាិតសលីដួងចិតារបេ់ពួក្សគសោយស្គរភាពអជាំសនឿរបេ់ពួក្
សគ។ពួក្សគស្លងយល់ម្របការលអនិងសេចក្តចីងអុលបងាា ញ។ 
Dសៅសពលពួក្អាក្ស ញីពួក្សគរាងកាយនិងឋានៈេ័ក្តិរបេពួ់ក្សគស ា្ីឱ្យពួក្អាក្
ភាញ ក់្សផ្អលីសោយស្គរភពម្រេេស់្គអ តនិងេមរមយ។សបីេិនជាពួក្សគនិយយអាក្ស្គត ប់
េមតីរបេ់ពួក្សគសោយស្គររក្យេមតីដ៏បិុនម្របេប់និងងាាីត់របេ់ពួក្សគ។ពួក្សគ
អងាុយជុាំោា ជាមួយនឹងរេ៉ ូលលុលសឡាោះក៏្បុ៉ស្នតពួក្សគសម្របៀបដូចជាក្ាំណាត់សវសី្ដល
សគស្ផ្អក្សចលសៅស្ក្បរជញ្ញា ាំង។ស្ដលមិនយល់មិនដឹងអាីទាំងអេ់។ពួក្សគគិតថាម្រគប់
េាំសឡងស្ម្រេក្ទាំងឡាយគឺេាំសៅសៅសលីពួក្សគ។ពួក្សគជាេម្រតូវនឹងអាក្។ដូសចាោះចូរ
អាក្ម្របុងម្របយត័ាចាំសរោះពួក្សគ។កុ្ាំឱ្យឆ្ក់្យក្ឱ្កាេពីអាក្ឬកុ្ាំឱ្យពួក្សគលួចសេុបី
ដាំណឹងអាង៌កាាំបាាំងរបេអ់ាក្។អល់សឡាោះនឹងោក់្បណាា ស្គពួក្សគ។ស តុអាីបានជា
ពួក្សគងាក្សចញពីជាំសនឿពិតស យីងាក្សៅរក្ក្ាំ ុេសៅវញិ។ 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه  جه ين منىن

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰذ
 رث يت ىت نت مت زت يب ىب نب مب زب

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  زثمث
 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك

Eស យីសៅសពលានសគនិយយសៅកាន់ពួក្សគ(ពួក្ពុតតបុត)ថាៈចូរពួក្អាក្នាាំោា
មក្អាក្នាាំស្គររបេ់អល់សឡាោះ(មូហ្វាំា៉ត់)នឹងេុាំអភ័យសទេឱ្យពួក្អាក្។សលាក្នឹងេុាំ
អភ័យសទេពីម្រពោះអល់សឡាោះឱ្យពួក្អាក្នូវបាបក្មារបេ់ពួក្អាក្។ពួក្សគស្បរជាម្រគវកី្ាល
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របេ់ពួក្សគេស្មតងឫក្ររសមីលងាយសៅវញិ។ពួក្សគងាក្សចញពីរេ៉ ូលុលសឡាោះ។ពួក្
ម្រក្អឺតម្រក្ទមមិនម្រពមមក្ជួបរេ៉ ូលុលសឡាោះនិងេុាំឱ្យោត់បួងេងួេុាំអភ័យសទេឱ្យ។ 
Fវាដូចស្តោា សទចាំសរោះពួក្សគសទោះបជីាអាក្បានេុាំអភ័យសទេឱ្យពួក្សគឬមិនបាន
េុាំអភ័យសទេឱ្យពួក្សគក៏្សោយក៏្អល់សឡាោះមិនអភ័យសទេឱ្យពួក្សគស្ដរ។ពិត
ណាេ់អល់សឡាោះម្រទង់មិនចងអុលបងាា ញផ្លូវចាំសរោះម្រកុ្មស្ដលម្របាេចក្ពីការម្របតិបតតិនិងងុបងលនឹ់ងអាំសពីបទសលាីេសឡយី។ 
Gពួក្សគសនោះឯងស្ដលនិយយថាចូរកុ្ាំបរចិា គលុយឱ្យពួក្អាក្ស្ដលសៅជាមួយនឹងរ ៉
េ ូលុលសឡាោះសដីមបឱី្យពួក្សគរត់សចញពីណាពី។ឃាល ាំងម្រទពយសៅសលីសម និងសៅសលី
ស្ផ្នដីជាក្មាេិទធិរបេ់អល់សឡាោះ។ម្រទង់ជាអាក្ម្របទនលាភេកាា រៈដល់អាក្ស្ដលម្រទង់
សពញចិតតអាំពីខ្ញុ ាំរបេ់ម្រទង់។ក៏្បុ៉ស្នតពួក្មូណា ាគីីនមិនយលស់នាោះសទថាឃាល ាំងលាភេ
កាា រៈគឺេាិតសៅក្ាុងក្ណាត ប់ស្ដរបេ់អល់សឡាោះ។ 
Hសមសខាល ងរបេ់ពួក្សគគឺអាប់ឌុលសឡាោះពិនអ ូស្ពបាននិយយថាៈសបីេិនជាពួក្សយងី
បានម្រតលប់សៅា៉ឌីណោះវញិពួក្អាក្ស្ងលងាូរ(សគស យីនិងម្រកុ្មរបេ់សគ)នឹងសដញពួក្អាក្អាប់ឱ្នសចញពីា៉ឌីណោះ(មូ៉ហ្វាំា៉ត់និងម្រកុ្មរបេ់សលាក្)។ខ្ណៈស្ដលភាពខាល ាំងពូស្ក្
ជាក្មាេិទិធរបេ់អល់សឡាោះនិងអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់ម្រពមទាំងជាក្មាេិទធិរបេ់បណាា អាក្
ស្ដលានជាំសនឿបុ៉សណាណ ោះ។វាមិនស្មនជាក្មាេិទធរបេ់អាប់ឌុលសឡាោះពិនអ ូស្ពនិងម្រក្ុម
របេ់សគសឡយី។បុ៉ស្នាពួក្ពុតតបុតមិនដឹងថាភាពខាល ាំងពូស្ក្ជាក្មាេិទិធរបេ់អលស់ឡាោះនិង
អាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់ម្រពមទាំងជាក្មាេិទធិរបេ់បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿសឡយី។ 

 خئ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ

 مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج
 حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض

Iឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ!ចូរអនុវតតិនូវអាីស្ដលសគបានក្ាំណត់មក្សលីអាក្។ចូរកុ្ាំឱ្យ
ម្រទពយេមបតាិរបេ់ពួក្អាក្និងកូ្នសៅរបេ់ពួក្អាក្ស ា្ីឱ្យពួក្អាក្ងប់ងុលឃាល តឆ្ង យពីការ
រ ាំលឹក្សៅចាំសរោះអល់សឡាោះឬកាតពាកិ្ចាស្គេនាសផ្ៃងសទៀតឱ្យសស្គោះ។នរណាស យីស្ដល
ឱ្យម្រទពយេមបតាិរបេ់ពួក្សគនិងកូ្នសៅរបេ់ពួក្សគស ា្ីឱ្យពួក្សគងប់ងុលឃាល តឆ្ង យពីការ
រ ាំលឹក្សៅចាំសរោះអល់សឡាោះសនាោះពួក្សគគឺជាពួក្អាក្ស្ដលខាតបង់ដ៏ ា្ំស្ងជាទីបាំផុ្ត។គឺ
ជាពួក្អាក្ស្ដលខាតបង់ទាំងខ្លួនរបេ់វានិងម្រកុ្មម្រគួស្គររបេ់វាសៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់។ 
Jស យីចូរពួក្អាក្បរចិា គមួយចាំនួនអាំពីលាភេកាា រៈស្ដលអល់សឡាោះបានផ្ាល់ឱ្យ
ពួក្អាក្មុននឹងសេចក្ាីស្គល ប់មក្ដល់អាក្ណាាា ក់្ក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្។ស យីសគក៏្
បាននិយយសៅកាន់ាា េ់របេស់គថាៈ ឱ្ាា េ់របេ់ខ្ញុ ាំ!ម្របេិនសបីម្រទង់ពនារសពលឱ្យ
ខ្ញុ ាំបនាិចសទៀតសនាោះខ្ញុ ាំពិតជាបរចិា គទនអាំពីម្រទពយេមបតតិរបេ់ខ្ញុ ាំក្ាុងាោ៌អល់សឡាោះ
ស យីខ្ញុ ាំនឹងេាិតក្ាុងចាំសណាមអាក្ស្ដលស្គងអាំសពីលអម្រតឹមម្រតូវជាមិនខាន។ 
Kស យីអលស់ឡាោះនឹងមិនពនារសពលឱ្យបុគាលណាាា ក់្សឡយីសៅសពលស្ដលសេចក្ាី
ស្គល ប់បានមក្ដលស់គស យីសនាោះ។ស យីអល់សឡាោះដឹងម្រជួតម្រជាបនូវអាីស្ដលពួក្អាក្
ម្របម្រពឹតា។ោា នទសងាីអាងីាចលាក់្បាាំងម្រទង់បានសឡយី។ស យីម្រទង់នឹងតបេាងនូវអាីស្ដលពួក្
អាក្ម្របម្រពឹតត។ម្របេនិសបីលអនឹងទទួលបានលអម្របេនិសបីអាម្រក្ក់្នឹងទទួលបានអាម្រក្ក់្។ 
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អាត់តា ាពុន 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះការរ ាំលកឹ្ពីភាពខាត់បង់របេ់ពួក្សកី្ស ាៀរសៅក្ាុងស្ងងគីយ៉ា៉
ត់។ស យីម្រពានពីភាពអជាំសនឿនឹងម្រកុ្មរបេ់វា។ 
តា ាសេៀរ 

 ىه مه جه ين ىن  خنمن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي  ىي مي خي حي جي يه

 يب ىب نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ
ىف يث ىث نث  مث رثزث يت ىت نت مت زت رت

Aអល់សឡាោះម្រទង់ម្រជោះស្គអ ត់ពីលក្េណេមបតតសិ្ដលខ្ាោះខាត់។ស យីអាីស្ដលានសៅសលី
សម ជាសម្រចីនជាន់និងអាីស្ដលានសៅសលីស្ផ្នដីសលីក្តសមាីងចាំសរោះអល់សឡាោះ។អាំណាច
ម្រគប់ម្រគងគឺជាក្មាេិទធិរបេ់ម្រទង់ោា នអាក្ណាអាចម្រគប់ម្រគងបានសឡយីស យីរាល់ការ
េរសេីរក៏្ជាក្មាេិទធរិបេម់្រទង់ស្ដរ។ ស យីម្រទង់ានអានុភាពសលអីាីៗទាំងអេ់។ 
Bម្រទង់ជាអាក្ស្ដលបានបសងាីតពួក្អាក្។ស យីពួក្អាក្មួយចាំនួនជាអាក្ោា នជាំសនឿ
ស យីដាំសណីរពួក្សគសឆ្ព ោះសៅរក្ឋាននរក្។និងមួយចាំនួនសទៀតជាអាក្ានជាំសនឿស យី
ដាំសណីរពួក្សគសឆ្ព ោះសៅរក្ឋានេួគ៌។ស យីអល់សឡាោះស ញីបាំផុ្តនូវអាីស្ដលពួក្អាក្
ម្របម្រពឹតា។ោា នទសងារីបេពួ់ក្អាក្ណាមួយអាចលាក់្បាាំងម្រទង់បានសឡយី។ស យីម្រទង់
នឹងតប់េាងសៅតាមអាីស្ដលពួក្អាក្បានម្របម្រពឹតត។ 
Cម្រទង់បានបសងាីតសម ជាសម្រចីនជាន់និងស្ផ្នដីសោយពិតម្របាក្ដស យីម្រទង់បាន
បសងាីតរូបរាងពួក្អាក្និងបានស ា្ឱី្យរូបរាងរបេពួ់ក្អាក្លអស្គអ ត។ម្របេិនសបីម្រទង់ចង់
ម្រទង់អាចស ា្ីឱ្យវាអាម្រក្ក់្បាន។ស យីចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយគត់ស្ដលម្រតូវវលិម្រតឡប់។
ស យីម្រទង់នឹងតបេាងឱ្យពួក្អាក្សៅតាមអាីស្ដលពួក្អាក្បានម្របម្រពឹតតិ។សបីលអនឹង
ទទួលបានលអសបីអាម្រក្ក់្នឹងទទួលបានអាម្រក្ក់្។ 
Dម្រទង់ដឹងបាំផុ្តនូវអាីស្ដលានសៅសលីសម ជាសម្រចីនជាន់និងសៅសលីស្ផ្នដី។ស យី
ម្រទង់ក៏្ដឹងបាំផុ្តនូវទសងាីស្ដលពួក្អាក្លាក់្បាាំងនិងអាីស្ដលពួក្អាក្លាតម្រតោងស្ដរ។
ស យីអល់សឡាោះដឹងបាំផុ្តនូវអាីស្ដលានសៅក្ាុងចិតាអាំពីម្របការលអឬអាម្រក្ក់្។ោា នអាីអាចលាក់្បាាំងម្រទង់បានសឡយី។ 
Eសតីដាំណឹងរបេ់ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងកាលពីមុនមិនបានមក្ដល់ពួក្អាក្សទឬ?ដូចជា 
ពួក្ណាពីណុោះ អាត ស្គមូតនិងអាក្សផ្ៃងសទៀត។ពួក្សគបានភលក្ៃនូវលទធផ្លចុង
សម្រកាយដ៏អាម្រក្ក់្របេ់ពួក្សគសៅសលីសលាកី្យ។ស យីពួក្សគនឹងទទួលទរុណក្មាដ៏
ស្េនវចឺប់សៅស្ងងបរសលាក្។ពិតណាេ់!ដាំណឹងសនាោះបានមក្ដល់ពួក្អាក្។ចូរ
ពិចរណាសលីកិ្ចាការពួក្សគសនាោះ។ស យីចួរទទួលស្គរភាពក្ាំ ុេសៅចាំសរោះអល់
សឡាោះមុនសពលស្ដលពួក្អាក្ទទួលបានដូចអាីស្ដលពួក្សគទទួលបាន។ 

  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك   ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف
 حب  جب  هئ  مئ  حئخئ   جئ  ىييي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين   ىن

Fទរណុា ក្មាស្ដលពួក្សគទទួលសនាោះគឺសោយស្គរស្តបណាា អាក្នាាំស្គររបេ់ពួក្សគ
បាននាាំភេាុតាងដ៏ចាេ់លាេជ់ាសម្រចីនមក្ដល់ពួក្សគស្តពួក្សគស្បរជានិយយទាំង
បដិសេ្ថាម្រោន់ស្តជាមនុេៃ្មាតាអាចចងអុលបងាា ញពួក្សយងីបានស្ដរឬ?ស យី
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ពួក្សគក៏្បានម្របឆ្ាំងនិងបានស្បរសចញ(ពីការពិត)។ោា នអាបី៉ោះរល់ដល់អលស់ឡាោះ
សឡយី។ស យីអល់សឡាោះម្រទង់មិនម្រតូវការជាំសនឿនិងការេកាា រៈរបេ់ពួក្សគសនាោះសទ។
សម្ររោះការេកាា រៈរបេ់ពួក្សគមិនបានបស្នាមអាីសឡយី។ស យីអល់សឡាោះមហ្វាន
សលីេលុបជាទីសកាតេរសេីរបាំផុ្តសោយរក្យេាំដី និងរូបភាពសផ្ៃងៗ។ 
Gពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងបានគិតថាពួក្សគនឹងមិនម្រតូវបានសគស ា្ីឱ្យរេ់សឡងីវញិសឡយី។
ចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលសៅកាន់អាក្ស្ដលបដិសេ្មិនានការរេស់ឡងីវញិថាអល់
សឡាោះនឹងបសងាីតឱ្យពួក្អាលរេ់សឡងីវញិមតងសទៀតសម្រកាយសពលស្គល ប់។បនាា ប់មក្ពួក្
អាក្នឹងម្រតូវសគម្របាប់ឱ្យដឹងនូវអាីស្ដលពួក្អាក្ធ្លល ប់បានម្របម្រពឹតាសៅសលីសលាកី្យ។៌ស យី
ទាំងសនាោះគឺជាការងាយម្រេលួបាំផុ្តចាំសរោះអលស់ឡាោះ។ពិតណាេ់ម្រទង់បានបសងាីតពួក្
អាក្តាាំងពីសលីក្ដាំបូងស យីម្រទង់ានលទធភាពអាចឱ្យពួក្អាលរេ់សឡងីវញិមតងសទៀត
សម្រកាយសពលស្គល ប់សដីមបជុីាំនុាំជុាំរោះ។ 

  مس  خس  حس  مخجس  جخ  مح  جح  مج   حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  مب  خب
  خف   حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  حطمظ  مض  خض  حض   جض  مص  خص  حص
  خم  حم  جم  هل  مل   خل  حل  جل  مك  خكلك  حك  جك  حقمق  مف
  خل   مي  خي  حي  جي  مهٰه  جه  هن  من   خن  حن  جن  مم
 حن  جن  ىميم  مم  حمخم  جم  يل  ىل  مل

Hស យីចូរពួក្អាក្(មនុេៃទាំងឡាយ)ានជាំសនឿសលីអល់សឡាោះនិងអាក្នាាំស្គររបេ់
ម្រទង់(មូហ្វាំា៉ត់)ស យីនិងគមពរីគួរអានស្ដលសយងីបានបញ្ាុ ោះមក្សលីអាក្នាាំស្គររបេ់សយងី។ស យីអល់សឡាោះដឹងម្រជួតម្រជាបនូវអាីស្ដលពួក្អាក្ម្របម្រពឹតា។ោា នអាីអាចលាក់្បាាំង
ម្រទង់បានសឡយី។ស យីម្រទង់នឹងតបេាងសៅតាមអាីស្ដលពួក្អាក្បានម្របម្រពឹតត។ 
Iចូរចងចាំ(មនុេៃទាំងឡាយ)សៅស្ងងស្ដលម្រទង់នឹងម្របមូលផ្ាុ ាំពួក្អាក្សៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់សដីមបជីាំនុាំជាំរោះនូវទសងាីរបេ់ពួក្អាក្។សនាោះគឺជាស្ងងស្ដលស្េាងសចញពីភាពខាតបង់
របេ់បួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងខ្ណៈស្ដលអាក្ានជាំសនឿទទួលបានមរតតក្សគ ោឋ នរបេ់អាក្
ម្របឆ្ាំងសៅក្ាុងឋានេួគ៌ស យីអាក្ម្របឆ្ាំងទទួលបានមរតតក្សគ ោឋ នរបេ់អាក្ានជាំសនឿសៅក្ាុងឋាននរក្។អាក្ណាស្ដលានជាំសនឿនឹងអល់សឡាោះស យីបានស្គងអាំសពី
លអម្រតឹមម្រតូវសនាោះម្រទង់នឹងលុបបាំបាត់ពីសគនូវបាបក្មាទាំងឡាយរបេ់សគនិងបញ្ាូ លសគសៅក្ាុងឋានេួគ៌ស្ដលានទសនលជាសម្រចីន ូរពីសម្រកាមវាសោយពួក្សគេាិតសៅក្ាុងសនាោះជាអមតៈ។សោយោា នការចក្សចញឬកាតផ់្តត ចល់ាភេកាា រៈសឡយី។ស យីអាសី្ដល
ពួក្សគទទួលបានសនាោះគឺជាសជាគជ័យមួយដ៏ ា្ំបាំផុ្ត។ 
Jរឯីពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនឹងអលស់ឡាោះនិងបានបដិសេ្នឹងភេាុតាងៗរបេ់សយងីស្ដលបានបញ្ាុ ោះមក្ឱ្យអាក្នាាំស្គរពួក្ទាំងសនាោះគឺជាពួក្អាក្ឋាននរក្សោយពួក្សគេាិតសៅក្ាុងសនាោះជាអមតៈនិងជាក្ស្នលងវលិម្រតឡប់ដ៏អាម្រក្ក់្បាំផុ្តរបេ់ពួក្សគ។ 

  ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه  ين ىن من
 رب يئ ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 مث زث رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب نب مب زب

Kោា នអាក្ណាាា ក់្ទទួលរងសម្រោោះថាា ក់្សឡយីសៅសលីខ្លួនវាសៅសលីម្រទពយេមបតតវិាសៅសលកូី្នសៅវាសលីក្ស្លងស្តជាការក្ាំណត់របេ់អល់សឡាោះ។ស យីអាក្ណាស្ដល
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ានជាំសនឿសលីការក្ាំណត់របេ់អល់សឡាោះម្រទង់នឹងចងអុលបងាា ញដល់ដួងចិតារបេស់គឱ្យម្រពមទទួលយក្កិ្ចាការនិងការក្ាំណត់សនាោះ។ស យីអល់សឡាោះដឹងបាំផុ្តនូវអាីៗទាំង
អេ់។ោា នអាីងាចលាក់្បាាំងម្រទង់សឡយី។ 
Lស យីចូរពួក្អាក្ម្របតិបតាិតាមអល់សឡាោះនិងម្របតិបតាិតាមអាក្នាាំស្គរ(មូហ្វាំា៉ត់)
។ស្តម្របេិនសបីពួក្អាក្ងាក្សចញពីអាីស្ដលអាក្នាាំស្គរបាននាាំមក្សនាោះពិតណាេ់ពួក្អាក្
នឹងទទួលបាបក្មាពីការការងាក្សចញសនាោះ។ស យីពិតម្របាក្ដណាេ់កាតពាកិ្ចាអាក្នាាំ
ស្គររបេ់សយងីម្រោន់ស្តជាអាក្ផ្ៃពាផ្ាយស្គរដ៏ចាេ់លាេ់បុ៉សណាណ ោះ។ស យីោត់ពិតជា
បានផ្ៃពាផ្ាយស្គរដល់ពួក្អាក្នូវអាីស្ដលសគបានសម្របីឱ្យោត់ផ្ៃពាផ្ាយវាស យី។ 
Mអលស់ឡាោះជាាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពេកាា រៈដ៏ពិតម្របាក្ដោា នាា េ់ណាម្រតូវសគ
សោរពេកាា រៈដ៏ពិតម្របាក្ដសម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ស យីចាំសរោះអល់សឡាោះស្តមួយគត់
ស្ដលបណាា អាក្ានជាំសនឿម្របគល់ការទុក្ចិតា។ 

 مك  لك   اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث   نث
 ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري  ين
 مث هت مت خت حت  جت مبهب خب حب جب
 مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض

Nឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអលស់ឡាោះ!ពិតម្របាក្ដណាេ់ភរយិរបេពួ់ក្
អាក្និងកូ្នសៅរបេ់ពួក្អាក្មួយចាំនួនជាេម្រតូវរបេ់ពួក្អាក្។សោយការរ ាំខានអាក្មិនឱ្យ
អាក្នឹក្រលឹក្ចាំសរោះអល់សឡាោះនិងការស ា្ីជីស ទីក្ាុងផ្លួវអលស់ឡាោះ។ដូសចាោះចូរពួក្អាក្ម្របុងម្របយត័ាចាំសរោះពួក្សគ។បុ៉ស្នាសបីពួក្អាក្អ្ាម្រេ័យនិងេសណាា េម្របណីស យីនិងអភ័យ
សទេដល់ពួក្សគសនាោះគឺពិតម្របាក្ដណាេ់អល់សឡាោះមហ្វអភ័យសទេមហ្វអាណិត
ម្រេឡាញ់ដល់ពួក្អាក្។ស យីការតបេាងគឺម្រេប់សៅតាមការម្របម្រពឹតត។ 
Oតាមពិតម្រទពយេមបតាិនិងកូ្នសៅរបេ់ពួក្អាក្គឺម្រោន់ស្តជាការស្គក្លបងចាំសរោះ
ពួក្អាក្បុ៉សណាណ ោះ។ការស្គក្លបងសនោះអូេទញពួក្អាក្សៅម្របម្រពិតតអាំសពីបាបនិងមិន
បាំសពញេិទធិរបេ់អលស់ឡាោះ។ស យីអល់សឡាោះានការតបេាងផ្លបុណយដ៏ ា្ំស្ង
ចាំសរោះអាក្ស្ដលបាំសពញេិទធអល់សឡាោះនិងសបាោះបង់ការអូេទញពីកូ្នសៅនិងម្រទពយ
េមបតតិស យីការតបេាងដ៏ ា្ំស្ងសនាោះគឺឋានេួគ៌។ 
Pដូសចាោះចូរពួក្អាក្សកាតខាល ចអល់សឡាោះសោយសោរពតាមបទបញ្ញា រម្រទង់និងសជៀេវាង
ម្របការស្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់សៅតាមលទធភាពរបេពួ់ក្អាក្។ស យីចូរពួក្អាក្ស្គា ប់និង
ម្របតិបតាិតាមអល់សឡាោះនិងអាក្នាាំស្គររបេម់្រទង់។ស យីនិងបរចិា គម្រទពយេមបតាិស្ដលម្រទង់
បានផ្តល់ដល់អាក្សលីផ្លូវម្រតឹមម្រតូវ។ អាក្ណាស យីស្ដលរក្ាខ្លួនសចញពីភាពក្ាំណាញ់ អាក្
ទាំងសនាោះគឺជាអាក្ស្ដលទទួលបានសជាគជ័យនិងទទួលបានជ័យជាំនោះពីភាពភ័យខាល ច។ 
Qម្របេិនសបីពួក្អាក្ឱ្យអល់សឡាោះខ្ាីនូវក្មាីមួយដ៏លអម្របស្ពសោយការបរចិា គម្រទពយេ
មបតាិក្ាុងាោ៌អល់សឡាោះសនាោះម្រទង់នឹងបស្នាមវាេម្រាប់ពួក្អាក្វញិសទាដងសោយម្របការលអមួយសេាីរនឹងដប់ស យីសកី្នសៅដល់ម្របាាំពីររយនឹងសចោះស្តសកី្នសឡងីកាន់ស្តសម្រចីន។
ស យីម្រទង់នឹងអភ័យសទេនូវក្ាំ ុេឆ្ាងពួក្អាក្។ស យីអលស់ឡាោះមហ្វដឹងគុណ
ម្រទង់ផ្តល់ឱ្យកិ្ចាតិចតួចទទួលបានផ្លសម្រចីន។ស យីម្រទង់មហ្វទន់ភលន់មិនម្របញាប់
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ោក់្ទរណុក្មាសឡយី។ 
Rអលស់ឡាោះម្រទង់ជាអាក្ដឹងបាំផុ្តនូវភាពអាង៌ក្ាំបាាំងនិងភាពលាតម្រតោង។ោា នអាី
លាក់្បាាំងនឹងម្រទង់បានសឡយី។ម្រទង់់មហ្វមខាល ាំងពូស្ក្មហ្វគតិបណឌិ ត។ 

អាត់តឡាគ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះសលកី្ដាំសកី្ងកិ្ចាការស្លងលោះនិងម្រពាំស្ដនរបេ់វា។ស យី
បញ្ញា ក់្ពីលទធផ្លចុងសម្រកាយស្នការសកាតខាល ចនិងការបាំរនសលីម្រពាំស្ដនអលស់ឡាោះ។ 
តា ាសេៀរ 

 ىن خنمن حن جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰىٌّ  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين
يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

Aឱ្ណាពី!សៅសពលពួក្អាក្ឬាា ក់្ក្ាុងចាំសណាមម្របជាជាតិអាក្ចង់ស្លងលោះភរយិចូរ
ពួក្អាក្ស្លង លោះពួក្នាងតាមអីុតដោះរបេ់ពួក្នាង។សពលម្រជោះស្គអ តពីឈាមរដូវនិង
មិនទន់បានរមួរក័្។ស យីចូរពួក្អាក្រាប់សពលសវលាសនាោះផ្ងសដីមបឱី្យចាេល់ាេស់ៅ
សពលស្ដលពួក្អាក្ចង់ម្រតឡប់សៅរក្ពួក្នាងវញិ។ស យីចូរពួក្អាក្សកាតខាល ចអល់
សឡាោះស្ដលជាាា េ់របេ់ពួក្អាក្សោយអនុវតតតាមអាីស្ដលម្រទង់បញ្ញា រនិងសបាោះបង់អាី
ស្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់។ចូរពួក្អាក្កុ្ាំបសណា ញពួក្នាងស្ដលម្រតូវបានស្លងលោះសចញពី
លាំសៅោឋ នរបេ់ពួក្នាង។ស យីពួក្នាងក៏្មិនម្រតូវចក្សចញសោយចិតាឯងស្ដរ។រ ូត
ទល់ស្តដល់សងរៈសវលាវាសលីក្ស្លងស្តពួក្នាងម្របម្រពឹតាអាំសពីអេីល្ម៌យ៉ង
ចាេល់ាេបុ៉់សណាណ ោះដូចជា ៃុណីា(ម្របុេម្រេរីមួរក័្ជាមួយោា សោយមិនបានសរៀបការ)
។សនាោះជាចាប់របេ់អល់សឡាោះស្ដលបានក្ាំណត់សលីមនុេៃសលាក្។ស យីអាក្ណា
ស្ដលបាំរននឹងចាប់របេ់អល់សឡាោះគឺសគពិតជាបានបាំរនសលីខ្លួនឯងសោយពួក្សគបាននាាំមក្នូវភាពម នតរាយសោយមូលស តុម្របឆ្ាំងនឹងាា េរ់បេ់សគ។អាក្មិនដឹង
សឡយីជួនកាលអល់សឡាោះអាចស ា្ីឱ្យសរឿងងាីមួយសកី្តសឡងីបនាា ប់ពីការស្លងលោះសនាោះ
សោយបតីចង់ម្រតឡប់សៅរក្ភរយិវញិ។ 

 ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت
 رن اممم يل ىل  مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف  يث

 ٰى ين ىن نن من زن
Bស យីសៅសពលស្ដលពួក្នាងជិតផុ្តសពលក្ាំណត់ការស្លងលោះចូរពួក្អាក្វលិសៅ
រក្ពួក្នាងវញិក្ាុង លក្េណៈមួយេមរមយឬឱ្យពួក្នាងសៅរ ូតអេ់អិត ាោះ។ស យីផ្ត
ល់េិទធេិិរភីាពដល់នាងស យីម្រតូវផ្តល់អាីៗស្ដលជាក្មាេិទធិរបេ់នាងជូននាង។សបីពួក្
អាក្ចង់ជាោា ឬស្លងលោះោា ជាមួយនឹងពួក្នាង ចូរពួក្អាក្រក្ស្គក្ៃដ៏ីយុតាិ្ម៌ចាំនួនពីរ
នាក់្សៅក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្សដីមបបីញ្ា ប់ជសាល ោះ។ស យីចូរស ា្េីក្ៃេីម្រាប់អល់សឡាោះ
សោយសេចក្តីសស្គា ោះម្រតង់។ ម្របការទាំងសនាោះគឺសគអប់រ ាំចាំសរោះអាក្ណាស្ដលានជាំសនឿសលី
អល់សឡាោះនិងស្ងងបរសលាក្ពីសម្ររោះានស្តអាក្ានជាំសនឿមួយគត់ស្ដលទទួលបានផ្ល
ម្របសយជន៍ពីការទូនាា នសនោះ។ស យីអាក្ណាស្ដល សកាតខាល ចអល់សឡាោះសោយអនុវតត
តាមបទបញ្ញា រនិងសជៀេវាងម្របការហ្វមឃាត់ម្រទង់នឹងផ្តល់ដាំសណាោះម្រស្គយេម្រាប់សគ
នូវម្រគប់បញ្ញា ស្ដលសគបានជួបម្របទោះ។ 
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 جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي  ري
 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
 جغ مع جع مظ مضحط خض حض  جض مص خص حص مس

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ
 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم  مل

Cស យីម្រទង់ផ្តលល់ាភេកាា រៈដល់សគសោយខ្លួនសគនឹក្ស្គា នមិនដល់។ស យីអាក្ណាស្ដលម្របគល់ការទុក្ចិតាសលីអលស់ឡាោះគឺម្រទង់ជាអាក្ផ្ាល់ភាពម្រគប់ម្រោន់ដល់សគ។ពិត
ម្របាក្ដណាេ់អល់សឡាោះគឺជាអាក្េសម្រមចនូវរាល់សោលបាំណងរបេ់ម្រទង់។ោា នអាីស្ដល
ម្រទង់មិនអាចស ា្ីបានសឡយី។ពិតណាេ់អល់សឡាោះបានបសងាីតរាល់អាីៗទាំងអេ់គឺានក្ាំរ ិ
ត។រាល់ទុក្េក្ងាលទ់ាំងឡាយានកាលក្ាំណត់របេ់វាស យីសេចក្តីេុខ្ក៏្ានកាល
ក្ាំណត់របេ់វាស្ដរ។ោា នមនុេៃណាាា ក់្េាិតសៅសលីមួយក្ាុងចាំសណាមវារ ូតសនាោះសទ។ 
Dស យីបណាា ស្រេាសី្ដលអេឈ់ាមរដូវសោយស្គរវយ័ចាំណាេ់ក្ាុងចាំសណាមភរយិ
របេ់ពួក្អាក្ស្ដលបានស្លងលោះម្របេិនសបីពួក្អាក្េងៃយ័អាំពីសពលក្ាំណត់ស្នការ
ស្លងលោះោច់ម្រេឡោះសនាោះគឺសពលក្ាំណត់របេពួ់ក្នាងចាំនួនបីស្ខ្។ស យីចាំសរោះស្រេាី
ស្ដលមិនទន់ានឈាមរដូវក៏្ដូសចា ោះស្ដរសពលក្ាំណត់របេ់ពួក្នាងចាំនួនបីស្ខ្។រឯី
បណាា ស្រេាីានគភ៌វញិសពលក្ាំណត់ស្នការស្លងលោះោច់ម្រេឡោះរបេ់ពួក្នាងគឺរ ូត
ដល់ពួក្នាងេម្រាលកូ្នរចួ។ស យីអាក្ណាស្ដលសកាតខាល ចអល់សឡាោះសោយអនុវតត
តាមបទបញ្ញា របេ់ម្រទង់និងសជៀេវាងការហ្វមឃាត់របេម់្រទង់អល់សឡាោះនឹងផ្ាល់
ភាពងាយម្រេួលនូវរាល់កិ្ចាការនិងទុក្ាលាំបាក្របេ់សគ។ 
Eរាល់អាីស្ដលបានសរៀបរាប់ានដូចជាក្បនួចាប់ស្នការស្លងលោះការម្រតូវរវូោា និងសង
រៈសវលាវាគឺជាបទបញ្ញា របេអ់ល់សឡាោះស្ដលបានបញ្ាុ ោះវាមក្ចាំសរោះពួក្អាក្សដីមបឱី្យពួក្អាក្អនុវតតតាមវា។ស យីអាក្ណាស្ដលសកាតខាល ចអល់សឡាោះសោយអនុវតតតាមបទ
បញ្ញា របេ់ម្រទង់និងសជៀេវាងការហ្វមឃាត់របេ់ម្រទង់អល់សឡាោះនឹងលុបបាំបាត់ពីសគ
នូវរាលប់ាបក្មាទាំងឡាយរបេស់គស យីម្រទង់នឹងម្របទនឱ្យសគវញិនូវផ្លបុណយដ៏ ា្ំ
ស្ង។វាគឺឋានេួគ៌និងលាភេកាា រៈជានិរន។ 

  ىن  من  خن  حن  يمجن   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل
  ٰىٌّ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي   يهجي  ىه  مه  جه  ين
  ىب  نب  مب  زب   يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ   َّ  ٍّ
 لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  ىثيث  نث  مث   زث  رث  يت  ىت  متنت  زت  رت  يب

Fចូរពួក្អាក្ផ្ាល់ក្ស្នលងឱ្យពួក្នាង(ភរយិស្ដលស្លងលោះមិនទន់ោច់ម្រេឡោះ)សៅ
ទីក្ស្នលងណាស្ដលពួក្អាក្រេ់សៅតាមលទធភាពរបេ់ពួក្អាក្។ស យីចូរពួក្អាក្កុ្ាំបងា
ភាពសម្រោោះថាា ក់្ពីការផ្ាត់ផ្ាង់និងការផ្តលទី់ក្ស្នលងស្គា ក់្សៅដល់ពួក្នាងជាស តុស ា្ឱី្យ
ពួក្នាងានការចសងអៀតចិតាក្ាុងការរេស់ៅឱ្យសស្គោះ។ស យីម្របេិនសបីពួក្នាងានគភ៌ចូរពួក្អាក្បរចិា គឱ្យពួក្នាងរ ូតទល់ស្តពួក្នាងេម្រាលកូ្នរចួ។ស យី
ម្របេិនសបីពួក្នាងបាំស កូ្នឱ្យពួក្អាក្ចូរពួក្អាក្ផ្ាល់ឱ្យពួក្នាងនូវស្ងលវាួលរបេ់ពួក្នាងស យីចូរម្របឹក្ាោា រវាងពួក្អាក្ស្គា មីនិងភរយិក្ាុងវ ិ្ មួីយដ៏េមរមយ។ម្របេិនសបី
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អាក្ទាំងពីរមិនឯក្ភាពោា ចូរឱ្យឪពុក្រក្អាក្បាំស សផ្ៃងសទៀតមក្ជាំនួេ។ 
Gអាក្ស្ដលានម្រទពយេមបតាិសម្រចីនចូរឱ្យសគបរចិា គឱ្យបានេមរមយអាំពីម្រទពយេមបតាិ
របេ់សគ។រឯីអាក្ណាស្ដលម្រទពយេមបតាិរបេ់សគានក្ាំណត់ចូរឱ្យសគបរចិា គសៅតាមអាី
ស្ដលអល់សឡាោះបានផ្ាល់ឱ្យសគ។អល់សឡាោះពុាំោក់្បនាុក្សលបុីគាលណាាា ក់្សម្រៅពីអាី
ស្ដលម្រទង់បានផ្ាល់ឱ្យសគសឡយី។អល់សឡាោះពុាំោក់្បនាុក្ ង្ន់ ង្រសលីេេមតាភាពសគសឡីយ។អលស់ឡាោះនឹងផ្ាល់ឱ្យានភាពងាយម្រេួលវញិបនាា ប់ពីានភាពលាំបាក្។ 

  ين  ىن   مننن  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل   يك  ىك  مك
  هب  مب  حبخب  جب  هئ  مئ  خئ   حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى
   حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث   متهت  خت  حت  جت
  خف  حف  جف  مغ  جغ   جعمع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص
 خم  حم  جم  هل  مل  خل  جلحل  مك  لك  خك   حك  جك  مق  حق  مف

Hស យីានអាក្ភូមិម្រេុក្ជាសម្រចីនបានម្របឆ្ាំងនឹងបទបញ្ញា ស្នាា េ់របេ់ពួក្សគ
និងបណាា អាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់។ស យីសយងីបានទូទត់ពួក្សគនូវការទូទត់មួយដ៏
តឹងរុងឹបាំផុ្តសោយស្គរទសងាីអាម្រក្ក់្របេ់សគ។ស យីសយងីបានស ា្ីទរុណក្មាពួក្សគនូវ
ទរុណក្មាមួយដ៏ស្េនរនធត់ជាទីបាំផុ្តសៅសលីសលាកិ្យនិ៌ងស្ងងបរសលាក្។ 
Iទ ើយពួក្ទគបានភលក្សនវូលរធផលអាទ្ក្ក់្ថ្នរទងវើរបស់ពួក្ទគ។ទ ើយលរធផលចុង
ទទ្កាយថ្នរទងវើរបស់ពួក្ទគគកឺារខាតបង់់ទំាងទៅទលើទោក្យិ៌ាិនងិថ្ងៃបរទោក្។ 
Jអលស់ឡាោះបានសរៀបចាំឱ្យពួក្សគនូវទរណុក្មាដ៏ ង្ន់ ង្របាំផុ្ត។ដូសចាោះចូរពួក្អាក្
សកាតខាល ចអល់សឡាោះឱ្បណាា បញ្ញា ជនស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះនិងអាក្នាាំ
ស្គររបេ់ម្រទង់!សោយអនុវតតតាមបទបញ្ញា របេ់ម្រទង់និងសជៀេវាងការហ្វមឃាត់
របេ់ម្រទង់ជាការពិតណាេ់អលស់ឡាោះបានបញ្ាុ ោះការរ ាំលឹក្មួយ(គមពីរគួរអាន)មក្ចាំសរោះពួក្អាក្សដីមបរី ាំលឹក្ពួក្អាក្ពីលទធផ្លដ៏អាម្រក្ក់្ស្នការម្របឆ្ាំងនិងលទធផ្លដ៏លអ
ម្របសេីរស្នការអនិវតតតាម។ 
Kអលស់ឡាោះបានបញ្ាូ នអាក្នាាំស្គរាា ក់្(មូហ្វាំា៉ត់) សដីមបេូីម្រតអាយ៉ត់ៗរបេ់អល់សឡាោះដ៏ចាេ់លាេ់។សដីមបឱី្យបណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះនិងអាក្នាាំ
ស្គរនិងបានស្គងអាំសពីលអម្រតឹមម្រតូវចក្ផុ្តពីភាពងងឹត(ោា នជាំសនឿ)សៅកាន់ភាពាន
ពនលឺ(ានជាំសនឿ)។ស យីអាក្ណាស្ដលានជាំសនឿសលីអលស់ឡាោះនិងបានស្គងអាំសពីលអ
ម្រតឹមម្រតូវសនាោះម្រទង់នឹងបញ្ាូ លសគសៅក្ាុងឋានេួគ៌ស្ដលានទសនលជាសម្រចីន ូរពីសម្រកាមវាសោយពួក្សគេាតិសៅក្ាុងសនាោះជាអមតៈ។ជាការពិតណាេ់អល់សឡាោះបានផ្ាលល់ាភេ
កាា រៈដ៏ម្របសេីរបាំផុ្តដល់សគសោយបញ្ាូ លសគសៅក្ាុងឋានេួគ៌ជាអមតៈ។ 

 مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من خن  حن جن مم
 مشهش مسهس هث هبمتهتمث هئمب

Lអលស់ឡាោះជាអាក្ស្ដលបានបសងាីតសម ទាំងម្របាាំពីរជាន់និងស្ផ្នដីក៏្ដូចោា ស្ដរ។
បទបញ្ញា របេ់អល់សឡាោះម្រតូវសគបញ្ាុ ោះមក្រវាងវាទាំងពីរ(សម និងស្ផ្នដី)។សដីមបឱី្យពួក្អាក្ដឹងថាពិតម្របាក្ដណាេ់អល់សឡាោះានអានុភាពសលអីាីៗទាំងអេ់ស យីពិត
ម្របាក្ដណាេ់អល់សឡាោះដឹងម្រជួតម្រជាបសលីអាីៗទាំងអេ។់ 
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អាតត់ោះរមី 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
ការអប់រ ាំសៅក្ាុងផ្ាោះណាពីសដមីបជីាគាំរូដ៏លអម្របស្ពដល់ម្រក្ុមម្រគសួ្គរនិងេងាម។ 
តា ាសេៀរ 

 مه جه ين ىن  من حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي خيمي حي جي يه ىه
  زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ
 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت
 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ىليل مل يك
  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي ري
 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب

Aឱ្ណាពី!ស តុអាីបានជាអាក្ហ្វមឃាត់ខ្លួនឯងនូវអាីស្ដលអល់សឡាោះអនុញ្ញា តឱ្យអាក្
ពីការរមួដាំសណក្ជាមួយភរយិរបេ់ោត់ា៉រយីោ៉ះខ្ណៈស្ដលអាក្ចង់បានការសពញចិតា
ស្នភរយិៗរបេ់អាក្សោយការហ្វមខ្លួនឯងពីចាំណីហ្វឡាលសនាោះ?អលស់ឡាោះជាាា េ់
មហ្វអភ័យសទេមហ្វអាណិតសមតាត ចាំសរោះអាីស្ដលអាក្បានស ា្េម្របស្ េ។ 
Bជាការពិតណាេ់អល់សឡាោះបានោក់្កាតពាកិ្ចាចាំសរោះពួក្អាក្ក្ាុងការសោោះម្រស្គយស្នរក្យេមបងរបេ់ពួក្អាក្សោយការផ្តក្ពិន័យម្របេនិសបីអាក្យល់ស ញីថា
វាជាម្របការលអវញិសនាោះ។អល់សឡាោះគឺជាអាក្ោាំររពួក្អាក្អលស់ឡាោះម្រទង់មហ្វដឹងនូវ
អាីានស្គរម្របសយជន៍និងម្របសេរីេម្រាប់ពួក្អាក្។ម្រទង់ម្របក្បសោយគតិបណឌិ តទាំង
ទសងាីនិងរក្យេមតរីបេម់្រទង់។ 
Cស យីចូរចងចាំសៅសពលស្ដលណាពីបានម្របាប់សរឿងេាង ត់មួយដល់ភរយិរបេោ់ត់
ហ្វ ាសស្គោះ។ស យីក្ាុងចាំសណាមសរឿងទាំងសនាោះគឺានសរឿងស្ដលណាពីនឹងមិនសៅរមួ
ដាំសណក្ជាមួយភរយិរបេ់ោត់ា៉រយីោ៉ះសឡយី។ស យីសៅសពលស្ដលនាងបានម្របាប់
សរឿងរ៉ាវសនាោះដល់អាអីុេាោះសពលសនាោះអល់សឡាោះបានលាតម្រតោងសរឿងសនាោះឱ្យណាពីដឹង។ 
ោត់ក៏្បានម្របាប់ហ្វ ាសស្គោះឱ្យដឹងនូវសរឿងមួយចាំនួននិងលាក់្មួយចាំនួន។ស យីសៅ
សពលស្ដលោតប់ានម្របាប់សរឿងទាំងសនាោះដលន់ាង។នាងបានេួរថាៈសតីអាក្ណាម្របាប់សរឿង
សនោះដល់អាក្។ោត់ក៏្បានសឆ្លយីថាៈគឺាា េ់ស្ដលមហ្វដឹងម្រជួតម្រជាបបានម្របាប់ខ្ញុ ាំ។ 
Dម្របេិនសបីអាក្ទាំងពីរ(អាអីុេាោះនិងហ្វ ាសស្គោះ)ស្គរភាពសទេក្ាំ ុេចាំសរោះអល់
សឡាោះម្រទង់នឹងអភ័យសទេដលអ់ាក្ទាំងពីរជាមិនខានសម្ររោះជាការពិតណាេ់ដួងចិតា
របេ់អាក្ទាំងពីរបានសទរទន់សៅរក្អាីស្ដលណាពីមិនចូលចិតា។ស្តម្របេិនសបីអាក្ទាំងពីរ
ជួយោា ម្របឆ្ាំងនឹងោត់(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)វញិសនាោះោត់នឹងានអាក្ជួយ។ពិតម្របាក្ដណាេ់
អល់សឡាោះជាអាក្ោាំររោត់ស យីជីម្រពីលនិងអាក្ស្ដលស្គងអាំសពីលអម្រតឹមម្រតូវស្នបណាា
អាក្ានជាំសនឿម្រពមទាំងា៉ឡាអីុកាត់ក៏្ជាអាក្ជួយោត់សម្រកាយពីសនាោះស្ដរ។ 
Eម្របេិនសបីោត់ស្លងលោះពួក្អាក្េងឃមឹថាាា េ់របេ់ោត់នងឹផ្តល េ់បាូរឱ្យោត់នូវភ រ ិយជាសម្រចីនសផ្ៃងសទៀតស្ដលជាស្រេតីមូេលីមានជាំសនឿអនុវតតតាមកាតពាកិ្ចាឥស្គល មាន
ជាំសនឿងនឹងអល់សឡាោះជាស្រេតីស្ដលសោរពម្របតិបតតិចាំសរោះអល់សឡាោះនិងរេ៉ ូលុលសឡាោះ
របេ់ម្រទង់ជាអាក្ស្គរភាពក្ាំ ុេពីបាប់ក្មាឱ្នលាំសទនចាំសរោះអល់សឡាោះជាអាក្កាន់
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អាំណត់បួេស្ដលពួក្នាងមួយចាំនួនជាម្រេីសមា៉យនិងមួយចាំនួនសទៀតជាម្រេីម្រក្មុាំលអ
ជាងពួក្អាក្សៅសទៀត។ 

  حض  جض  مص  خص  حص  مس   خس  حس  جس  مخ  جخ  مح
  جك  مق  حق   مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط   مض  خض
  حم  جم  يل  ىل  مل  خل   هل  مل  خل  حل  جل  مك  خكلك  حك
  مه   جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم
  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰرٰى   ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه

 رت  يب  ىب  نب  مب  زب  يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ   رئ  ّٰ  ِّ
Fឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ!ចូរពួក្អាក្ស្ងរក្ាខ្លួនម្របាណរបេ់ពួក្អាក្និងម្រកុ្ម
ម្រគួស្គររបេពួ់ក្អាក្ឱ្យផុ្តពីសភលងីនរក្ស្ដលវតាុេម្រាប់ដុតវាសនាោះគឺមនុេៃនិងដុាំងា។សៅពីសលីវាានា៉ឡាអីុកាត់ស្ដលានទឹក្មុខ្មឺុងា៉ត់ពួក្សគមិនសលាីេនឹងបទបញ្ញា
របេ់អល់សឡាោះនូវអាីស្ដលម្រទង់បានបញ្ញា ដល់ពួក្សគសឡយីស យីពួក្សគបាំសពញភារ
កិ្ចាតាមអាីស្ដលសគបងាា ប់សម្របីចាំសរោះពួក្សគ។សោយោា នការពនារសពល។ពួក្សគាន
េមតាភាពោា នអាីបងាអ ក់្ដាំសណីរពួក្សគសនាោះសទ។ 
Gស យីសគបាននិយយសៅកាន់ពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿថាឱ្ពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿនឹងអ
ល់សឡាោះ!ពួក្អាក្មិនចាំបាច់់សោោះស្គរសទសៅស្ងងសនោះ។ពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្អាក្ម្រតូវ
បានសគតបេាងឱ្យនូវអាីស្ដលពួក្អាក្ធ្លល ប់បានម្របម្រពឹតា។ 
Hឱ្បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ!ចូរពួក្អាក្ស្គរភាពសទេក្ាំ ុេចាំសរោះអលស់ឡាោះនូវ
ការស្គរភាពមួយដ៏សស្គា ោះេរ។េងឃមឹថាាា េ់របេ់ពួក្អាក្នឹងលុបបាំបាត់នូវបាបក្មា
ទាំងឡាយរបេ់ពួក្អាក្ស យីម្រទង់់នឹងបញ្ាូ លពួក្អាក្សៅក្ាុងឋានេួគ៌ស្ដលានទសនលជាសម្រចីន ូរពីសម្រកាមវាសៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់។សៅស្ងងស្ដលអល់សឡាោះនឹងមិនស ា្ីឱ្យណាពីនិង
បណាា អាក្ស្ដលរមួជាំសនឿជាមួយោត់អាា៉េស់ោយឱ្យពួក្សគចូលឋាននរក្សឡយី។ពនលឺ
របេ់ពួក្សគភលឺស្ចងចាំងសៅខាងមុខ្និងសៅខាងស្គា ាំរបេពួ់ក្សគសៅសពលឆ្លងស្គព នេីរត៉
សោយពួក្សគបួងេួងេុាំថាៈឱ្ាា េ់របេ់ពួក្សយងី!េូមម្រទង់សមតាា បាំសពញពនលឺរបេ់ពួក្
សយងីឱ្យសៅភលឺស្ចងចាំងរ ូតដលពួក្សយងីបានចូលឋានេគ៌ួកុ្ាំឱ្យដូចពួក្មូ៉ណា ាគីីន
ស្ដលពនលត់សភលីងរបេ់ពួក្សគសៅសលីស្គព នេីរត៉ស យីេូមម្រទង់អភ័យសទេឱ្យពួក្សយងី
ផ្ងពិតម្របាក្ដណាេ់ម្រទង់ានអានុភាពសលីអាីៗទាំងអេ់។ 

 ىف زثمثنثىث رث يت نتىت مت زت
 مم يلام ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
 ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن

 مئهئ حئخئ ييجئ
Iឱ្ណាពី(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)!ចូរអាក្តេ ូម្របឆ្ាំងនឹងពួក្ោា នជាំសនឿសោយស្ផ្លោវនិងពួក្
ពុតតបុតសោយេាំដីនិងអនុវតតចាប់ម្រព ាទណឌ ស យីម្រតូវស ា្ីឱ្យបានតឹងរុងឹបាំផុ្តចាំសរោះ
ពួក្សគ។ស យីទីក្ស្នលងរបេ់ពួក្សគគឺនរក្សជីហ្វន់ណាាំស្ដលជាក្ស្នលងវលិម្រតឡប់ដ៏
អាម្រក្ក់្បាំផុ្តសៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់។ 
Jអល់សឡាោះបានសលីក្យក្ឧទ រណ៍េម្រាប់ពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះនិង
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រេ៉ ូលលុលសឡាោះអាំពីភរយិពីរនាក់្របេ់អាក្នាាំស្គររបេ់អល់សឡាោះគឺណាពីនួ និងណា
ពីលូត។ពិតណាេ់នាងទាំងពីរជាភរយិស្នខ្ញុ ាំទាំងពីររបេ់សយងីក្ាុងចាំសណាមខ្ញុ ាំរបេ់សយងីស្ដលលអម្រតឹមម្រតូវ។ស្តនាងទាំងពីរបានក្បត់នឹងសគទាំងពីរបានរារា ាំងសគពីាោ៌ របេ់អល់
សឡាោះនិងជួយម្រជុាំស្ម្រជក្ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងសទៀត។ស យីសគទាំងពីរ(នួ និងលូត)មិនអាច
ជួយអាីដលន់ាងទាំងពីរឱ្យរចួផុ្តពីទរុណក្មាអលស់ឡាោះសឡយី។ស យីានសគនិយយថាៈ
ចូរអាក្ទាំងពីរចូលសៅក្ាុងនរក្ជាមួយនឹងពួក្អាក្ស្ដលសៅក្ាុងសនាោះចុោះ។ 

 مج حج مث هت مت  خت حت جت مبهب خب حب جب
  جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ محجخ جح
 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض

 حك جك مق حق مف خف
Kអលស់ឡាោះបានសលីក្ឧទ រណ៍ពីម្របពនធរបេ់ស ាៀរអ ូនេម្រាប់ពួក្អាក្ស្ដល
ានជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះនិងរេូ៉លលុលសឡាោះថាការេាិតសៅសម្រកាមការម្រគប់ម្រគង
របេ់អាក្ោា នជាំសនឿគឺមិនបងាសម្រោោះថាា ក់្ដល់ពួក្សគសឡយីដរាបណាពួក្សគេាិតសលី
ាោ៌ម្រតឹមម្រតូវដូចជាម្របពនធរបេ់ស ាៀរអ ូនសៅសពលស្ដលនាងបានបួងេងួេុាំថាៈឱ្
ាា េ់របេ់ខ្ញុ ាំ!េូមម្រទង់សមតាា េង់លាំសៅោឋ នមួយឱ្យខ្ញុ ាំសៅស្ក្បរម្រទង់សៅក្ាុងឋានេគ៌ួផ្ងស យីេូមម្រទង់សមតាា េសស្រងាា ោះខ្ញុ ាំឱ្យផុ្តពីស ាៀរសអាននិងទសងារីបេ់សគស យីនិងសមតាា េសស្រងាា ោះខ្ញុ ាំឱ្យរចួផុ្តពីម្រកុ្មស្ដលបាំរនផ្ង។ 
Lអល់សឡាោះក៏្បានសលីក្យក្មក្ស ា្ីជាឧទ រណ៍េម្រាប់បណាា អាក្ស្ដលាន
ជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះនិងរេូ៉លលុលសឡាោះផ្ងស្ដរគឺា៉រយុាំកូ្នម្រេីរបេ់អីុមរន៉នាង
បានរក្ាម្រព ាចរយិរបេ់នាងសជៀេវាងពីអាំសពីបាយមុខ្។ស យីសយងីបានសម្របីឱ្យជីម្រពី
លផ្លុ ាំវញិ្ញា ណចូលសៅក្ាុងេបូនរបេ់នាង។ស យីនាងក៏្ានស្ផ្ាសរោះអីុស្គកូ្នា៉រយុាំ
ស្ដលោា នឪពុក្។ស យីនាងបានសជឿនូវរក្យសពចន៍ទាំងឡាយស្នាា េ់របេ់នាងនិង
បណាា គមពីររបេម់្រទង់។ស យីនាងគឺជាអាក្ស្ដលបានេាិតក្ាុងចាំសណាមអាក្ស្ដល
ម្របតិបតាិតាមអល់សឡាោះសោយអនុវតតតាមបទបញ្ញា របេម់្រទង់និងសជៀេវាងម្របការ
ស្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់។ 

អាល់មុលក៍្ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
-បងាា ញ់ពីភាពជាាា េយ៉់ងសពញសលញនិងាន អនុភាពយ៉ងខាល ាំងកាល របេ់អល់
សឡាោះសដីមបឱី្យសកាតខាល ចសៅចាំសរោះម្រទង់និងម្របុងម្របយត័ាន៍ទរណុក្មារបេ់ម្រទង់។ 
តា ាសេៀរ 

 ىميم  مم  خم  حم  جم  ىليل  مل  خل
   حيخي  جي  يه  مهىه  جه  ين  ىن  من  خن  جنحن

  يئ  ىئ  نئ  مئ  رئزئ   ّٰ  ُِّّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰرٰى  ٰذ  يي  ىي  مي
   زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت   رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب
  يك   ىك  مك  لك  يقاك  ىق  يف  ىف  يث   ىث  نث  مث

Aសេចក្តីលអរបេអ់ល់សឡាោះានសម្រចីននិងមហ្វឧតតុងាឧតតមជាាា េស់្ដលាន
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អាំណាចម្រគប់យ៉ងសៅក្ាុងក្ណាា ប់ស្ដរបេ់ម្រទង់។ស យីម្រទង់ានអានុភាពសលីអាីៗទាំងអេ។់ោា នអាមីាង៉ស្ដលម្រទង់មិនអាចស ា្ីបានសឡយី។ 
Bម្រទង់បានបសងាីតសេចក្តសី្គល ប់និងការរេ់សដីមបសី្គក្លបងពួក្អាក្(មនុេៃសលាក្)
សតីអាក្ណាមួយក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្ស្ដលបានស្គងអាំសពីលអជាងសគ។ស យីម្រទង់មហ្វ
ខាល ាំងពូស្ក្ោា ននរណាាា ក់្ខាល ាំងជាងម្រទង់សឡយីស យីម្រទង់មហ្វអភ័យសទេនូវ
បាបក្មាេម្រាប់ខ្ញុ ាំបាំសរណីាណាស្ដលទទួលស្គរភាពកុ្ាំ ុេ។ 
Cម្រទង់បានបសងាីតសម ម្របាាំពីរជាន់ដាំសរៀបពីសលីោា មួយជាន់សលីមួយជាន់សោយមិន
ជាប់ោា សឡយី។អាក្នឹងមិនស ញីការបសងាីតរបេ់ម្រពោះជាាា េា់នភាពឆ្ា ាំឆ្ាងមិនសវៀចសវ
មិនស្ខ្ាងោា ស្តវាានស្ផ្ាសេាីោា េុម្រកឹ្តឥតសខាា ោះ។ចូរេមលឹងសមីលសៅសលីសម មតងសទៀត
ស យីពិចរណាសមីលសតីស្ផ្ាសម ដ៏ ា្ំទូលាំទូលាយសនោះានស្គា មសម្របោះម្រស្គាំស្ដឬសទ។អាក្
នឹងមិនស ញីសឡយី។បុ៉ស្នតអាក្នឹងស ញីការបសងាីតដ៏េុម្រកឹ្តបាំផុ្ត។ 
Dបនាា ប់មក្ចូរអាក្ម្រក្សឡក្សមីលមាងស យីមាងសទៀតចុោះការសមីលស ញីសនាោះនឹងវលិ
ម្រតឡប់មក្កាន់អាក្វញិក្ាុងេភាពអាា៉េ់សោយមិនសមីលស ញីានភាពខ្ាោះខាតអាីសឡយី។សនោះទុក្បងាា ញភេតុតាងដ៏េុម្រកឹ្តបាំផុ្តនិងោា នសលេអាីតវ៉ា។ 
Eស យីជាការពិតណាេស់យងីបានតុបស្តងលាំអសម ជាន់សម្រកាមសោយ ាូងតារាជាសម្រចីនបាំភលឺសលាកី្យ។៍ស យីសយងីបានបសងាីត ាូងតារាសដីមបបីសណា ញពួក្ស្េាតនស្ដលមក្លួចស្គត ប់ស យីសយងីបានសរៀបចាំេម្រាប់ពួក្វានូវទរណុក្មាស្នសភលីងនរក្
ស្ដលសឆ្ោះេសនាធ េសៅធ ។ 

 ني مي ريزي ٰى ين ننىن من رنزن مم ام يل ىل
  مث  هت  مت  خت  حت  هبجت  مب  خب  حب  هئجب  مئ  خئ  حئ  ييجئ  ىي
 حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع 
 خل حل جل مك لك خك

Fស យីេម្រាប់ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនឹងាា េ់របេ់ពួក្សគគឺសៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់ពួក្សគនឹង
ទទលួទរុណក្មាស្នសភលងីនរក្សជីហ្វន់ណាាំស្ដលជាក្ស្នលងវលិម្រតឡប់ដ៏អាម្រក្ក់្បាំផុ្ត។ 
Gទៅទពលដែលពួក្ទគទ្តូវបានទគទ្គដវងចូលទៅក្នុងទភល ើងនរក្ពួក្ទគបានឮសដទ្មក្ែ៏
អាទ្ក្ក់្យ៉ា ងខាល ងំកាល ខណៈដែលវាកំ្ពុងដតពុោះក្ទទ្រោ លែចូរឹក្ពុោះក្នុងឆន ំង។ 
Hវាសេាីរស្តស្បក្ខាា ត់ខាា យសោយស្គរក្ាំ ងឹដ៏ខាល ាំងកាល របេវ់ាសលីអាក្ស្ដលបានចូល
ក្ាុងវា។រាល់សពលស្ដលម្រកុ្មមួយម្រតូវបានសគម្រគស្វងចូលសៅក្ាុងវាអាក្យមរបេវ់ាបាន
េួរសៅពួក្សគថាៈសតីកាលសៅសលាកី្យអ៍ត់ានរេ៉ ូលុលសឡាោះមក្ោេស់តឿនពួក្អាក្
ឱ្យម្របុងម្របយត័ាពីទរុណក្មារបេ់អល់សឡាោះសទឬ? 
Iពួក្សគសឆ្លីយថា:ពិតណាេ់ានរេ៉ ូលុលសឡាោះមក្ោេ់សតឿនពួក្សយងីឱ្យម្របុង
ម្របយត័ាពីទរុណក្មារបេ់អលស់ឡាោះបុ៉ស្នតពួក្សយងីបានបដិសេ្។ស យីពួក្សយងី
បាននិយយថា:អល់សឡាោះមិនបានបញ្ាុ ោះ អាីបនាចិមក្សឡយី។ពួក្អាក្(អាក្នាាំស្គរ)
ោា នអាីសម្រៅពីេាតិក្ាុងភាពវសងាងដ៏ស្េនឆ្ង យអាំពីការពិតសនាោះសឡយី។ 
Jពួក្សគនិយយសទៀតថាសបីេិនជាពួក្សយងីម្រពមស្គត ប់សោយការម្រតិោះរោិះពិចរណាឬ
ពួក្សយងីសម្របីបញ្ញា ស្បងស្ចក្និងពិចរណាសនាោះពួក្សយងីក៏្មិនធ្លល ក់្ខ្លួនក្ាុងចាំសណាមពួក្
អាក្ចុោះនរក្ស្ដរ។សបីេនិជាសយងីសជឿចាំសរោះរេ៉ ូលុលសឡាោះស យីសជឿនូវអាីស្ដលសគបាន
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នាាំមក្សនាោះសយងីនិងឋតិក្ាុងចាំសណាមអាក្ស្ដលបានចូលឋានេួគ៌។ 
Kពួក្សគទទួលស្គា ល់ក្ាំ ុេរបេ់ខ្លួនជាក្ាំ ុេស្ដលេក្តេិមនឹងទទួលទរុណក្មាសភលីងនរក្។ដូសចាោះការឃាល តឆ្ង យពីក្ាីសមតាា ក្រណុារបេ់អល់សឡាោះសនាោះគឺ
េម្រាបព់ួក្ឋាននរក្។ 
បនាា ប់ពីអលស់ឡាោះបានសរៀបរាប់ពីស្គា នភាពនិងលទធផ្លចុងសម្រកាយរបេ់ពួក្អាក្
ម្របឆ្ាំងស យីសនាោះអល់សឡាោះក៏្ចប់សផ្តីមសរៀបរាប់ពីអាក្ស្ដលានជាំសនឿនិងរងាា ន់របេ់
សគផ្ងស្ដរ។ 

 يل  ىل  مل  خل   من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل
  ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم
 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه

Lពិតម្របាក្ដណាេប់ណាា អាក្ស្ដលសកាតខាល ចាា េ់របេព់ួក្សគសោយអាង៌
ក្ាំបាាំងពកួ្សគនឹងទទលួបាននូវការអភ័យសទេនូវរាល់បាបក្មាស យីពួក្សគនឹង
ទទួលបានផ្លបុណយដ៏្ាំស្ងគឺឋានេគួ៌។  
Mសទោះជាពួក្សគលាក្់បាាំងេាំដីរបេ់ពួក្សគឬសបីក្ចាំ អល់សឡាោះមហ្វដឹង។ពិត
ណាេ់ម្រទង់ដឹងនូវអាីស្ដលលាក្់សៅក្ាុងម្រទងូ។ោា នអាលីាក្់បាាំងនឹងម្រទង់សឡយី។ 
Nសតីអាក្ស្ដលបានបសងាីតអាង៌ក្ាំបាាំងនិងសរឿងលាក្់ទុក្ក្ាុងចិតតម្រទងម់ិនដងឹពីវាសទឬ?ម្រទងម់ហ្វដឹងលអិតលអនព់ីអាីស្ដលសៅក្ាុងចិតតម្រទងដ់ឹងចាេ់នូវសរឿងលាក្់បាាំងទាំងឡាយ។ោា នអាីមយួអាចលាក្ប់ាាំងចាំសរោះម្រទងប់ានសឡយី។ 
Oម្រទងជ់ាអាក្ស្ដលបានបសងាតីស្ផ្នដីឱ្យានភាពងាយម្រេលួេម្រាបព់ួក្អាក្។ដូ
សចាោះចូរពកួ្អាក្ស្ាីដាំសណីរម្រគបទ់ិេទីសៅសលីវាស យីចូរទទលួទនចុោះនូវលាភេកាា
រៈស្ដលម្រទងប់ានម្របទនឱ្យពកួ្អាក្។ស យីការរេ់សឡងីវញិសដីមបជីាំនុាំជាំរោះគឺសឆ្ព ោះ
សៅរក្ម្រទង់ស្តមួយគត។់ 

  يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
  ىفيف ىثيث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق

 حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى  ين ننىن
Pម្រទង់ស ា្ីឱ្យស្ផ្នដីម្រេូបទញពួក្អាក្ចុោះសម្រកាមដូចស្ដលបានសកី្តសឡងីចាំសរោះក្រូ
ន។បនាា ប់ពីម្រទង់បានបសងាីតវារាបសេាីេម្រាប់ពួក្អាក្សដីរសលវីា។សៅសពលសនាោះវារញ្ាួ យញាប់ញ័ររញ្ាួ យខុ្េពីអាីស្ដលធ្លល ប់ស្តានភាពនឹងនរនិងងាយម្រេួល។ 
Qឬមួយពួក្អាក្គិតថាានេុវតាិភាពសបីេិនជាម្រពោះសៅសលីសម គឺអលស់ឡាោះម្រទង់
បញ្ាូ នម្រោប់ម្រកួ្េមក្ម្របហ្វរពួក្អាក្ដូចស្ដលសគបានបញ្ាូ នវាសៅកាន់ម្រកុ្មលូត?ដូសចាោះពួក្អាក្នឹងដឹងពីការលាំបាក្ពីទរុណក្មាថាសតីការម្រពានរបេ់សយងីយ៉ងដូចសមាច?
ស្តការដឹងខ្លួនសនោះ ួេសពលស យីោា នម្របសយជន៍េម្រាប់ពួក្អាក្សឡយី។ 
Rស យីជាការពិតណាេពួ់ក្ជាំនាន់មុនពួក្សគក៏្បានបដិសេ្នឹងបណាា អាក្នាាំស្គ
រស្ដរ។ស យីអល់សឡាោះក៏្បានបញ្ាូ នទរណុក្មាមក្សលីពួក្សគនូវអាីស្ដលពួក្សគបានម្របឆ្ាំងនិងបដិសេ្។សៅសពលពួក្សគរងទរុណក្មាដ៏វចឺប់សនាោះពួក្សគនឹងដឹងថា
យ៉ងសម៉ចលទធផ្លស្នការបដិសេ្របេ់ពួក្សគចាំសរោះសយងី។ពិតណាេទ់រណុក្មា
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សនាោះគឺខាល ាំងកាល បាំផុ្ត។  
Sសតីពួក្សគមិនបានេមលឹងសមីលេតាស្ដលស រីម្រតោងស្គល បនិងសកាា បស្គល បរបេ់ពួក្
វាសៅពីសលីពួក្សគសទឬ?ោា នអាក្ណាអាចម្រទពួក្វាមិនឱ្យធ្លល ក់្មក្សលីដីសម្រៅពីអល់
សឡាោះសនាោះសឡយី។ពិតម្របាក្ដណាេ់ ម្រទង់មហ្វស ញីនូវអាីៗ ទាំងអេ។់ោា នអាអីាច
លាក់្បាាំងម្រទង់បានសឡយី។ 

  جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ
  مض خض  حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح
  جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
  جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك
 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن

   مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

Tោា នទហ្វនណាអាចការររពួក្អាក្ពីទរណុក្មារបេ់អល់សឡាោះបានសឡយី
ម្របេិនសបីម្រទង់ចង់ោក់្ទរុណក្មាសលីពួក្អាក្។ស យីពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿោា នអាីសម្រៅ
ពីេាិតសៅក្ាុងការសបាក្ម្របាេ់របេ់ស្េាតនសនាោះសឡយី។ 
Uស យីក៏្ោា ននរណាអាចផ្តល់លាភេកាា រៈដល់ពួក្អាក្បានសឡយីម្របេិនសបីអល់
សឡាោះបឹទលាភេកាា រៈមិនឱ្យដល់ពួក្អាក្។ផ្ាុយសៅវញិពួក្សគងប់ងុលនឹងភាពរងឹរូេនិងការម្រក្អឺតម្រក្ទមមិនម្រពមទទួលយក្ការពិត។ 
Vដូសចាោះសតីអាក្ស្ដលសដីរឱ្នមុខ្របេ់សគមិនដឹងទិេសៅ(ពួក្ោា នជាំសនឿ)ទទួលបាន
ការចងអុលបងាា ញម្របសេីរជាងឬមួយអាក្ស្ដលានជាំសនឿសដីរម្រតង់ដឹងទិេសៅចាេល់ាេស់ៅសលីាោ៌ដ៏ម្រតឹមម្រតូវ?  
Wចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលសៅកាន់ពួក្ោា នជាំសនឿស្ដលបដិសេ្ថាៈអល់សឡាោះជា
អាក្ស្ដលបានបសងាតីពួក្អាក្ស យីម្រទង់បានស ា្ីឱ្យពួក្អាក្ស្គា ប់ឮនិងសមីលស ញីនិង
ានសបោះដូងសចោះគិតពិចរណា។តិចតួចបាំផុ្តនូវអាីស្ដលពួក្អាក្បានស្ងលងអាំណរគុណ
សលលីាភេកាា រៈស្ដលម្រទង់បានផ្តល់ឱ្យ។ 
Xចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលសៅកាន់ពួក្ោា នជាំសនឿស្ដលបដិសេ្ថាៈអល់សឡាោះជាអាក្
ស្ដលបានបសងាីតពួក្អាក្ឱ្យានជីវតិសៅសលីស្ផ្នដីស យីពួក្អាក្រកី្េុេស្គយរេ
សពញស្ផ្នដី។រូបបដិារបេ់ពួក្អាក្មិនបានបសងាីតអាីមួយសឡយី។ស យីពួក្អាក្នឹងម្រតូវ
ម្របមូលផ្ាុ ាំសៅកាន់ម្រទង់វញិសៅស្ងងបរសលាក្មិនស្មនវលិសៅរក្រូបបដិាសឡយី។ 
Yស យីពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងការស ា្ីឱ្យរេ់សឡងីវញិសនាោះបាននិយយថាៈសតីស្ងង
េនាស្ដលពួក្អាក្(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)និងម្រកុ្មរបេ់បានសលីក្សឡងីសនោះវាសកី្តសឡងីសៅ
សពលណា?ម្របេិនសបីពួក្អាក្ជាអាក្និយយពិតស្មនសនាោះ។ 
Zមូហ្វាំា៉ត់ចូរម្របស្គេន៍ចុោះថាសពលសវលាសក្ីតស្ងងបរសលាក្ជាចាំសណោះដឹងមួយសៅ
ជាមួយនឹងអល់សឡាោះោា នអាក្ណាដឹងពីស្ងងបរសលាក្សនាោះសទ។ស យីជាការពិតណាេ់
ខ្ញុ ាំម្រោន់ស្តជាអាក្ោេ់សតឿនម្រពានដ៏ចាេ់លាេ់បុ៉សណាណ ោះ។ 
aសៅសពលស្ដលកិ្ចាេនាបានមក្ដល់ខ្ណៈស្ដលពួក្សគបានស ញីទរុណក្មា
សៅស្ក្បរពួក្សគស យីសនាោះគឺជាស្ងងគីយ៉ា៉ត់ទឹក្មុខ្របេ់ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងសនាោះស្ម្របជា
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សលា ។ស យីានសគនិយយថាៈសនោះជាអាីស្ដលពួក្អាក្ធ្លល ប់បានទមទរវាេុាំឱ្យសកី្ត
ឆ្ប់សៅសលីសលាកី្យ។៌ 

 ٰىٌّ  ٰر  ييٰذ  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن
   نب   مب  زب  رب  يئ  ىئ  زئمئنئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ

   زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب
bចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលសៅកាន់ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងបដិសេ្សនាោះថាៈចូរពួក្អាក្
ម្របាប់ខ្ញុ ាំមក្ម្របេិនសបីអល់សឡាោះបានស ា្ីឱ្យខ្ញុ ាំនិងអាក្ស្ដលរមួជាំសនឿជាមួយខ្ញុ ាំស្គល ប់ឬម្រទង់អាណិតម្រេឡាញ់ពួក្សយងីសតីានអាក្ណាស្ដលអាចការររពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំង
អាំពីទរុណក្មាដ៏ស្េនវចឺប់បានសនាោះ?ោា ននរណាាា ក់្អាចការររពួក្សគពី
ទរុណមាដ៏ស្េនវចឺប់សនាោះបានសឡយី។ 
cចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលសៅកាន់ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងថាៈម្រទង់ជាាា េ់មហ្វ
េបបុរេស្ដលពួក្សយងីអាំរវនាវសៅរក្ការសោរពេកាា រៈចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយគត់និង
ានជាំសនឿសលីម្រទង់។ស យីចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយគត់ស្ដលពួក្សយងីម្របគលក់ារទុក្ចិតា
រាល់កិ្ចាការទាំងអេ់។ស យីពួក្អាក្នឹងដឹងថាសតីអាក្ណាស្ដលេាិតក្ាុងភាពវសងាងដ៏ចាេល់ាេនិ់ងអាក្ណាេាតិក្ាុងផ្លូវម្រតឹមម្រតូវសនាោះ? 
dចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលសៅកាន់ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងថាៈចូរពួក្អាក្ម្របាប់ខ្ញុ ាំមក្ម្របេិនសបីទឹក្ផឹ្ក្របេ់ពួក្អាក្បានរងីេងួតសតីានអាក្ណាអាចនាាំម្របភពទឹក្មក្ឱ្យ
ពួក្អាក្វញិ?ោា ននរណាាា ក់្អាចស ា្ីបានសឡយីសលកី្ស្លងស្តអល់សឡាោះាា ក់្គត់។ 

អាល់ក្ឡាាំ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះបងាា ញ់ពីចាំសណោះវជិាា និងេលី្ម៌របេណ់ាពីនិងការោាំម្រទ
ោត់បនាា ប់ពីការស ា្ីបាបពីម្រកុ្មម្របឆ្ាំងសលីោត់។ 
តា ាសេៀរ  

 مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث
 نيىي مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن

هب مب جبحبخب هئ مئ خئ حئ جئ يي
A چڈچ ជាពយញ្ានៈមួយស្នអក្េរម្រក្មដូចសៅខាងសដីមេូសរ៉ាោះទាំងឡាយស្ដលសផ្តមី
សោយអក្េរម្រក្ម។អល់សឡាោះបានេបងនឹងប ិក្ម្រពមជាមួយនឹងអាីស្ដលមនុេៃក្ាំពុងេរ
សេរសោយចុងប ិក្របេ់ពួក្សគ។ 
Bស្នមូហ្វាំា៉ត់សោយពរជ័យម្រពោះជាាា េ់របេ់អាក្ អាក្មិនស្មនជាមនុេៃឆ្ាួតសនាោះសទ។ ពរជ័យសនាោះគឺ ការស្តងតាាំងជាណាពីនិងស្គអ តេអាំពីជាំងឺឆ្ាួតស្ដលពួក្សគបានសចទម្របកាន់មក្សលីអាក្។ 
Cេម្រាប់អាក្គឺផ្លបុណយសម្រចីនេនធឹក្េនាធ ប់សោយស្គរទាំនួលខុ្េម្រតូវដ៏ ង្ន់ ង្រ
ក្ាុងនាមជាណាពីនិងការម្របវមនឹងទុក្េលាំបាក្ទាំងឡាយោា នទីបញ្ា ប់សឡយីឬោា ន
មនុេៃណាាា ក់្ានេគុណសលីេអាក្។ 
Dស យីពិតម្របាក្ដណាេ់អាក្ានអតាចរតិដ៏ម្របស្ពបាំផុ្តអាក្ឋតិសៅសលីេលី្ម៌
ស្ដលម្រទង់បានបងាា ប់សម្របីអាក្ក្ាុងគមពីអាលគួ់រអាន។ 
Eស្នមូហ្វាំា៉ត់អាក្នឹងស ញីស យីពួក្ស្ដលបដិសេ្ក៏្នឹងស ញីស្ដរ។ 
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Fសៅសពលការពិតបានលាតម្រតោងសតីអាក្ណាក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្ជាមនុេៃ
វកិ្លចរតិសនាោះ?  
Gពិតម្របាក្ដណាេ់ាា េ់របេ់អាក្ម្រទង់ដឹងបាំផុ្តចាំសរោះអាក្ស្ដលបានវសងាងសចញពី
ាោ៌របេ់ម្រទង់។ស យីម្រទង់ក៏្ដឹងបាំផុ្តស្ដរចាំសរោះបណាា អាក្ស្ដលទទួលបាននូវការ
ចងអុលបងាា ញ។ស យីម្រទង់ដឹងថាពួក្សគជាអាក្ស្ដលវសងាងស យីពួក្អាក្ជាអាក្ស្ដលទទួលបានការចងអុលបងាា ញ។ 

   حص  مس  خس  جسحس  مخ  جحمحجخ  مج  حج  هتمث  ختمت  حت
  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  حطمظ   مض  خض  حض  جض  مص  خص
 خم  حم  جم  هل   مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  مقجك

Hដូសចាោះចូរអាក្(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)កុ្ាំស ា្ីតាមពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងអាសី្ដលអាក្បាននាាំមក្
ឱ្យសស្គោះ។ 
Iពកួ្សគម្របាថាា ចង់ឱ្យអាក្បនាន់ឥរយិបងស យីពួក្សគបនាន់ឥរយិបងចាំសរោះអាក្វញិស្ដ
រ។សគថាពួក្សគចង់ឱ្យានទាំសនារសៅរក្ពួក្សគនិងចង់ឱ្យអាក្សបាោះបង់ការពិត។ពួក្សគស ា្ីជា
បនាន់ឥរយិបងចាំសរោះអាក្សដីមបអូីេទញអាក្ឱ្យានទាំសនារសពញចិតតនឹងពួក្សគ។ 
Jស យីចូរអាក្កុ្ាំស ា្ីតាមពួក្ស្ដលេបងបាំរនស្ដលសថាក្ទបបាំផុ្តសនាោះឱ្យសស្គោះ។ 
Kគឺអាក្ស្ដលចូលចិតាបរហិ្វសក្រ ្ាសគនិងចូលចិតតសដីរចក្់រុក្សគឱ្យសគសឈាល ោះទេ់ស្ទងោា ។  
Lអាក្ស្ដលក្ាំណាញ់ក្ាុងផ្លូវលអនិងចូលចិតាបាំរនសលីមនុេៃម្រទពយេមបតតិសក្រ តស្ឈាា ោះ
និងខ្លួនម្របាណសគនិងចូលចិតាម្របម្រពឹតាបាបក្មា។ 
Mសគជាមនុេៃស្ដលម្របឆ្ាំងយ៉ងខាល ាំងនិងសគជាមនុេៃសឃារសៅបាំផុ្ត។ 
Nសោយស្គរស្តសគានម្រទពយេមបតាិនិងកូ្នជាសម្រចីនសទីបស ា្ឱី្យពួក្សគសក្អងកាអ ងមិន
ានជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះនិងរេ៉ ូលលុលសឡាោះ។ 
Oសៅសពលស្ដលានសគេូម្រតអាយ៉ត់ៗរបេ់សយងីឱ្យសគស្គា ប់សគស្បរជានិយយថាៈ
សនោះម្រោន់ស្តជាសរឿងនិទនរបេ់អាក្ជាំនាន់មុនបុ៉សណាណ ោះ។ 
Pសយងីនឹងសបាោះម្រតាេញ្ញា ពណ៌សលា សលីម្រចមុោះរបេ់សគស ា្ីឱ្យភាពអាា៉េ់សៅជាប់
នឹងខ្លួនសគរ ូត។ 

  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٍّ ٰىٌّ ٰذٰر يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ زئمئنئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب

 ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 حس جس مخ محجخ مججح مثحج هت ختمت جتحت
Qអលស់ឡាោះបានស្គក្លបងពួក្កាស ាៀរមឹក្ាោះស ា្ីឱ្យពួក្សគរង់សម្រោោះទុរភិក្ៃនិងសម្រោោះ
រា ាំងេងួត។ដូចអល់សឡាោះបានស្គក្លបងពួក្ាា េ់ចាា រខ្ណៈស្ដលពួក្សគបានេបងថា
ពួក្សគនឹងសៅម្របមូលផ្លទាំងម្រពឹក្ម្រពលឹមសោយមិនម្រតូវបរចិា ក្ឱ្យអាក្ម្រកី្ម្រក្សឡយី។ 
Rសោយពួក្សគមិននិយយថាៈអិនស្គា អល់សឡាោះ(ម្របេិនសបីអល់សឡាោះាន
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សចតនា)សឡយី។ 
Sអលស់ឡាោះបានស ា្ីឱ្យសភលីងសឆ្ោះចាា រសនាោះរ ូតដល់កាល យជាសផ្ោះខ្ណៈស្ដលពួក្សគ
ក្ាំពុងសដក្លក់្ស យីពួក្សគមិនអាចទប់ស្គា ត់សភលីងសនាោះបានសឡយី។ 
Tស យីចាំការសនាោះក៏្បានកាល យជាពណ៌សលា ដូចជាយប់ស្ដលងងឹតេូនយេុង។ 
Uសពលសនាោះពួក្សគបានស្ម្រេក្សៅោា សៅសពលម្រពឹម្រពលឹម។ 
Vពួក្សគបាននិយយថា៖ចូរនាាំោា សចញដាំសណីរពីម្រពឹក្ម្រពលមឹសៅកាន់ចាា ររបេ់
ពួក្អាក្មុននឹងពួក្អាក្ម្រក្មក្ដល់។ម្របេិនសបីពួក្អាក្ចង់ម្របមូលផ្លសនាោះ។ 
Wទពលទ ោះពួក្ទគក្ ៏គំន ទ វ្ ើែំទណើ រទឆព ោះទៅចំការទោយពួក្ទគនយិយគន តចិៗ។ 
Xពួក្សគខ្ៃបិសខ្ៃៀវោា ថា៖ស្ងងសនោះមិនម្រតូវឱ្យអាក្ម្រកី្ម្រក្ចូលមក្ក្ាុងចាំការរបេ់ពួក្អាក្ជាោច់ខាត។  
Yស យីពួក្សគម្រេូតដាំសណីរតាាំងពីម្រពលឹមក្ាុងសោលបាំណងរារា ាំងអាក្ម្រកី្ម្រក្មិនឱ្យទទួលផ្លសោយពួក្សគគិតថាៈពួក្សគានលទធភាពស ា្ីដូសចា ោះ។ 
Zសៅសពលស្ដលពួក្សគសៅដល់ស ញីចាា រសនាោះម្រតូវសឆ្ោះខ្ាិចពួក្សគនិយយថាសយងី
វសងាងផ្លូវមក្ខុ្េចាា ររបេ់សយងីស យី។ 
aតាមពិតអល់សឡាោះបានបាំផ្តល ញផ្លដាំណាាំរបេ់ពួក្សយងីសោយស្គរពួក្សយងីសបត
ជាញ ចិតតមិនផ្តល់ផ្លមួយចាំស្ណក្ដល់ពួក្អាក្ម្រកី្ម្រក្។ 
bអាក្ស្ដលានម្របាជាញ លអជាងសគបាននិយយថា៖សតីខ្ញុ ាំមិនបានម្របាប់ពួក្អាក្សទឬថាទសងាីរបេ់ពួក្អាក្សនោះជាការរ ាំសលាភបាំរនសៅសលីពួក្អាក្ម្រកី្ម្រក្?ស តុអាបីានជាពួគ
អាក្មិននាាំោា េូម្រតេុបហ្វណល់សឡាោះនិងទទួលស្គរភាពក្ាំ ុេភាល មៗសៅ? 
cពួក្សគនិយយថាម្រទង់មហ្វស្គអ តេអាំ!ពិតណាេ់ពួក្សយងីគឺជាអាក្ខុ្េ។មូល
ស តុមក្ពីពួក្សយងីមិនម្រពមផ្តល់ផ្លមួយចាំស្ណក្ដល់ពួក្អាក្ទីទ័លម្រក្។ 
dបនាា ប់មក្ពួក្សគបានសដីរសៅរក្ោា សោយេាីបសនាា េោា សៅវញិសៅមក្។ 
eពួក្សគបាននិយយទាំងសស្គក្ស្គត យថា៖ឱ្វនិាេអនារាយស យីពួក្សយងី!ពិត
ម្របាក្ដណាេ់ពួក្សយងីគឺជាពួក្ស្ដលបាំរនសោយពួក្សយងីមិនម្រពមផ្តលផ់្លមួយ
ចាំស្ណក្ដល់ពួក្អាក្ទីទ័លម្រក្។ 
fេងឃមឹថាាា េ់របេ់ពួក្សយងីនឹងជាំនួេឱ្យពួក្សយងីវញិនូវម្របការលអជាងចាំការ
សនាោះសៅសទៀត។ពួក្សយងីម្របាថាា ចង់ពរជ័យនិងការអភ័យសទេរបេ់ម្រទង់ស្តមួយគត់
និងបួងេួងេុាំការតបេាងស្ដលលអ។ 
gទរណុក្មាសោយការផ្តត ច់លាភេកាា រៈសនោះគឺសយងីនឹងស ា្វីាសៅសលីអាក្ណាស្ដល
ម្របឆ្ាំងនឹងសយងីសៅសលីសលាកិ្យសនោះស្តបុ៉សណាណ ោះ។ស យីទរណុក្មាសៅស្ងងបរសលាក្
វញិពិតជា ង្ន់ ង្រជាងសនោះសៅសទៀតម្របេនិសបីពួក្សគបានដឹង។ 

 مس حص خص مص جض حضخض مض حط مظ جع 
 مع جغ مغ جفحفخف مفحق مق جكحك خك لك مك جل حل خل

  مل هل جم  حم خم مم جنحن خن من هن جهمه 
 ٰه جيحي خيميهي مئ هئ مب هب مت هت مث هث

hពិតម្របាក្ដណាេ់បណាា អាក្ស្ដលសកាតខាល ចអល់សឡាោះសោយអនុវតតតាមបទ
បញ្ញា ររបេ់ម្រទង់និងសជៀេវាងពីម្របការស្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់គឺទទួលបានឋានេគ៌ួ
ណាអីុមពីាា េ់របេ់ពួក្សគសោយានេុភមងាលសៅក្ាុងវាជានិចា។  
iសតីសយងីចត់ទុក្បណាា អាក្មូេលីមដូចពួក្ស្ដលម្របម្រពឹតាបាបក្មាឬ?ក្ាុងការទទួល
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បានរងាា ន់ដូចអាីស្ដលពួក្កាស ាៀរកូ្រេ៉ៃសៅា៉ក្ាោះបានអោះអាង? 
jសតីពួក្អាក្ានបញ្ញា អាីសតីពួក្អាក្វនិិចោយ័សវៀចសវរមិនម្រតឹមម្រតូវយ៉ងដូចសមាច? 
kឬក៏្ពួក្អាក្ានគមពីរស្ដលស្ចងថាអាក្ម្របតិបតតិអាំសពីលអដូចោា នឹងអាក្ម្របម្រពឹតតបទ
សលាីេស្ដរ? 
lឬក្ាុងគមពីរសនាោះពិតជាបានស្ចងថាពួក្អាក្អាចសម្រជីេសរេីយក្អាីសម្រេចស្តចិតតសៅស្ងងបរសលាក្ស្មសទ? 
mឬមួយពួក្អាក្ានលិខិ្តេចា ធ្លនាមួយអាំពីសយងី រ ូតដល់ស្ងងបរសលាក្ស្ដល
អាក្ពិតជាអាចកាត់សេចក្ាតីាមអាីស្ដលពួក្អាក្ចង់ឬ? 
nស្នមូហ្វាំា៉ត់ចូរេួរពួក្ស្ដលបាននិយយរក្យសនោះថាសតីនរណាជាអាក្ទទួល
ខុ្េម្រតូវនិងធ្លនាចាំសរោះសរឿងសនាោះ? 
oឬពួក្សគានាា េ់សផ្ៃងសម្រៅពីអល់សឡាោះស្ដលឱ្យរងាា នដល់ពួក្សគសេាីរនឹងអាក្
ានជាំសនឿ?សបីដូសចាោះស្មនចូរឱ្យពួក្សគនាាំាា េ់របេ់ពួក្សគសនាោះមក្ ម្របេនិសបីពួក្សគ
ជាពួក្ស្ដលម្រតឹមម្រតូវសលីអាីស្ដលពួក្សគបានអោះអាងថានឹងទទួលបានរងាា ន់ដូចអាក្
ស្ដលានជាំសនឿ។  

 مل خل هنمي من مل مك لك هش مش هس مس
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه مهىه

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ
pសៅក្ាុងស្ងងគីយ៉ា៉ត់អល់សឡាោះបានបសញ្ាញក្ាំភួនសជីងរបេ់ម្រទង់ស យីសៅឱ្យ
មនុេៃទាំងឡាយេ ូជូទសៅចាំសរោះម្រទង់អាក្ានជាំសនឿក៏្បានេ ូជូទសៅេល់ស្តពួក្
ោា នជាំសនឿនិងពួក្ពុតតបតស្ដលមិនអាចេ ូជូទបាន។ 
qស្ភាក្របេ់ពួក្សគទាល ក់្ចុោះខ្ណៈស្ដលការលាំបាក្ម្រគបដណា ប់ពួក្សគ។ស យីជា
ការពិតណាេ់ពួក្សគធ្លល ប់ម្រតូវបានសគអាំរវនាវឱ្យេ ូជូទសៅចាំសរោះអល់សឡាោះស្តពួក្សគ
មិនបានេ ូជូទសឡយីខ្ណៈស្ដលពួក្សគានេុខ្ភាពលអសៅក្ាុងសពលសនាោះ។ 
rដូសចាោះចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)ទុក្កិ្ចាការសនាោះឱ្យសយងី ស យីអាក្ណាស្ដលបដិសេ្
នឹងគមពីរគួរអានស្ដលបានបញ្ាុ ោះមក្សលីអាក្សយងីនឹងទញយក្ពួក្សគបនាិចមាងៗសៅរក្ភាពអនារាយសោយពួក្សគមិនដឹងខ្លួនថាសនាោះគឺជាការបសញ្ញោ តអ ូេទញពួក្សគសឡយី។  
sសយងីពនារសពលឱ្យពួក្សគស ា្ីអាំសពីបាបកាន់ស្តសម្រចីន។ពិតណាេ់ឧបាយក្ល
របេ់សយងីសលីពួក្ោា នជាំសនឿនិងពួក្បដិសេ្ខាល ាំងកាល បាំផុ្តោា នអាីរបូតសចញពីម្រទង់
សឡយីស យីក៏្មិនអាចសគចផុ្តពីទរុណក្មាបានស្ដរ។ 
tសតីអាក្(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)ទរស្ងលវាួលពីពួក្សគេម្រាប់ការអាំរវនាវរបេ់អាក្ស្មនសទ?ជាមូលស តុស្ដលនាាំឱ្យពួក្សគទទួលបនាុក្ដ៏ ង្ន់ ង្រសនោះស យីជាមូលស តុស្ដលនាាំឱ្យ
ពួក្សគបដិសេ្អាំពីអាក្?ស្តតាមពិតវាផ្ាុយពីសនាោះ។អាក្មិនបានទរស្ងលវាួលពីពួក្សគសឡយី។សតីអាីស្ដលរារា ាំងពួក្សគមិនឱ្យតាមអាក្ស្បបសនោះ? 
uឬពួក្សគដឹងសរឿងអាង៌ក្ាំបាាំងស យីពួក្សគេរសេរអាំណោះអាំណាងទាំងឡាយស្ដល
ពួក្សគបានអោះអាងតាមចិតតចង់របេ់ពួក្សគស យីពួក្សគម្របស្ក្ក្ជាមួយនឹងអាក្តាមអាី
ស្ដលពួក្សគបានក្ត់ម្រតាទុក្។ 

  نثىث مث رثزث ىتيت نت مت زت رت يب
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 ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 مي زي  ٰىري ين ىن نن من رنزن اممم

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
vចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)អត់ ា្ត់ចាំសរោះចាប់ស្នាា េ់ របេ់អាក្ស យីចូរអាក្កុ្ាំស ា្ីដូច
អាក្ស្ដលសៅក្ាុងសរោះម្រតី  ូតណាពីយូនូេខ្ណៈស្ដលោត់ានភាពទន់សខ្ាយនិង
ម្រកុ្មរបេ់ោត់សៅសពលស្ដលោត់បានបួងេួងេុាំពីាា េ់របេោ់ត់ខ្ណៈស្ដលោត់
សររសពញសោយក្ាីទុក្េម្រពួយសៅក្ាុងេមុម្រទស យីសៅក្ាុងសរោះម្រតី  ូតយ៉ងងងឹត។  
wម្របេិនសបីោា នសនៀក្ា៉ត់ពីាា េ់របេ់ោត់សៅដល់ោត់សទសនាោះសមលោ៉ះម្រតូវម្រតីខាា ក់្
សចលសៅទីវាលរ ោឋ នស យីោត់ម្រតូវសគេាីបសនាា េ។ 
xស្តាា េ់របេ់ោត់បានសម្រជីេសរេីោត់(ជាអាក្ នាាំស្គរ)ម្រពមទាំងស ា្ឱី្យោត់េាិត
ក្ាុងចាំសណាមអាក្ស្ដលស្គងអាំសពីលអម្រតឹមម្រតូវ។ 
yស យីពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿនឹងអល់សឡាោះស យីបដិសេ្រេ៉ ូលុ
លសឡាោះសេាីរស្តស ា្ីឱ្យអាក្ានសម្រោោះថាា ក់្សោយស្គរស្តការេមលងឹសមីលរបេ់ពួក្សគសៅ
សពលស្ដលពួក្សគបានស្គា ប់ឮគមពីរគួរអានស្ដលបញ្ាុ ោះមក្ឱ្យអាក្។ស យីពួក្សគស្ងមទាំងនិយយសៅថាតណាា និងការបដិសេ្ពីការពិតរបេ់ពួក្សគថា៖ពិតម្របាក្ដ
ណាេ់អាក្នាាំស្គរគឺជាមនុេៃវកិ្លចរតិ។ 
zស យីគមពីរគួរអានស្ដលបានបញ្ាុ ោះមក្សលីអាក្គឺោា នអាីសម្រៅពីការទូនាា ននិងការរ ាំលឹក្ដល់មនុេៃនិងជិនទាំងអេ់សនាោះសឡយី។ 

អាល់ហ្វគសកាោះ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះស្ងងគីយ៉ា៉ត់នឹងសកី្តសឡងីសោយមិនអាចសជៀេផុ្តសោយ
ានការបញ្ញា ក់្យ៉ងពិតម្របាក្ដពីគមពីគួរអានស យីអាក្ស្ដលានជាំសនឿនឹងេបាយ
រកី្រាយចាំស្ណក្អាក្ោា នជាំសនឿនឹងានទុក្េម្រពួយ។ 
តា ាសេៀរ 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق خفمف حف جف
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خم
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

Aអលស់ឡាោះរ ាំលឹក្ដលម់នុេៃសលាក្ទាំងអេថ់ាស្ងងបរសលាក្ជាស្ងងស្ដលនឹងសកី្ត
សឡងីពិតម្របាក្ដ។ 
B ា ប់មក្ទ្រង់ក្ប៏ានសួរទោយទលើក្ែំទក្ើងក្ចិចការទ ោះថាអ្វីទៅជាថ្ងៃបរទោក្ទ ោះ? 
Cស យីអាីស្ដលស ា្ឱី្យអាក្ដឹងថាវាជាស្ងងបរសលាក្សនាោះ? 
Dពួក្ស្គមូតម្រកុ្មណាពីេរសឡោះនិងពួក្អាតម្រកុ្មណាពី  ូទបានបដិសេ្ចាំសរោះស្ងង
បរសលាក្ជាស្ងងស្ដលមនុេៃានភាពភយ័ខាល ចសោយភាព្ងន់្ងរស្នភាពរនធត់របេវ់ា។ 
Eឯចាំស្ណក្ពួក្ស្គមូតម្រតូវបានអល់សឡាោះបាំផ្តល ញពួក្សគសោយេូរេស្ម្រមក្យ៉ងខាល ាំង។ 
Fរឯីពួក្អាតវញិម្រតូវបានអលស់ឡាោះបាំផ្តល ញពួក្សគសោយខ្យលព់យុោះដ៏ម្រតជាក់្បាំផុ្ត
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បក់្សបាក្ពួក្សគយ៉ងខាល ាំង។ 
Gម្រទង់បានបញ្ាូ នពយុោះសនោះមក្រយៈសពលម្របាាំពីរយប់ម្របាាំបីស្ងងជាប់ៗោា សដីមបបីាំផ្តល ញ់ពួក្សគ។ស យីអាក្នឹងស ញីពួក្សគក្ាុងម្រេុក្ភូមិរបេ់ពួក្សគដួលស្គល ប់សៅសលីដី។ពួក្សគសដក្ស្គល ប់ដូចសដីមសលាីស្ដលដួលរលាំ។ 
Hសតីអាក្ស ញីពួក្សគសៅសេេេល់ស្ដរឬសទបនាា ប់ពីពួក្សគទទួលនូវទរុណក្មា? 
Iស យីស ាៀរសអាននិងម្រកុ្មស្ដលមុនពួក្សគនិងអាក្ម្រេុក្ស្ដលម្រតូវបានសគស ា្ី
ទរុណក្មាគឺម្រកុ្មណាពីលូតេុទធស្តបានម្របម្រពឹតាបាបក្មាអាំពីអាំសពីេៃរីកិ្និងស ា្អីាំសពីបទ
សលាីេ។ 
Jស យីពួក្សគទាំងអេ់សនាោះបានម្របឆ្ាំងនឹងអាក្នាាំស្គរស្ដលសគបានស្តងតាាំងសៅ
សលីពួក្សគ។អល់សឡាោះបានោក់្សទេពួក្សគយ៉ង ង្ន់ ង្របាំផុ្តសដីមបបីាំផ្តល ញ់ពួក្សគ។ 
Kសៅសពលទឹក្ជន់លិចសឡងីខ្ពេ់បាំផុ្តសយងីបានផ្ាុក្ពួក្អាក្ក្ាុងេាំសៅស្ដលណាពី
នូេបានស ា្ីវាតាមបទបញ្ញា ររបេ់សយងីេម្រាប់ផ្ាុក្ពួក្អាក្។ 
Lសយងីបានយក្សរឿងេាំសៅសនោះសដីមបជីាសមសរៀនបងាា ញឱ្យស ញីពីការវនិាេរបេ់
ពួក្ោា នជាំសនឿស យីនិងភាពសជាគជ័យរបេ់អាក្ានជាំសនឿ។ស យីានស្តម្រតសចៀក្
ស្ដលពូស្ក្ចាំបុ៉សណាណ ោះស្ដលស្គត ប់ស យីចងចាំអាីស្ដលបានស្គត ប់លឺ។ 

  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
  ىث مثنث  زث رث  يت   ىت  نت  مت زت رت يب ىب نب مب

 يل  ىل  مل يك  ىك مك  لك  اك  يق  ىق  يف ىف يث
Mស យីសៅសពលស្ដលា៉សឡអីុីកាត់ផ្លុ ាំស្ម្រតបានផ្លុ ាំសលីក្ទីមួយ។ 
Nស យីស្ផ្នដីនិងភាាំម្រតូវបានសគសលីក្សឡងីស យីទាំងដីទាំងភាាំម្រតូវបាំផ្តល ញសខ្ាចខ្ាី
មតងទាំងអេ់។ 
Oស្ងងបរសលាក្សកី្តសឡងីសៅខ្ណៈសនាោះស្តមតង។ 
Pសម បានបាក់្សខ្ាចខ្ាីសោយស្គរពួក្ា៉ឡាអីុកាត់ស្ដលសៅសលីសម បានចុោះមក្។
ស យីសៅស្ងងសនាោះសម ស្ម្របកាល យជាទន់សខ្ាយខុ្េពីមុនធ្លល់ ស្តខាល ាំងរងឹាុ ាំ។ 
Qពួក្ា៉ឡាអីុកាត់ទាំងឡាយឋតិសៅម្រគប់ម្រជុងស្នសម ។ស យីសៅស្ងងសនាោះានា៉ 
ឡាអីុកាត់ម្របាាំបីនាក់្ក្ាំពុងម្រទបលល័ងាម្រពោះជាាា េ់របេ់អាក្េុទធស្តជាជាំនិតរបេ់ម្រទង់។ 
Rសៅស្ងងសនាោះសគយក្ខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់ទាំងអេ់មក្បងាា ញខ្លួនសៅមុខ្អល់សឡាោះោា នអាីលាក់្បាាំងនឹងអល់សឡាោះបានសឡយីផ្ាុយសៅវញិគឺអលស់ឡាោះដឹងម្រជូតម្រជាប់ទាំងអេ់។ 

 ام مم رن  زن من نن ىن ين ٰى ري 
 زي مي ني ىي  يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب  
 جت حت خت مت هت مث حج مج جح مح  جخ مخ

Sរឯីអាក្ស្ដលម្រតូវបានសគម្របគល់សេៀវសៅក្ាំណត់ស តុរបេ់សគសៅស្ដស្គា ាំរបេ់សគ
សនាោះសគនឹងនិយយទាំងេបាយរកី្រាយថា៖ចូរពួក្អាក្យក្សេៀវសៅក្ាំណត់ស តុ
របេ់ខ្ញុ ាំសៅអានចុោះ។ 
Tពិតម្របាក្ដណាេ់ខ្ញុ ាំសជឿជាក់្យ៉ងចាេ់ថាខ្ញុ ាំពិតជានឹងម្រតូវបានសគស ា្ីឱ្យរេ់សឡងីវញិនិងពិតជានឹងម្រតូវសគជាំនុាំជម្រមោះ។ 
Uស យីសគនឹងរេ់សៅសោយក្ាីោប់ចិតាជាទីបាំផុ្តនូវអាីស្ដលសគបានស យីអាំពីលាភ
េកាា រៈស្ដលោា នទីបញ្ា ប់។ 
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Vសៅក្ាុងឋានេួគ៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពេ។់ 
Wស្ផ្លសវមី្រគប់ម្របសភទឋតិសៅជិតបសងាីយចង់សបោះសពលណាក៏្បាន។ 
Xសគបាននិយយសៅកាន់ពួក្សគសោយការសោរពថា៖ចូរពួក្អាក្បរសិភាគនិងផឹ្ក្សោយ
រកី្រាយសោយស្គរស្តអាំសពីលអស្ដលពួក្អាក្ធ្លល ប់បានស្គងក្នលងមក្សៅក្ាុងសលាកិ្យ។ 

  جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
  هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق  حق مف خف حف جف مغ
  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم
   هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي  جي
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل مك لك هش مش هس مس

Yរឯីអាក្ស្ដលសគបានម្របគល់នូវសេៀវសៅក្ាំណត់ស តុរបេស់គសៅស្ដសឆ្ាងរបេស់គ។សគនឹង
និយយទាំងសស្គក្ស្គត យយ៉ងខាល ាំងថា៖ឱ្អនិចា ខ្លួនខ្ញុ ាំសអីយ!េងឃមឹថាខ្ញុ ាំមិនម្រតូវសគម្របគល់សេៀវសៅក្ាំណត់ស តុដ៏អាម្រក្ក់្របេ់ខ្ញុ ាំស្ដលនឹងម្រតូវទទួលទរុណក្មាសនោះសឡយី។ 
Zឱ្អនិចា ខ្លួនខ្ញុ ាំសអីយខ្ញុ ាំក៏្មិនទន់ដឹងស្ដរថាអាីសៅជាលទធផ្លរបេ់ខ្ញុ ាំសនាោះ។ 
aឱ្អនិចា !េងឃមឹថាសេចក្ាសី្គល ប់របេ់ខ្ញុ ាំកុ្ាងសលាកិ្យបានបរា ប់អាីៗទាំងអេ់សោយោា នការរេ់សឡងីវញិសឡយី។ 
bម្រទពយេមបតាិរបេ់ខ្ញុ ាំមិនអាចការររខ្ញុ ាំពីទរណុក្មារបេ់អល់សឡាោះបនតិចណាសឡយី។ 
cខ្ញុ ាំអេ់សលេនឹងតវ៉ាស យីអាំណាចរបេ់ខ្ញុ ាំក៏្បានបាត់បង់ពីខ្ញុ ាំស្ដរ។ 
dានសគនិយយសៅកាន់ា៉សឡអីុីកាត់យមទា រនរក្ថា៖ចូរអាក្ចប់ជនសនោះរចួ
ោក់្ម្រចវាក់្ក្និងស្ដសគ។ 
eបនាា ប់មក្សបាោះសគចូលក្ាុងសភលីងនរក្ចុោះឱ្យសគភលក់្នូវក្សតត របេ់វា។ 
fបនាា ប់មក្ចូរយក្ម្រចវាក្់ស្ដលស្ដលានម្របស្វង៧០ ័តាចក្់សោតសគ។ 
gពិតម្របាក្ដណាេ់សគមិនធ្លល ប់ានជាំសនឿសលអីល់សឡាោះដ៏មហ្វ ា្ំស្ងសឡយី។ 
hស យីសគមិនស្ដលជាំរុញោា សលីការផ្ាល់ចាំណីអាហ្វរដល់អាក្ម្រកី្ម្រក្សឡយី។ 
iសៅស្ងងបរសលាក្សគោា នស្គច់ញាតិណាជួយេសស្រងាា ោះសគពីទរុណក្មាសឡយី។ 
jស យីេម្រាប់សគោា នចាំណីអាហ្វរណាសម្រៅពីឈាមខ្ាុោះស្ដល ូរសចញពីខ្លួនអាក្ស្ដលសៅឋាននរក្។ 
kោា នអាក្ណាេុីទឹក្ខ្ាុោះសនោះសម្រៅពីពួក្អាក្ស្ដលម្របម្រពឹតតបានក្មាសឡយី។ 

   ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن
 يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  زئمئ  رئ  ّٰ   ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٰىٌّ

lអលស់ឡាោះេបងនឹងអាីម្រគប់យ៉ងស្ដលពួក្អាក្ស ញី។ 
mស យីេបងនឹងអាមី្រគប់យ៉ងស្ដលពួក្អាក្មិនស ញី។ 
nពិតម្របាក្ដណាេ់គមពីរគួរអានគឺជារក្យសពចន៍ របេ់អល់សឡាោះស្ដលេូម្រតសោយ
អាក្នាាំស្គរដ៏មហ្វងាុ ាំសងាងីសៅកាន់មនុេៃសលាក្។ 
oស យីវាមិនស្មនជារក្យសពចន៍របេ់អាក្ក្វសីឡយី។ពីសម្ររោះវាមិនដូចជាលក្េណៈ
ក្ាំណាពយសឡយីស្តអាីស្ដលពួក្អាក្សជឿសនាោះគឺតិចតួចបាំផុ្ត។ 
pស យីក៏្មិនស្មនជារក្យសពចន៍របេម់្រគូទយស្ដរ។ពីសម្ររោះរក្យសពចន៍របេ់ម្រគូ
ទយវាជាកិ្ចាសផ្ៃងពីគមពគួីរអាន។ស្តអាីស្ដលពួក្អាក្នឹក្ស ញីសនាោះគឺតិចតួចបាំផុ្ត។ 
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qប៉ុស្នតវាជារក្យសពចន៍ស្ដលសគបញ្ាុ ោះមក្ពីម្រពោះជាាា េ់ស្នេក្លសលាក្ទាំងមូល។ 
  ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت

  مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
  ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
rសបីេិនជារេ៉ ូលុលសឡាោះមូហ្វាំា៉ត់និយយម្របឌិតសលីរក្យសពចន៍មួយចាំនួនស្ដល
សយងីមិនបាននិយយ។ 
sសយងីនឹងផ្ានាា សទេសគសោយស្ដស្គា ាំរបេ់សយងី។ 
tបនាា ប់មក្សយងីនឹងកាត់ផ្តត ច់េរស្េឈាមសបោះដូងរបេ់សគ។ 
uោា ននរណាាា ក់្អាចរារា ាំងសយងីឬអាចរ ាំសោោះសគឱ្យរចួផុ្តពីសយងីបានសឡយី។សបី
អីុចឹងសតីសគខ្ាំស ា្ីកុ្ ក្សបាក្ម្របាេ់ចាំសរោះអល់សឡាោះសដីមបពួីក្អាក្ស ា្ីអាី? 
vគមពអីាលគួរអានគឺជាការោេ់រ ាំឭក្ដល់ពួក្អាក្ស្ដលសកាតខាល ចអលស់ឡាោះសោយ
អនុវតតន៍តាមបទបញ្ញា របេ់ម្រទង់និងសជៀេវាងពីម្របការស្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់។ 
wពិតណាេ់សយងីដឹងយ៉ងចាេ់ថាក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្ានអាក្ស្ដលបដិសេ្
នឹងគមពីគួរអានសនោះ។ 
xពិតណាេ់ការបដិសេ្នឹងគមពីអាលគួរអានគឺជាការសស្គក្ស្គត យនិងជា
វបិបដិស្គរយ៉ីងខាល ាំងបាំផុ្តសៅស្ងងបរសលាក្។ 
yស យីពិតម្របាក្ដណាេ់វាគឺជារក្យេមតីមក្ពីអលស់ឡាោះយ៉ងពិតម្របាក្ដសោយ
ោា នភាពមនាិលេងៃយ័ជុាំវញិគមពីរសនោះសឡយី។ 
zចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សលីក្តសមាីងនាមស្នាា េ់របេ ់អាក្ដ៏មហ្វឧតាុងាឧតាម។ 

អាល់ា៉អារចិ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះទរណុក្មានឹងសកី្តានសឡងីជាោច់ខាត់សលីអាក្ស្ដលម្របឆ្ាំង
ស យីលាភេកាា រៈនឹងានដល់អាក្ស្ដលានជាំសនឿសៅស្ងងបរសលាក្។ 
តា ាសេៀរ 

 مخ جخ جحمح مج مثحج هت مت جتحتخت هب مب خب
  حط مض خض حض مصجض حصخص مس خس حس جس 

حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
Aានបុរេាា ក់្បួងេួងេុាំឱ្យទរុណក្មាសកី្តានសឡងីសៅសលីខ្លួនសគនិងម្រកុ្មរបេ់សគម្របេិនសបីទរុណក្មាានពិត។សនោះជាការចាំអក្ពីរូបសគ។ស្តទរណុក្មានឹង
ានពិតសៅស្ងងបរសលាក្។ 
Bចាំសរោះពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿនឹងអល់សឡាោះគឺោា នអាក្ណាាា ក្់អាចការររសគពី
ទរុណក្មាសនោះបានសឡយី។ 
Cពីអល់សឡាោះស្ដលជាាា េ់ស្នជសណតី រសឡងីដ៏ ា្ំម ាិ។ 
Dស្ដលា៉ឡាអីុកាត់និងជីម្រពីលសឡងីសៅកាន់ម្រទង់តាមជសណតី រដ៏ ា្ំម ាិសនោះក្ាុងស្ងងបរសលាក្វាជាស្ងងស្ដលរយៈសពលរបេ់វាចាំនួនហ្វេិបរន់ឆ្ា ាំ។ 
Eចូរអត់ ា្ត់(ម៉ូហ្វាំា៉ត់)ឱ្យបានលអម្របសេរីសោយោា នការភ័យខាល ចនិងមិនម្រតូវតអួញស្តអសឡយី។ 
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Fពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្សគស ញីទរណុក្មាសៅឆ្ង យបាំផុ្តមិនអាចសកី្តសឡងីបានសទ។ 
Gស្តសយងីស ញីវាសៅជិតបសងាីយ។ 

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
   جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلمل
  ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن
  ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٰىٌٍّّ ٰر ييٰذ

Hស្ងងស្ដលសម ស្ម្របកាល យជារលាយដូចសគដុតរ ាំលាយស្គព ន ់ាេនិងអាីសផ្ៃងសទៀត។ 
Iស យីភាាំទាំងឡាយស្ម្របកាល យដូចជាសរាមេតាចម្រមុោះពណ៌។ 
Jសៅស្ងងសនាោះោា នស្គច់ញាតិណាមួយេួរេុខ្ទុក្េោា សទ។សោយស្គរពួក្សគរវល់សរៀ
ងៗខ្លួន។ 
Kមនុេៃម្រគប់របូសមីលស ញីោា ស្គច់ញាតិរបេស់គោា នបាត់ាា ក់្ណាសឡយី។សទោះជា
ស្បបសនោះក៏្សោយក៏្ពួក្សគមិនបានេរួេុខ្ទុក្េោា សឡយីសោយស្គរស្គា នភាពរនធត់ខាល ាំង។
ពួក្សគានបាំណងសលាោះខ្លួនឱ្យរចួផុ្តពីទរណុក្មាសៅស្ងងសនាោះសោយកូ្នសៅរបេ់សគ។ 
Lការសលាោះនិងម្របពនធរបេ់សគនិងបងបអូនរបេ់សគ។ 
Mការសលាោះនិងម្រកុ្មម្រគួស្គរស្គច់ស្គរសលា តិរបេស់គស្ដលពឹងរក់្ោា សពលាន
សម្រោោះថាា ក្់។ 
Nការសលាោះនិងអាក្សៅសលីភពស្ផ្នដីទាំងមូលមនុេៃជិននិងអាក្សផ្ៃងសទៀត។ 
សោយការសលាោះសនោះស ា្ីឱ្យសគរចួផុ្តពីទរណុក្មាសភលងីនរក្។ 
Oស្តមិនដូចអាីស្ដលពួក្ឧម្រកិ្ដឋជនម្របាថាា សឡយី។ពិតណាេវ់ាជាសភលីងស្ដលឆ្បសឆ្ោះ
េសនាធ េសៅធ សៅស្ងងបរសលាក្។ 
Pស្ដលវាបានបក្ស្េបក្ក្ាលជាស្ផ្ាក្ៗសោយស្គរស្តក្សតា ដ៏ខាល ាំងកាល របេវ់ា។ 
Qវា(នរក្)បានស្ម្រេក្សៅអាក្ស្ដលស្បរខ្ាងអាក្រត់សគចពីាោ៌ម្រតឹមម្រតូវមិនាន
ជាំសនឿនឹងវានិងមិនអនុវតតតាម។ 
Rស យីបានម្របមូលម្រទពយេមបតាិលាក់្ទុក្មិនបរចិា គទនតាមាោ៌អល់សឡាោះ។ 

  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب
 ام يل ىل مل  يك ىك لكمك اك يق ىق يف يثىف  ىث
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم
  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ
 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
  خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف
Sពិតម្របាក្ដណាេ់មនុេៃសលាក្ម្រតូវបានសគបសងាីតសឡងីសោយោា នការអត់ ា្ត់សឡយី។ 
Tសៅសពលានសម្រោោះអាម្រក្ក់្សកី្តសឡងី ចាំសរោះសគដូចជាវឬឺខ្ាោះខាត់ពួក្សគោា ន
ភាពអត់្ាត់។ 
Uស្តសៅសពលស្ដលសគបានទទួលបានផ្លលអដូចជាានេុខ្ានម្រទពយេមបតាិពួក្
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សគស្បរជារោិះក្ាំណាញ់មិនបរចិា គតាមាោ៌អល់សឡាោះ។ 
Vសលីក្ស្លងស្តអាក្ស្ដលម្របតិបតតិេឡាត។ពួក្សគម្រជោះស្គអ ត់ពីចរកិ្ដ៏អាម្រក្ក់្សនោះ។ 
Wស្ដលពួក្សគម្របកាន់ខាា ប់នឹងការម្របតិបតាិេឡាតរបេ់សគតាមសពលក្ាំណត់ជានិចា
ោា នអាីស ា្ីឱ្យសគរវល់សភលចេឡាតសនាោះសទ។ 
Xនិងបណាា អាក្ស្ដលដក់្ម្រទពយេមបតារិបេ់ពួក្សគបរចិា គតាមចាប់បានក្ាំណត។់ 
Yស្ចក្ជូនអាក្ម្រក្ស្ដលសចោះេុាំសគនិងអាក្ម្រក្ស្ដលមិនសចោះេុាំសគក្ាុងចាំសណាមអាក្ខ្ាោះ
ខាត់សោយមូលស តុអាក៏ី្សោយ។ 
Zនិងបណាា អាក្ស្ដលសជឿជាក់្សលីស្ងងបរសលាក្។ជាស្ងងស្ដលអល់សឡាោះតបេាងសៅ
តាមអាីស្ដលសគស្គក្េមយនឹងទទួលបាន។ 
aនិងបណាា អាក្ស្ដលសកាតខាល ចទរុណក្មាស្នាា េ់របេ់ពួក្សគ។សទោះបីជាពួក្សគ
ានការម្របតិបតតិអាំសពីលអសម្រចីនក៏្សោយ។ 
bពិតណាេ់ទរុណក្មាស្នាា េ់របេ់ពួក្សគគឺគួរឱ្យភ័យខាល ចោា នអាក្ណាាា ក់្
ានេុវតាិភាពសឡយី។ 
cនិងបណាា អាក្ស្ដលបានស្ងរក្ាម្របោប់សភទរបេ់ពួក្សគសោយការបឹទបាាំងវានិង
សជៀេឆ្ង យពីម្របការ ៃុណីា។ 
dសលីក្ស្លងស្តចាំសរោះភរយិរបេ់ពួក្សគនិងខ្ញុ ាំបសម្រមីម្រេីោច់ស្ងលស្ដលសៅសម្រកាមការម្រគប់ម្រគងរបេ់ពួក្សគបុ៉សណាណ ោះ។ស យីពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្សគមិនម្រតូវបានសគយក្
សទេស្ពរស៍ឡយីក្ាុងការរមួដាំសណក្ជាមួយពួក្នាង។ 
eអាក្ណាស យីស្ដលបានស្េាងរក្ការសម្រតក្ម្រតអាលសម្រៅពអីាីស្ដលបានសរៀបរាប់អាំពី
ម្របពនធនិងខ្ញុ ាំបសម្រមីោច់ស្ងលសនាោះពួក្ទាំងសនាោះស យីគឺជាពួក្ស្ដលបានសលាេីនឹងបទបញ្ាតាិរបេ់អល់សឡាោះ។ 
fស យីបណាា អាក្ស្ដលម្រតូវបានសគផ្តល់ភាពសស្គា ោះម្រតង់ឱ្យស្ងរក្ាម្រទពយេមបតតិកិ្ចា
ការេាង ត់និងការេនារបេ់ពួក្សគ។សគមនិក្បត់នូវភាពសស្គា ោះម្រតង់ស យីសគមិនក្បត់
េនាសឡយី។ 
gស យីបណាត អាក្ស ា្សី្គក្ៃសី្ដលសោរពរក្យេចាៈនិងយុតតិ្ ម៌េូមបចីាំសរោះស្គច់
ញាតិមិនលាក់្សលៀម ឬមិនស្ក្ស្ម្របសឡយី។ 
hស យីបណាត អាក្ស្ដលស្ងរក្ាេឡាតរបេ់ពួក្សគ។ពួក្សគបាំសពញកាតពាកិ្ចាតាម
សពលក្ាំណត់ជានិចាស យីពួក្សគានភាពម្រជោះស្គអ ត់និងានចិតតនឹងនរស យីពួក្សគ
មិនស្ដលរវល់នឹងអាីមួយសភលចេឡាតសឡយី។  
iអាក្ស្ដលានលក្េណៈេមបតតិទាំងសនាោះស យីគឺជាអាក្ស្ដលម្រតូវសគសលកី្តសមាីង
សៅក្ាុងឋានេួគ៌។សោយទទួលបាននូវលាភេកាា រៈជានិរនតនិងបានស ញីវង់ភស្រក្ារបេ់អល់សឡាោះដ៏មហ្វងាុ ាំសងាីង។ 

  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل
  مك  لك  هش  مش  هس   هثمس  مث  هت  مت  مبهب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي
  حن  جن  يم  ممىم  خم  حم   يلجم  ملىل  خل  منهن  مل
  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن

 مئنئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  َُّّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰذٰر
jស តុអាីបានជាពួក្អាក្ោា នជាំសនឿម្របញាប់បដិសេ្ចាំសរោះអាក្សលឿនយ៉ងសនោះ? 
kពួក្សគេាិតសៅជាំវញិអាក្ទាំងខាងស្គា ាំនិងខាងសឆ្ាងជាម្រកុ្មៗ។ 
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lសតីរាល់ៗបុគាលក្ាុងចាំសណាមពួក្សគានបាំណងចង់ឱ្យអលស់ឡាោះបញ្ាូ លសគចូលឋានេួគ៌ណាអីុមឬ?សដីមបទីទួលបានលាភេកាា រៈស្ដលឋតិសងរសោយពួក្សគេាិតក្ាុងភាពោា នជាំសនឿស្បបសនោះឬ? 
mមិនដូសចា ោះសទ!ពិតណាេ់សយងីបានបសងាីតពួក្សគពីទឹក្កាមស្ដលទន់សខ្ាយពួក្
សគោា នលទធភាពផ្តលេាំណាងលអឬអាម្រក្ក់្ដលខ់្លួនសគសឡយី។ស តុអាីបានជាពួក្សគម្រក្អឺតម្រក្ទមស្បបសនោះ? 
nសយងីេបងនឹងាា េ់ម្រគប់ម្រគងក្ស្នលងស្ដលម្រពោះអាទិតយនិងម្រពោះច័នារោះនិងលិចថា៖
ពិតម្របាក្ដណាេ់សយងីគឺជាម្រពោះដ៏ានអនុភាពខាល ាំងកាល បាំផុ្ត។ 
oសលីការជាំនួេពួក្សគនឹងម្រកុ្មសផ្ៃងស្ដលម្របតិបតតិតាមអល់សឡាោះស យីបាំផ្តល ញ 
ពួក្សគសចល។ោា នអាីស្ដលមិនស ា្ីបានសនាោះសទ។ស យីសបីេិនជាសយងីចង់ស ា្ីដូសចា ោះ
ោា ននរណាផ្តា ញ់និងរារា ាំងសយងីបានសឡយី។ 
pចូរអាក្(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)ទុក្ឱ្យពួក្សគលិចលង់ក្ាុងផ្លូវខុ្េនិងវសងាងរបេ់ពួក្សគចុោះ។និងឱ្យពួក្សគសលងសេីចរ ូតដល់ពួក្សគជួបនឹងសៅស្ងងបរសលាក្ជាស្ងងស្ដលម្រតូវបាន
សគេនាសៅក្ាុងគមពីគួរអាន។ 
qស្ងងស្ដលពួក្សគសងីបសចញពីផ្ាូរយ៉ងសលឿនហ្វក់្ដូចជាពួក្សគម្របស្ជងោា សៅកាន់
ក្ស្នលងសលីក្ទង់។ 
rស្ខ្ៃស្ភាក្របេ់ពួក្សគទុរន់ទុរាមិនហ្វនសងីបមុខ្េមលឹងសមីលសទ។ខ្ណៈស្ដលការ 
លាំបាក្ម្រគបដណា ប់ពួក្សគ។សនាោះគឺជាស្ងងស្ដលពួក្សគម្រតូវបានសគេនាសៅសលីសលាកិ្
យស៌្តពួក្សគចបអ់ារមាណ៍សឡយី។ 

នួ  
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
ភាពអត់ ា្ត់របេ់អាក្អាំរវនាវនិងការសរោះររក្ាុងការអាំរវនាវ។ក្ាុងស្គចសរឿងរបេ់
ណាពីនូេបានផ្តលនូ់វភាពនឹងនរដល់អាក្ានជាំសនឿនិងការគាំរាមដល់អាក្បដិសេ្។ 
តា ាសេៀរ 

 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
  ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
حئ  جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل

Aពិតម្របាក្ដណាេ់សយងីបានបញ្ាូ ននួ សៅកាន់ម្រកុ្មរបេស់គឱ្យសគោេ់សតឿនម្រពានម្រកុ្មរបេ់សគមុននឹងទរណុក្មាដ៏វចឺប់ធ្លល ក់្មក្សលីពួក្សគសោយស្គរពួក្សគ
េុីរកី្នឹងអល់សឡាោះ។ 
Bណាពីនួ បានសរលសៅកាន់ម្រកុ្មរបេោ់ត់ថា៖ឱ្ម្រកុ្មរបេ់ខ្ញុ ាំ!ពិតម្របាក្ដណាេ់ខ្ញុ ាំជាអាក្ោេ់សតឿនម្រពានអាំពីទរណុក្មាដ៏ពិតម្របាក្ដេម្រាប់ពួក្អាក្ចូរពួក្
អាក្ទទួលស្គរភាពកុ្ាំ ុេសៅចាំសរោះអល់សឡាោះចុោះ។ 
Cស យីសោលបាំណងស្នការោេ់សតឿនរបេ់ខ្ញុ ាំសៅចាំសរោះពួក្អាក្គឺចូរពួក្អាក្សោរពេកាា រៈចាំសរោះអល់សឡាោះស្តមួយគត់និងមិនម្រតូវស ា្ីេុរីកិ្នឹងម្រទង់សឡយីស យីចូរ
សកាតខាល ចម្រទង់សោយអនុវតតតាមបទបញ្ញា របេម់្រទង់និងសជៀេសវៀងពីម្របការស្ដលម្រទង់
ហ្វមឃាត់ស យីនិងម្របតិបតាតិាមខ្ញុ ាំ។ 
Dម្របេិនសបីពួក្អាក្ស ា្ីដូសចាោះម្រទង់នឹងអភ័យសទេនូវបាបក្មារបេ់ពួក្អាក្ស យីម្រទង់
នឹងពនារអាយុជីវតិរបេ់ពួក្អាក្រ ូតដល់ដាំណាក់្កាលចុងសម្រកាយបាំផុ្តស្ដលអល់
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សឡាោះបានក្ាំណត់េម្រាប់ពួក្អាក្និងម្រគប់ម្រគងស្ផ្នដីបានយូរ។ពិតម្របាក្ដណាេ់ ការ
ក្ាំណត់របេ់អល់សឡាោះកាលណាវាមក្ដល់គឺសគមិនពនារសពលសឡយី។សបីេិនជាពួក្
អាក្ដឹងពួក្អាក្នឹងរេួរាន់ម្របញាប់សៅរក្ជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះនិងទទួលេ  ភាពកុ្ាំ ុ
េពីអាីស្ដលពួក្អាក្ក្ាំពុងស ា្ីអាំពីម្របការេីុរកិ្និងភាពវសងាង។ 

 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح
  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص
 ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

  ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين

   زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ
  زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

Eណាពីនួ បានសរលថា៖ឱ្ាា េ់របេ់ខ្ញុ ាំ!ពិតម្របាក្ដណាេ់ខ្ញុ ាំបានអាំរវនាវម្រក្ុមរបេ់ខ្ញុ ាំឱ្យសោរពេកាា រៈនិងានជាំសនឿចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយគត់ទាំងយប់ទាំងស្ងង។ 
Fស្តការអាំរវនាវរបេ់ខ្ញុ ាំោា នសកី្នចសម្រមីនចាំសរោះពួក្សគសម្រៅពីការរត់សគចនិងងាក្សចញកាន់ស្តឆ្ង យពីអាីស្ដលខ្ញុ ាំអាំរវនាវពួក្សគសឡយី។ 
Gពិតម្របាដក្ណាេ់រាល់សពលស្ដលខ្ញុ ាំអាំរវនាវពួក្សគសៅរក្ការអភ័យសទេរបេ់ម្រទង់ដល់ពកួ្សគដូចជាការសោរពេកាា រៈសៅចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយគត់ការអនុវតតតាមម្រទង់
និងតាមអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់ពួក្សគស្បរជាយក្ម្រាមស្ដរបេពួ់ក្សគញុ៉ក្ម្រតសចៀក្
របេ់ពួក្សគសដីមបកុី្ាំឱ្យលឺអាីស្ដលខ្ញុ ាំបានអាំរវនាវនិងយក្េាំសលៀក្បាំរក់្របេ់ពួក្សគម្រគបសលមុីខ្កុ្ាំឱ្យស ញីខ្ញុ ាំស យីស្ងមទាំងបានបនាការម្របឆ្ាំងនិងម្រក្អឺតម្រក្ទមយ៉ងខាល ាំងសទៀតផ្ង។ 
Hបនាា ប់មក្ខ្ញុ ាំបានអាំរវនាវពួក្សគសោយសបីក្ចាំ ។ 
Iសម្រកាយមក្ខ្ញុ ាំពិតជាបានអាំរវនាវពួក្សគសោយេាំសលងខាល ាំងៗនិងជួនកាលខ្ញុ ាំអាំរវនាវពួក្សគសោយស្គង ត់ៗ។សម្របីវ ិ្ សី្គស្រេតម្រគប់ស្បបយ៉ង។ 
Jស យីខ្ញុ ាំបានសរលសៅកាន់ពួក្សគថា៖ចូរពួក្អាក្េុាំអភ័យសទេពីាា េ់របេ់ពួក្អាក្សោយការទទួលស្គរភាពកុ្ាំ ុេចុោះ។ពិតម្របាក្ដណាេម់្រទង់មហ្វអភ័យសទេ
បាំផុ្តចាំសរោះអាក្ស្ដលទទលួស្គរភាពកុ្ាំ ុេ។ 
Kពិតណាេ់ម្របេិនសបីពួក្អាក្ស ា្ីដូសចាោះអលស់ឡាោះនឹងបញ្ាុ ោះទឹក្សភលៀងជាសម្រចីនេនធឹក្េនាធ ប់តាមតម្រមូវការពួក្អាក្។ស យីពួក្អាក្នឹងមិនជួបការរា ាំងេងួតសឡយី។ 
Lស យីម្រទង់នឹងបស្នាមម្រទពយេមបតាិនិងកូ្នសៅជាសម្រចីនដល់ពួក្អាក្និងម្របទនចាំការ
ដាំណាាំជាសម្រចីនឱ្យពួក្អាក្សដីមបទីទួលទនស្ផ្លផ្តា របេ់វាស យីក៏្ម្របទនទសនលជាសម្រចីនឱ្យ
ពួក្អាក្សដីមបបីរសិភាគនិងសម្រស្គចដាំណាាំនិងេតារ នៈរបេ់ពួក្អាក្ផ្ងស្ដរ។ 
Mស តុអាីបានជាពួក្អាក្មិនខាល ចចាំសរោះឧតតមភាពរបេ់ម្រទង់? 
Nពិតណាេ់ម្រទង់បានបសងាីតពួក្អាក្ក្ាុងដាំណាក់្កាលជាសម្រចីន។ពីទឹក្កាមសៅជាដុាំ
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ឈាមស យីសៅជាដុាំស្គច់។ 
Oសតីអាក្មិនបានស ញីសទថាសតីអល់សឡាោះបានបសងាតីសម ម្របាាំពីរជាន់តាំសរៀបសលោីា
យ៉ងដូចសមតច? 
Pស យីម្រទង់បសងាីតម្រពោះចនាសៅសលីសម សលាកី្យស៍នោះានពនលឺេម្រាប់អាក្សៅភព
ស្ផ្នដីស យីម្រទង់បសងាីតម្រពោះអាទិតយជាចសងាៀងបាំភល។ឺ 
Qពិតណាេ់អល់សឡាោះបានបសងាីតធ្លតុសដីមរបេ់ពួក្អាក្អាំពីដីសោយបសងាីតឪពុក្
របេ់អាក្អាោាំអាំពីដី។សម្រកាយមក្ពួក្អាក្បរសិភាគពីអាសី្ដលដុោះសចញពីវា។ 
Rបនាា ប់មក្ម្រទង់ស ា្ីឱ្យពួក្អាក្វលិម្រតលប់សៅក្ាុងដីបនាា ប់ពីស្គល ប់។បនាា ប់មក្ម្រទង់នឹងឱ្យពួក្អាក្សចញពីក្ាុងដីមក្វញិ។ 
Sស យីអល់សឡាោះបានបសងាីតស្ផ្នដីជាក្ម្រាលេម្រាប់ពួក្អាក្រេ់សៅ។ 
Tេងឃមឹថាពួក្អាក្អាចស ា្ីដាំសណីរសលវីាតាមផ្លូវជាសម្រចីនស្ដលទូលាំទូលាយសដីមបី
ទទួលផ្លស្ដលម្រតឹមម្រតូវ។ 

  ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري

 جخ مح مججح حج هتمث مت خت حت جت  هب
Uណាពីនួ បានសរលថា៖ឱ្ាា េ់របេ់ខ្ញុ ាំ!ពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្សគបានម្របឆ្ាំង
នឹងខ្ញុ ាំសលីអាសី្ដលម្រទង់សម្របីខ្ញុ ាំអាំពីការានជាំសនឿនិងសោរពេកាា រៈចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយគត់។ស យីស្ងមទាំងបានស ា្ីតាមសមដឹងនាាំរបេ់ពួក្សគស្ដលទទួលបានលាភេកាា រៈជា
សម្រចីនអាំពីម្រទពយេមបតាិនិងកូ្នសៅរបេស់គ។ស្តលាភេកាា រៈសនាោះមិនបានបស្នាមអាីដល់
ពួក្សគសឡយីសម្រៅពីភាពវសងាង។ 
Vពួក្ទគទទ្បើលបិចក្លយ៉ា ង្ំែុំគចឺាក់្រកុ្មនសុសវណណ ៈតូចទាបឱ្យបំផ្លល ញណ្ដពនីសូ។ 
Wពួក្សគបាននិយយសៅកាន់ពួក្អាក្សដីរតាមខ្លួនថា៖ចូរពួក្អាក្កុ្ាំសបាោះបង់សចលការសោរពេកាា រៈចាំសរោះម្រពោះៗរបេ់ពួក្អាក្និងកុ្ាំសបាោះបង់សចលការសោរពេកាា រៈ
ចាំសរោះរបូបដិាម្រពោះវ៉ាដនិងេ ូវ៉ាក្និងយ៉ ាូេនិងយ៉អ ូក្និងណាេរឱ៍្យសស្គោះ។ 
Xស យីជាការពិតណាេម់្រពោះទាំងសនាោះបានស ា្ីឱ្យមនុេៃជាសម្រចីនវសងាង។េូមម្រទង់
សមតាា កុ្ាំបស្នាមអាីដល់ពួក្ស្ដលបាំរនសម្រៅពីភាពវសងាងអាំពីការពិត។ 

  حطمظ مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
  هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل

  مئ هي خيمي حي ٰهجي مه جه
Yសោយស្គរក្ាំ ុេរបេ់ពួក្សគស្ដលបានម្របម្រពឹតតពួក្សគម្រតូវបានលិចលង់សោយទឹក្ជាំនន់
សៅសលីសលាកិ្យ។៌បនាា ប់ពីសនាោះសគបញ្ាូ លពួក្សគសៅក្ាុងឋាននរក្ភាល មៗ។ស យីោា ននរណាអាចជួយពួក្សគសម្រៅពីអល់សឡាោះសឡយីក្ាុងការលិចលង់ក្ាុងទឹក្និងសភលីងនរក្។ 
Zណាពីនួ បានសរលបនាា ប់ពីអល់សឡាោះបានម្របាប់ថាម្រកុ្មរបេ់អាក្ស្លងាន
ជាំសនឿសទៀតស យីសលកី្ស្លងស្តអាក្ស្ដលានជាំសនឿរចួបុ៉សណាណ ោះថា៖ឱ្ាា េរ់បេខ់្ញុ ាំ!េូមម្រទង់សមតាា កុ្ាំទុក្ឱ្យពួក្ោា នជាំសនឿណាាា ក់្រេ់សៅសលីស្ផ្នដីសនោះ។ 
aសបីេិនជាម្រទង់ទុក្ឱ្យពួក្សគរេ់ពួក្សគនឹងស ា្ីឱ្យអាក្ស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះម្រទង់វ
សងាង។ពួក្សគោា នបសងាីតកូ្នសម្រៅពីកូ្នស្ដលអាម្រក្ក់្សបាោះបង់ការសោរពម្របតិបតតិចាំសរោះ
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ម្រទង់។និងមិនស្ងលងអាំណរគុណចាំសរោះលាភេកាា រៈរបេ់ម្រទង់។ 
bឱ្ាា េរ់បេ់ខ្ញុ ាំ!េូមម្រទង់សមតាា អភ័យសទេដលខ់្ញុ ាំ និងឪពុក្ាា យរបេ់ខ្ញុ ាំនិងអាក្ស្ដលបានចូលក្ាុងផ្ាោះរបេ់ខ្ញុ ាំសោយានជាំសនឿនិងបណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿម្របុេម្រេីផ្ង។ស យីេូមម្រទង់សមតាា កុ្ាំបស្នាមអាីដល់ពួក្ស្ដលបាំរនសម្រៅពីភាពវនិាេនិងខាតបង់។ 

អាល់ជិន 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះការបញ្ញា ក្់យ៉ងពិតម្របាក្ដពីការបញ្ាុ ោះគមពគីួរអាន ស យីពិតណាេ់វាមក្ពីអល់សឡាោះ។និងការានជាំសនឿរបេ់ជិននឹងវាស យីនិងម្រចន
សចលនូវការអោះអាងមិនពតិរបេ់ពួក្ោា នជាំសនឿ។ 
តា ាសេៀរ 

  خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت

من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
Aចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលសៅកាន់ម្រកុ្មរបេ់អាក្ថា៖ខ្ញុ ាំម្រតូវបានអលស់ឡាោះផ្ាលវ៉់ា
 ុឱី្យដឹងថាពិតម្របាក្ដណាេ់ានជិនមួយម្រកុ្មសៅក្ាុងចាំការសលាីបានស្គា ប់ខ្ញុ ាំេូម្រតគមពីរគួរអាន។សៅសពលពួក្សគម្រតលប់សៅកាន់ម្រកុ្មរបេខ់្លួនវញិពួក្សគបាននិយយ
ម្របាប់ោា ថា៖ពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្សយងីបានស្គា ប់ការេូម្រតគមពរីគួរអានមួយដ៏អស្គា រយ
ទាំងរក្យសពចនិងសវាហ្វរស្គស្រេត។ 
Bស យីគួរអានស្ដលសយងីបានស្គត ប់លឺសនោះវាចងអុលបងាា ញសៅរក្ាោ៌ដ៏ម្រតឹមម្រតូវទាំងសោលជាំសនឿរក្យេាំដីនិងទសងាី។ស យីពួក្សយងីក៏្ានជាំសនឿសលីវា។ស យីពួក្
សយងីមិនសោរពេកាា រៈចាំសរោះអាក្ណាាា ក់្រមួជាមួយាា េ់របេពួ់ក្សយងីស្ដលបាន
បញ្ាុ ោះវាសឡយី។ 
Cស យីក៏្សជឿថាអានុភាពស្នាា េ់របេ់សយងីមហ្វឧតតុងាឧតតមខ្ពង់ខ្ពេ។់ម្រទង់ោា នភរយិនិងោា នបុម្រតដូចអាីស្ដលពួក្ោា នជាំសនឿនិយយសឡយី។ 
Dស យីពិតម្របាក្ដណាេ់អីុពលីេធ្លល ប់និយយសចទម្របកាន់ចាំសរោះអល់សឡាោះនូវ
រក្យេាំដី ួេស តុដូចជាអោះអាងថាម្រទង់ានភរយិនិងបុម្រត។ 
Eស យីពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្សយងីបានគិតថាពួក្អាក្ោា នជាំសនឿអាំពីមនុេៃសលាក្
និងជិននឹងមិននិយយនូវរក្យេាំដីភូតកុ្ ក្សឡយីខ្ណៈស្ដលពួក្សគអោះអាងថា
ម្រទង់ានស្ដគូនិងបុម្រតស យីពួក្សយងីក៏្សជឿតាមរក្យេាំដីពួក្សគ។ 
Fស យីពិតម្របាក្ដណាេ់សៅេម័យសជី ុលីីយោះានបុរេស្នមនុេៃសលាក្បាន
េុាំពីបុរេជិនឱ្យការររពួក្សគសៅសពលស្ដលពួក្សគេាិតក្ាុងទីតាាំងគួឱ្យខាល ចស យីាា ក់្ក្ាុងចាំសណាមពួក្សគបាននិយយថា៖េូមអាក្តាាា េ់ម្រជលងភាាំបសញ្ា ៀេខ្ញុ ាំពីអាំសពីអាម្រក្ក់្របេ់កូ្នសៅអាក្តាផ្ងចុោះ។បុ៉ស្នាជិនទាំងសនាោះរតិស្តបស្នាមភាពភ័យខាល ចដល់
ពួក្សគស្ងមសទៀត។ 
Gស យីពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្សគមនុេៃបានគិត ដូចស្ដលពួក្អាក្(ជិនោា នជាំសនឿ)
បានគិតស្ដរថា អល់សឡាោះនឹងមិនស ា្ីឱ្យអាក្ណាាា ក់្រេ់សឡងីវញិមាងសទៀតបនាា ប់ពីពួក្
សគបានស្គល ប់សដីមបមីក្កាត់ក្តីសឡយី។ 
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  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي   زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن
  مج  حج  مث  هت  ختمت  حت  جت  هب  خبمب   حب  هئجب  مئ
  جع  حطمظ  مض  خض   حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  جخمخ  جحمح
  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق   حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع
  خل  مهٰه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  حمخم  جم   هل  مل  خل
  خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل
  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه   مه  جه  ين  ىن  من
 زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰرٰى   ٰذ  يي

Hស យីពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្សយងី(ជិន)បានពាយមសឡងីសៅសលីសម សដីមបី
ស្គា ប់សរឿងអាង៌ក្ាំបាាំង។រចួសយងីបានជួបម្របទោះសៅទីសនាោះសររសពញសៅសោយអាក្
ការររដ៏រងឹាាំអាំពីា៉ឡាអីុកាត់ការររពីការមក្លួចស្គត ប់ដាំណឹងនិងានផ្តា យជា
សម្រចីនេម្រាប់បាញ់ពួក្អាក្ស្ដលសៅជិតសម ។ 
Iពួក្សយងីពីមុនធ្លល ប់អងាុយសៅក្ស្នលងមួយសៅសលីសម សដីមបលីួចស្គត ប់ដាំណឹងពីា៉ឡាអីុកាត់រចួយក្ដាំណឹងសនាោះមក្ម្របាប់ម្រគួទយសៅសលីស្ផ្នដី។ស្តឥឡូវសនោះកិ្ចាការ
បានស្ម្របម្របួលនរណាាា ក់្សៅលចួស្គត ប់នឹងម្រតូវទទួលរងនូវការបាញ់ម្របហ្វវសោយ
អាចម៍ផ្តា យ។ 
Jសោយស្គរស្តការការររសនោះសទីបពួក្សយងីមិនដឹងថាសតីអល់សឡាោះចង់ស ា្ី
ទរុណក្មាអាក្ស្ដលសៅសលីស្ផ្នដីឬមួយក៏្ាា េ់របេ់សគចង់ចងអុលបងាា ញាោ៌ម្រតឹមម្រតូវដលព់ួក្សគ?ពិតដាំណឹងសៅសលីសម ម្រតូវបានកាត់ផ្តត ច់ពីពួក្សយងី។ 
Kស យីពិតម្របាក្ដណាេ់ក្ាុងចាំសណាមពួក្សយងី(ជិន)ានអាក្ខ្លោះជាអាក្ស្ដល
ស្គងអាំសពីលអម្រតឹមម្រតូវនិងានអាក្ខ្លោះសទៀតមិនស្មនជាអាក្ានជាំសនឿនិងអាម្រក្ក់្។
ស យីពួក្សយងីានាោ៌ខុ្េៗោា និងផ្ាត់គាំនិតសផ្ៃងៗោា ។ 
Lពួក្សយងីបានដឹងយ៉ងចាេ់ថាសបីេិនជាអល់សឡាោះេពាម្រពោះទ័យចង់ឱ្យសរឿងអាី
មួយសកី្តសឡងីចាំសរោះពួក្សយងីគឺពួក្សយងីមិនអាចរ ាំលង ួេពីការក្ាំណត់របេ់ម្រទង់
សឡយី។ពួក្សយងីមិនអាចសគចរចួពីម្រទង់ជាោច់ខាត។ 
Mស យីពិតម្របាក្ដណាេស់ៅសពលស្ដលពួក្សយងីបានស្គា ប់ឮនូវការចងអុលបងាា ញពីគមពីរគួរអានពួក្សយងីក៏្ានជាំសនឿសលវីា។អាក្ណាស យីស្ដលសជឿសលាីា េ់របេ់សគគឺ
សគមិនខាល ចខ្ាោះផ្លបុណយស យីក៏្មិនខាល ចសគបស្នាមបាបក្មាស្ដរ។ 
Nស យីពិតម្របាក្ដណាេស់ៅក្ាុងចាំសណាមពួក្សយងីានអាក្ខ្លោះជាមូេលីមសោរព
តាមអលស់ឡាោះនិងអាក្ខ្លោះសទៀតជាអាក្សលាីេបាំរនងាក្សចញពីផ្លូវម្រតូវ។អាក្ណាស យីស្ដលបានម្របតិបតាិតាមអល់សឡាោះនិងស ា្ីអាំសពីកុ្េលអាក្ទាំងសនាោះជាអាក្ស្ដល
ានបាំណងសៅរក្ការចងអុលបងាា ញនិងាោ៌ដ៏ម្រតឹមម្រតូវ។ 
Oរឯីពួក្អាក្ស្ដលសលាីេឈាល នរនងាក្សចញពីផ្លូវម្រតូវគឺពួក្សគនឹងជាកាល យជាអុេេម្រាប់បងាា ត់សភលីងនរក្ ដូចសគយក្មនុេៃស ា្ជីាអុេស្ដរ។ 
Pខ្ញុ ាំម្រតូវបានសគផ្តលវ់ា ុឱី្យដឹងថាម្របេិនសបីពួក្មនុេៃសលាក្និងជិនេាិតសៅសលីាោ៌ដ៏ម្រតឹមម្រតូវសនាោះស យីអនុវតតតាមវាអល់សឡាោះពិតជានឹងផ្ាល់ឱ្យពួក្សគនូវទឹក្
សភលៀងនិងផ្ាល់លាភេកាា រៈយ៉ងសម្រចីនេនធឹក្េនាធ ប់។ 
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Qសដីមបសី្គក្លបងពួក្សគឱ្យដឹងថាសតីពួក្សគដឹងគុណយ៉ងដូចសមតចចាំសរោះពរជ័យ
ទាំងសនោះ?នរណាស យីងាក្សចញពីក្មពីគួរអានឬងាក្សចញពីការទូនាា នសគនឹង
បញ្ាូ លវាសៅក្ាុងទរណុក្មាដ៏ ង្ន់ ង្រនិងលាំបាក្ជាទីបាំផុ្ត។ 

  رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
 يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام
 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ
 مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

Rពិតម្របាក្ដណាេ់ា៉េាិតជាក្ស្នលងពិសេេេម្រាប់អល់សឡាោះស្តមួយគត់ពុាំស្មន
េម្រាបអ់ាក្សផ្ៃងសទ។ចូរពួក្អាក្កុ្ាំបួងេួងេុាំអាក្ណាាា ក្់រមួជាមួយអល់សឡាោះឱ្យ
សស្គោះ។នាាំឱ្យដូចវហិ្វររបេ់ពួក្យ៉ូោនិងពួក្ម្រគឹស្គា ន។ 
Sស យីពិតម្របាក្ដណាេ់សៅសពលស្ដលខ្ញុ ាំរបេ់អល់សឡាោះាា ក់្គឺមូហ្វាំា៉ត់បានសម្រកាក្វរសឡងីសដីមបថីាា យបងាាំសៅចាំសរោះាា េ់របេ់ោត់សៅក្ាុងចាំការសលាីពួក្ជិនមួយម្រកុ្ 
មសេាីរស្តម្របសម្រជៀតោា សេាីរស្តជាន់សលីោា សៅរក្សគសដីមបសី្គា ប់សគេូម្រតគមពីរគួរអាន។ 
Tចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលសៅកាន់អាក្ោា នជាំសនឿថា៖ពិតម្របាក្ដណាេ់ខ្ញុ ាំសោរពេកាា រៈចាំសរោះាា េ់របេ់ខ្ញុ ាំស្តមួយគត់ស យីខ្ញុ ាំមិនសោរពេកាា រៈអាក្ណាាា ក្រ់មួ
ជាមួយនឹងម្រទង់សឡយី។ 
Uចូរអាក្សរលសៅកាន់ពួក្សគថា៖ខ្ញុ ាំោា នលទធភាពការររពួក្អាក្ពីសម្រោោះថាា ក់្ស្ដលអល់សឡាោះបានក្ាំណត់មក្សលីពួក្អាក្សឡយីស យីខ្ញុ ាំក៏្ោា នលទធភាពផ្ាល់ផ្លម្របសយជន៍ដល់ពួក្អាក្ស្ដរនូវអាសី្ដលអល់សឡាោះបានហ្វមឃាត់វាសលីពួក្អាក្។ 
Vចូរអាក្សរលសៅកាន់ពួក្សគថា៖ោា នអាក្ណាាា ក់្អាចជួយេសស្រងាា ោះខ្ញុ ាំឱ្យរចួផុ្តពីទរុណក្មារបេអ់ល់សឡាោះបានសឡយីម្របេិនសបីខ្ញុ ាំម្របឆ្ាំងនឹងម្រទង់ស យីខ្ញុ ាំក៏្ោា នក្ស្នលងម្រជក្សកានណាសផ្ៃងពីម្រទង់ស្ដរ។ 
Wខ្ញុ ាំម្រោន់ស្តជាអាក្ផ្ៃពាផ្ាយនូវអាីស្ដលអល់សឡាោះសម្របីឱ្យខ្ញុ ាំផ្ៃពាផ្ាយសៅកាន់ពួក្អាក្ស្តបុ៉សណាណ ោះ។អាក្ណាស យីម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះនិងអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់សនាោះ
ពិតម្របាក្ដណាេ់េម្រាប់សគគឺនរក្ សជីហ្វន់ណាាំសោយពួក្សគេាិតសៅកុ្ាងសនាោះជា
អមតៈសោយោា នស្ងងសចញសឡយី។ 
Xពួក្ោា នជាំសនឿនូវស្តបនតភាពោា នជាំសនឿរបេ់ពួក្សគរ ូតដលស់ពលស្ដលពួក្សគ
បានជួបស្ងងបរសលាក្ស យីបានស ញីនូវទរុណក្មាស្ដលពួក្សគម្រតូវសគេនាសៅសលី
សលាកិ្យ។៌ខ្ណៈសពលសនាោះពួក្សគនឹងដឹងថាសតីអាក្ណាានជាំនួយសខ្ាយជាងសគនិង
ានបក្ៃពួក្តិចជាងសគ? 

 لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط
 من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك
 هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جي ٰه مه جه هن

 مس هث مث هت مت
Yចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលសៅកាន់អាក្ោា នជាំសនឿស្ដលបដិសេ្ការរេ់សឡងីវញិ
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ថា៖ខ្ញុ ាំមិនដឹងសទថាសតីទរណុក្មាស្ដលសគេនាចាំសរោះពួក្អាក្សនាោះនឹងសកី្តសឡងីក្ាុងសពលឆ្ប់ៗសនោះឬក៏្ាា េ់របេខ់្ញុ ាំពនារសពលវាសោយោា ននរណាាា ក់្ដឹងសឡយីសលកី្
ស្លងស្តអល់សឡាោះមួយអងាគត?់ 
Zម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលដឹងនូវម្របការអាង៌ក្ាំបាាំងទាំងអេោ់ា នអាអីាចលាក់្បាាំងនឹង
ម្រទង់បានសឡយី។ស យីម្រទង់មិនលាតម្រតោងអាង៌ក្ាំបាាំងរបេម់្រទង់ឱ្យនរណាាា ក់្
ស ញីសឡយី។ 
aសលីក្ស្លងស្តអាក្ណាស្ដលម្រទង់សម្រជីេសរេីសគស ា្ីជាអាក្នាាំស្គរបុ៉សណាណ ោះ។ពិត
ណាេ់សគអាចសមីលបានតាមចិតតម្របាថាា ស យីម្រទង់បានចត់តាាំងា៉ឡាអីុកាត់យម
សៅខាងមុខ្និងសៅខាងសម្រកាយរេ៉ ូលុលសឡាោះ។ពួក្សគការររោត់ពីការសបៀតសបៀន
របេ់ស្េៃតានចាំសរោះអាង៌ក្ាំបាាំងស្ដលម្រទង់បានបងាា ញម្របាប់ោត់។ 
bសដីមបមី្រទង់ដឹងថាពួក្សគពិតជាបានផ្ៃពាផ្ាយស្គរស្នាា េ់របេ់ពួក្សគស្ដលម្រទ 
ង់បានសម្របីឱ្យពួក្សគផ្ៃពាផ្ាយ។ម្រទង់ដឹងម្រជាបនូវអាីស្ដលពួក្ា៉ឡាអីុកាត់ក្ាំពុងឃាល ាំ
សមីលឬអាសី្ដលរេ៉ ូលុលសឡាោះក្ាំពុងស្តផ្ៃពាផ្ាយនិងម្រគប់ស្គា នភាពទាំងអេ់របេ់
ពួក្សគស យីម្រទង់ដឹងចាំនួនម្រគប់អាីៗទាំងអេ់។ 

អាល់មូេ ាាំមិល 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
រ ាំលឹក្ពីអាហ្វរស្នវញិ្ញា ណរបេ់អាក្អាំរវនាវក្ាុងការជួបម្របទោះឧបេក្ានិងផ្លលាំបាក្ក្ាុងជីវតិ។ការផ្តលភាពនឹងនរដល់ណាពីនិងម្រពានដល់អាក្បដិសេ្។ 
តា ាសេៀរ 

  من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت
Aឱ្អាក្ស្ដលដណា ប់ភួយ(គឺណាពីមូហ្វាំា៉ត់)។ 
Bចូរអាក្សម្រកាក្េឡាតសៅសពលយប់សលីក្ស្លងស្ត បនាិចបនាួចបុ៉សណាណ ោះសដីមបេីម្រាក្។ 
Cចូរអាក្េឡាតរក់្ក្ណាា លយប់សបីអាក្ចង់ឬតិចជាងរក់្ក្ណាត លបនាិចរ ូត
ដល់មួយភាគបី។ 
Dឬសម្រចីនជាងរក់្ក្ណាា លយប់បនាិចរ ូតដល់់ពីភាគបី។ស យីចូរអាក្េូម្រតគមពីរ
គួរអានមួយៗតាមេម្រមួលនិងឱ្យចាេ់លាេ់។ 
Eពិតម្របាក្ដណាេ់សយងីនឹងបញ្ាុ ោះឱ្យអាក្នូវគមពីរគួរអានដ៏ឧតាុងាឧតាមស្ដលានចាប់ការតពាកិ្ចា(ហ្វា រឌូ)ចាប់ម្រព ាទណឌ ចាប់ហ្វឡាលហ្វរម៉និងេលី្ម៌និងសផ្ៃ
ងៗសទៀត។ 
Fពិតម្របាក្ដណាេ់សងរសវលាសៅសពលយប់គឺវាស ា្ីឱ្យចិតាានភាពនឹងនរនិងស ា្ីឱ្យ
ការេូម្រតគមពីរគួរអាន ានភាពម្រតឹមម្រតូវជាងសពលស្ងង។ 
Gពិតណាេ់សៅសពលស្ងងអាក្បានចាំណាយសពលសម្រចីនសដីមបបីាំសពញតម្រមូវការរបេខ់្លួន។ដូសចាោះចូរសម្រកាក្េឡាតសៅសពលយប់។ 
Hស យីចូរអាក្រ ាំលឹក្សៅចាំសរោះអល់សឡាោះសោយម្របសភទស្នការរ ាំលឹក្សផ្ៃងៗនិងម្រតូវ
សោរពេកាា រៈចាំសរោះម្រទង់សោយចិតាសស្គា ោះេ។ 
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Iអលស់ឡាោះជាាា េ់ស្នទិេខាងសកី្តនិងទិេខាងលចិស្ដលោា នាា េណ់ាសផ្ៃង
ម្រតូវសោរពេកាា រៈដ៏ពិតម្របាក្ដសម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ចូរអាក្យក្ម្រទង់ស ា្ីជាអាក្ោាំររ
រាល់កិ្ចាការរបេ់អាក្ចុោះ។ 

  ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
  يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم
  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ
 حصخص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

  مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص
 مق حق مف خف جفحف مغ جغ

Jចូរអត់ ា្ត់ចាំសរោះេមតីរបេ់ពួក្បដិសេ្ដូចជាការសជរម្របាមងការសមីលងាយ។
និងម្រតូវចក្សចញឱ្យឆ្ង យពីពួក្សគក្ាុងលក្េណៈមួយដ៏លអម្របស្ព។ 
Kចូរកុ្ាំយក្ចិតតទុក្េោក់្ជាមួយពួក្ស្ដលបដិសេ្ម្រកុ្មស្ដស្ម្រតក្ម្រតអាលនឹងការ
េបាយសៅសលីសលាកិ្យ។៌ចូទុក្ពួក្សគឱ្យសយងីនិងទុក្សពលឱ្យពួក្សគបនាចិេិនចុោះ
រ ូតដល់សពលក្ាំណតរ់បេ់ពកួ្សគ។ 
Lពិតម្របាក្ដណាេ់សៅស្ងងបរសលាក្សយងីានស្ខ្ៃម្រចវ៉ាក់្ដ៏ ង្ន់និងសភលីងនរក្សជី ុមី
េម្រាបព់ួក្សគ។ 
Mនិងចាំណីអាហ្វរដ៏អាម្រក្ក់្ស្ដលស ា្ីឱ្យសគស្គល ក់្ស យីនិងទរណុក្មាដ៏ស្េនវឺ
ចប់ស្ងមសទៀតផ្ង។ 
Nទរុណក្មាសនាោះនឹងសកី្តសឡងីសលីអាក្ស្ដលបដិសេ្ក្ាុងស្ងងរញ្ាួ យស្ផ្នដីនិងភាាំ។ស យីភាាំនឹងកាល យសៅ ជាពាំនូក្ខ្ាច់ស្ដលសបីុងខាា ត់ខាា យសោយស្គរការរញ្ាួ យដ៏ខាល ាំងកាល ។ 
Oពិតម្របាក្ដណាេ់សយងីបានបញ្ាូ នអាក្នាាំស្គរាា ក់្សៅកាន់ពួក្អាក្ស្ដលស ា្ជីាស្គក្ៃសីលីទសងាីរបេ់ពួក្អាក្សៅស្ងងបរសលាក្។ដូចជាសយងីបានបញ្ាូ នអាក្នាាំស្គរមូស្គសៅកាន់ស ាៀរសអានសនាោះស្ដរ។ 
Pស យីស ាៀរសអានបានម្របឆ្ាំងនឹងអាក្នាាំស្គរសនាោះ។សយងីក៏្បានោក់្ទរុណក្មា
សគដ៏ ង្ន់ ង្រសៅសលីសលាកិ្យស៌ោយការលិចលង់ស្គល ប់ស យីសៅស្ងងបរសលាក្សគនឹង
ទទួលទរុណក្មាសភលីងនរក្។ដូសចាោះចូពួក្អាក្កុ្ាំម្របឆ្ាំនឹងអាក្នាាំស្គររបេ់ពួក្វានាាំឱ្យ
ពួក្អាក្ទទួលរងដូចសគស្ដរ។ 
Qសតីពួក្អាក្ការររខ្លួនរបេ់ពួក្អាក្យ៉ងដូចសមតច?សបីេិនជាពួក្អាក្សៅស្តម្របឆ្ាំងចាំសរោះអល់សឡាោះនិងរេូ៉លុលសឡាោះអីុចឹងសនាោះ។សៅក្ាុងស្ងងស្ដលរយៈសពលយូបាំផុ្ត។ស ា្ីឱ្យសក្ាងតូចកាល យជាេក់្េាូវសោយរនធត់ខាល ាំងសពក្។ 
Rសម សម្របោះស្បក្និងបាក់្សខ្ាចខ្ាីសោយស្គរស្តការភ័យរនធត់ខាល ាំងសពក្សៅស្ងងសនាោះ។
ការនារបេ់ម្រទង់នឹងសកី្តសឡងីោច់ខាតមិនអាចខ្ក្ខានសឡយី។ 

 مم خم حم جم يل ىل ملهلجم مل خل حل جل مك خكلك حك جك
 ىي مي خي جيحي يه ىه مه ينجه ىن من  خن حن جن يم ىم
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي
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 مث زث يترث ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك  اك يق ىق يف ىف ىثيث نث

 حئ جئ يي ىي ميني زي ٰىري ين ىن نن  من زن رن
Sពិតម្របាក្ដណាេ់សរឿងទាំងសនោះគឺជាការរ ាំលឹក្មួយស្ដលក្ាុងសនោះានការបក្ម្រស្គយពីស្ងងបរសលាក្និងភាពភ័យរនធត់ខាល ាំងស្ដលជាសមសរៀនមួយេម្រាប់អាក្ានជាំ
សនឿ។ដូសចាោះអាក្ណាស យីចង់រចួផុ្តពីទរណុក្មាសគពិតជាសម្រជីេសរេីយក្ាោ៌សៅ
កាន់ាា េ់របេស់គជាមិនខាន។ 
Tពិតម្របាក្ដណាេា់ា េ់របេ់អាក្(មូហ្វាំា៉ត់)ដឹងថា៖អាក្ពិតជាសម្រកាក្ថាា យបងាាំ
តិចជាងពីរភាគបីស្នសពលយប់។ជួនកាលរក់្ក្ណាា លយប់និងជួនកាលមួយភាគបី
ស្នសពលយប់។ស យីមួយម្រកុ្មស្នអាក្ានជាំសនឿស្ដលសៅជាមួយនឹងអាក្ក៏្ស ា្ីដូសចា ោះស្ដ
រ។ស យីអល់សឡាោះគឺជាអាក្ក្ាំណត់សពលយប់និងសពលស្ងង។ម្រទង់ដឹងចាេពី់បរាិណ
សពលយប់និងសពលស្ងង។ម្រទង់ដឹងថាពួក្អាក្អេមតាភាពដឹងពីរយៈសពលយប់និងស្ងង។
ម្រទង់បានដឹងថាពួក្អាក្មិនអាចវរេឡាតសពញមួយយប់បានសឡយី។ដូសចាោះម្រទង់
បានបនធូរបនាយដល់ពួក្អាក្។ស យីចូរពួក្អាក្េឡាតសោយេូម្រតអាីស្ដលងាយម្រេួល
អាំពីគមពីរគួរអានចុោះ។ម្រទង់ក៏្បានដឹងស្ដរថាសៅក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្(អាក្ានជាំសនឿ)
ានអាក្ស្ដលអេមតាភាពសម្រកាក្វរេឡាតសពលយប់សោយវ។ឺស យីអាក្ខ្លោះម្រតូវ
ស ា្ីដាំសណីរសលីស្ផ្នដីសដីមបសី្េាងរក្លាភេកាា រៈរបេ់អលស់ឡាោះ។ស យីអាក្ខ្លោះសទៀតត
េ ូម្របយុទធក្ាុងាោ៌របេ់អលស់ឡាោះ។ពួក្សគោា នេមតាភាពសម្រកាក្វរេឡាតសពល
យប់សនាោះសទ។ដូសចាោះចូរពួក្អាក្េឡាតសោយេូម្រតអាីស្ដលងាយម្រេួលអាំពីគមពីរគួរអាន
ចុោះ។ស យីចូរពួក្អាក្ម្របតិបតាេិឡាតកាតពាកិ្ចាឱ្យបានលអសពញសលញនិងបរចិា គ ា
កាត់អាំពីម្រទពយេមបតតិរបេ់ពួក្សគនិងបរចិា គទនតាមាោ៌អលស់ឡាោះ។ស យីអាសី្ដល
ពួក្អាក្បានស្គងេម្រាប់ខ្លួនឯងអាំពីម្របការលអសនាោះពួក្អាក្នឹងទទួលបាននូវភាពលអម្របសេីរនិងផ្លបុណយដ៏ ា្ំស្ងពីអល់សឡាោះវញិ។ស យីចូរពួក្អាក្េុាំអភ័យសទេពីអ
ល់សឡាោះ។ពិតម្របាក្ដណាេ់អល់សឡាោះមហ្វអភ័យសទេមហ្វអាណិតម្រេឡាញ់។ 

អាល់មុដោេសេៀរ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
ការបងាា ប់សម្របីឱ្យោេ់សតឿនម្រពានដល់អាក្ស្ដលបដិសេ្ក្ាុងសពលអាំរវនាវ។ 
តា ាសេៀរ 

  مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
  جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح

  جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض
Aឱ្អាក្ដណា ប់ភួយ(គឺណាពីមូហ្វាំា៉ត់)។ 
Bចូរសម្រកាក្សឡងីស យីទូនាា នោេ់សតឿនម្រពានមនុេៃឱ្យខាល ចទរុណក្មារបេ់អ
ល់សឡាោះ។ 
Cស យីចូរអាក្សលកី្តសមាីងាា េ់របេអ់ាក្ចុោះ។ 
Dស យីចូរអាក្េាអ តខ្លួនរបេ់អាក្និងេាំសលៀក្បាំរក់្របេអ់ាក្ពីភាពក្ខ្ាក់្។ 
Eស យីចូរអាក្សចៀេឱ្យឆ្ង យពីការសោរពេកាា រៈរូបបដិា។ 
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Fចូរកុ្ាំរ ាំសលីក្គុណដល់ាា េ់របេ់អាក្សោយការស ា្ីទសងាីលអជាសម្រចីនរបេ់អាក្។ 
Gចូរអត់ ា្ត់នឹងផ្លលាំបាក្ស្ដលអាក្បានជួបសដីមបអីល់សឡាោះ។ 
Hសៅសពលស្ដលសគផ្លុ ាំស្ម្រតសលកី្ទីពីរ។ 
Iគឺស្ងងសនាោះស យីជាស្ងងស្ដលលាំបាក្បាំផុ្ត។ 
Jចាំសរោះពួក្ម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះនិងរេូ៉លរបេ់ម្រទង់គឺមិនងាយម្រេួលសឡយី។ 

  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك   خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف
  مئ   هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  منهن  خن  حن  جن   مم  خم  حم  جم
  جه  ين  ىن  من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  هب  مب  هئ
  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي   ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه
 ىتيت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  ىئيئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ

Kទុក្ឱ្យសយងីចត់ការចាំសរោះមនុេៃស្ដលសយងីបានបសងាីតសគសៅស្តឯងក្ាុងស្ផ្ាាត យរបេស់គ។សគោា ននាាំម្រទពយនិងកូ្នមក្ជាមួយសនាោះសទ(ោត់គឺអាលវ៉ាលីទ ពិន មូ៉ ាសីរ៉ាោះ)។ 
Lសយងីបានស ា្ីឱ្យសគកាល យជាអាក្ានម្រទពយេមបតតិេតុក្េតមភ។ 
Mសយងីបានម្របទនឱ្យសគានកូ្នសម្រចីនរេ់សៅជុាំោា ពួក្សគមិនចាំបាច់រេ់សៅស្បក្
ស្ខ្ញក្ោា ស ា្ចីាំណាក្ម្រេុក្សឡសីោយស្គរពួក្សគជាអាក្ានម្រទពយេមបតតេិតុក្េតមភ។ 
Nសយងីបានម្របទនឱ្យជីវតិរេ់សៅរបេ់សគម្រេណុក្េុខ្ម្រេលួានលាភេកាា រៈ
និងានកូ្នសៅជាសម្រចីន។  
Oបនាា ប់មក្សគានភាពសលាភលន់ចង់ឱ្យសយងីបស្នាមឱ្យសគសទៀត។ 
Pមិនដូសចា ោះសទ!ពិតម្របាក្ដណាេ់សគគឺជាអាក្ស្ដលម្របឆ្ាំងរងឹរូេចាំសរោះបណាត
អាយ៉ត់របេ់សយងីស្ដលបានបញ្ាុ ោះមក្សលីអាក្នាាំស្គរ។ 
Qសយងីនឹងោក់្ទរណុក្មាសលីសគឱ្យកាន់ស្តខាល ាំងនិងកាន់ស្តសវទនារ ូតដល់សគមិន
អាចម្រទាំម្រទបាន។ 
Rយពួក្អាក្ម្របឆ្ាំងស្ដលម្រតូវបានសគផ្តលលាភេកាា រៈដល់ពកួ្សគសនាោះសគបានរោិះគិត
រក្យេាំដីសដីមបបីដិសេ្គមពីគួរអាននិងបានសរៀបគាំសរាងស ា្អីាម្រក្ក់្ក្ាុងខ្លួនរបេ់សគ។ 
Sសគម្រតូវបានោក់្បណាា ស្គនិងស ា្ីទរណុក្មា។សតីសគសរៀបគាំសរាងស ា្ីអាម្រក្ក់្បាន
យ៉ងដូចសមាច? 
Tបនាា ប់មក្សគម្រតូវបានោក់្បណាា ស្គនិងស ា្ទីរុណក្មា។សតីសគសរៀបគាំសរាងស ា្ី
អាម្រក្ក់្បានយ៉ងដូចសមាច? 
Uប ា ប់មក្ទគគតិថាទ វ្ ើយ៉ា ងទម៉ាចទែើមបីចាប់កំ្ ុសអ្វីដែលមានទៅក្នងុអាល់គួរអាន។ 
Vបនាា ប់មក្សគស ា្ីមុខ្ម្រក្ញូវនិងខឹ្ងមួសត៉ស្ម្របទឹក្មុខ្សៅសពលសគោា នអាចីប់ក្ាំ ុេ
សៅក្ាុងអាល់គួរអាន។ 
Wសម្រកាយមក្សគបានស្បរសចញពីការានជាំសនឿនិងបានម្រក្អឺតម្រក្ទមមិនម្រពមតាម
ណាពីស្ងមសទៀត។ 
Xសគនិយយថា៖អាីស្ដលមូ៉ហ្វាំា៉ត់នាាំមក្មិនស្មនជាបនាូលរបេអ់ល់សឡាោះសទវាជាមនតអាគមស្ដលអាក្ដស្ទមក្ស្តប៉ុសណាណ ោះ។ 
Yវាជារក្យេមតីរបេ់មនុេៃពុាំស្មនជាម្រពោះបនាូលរបេ់អល់សឡាោះសនាោះសទ។ 
Zសយងីនឹងបញ្ាូ លពួក្អាក្ម្របឆ្ាំងសៅក្ាុងសភលីងនរក្ស្ដលានសឈាា ោះថាស្គក័្រឱ្យពួក្សគភលក្់ក្សតា របេ់វា។ 



60

aសតីអាសី្ដលស ា្ីឱ្យអាក្(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)ដឹងថានរក្ស្គក័្រជាអាីសនាោះ? 
bវាមិនបនៃល់ទុក្អាីមាង៉សលីអាក្ទទួលទរណុក្មាសឡយីស យីក៏្មិនសចលសគស្ដរ។
បនាា ប់មក្សគនឹងម្រតឡប់មក្ដូចសដីមស យីក៏្ទទួលទរណុក្មាសនាោះសទៀតស្បបសនោះរ ូត។ 
cសភលីងនរក្ស ា្ឱី្យស្េបក្របេពួ់ក្សគស្ម្របសៅជាសលា ។ 
dសៅសលឋីាននរក្ានា៉ឡាអីុកាត់ចាំនួន១៩នាក្ក់្ាំពុងយមការររ។ 

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث
 ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل
 هب مب خب جبحب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي
 مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت

  حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

eស យីសយងីមិនបានបសងាីតអាក្ការររនរក្សម្រៅពីា៉ឡាអីុកាត់សឡយី។មនុេៃោា ន
េមតាភាពអាចស ា្ីបានសទ។ពិតណាេអាពូសជី ុលីបានបដិសេ្ខ្ណៈស្ដលសគ
អោះអាងថាសគនិងម្រកុ្មរបេ់សគអាចទប់ទលនឹងទរុណក្មាបានបនាា ប់មក្ពួគសគនឹង
សចញពីឋាននរក្។ស យីសយងីមិនបានបសងាីតចាំនួនរបេ់ពួក្សគសឡយីសលីក្ស្លងស្តជា
ការស្គក្លបងចាំសរោះពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿនឹងអល់សឡាោះបុ៉សណាណ ោះ។រ ូតដល់ពួក្សគ
ហ្វ ននិយយសផ្តេផ្តត េស យីទរុណក្មារបេ់ពួក្សគកាន់ស្តសកី្នសទាដង។និងសដីមបឱី្យ
បណាា ពួក្យ៉  ូទីស្ដលបានទទួលគមពីសៅរត៉និងពួក្ណាេរនី៉ស្ដលបានទទួលគមពីអីុន
ជីលសជឿជាក់្យ៉ងចាេស់លីការបញ្ាុ ោះគមពីគួរអានស្ដលបញ្ាុ ោះមក្សដីមបបីញ្ញា ក់្សលីគមពីរបេ់ពួក្សគ។និងសដីមបឱី្យបណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿានការសជឿជាក់្ស្ងមសទៀតខ្ណៈ
ស្ដលានភាពម្រេបោា ជាមួយពួក្ស្ដលទទួលគមពី។និងសដីមបកុី្ាំឱ្យអាក្ស្ដលបានទទួល
គមពីរនិងបណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿានការេងៃយ័។និងសដីមបឱី្យបណាា អាក្ស្ដលាន
ជាំងឺសៅក្ាុងចិតារបេ់ពួក្សគនិងពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនិយយថា៖សតីអល់សឡាោះានបាំណងអាី
ចាំសរោះចាំនួនទាំងសនោះ។ដូសចាោះស្ដរអល់សឡាោះស ា្ឱី្យវសងាងចាំសរោះអាក្ណាស្ដលម្រទង់ាន
សចតនាស យីក៏្ចងអុលបងាា ញចាំសរោះអាក្ណាស្ដលម្រទង់ានសចតនាស្ដរ។ស យីោា ន
នរណាាា ក់្ដឹងពីចាំនួនក្ងទ័ពស្នាា េ់របេ់អាក្សម្រៅពីម្រទង់សឡយីស យីវា(នរក្ស្គក័្
រ)ក៏្ោា នអាីសម្រៅពីជាការរ ាំលឹក្ដល់មនុេៃសលាក្ពីភាពខាល ាំពូស្ក្របេ់អល់សឡាោះស្ដរ។  
fវាមិនដូចអាីស្ដលពួក្ោា នជាំសនឿខ្លោះបានអោះអាងថាសគនិងម្រកុ្មរបេ់សគអាចយក្វាោះ
អាក្ការររនរក្ស យីពួក្សគនឹងសចញពីវាវញិសឡយី។អល់សឡាោះេបងនឹងម្រពោះច័នា។ 
gម្រទង់បានេបងនឹងសពលយប់ខ្ណៈស្ដលបានរ ាំលងផុ្តសៅ។ 
hម្រទង់េបនឹងសពលម្រពឹក្សៅសពលស្ដលវាបសរា ញពនលឺ។ 
iឋាននរក្ស្គក័្រជាសម្រោោះក្មាឬវបិតតិដ៏ ា្ំ។ 
jសដីមបជីាការម្រពាននិងបាំភ័យដល់មនុេៃសលាក្។ 
kក្ាុងចាំសណាមពកួ្អាក្(មនុេៃសលាក្)នរណាសគចង់សដីរសៅមុខ្សោយានជាំសនឿ
ចាំសរោះអល់សឡាោះនិងម្របតិបតតទសងាីកុ្េលឬនរណាចង់សដីរងយសម្រកាយសោយការ
ម្របឆ្ាំងនិងស ា្ីអាម្រក្ក់្។ 

 خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم
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 مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي
 يغ ىغ يع ىع يط ىط ِّـ ُّـ َّـ  هي مي هن من مل
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  يس ىس
 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر
  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب

lរាល់ជីវតិនីមួយៗសគយក្សទេតាមទសងាីរបេ់សគ។ជួនកាលទសងាីរបេ់សគអាច
បាំផ្តល ញសគឬជួនកាលទសងារីបេ់សគអាចជួយេសស្រងាា ោះសគ។ 
mសលីក្ស្លងស្តពួក្អាក្ានជាំសនឿពួក្សគមិនជាប់បាំណុលនឹងអាំសពីបាបរបេ់ពួក្សគ
សទ។ស្តពួក្សគសលាោះខ្លួនសោយការស ា្ីអាំសពីកុ្េលរបេ់ពួក្សគ។ 
nក្ាុងស្ងងបរសលាក្ពួក្សគេួរោា សៅវញិសៅមក្សៅក្ាុងឋានេគ៌ួ។ 
oអាំពីពួក្ោា នជាំសនឿស្ដលបានបាំផ្តល ញខ្លួនរបេ់ពួក្សគសោយម្របម្រពឹតាបាបក្មា។ 
pពួក្អាក្ានជាំសនឿេួរពួក្សគថាស តុអាបីានជាសគបញ្ាូ លពួក្អាក្សៅក្ាុងនរក្ចហ្វន់ណាាំ?  
qពួក្សគបានសឆ្លីយថា៖ពួក្សយងីកាលពីមុនមិនបានេាិតក្ាុងចាំសណាមអាក្ស្ដល
ម្របតិបតាិេឡាតសឡយីក្ាុងសពលរេ់សៅសលីសលាកិ្យ។៌ 
rស យីសយងីមិនធ្លល ប់បានផ្ាល់ចាំណីអាហ្វរដល់អាក្ម្រកី្ម្រក្សឡយីនូវអាសី្ដលអល់
សឡាោះបានផ្តល់ឱ្យពួក្សយងី។ 
sពួក្សយងីបានេាិតសៅជាមួយនឹងពួក្អាក្សដីរផ្លូវខុ្េ។រាល់សពលពួក្សគវសងាងសយងីក្៏វសងាងតាមពួក្សគស្ដរ។ 
tពួក្សយងីបដិសេ្មិនសជឿនឹងស្ងងជាំនុាំជាំរោះ។ 
uស យីពួក្សយងីសៅស្តបដិសេ្ស្បបសនោះរ ូតទល់ស្តសេចក្ាីស្គល ប់បានមក្ដល់
ពួក្សយងី។ 
vស យីការស ា្ីអនារាគមន៍ពីបណាា ា៉សឡអីុីកាត់បណាត ណាពីនិងបណាត បុគាលគុេ
លគឺោា នផ្លម្របសយជន៍អាីដល់ពួក្សគសឡយី។ 
wសតីានសរឿងស តុអាីសកី្តសឡងីសទីបស ា្ីឱ្យពួក្សគងាក្សចញពីគមពីអាល់គួរអាន? 
xការងាក្សចញរបេ់ពួក្សគសម្របៀបដូចជាេតាលាស្ដលសផ្អលី។ 
yពួក្សគហ្វក់្បីដូចជាេតាលាស្ដលរត់សគចពីការតាមម្របាញ់របេេ់តាសតា។ 
zផ្ាុយសៅវញិពួក្សគចង់ឱ្យអល់សឡាោះបញ្ាុ ោះគីតាបមក្ឱ្យាា ក់្មួយសដីមបបីញ្ញា ក់្ថាមូ៉ហ្វាំា៉ត់ពិតជារេូ៉លរបេ់អល់សឡាោះ។ស យីមូលស តុស្ដលនាាំឱ្យសកី្តស្បបសនោះគឺមិន
ស្មនមក្ពីភេតុតាាំងានតិចឬសខ្ាយសនាោះសទបុ៉ស្នតគឺសោយស្គរភាពចសចេរងឹរ ៉ោុះនិងភាពម្រក្អឹតម្រក្ទម។ 
Aមិនដូសចា ោះសទផ្ាុយសៅវញិពួក្សគមិនានជាំសនឿនឹងស្ងងបរសលាក្សឡយីសោយស្គរការងប់ងល់ក្ាុងភាពវសងាងរបេ់ពួក្សគស យីពួក្សគក៏្េាិតសលភីាពោា នជាំសនឿរបេ់ពួក្សគសនាោះ។ 
Bពិតម្របាក្ដណាេ់គមពីរគួរអានគឺជាោេ់សតឿននិងការរ ាំលកឹ្។ 
Cអាក្ណាស យីានបាំណងេូម្រតគមពីគួរអានសគពិតជានឹងយក្វាស ា្ជីាសមសរៀន។ 
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Dស យីពួក្សគមិនទទួលវាយក្ជាសមសរៀនសឡយីសលីក្ស្លងស្តអល់សឡាោះាន
សចតនាបុ៉សណាណ ោះ។ម្រទង់គឺជាាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសកាតខាល ចសោយការសោរពតាមបទបញ្ញា
របេ់ម្រទង់និងសជៀេវាងពីអាីស្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់និងជាាា េស់្ដលអភ័យសទេដលខ់្ញុ ាំរបេ់ម្រទង់សៅសពលស្ដលពួក្សគទទួលស្គរភាពក្ាំ ុេ។ 

អាល់គីយ៉មោ៉ះ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
បងាា ញពីឧតតមភាពរបេ់អលស់ឡាោះសលីការម្របមូលផ្តុ ាំមនុេៃនិងស ា្ីឱ្យរេ់សឡងីវញិ។ 
តា ាសេៀរ 

  يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

Aអលស់ឡាោះបានេបងនឹងស្ងងបរសលាក្(ស្ងងគីយ៉ា៉ត់)ជាស្ងងស្ដលមនុេៃសលាក្ម្រត
ឡប់សៅរក្អលស់ឡាោះ។ 
Bម្រទង់េបងនឹងវញិ្ញា ណដ៏បរេុិទធស្ដលស្តងបសនាា េចាំសរោះក្ាំ ុេរបេ់ខ្លួនស្ដលមិនបានស ា្ទីសងាីកុ្េលសម្រចីននិងស្គត យសម្រកាយសលកីារម្របម្រពឹតតិអាំសពីអាម្រក្ក់្។ម្រទង់េបង
នឹងពីរម្របការសនោះថាម្រទង់នឹងស ា្ឱី្យមនុេៃទាំងអេ់រេ់សឡងីវញិសដីមបជីាំនុាំជាំរោះពួក្សគ 
និងតេាងដល់ពួក្សគ។ 
Cសតីមនុេៃគិតស្គា នថាសយងីមិនម្របមូលឆ្អឹងរបេ់ពួក្សគបនាា ប់ពីពួក្សគបានស្គល ប់
សដីមបសី ា្ីឱ្យសគរេ់សឡងីវញិស្មនសទ? 
Dពិតណាេ់សយងីានអានុភាពម្រគប់ម្រោន់ក្ាុងការម្របមូលវាសឡងីវញិ។សយងីអាចម្របមូលចុងម្រាមស្ដរបេ់សគស យីបសងាីតវាឱ្យដូចសដីមវញិ។ 
Eផ្ាុយសៅវញិសោយភាពោា នជាំសនឿនឹងការស ា្ីឱ្យរេស់ឡងីវញិមនុេៃចង់ម្របម្រពឹតតអាំសពីអាម្រក្ក់្បនតសៅអនាគតសទៀត។ 
Fសគេួរក្ាុងបាំណងសេីចចាំអក្សមីលងាយថាសតីស្ងងបរសលាក្នឹងសកី្តសឡងីសៅសពល
ណា? 
Gសៅសពលស្ភាក្ភ័យេលន់សស្គល ម្រេឡាាំងកាាំងខ្ណៈស្ដលស ញីនូវអាីស្ដលពួក្សគបាន
បដិសេ្សកី្តសឡងី។ 
Hម្រពោះចនាបានបាត់បង់ពនលឺ។ 
Iស យីម្រពោះអាទិតយនិងម្រពោះចនាម្រតូវបានសគម្របមូលផ្តុ ាំ។ 
Jសៅស្ងងសនាោះមនុេៃម្របម្រពឹតតបទសលាីេនិយយថាសតីានទីណាេម្រាប់រត់សគច? 
Kសទ!ោា នក្ស្នលងរត់សគចសឡយីក្ាុងស្ងងសនាោះ។ោា នទីជម្រមក្រត់សគចេម្រាប់អាក្ម្របម្រពឹតតបទសលាេីសឡយី។ 
Lក្ស្នលងវលិម្រតឡប់សៅស្ងងសនាោះានស្តសឆ្ព ោះសៅកាន់ាា េ់របេ់អាក្បុ៉សណាណ ោះសដីមបី
ជាំនុាំជាំរោះនិងតេាង។ 
Mសៅស្ងងសនាោះមនុេៃសលាក្ម្រតូវសគម្របាប់នូវអាីស្ដលសគបានម្របម្រពតឹាក្នលងមក្និងអាី
ស្ដលសគមិនបានម្របម្រពឹតា។ 
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Nផ្ាុយសៅវញិមនុេៃសលាក្គឺជាអាក្ស ា្សី្គក្ៃសីលីខួ្លនឯងសោយម្រគប់អវៈយវៈទាំងអេ់ស ា្សី្គក្ៃសីលីខ្លួនឯង។ 
Oសទោះបីជាសគសោោះស្គរយ៉ងណាក្៏សោយក្ោ៏ា នម្របសយជន៍អាេីម្រាប់ខ្លួនសគសនាោះសទ។ 

  هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خي حي جي ٰه مه جه
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن

Pចូរអាក្(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)កុ្ាំក្សម្រមីក្អណាត តរបេ់អាក្សលឿនសពក្សៅសពលេូម្រតវា
សោយស្គរម្របញាប់ចង់ទសនាញវា។ 
Qសយងីជាអាក្ទទួលខុ្េម្រតវូស្ងរក្ាវាសៅក្ាុងម្រទូងរបេ់អាក្។ស យីឱ្យអាក្េូម្រតវាបានម្រតឹមម្រតូវ។ 
Rសបីេិនជាសយងីបសម្រងៀនអាក្េូម្រតចប់តាមរយៈជីម្រពីលរចួ។ចូរសៅឱ្យស្គង មម្រតង
ម្រតាបស់្គត ប់ការេូម្រតរបេស់គ។ 
Sបនាា ប់មក្សយងីជាអាក្បក្ម្រស្គយបញ្ញា ក់្ម្របាប់ដល់អាក្។ 
Tសទ!វាមិនដូចអាីស្ដលពួក្អាក្អោះអាងថាមិនអាចសៅរចួសទស្ដលានការរេ់សឡងី
វញិពីសម្ររោះពួក្អាក្បានដឹងថាលទធភាពស្ដលអាចបសងាតីពួក្អាក្ពីោា នមិនអាចថា
ោា នលទធភាពក្ាុងការស ា្ីឱ្យរេ់សឡងីវញិសឡយីផ្ាុយសៅវញិមូលស តុពិតសនាោះគឺពួក្អាក្ម្រេឡាញ់ចូលចិតាការរេ់សៅក្ាុងសលាកិ្យសនោះ។ 
Uស យីពួក្អាក្សបាោះបង់ស្ងងបរសលាក្ជាាោ៌ស្ដលអលស់ឡាោះសម្របីឱ្យពួក្អាក្សោរព
ម្របតិបតតនិងសបាោះបង់អាីស្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់។ 
Vសៅស្ងងសនាោះទឹក្មុខ្អាក្ានជាំសនឿទាំងឡាយរកី្រាយម្រេេ់ម្រស្គយនិងស្គអ តផូ្រផ្ង់។ 
Wេមលងឹសមីលសៅកាន់ម្រពោះជាាា េ់របេ់ខ្លួន។ 
Xស យីសៅស្ងងសនាោះទឹក្មុខ្អាក្ោា នជាំសនឿសម្រក្ៀមម្រក្ាំសកី្តទុក្េសស្គក្។ 
Yសោយពួក្សគគិតយ៉ងចាេ់ថាសគនឹងទទួលនូវទរុណក្មាយ៉ង ង្ន់ ង្រ។ 

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
 يف ىف يث نثىث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ىنين
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب

Zមិនដូចអាីស្ដលពួក្ោា នជាំសនឿគិតសឡយីថាសៅសពលស្ដលពួក្សគស្គល ប់ពួក្សគមិន
ម្រតូវទទួលទរណុក្មាសឡយី។សៅសពលស្ដលវញិ្ញា ណបានមក្ដល់បាំពង់ក្។ 
aមនុេៃបាននិយយសៅកាន់ោា ថា៖សតីាននរណាអាចពាបាលសគបាន? 
bស យីសគបានដឹងខ្លួនឯងចាេ់ថាសគដល់សពលម្រតូវលាចក្សលាក្យីស៌ យី។ 
cស្គា នភាពលាំបាក្បានម្របមូលផ្តុ ាំសៅចុងសម្រកាយស្នសលាកិ្យនិ៌ងសពលចប់សផ្តីមស្នស្ងងបរសលាក្។ 
dសម្រកាយសពលសគដក្វញិ្ញា ណរចួសគនាាំវញិ្ញា ណសនាោះសៅកាន់ម្រពោះជាាា េ់របេស់គ។ 
eស យីពួក្ោា នជាំសនឿមិនបានសជឿសលីអាក្នាាំស្គរនិងមិនបានថាា យបងាាំសៅចាំ 
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សរោះអល់សឡាោះសឡយី។ 
fក៏្បុ៉ស្នាសគបានបដិសេ្នឹងអាសី្ដលអាក្នាាំស្គរបាននាាំមក្និងបានស្បរសចញពីការពិត។ 
gប ា ប់មក្ពួក្គម ន ំទនឿបានទៅ ួប ំុទ្គួសាររបស់ទគទោយទ្ក្អឺ្តទ្ក្រមនងិអួ្តអាង។ 
hវនិាេអនារាយស យីអាក្ោា នជាំសនឿវនិាេអនារាយស យីអាក្ោា នជាំសនឿ។ 
iអលស់ឡាោះបានបញ្ញា ក់្មតងសទៀត៖វនិាេអនារាយស យីអាក្ោា នជាំសនឿវនិាេអនា
រាយស យីអាក្ោា នជាំសនឿ។ 
jសតីមនុេៃសលាក្នឹក្ស្គា នថា៖អល់សឡាោះសបាោះបង់សចលពួក្សគសោយមិនបងាា ប់
សម្របីឱ្យស ា្អីាីឬ? 
kសតីមនុេៃមិនបានសកី្តមក្ពីទឹក្កាមមួយតាំណក់្ស្ដលចូលសៅក្ាុងេបូនាត យរបេ់សគសទឬ? 
lបនាា ប់មក្សគក៏្កាល យសៅជាដុាំឈាមស យីម្រទង់បានបសងាីតវារចួក៏្ស ា្ីឱ្យានរូបរាង
សពញលក្េណៈ។ 
mសម្រកាយមក្ម្រទង់បានបសងាីតអាំពីវាជាពីរសភទានសភទម្របុេនិងសភទម្រេី។ 
nសតីសនាោះមិនស្មនជាអាក្ស្ដលានលទធភាពម្រគប់ម្រោន់ក្ាុងការស ា្ីឱ្យមនុេៃស្គល ប់រេ់សឡងីវញិសដីមបជីាំនាំជាំរោះសទឬ?ផ្ាុយសៅវញិម្រទង់ពិតជាានលទធភាពម្រគប់ម្រោន់។ 

អាលអ់ុី នសាន 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
រ ាំលឹក្មនុេៃសលាក្ពីសដីមក្ាំសណីតរបេ់សគនិងមូលស តុស្ដលបសងាីតពួក្សគស យីនិង
ាោ៌របេ់ពួក្សគសៅក្ាុងភពទាំង២(ស្ផ្នដីនិងបរសលាក្)និងបសងាីញពីលាភេកាា រៈក្ាុងឋានេួគ៌សដីមបអីាក្ានជាំសនឿានភាពនឹងនរនិងអាំរវនាវដល់ពួក្ោា នជាំសនឿ។ 
តា ាសេៀរ 

 مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ

Aជាការពិតណាេ់រយៈសពលដ៏យូរបានក្នលងផុ្តពីមនុេៃសលាក្ខ្ណៈស្ដល
មនុេៃសលាក្ពុាំទន់សកី្តានសឡងីស្ដលសគមិនដឹងថាវាជាអាីសស្គោះសនាោះ។ 
Bពិតម្របាក្ដណាេ់សយងីបានបសងាីតមនុេៃសលាក្អាំពីតាំណក់្ទឹក្កាមស្ដលលាយ
ចូលោា រវាងទឹក្កាមបុរេនិងទឹក្កាមស្រេតីសដីមបសីយងីនឹងស្គក្លបងសគនូវអាីស្ដលសយងី
បានបងាា ប់សម្របី។រចួមក្សយងីបានស ា្ីឱ្យសគស្គា ប់ឮនិងសមីលស ញីសដីមបឱី្យពួក្សគអនុ
វតតនូវអាីស្ដលសយងីបានោក់្ជាចាប់សលីពួក្សគ។ 
Cពិតម្របាក្ដណាេ់សយងីបានចងអុលបងាា ញសគនូវាោ៌ដ៏ម្រតឹមម្រតូវតាមរយៈរក្យេមតីរបេ់អាក្នាាំស្គររបេ់សយងីសដីមបឱី្យពួក្សគដឹងថាសនាោះគឺជាាោ៌វសងាង។ស យីបនាា ប់
ពីសនាោះពួក្សគអាចទទួលបានការចងអុលបងាា ញសលីាោ៌ដ៏ម្រតឹមម្រតូវនឹងកាល យជាខ្ញុ ាំបាំសរ ីស្ដលានជាំសនឿនិងជាអាក្ដឹងគុណសៅចាំសរោះអល់សឡាោះឬពួក្សគអាចវសងាងសចញពីវា
នឹងកាល យជាខ្ញុ ាំបាំសរសី្ដលោា នជាំសនឿនិងជាអាក្រមិលគុណជាំសរោះអល់សឡាោះ។ 
បនាា ប់ពីអលស់ឡាោះបានម្របាប់ពីម្របសភទទាំងពីរស្នអាក្ចងអុលបងាា ញនិងអាក្វសងាងអល់សឡាោះបានបញ្ញា ក់្ពីរលទធផ្លរបេ់វាទាំងពីរ។ 

 مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ٰه
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 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب
Dពិតម្របាក្ដណាេ់សយងីបានសរៀបចាំេម្រាប់ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះនិង
អាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់នូវម្រចវាក់្ស្ដក្អូេពួក្សគចូលនរក្នងិសខាា ោះេម្រាប់ោក់្ភាា ប់សៅ
ក្ាុងនរក្និងសភលីងនរក្ស្ដលសឆ្ោះយ៉ងេសនាធ េសៅធ ។ 
Eពិតម្របាក្ដណាេ់បណាា អាក្ស្ដលស្គងអាំសពីលអគឺពួក្សគទទួលទនម្រស្គស្ដល
លាយជាមួយវាអាំពីទឹក្ម្រក្អូបសៅក្ាុងស្ងងបរសលាក្។ 
Fសនោះជាទឺក្េម្រាប់ម្រកុ្មស្ដលសោរពតាមស យីវាជាម្របភពទឹក្ងាយម្រេួល
ទទួលទនស្ដលអល់សឡាោះបានផ្តល់ឱ្យពួក្សគសៅក្ាុងឋានេួគ៌ពួក្សគអាចសម្របីម្របាេវ់ាតាមចាំណង់ចិតា។ 
Gលក្េណៈេមបតតិអាក្ស្ដលបានពិស្គរទឹក្សនាោះគឺពួក្សគបានបាំសពញនូវការតពាកិ្ចា
ស្ដលពួក្សគបានប៉ង(ក្ាុងការម្របតិបតាិតាមអល់សឡាោះ)ស យីពួក្សគសកាតខាល ចស្ងងមួយស្ដលទរុណក្មារបេ់វារាលោលម្រគប់ទីក្ស្នលងវាគឺស្ងងបរសលាក្។ 
Hស យីពួក្សគផ្ាល់ចាំណីអាហ្វរស្ដលពួក្សគចូលចិតានិងម្រតូវការសៅដល់ជនម្រកី្ម្រក្
និងកូ្នក្ាំម្ររស យីនិងសវលយីេឹក្។ 
Iពួក្ទគមានក្តសីបាយរកី្រាយក្នុងខលួនរបស់ពួក្ទគ។ជាការពតិណ្ដស់ពួក្ទគមិនបានផាល់
ចំណីអាហរែល់ពួក្អ្នក្ទំាងទ ោះទ ើយទលើក្ដលងដតទ វ្ ើទែើមបអី្ល់ទ ោះប៉ាុទណ្ដណ ោះទោយ
ពួក្ទគមិនចង់បានការតបសនងនងិគុណបំណ្ដច់អ្វីពពួីក្អ្នក្ទំាងទ ោះទ ើយ។ 
Jពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្សយងីសកាតខាល ចាា េ់របេ់ពួក្សយងីសៅស្ងងមួយស្ដលាា ក់្ៗ
មុខ្ម្រក្ញូវសោយស្គរភាពភ័យខាល ចនិងក្តីរនធត់សៅស្ងងសនាោះ។ 
Kអលស់ឡាោះបានការររពួក្សគពីសម្រោោះអាម្រក្ក់្ស្ន ស្ងងសនាោះស យីបានម្របទនឱ្យពួក្
សគនូវពនលឺដ៏ម្រតចោះម្រតចង់សៅសលមុីខ្របេ់ពួក្សគនិងសេចក្ាីរកី្រាយក្ាុងចិតតពួក្សគសទៀតផ្ង។ 
Lស យីម្រទង់បានតបេាងដល់ពួក្សគនូវឋានេួគ៌និងេាំសលៀក្បាំរក់្ស្ដលស ា្ីអាំពី
េូម្រតសោយស្គរការអត់ ា្ត់របេ់ពួក្សគក្ាុងការអនុវតតតាមបទបញ្ញា និង ការក្ាំណត់របេ់អល់សឡាោះនិងការអត់ ា្ត់របេ់ពួក្សគពីការមិនម្របម្រពឹតតអាបាយមុខ្។ 

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ
 حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ معجغ جع مظ

 جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك
Mសោយពួក្សគអងាុយស្ផ្អក្សៅសលីសៅអីស្ដលតុបស្តងយ៉ងម្រេេ់ស្គអ ត់សៅក្ាុងឋានេួគ៌សនាោះ។សៅក្ាុងសនាោះពួក្សគមិនម្រតូវក្ាំសៅម្រពោះអាទិតយសឡយីស យីក៏្មិនម្រតជាក់្ខាល ាំងស្ដរ។ផ្ាុយសៅវញិពួក្សគសៅក្ាុងមលប់រ ូតមិនសៅត ស យីក៏្មិនម្រតជាក់្ស្ដរ។ 
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Nស យីមលប់សដីមសវរីបេ់វាសៅជិតពួក្សគស យីស្ផ្លសវរីបេវ់ាម្រតូវសគស ា្ីឱ្យងាយ
ម្រេួលសបោះបាំផុ្ត។ងាយម្រេួលេម្រាប់អាក្ស្ដលចង់សបោះយក្មក្បរសិភាគពួក្សគអាច
សដក្សបោះក៏្បានអងាុយសបោះក្៏បានវសបោះក្៏បាន។ 
Oស យីានអាក្បសម្រមីសដីរជុាំវញិពួក្សគសោយានសម្រគឿងភាជន៍ស្ដលស ា្ីអាំពីម្របាក់្និង
ស្ពងងាស្ក្វភលឺសផ្លក្សៅសពលស្ដលពួក្សគម្រតូវការពិស្គរ។ 
Pវាថាល ដូចក្ញ្ា ក់្ម្រោន់ស្តវាស ា្អីាំពីម្របាក់្ស្ដលម្រតូវបានក្ាំណត់វាយ៉ងេមលាមមិន
សពក្ស យីក៏្មិនតូចស្ដរេម្រាប់ទទួលទនតាមចាំណង់ចិតារបេ់ពួក្សគ។ 
Qស យីពួក្អាក្ស្ដលងាុ ាំសងាីងសនាោះម្រតូវបានសគឱ្យទទលួទនម្រស្គស្ដលលាយជាមួយវា
នូវរេជាតិខ្ញី។ 
Rម្របភពម្រស្គសៅក្ាុងឋានេួគ៌សនាោះសគឱ្យសឈាា ោះថា៖ស្គលស់្គ ពលី។ 
Sស យីសក្ាងៗស្ដលសៅវយ័សក្ាងជាអមតៈសដីរជុាំវញិរង់ចាំបសម្រមីពួក្សគ។សៅសពល
ស្ដលអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)ស ញីពួក្សគអាក្នឹងគិតថាពួក្សគជាគជ់ខ្យងដ៏ភលឺស្ចងចាំង
សោយស្គរភាពម្រេេ់ស្គអ តនិងេមបុរដ៏ម្រេេ់ថាល និងទឹក្មុខ្ម្រេេ់បេ់របេ់ពួក្សគ។ 
Tស យីសៅសពលស្ដលអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)ម្រក្សឡក្សមីលសៅទីសនាោះ(ឋានេួគ៌)អាក្
នឹងស ញីសនៀក្ា៉ត់ម្រគប់ស្បបយ៉ងស្ដលអាក្នឹក្ស្គា នមិនដល់និងអាំណាចដ៏ ា្ំស្ង
មិនអាចគណនាបាន។ 
Uសៅពីសលីខ្លួនម្របាណរបេ់ពួក្សគគឺេាំសលៀក្បាំរក់្ស ា្ីអាំពីេូម្រតម៉ដឋស្ខ្និងេូម្រត
ម្រកាេ់ពណ៌ស្បតង។ស យីពួក្សគម្រតូវបានសគបាំរក់្ក្ងស្ដម្របាក់្។ស យីាា េរ់បេ់
ពួក្សគបានម្របទនឱ្យពួក្សគនូវសភេជាៈដ៏បរេុិទធ ។ 
Vសគបាននិយយសៅកាន់ពួក្សគសោយសលីក្ដាំសកី្ងថា៖ពិតម្របាក្ដណាេ់សនៀក្
ា៉ត់សនោះគឺជាការតបេាងេម្រាប់ពួក្អាក្វាជាផ្លបុណយរបេពួ់ក្អាក្សលីទសងាលីអ
របេ់ពួក្អាក្ស យីការខ្ាំម្របឹងស្ម្របងរបេ់ពួក្អាក្ម្រតូវបានអល់សឡាោះទទលួយក្។ 

 هب مب هئ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن
 حم جم يل ىل مل خل  هش مش هس مس هث مث هت مت
 ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم
 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه
 نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت
Wពិតម្របាក្ដណាេ់សយងីបានបញ្ាុ ោះគមពីរគួរអានឱ្យអាក្(ម៉ូហ្វាំា៉ត់)ជាដាំណាក់្កា
លៗ។សយងីមិនបានបញ្ាុ ោះវាមតងទាំងអេស់នាោះសទ។ 
Xចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)អត់ ា្ត់ចាំសរោះបទបញ្ាតិស្ន ាា េ់របេ់អាក្ស យីកុ្ាំម្របតិបតាិ
តាមអាក្ស្ដលម្របម្រពឹតាបាបក្មាឬអាក្ម្របឆ្ាំងក្ាុងចាំសណាមពួក្សគឱ្យសស្គោះ។ 
Yចូរម្របតិបតតេិឡាតចាំសរោះាា េ់របេ់អាក្សៅសពលម្រពឹក្េឡាត់ហ្វា ជរនិ៏ងេឡាត់
 ៃូ ូទនិងអាសេីរសៅសពលលាង ច។ 
Zចូររ ាំលឹក្សៅចាំសរោះម្រទង់សោយេឡាតទាំង២៖េឡាតសា៉គរបិនិងេឡាត់អីុសេី
ស យីចូរេ ូជូត(ថាា យបងាាំ)ចាំសរោះម្រទង់និងសលីក្តសមាីងម្រទង់បនាា ប់ពីវាទាំងពីរ។ 
aពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្ទាំងសនាោះ(ពួក្មូេារគីីន)ម្រេឡាញ់ការរេស់ៅក្ាុងសលាកិ្យនិងយក្ចិតតទុក្េោក់្សលីវាស យីពួក្សគសបាោះបង់ស្ងងស្ដលានភាពវកឹ្វរដ៏ខាល ាំង
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កាល (ស្ងងបរសលាក្)ោក់្សម្រកាយខ្ាងរបេ់ពួក្សគ។ 
bសយងីគឺជាអាក្ស្ដលបានបសងាីតពួក្សគនិងបានពម្រងឹងរាងកាយរបេពួ់ក្សគ។ស្តសបី
សយងីានសចតនាចង់បាំផ្តល ញពួក្សគសយងីក៏្អាចផ្តល េ់បាូរម្រកុ្មសផ្ៃងសទៀតដូចពួក្សគមក្ជាំនួេវញិបានស្ដរ។ 
cពិតម្របាក្ដណាេ់ជាំពូក្សនោះគឺជាការោេ់សតឿនិងការរ ាំលឹក្មួយ។ដូសចាោះអាក្ណាស យី
ម្របាថាា ចង់បានលអសនាោះសគពិតជាសម្រជីេសរេីាោ៌សៅកាន់ាា េ់របេ់សគជាមិនខាន។ 
dស យីពួក្អាក្មិនអាចានបាំណងស ា្ីអាមួីយបានសឡយីសលកី្ស្លងស្តអល់សឡាោះ
ានសចតនាបុ៉សណាណ ោះ។ពិតម្របាក្ដណាេ់អល់សឡាោះមហ្វដឹងមហ្វគតិបណឌិ ត។ 
eសោយម្រទង់នឹងបញ្ាូ លសៅក្ាុងក្ាីសមតាា ក្រុណារបេ់ម្រទង់ចាំសរោះអាក្ណាស្ដលម្រទង់
ានសចតនា។ស យីពួក្ស្ដលបាំរនម្រទង់បានសរៀបចាំេម្រាប់ពួក្សគនូវទរុណក្មាដ៏
ស្េនវចឺប់។ 

អាលម់រូសុី ឡាត 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
បញ្ញា ក់្ពីការានពិតស្នស្ងងបរសលាក្តាមរយៈភាេតុតាងស្ដលពួក្អាក្ម្របឆ្ាំងទមទរស យីភាា ប់មក្ជាមួយវាផ្ងស្ដលនូវការម្រពាននិងការគាំរាមក្ាំស្ ង។ 
តា ាសេៀរ 

  من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

  جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب 
 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

Aអលស់ឡាោះេបងនឹងខ្យល់(ឬា៉ឡាអីុកាត់)ស្ដលម្រតូវសគបញ្ាូ នមក្ជាបនាបនាា ប់។ 
Bអលស់ឡាោះេបងនឹងខ្យល់ពយុោះដ៏ខាល ាំងកាល ។ 
Cអលស់ឡាោះេបងនឹងខ្យល់ស្ដលពម្រងាយទឹក្សភលៀង។ 
Dអ្ល់ទ ោះសបងនងឹមា៉ា  អីុ្កាត់ដែលដបងដចក្នវូទ្បការពតិនងិទ្បការមិនពតិ។ 
Eអលស់ឡាោះេបងនឹងា៉ឡាអីុកាត់ស្ដលនាាំស្គរមក្ឱ្យបណាា អាក្នាាំស្គរ។ 
Fសគបាននាាំមក្នូវវា ុជីាការអត់ឱ្នពីអល់សឡាោះចាំសរោះមនុេៃសលាក្ស យី
ោេ់សតឿនពួក្សគឱ្យម្របុងម្របយត័ាចាំសរោះទរណុក្មារបេ់ម្រទង់។ 
Gពិតម្របាក្ដណាេ់អាសី្ដលសគេនាអាំពីការបសងាីតសឡងីវញិការជាំនុាំជាំរោះនិងការតប់
េាងនឹងសកី្តសឡងីយ៉ងពិតម្របាក្ដ។ 
Hបនាា ប់មក្សៅសពលស្ដលផ្តា យទាំងឡាយម្រតូសគបាំបាត់ពនលឺរបេ់វាស យីពនលឺរបេ់
វាបានបាត់បង់ទាំងម្រេុង។ 
Iសៅសពលស្ដលសម ម្រតូវសម្របោះស្បក្ស យីា៉សឡអីុីកាត់បានចុោះមក្។ 
Jស យីសៅសពលស្ដលភាាំម្រតូវសគស ា្ីឱ្យផ្ាុោះសបីុងសខ្ាចខ្ាីពីក្ស្នលងរបេ់វា។ 
Kស យីសៅសពលស្ដលបណាា អាក្នាាំស្គរម្រតូវសគម្របមូលតាមកាលក្ាំណត់។ 
Lេម្រាប់ស្ងងដ៏ម ាិពួក្ោត់ម្រតូវានវតតានសៅស្ងងសនោះសដីមបសី ា្សី្គក្ៃសីលីម្របជា
ជាតិរបេ់ពួក្ោត់។ 
Mេម្រាប់ស្ងងកាត់ក្តរីវាងមនុេៃសលាក្តាមអាំសពីរបេ់ពួក្សគស យីពួក្សគម្រតូវបាំស្បក្
ជាពីរមួយម្រកុ្មសៅឋានេួគ៌និងមួយម្រកុ្មសៅឋាននរក្។ 
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Nសតីអាសី្ដលស ា្ីឱ្យអាក្(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)ដឹងថាស្ងងវនិិចោយ័ជាអាសីនាោះ ? 
Oសៅស្ងងសនាោះការវនិាេអនារាយគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដល បដិសេ្នឹងការពិតបដិសេ្នឹង
អាីស្ដលអល់សឡាោះបានផ្តលឱ់្យអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់។ 

 خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ
  ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مك لك
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

Pសតីមិនស្មនសទឬសយងីបានបាំផ្តល ញពួក្កាស ាៀរស្នម្របជាជាតិេម័យមុនសោយស្គរ
ស្តពួក្សគមិនសជឿចាំសរោះពួក្រេ៉ ូលរបេពួ់ក្សគសនាោះ? 
Qបនាា ប់មក្ពួក្ជាំនាន់សម្រកាយក៏្បានស ា្ីដូចពួក្សគស យីសយងីក៏្បានបាំផ្តល ញពួក្សគ
ដូចពួក្អាក្មុនស្ដរ។ 
Rដូសចាោះស្ដរសយងីស ា្ីសៅសលីពួក្ម្របម្រពឹតាបាបក្មាពួក្បដិសេ្នឹងអាីស្ដលអាក្នាាំស្គរ
ម៉ូហ្វាំា៉តប់ាននាាំមក្។ 
Sសៅស្ងងសនាោះការវនិាេអនារាយទរណុក្មាគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងការ
េនារបេ់អល់សឡាោះសលីការោក្ទរុណក្មាសលពួីក្ម្របម្រពឹតតបាបក្មា។ 
Tសតីមិនស្មនសទឬសយងីបានបសងាីតពួក្អាក្ពីធ្លតុទឹក្ដ៏ទន់សខ្ាយបាំផុ្តគឺទឹក្កាម។ 
Uសយងីបានោក់្វាសៅក្ស្នលងដ៏ានេុវតាិភាពគឺសៅក្ាុងេបូនមនុេៃម្រេី។ 
Vានយៈកាលក្ាំណត់មួយគឺរយៈសពលស្នការានទមងន់។ 
Wសយងីបានក្ាំណត់លក្េណេមបតតិរបេ់ទរក្និងបានក្ាំណត់ពណ៌េាំបុលសគនិង
អាីសផ្ៃងសទៀត។អាក្ស្ដលក្ាំណត់ម្រកឹ្តយម្រក្មដ៏ម្របសេីរបាំផុ្តគឺអលស់ឡាោះជាាា េ។់ 
Xសៅស្ងងសនាោះការវនិាេអនារាយទរណុក្មាគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងការ
េនារបេ់អល់សឡាោះសលីការោក្ទរុណក្មាសលពួីក្ម្របម្រពឹតតបាបក្មា។ 
Yសតីមិនស្មនសទឬសយងីបានបសងាីតស្ផ្នដីជាក្ស្នលងេម្រាប់ម្របមូលផ្តុ ាំមនុេៃទាំងឡាយ។ 
Zទាំងមនុេៃរេ់ឱ្យានជាលាំសៅឋានស្គា ក់្សៅសលវីានិងអាក្ស្គល ប់ម្រតូវបានសគក្ប់
សៅក្ាុងផ្ាូរ។ 
aស យីសយងីបានបសងាីតភាាំខ្ពេ់ៗសៅសលីវាសដីមបទីប់លាំនឹងនិងបានផ្ាលទឹ់ក្បរេុិទធ
ឱ្យពួក្អាក្។ស យីអាក្ស្ដលបានបសងាីតអាីៗទាំងសនោះមិនអេមតាភាពបសងាតីពួក្អាក្
សឡងីវញិសឡយី។ 
bសៅស្ងងសនាោះការវនិាេអនារាយទរណុក្មាគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងការ
េនារបេ់អល់សឡាោះសលីការោក្ទរុណក្មាសលពួីក្ម្របម្រពឹតតបាបក្មា។ 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
   نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق
 مبخب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب
cសគនិយយសៅកាន់ពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងអាសី្ដលអាក្នាាំស្គរពួក្សគបាននាាំមក្ថា
ចូរពួក្អាក្នាាំោា សៅចុោះសៅកាន់អាីស្ដលពួក្អាក្ធ្លល ប់បានបដិសេ្។ 
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dចូរនាាំោា សៅកាន់មលប់ស្ផ្ៃងស្នសភលីងនរក្ស្ដលក្ាំពុងឆ្បសឆ្ោះស យីស្ផ្ៃងសនាោះស្បក្
សៅជាបីស្ផ្ាក្។ 
eមិនានមលប់ម្រតជាក់្ស យីក៏្ោា នអាីអាចរារា ាំងពីក្សតត សភលីងនរក្ស្ដរ។ 
fសភលីងនរក្សនោះវាជោះផ្តា សភលីងរាល់ផ្តា សភលងីរបេ់វានីមួយានទាំ ាំបុ៉នមហ្វវាិនដ៏ ា្ំ
េាឹមស្េា។ 
gផ្តា សភលីងសនាោះសៅសពលវាផ្ាុោះសបីុងស យីធ្លល ក់្មក្សៅេល់ក្សមាចក្មាីរបេវ់ាានទាំ ាំប៉ុណេតាអូដឋពណ៌សលា ។ 
hសៅស្ងងសនាោះការវនិាេអនារាយទរណុក្មាគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងការ 
េនារបេ់អល់សឡាោះសលីការោក្ទរុណក្មាសលពួីក្ម្របម្រពឹតតបាបក្មា។ 
iសនោះគឺជាស្ងងស្ដលពួក្សគមិនអាចនិយយបានសឡយី។ 
jស យីពួក្សគមិនម្រតូវសគអនុញ្ញា តឱ្យនិយយសោោះស្គពីការម្របឆ្ាំងនិងទសងាីអាម្រក្ក់្
របេ់ពួក្សគបានសឡយី។  
kសៅស្ងងសនាោះការវនិាេអនារាយទរណុក្មាគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងការ
េនារបេ់អល់សឡាោះសលីការោក្ទរុណក្មាសលពួីក្ម្របម្រពឹតតបាបក្មា។ 
lសនោះស យីគឺជាស្ងងកាត់សេចក្ាីរវាងមនុេៃសលាក្ស្ដលសយងីបានម្របមូលពួក្អាក្
និងពួក្ជាំនាន់មុនក្ាុងសពលស្តមួយ។ 
mម្របេិនសបីពួក្អាក្ានលបចិក្លអាីសដីមបយីក្វាោះពីទរណុក្មារបេ់អល់សឡាោះចូរ
ពួក្អាក្បសញ្ាញមក្ចុោះ។ 
nសៅស្ងងសនាោះការវនិាេអនារាយទរណុក្មាគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងការ
េនារបេ់អល់សឡាោះសលីការោក្ទរុណក្មាសលពួីក្ម្របម្រពឹតតបាបក្មា។ 

 مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس
 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف 

  جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل
 مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه

oពិតម្របាក្ដណាេ់បណាា អាក្ស្ដលសកាតខាល ចអល់សឡាោះសោយងនុវតតតាមបទ
បញ្ញា ម្រទង់ស យីសជៀេវាងពីម្របការស្ដលម្រទងហ់្វមឃាត់គឺសៅក្ាុងមលប់សដីមសវឋីានេួគ៌ជាមួយនឹងម្របភពទឹក្ដ៏សម្រចីន។ 
pនិងានស្ផ្លសវមី្រគប់ម្របសភទតាមអាីស្ដលពួក្សគម្របាថាា ។ 
qសគនិយយសៅកាន់ពួក្សគថាចូរពួក្អាក្បរសិភាគនិងទទួលទនពីរបេ់ស្ដលលអសោយក្ាី
រកី្រាយសោយស្គរស្តអាីស្ដលពួក្អាក្ធ្លល ប់បានម្របម្រពឹតាទសងាីកុ្េលកាលសៅសលាកិ្យ។៌ 
rដូសចាោះស្ដរសយងីពិតជានឹងតបេាងដល់បណាា អាក្ស្ដលស្គងអាំសពីលអ។ 
sសៅស្ងងសនាោះការវនិាេអនារាយទរណុក្មាគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងការ
េនារបេ់អល់សឡាោះសលីការោក្ទរុណក្មាសលពួីក្ម្របម្រពឹតតបាបក្មា។ 
tសគនិយយសៅកាន់ពួក្បដិសេ្ថាចូរពួក្អាក្េុីចុក្និងរកី្រាយបនតិចចុោះសៅសលី
សលាកិ្យស៌នោះពិតណាេ់ពួក្អាក្គឺជាឧម្រកិ្ដឋជនសោយស្គរការម្របឆ្ាំងចាំសរោះអល់
សឡាោះនិងបដិសេ្នឹងអាក្នាាំស្គរ។ 
uសៅស្ងងសនាោះការវនិាេអនារាយទរណុក្មាគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងការ
េនារបេ់អល់សឡាោះសលីការោក្ទរុណក្មាសលពួីក្ម្របម្រពឹតតបាបក្មា។ 
vសៅសពលសគសម្របីឱ្យពួក្សគេឡាតពួក្សគមិនម្រពមេឡាតសឡយី។ 
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wសៅស្ងងសនាោះការវនិាេអនារាយទរណុក្មាគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងការ
េនារបេ់អល់សឡាោះសលីការោក្ទរុណក្មាសលពួីក្ម្របម្រពឹតតបាបក្មា។ 
xសបីគមពីគួរអានស្ដលបញ្ាុ ោះពីម្រពោះជាាា េ់ពួក្សគោា នជាំសនឿសតីានរក្យអាីសម្រៅពីវាស្ដលស ា្ឱី្យពួក្សគានជាំសនឿសនាោះ? 

អានណ់ាហ្វព ក្ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះការបញ្ញា ក់្ពីការបសងាីតសឡងីវញិនិងការតបេាងសោយស្ផ្អក្
សលីភាេតតុតាងយ៉ងចាេល់ាេ់។ 
តា ាសេៀរ 

 مه جه ين  ىن  من خن  حن  جن يم  ىم مم خم حم  جم يل  ىل مل خل
 ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ  يي ىي  مي  خي حي جي يه  ىه
 زت رت يب  ىب نب مب   زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ  ّٰ
 لك  اك  يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت  مت

Aសតីពួក្មូ៉េារគីីនេរួសដញសោលោា អាំពីសរឿងអាី?បនាា ប់ពីអល់សឡាោះបានស្តងតាាំងមូ៉
ហ្វាំា៉តជ់ាអាក្នាាំស្គរ។ 
Bពួក្សគបានេួរសដញសោលោា អាំពីដាំណឹងដ៏េាំខាន់គឺគមពអីាល់គួរអានស្ដលបញ្ាុ ោះមក្ឱ្យអាក្នាាំស្គរស្ដលបានសរៀបរាប់ពីដាំណឹងស្នការបសងាីតមនុេៃ(បនាា ប់ពីស្គល ប់)ឱ្យ
រេ់សឡងីវញិ។ 
Cពួក្សគស្ខ្ាងគាំនិតោា អាំពីអាល់គួរអានអាក្ខ្លោះថាជាមនតអាគមអាក្ខ្លោះសទៀតថាជា
ក្ាំណាពយស យីអាក្ខ្លោះសទៀតថាជាម្រគូទយស យីអាក្ខ្លោះសទៀតថាជាសរឿងសម្រពងនិទន។ 
Dមិនដូចអាីស្ដលពួក្សគសចទសឡយី។ស យីពួក្សគនឹងដឹងពីលទធផ្លដ៏អាម្រក្ក់្
របេ់ពួក្សគស្ដលពួក្សគបានបដិសេ្នឹងគមពីគួរអាន។ 
Eបនាា ប់មក្ម្រទង់បានក្ាំសញីញនិងគម្រាមមតងស យីមតងសទៀត។ 
Fសតីសយងីមិនបានបសងាីតស្ផ្នដីឱ្យានេណាឋ នរាបសេាីឱ្យពួក្សគងាយម្រេលួរេ់
សៅសទឬ? 
Gសយងីបានបសងាីតភាាំជាេាឹងេម្រាប់ទប់លាំនឹងស្ផ្នដីកុ្ាំឱ្យវារញ្ាួ យ។ 
Hស យីសយងីបានបសងាីតពួក្អាក្ជាបុរេនិងស្រេតី។ 
Iសយងីបានស ា្ីឱ្យដាំសណក្របេ់ពួក្អាក្ជាការបញ្ឈប់ការស ា្ចីលនាសដីមបេីម្រាក្កា
យ។ 
Jសយងីបានស ា្ីឱ្យភាពងងឹតស្នសពលយប់ម្រគបដណត ប់ពួក្អាក្ដូចជាេសមលៀក្បាំរក់្
បាាំងម្រគបខ្លួនម្របាណពួក្អាក្ស្ដរ។   
Kសយងីបានស ា្ីឱ្យសពលស្ងងានពនលឺសដីមបឱី្យពួក្សគស្េាងរក្ក្ាំស្រនិងលាភេកាា រៈ។ 
Lសយងីបានបសងាីតសម ម្របាាំពីរជាន់ស្ដលជាេាំណង់ដ៏រងឹាាំ។ 
Mសយងីបានបសងាីតម្រពោះអាទិតយានរេាីស្ចងចាំងនិងក្ាំសតត ។ 
Nស យីសយងីបានបញ្ាុ ោះទឹក្សភលៀងេនធឹក្េនាធ ប់ពីពពក្ស្ដលសរសពញសោយទឹក្ស្ដលមិនទន់ធ្លល ក់្មក្ជាទឹក្សភលៀង។ 
Oសោយស្គរទឹក្សភលៀងសនោះសយងីបសងាីតសចញជាម្រោប់្ញ្ាជាតិនិងរុក្េជាតិសផ្ៃងៗ។ 
Pបសងាតីជាចាំការស្ដលសររសពញសោយសដីមសវ ូីបស្ផ្លស្បក្ស្មក្ស្គខាម្រស្គក់្ចូលោា ។ 
បនាា ប់ពីអលស់ឡាោះបានសរៀបរាប់ពីលាភេកាា រៈស្ដលឆ្លុោះបញ្ញា ាំងពីេមតាភាពរបេ់ម្រទង់ស យីម្រទង់ក៏្បានផ្តា ប់មក្ជាមួយនូវការបសងាីតមនុេៃសឡងីវញិនិងស្ងងបរសលាក្
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ពីសម្ររោះអាក្ស្ដលអាចផ្តលល់ាភេកាា រៈសនោះពិតជាអាចបសងាីតមនុេៃស្គល ប់ឱ្យរេ់សឡងី
វញិសដីមបជីាំនុាំជាំរោះពួក្សគ។ 

 ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
  هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
  خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
  جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ

Qពិតណាេ់ស្ងងកាត់ក្តគឺីជាសពលសវលាស្ដលម្រតូវបានសគក្ាំណត់យ៉ងចាេល់ាេ។់ 
Rជាស្ងងស្ដលា៉សឡអីុីកាត់បានផ្លុ ាំេ័ងេឬស្េាងសៅក្ាុងវា។ចូរពួក្អាក្នាាំោា ទាំង ាូងៗសៅកាន់ក្ស្នលងជាំនុាំជម្រមោះ។ 
Sស យីសម នឹងម្រតូវសគសបីក្ចាំ ដូចជាទា ជាសម្រចីនស្ដលសគបានសបីក្ចឹង។ 
Tស ា្ីឱ្យភាាំសបីុងសចញពីក្ស្នលងរបេ់វាសៅក្ាុងលាំ អាកាេ។វាសបីុងដូចលអង្ូលី។ 
Uពិតម្របាក្ដណាេ់នរក្សជីហ្វន់ណាាំគឺជាក្ស្នលងសម្រតៀមស ា្ទីរុណក្មា។ 
Vជាទីវលិម្រតលប់េម្រាប់ពួក្អាក្ស្ដលបាំរន។ 
Wពួក្សគឋតិសៅក្ាុងឋាននរក្សនោះជាសរៀងរ ូត។ 
Xពួក្សគមិនស្ដលស្គា ល់រេជាតិម្រតជាក់្សៅទីសនាោះសឡយីស យីក៏្ោា នទឹក្ផឹ្ក្ស្ដរ។ 
Yពួក្សគមិនបានផឹ្ក្ទឹក្សឡយីសលីក្ស្លងស្តទឹក្សៅត និងទឹក្ខ្ាុោះ ូរសចញពីខ្លួនពួក្អាក្ចុោះនរក្។ 
Zជាការតបេាងដ៏េមស តុផ្លបាំផុ្តសលីការម្របឆ្ាំងនិងភាពវសងាង។ 
aពិតម្របាក្ដណាេ់សៅសលាកិ្យពួក្សគមិនស្ដលខាល ចការជាំនុាំជាំរោះរបេ់អល់សឡាោះសៅ
ស្ងងបរសលាក្សឡយីសោយស្គរពួក្សគមិនសជឿសលីការបសងាីតសឡងីវញិ។ម្របេិនសបីពួក្សគ
ខាល ចការរេ់សឡងីវញិពិតណាេពួ់ក្សគនឹងសជឿចាំសរោះអល់សឡាោះស យីស ា្ីទសងាីកុ្េល។ 
bស យីពួក្សគស្ងមទាំងបានបដិសេ្នឹងអាយ៉ត់ៗរបេ់សយងីស្ដលបានបញ្ាុ ោះឱ្យអាក្នាាំស្គរសទៀតផ្ង។ 
cស យីអាីៗទាំងអេ់សយងីបានក្ត់ម្រតាវាទុក្សៅក្ាុង សេៀវសៅក្ាំណត់ម្រតា(ឡាវ ុ
លម៉ោះ ា ៊ូេ)រចួជាសម្រេច។ 
dដូសចាោះចូរពួក្អាក្ភលក្ៃចុោះស យីសយងីមិនបស្នាមអាីឱ្យពួក្អាក្សម្រៅពីទរុណក្មាសឡយី។ 

 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه

 ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىثنث مث زث رث يت

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
eពិតណាេ់េម្រាប់អាក្ស្ដលសកាតខាល ចាា េ់របេ់ពួក្សគសោយអនុវតតតាមបទ
បញ្ញា ររបេ់ម្រទង់និងសជៀេវាងរាល់ម្របការស្ដលម្រទងហ់្វមឃាត់នឹងទទួលបាន
សជាគជ័យតាមបាំណងម្របាថាា របេ់ពួក្សគគឺឋានេួគ៌។ 
fានចាំការដាំណាាំនិងចាំការទាំរាំងបាយជូរ។ 
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gានស្រេាីម្រព ាចរជីាសម្រចីនស្ដលានវយ័សេាីៗោា ។ 
hម្រពមទាំងស្ក្វស្ដលសពញសៅសោយម្រស្គរចួជាសម្រេច។ 
iសៅក្ាុងឋានេួគ៌ពួក្សគមិនស្ដលស្គត ប់ឮរក្យេាំដីឥតបានការរក្យេាំដីកុ្ ក្និងមិនកុ្ ក្ោា សឡយី។ 
jគឺជាការតបេាងពីាា េ់របេ់អាក្ស្ដលជាអាំសណាយមួយដ៏សពញសលញ។ 
kគឺមក្ពីាា េ់ម្រគប់ម្រគងសម ជាសម្រចីនជាន់និងស្ផ្នដីនិងអាីៗ ស្ដលសៅរវាងវាទាំងពី
រ។សនោះគឺមក្ពីាា េ់មហ្វេបបុរេ។ពួក្សគ(មនុេៃសលាក្)មិនអាចនិយយអាីបាន
សឡយីលុោះម្រតាស្តានការអនុញ្ញា តពីម្រទង់។ 
lស្ងងស្ដលជីម្រពីលនិងា៉ឡាអីុកាត់ទាំងឡាយមក្វរតម្រមង់ជួរ។ស យីពួក្សគមិន
អាចអនតរាគម៌ឱ្យអាក្ណាបានសទសលីក្ស្លងស្តានការអនុញ្ញា តពីអល់សឡាោះ។ស យី
សគនិយយនូវរក្យេាំដីណាស្ដលម្រតឹមម្រតូវបុ៉សណាណ ោះ។ 
mស្ងងស្ដលសគបានសរៀបរាប់ម្របាប់ពួក្អាក្សនាោះគឺជាស្ងងស្ដលនឹងសកី្តសឡងីយ៉ងពិតម្របាក្
ដ។ដូសចាោះអាក្ណាស យីចង់បានសជាគជ័យពីទរណុក្មារបេ់អលស់ឡាោះសនាោះចូរឱ្យសគ
សម្រជីេសរេីក្ស្នលងវលិម្រតឡប់សៅកាន់ាា េ់របេស់គសោយការម្របតិបតតិនូវអាំសពីលអចុោះ។ 
nពិតម្របាក្ដណាេ់សយងីបានោេស់តឿនម្រពានពួក្អាក្នូវទរណុក្មាស្ដលសៅជិត
បាំផុ្តសៅស្ងងស្ដលបុគាលាា ក់្ៗសមីលសៅចាំសរោះអាីស្ដលស្ដទាំងពីររបេ់សគបានម្របម្រពឹតាសៅ
សលីសលាកិ្យក្នលងមក្។ស យីអាក្ោា នជាំសនឿនឹងនិយយសោយម្របាថាា ចង់រចួផុ្តពី
ទរណុក្មាថា៖ឱ្អនិចា ខ្ញុ ាំសអីយ!ស ា្ីសមាចសទីបខ្ញុ ាំកាល យជាដីដូចជាបណាត េតាវញិ។ 

អានណ់ា ៃុអីាត 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះការភ័យញ័រស្នចិតតរបេពួ់ក្អាក្បដិសេ្សោយស្គរការបសងាតី
សឡងីវញិនិងការកាត់ក្តតីាមរយៈការបងាា ញឱ្យស ញីពីការស្គល ប់ការបសងាីតសឡងីវញិ
ការម្របមូលផ្តុ ាំនិងស្ងងបរសលាក្។ 
តា ាសេៀរ 

 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب 

 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ 
  مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع 

Aអលស់ឡាោះបានេបងនឹងពួក្ា៉ឡាអីុកាត់ស្ដលដក្ ូតវញិ្ញា ណយ៉ងសឃារសៅ
និងខាល ាំងកាល ។ 
Bអលស់ឡាោះបានេបងនឹងពួក្ា៉ឡាអីុកាត់ស្ដលដក្យក្វញិ្ញា ណអាក្ានជាំសនឿ
សោយងាមៗនិងងាយម្រេលួ។ 
Cអលស់ឡាោះបានេបងនឹងពួក្ា៉ឡាអីុកាត់ស្ដលចុោះពីសលសីម យ៉ងសលឿនតាមការ
បញ្ញា របេ់អលស់ឡាោះ។ 
Dអលស់ឡាោះបានេបងនឹងពួក្ា៉ឡាអីុកាត់ស្ដលដសណតី មោា សៅបាំសពញកាតពាកិ្ចា
ស្ដលអល់សឡាោះជាាា េប់ានបញ្ញា ។ 
Eអល់សឡាោះបានេបងនឹងា៉ឡាអីុកាត់ស្ដលសរៀបចាំនូវបទបញ្ញា របេ់អល់សឡាោះស្ដល
ោក់្សលីពួក្សគ។ដូចជាា៉សឡអីុីកាត់សរៀបចាំខាងទសងាីរបេ់មនុេៃសលាក្។ការេបងនឹង
អាីៗទាំងសនាោះគឺបញ្ញា ក់្ពីការបសងាីតពួក្សគសឡងីវញិសដីមបកីាត់ក្តនិីងជាំនុាំជាំរោះ។ 
Fស្ងងស្ដលសគផ្លុ ាំស្ម្រតសលីក្ទីមួយស ា្ីឱ្យជីវតិសៅសលីសលាកី្យម៍្រតូវស្គល ប់ទាំងអេ។់ 
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Gការផ្លុ ាំស្ម្រតសលីក្ទីពីរសកី្តានសឡងីបនាា ប់ពីសលីក្ទីមួយស យីអាីៗទាំងអេ់ម្រតូវរេ់សឡងីវញិ។ 
Hសៅស្ងងសនាោះដួងចិតតភ័យញាប់ញ័រសោយស្គរការសមីលស ញីក្តីរនធត់ផ្តា ល់នឹងស្ភាក្។ 
Iស្ក្វស្ភាក្របេ់ពួក្សគទាល ក្ចុ់ោះសោយស្គរការភយ័ខាល ច។ 
Jពួក្សគនិយយថា៖សតីពួក្សយងីពិតជាម្រតូវបានសគម្រតឡប់សៅកាន់ជីវតិសដីមរបេ់
ពួក្សយងីវញិបនាា ប់ពីស្គល ប់ឬ? 
Kសតីសគពិតជាម្រតឡប់សយងីសៅកាន់ជីវតិសដីមវញិឬសៅសពលស្ដលពួក្សយងីបាន
កាល យជាឆ្អងឹពុក្ផុ្យស យីសនាោះ? 
Lពួក្សគបាននិយយសទៀតថា៖ម្របេិនសបីសយងីម្រតូវវលិម្រតឡប់ស្មនសនាោះវាគឺជាការ
វលិម្រតឡប់ដ៏ខាតបង់បាំផុ្ត។ 
Mការបសងាីតសឡងីវញិវាងាយម្រេួលណាេ់វាម្រោន់ស្តជាការផ្លុ ាំស្ម្រតសលីក្ទីពីរមួយដងបុ៉សណាណ ោះពីា៉សឡអីុីកាត់ស្ដលទទួលបនាុក្ខាងផ្លុ ាំ។ 
Nសពលសនាោះសគបនាម្របមូលជីវតិទាំងអេ់ឱ្យរេ់សឡងីវញិរេសពញស្ផ្នដីបនាា ប់ពី
ពួក្សគបានស្គល ប់សៅក្ាុងដី។ 

   حم جم يل ىل مل خل خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل
  حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ

Oសតីសរឿងរបេណ់ាពីមូស្គនិងាា េ់របេ់សគស យីនិងេម្រតូវរបេ់សគស ាៀរអ ូនអាក្
(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)ពិតជាបានដឹងស យី។ 
Pខ្ណៈស្ដលាា េ់របេ់សគបានសៅោត់សៅឯម្រជលងដ៏ពិេិដឋទូវ៉ា។ 
Qម្រទង់បានានបនាូលសៅកាន់ោត់ថា៖ចូរអាក្(មូស្គ)សៅកាន់ស ាៀរអ ូនចុោះពិត
ម្របាក្ដណាេ់សគជាអាក្បាំរននិងម្រក្សអីតម្រក្ទម។ 
Rចូរនិយយសៅកាន់សគថា៖សតីអាក្ចង់ជម្រមោះេាអ តខ្លួនពីម្របការេុីរកិ្និងអាំសពីបាបស្ដរឬសទ? 
Sស យីចង់ឱ្យខ្ញុ ាំស្ណនាាំអាក្សៅកាន់ាា េ់របេ់អាក្ (អលស់ឡាោះ)ស្ដលបសងាីតអាក្
និងស្ងរក្ាអាក្រចួអាក្នឹងសកាតខាល ចម្រទង់ស យីអាក្នឹងម្របម្រពឹតតស្តទសងាីស្ដលម្រទង់េពា
ម្រពោះទ័យស យីសជៀេវាងពីម្របការស្ដលម្រទង់ខឹ្ងេមារស្ដរឬសទ? 
Tសពលសនាោះមូស្គបានបងាា ញនូវមុជី ាត់មួយដ៏ ា្ំម ាិស្ដលជាភេតុតាងបញ្ញា ក់្ថាោត់ជាអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រពោះជាាា េវាគឺស្ដនិងដាំបង។ 
Uបុ៉ស្នតស ាៀរអ ូនស្បរជាបដិសេ្នឹងមុជី ាត់សនាោះស យីម្របឆ្ាំងនឹងអាីស្ដលណាពី
មូស្គបានសម្របី។ 
Vបនាា ប់មក្សគបានស្បរខ្ាងម្របស្ក្ក្មិនម្រពមសជឿនូវអាីស្ដលណាពីមូស្គបាននាាំមក្។ 
Wសគបានម្របមូលក្ងទ័ពធរបេ់សគសដីមបយីក្ជាោះណាពីមូស្គ។ស យីសគបានស្ម្រេក្
យ៉ងខាល ាំងថា៖ 
Xសយងីគឺជាាា េ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពេ់របេ់ពួក្អាក្។ពួក្អាក្មិនអាចសោរពអាក្សផ្ៃងសម្រៅពី
សយងីសឡយី។ 
Yអលស់ឡាោះបានោក់្ទរណក្មាសគសៅក្ាុងសលាកី្យស៍ោយការលង់ទឹក្េមុម្រទ
ស យីទរុណក្មាសៅស្ងងបរសលាក្គឺបញ្ាូ លសគសៅក្ាុងសភលីងនរក្។ 
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Zសរឿងរបេ់ស ាៀរអ ូនស្ដលទទួលទណឌ ក្មាទាំងសៅសលាក្យិនិងស្ងងបរសលាក្គឺជាសម
សរៀនដ៏េាំខាន់េម្រាប់អាក្ស្ដលសកាតខាល ចចាំសរោះអល់សឡាោះ។ 

  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت
 ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري 
aតាមការគិតរបេ់ពួក្អាក្(ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនិងបដិសេ្)សតីការបសងាតីពួក្អាក្ឱ្យ
រេ់សឡងីវញិសម្រកាយសពលស្គល ប់ពិបាក្ឬការបសងាីតសម ពិបាក្ជាង? 
bម្រទង់បានសលីក្វាដូចជាេាំណងស្ដលខ្ពេផុ់្តពីស្ផ្នដីស យីម្រទង់ស ា្ឱី្យសម ាន
ស្ផ្ារាបសេាីោា នចសនាល ោះម្របសហ្វងសវៀចសវរនិងស្គា មសម្របោះសនាោះសទ។ 
cម្រទង់បានស ា្ឱី្យស្ផ្ាសម ងងឹតក្ាុងសពលយប់សៅសពលស្ដលម្រពោះអាទិតយលិចបាត់។ស យីម្រទង់បានស ា្ីឱ្យស្ផ្ាសម ភលសឺពលវារោះសឡងីវញិ។ 
dបនាា ប់ពីបសងាីតសម ម្រទង់បានបសងាីតស្ផ្នដីស្ដលានលក្េណៈរាប់សេាី។ 
eម្រទង់បានបសរា ញពីដីនូវទឹក្សកី្តជាទសនលនិងបានបណតុ ោះរុក្េជាតិេម្រាប់េតារ នៈ។ 
fស យីម្រទង់បានបសងាីតភាាំជាេាឹងដ៏រងឹាាំ 
gសដីមបជីាផ្លម្របសយជន៍េម្រាប់ពួក្អាក្និងេតារ នៈរបេ់ពួក្អាក្។ស យី
អាក្ស្ដលបានបសងាតីអាីៗទាំងអេ់សនោះពិតជាោា នលទធភាពក្ាុងការបសងាីតវាសឡងីវញិស្គរជាងាីឬ? 
hសៅសពលស្ដលសគផ្លុ ាំស្ម្រតសលកី្ទីពីរជាសពលស្ដលសម្រោោះម នារាយដ៏ ា្ំបានមក្ដល់
វាគឺស្ងងបរសលាក្។ 
iស្ងងសនាោះមនុេៃសលាក្នឹងនឹក្ស ញីនូវអីាស្ដលខួ្លនបានស្គងក្នលងមក្(ទសងាីលអនិង
ទសងាីអាម្រក្ក់្)។ 

  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت   جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ
  جف  مغ  جغ  مع   جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس   حس  جس

  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك   حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف
 مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن   جن  مم  خم  حم  جم

jសភលីងនរក្ម្រតូវបានបងាា ញឱ្យស ញីយ៉ងចាេ់នឹងស្ភាក្។ 
kអាក្ស្ដលបាំរនសោយការស ា្ីអាំសពីអាម្រក្ក់្និងអាំសពីបាប។ 
lស យីពួក្សគម្រេលាញ់ជីវតិសលាកី្យខាល ាំងជាងជីវតិបរសលាក្។ 
mពិតម្របាក្ដណាេ់នរក្សជី ុមីគឺជាទីលាំសៅរបេពួ់ក្សគ។ 
noរឯីអាក្ស្ដលម្របុងម្របយត័ាចាំសរោះការវរសៅមុខ្ម្រពោះជាាា េ់របេ់សគសៅស្ងងបរ 
សលាក្។ស យីពួក្សគបានទប់ស្គា ត់ខ្លួនរបេ់ពួក្សគមិនឱ្យម្របម្រពឹតតម្របការស្ដលម្រទង់បានហ្វមឃាត់។ពិតណាេឋ់ានេគ៌ួគឺជាទីលាំសៅរបេ់ពួក្សគ។ 
pពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងការបសងាីតសឡងីវញិេួរអាក្(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)ថាសតីស្ងងបរសលាក្
នឹងសកី្តសឡងីសៅសពលណា? 
qអាក្មិនស្មនជាអាក្ដឹងអាំពីសពលសវលារបេ់វាសឡយី។ស យីវាក៏្មិនស្មនជាកិ្ចាការ
របេ់អាក្ស្ដរ។តាមពិតកិ្ចាការរបេ់អាក្គឺម្រតូវសម្រតៀមខ្លួនេម្រាប់វា។ 
rទីបរា ប់របេ់វាគឺានស្តាា េ់របេអ់ាក្សទស្ដលដឹង។ 
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sតាមពិតអាក្ម្រោន់ស្តជាអាក្ោេ់សតឿនម្រពានចាំសរោះអាក្ណាស្ដលខាល ចស្ងង
បរសលាក្បុ៉សណាណ ោះ។សម្ររោះវានឹងទទួលបានផ្លពីការោេ់សតឿនម្រពានរបេ់អាក្។ 
tស្ងងស្ដលពួក្សគសមីលស ញីថាការរេ់សៅក្ាុងសលាកី្យសនោះោា នអាីសម្រៅពីរយៈសពល
ស្តមួយលាង ចឬមួយម្រពឹក្បុ៉សណាណ ោះ។ 

អាហ្វព ស្គ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ ធ្លតុពិតស្នការអាំរវនាវរបេ់គមពីគួរអានភាពស្ងលងាូរានេម្រាប់អាក្ទទួលផ្លពីវាស យីសេចក្តទីប់សថាក្ានេម្រាប់អាក្ស្ដលងាក់្សចញពីវា។ 
តា ាសេៀរ 

 جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه 

  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت

Aណាពីបានស ា្ីមុខ្ម្រក្ញូវនិងងាក្មុខ្សចញ។ 
Bពីសម្ររោះានជនពិការស្ភាក្ាា ក់្មក្ជួបោត់សគសឈាា ោះអាប់ឌុលសឡាោះពិនអុាំមូមឹក្ទូ
មមក្េុាំការស្ណនាាំពីោត់ក្ាុងខ្ណៈសនាោះណាពីក្ាំពុងស្តរវល់សៅជាមួយពួក្សមដឹក្នាាំ
ានមុខ្ាតស់្នពួក្គូសរេៃមួយម្រកុ្មសោយេងឃមឹថាពួក្សគទាំងសនាោះនឹងទទួលបាន
ការចងអុលបងាា ញ់។ 
Cសតីអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)អាចដឹងយ៉ងដូសមាចបាន?ជួនកាលជនពិការសនោះអាចមក្
េាំអាតខ្លួនរបេ់សគពីបាបក្មា។ 
Dឬក៏្សគចង់បានការទូនាា នអាំពីការទូនាា នរបេ់អាក្ស យីវាអាចផ្ាល់ផ្លម្របសយជន៍
ដល់សគ ។ 
Eរឯីអាក្ស្ដលានម្រទពយេមបតាិម្រគប់ម្រោន់សគមិនម្រតូវការសេចក្តីជាំសនឿស្ដលអាក្នាាំ
មក្សនាោះសទ។ 
Fអាក្េាំសៅសៅរក្សគទាំងខ្លួនម្របាណនិងេាំដីស យីសគមិនម្រតូវការអាក្និងងាក់្សចញ
ពីអាីស្ដលអាក្នាាំមក្។ 
Gអាក្ោា នបញ្ញា អាីសនាោះសទម្របេិនសបីសគមិនម្រពមចូលឥស្គល មនិងមិនបានទទួលការ
ចងអុលបងាា ញសនាោះ។ 
Hរឯីអាក្ស្ដលខ្ាំពាយមមក្ជួបអាក្សោយម្របញាប់ម្របញាល់សដីមបេុីាំការបងាា ញផ្លូវពីអាក្សៅកាន់អាំសពីលអ។ 
Iស យីសគសកាតខាល ចាា េ់របេ់សគ។ 
Jអាក្ស្បរជាម្រពសងីយក្សនតីយចាំសរោះសគសោយស្គរពួក្ានមុខ្ាត់គួសរេៃសៅវញិ។ 
Kវាមិនដូសចា ោះសទ!ពិតណាេ់ការទូនាា នសកី្នរ ាំលឹក្គឺេម្រាប់អាក្ម្រពមទទួលវា។ 
Lដូសចាោះអាក្ណាស យីានបាំណងនឹក្រលឹក្ចាំសរោះអល់សឡាោះសគនឹងនឹក្រលឹក្
ចាំសរោះម្រទង់ស យីសគពិតជានឹងយក្គមពីរគួរអានស ា្ីជាសមសរៀន។ 
Mគមពីគួរអានសនោះគឺជាការោេ់រ ាំឭក្ស្ដលានស្ចងសៅក្ាុងគមពីរស្ដលម្រតូវបានសគសលីក្តសមាីង។ 
Nម្របក្បសោយភាពខ្ពង់ខ្ពេ់ម្រពមទាំងម្រជោះស្គអ តនឹងមិនអនុញ្ញា តឱ្យប៉ោះរល់វាសទនូវ
អាីស្ដលក្ខ្ាក់្។ 
Oវាសៅនឹងស្ដអាក្ស្ដលនាាំវ៉ា ុមីក្គឺា៉សឡអីុីកាត់។ 
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Pស្ដលងាាំសងាីងសៅចាំសរោះាា េរ់បេ់សគ។ស យីនិងជាអាក្ស្ដលម្របម្រពឹតតស្តអាំសពីលអ
និងម្របតិបតតយ៉ងខាា ប់ខ្ាួន។ 

  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك
  جت هب مب خب  حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين 
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض 
Qមនុេៃសលាក្ស្ដលម្របឆ្ាំងម្រតូវបានសគោក់្បណាត ស្គរនូវអាសី្ដលពួក្សគបាន
ម្របឆ្ាំងយ៉ងខាល ាំងកាល ចាំសរោះអលស់ឡាោះ។ 
Rសតីអល់សឡាោះបានបសងាតីពួក្សគពីអាី?ស តុអាបីានជាពួក្សគម្របសអីតម្រក្សទមនិង
ម្របឆ្ាំងសៅសលសី្ផ្នដីស្បបសនោះ? 
Sបសងាតីពីទឹក្ស្ដលទន់សខ្ាយស យីសគក៏្បានក្ាំណត់ឱ្យសគរចួជាសម្រេចនូវជិវតិរេ់
សៅពីមួយដាំណាក់្កាលសៅមួយដាំណាក់្កាល។ 
Tបនាា ប់មក្ម្រទង់បានេម្រមួលផ្លូវដល់សគបនាា ប់ពីសគបានសកី្តសចញពីស្ផ្ារបេា់ត យសគ។ 
Uបនាា ប់សគបានក្ាំណត់អាយុរបេ់សគស យីក៏្បានឱ្យសគស្គល ប់ស យីនឹងបានផ្តលឱ់្យ
សគនូវផ្ាូរេម្រាប់ស្គា ក់្សៅរ ូតដល់ស្ងងសគបសងាីតសឡងីវញិ។ 
Vបនាា ប់មក្ម្រទង់ស ា្ីឱ្យសគរេស់ឡងីវញិសៅសពលណាស្ដលម្រទង់ចង់សដីមបកីាត់ក្តីនិង
ជាំនុាំជាំរោះ។ 
Wមិនដូចអាីស្ដលពួក្សគអោះអាងសឡយីស្ដលថាសគបានបាំសពញកិ្ចាការយ៉ងពិត
ម្របាក្ដសៅចាំសរោះាា េ់របេ់ពួក្សគតាមពិតពួក្សគមិនបានបាំសពញនូវអាីស្ដលអល់
សឡាោះបានដក់្សលីពួក្សគសឡយី។ 
Xដូសចាោះចូរឱ្យមនុេៃសលាក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះសមីលសៅកាន់ចាំណីអាហ្វរ
របេ់សគស្ដលសគ ូបចុោះសតីទទួលបានពីណា? 
Yធ្លតុពិតរបេ់វាគឺមក្ពីទឹក្សភលៀងស្ដលបញ្ាុ ោះពីសលសីម មក្យ៉ងសម្រចីនេនធកឹ្េនាធ ប់។ 
Zបនាា ប់មក្សយងីបានបាំស្បក្ដីជាបាំស្ណក្ៗស យីរុក្េជាតិក៏្ដុោះសចញមក្។ 
aស យីរុក្េជាតិសនាោះលូតលាេ់រ ូតដល់សចញស្ផ្លផ្តា ដូចជាម្រេូវស្គលីសរតនិងសផ្ៃ
ងៗសទៀត។ 
bស យីបានបណតុ ោះសដីមទាំរាំងបាយជូរនិងបស្នលម្រេេស់ដីមបជីាចាំណីេតារបេ់ពួក្សគ។ 
cស យីនិងសដីមអូលវីនិងសដីមសលីា។ 
dស យីនិងេួនឧទានស្ដលានសដីមសវី្ ាំៗជាសម្រចីន។ 
eនិងផ្លានុផ្លស យីនិងរកុ្េជាតិេម្រាប់េតារ នៈ។ 
fជាផ្លម្របសយជន៍េម្រាប់ពួក្អាក្និងេតារ នៈរបេ់ពួក្អាក្។ 

 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك
 مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه هن من 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل مس هث مث هت  مت هب
gស យីសៅសពលស្ដលេស្ម្រមក្យ៉ងខាល ាំងស្នការផ្លុ ាំស្ម្រតស្ដលស ា្ឱី្យម្រតសចៀក្ស្គត ប់ស្លងឮបានមក្ដល់វាគឺជាការផ្លុ ាំស្ម្រតសលកី្ទីពីរ។ 
hជាស្ងងស្ដលសគរត់សគចពីបងបអូនរបេស់គ។ 
iរត់សគចពីាត យនិងឪពុក្របេ់ពួក្សគ។ 
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jនិងរត់សគចពីភរយិនិងកូ្នសៅរបេ់សគ។ 
kសៅស្ងងសនាោះបុគាលាា ក់្ៗមិនខ្ាល់ពីស្គច់ញាតិរបេ់ខ្លួនសឡយីសោយស្គរស្គា ន
ភាពគួរឱ្យរនធត់សៅក្ាុងស្ងងសនាោះ។ 
lទឹក្មុខ្(អាក្ានជាំសនឿ)សៅស្ងងសនាោះរកី្រាយ ម្រេេ់ម្រស្គយ។ 
mសេីចេបាយរកី្រាយនូវអាីស្ដលអល់សឡាោះបានសម្រតៀមេម្រាប់ពួក្សគពីការេ
សណាត ោះម្របណីរបេ់ម្រទង់។ 
nស យីទឹក្មុខ្(របេ់អាក្ោា នជាំសនឿ)សៅស្ងងសនាោះគឺម្របឡាក់្េុទធស្ត្ូលី។ 
oភាពសលា ងងឹតបានម្រគបដណត ប់សលីស្ផ្ាមុខ្។ 
pពួក្ស្ដលានលក្េណៈេមបតតស្បបសនាោះគឺជាពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនិងសលាេីបាំរន។ 

អាតតឹ់ក្សវៀរ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
រូបភាពស្នស្ងងបរសលាក្គឺការបាំស្បក្ចម្រក្វាលបនាា ប់ពីដលស់ពលក្ាំណត់របេ់វា។ 
តា ាសេៀរ 

 خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي

 ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ 
  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت 

Aសៅសពលស្ដលម្រពោះអាទិតយម្រតូវបានបត់បញ្ាូ លោា  ស យីបាត់បង់រេារីបេវ់ា។ 
Bសៅសពលស្ដលផ្តា យទាំងឡាយធ្លល ក់្ស្បក្ខាា ត់ខាា យ ស យីបាត់បង់ពនលឺ។ 
Cសៅសពលស្ដលភាាំទាំងឡាយសបីុងសខ្ាចខ្ាសីចញពីក្ស្នលងរបេវ់ា។ 
Dសៅសពលស្ដលសមអូដឋានស្ផ្ាសរោះស្ដលរបេ់ានតស្មលម្រតូវបានសគសបាោះបង់សចល។ 
Eសៅសពលស្ដលេតាស្គហ្វវម្រតូវបានសគម្របមូលផ្ាុ ាំជាមួយមនុេៃសលាក្ក្ាុងសពលស្តមួយ។ 
Fសៅសពលេមុម្រទទាំងឡាយម្រតូវបានសគដុតឱ្យសឆ្ោះកាល យជាសភលីង។ 
Gសៅសពលស្ដលសគផ្ៃាំផ្ាុ ាំជីវតិឱ្យស្គក្េមសៅនឹងវាអាក្បាំរនគូរជាមួយអាក្បាំរន
ស យីអាក្សកាតខាល ចគូរជាមួយអាក្សកាតខាល ច។ 
Hសៅសពលទរកិាស្ដលសគបានក្ប់ទាំងរេ់ម្រតវូបានអល់សឡាោះេួរ។ 
Iសោយស្គរបាបក្មាអីាបានជានាងម្រតូវបានសគេាល ប់ស្បបសនោះ? 
Jសៅសពលស្ដលបញ្ា ីក្ត់ម្រតាទសងាីរបេ់មនុេៃម្រតូវបានផ្ៃពាផ្ាយសដីមបឱី្យពួក្សគាា
ក់្ៗអាននូវទសងាីរបេ់ពួក្សគស្ដលបានស្គង។ 
Kនិងសៅសពលស្ដលសម ម្រតូវបានសគបក្សចញពីក្ស្នលងរបេវ់ាដូចជាសគបក្ស្េបក្
សចញពីេតាពស្ព។ 
Lសៅសពលស្ដលសភលីងនរក្ម្រតូវបានបសញ្ោោះ។ 
Mសៅសពលឋានេួគ៌សគបាននាាំមក្ជិតពួក្អាក្ស្ដលសកាតខាល ច។ 
Nសៅក្ាុងស្ងងសនាោះបុគាលម្រគប់របូដឹងនូវអាីស្ដលខ្លួនបានម្របម្រពឹតតក្នលងមក្។ 

   ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك
  هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
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  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت
  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف

Oអលស់ឡាោះបានេបងនឹង ាូងផ្តា យស្ដលបាត់ពនលឺមុនសពលស្ដលវាសលចសឡងីសៅសពលរាម្រតី។ 
Pនិង ូាងផ្តា យស្ដលសដីរតាមគនលងរបេវ់ារចួក៏្លិចបាត់សៅសពលម្រពឹក្សម្របៀបដូចជា
េតាសម្របីេរត់ចូលក្ាុងជាំរក្របេវ់ា។ 
Qស យីអល់សឡាោះបានេបងនឹងសពលយប់សៅសពលស្ដលវាចប់សផ្តីមមក្ដល់និងទី
បរា ប់របេ់វា។ 
Rស យីអល់សឡាោះបានេបងនឹងសពលម្រពលឹមក្ាុងសពលស្ដលវាបសរា ញពនលឺ។ 
Sពិតណាេ់គមពីរគួរអានស្ដលបានបញ្ាុ ោះមក្ឱ្យណាពីមូ៉ហ្វាំា៉ត់គឺជាបនាូលរបេ់អល់សឡាោះស្ដលបានផ្តល់ឱ្យា៉ឡាអីុកាត់ជីម្រពីលនាាំមក្ឱ្យរេ៉ ូលុលសឡាោះ។ 
Tជាអាក្ានអានុភាពខាល ាំងកាល និងឋានៈខ្ពង់ខ្ពេ់ចាំសរោះអល់សឡាោះ។ 
Uជាអាក្ស្ដលម្រកុ្មសៅសលីសម សោរពនិងជាអាក្សស្គា ោះម្រតង់ក្ាុងការផ្តល់វ៉ា ុ។ី 
Vស យីមិតារបេ់ពួក្អាក្មូហ្វាំា៉ត់ស្ដលសៅជាមួយពួក្អាក្ស យីពួក្អាក្បានដឹង
ពីវចិរណញ្ញា ណរបេ់ោត់ភាពសស្គា ោះម្រតង់របេ់ោត់ស យីោត់មិនស្មនជាមនុេៃ
វកិ្លចរតិដូចពួក្អាក្សចទសឡយី។ 
Wស យីជាការពិតណាេមិ់តតរបេ់អាក្បានស ញីសគ ជីម្រពីលសលរីូបភាពស្ដលសគ
បសងាីតោត់យ៉ងចាេស់ៅឯសជីងសម ។ 
Xស យីមិតតរបេ់អាក្មិនក្ាំណាញ់សលីពួក្អាក្ក្ាុងការផ្ៃពាផ្ាយនូវបទបញ្ញា រស្ដលោក់្មក្សលីពួក្អាក្ (ស្គររបេ់អល់សឡាោះ)សឡយី។ស យីស្ងមទាំងមិនយក្ក្ាំស្រដូច
ពពួក្ម្រគូទយសទៀត។ 
Yគមពីរគួរអានមិនស្មនជាេមតរីបេ់ស្េាតនលួចស្គត ប់ ពីសលីសម ស្ដលម្រតូវសគសដញ
ម្របហ្វរសឡយី។ 
Zសតីផ្លូវមួយណាស្ដលពួក្អាក្នឹងសម្រជីេសរេីវាសដីមបបីដិសេ្ថាវាមិនស្មនមក្ពីអ
ល់សឡាោះបនាា ប់ានភេតុតាងទាំងសនោះ? 
aគមពីរគួរអានោា នអាីសម្រៅពីការទូនាា ននិងោេរ់ ាំឭក្ដល់ជិននិងមនុេៃសឡយី។ 
bេម្រាប់អាក្ណាស្ដលានបាំណងចង់េាិតសលាីោ៌ដ៏ម្រតឹមម្រតូវក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្។ 
cស យីក្តីម្របាថាា ចង់បានភាពខាា ប់ខ្ាួនម្រតឹមម្រតូវរបេ់ពួក្អាក្នឹងមិនទន់េសម្រមចសទសលីក្ស្លងស្តអល់សឡាោះម្រទង់េពាម្រពោះទ័យស យីម្រទង់ជាាា េ់ពិភពសលាក្ទាំងមូល។ 

អាលអ់ុី មហ្វុី តរ័ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះរូបភាពស្នស្ងងបរសលាក្គឺការស្បក្ខាា ត់ខាា យស្នសា៉ខ្សលាក្ពី
េភាព្មាតានិងការផ្តល េ់បតូរស្គា នភាពនិងដាំសណីររបេ់ពួក្សគ។ 
តា ាសេៀរ 

  ين  ىن  من  خن  حن  جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل
 ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  ىه  مه  جه

     ىب  نب  مب  زب  رب   يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ     ٌّ  
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 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب
Aសៅសពលស្ដលសម សម្របោះស្បក្សោយស្គរការចុោះមក្សម្រកាមរបេ់ពួក្ា៉ឡាអុកីាត់។ 
Bភពផ្តា យទាំងឡាយធ្លល ក្់ស្បក្សខ្ាចខ្ាី។ 
Cសៅសពលស្ដលេមុម្រទទាំងឡាយផ្ាុោះសឡងីម្រពមោា កាល យជាេមុម្រទស្តមួយ។ 
Dសៅសពលស្ដលដីសៅផ្ាូរទាំងឡាយម្រតូវម្រក្ឡាប់ស យីស្គក្េពទាំងអេ់ម្រតូវោេ់
សចញមក្សម្រៅ។ 
Eសៅសពលសនាោះជីវតិនីមួយៗដឹងពីទសងាីស្ដលខ្លួនបានស ា្លីអឬអាម្រក្ក់្និងអាីស្ដលខ្លួនបានពនារមិនទន់ស ា្លីអឬអាម្រក្ក់្។ 
Fស្នមនុេៃសលាក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនឹងាា េរ់បេ់អាក្សតីានអាីសបាក្បសញ្ញោ តអាក្និង
សបាក្ម្របាេ់អាក្ សទីបស ា្ីឱ្យអាក្ហ្វ នម្របឆ្ាំងនឹងាា េ់របេ់អាក្សោយម្រទង់បានអត់ឱ្ន
មិនម្របញាប់ស ា្ីទរុណក្មាសលីពួក្អាក្? 
Gម្រទង់បានបសងាីតអាក្ពីោា នរបូរាងស យីស ា្ីឱ្យអាក្ានកាយេមបទេមរមយនិងអ
វយវៈេមនឹងដងខ្លួន។ 
Hក្ាុងរបូរាងណាមួយស្ដលម្រទង់េពាម្រពោះទ័យម្រទង់នឹងបសងាីតអាក្តាមសនាោះ។ពិត
ណាេវ់ាជាលាភេកាា រៈដ៏ ា្ំស្ងបាំផុ្តស្ដលម្រទងមិនបសងាីតអាក្ឱ្យានានរូបរាងដូច
េតាលាេតាស្គា េតាស្ឆ្ាឬអាសីផ្ៃងពីសនាោះ។ 
Iមិនដូចអាីស្ដលពួក្អាក្គិតសឡយី!បុ៉ស្នតពួក្អាក្បដិសេ្ចាំសរោះការតបេាងសៅស្ងង
បរសលាក្។ 
Jស យីពិតម្របាក្ដណាេ់ពកួ្អាក្គឺានា៉ឡាអីុកាត់ជាអាក្តាមឃាល ាំសមីលទសងាី
របេ់ពួក្អាក្។ 
Kជាអាក្ងាុ ាំសងាីងចាំសរោះអល់សឡាោះនិងជាអាក្ក្ត់ម្រតារាល់ទសងាពួីក្របេ់អាក្។ 
Lពួក្សគដឹងនូវអាសី្ដលពួក្អាក្ម្របម្រពឹតាស យីពួក្សគបានក្ត់ម្រតាទុក្។ 

  يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
  خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام

 مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ
Mពិតម្របាក្ដណាេ់បណាា អាក្ស្ដលបានស្គងអាំសពីលអនិងសោរពតាមបទបញ្ញា រគឺ
េាិតក្ាុងឋានេួគ៌ណាអីុមសៅស្ងងបរសលាក្។ 
Nស យីពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្ស្ដលម្របម្រពឹតាអាំសពីអាម្រក្ក់្និងបាំរនគឺេាតិក្ាុងសភលងីនរក្ស្ដលសឆ្ោះេសនាធ េសៅធ ។ 
Oពួក្សគចុោះនរក្សៅស្ងងតបេាងស្ដលពួក្អាក្ធ្លល ប់បានបដិសេ្ស យីភលក់្រេជាតិក្
សតត របេ់វា។ 
Pពួក្សគមិនអាចឃាល តសចញពីវាជាោច់ខាត។ពួក្សគនឹងេាិតសៅក្ាុងនរក្សនោះជាសរៀងរ ូត។ 
Qសតីអាសី្ដលស ា្ីឱ្យអាក្ដឹងថាស្ងងជាំនុាំជាំរោះជាអាីសនាោះ? 
Rបនាា ប់មក្សតីអាសី្ដលស ា្ីឱ្យអាក្ដឹងថាស្ងងជាំនុាំជាំរោះជាអាីសនាោះ? 
Sសៅស្ងងសនាោះោា ននរណាាា ក្់អាចជួយដល់ាា ក្់សទៀតបានជាោច់ខាត។កិ្ចាការ
ទាំងអេ់ក្ាុងស្ងងសនាោះគឺសៅសលីអល់សឡាោះស្តាា ក់្គត់ម្រទង់ជាអាក្ក្េសម្រមចកិ្ចាការសៅ
តាមការេពាម្រពោះទ័យរបេ់ម្រទង់ោា ននរណាាា ក់្សម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ 
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អាលម់តូហ្វហ្វុី ហ្វុី ន 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះការសផ្តត តសលសី្គា នភាពមនុេៃក្ាុងសពលងលឹងទាំនិញលក់្ដូរនិងស្គា នភាពក្ាុងស្ងងបរសលាក្សដីមបគីម្រាមដល់អាក្បនលាំស្ភាក្ជញ្ា ីងនិងអាក្កុ្ ុក្ស យីផ្ត
លក្តីសមតាត ដល់អាក្ានជាំសនឿនិងអាក្ទន់សខ្ាយ។ 
តា ាសេៀរ 

 جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جع مظ  حط مض خض حض 

Aភាពវនិាេអនារាយគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដលស្គបនលាំស្ភាក្ជញ្ា ីង។ 
Bជាពួក្អាក្ស្ដលទមទរចង់បានការវាល់ម្រគប់ចាំនួនសៅសពលទិញពីអាក្ដស្ទ។ 
Cស យីសៅសពលវាលឬ់ងលឹងឱ្យអាក្ដស្ទវញិគឺពួក្សគវាល់ឬងលឹងឱ្យខ្ាោះមិនម្រគប់សឡ ី
យ។ស យីសនាោះជាស្គា នភាពអាក្រេ់សៅា៉ឌីណោះសៅសពលស្ដលណាពីបានសភៀេខ្លួនសៅរក្ពួក្សគ។ 
Fសតីពួក្សគមិនគិតថាពួក្សគនឹងម្រតូវរេ់សឡងីវញិស យីម្រតូវសគេួរពីអាសី្ដលពួក្សគ
បានស ា្ីសទឬ? 
Eសដីមបជីាំនុាំជាំរោះនិងតប់េាងសៅស្ងងមួយដ៏ ា្ំស្ងគឺស្ងងបរសលាក្ជាសពលស្ដលសវទនា
និងភ័យរនធត់បាំផុ្ត។ 
Dគឺសៅស្ងងស្ដលមនុេៃសលាក្នឹងវរសៅចាំសរោះមុខ្ាា េ់ម្រគប់ម្រគងពិភពទាំងអេ់
សដីមបកីាត់ក្តី។ 

 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نتمت زت رت  يب ىب نب
  ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

Gមិនដូចអាីស្ដលពួក្អាក្គិតសឡយី!ស្ដលថាោា នការស ា្ីឱ្យរេ់សឡងីវញិសនាោះ។ការ
ពិតបញ្ា ីរបេ់ពួក្ម្របម្រពឹតាអាំសពីអាម្រក្ក់្គឺេាិតក្ាុងេុិជាីន។ 
Hសតីអាសី្ដលស ា្ីឱ្យអាក្ដឹងថាេុិជាីនជាអាសីនាោះ? 
Iគឺជាបញ្ា ីមួយស្ដលម្រតូវបានសគក្ត់ម្រតាទុក្សោយោា នការស្ក្ស្ម្របោា នការបស្នាមនិង
បនាយសឡយី។ 
Jភាពវនិាេអនារាយសៅស្ងងសនាោះគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដលបដិសេ្។ 
Kគឺជាពួក្ស្ដលបដិសេ្នឹងស្ងងជាំនុាំជាំរោះសោយគិតថាអល់សឡាោះនឹងមិនកាត់ក្តីនូវវទ
សងាីស្ដលបានស្គងសៅសលសីលាកិ្យ។៌ 
Lោា នអាក្ណាបដិសេ្នឹងស្ងងសនាោះសឡយីសលីក្ស្លងស្តអាក្ស្ដលម្របម្រពឹតតអាំសពី
ឧម្រកិ្ដឋសលាីេ ួេស តុ ងប់ងុលក្ាុងផ្លូវបាបក្មាសនោះ។ 
Mសៅសពលណាសគេូម្រតអាយ៉ត់ៗស្ដលសគបញ្ាុ ោះមក្ឱ្យណាពីមូ៉ហ្វាំា៉ត់សគនិយយ
ថា៖សនោះជាសម្រពងនិទនស្ដលសគចងម្រក្ងពីអាក្េម័យមុនបុ៉សណាណ ោះវាមិនស្មនមក្ពីអ
ល់សឡាោះសឡយី។ 
Nមិនដូចអាីស្ដលអាក្គិតសទ!ក៏្បុ៉ស្នតពួក្សគបានម្របម្រពឹតតបទសលាីេនិងស ា្ីអាំសពីបាប
សម្រចីនសពក្រ ូតដល់អាំសពីបាបសនោះបានម្រគបដណត ប់ដួងចិតតរបេ់ពួក្សគ។ 
Oពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្សគនឹងម្រតូវសគបិទបាាំងពីការ សមីលស ញីាា េ់របេ់ពួក្សគ
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សៅស្ងងបរសលាក្សនាោះ។ 
Pពួក្សគនឹងចូលឋាននរក្បនាា ប់មក្ពួក្សគនឹងភលក់្រេជាតិក្សតត សភលីងនរក្។ 
Qបនាា ប់មក្ានសគនិយយថា៖ទរុណក្មាស្ដលពួក្អាក្ទទួលសនោះស យីគឺជាអាី
ស្ដលពួក្អាក្ធ្លល ប់បដិសេ្នឹងវាសៅសលីសលាកិ្យខ៌្ណៈស្ដលអាក្នាាំស្គរពួក្អាក្បាន
ម្របាប់ដល់ពួក្អាក្។ 

  حت  جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري
  حص مس خس حس   جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت

  جف مغ جغ مع جع مظحط مض  خض حض جض مص خص
  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف

Rមិនដូចអាីស្ដលគិតសទស្ដលថាោា នការជាំនុាំជាំរោះោា នការតបេាងសនាោះ!ពិតម្របាក្ដ
ណាេ់បញ្ា ីរបេ់បណាា អាក្ស្ដលស្គងអាំសពីលអគឺេាតិក្ាុងអីុលលយូីន។ 
Sសតីអាសី្ដលស ា្ីឱ្យអាក្ដឹងថាអីុលលីយូនជាអាីសនាោះ? 
Tគឺជាបញ្ា ីមួយស្ដលម្រតូវបានសគក្ត់ម្រតាទុក្សោយោា នការស្ក្ស្ម្របោា នការបស្នាមនិង
បនាយសឡយី។ 
Uពួក្ា៉ឡាអីុកាត់នាាំបញ្ា ីសនាោះមក្សមីលស យីសៅស្ងងបរសលាក្ពួក្សគស ា្សី្គក្ៃី
ចាំសរោះអាសី្ដលានសៅក្ាុងបញ្ា ីសនាោះ។ 
Vពិតម្របាក្ដណាេ់បណាា អាក្ស្ដលស្គងអាំសពីលអគឺេាិតសៅក្ាុងឋានេួគ៌ណាអីុម
ជាសរៀងរ ូត។ 
Wពួក្សគអងាុយសលីស្ម្រគលអសឆី្តគន់សមីលភាពលអស្គអ តស្ដលអលស់ឡាោះបានសរៀបចាំេម្រាប់សគសៅក្ាុងឋានេួគ៌។ 
Xសៅសពលអាក្បានស ញីពួក្សគអាក្ដឹងថាពួក្សគជាពួក្អាក្ស្ដលបានទទួលនូវ 
ោភសកាា រៈទសាយសុខទៅក្នុងឋានសួគ៌ា។ 
Yពួក្សគនឹងម្រតវូសគឱ្យទទួលទនេុរាដ៏បរេុិទធស្ដលម្រតូវបានសគសបាោះម្រតាសលីវា។ 
Zរេជាតិចុងសម្រកាយរបេ់វាម្រក្អូបដូចទឹក្អប់។សៅសលកីារតបេាងដ៏ស្ងលថាល សនោះចូរ
ពួក្អាក្ស្ដលម្របកួ្តម្របស្ជងទាំងឡាយនាាំោា ម្របកួ្តម្របស្ជងោា ចុោះក្ាុងសរឿងសនោះ។ 
aស យីម្រស្គសនាោះម្រក្ឡុក្ជាមួយទឹក្សៅក្ាុងឋានេួគ៌ជាទឹក្ផឹ្ក្ដ៏ស្ងលងាូរបាំផុ្តសៅក្ាុងឋានេគ៌ួ។ 
bគឺជាម្របភពទឹក្ស្ដលសៅក្ាុងឋានេួគ៌ខ្ពេ់បាំផុ្តស យីបណាា អាក្ានឋានៈខ្ពង់ខ្ពេ់ទទួលទនវា។ស យីអាក្ស្ដលានជាំសនឿក៏្ទទួលទនផ្ងស្ដរ។ 

 من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك
  مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي ٰه مه جه هن 
  خم حم جم يل ىل مل خل هس مس  هث مث هت

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
cពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្ស្ដលបានម្របម្រពឹតាអាំសពីអាម្រក្ក្់ពួក្សគធ្លល ប់សេចីចាំអក្និង
សមីលងាយដល់បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ។ 
dស យីសៅសពលស្ដលពួក្សគបានសដីរកាត់បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿពួក្សគស្តងស្ត
េស្មាងការចាំអក្ឡក្ឡយឺ។ 
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eសៅសពលស្ដលពួក្សគម្រតឡប់សៅជួបជុាំម្រគួស្គរសគវញិពួក្សគម្រតលប់សៅវញិសោយ
េបាយរកី្រាយ ានអារមាណ៍ម្រេេ់ម្រស្គយសោយស្គរពួក្សគបានសជរម្របាង
សមីលងាយចាំសរោះពួក្អាក្ានជាំសនឿ។ 
fស យីសៅសពលស្ដលពួក្សគបានស ញីបណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿពួក្សគនិយយ
ថា៖ពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្ទាំងសនោះជាពួក្ស្ដលវសងាងសចញពីាោ៌ពិតសោយស្គរពួក្
សគសបាោះបង់សចលស្គេនាដូនតា។ 
gស យីអល់សឡាោះមិនបានចត់តាាំងពួក្សគឱ្យឃាល ាំសមីលបណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿ
សឡយី។ 
hដូសចាោះសៅស្ងងសនោះបណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿសេីចចាំអក្ចាំសរោះពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿ
វញិដូចអាីស្ដលពួក្សគបានស ា្ីសៅសលីសលាក្កិ្យ។៌ 
iពួក្សគអងាុយសលីស្ម្រគលអសឆី្តគន់សមីលភាពលអស្គអ តស្ដលអលស់ឡាោះបានសរៀបចាំ
េម្រាប់សគសៅក្ាុងឋានេួគ៌។ 
jពិតណាេ់សគបានតបេាងដល់ពួក្ម្របឆ្ាំងនូទរុណក្មាដ៏ស្េនសខាល ចផ្ាសលីទសងាី
ស្ដលពួក្សគបានម្របម្រពឹតតសៅសលីសលាកិ្យ។៌ 

អាល់អុី នសហុី កក 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះរូបភាពស្នស្ងងបរសលាក្គឺការម្រពមម្របគលខ់្លួនស្នភពទាំងឡាយ
និងការសោរពតាមបទបញ្ញា របេ់ាា េនិ់ងបដិសេ្ពីការម្របឆ្ាំង។ 
តា ាសេៀរ 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
  رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ

Aសៅសពលស្ដលសម ម្រតូវបានសម្របោះស្បក្ស ីយ់ពួក្ា៉សឡអីុីកាត់បានចុោះមក្។ 
Bវាបានស្គត ប់បងាា ប់និងម្របតិបតតិតាមាា េ់របេ់វា។ 
Cស យីសៅសពលស្ដលស្ផ្នដីម្រតូវបានអល់សឡាោះស ា្ីឱ្យរាប់សេា។ី 
Dទ ើយវាបានបទ ច ញនវូសាក្សពដែលមានទៅក្នុងវាទ ើយទបាោះបង់ពួក្ទគទចាល។ 
Eវាបានស្គត ប់បងាា ប់និងម្របតិបតតិតាមាា េ់របេ់វា។ 
Fឱ្មនុេៃសលាក្!ពិតម្របាក្ដណាេ់អាក្គឺជាអាក្ស្ដលខ្ាំម្របឹងស្ម្របងស្គងចាំសរោះ
ាា េ់របេ់អាក្សទោះជាអាំសពីលអឬអាម្រក្ក់្អាក្នឹងជួបម្រទង់ជាមិនខានសៅស្ងងបរសលាក្
សដីមបអីល់សឡាោះតបេាងសៅតាមទសងាីរបេ់អាក្។ 
បនាា ប់ពីរ ាំលឹក្ពីទសងាីទូសៅស្ដលមនុេៃបានស្គងរចួសគបានបក្ម្រស្គយពទីសងាីទាំងពីរ
សនោះ(លអនិងអាម្រក្ក់្)។ 

  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت
  زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف
 حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

Gេម្រាប់អាក្ស្ដលម្រតូវបានសគម្របគលស់េៀវសៅ ក្ាំណត់ស តុរបេ់សគសៅស្ដស្គា ាំ។ 
Hសគនឹងទទួបានការកាត់ក្តយ៉ីងងាយម្រេលួសោយម្រោន់ស្តបងាា ញនូវទសងាីស្ដលសគ
បានស្គងស យីមិនេរួសដញសោលសម្រចីនសឡយី។ 
Iសគម្រតលប់សៅជួបជុាំម្រគួស្គរសគវញិសោយក្តីរកី្រាយ។ 
Jរឯីអាក្ស្ដលម្រតូវបានសគម្របគល់នូវសេៀវសៅរបេ់សគសៅស្ដសឆ្ាងពីសម្រកាយខ្ាងរបេ់សគ។ 
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Kសគនឹងស្ម្រេក្ថា៖វនិាេអនារាយស យីខ្ញុ ាំ។ 
Lស យីសគនឹងចូលក្ាុងឋាននរក្ភលក់្នូវក្សតត ស្ដលសឆ្ោះយ៉ងេសនាធ េសៅធ ។ 
Mពិតម្របាក្ដណាេ់សគធ្លល ប់រេ់សៅក្ាុងសលាកិ្យជាមួយនឹងម្រកុ្មម្រគួស្គររបេ់សគ
យ៉ងេបាយរកី្រាយនូវអាីស្ដលពួក្សគបានម្របឆ្ាំងនិងបាំរន។ 
Nសគគិតថាសគនឹងមិនម្រតូវវលិម្រតលប់សៅរក្អល់សឡាោះសដីមបទីទួលការតបេាង
បនាា ប់ពីស្គល ប់សឡយី។ 
Oមិនដូសចា ោះសទ!ពិតម្របាក្ដណាេា់ា េ់របេ់សគនឹងឱ្យសគម្រតឡប់មក្ានជីវតិវញិ
ស យីម្រទង់ដឹងបាំផុ្តចាំសរោះរូបសគោា នអាីអាចលាក់្បាាំងម្រទង់បានសឡយី។ស យីម្រទង់
នឹងតបេាងសៅតាមទសងាីរបេ់សគ។ 

   حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
 مف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

   حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق 
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

Pអលស់ឡាោះបានេបងនឹងពនលឺពណ៌ម្រក្ មសម្រកាយសពលស្ងងលិច។ 
Qម្រទង់េបងនឹងសពលយប់និងអាីម្របមូលផ្តុ ាំក្ាុងសពលយប់។ 
Rម្រទង់េបងនឹងម្រពោះច័នាសៅសពលវាសពញវង់។ 
Sពួក្អាក្នឹងឆ្លងកាត់ពីស្គា នភាពមួយសៅស្គា នភាពមួយពីទឹក្កាមសៅជាដុាំឈាម
សៅជាានរូបរាងាស យីានជិវតិស យីបានស្គល ប់ស យីក៏្រេ់សឡងីវញិ។ 
Tស តុអាីបានជាពួក្អាក្ម្របឆ្ាំងមិនម្រពមសជឿចាំសរោះអល់សឡាោះនិងស្ងងបរសលាក្? 
Uស យីសៅសពលស្ដលសគេូម្រតគមពីគួរអានឱ្យពួក្សគស្គត ប់ពួក្សគមិនម្រពមេ ូសជាត
សៅចាំសរោះាា េ់របេ់ពួក្សគ។ 
Vមិនស្តបុ៉សណាណ ោះពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿស្ងមទាំងបដិសេ្នូវអាីស្ដលអាក្នាាំស្គរបាន
នាាំមក្សទៀតផ្ង។ 
Wអលស់ឡាោះម្រទង់មហ្វដឹងនូវអាីស្ដលពួក្សគលាក់្ទុក្ក្ាុងចិតតរបេ់ពួក្សគស្នការបដិសេ្។ោា នអាីអាចលាក់្បាាំងម្រទង់បានសឡយី។ 
Xចូរផ្តល់ដាំណឹងលអដល់ពួក្សគនូវទរណុក្មាដ៏វចឺប់បាំផុ្ត។ 
Yសលីក្ស្លងស្តបណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះនិងបានស្គងអាំសពីលអ
ម្រតឹមម្រតូវបុ៉សណាណ ោះ។ពួក្សគនឹងទទួលបានផ្លបុណយសោយឥតគណនាវាគឺឋានេួគ៌។ 

អាល់ពូរូជ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
បងាា ញពីឧតតមភាពនិងអនុភាពម្រគប់ទិេទីរបេអ់ល់សឡាោះស យីការេនាចាំសរោះ
អាក្ស្ដលស ា្ីបាបសៅសលីអាក្ានជាំសនឿសោយទទួលនូវទរុណក្មាយ៉ងសខាល ចផ្ារ។ 
តា ាសេៀរ 

  ىي  مي  خي  حي  جي  يه   ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن
  مب  زب   رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي
  يف  ىف  يث  ىث  نث  مثزث  رث   يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب
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   نن  من  زن   رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك   اك  يق  ىق
Aអល់សឡាោះេបងនឹងសម ស្ដលានផ្តា យជាសម្រចីនរមួទាំងម្រពោះអាទិតយនិងម្រពោះច័នា។ 
Bស យីម្រទង់េបងនឹងស្ងងបរសលាក្ជាស្ងងស្ដលសគេនាម្របមូលផ្តុ ាំេតាសលាក្ទាំងឡាយ។ 
Cស យីម្រទង់េបងនឹងអាក្ស្ដលស ា្សី្គក្ៃដូីចជាបណាត ណាពីស ា្ីស្គក្ៃសីលីម្របជាជាតិ
របេ់ោត់ស យីនិងអាក្ស្ដលម្រតូវសគស ា្សី្គក្ៃឱី្យដូចជាម្របជាជាតិស ា្ីស្គក្ៃឱី្យបណាត
ណាពីរបេ់ពួក្សគ។ 
Dសគបានោក់្បណាា ស្គចាំសរោះម្រកុ្មស្ដលបានស ា្ីវនិាេក្មាសៅសលីស្ផ្នដីសោយពួក្
សគបានជីក្រសដា េាល ប់អាក្ានជាំសនឿ។ 
Eពួក្សគបានយក្អូេមក្បងាា ត់សភលីងស យីសបាោះអាក្ានជាំសនឿចូលទាំងរេ។់ 
Fខ្ណៈស្ដលពួក្សគអងាុយសៅជុាំវញិរសដា សភលីងសនាោះ។ 
Gសោយពួក្សគេមលឹងសមីលសៅសលីអាសី្ដលពួក្សគក្ាំពុងម្របម្រពឹតាសៅសលីបណាា អាក្
ស្ដលានជាំសនឿសោយការគាំរាមស ា្ីទរុណក្មាសនោះស យីពួក្សគនឹងស ា្ីស្គក្ៃសីលីខ្លួនឯងនូវអាីស្ដលពួក្សគបានស ា្ី។ 
Hពួក្កាស ាៀរោា នចងក្ាំ ងឹសរឿងអាីជាមួយនឹងពួក្សគសទសម្រៅពីការានជាំសនឿរបេ់
ពួក្សគចាំសរោះអល់សឡាោះស្ដសលជាាា េម់ហ្វខាល ាំងពូស្ក្ោា ននណាអាចវាោះម្រទង់សឡយី
ស យីនិងជាទីសកាតេរសេរីម្រគប់ស្គា នភាពទាំងអេ់។ 
Iស យីម្រទង់គឺជាអាក្ម្រគប់ម្រគងសម ជាសម្រចីនជាន់និងស្ផ្នដី។ស យីអល់សឡាោះគឺជា
ស្គក្ៃសីលីទសងាីរបេ់ពួក្សគចាំសរោះពួក្អាក្ានជាំសនឿោា នអាីលាក់្បាាំងនឹងម្រទង់សឡយី។ 
Jពិតណាេ់ពួក្អាក្ស្ដលស ា្ទីរណុក្មាពួក្អាក្ានជាំសនឿម្របុេម្រេីសោយដុតនឹងសភលងី
សដីមបឱី្យពួក្សគសចញពីជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះស្តមួយគត់សនាោះ។បនាា ប់មក្ពួក្សគមិនម្រពម
ទទួលស្គរភាពក្ាំ ុេសៅចាំសរោះអល់សឡាោះពីបាបក្មារបេ់ពួក្សគ។ពិតណាេព់ួក្សគសៅ
ស្ងងបរសលាក្នឹងទទួលទរុណក្មាដ៏សខាល ចផ្ារស យីពួក្សគនឹងចូលក្ាុងសភលីងនរក្ស្ដលដុតពួក្សគ។សនោះជាការតបេាងនូវការដុតរបេ់ពួក្សគសៅសលីអាក្ានជាំសនឿ។ 

  حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن
 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب
  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق
Kពិតម្របាក្ដណាេ់បណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអលស់ឡាោះនិងបានស្គងអាំសពី
លអម្រតឹមម្រតូវសនាោះពួក្សគនឹងទទួលបានឋានេួគ៌ស្ដលានទសនលជាសម្រចីន ូរពីសម្រកាម
វាិននិងសដីមសវពួីក្សគ។សនាោះគឺជារងាា ន់ស្ដលសគសរៀបចាំេម្រាប់ពួក្សគស យីសនាោះគឺ
ជាសជាគជ័យដ៏ ា្ំស្ង។ 
Lពិតម្របាក្ដណាេទ់រុណក្មារបេា់ា េ់អាក្(មូហ្វាំា៉ត់)ចាំសរោះពួក្អាក្បាំរន
និងជិោះជាន់សគគឺខាល ាំងកាល ជាទីបាំផុ្ត។ 
Mម្រទង់បានបសងាីតេតាសលាក្ឱ្យសកី្តមក្ក្ាុងសលាកី្យ ៌ ស យីម្រទង់ឱ្យពួក្សគរេ់សឡងីវញិសម្រកាយសពលស្គល ប់។ 
Nម្រទង់មហ្វអភ័យសទេដលក់្ាំ ុេខ្ញុ ាំរបេ់ម្រទង់ស្ដលានជាំសនឿ។ស យីម្រទង់មហ្វអាណិតម្រេលាញ់ចាំសរោះពួក្អាក្ស្ដលសោរពម្របតិបតតិនិងសកាតខាល ច។ 
Oម្រទង់ជាាា េ់ស្នអារេ៉ាដ៏ងាុ ាំសងាីង។ 
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Pជាាា េ់ស្ដលស ា្តីាមអាីស្ដលម្រទង់ានសចតនាក្ាុងការអភ័យសទេដល់អាក្ស្ដលម្រទង់េពាម្រពោះទ័យនិងស ា្ទីរណុក្មាចាំសរោះអាក្ស្ដលម្រទង់ានសចតនា។ 
Qសតីសរឿងរបេ់ក្ងទ័ពស្ដលស ា្ីេស្រងាា មម្របឆ្ាំងនឹងភាពម្រតឹមម្រតូវបានមក្ដល់អាក្(មូ
ហ្វាំា៉ត់)ឬសទ? 
Rដូចជាស ាៀរសអាននិងស្គមូដជាម្របជាជាតិណាពីេរសឡោះ។ 
Sោា នអាីហ្វមឃាត់ពួក្សគពីការានជាំសនឿសោយស្គរពួក្សគមិនបានដឹងពីសរឿងរាវអាក្
ជាំនាន់មុននិងការវនិាេរបេ់ពួក្សគសទផ្ាុយសៅវញិពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿសៅស្តពាយម
បដិសេ្នូវអាីស្ដលអាក្នាាំស្គរពួក្សគបាននាាំមក្ស យីស ា្ីតាមចាំណង់របេ់ពួក្សគ។ 
Tស យីអល់សឡាោះដឹងរាល់េ់ក្មាភាពរបេ់ពួក្សគទាំងអេ់។ោា នអាីអាចសគចផុ្តពី
ម្រទង់បានសឡយី។ 
Uគមពីគួរអានមិនស្មនជាក្ាំណាពយដូចស្ដលពួបដិសេ្និយយសឡយីផ្ាុយសៅវញិវាជាគមពីរដ៏មហ្វងាុ ាំសងាីងមហ្វឧតតុងាឧតតម។ 
Vស្ដលានចរសៅក្ាុងបញ្ា ីក្ាំណត់ម្រតា(ឡាវ ុលម៉ោះ  ាូេ)ស្ដលម្រតូវបានស្ងរក្ាសោយោា នការស្ក្ស្ម្របបស្នាមឬបនាយសឡយី។ 

អាតត់រកិ្ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះបងាា ញពីការម្រគប់ម្រគងយ៉ងចាេល់ាេ់របេអ់ល់សឡាោះនិង
េមតាភាពដ៏អស្គា រយរបេ់ម្រទង់។ 
តា ាសេៀរ 

 مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

Aអលស់ឡាោះបានេបងនឹងសម និងផ្តា យស្ដលបសញ្ាញរេាីសៅសពលរាម្រតី។ 
Bសតីអាសី្ដលស ា្ីឱ្យអាក្ដឹងថាផ្តា យដ៏អស្គា រយជាអាីសនាោះ? 
Cវាគឺជាផ្តា យស្ដលានេនាុោះពនលឺភលឺចិញ្ញា ច។ 
Dជីវតិម្រគប់រូបេុទធស្តម្រតូវបានអល់សឡាោះឱ្យា៉ឡាអីុកាត់ស្ងរក្ាម្រពមទាំងរក្យេមតី
និងទសងាីរបេ់សគសដីមបទុីក្ជាំនុាំជាំរោះសៅស្ងងបរសលាក្។ 
Eដូសចាោះចូរឱ្យមនុេៃសលាក្ពិចរណានូវអាីស្ដលអល់សឡាោះបានបសងាតី។សដីមបឱី្យពកួ្សគ
បានដឹងពីេមតាភាពដ៏អស្គា រយរបេ់អល់សឡនិីងការអេមតាភាពរបេម់នុេៃសលាក្។ 
Fអលស់ឡាោះបានបសងាីតសគមក្ពីទឹក្កាមមនុេៃម្របុេបញ្ាូ លក្ាុងេបូនមនុេៃម្រេី។ 
Gទឹក្សនោះ ូរសចញពីឆ្អឹងខ្ាងរបេ់បុរេនិងឆ្អឹងជាំនីរបេ់ស្រេត។ី 
Hពិតម្របាក្ដណាេ់ម្រទង់អាចបសងាីតសគពីទឹក្កាមដ៏ទុនសខ្ាយសនាោះស យីម្រទង់ពិត
ជាានអានុភាពក្ាុងការស ា្ីឱ្យសគរេ់សឡងីវញិបនាា ប់ពីស្គល ប់សដីមបជីាំនុាំជាំរោះ។ 
Iសៅស្ងងស្ដលអាង៌ក្ាំបាាំងទាំងអេ់ម្រតូវបានលាតម្រតោង។លាតម្រតោងពីអាីស្ដល
លាក់្ក្ាំបាាំងសៅក្ាុងចិតតស្នសោលជាំសនឿនិងបាំណងម្របាថាា និងសផ្ៃងៗសទៀត។សៅសពល
សនាោះសគអាចស្បងស្ចក្រវាងម្របការលអនិងម្របការអាម្រក្ក់្។ 
Jសៅសពលសនាោះមនុេៃអេមតាភាពការររខ្លួនពីទរណុក្មារបេ់អលស់ឡាោះ។
ស យីក៏្ោា នអាក្ជួយេសស្រងាា ោះសគឱ្យរចួពីទរុណក្មាស្ដរ។ 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت
 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك
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Kអលស់ឡាោះេបងនឹងសម ស្ដលសរសពញសោយទឹក្សភលៀង។ពីសម្ររោះវាធ្លល ក់្ចុោះមក្
ស យីម្រតលប់សៅវញិជាវដតទឹក្សភលៀង។ 
Lស យីម្រទង់េបងនឹងស្ផ្នដីស្ដលានស្គា មសម្របោះដុោះសចញជាដាំណាាំ ស្ផ្លសវ ី និងរុក្េ
ជាតិសផ្ៃងៗ។ 
Mពិតម្របាក្ដណាេ់គមពីរគួរអានស្ដលបញ្ាុ ោះមក្ឱ្យណាពីមូ៉ហ្វាំា៉ត់គឺជារក្យស្ដល
ស្វក្ស្ញក្រវាងម្រតូវនិងខុ្េការពិតនិងកុ្ ក្។ 
Nស យីគមពីរគួរអានក៏្មិនស្មនេម្រាប់សលងសេីចស្ដរ។ផ្ាុយសៅវញិវាគឺជាការពិត។ 
Oពិតណាេ់ពួក្ស្ដលបដិសេ្នូវអាីស្ដលរេូ៉លនាាំមក្បានសម្របីក្លលបចិជាសម្រចីន
សដីមបមី្របឆ្ាំងនឹងអាសី្ដលរេ៉ ូលបាននាាំមក្ស្នស្គេនាពិត។ 
Pស យីសយងីក៏្ានស្ផ្នការតបតនឹងពួក្សគវញិសដីមបបីងាា ញពីស្គេនាពិតនិង
ម្របឆ្ាំងនឹងម្របការមិនពិត។ 
Qដូសចាោះចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)ពនារសពលឱ្យពួក្ោា នជាំសនឿនិងរង់ចាំសមីលពួក្សគមួយរ
យៈេិនចុោះកុ្ាំទន់ម្របញាប់ឱ្យពួក្សគទទួលទរណុក្មានិងវនិាេអី។ 

អាល់អាក្ឡ់ា 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
ការរ ាំលឹក្ខ្លួនពីលាភេកាា រៈស្ដលអល់សឡាោះបានផ្តលឱ្យនិងទាំនាក់្ទាំនងរបេវ់ាជាមួយនឹង
ជិវតិសៅស្ងងបរសលាក្ស យីនិងការជាំរោះខ្លួនពីការជាប់រក់្ព័នធសៅសលាកិ្យ។៌ 
តា ាសេៀរ 

  مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص 
  ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  

Aចូរសលីក្តសមាីងាា េរបេ់អាក្ស្ដលខ្ពង់ខ្ពេ់សលីសា៉ខ្ឡុក្ទាំងឡាយសោយេូម្រត
នាមស្នាា េ់របេ់អាក្ដ៏ឧតាុងាឧតាមចុោះ។ 
Bម្រទង់ជាអាក្បសងាីតមនុេៃឱ្យានលក្េណៈេមរមយ។ 
Cម្រទង់បានក្ាំណត់អមបូរស្នអាីម្រគប់យ៉ងានម្របសភទនិងលក្េណៈេមបតតរិបេវ់ា។
ស យីផ្តល់ការចងអុលបងាា ញឱ្យពួក្សគនូវអាសី្ដលស្គក្េមយជាមួយពួក្សគ។ 
Dនងិជាអ្នក្ដែលបណាុ ោះរកុ្ខជាតថិ្បតងពកី្នុងែទីែើមបីចញិ្ច ឹមសតវ  នៈរបស់ពួក្អ្នក្។ 
Eបនាា ប់ពីានពណ៌ស្បតងម្រេេ់ម្រទង់បានស ា្ីឱ្យសម្រក្ៀមេាិតម្រេសរនកាល យជាពណ៌
សលា ។ 
Fសយងីនឹងេូម្រតគមពីរគួរអានឱ្យអាក្ស្គត ប់។ស យីអាក្មិនម្រតូវម្របញាប់ម្របញាលេូម្រត
តាមជិម្រពីលសោយស្គរស្តខាល ចសភលចសឡយីសម្ររោះសយងីបានម្របមូលវាោក់្ក្ាុងម្រទូងរបេ់អាក្សោយមិនសភលចសឡយី។ 
Gសលីក្ស្លងស្តអាីស្ដលអល់សឡាោះម្រទង់េពាម្រពោះទ័យឱ្យោត់សភលចបុសណាណ ោះ។ពិតណាេ់
ម្រទង់ដឹងនូវអាីស្ដលលាតម្រតោងនិងលាក់្ក្ាំបាាំងោា នអាីអាចលាក់្បាាំងម្រទង់បានសឡយី។ 
Hស យីសយងីនឹងេម្រមួលដល់អាក្នូវកិ្ចាការស្ដលអល់សឡាោះេពាម្រពោះទ័យអាំពីកិ្ចា
ការស្ដលនាាំឱ្យបានចូលឋានេគួ៌។ 
Iចូរទូនាា នមនុេៃតាមអាីស្ដលសយងីបានផ្តល់វ៉ា ុឱី្យអាក្អាំពីគមពីគួរអាននិងរ ាំលឹង
ពួក្សគចុោះម្របេិនសបីការសម្រកី្នរ ាំលឹក្សនាោះានផ្លម្របសយជន៍ ។ 
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Jសគនឹងទទួលយក្ការទូនាា នរបេ់អាក្សបីសគជាអាក្សកាតខាល ចអល់សឡាោះ។ស យី
ការទូនាា សនោះស ា្ឱី្យសគកាន់ស្តសកាតខាល ចនិងកាន់ស្តម្របសេរី។ 
Kពួក្អាក្ការស ាៀរបានរត់សគចពីការទូនាា នសនោះ។ពីសម្ររោះពួក្សគគឺមនុេៃស្ដល
អពមងាលបាំផុ្តសៅក្ាុងស្ងងបរសលាក្សោយបានចូលឋាននរក្។ 
Lគឺជាអាក្ស្ដលនឹងម្រតូវចូលសៅក្ាុងសភីលងនរក្យ៉ង ា្ំស្ងស្គក្នូវក្សតត របេវ់ា
ស យីទទួលរងការលាំបាក្ជាសរៀងរ ូត។ 
Mបនាា ប់មក្ពួក្សគនឹងេាតិក្ាុងឋាននរក្ជាសរៀងរ ូតស យីនឹងម្រតូវទទួលទរណុក្មា
រ ូតសោយោា នការស្គល ប់ស្ដលអាចេម្រាក្ពីទរុណក្មា។ស យីក៏្មិនរេ់សោ  យក្តីេុខ្ស្ដរ។ 

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

Nពិតណាេ់អាក្ស្ដលម្រជោះស្គអ តពីម្របការេាីរកិ្និងអបាយមុខ្គឺជាអាក្ស្ដលទទួល
បានសជាគជ័យ។ 
Oស យីសគបានរ ាំលឹក្នាមស្នាា េ់របេ់សគសៅតាមចាប់បានក្ាំណត់។ស យីនិង
ម្របតិបតាិេឡាតសៅតាមលក្េណៈស្ដលសគម្រតូវការ។ 
Pផ្ាុយសៅវញិពួក្អាក្ស្បរជាម្រេឡាញ់ការរេ់សៅក្ាុងសលាកិ្យខាល ាំងជាងជិវតិសៅស្ងង
បរសលាក្ខ្ណៈស្ដលវាទាំងពីរានភាពខុ្េោា យ៉ងខាល ាំង។ 
Qស យីស្ងងបរសលាក្វាលអម្របសេីរជាងសលាកិ្យនិ៌ងអាីៗ ស្ដលានក្ាុងវាទាំងសេចក្តីេុខ្េុភមងាលជាអមតៈ។ពីសម្ររោះសគទទួលបានលាភេកាា រៈសោយោា នោច់សឡយី។ 
Rអាីស្ដលបានសលីក្សឡងីម្របាប់ដល់ពួក្អាក្អាំពីបទបញ្ញា និងដាំណឹងទាំងសនាោះគឺាន
ចរសៅក្ាុងគមពីរមុនៗ។ 
Sគឺគមពរីស្ដលបានបញ្ាុ ោះឱ្យណាពីអីុម្រព ុមីនិងណាពីមូស្គ។ 

អាលហ់្គសហុី យ ៉ះ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះរ ាំលឹក្ជីវតិសោយសមីលសលីេមតាភាពរបេ់អល់សឡាោះក្ាុងការស ា្ីទរណុក្មានិងការផ្តល់លាភេកាា រៈ។ស យីភេតតុតាងរបេវ់ាគឺានសៅក្ាុងអាយ៉ត់ៗសនោះ។សដីមបបីាំសពញជីវតិនូវបាំណងម្របាថាា និងភាពភ័យខាល ច។ 
តា ាសេៀរ 

 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف

Aសតីដាំណឹងស្នស្ងងបរសលាក្បានមក្ដល់អាក្(មូហ្វាំា៉ត់)ស យីឬសៅ?ជាស្ងងស្ដល
មនុេៃសលាក្ភយ័រនធត។ 
Bសៅស្ងងបរសលាក្មនុេៃស្ចក្ជាពីរម្រកុ្មមួយជាម្រកុ្មសម្រក្ៀមម្រក្ាំសស្គក្សៅមួយសទៀត
ជាម្រកុ្មេបាយរកី្រាយ។ស យីអាក្ស្ដលសម្រក្ៀមម្រក្ាំសស្គក្សៅទឹក្មុខ្របេស់គគឺាន
ភាពអាា៉េ់។ 
Cពួក្សគសនឿយ ត់និងរវល់យ៉ងខាល ាំង។ 
Dអាក្ស្ដលានទឹក្មុខ្ស្បបសនាោះពួក្សគនឹងចូលក្ាុងសភីលងនរក្ដ៏ស្េនសៅា ។ 
Eសគចក់្ទឹក្ដ៏ស្េនសៅត ឱ្យពួក្សគផឹ្ក្។ 
Fោា នចាំណីអាហ្វរណាេម្រាប់ពួក្សគសឡយីសម្រៅពីអាហ្វរដ៏អាម្រក្ក់្វាជាម្របសភទរុក្េ
ជាតិបនាល ស្ដលសគសៅថាេាុពីរកី្សៅសពលស្ដលវាេងួតវាកាល យជាជាតិពុល។ 
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Gស យីអាក្ស្ដលបាន ូបវាគឺមិនបានស ា្ឱី្យ ា្ំធ្លត់ និងមិនស ា្ឱី្យបាត់ការសម្រេក្ឃាល ន
សនាោះសឡយី។ 

 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت

Hស យីទឹក្មុខ្អាក្ស្ដលេបាយរកិ្រាយសៅស្ងងសនាោះគឺសរសពញសៅសោយភាព
ម្រេេម់្រស្គយនិងរកី្រាយ។ 
Iសោយស្គរពួក្សគសពញចិតតចាំសរោះការខិ្តខ្ាំម្របឹងស្ម្របងរបេខ់្លួនកាលសៅសលាកី្យ។៍ពីសម្ររោះសគទទួលបានផ្លបុណយដ៏ជាទីោប់ចិតត។ 
Jសៅក្ាុងឋានេួគ៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពេ។់ 
Kស្ដលសៅក្ាុងឋានេួគ៌សនាោះពួក្សគមិនលឺរក្យេាំដីឥតបានការរក្យឥតម្របសយជន៍សឡយីជាពិសេេគឺេាំដីហ្វរ៉ាម។ 
Lសៅក្ាុងឋានេួគ៌ានម្របភពទឹក្ស្ដល ូរកាត់តាមវា។ស យីពួក្សគអាចសម្របីម្របាេ់តាមចិតតចង់។ 
Mសៅទីសនាោះានស្ម្រគខ្ពេ់ៗ។ 
Nនិងស្ក្វស្ដលបានសរៀបចាំទុក្ោក់្ជាសម្រេចេម្រាប់យក្មក្ពិស្គរ។ 
Oនិងសខ្ាីយសកី្យស្ដលសរៀបោក់្ជាជួរ។ 
Pនិងក្ម្រាលម្រពាំស្ដលបានម្រកាលេនធឹងរចួជាសម្រេចម្រគប់ទីក្ស្នលង។ 
បនាា ប់ពីអល់សឡាោះបានសរៀបរាប់ពីភាពខុ្េោា រវាងអាក្សម្រក្ៀមម្រក្ាំសស្គក្សៅនិងអាក្េបាយ
រកី្រាយសៅស្ងងបរសលាក្រចួម្រទង់បានបស្ងារអាក្កាស ាៀតឱ្យសមីលអាីស្ដលបញ្ញា ក់្ពីភាពខាល ាំង
ពូស្ក្របេ់ាា េ់បសងាីតមនុេៃសលាក្និងការបសងាីតដ៏លអម្របស្ពរបេ់ម្រទង់សដីមបជីាភេតុតាងឱ្យពួក្សគានជាំសនឿនិងបានចូលក្ាុងឋានេួគ៌ស យីកាល យជាអាក្េបាយរកី្រាយ។ 

 جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
  خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ 

Qសតីពួក្សគមិនេសងាតសមីលសៅេតាអូដឋសទឬ សតីអល់សឡាោះបសងាីតវាយ៉ងដូចសមតច?
ស យីនិងការសម្រជីេសរេីេម្រាប់កូ្នសៅនអាោាំ។ 
Rនិងសមីលសៅសម សតីវាម្រតូវបានសគសលីក្ឱ្យខ្ពេ់សឡងីរ ូតកាល យជាដាំបូលសោយ
មិនធ្លល ក់្មក្វញិយ៉ងដូចសមាច? 
Sនិងសមីលសៅភាាំទាំងឡាយសតីវាម្រតូវបានសគសបាោះភាា ប់និងដីយ៉ងរងឹាាំសដីមបទីប់ទ
លនឹងការរញ្ាួ យដីដូចសមាច ? 
Tនិងសមីលសៅស្ផ្នដីសតីវាម្រតូវបានសគពនាល តេនធងឹនិងផ្តល់ភាពងាយម្រេួលដល់
មនុេៃក្ាុងការរេ់សៅយ៉ងដូចសមាច? 
បនាា ប់ពីម្រទង់បានបស្ងាពួក្សគឱ្យសមីលនូវេមតាភាពរបេ់ម្រទង់ក្ាុងការបសងាីតរចួម្រទង់បានបស្ងាមក្អាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់វញិ។ 

  جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل خل حل جل مك لك
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم

Uដូសចាោះចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សម្រកី្នរ ាំលឹក្និងបាំភ័យពួក្សគពីទរណុក្មារបេអ់ល់សឡាោះ
ចុោះ។ការពិតអាក្ ម្រោន់ស្តជាអាក្ស្ដលសម្រកី្នរ ាំលកឹ្បុ៉សណាណ ោះ។សគមិនទមទអាីពីអាក្សម្រៅពី
ការរ ាំលឹក្សឡយី។ 
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Vអាក្ោា នេិទធបិងេាំឱ្យពួក្សគានជាំសនឿសឡយី។ 
Wក្៏បុ៉ស្នតអាក្ណាស្ដលងាក្សចញនិងោា នជាំសនឿ។ស យីម្របឆ្ាំងចាំសរោះអល់សឡាោះនិង
រេូ៉លរបេ់ម្រទង់។ 
Xសៅស្ងងបរសលាក្អល់សឡាោះនឹងោក់្ទរណុក្មាសគដ៏ ង្ន់ ង្របាំផុ្តគឺសៅក្ាុងនរក្ចហ្វន់ណាាំជាសរៀងរ ូត។ 
Yពិតម្របាក្ដណាេ់ការវលិម្រតឡប់របេ់ពួក្សគបនាា ប់ពីស្គល ប់គឺមក្កាន់សយងី(អល់
សឡាោះ)ស្តាា ក្់គត់។ 
Zបនាា ប់មក្សយងីជាអាក្ជាំនុាំជម្រមោះពួក្សគស យីសយងីនឹងតបេាងឱ្យពួក្សគតាមទសងាី
របេ់ពួក្សគ។ 

អាល់ហ្វា ចរ់ ៍
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
ការបងាា ញឱ្យស ញីពីភាពអស្គា រយនិងេមតាភាពរបេ់ម្រពោះអល់សឡាោះសលីការម្រគប់ម្រគង
ភពនិងស្គា នភាពមនុេៃស យីនិងលទធផ្លចុងសម្រកាយស្នពួក្អាក្បាំរន។ 
តា ាសេៀរ 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ

 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث 
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام 

Aអលស់ឡាោះេបងនឹងសពលសទៀបភលឺ។ 
Bស យីម្រទង់េបងនឹងយប់ទាំងដប់(ដប់ស្ងងដាំបូងស្នស្ខ្ ៃ  ុល ជិាោះ)។ 
Cស យីម្រទង់េបងនឹងចាំនួនគូនិងចាំនួនសេេ។ 
Dស យីម្រទង់េបងនឹងសពលយប់សពលវាមក្ដល់ស យីក៏្បានក្នលងផុ្តសៅ។ចាំសលី
យស្នការេបងទាំងសនោះគឺការតបេាងសៅតាមទសងាីរបេ់ពួក្អាក្។ 
Eសតីការេបងសៅក្ាុងសរឿងទាំងសនោះមិនម្រគប់ម្រោន់េម្រាប់អាក្ស្ដលស្េាងយលស់ទឬ? 
Fសតីអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)មិនបានស ញីសទឬាា េ់របេ់អាក្បានស ា្ីដូចសមាចចាំសរោះម្រកុ្ម
អាដជាម្រកុ្មណាពី  ូទសៅសពលស្ដលពួក្សគបដិសេ្និងអាក្នាាំស្គររបេព់ួក្សគ។ 
Gនិងកុ្លេមព័នធអីុរម៉ស្ដលជាបុពាបុរេរបេ់ម្រកុ្មអាដស្ដលបនៃល់េាំណង់ខ្ពេ់ៗ។ 
Hស្ដលអលស់ឡាោះមិនបានបសងាីតអាីដូចវាសឡយីសៅសលីស្ផ្នដីសនោះ។ 
Iសតីអាក្មិនបានស ញីសទឬាា េ់របេ់អាក្បានស ា្ីដូចសមាចចាំសរោះម្រកុ្មស្គមូតជា
ម្រកុ្មណាពីេសឡោះ។ពួក្សគបានោប់ងាភាាំស ា្ជីាលាំសៅោឋ ន។ 
Jសតីអាក្មិនបានស ញីសទឬាា េ់របេ់អាក្បានស ា្ីដូចសមាចចាំសរោះស ាៀរសអានស្ដល
ានពលទហ្វនជាអាក្ស ា្ីទរណុក្មាសលីមនុេៃសលាក្? 
Kពួក្សគទាំងអេ់សនាោះជាពួក្ស្ដលបានបាំរនសៅសលីស្ផ្នដីសនោះ។ 
Lពួក្សគបងាការបាំផ្លិចបាំផ្តល ញសម្រចីនក្ាុងម្របសទេសោយអាំសពីអាបាយមុខ្និងការម្របឆ្ាំងចាំសរោះអល់សឡាោះ។ 
Mអលស់ឡាោះបានទាល ក់្សលីពួក្សគនូវទរុណក្មា ដ៏វចឺប់ជាការពិន័យសលីពួក្សគ។ 
Nពិតណាេ់ាា េ់របេ់អាក្ម្រទង់ឃាល ាំសមីលម្រគប់ទសងាីរបេ់មនុេៃសដីមបតីបេាងឱ្យ
សគ។សបីលអទទួលបានឋានេួគ៌សបីអាម្រក្ក់្ទទួលបានឋាននរក្។ 
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 مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي
  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج

 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط
Oរឯីមនុេៃសលាក្សៅសពលស្ដលាា េ់របេ់សគបានស្គក្លបងសគសោយបានសលីក្
តសមាីងនិងម្របទនសនៀក្ា៉ត់ដល់សគសនាោះ។សគនឹងនិយយថា៖ាា េ់របេ់ខ្ញុ ាំជាអាក្ស្ដលបានសលីក្តសមាីងខ្ញុ ាំ។ 
Pបុ៉ស្នាសៅសពលស្ដលម្រទង់ស្គក្លបងសគសោយបានក្បតិសក្បៀតនូវលាភេកាា រៈរបេ់
ម្រទង់ចាំសរោះសគសនាោះ។សគនឹងនិយយថា៖ាា េ់របេ់ខ្ញុ ាំស ា្ីឱ្យខ្ញុ ាំទទួលនូវភាពអាា៉េ់។ 
Qមិនដូចអាីស្ដលពួក្អាក្គិតសឡយីថាការម្របទនសនៀក្ា៉ត់ជាេញ្ញា ថាអលស់ឡាោះ
សលីក្តសមាីងស យីការក្បតិសក្បៀតនូវលាភេកាា រៈជាេញ្ញា ថាអល់សឡាោះមិនសពញចិតត
សឡយី។ផ្ាុយសៅវញិតាមពិតគឺសោយស្គរពួក្អាក្សលីក្តសមាីងសក្ាងក្ាំម្ររនូវអាីស្ដលអល់សឡាោះបានផ្តលឱ្យអាក្។ 
Rស យីពួក្អាក្មិនជាំរញុោា ឱ្យបរចិា គម្រទពយដល់អាក្ទីទល់ម្រក្។ 
Sស យីពួក្អាក្សក្ងម្របវញ័្ា ម្រទពយរបេកូ់្នក្ាំម្ររ ស្រេតីសភទនិងពួក្អាក្ទន់សខ្ាយយង៉
ខាល ាំងកាល ។ 
Tស យីពួក្អាក្ស្ងមទាំងម្រេឡាញ់ម្រទពយេមបតាិ ួេស តុសោយមិនម្រពមបរចិា ក្
សលីាោ៌អល់សឡាោះសឡយី។ 

 يلىل مل خل مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حكجك
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه

Uពួក្អាក្មិនគួរណាស ា្ីអីុចឹងសនាោះសទ។ចូរនឹក្គិតសៅសពលស្ដលស្ផ្នដីរញ្ាួ យនិងរសងាា ោះរសងាយ៉ីងខាល ាំង។ 
Vស យីាា េ់របេ់អាក្ម្រទងយ់ងមក្កាត់ក្តីេតាសលាក្របេម់្រទង់។ពួក្ា៉ឡាអីុកាត់
ក្៏បានមក្ដល់សោយតាំសរៀបជាជួរ។ 
Wស យីសៅស្ងងសនាោះនរក្សជីហ្វន់ណាាំម្រតូវបានសគនាាំមក្។សៅស្ងងសនាោះស្ដរមនុេៃ
សលាក្នឹងភាញ ក់្រលឹក្។សតីសគានការភាញ ក់្រលឹក្យ៉ងដូចសមាចសបីសនាោះជាស្ងងជាំនុាំជាំរោះមិន
ស្មនជាស្ងងស្គងតសងាីសឡយី? 
Xសគនឹងនិយយទាំងសស្គក្ស្គត យថា៖ឱ្អនិចា ខ្លួនខ្ញុ ាំសអីយ!ខ្ញុ ាំគួរស្តបានស្គងអាំសពីលអេម្រាប់ខ្លួនខ្ញុ ាំនិងេម្រាប់ជិវតិសៅស្ងងបរសលាក្ស្ដលជាជិវតិពិតម្របាក្ដ។ 
Yដូសចាោះសៅស្ងងសនាោះោា ននរណាាា ក្អ់ាចស ា្ទីរុណក្មាដូចទរុណក្មារបេម់្រទង់សឡី
យ។ពីសម្ររោះទរុណក្មាអលស់ឡាោះគឺខាល ាំងកាល បាំផុ្ត។ 
Zោា ននរណាាា ក់្អាចចងពួក្សកី្ស ាៀរជាប់ដូចចាំណងរបេម់្រទង់សឡយី។ 
បនាា ប់ពីអល់សឡាោះបានសរៀបរាប់ពីលទធផ្លរបេ់អាក្សកី្ស ាៀរម្រទង់ក៏្បានសរៀបរាប់ពី
លទធផ្លអាក្ានជាំសនឿ។ 
aចាំស្ណក្អាក្ានជាំសនឿម្រតូវបានសគសៅបនាា ប់ពីស្គល ប់និងសៅស្ងងបរសលាក្ថា៖ឱ្
ម្រពលឹងស្ដលនឹងនរសៅរក្ជាំសនឿនិងទសងាីកុ្េល។ 
bចូរម្រតលប់សៅរក្ាា េរ់បេអ់ាក្ជាមួយនឹងផ្លបុណយស្ដលម្រទង់បានម្របទនដល់
អាក្និងការយល់ម្រពមពីម្រទង់នូវទសងាីលអស្ដលពួក្អាក្បានម្របម្រពឹតត។ 



9191

cចូរអាក្ចូលក្ាុងចាំសណាមខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់សយងីស្ដលានកុ្េល្ម៌។ 
dចូរចូលឋានេួគ៌របេ់សយងីជាមួយនឹងពួក្សគ។ស្ដលសយងីបានសរៀបចាំវាេម្រាប់
ពួក្អាក្។ 

អាល់ហ្វព ឡាត ់
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះការរ ាំលឹក្ពីស្គា នភាពមនុេៃរវាងភាពលាំបាក្និងទរុណក្មារបេ់
ពួក្អាក្ម្របឆ្ាំងនិងការសឡងីជសណតី សរ៉ាោះា៉ត់របេ់អាក្ានជាំសនឿសៅក្ាុងស្ងងបរសលាក្។ 
តា ាសេៀរ 

  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي 
Aអលស់ឡាោះេបងនឹងម្របសទេហ្វរម៉វាគឺមឹុក្ាោះ។ 
Bអល់សឡាោះបានេបងនឹងម្របសទេស្ដលអាក្ក្ាំពុងរេ់សៅ។ជាការសលីក្តសមាីងអាក្និង
សលីក្ក្មពេ់អាក្។ពីសម្ររោះវតតានរបេ់អាក្សៅក្ាុងទឹក្ដីជាកិ្តតិយេដ៏ឧតតុងាឧតតម។ 
Cទ ើយអ្ល់ទ ោះបានសបងនងឹឪពុក្មនសុសទោក្(អាោ)ំនងិកូ្នទៅរបស់គត់។ 
Dពិតណាេ់សយងីបានបសងាីតមនុេៃសលាក្ឋតិក្ាុងឧបេគាជានិចាសៅក្ាុងសលាកី្យ ៍
សនោះរ ូតដលស់្គល ប។់ 
Eសតីមនុេៃសលាក្គិតថាោា នអាក្ណាអាចានអាំណាចស ា្អីាីសលីសគស្មនសទសៅសពល
ស្ដលសគម្របម្រពឹតតអិាំសពីអាម្រក្ក់្?ោា ននរណាអាចបស្រងាា បពួក្សគស្មនសទេូមបសី្តាា េ់
ស្ដលបសងាីតពួក្សគក៏្មិនអាចស ា្អីាីសគបានស្ដរស្មនសទ? 
Fសោយសគនិយយថា៖ខ្ញុ ាំបានចាំណាយម្រទពយេមបតាយ៉ិងសម្រចីនេនធឹក្េនាធ ប់។ 
Gសតីសគគិតថាអល់សឡាោះមិនបានស ញីការចាំណាយសដីមបអួីតខ្លួនពួក្សគសទឬ?
ស យីម្រទង់មិនកាត់ក្តីសលីម្រទពយេមបតតិសគសទឬ?ថាសតីម្រទពយេមបតតិសនោះបានមក្ពី
ណា?ស យីចាំណាយសៅសលអីា?ី 
Hសតីសយងីមិនបានបសងាីតសគឱ្យានស្ភាក្មួយគូសដីមបសីមីលស ញីសទឬ? 
Iស យីអណាា តមួយនិងបបូរាត់មួយសដីមបនិីយយសទឬ? 
Jសតីមិនស្មនសទឬសយងីបានស្ណនាាំសគឱ្យស្គា ល់ផ្លូវលអនិងអាម្រក្ក់្យ៉ងចាេល់ាេ់? 

  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج   مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب
    حق  مف  خف   حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض   مص  خص
جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  لك  خك  حك  جك  مق

Kស្តសគមិនបានសដីរសៅសលីាោ៌ស្ដលលាំបាក្(ាោ៌សៅកាន់ភាពសជាគជ័យ)សឡយី។ 
Lសតីអាសី្ដលស ា្ីឱ្យអាក្(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)ដឹងថាាោ៌ស្ដលលាំបាក្ជាអាីសនាោះ? 
Mគឺការសោោះស្លងខ្ញុ ាំបសម្រមីោច់ស្ងលឱ្យានេិទធិសេរភីាពម្របុេឬម្រេី។ 
Nឬផ្តល់ចាំណីអាហ្វរសៅស្ងងស្ដលានសម្រោោះទុរភិក្ៃ ស យីោា នចាំណីអាហ្វរ។ 
Oផ្តលច់ាំណីអាហ្វរដល់កូ្នក្ាំម្ររស្ដលជាញាតិេនាត ន។ 
Pឬអាក្ម្រកី្ម្រក្ស្ដលោា នអាីសស្គោះ។ 
Qបនាា ប់មក្សគបានកាល យជាមនុេៃាា ក់្ក្ាុងចាំសណាមអាក្ស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអល់
សឡាោះនិងបានស្ផ្ាផ្តា ាំោា ឱ្យានការអត់ ា្ត់ស យីនិងបានស្ផ្ាផ្តា ាំោា ឱ្យានក្ាីសមតាា ក្រុណា។ 
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Rពួក្សគសនាោះស យីគឺជាពួក្អាក្ស្ដលទទួលបញ្ា ីក្ាំណត់ម្រតាសោយស្ដស្គត ាំ។ 
Sស យីពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿនឹងអាយ៉ត់ៗរបេស់យងីស្ដលបានបញ្ាុ ោះមក្ឱ្យអាក្នាាំស្គរពួក្សគគឺជាពួក្ស្ដលទទួលបញ្ា ីសោយស្ដសឆ្ាង។ 
Tសភលីងនរក្ម្រគបដណា ប់សលីពួក្សគយ៉ងជិត។ 

អាេា់ស្គា ាំ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះសផ្តត តសលីការបងាា ញ់ពីអាយ៉ត់ៗរបេអ់ល់សឡាោះនិងសនៀក្ា៉ត់
របេ់ម្រទង់ស្ដលេុេស្គយម្រគប់ទីក្ស្នលងម្រគប់ជិវតិនិងម្រគប់ស្គា នភាព។សដីមបលីាង
ជម្រមោះជីវតិនិងសបាោះបង់សចលអាំសពីអាម្រក្ក់្។ 
តា ាសេៀរ 

 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ 
 ىل  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ  ىئ نئ

Aអលស់ឡាោះេបងនឹងម្រពោះអាទិតយស យីនិងេបងនឹងសពលស្ដលរេាីដ៏ម្រតចោះម្រតចង់
របេ់វារោះសឡងីពីតិេខាងសកី្ត។ 
Bស យីម្រទង់េបងនឹងម្រពោះច័នាសៅសពលស្ដលវាបានរោះសឡងីបនាា ប់ពីម្រពោះអាទិតយលិច ។ 
Cស យីម្រទង់េបងនឹងសពលស្ងងសៅសពលស្ដលម្រពោះអាទិតយបានបសរា ញពនលឺរេ
សពញស្ផ្នដី។ 
Dស យីម្រទង់េបងនឹងសពលយប់សៅសពលស្ដលវាបានម្រគបដណា ប់រេសពញស្ផ្នដី
ស្ដលស ា្ឱី្យងងឹតេូនយ។ 
Eស យីម្រទង់េបងនឹងសម និងអាក្ស្ដលបានបសងាីតវា។ 
Fស យីម្រទង់េបងនឹងស្ផ្នដីនិងអាក្ស្ដលបានលាតេនឹធងវា។ 
Gស យីម្រទង់េបងនឹងជិវតិនិងអាក្ស្ដលបានស ា្ឱី្យសគានលក្េណៈេមរមយ។ 
Hស យីម្រទង់បានចងអុលបងាា ញដល់សគឱ្យស្គា ល់នូវអាំសពីអាម្រក្ក់្ស្ដលម្រតូវសជៀេវាងនិងអាំសពីលអស្ដលម្រតូវអនុវតតន៍។ 
Iពិតណាេ់សជាគជ័យស យីេម្រាប់អាក្ស្ដលេាអ តខ្លួនរបេ់សគសោយស្គងនូវ
អាំសពីលអនិងសជៀេវាងពីម្របការអាម្រក្ក់្។ 
Jស យីម្របាក្ដណាេ់បរាជ័យស យីេម្រាប់អាក្ស្ដលជាន់វលខី្លួនឯងសោយម្របម្រពឹតតអាំសពីបាបចាំសរោះអល់សឡាោះ។ 
បនាា ប់ពីអលស់ឡាោះបានរ ាំលឹក្ពីការបរាជ័យរបេអ់ាក្ស្ដលជាន់វលខី្លួនឯងសោយម្របម្រពឹតតអាំសពីបាបសនាោះម្រទង់ក៏្បានសលីក្យក្ម្រក្មុស្គមូ៉ទមក្ស ា្ីជាឧទ រណ៍។ 

 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل

Kម្រកុ្មស្គមូដបានបដិសេ្នឹងអាក្នាាំស្គររបេ់ពួក្សគណាពីេសឡោះសោយស្គរការ
បាំរន ួេម្រពាំស្ដនរបេ់ពួក្សគសោយម្របម្រពឹតតអាំសពីអាបាយមុខ្និងអាំសពីបាប។ 
Lសៅសពលស្ដលជនក្ាំណាចបាំផុ្តក្ាុងចាំសណាមពួក្សគបានសចញមក្េាល ប់េតាអូដឋញី។ 
Mណាពីេសឡោះបាននិយយសៅកាន់ពួក្សគថា៖ចូរសោោះស្លងេតាអូដឋរបេ់អល់
សឡាោះនិងស យីកុ្ាំរារា ាំងដល់ការផឹ្ក្របេវ់ាឱ្យសស្គោះ។   
Nស្តពួក្សគបានបដិសេ្នឹងអាក្នាាំស្គររបេ់ពួក្សគនិងបានេាល ប់វា។អល់សឡាោះ
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ក៏្បានបាំផ្តល ញពួក្សគ និងោក់្ទរុណក្មាសលីពួក្សគ។សពលសនាោះាា េរ់បេ់ពួក្សគបាន
បាំផ្តល ញពួក្សគសោយេស្ម្រមក្យ៉ងខាល ាំងបានឆ្ក់្យក្ជីវតិពួក្សគសោយស្គរស្តបាបក្មា
របេ់ពួក្សគ។ស យីម្រទង់បានស្ីាឱ្យពួក្សគវនិាេអនារាយទាំងអេ់ោា ។ 
Oអលស់ឡាោះបានស ា្ីចាំសរោះពួក្សគស្បបសនាោះគឺម្រទង់មិនខាល ចពីលទធផ្លចុងសម្រកាយ
របេ់ពួក្សគសនាោះសទ។ 

អាល់ស្ឡល៍ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះបញ្ញា ក់្ពីភាពខុ្េោា រវាងអាយ៉ត់ៗនិងជីវតិនិងទសងាីរ។សដីមបី
បងាា ញ់ពីភាពខុ្េោា រវាងអាក្ានជាំសនឿនិងអាក្ោា នជាំសនឿ។ 
តា ាសេៀរ 

  جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جض  مص خص 
Aអលស់ឡាោះេបងនឹងសពលយប់សៅសពលស្ដលសម និងដីម្រគបដណា ប់សោយភាពង
ងឹត។ 
Bស យីម្រទង់េបងនឹងសពលស្ងងសពលស្ដលវាបានបសរា ញពនលដ៏ឺម្រតចោះម្រតចង់។ 
Cស យីម្រទង់េបងនឹងអាីស្ដលម្រទង់បានបសងាីតឱ្យានពីរសភទ៖ម្របុេនិងម្រេី។ 
Dពិតណាេ់ទសងាីរបេ់ពួក្អាក្ខុ្េៗោា ។អាក្ខ្លោះស ា្ីទសងាីលអស្ដលជាមូលស តុចូល
ឋានេួគ៌។អាក្ខ្លោះសទៀតស ា្ីទសងាអីាម្រក្ក់្ស្ដលជាមូលស តុចូលឋាននរក្។ 
Eឯអាក្ស្ដលបានបរចិា គម្រទពយរបេ់សគក្ាុងផ្លូវលអ និងសកាតខាល ចអលស់ឡាោះសោយ
សជៀេវាងពីម្របការស្ដលម្រទង់បានហ្វមឃាត់។ 
Fានជាំសនឿសជឿជាក់្ចាំសរោះការេនារបេ់អល់សឡាោះស្ដលនឹងតបេាងម្របការលអ
វញិសនាោះ។ 
Gសយងីនឹងេម្រមួលឱ្យសគនូវការម្របម្រពឹតតិទសងាលីអស និីងបរចិា គក្ាុងផ្លូវអល់សឡាោះ។ 
Hរឯីអាក្ណាស យីស្ដលក្ាំណាញ់មិនម្រពមពាយមបរចិា គម្រទពយនិងមិនម្រតូវការ
ជាំនួយពីអល់សឡាោះ។ 
Iស យីបដិសេ្ចាំសរោះការេនារបេ់អល់សឡាោះស្ដលនឹងតបេាងម្របការលអវញិសនាោះ។ 
Jសយងីនឹងេម្រមួលឱ្យសគនូវការម្របម្រពឹតតិទសងាអីាម្រក្ក់្និងផ្តលភាពលាំបាក់្ក្ាុងការម្របម្រពឹតតអាំសពីលអ។ 
Kម្រទពយេមបតតិស្ដលសគរោិះក្ាំណាញ់មិនផ្តល់ម្របសយជន៍ដលស់គសឡយី។សៅសពលសគ
វនិាេនិងធ្លល ក់្ចូលសៅក្ាុងឋាននរក្។ 

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي 

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ 
Lសយងីានតួនាទីចងអុលបងាា ញផ្លូវលអម្រតឹមម្រតូវ និងផ្លូវសងាង។ 
Mពិតណាេ់េម្រាប់សយងីគឺអាីស្ដលសៅក្ាុងស្ងងបរសលាក្និងអាសីដលសៅក្ាុងសលាកី្
យ។៌សយងីចត់ស្ចងវាតាមអាីស្ដលសយងីចង់។ 
Nសយងីបានោេ់សតឿនពួក្អាក្ឱ្យម្របុងម្របយត័ាចាំសរោះសភលីងនរក្ស្ដលក្ាំពុងឆ្បសឆ្ោះ



94

យ៉ងេសនាធ េសៅធ ម្របេិនសបីពួក្អាក្ជាអាក្ម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះ។ 
Oោា ននរណាស្គា ល់រេជាតិក្សតត របេ់សភលីងនរក្សទសលីក្ស្លងស្តពួក្សកី្ស ាៀរ។ 
Pអាក្ស្ដលបដិសេ្មិនម្រពមសជឿចាំសរោះការពិតស្ដលរេូ៉លបាននាាំមក្។ស យីងាក្
សចញពីការសោរពម្របតិបតតិតាមបទបញ្ញា របេ់អល់សឡាោះ។ 
Qស យីសគនឹងបសញ្ា ៀេអាក្ស្ដលសកាតខាល ចអល់សឡាោះយ៉ងខាល ាំងកាល អាំពីវានរក្គឺអា
ពូសពីសកី្រ។ 
Rអាក្ស្ដលបរចិា គម្រទពយេមបតតិរបេ់សគក្ាុងផ្លូវលអសដីមបេីាអ ត់ខ្លួនរបេ់សគពីបាបក្មា។ 
Sសគមិនស្មនបរចិា គសដីមបេីងគុណនរណាាា ក់្ ស្ដលស ា្លីអចាំសរោះសគសនាោះសទ។ 
Tសលីក្ស្លងស្តសដីមបសី្េាងរក្ការយល់ម្រពមពីាា េរ់បេ់សគដ៏មហ្វឧតាុងាឧតាមបុ៉សណាណ ោះ។ 
Uស យីសគពិតជានឹងសពញចិតានូវអាីស្ដលអលស់ឡាោះ តបេាងដល់សគ។ 

អាតទូ់ហ្វ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ សរៀបរាប់ពីការស្ងរក្ារបេ់អល់សឡាោះចាំសរោះអាក្នាាំស្គររបេ់
ម្រទង់និងផ្តលដល់ោត់នូវសនៀក្ា៉ត់វ៉ា ុសី្ដលានជាប់និងោត់ជានិចាជាក្តីសមតាត
េម្រាប់ោត់និងជាការរ ាំលឹងេម្រាប់អាក្ានជាំសនឿឱ្យសចោះស្ងលងអាំណរគុណ។ 
តា ាសេៀរ 

يك   ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث   نث 
ين ىن  نن   من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل   مل 

جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى    
جخ مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب   مب  خب   حب 

Aអលស់ឡាោះេបងនឹងសពលដាំបូងស្នស្ងង។ 
Bស យីម្រទង់េបងនឹងសពលយប់សៅសពលស្ដលវាងងឹតស យីមនុេៃេម្រាក់្ពីកិ្ចាការ។ 
Cាា េ់របេ់អាក្(ឱ្មូហ្វាំា៉ត់)មិនបានខឹ្ងអាក្ដូចស្ដលពួក្មូេារគីីននិយយ
សឡយីខ្ណៈសពលស្ដលបាត់វ៉ា ុមួីយរយៈ។ 
Dជាការពិតណាេ់ស្ងងបរសលាក្ម្របសេរីេម្រាប់អាក្ជាងសលាកិ្យសនោះសៅសទៀត។
សោយានក្ាុងវាគឺលាភេកាា រៈស្ដលោា នស្ងងោច់សឡយី។ 
Eស យីសគពិតជានឹងម្របទនសនៀក្ា៉ត់ឱ្យអាក្និងម្របជាជាតិរបេ់អាក្។ស យីពួក្
អាក្ម្របាក្ដជានឹងសពញចិតាជាមិនខាន។ 
Fពិតណាេ់ម្រទង់បានស ញីអាក្ជាសក្ាងក្ាំម្ររបនាា ប់ពីឪពុក្អាក្ស្គល ប់និងស យី
ម្រទង់បានស ា្ីឱ្យអាក្ានទីជម្រមក្េម្រាប់ម្រជក្សកានសោយបានរេ់សៅជាមួជីតារបេ់
អាក្អាប់ឌុលមុ៉តតលីបនិងឪពុក្ាអាក្អាពូតលីប។ 
Gស យីអាក្មិនទន់យល់ដឹងអាំពីគួរអាននិងសោលជាំសនឿបនាា ប់មក្ម្រទង់ក៏្ចងអុល
បងាា ញឱ្យអាក្បានដឹង។ 
Hម្រទង់បានស ញីអាក្ានជីវភាពម្រកី្ម្រក្បនាា ប់មក្ម្រទង់ស ា្ីឱ្យអាក្ានជីវភាព្ូរធ្លរ។ 
Iចូរកុ្ាំស ា្ីបាបនិងកុ្ាំសក្ៀបេងាត់កូ្នក្ាំម្ររសោយស្គរសគទន់សខ្ាយ។ 
Jស យីចូរអាក្កុ្ាំគាំ ក្ចាំសរោះអាក្េុាំទនឱ្យសស្គោះ។ 
Kចូរស្ងលងអាំណរគុណចាំសរោះសនៀក្ា៉ត់ស្ដលអល់សឡាោះបានម្របទនឱ្យនិងចូរអាក្
សរៀបរាប់អាំពីវា។ 
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អាេាសេាីរ ៍ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
ការសរៀបរាប់ពីការស្ងរក្ាយ៉ងសពញសលញរបេ់អលស់ឡាោះចាំសរោះអាក្នាាំស្គររបេ់
ម្រទង់សោយបសញ្ា ៀេពីោត់នូវទុក្េម្រពួយឧបេក្ានិងក្តីលាំបាក់្សផ្ៃងៗ។ 
តា ាសេៀរ 

 حم جم يل ىل مل خل جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

Aពិតណាេ់សយងីបានសបីក្ចិតតរបេ់អាក្ឱ្យសពញចិតតនឹងការទទួលយក្វ៉ា ុ។ី 
Bស យីសយងីបានោក់្ចុោះនូវបនាុក្ ង្ន់ៗរបេ់អាក្។ 
Cស្ដលបានផ្ាុក្យ៉ង ង្ន់សេាីរស្តបាំបាក់្ខ្ាងរបេ់អាក្។ 
Dស យីសយងីបានសលីក្កិ្តានិាមរបេ់អាក្ឱ្យខ្ពង់ខ្ពេរ់ ូតដល់ានការរ ាំលឹក្ក្ាុងសពលអា ាននិងសពលសកាោះា៉ត់និងសផ្ៃងពីសនោះសទៀត។ 
Eពិតម្របាក្ដណាេ់ជាមួយនឹងសេចក្ាលីាំបាក្សវទនាគឺនឹងានភាពងាយម្រេលួ។ 
Fស យីពិតម្របាក្ដណាេ់ជាមួយនឹងសេចក្ាលីាំបាក្សវទនាគឺនឹងានភាពងាយម្រេួ
ល។ម្របេិនសបីអាក្ានជាំសនឿស្បបសនោះគឺោា នបញ្ញា សទេម្រាប់ការស ា្ីបាប់ពីម្រកុ្មរបេ់
អាក្ស យីក៏្ោា នអារីារា ាំងក្ាុងការអាំរវនាវសៅរក្អល់សឡាោះស្ដរ។ 
Gសៅសពលស្ដលអាក្បានបាំសពញភារកិ្ចារចួរាល់ស យីចូរអាក្ខិ្តខ្ាំសោរពេកាា រៈ
ចាំសរោះាា េ់របេ់អាក្។ 
Hស យីចូរអាក្ប៉ងម្របាថាា និងេងឃមឹសៅចាំសរោះាា េ់របេ់អាក្ស្តមួយគត់។ 

អាត់ទីន 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
ការសរៀបរាប់ពីតស្មលរបេ់មនុេៃនិងភាពស្ងលងាូររបេ់សគសោយស្គេនារបេស់គនិងសេចក្តី
សថាក្ទបសោយស្គរសបាោះបង់សចលវាម្រពមទាំងការេបងនឹងបណាត ទីក្ស្នលងបញ្ាុ ោះវ៉ា ុ។ី 
តា ាសេៀរ 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت   يب ىب نب مب

 جخ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث   
Aអលស់ឡាោះបានេបងនឹងស្ផ្លលាា និងក្ស្នលងោាំដុោះវាស យីម្រទង់េបងនឹងស្ផ្លអូលីវនិង
ក្ស្នលងោាំដុោះវាស្ដលេាិតសៅទឹក្ដីប៉ាសឡេាីនស្ដលជាក្ស្នលងស្ដលសគបានស្តងតាាំង
ណាពីអីុស្គ។ 
Bស យីម្រទង់េបងនឹងភាាំទួរេុណីាក្ជាក្ស្នលងស្ដលអល់សឡាោះបាននិយយសៅកាន់
មូស្គ។ 
Cស យីម្រទង់េបងនឹងទឹក្ដីមឹក្ាោះជាក្ស្នលងផ្តល់េនតភិាពេម្រាប់អាក្ស្ដលចូលក្ាុងវាស យីជាក្ស្នលងស្ដលសគស្តងតាាំងណាពីមូ៉ហ្វាំា៉ត់។ 
Dជាការពិតណាេស់យងីបានបសងាីតមនុេៃសលាក្េាិតក្ាុងម្រទង់ម្រទយមួយេមេួននិងលអម្របសេីរបាំផុ្ត។ 
Eបនាា ប់មក្សយងីឱ្យសគម្រតលប់សៅកាន់ភាពចេ់ជរាម្រទុឌសម្រទមសៅសលីសលាកិ្យ៌
សោយខ្លួនម្របាណរបេ់ពួក្សគមិនអាចជួយអាីបានសឡយីស យីបនាា ប់មក្សយងីបាន
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បញ្ាូ នពួក្សគម្រតឡប់សៅកាន់ក្ស្នលង ស្ដលទបជាងសគបាំផុ្តគឺបាតនរក្។ 
Fទលើក្ដលងដតពួក្អ្នក្មាន ំទនឿចំទ ោះអ្ល់ទ ោះនងិទ្បតបិតតអំិ្ទពើលអទ ើយពួក្ទគនវូ
ដតររួលបានផលបុណយជានចិចទបើទទាោះជាពួក្ទគចាស់ទជារាក្ទ៏ោយវាគឋឺានសួគ៌ា។ 
Gសតីអីាស្ដលស ា្ីឱ្យអាក្(មនុេៃសលាក្)បដិសេ្នឹងស្ងងជាំនុាំជាំរោះបនាា ប់ពីានភេតុតាងជាសម្រចីនបញ្ញា ក់្សនាោះ? 
Hសតីមិនស្មនសទឬស្ដលអល់សឡាោះចត់ទុក្ស្ងងបរសលាក្ជាស្ងងកាត់ក្តីស យីម្រទង់ជាអាក្
កាត់សេចក្ាីដ៏េុម្រកឹ្តបាំផុ្តនិងយុតតិ្ម៌បាំផុ្តជាងអាក្កាត់សេចក្ាីទាំងឡាយ?សតីសៅរចួ
ស្ដរឬស្ដលអល់សឡាោះទុក្សចលខ្ញុ ាំរបេ់ម្រទង់សោយមិនកាត់ក្តីរវាងពួក្សគសោយអាក្ស្គង
លអនឹងទទួលផ្លលអស យីអាក្ស្គងអាម្រក្ក់្នឹងទទួលផ្លអាម្រក្ក់្សនាោះ? 

អាល់អាឡកឹ្ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ បញ្ញា ក់្ពីភាពសពញសលញស្នមនុេៃសោយចាំសណោះដឹងនិងការ
ផ្តល់វ៉ា ុសី្ដលវាជាទាំនាក់្ទាំនងរវាងខ្ញុ ាំបាំសរនិីងាា េ់របេ់សគនិងការសអានលាំសទនសៅចាំសរោះម្រទង់ស យីភាពខ្ាោះខាត់របេ់សគសោយម្របម្រពឹតតផ្ាុយពីសនាោះ។ 
តា ាសេៀរ 

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني 

Aចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)េូម្រតនូវអាីស្ដលអល់សឡាោះបានផ្តល់វ៉ា ុដីល់អាក្សោយសផ្តីមពី
នាមាា េ់របេអ់ាក្ស្ដលបានបសងាីតនូវអាីៗទាំងអេ់ចុោះ។ 
Bសគបសងាីតមនុេៃសផ្តមីពីទឹក្កាមបនាា ប់មក្វាកាល យជាដុាំឈាមក្ក្មួយដុាំ។ 
Cចូរអាក្(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)េូម្រតចុោះនូវអាីស្ដលអល់សឡាោះបានផ្តលវ៉់ា ុដីល់អាក្ស យី
ាា េ់របេ់អាក្មហ្វេបបុរេ។ 
Dស្ដលម្រទង់បានបសម្រងៀនឱ្យមនុេៃសចោះសោយេរសេរសោយសម្របីប ិក្។ 
Eម្រទង់បសម្រងៀនមនុេៃឱ្យសចោះដឹងនូវអាីស្ដលសគមិនបានដឹង។ 

 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب
 ىل مل خل مغ جغ  مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 رئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي

Fការពិតមនុេៃសលាក្គឺពិតជាបាំរនដូចជាអាពូសជី ុលីស្ដលបានបាំរនសលីចាប់
របេ់អល់សឡាោះ។ 
Gសោយស្គរសគយល់ស ញីថាខួ្លនសគានម្រគប់ម្រោន់ស យីនូវអាីស្ដលពួក្សគានអាំពី
ម្រទពយេមបតតិនិងអាំណាច។ 
Hពិតម្របាក្ដណាេា់ា េ់របេ់អាក្ស្តមួយគត់ស្ដលជាក្ស្នលងវលិម្រតឡប់សៅស្ងង
បរសលាក្ស យីសគនឹងតបេាងរាល់អាីស្គក្េមេម្រាប់ពួក្សគ។ 
Iសតីអាក្ស ញីសទនូវការហ្វមឃាត់របេ់អាពូសជី ុលី? 
Jខ្ញុ ាំរបេ់អល់សឡាោះ(មូហ្វាំា៉ត់)សៅសពលស្ដលសគេឡាតសៅឯកាក់្ ពោះសទឬ? 
Kសតីអាក្យលស់ ញីយ៉ងដូចសមាចម្របេិនសបីអាក្ស្ដលម្រតូវបានសគហ្វមឃាត់េាិត
សៅសលាីោ៌ដ៏ម្រតឹមម្រតូវនិងការចងអុលបងាា ញ់ពីាា េ់របេ់សគ។ 
Lឬសគសម្របីមនុេៃឱ្យសកាតខាល ចអល់សឡាោះសោយអនុវតតន៍តាមបទបញ្ញា ម្រទង់នឹង
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សជៀេវាងម្របការស្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់។ 
Mសតីអាក្យលស់ ញីយ៉ងដូចសមាចស្ដរម្របេិនសបីសគបានបដិសេ្នឹងអាីស្ដលអាក្នាាំ
ស្គរបាននាាំមក្និងស្បរសចញពីវាសតីសគមិនខាល ចអលស់ឡាោះសទឬ? 
Nសតីសគមិនដឹងសទឬថាអល់សឡាោះពិតជាស ញីទសងារីបេស់គសនាោះ?ោា នអាីអាចលាក់្
បាាំងនឹងម្រទង់បានសឡយី។ 
Oវាមិនដូចអាីស្ដលអាក្គិតសទ!ផ្ាុយសៅវញិ!ម្របេិនសបីសគមិនវប់បាំរនសលខី្ញុ ាំបាំសរ ីសយងីសទសនាោះសយងីនឹងចប់ក្ាលរបេ់សគរញុទាល ក់្សៅក្ាុងនរក្ជាមិនខាន ។ 
Pាា េ់ក្ាលស្ដលនិយយភូតកុ្ ក្និងម្របម្រពឹតតអាំសពីបាប។ 
Qដូសចាោះចូរទុក្ឱ្យអាក្ស្ដលសគចប់ក្ាលរបេ់សគទាល ក់្ចូលក្ាុងនរក្ស្ម្រេក្សៅម្រក្ុមរបេ់សគមក្ជយួចុោះ។ 
Rសយងីនឹងសៅពួក្ាឡាអីុកាត់ស្ដលស្គហ្វវសឃាសៅពួក្សគមិនម្របឆ្ាំងនិងបញ្ញា រអល់
សឡាោះសឡយីស យីស ា្តីាមអាសី្ដលម្រទង់បញ្ញា ។ពួក្សគនឹងចប់វាទាល ក់្សៅក្ាុងសភលងីនរក្។ 
Sវាមិនដូចអាីស្ដលអាក្គិតសទ!ផុ្ាយសៅវញិចូរអាក្កុ្ាំស ា្ីតាមសគឱ្យសស្គោះស យីចូរអាក្េ ូ
ជូតនិងបញ្ា ិតខ្លួនសៅចាំសរោះម្រទង់សោយការម្របតិបតតិនិងការសោរពេកាា រៈចាំសរោះម្រទង់។ 

អាល់ក្ដរ ៍
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
បញ្ញា ក់្ពីភាពអស្គា រយនិងគុណតស្មលស្នយប់ស្ឡឡាទុលក្ដរម៍្រពមទាំងអាីស្ដលបញ្ាុ ោះក្ាុងវា។ 
តា ាសេៀរ 

 زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

Aពិតណាេ់សយងីបាបញ្ាុ ោះគមពីរគួរអានមួយទាំងមូលមក្កាន់សម សលាកី្យដូ៍ចស្ដរ
សយងីបានបញ្ាុ ោះវាមក្ឱ្យណាពីមូ៉ហ្វាំា៉ត់សៅក្ាុងយប់ស្ឡឡាតុលក្ដរក៍្ាុងស្ខ្រា៉៉ឌន។ 
Bស យីសតីអាក្(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)ដឹងសទថាសតីយប់យប់ស្ឡឡាទុលក្ដរវ៍ាលអអស្គា រយ
ប៉ុណាណ សនាោះ? 
Cសនោះជាយប់ដ៏លអអស្គា រយស យីអាំសពីលអសៅក្ាុងយប់សនាោះគឺមួយយប់លអជាងមួយរន់ស្ខ្េម្រាប់អាក្ស្ដលបញ្ឈវាសោយានជាំសនឿនិងេងឃទឹទួលបានផ្លបុណយ។ 
Dា៉ឡាអីុកាត់ជាសម្រចីននិងជីម្រពីលចុោះមក្ក្ាុងយប់សនាោះសោយានការអនុញ្ញា តពីាា េ់របេ់ពួក្សគ សដីមបអីនុវតារាល់បទបញ្ញា របេ់អល់សឡាោះសៅក្ាុងឆ្ា ាំសនាោះអាំពីរេីាគីឬការស្គល ប់ឬការចប់ក្ាំសណីតឬអាីសផ្ៃងសទៀតនូវអាសី្ដលអល់សឡាោះបានក្ាំណត់។ 
Eស យីសៅក្ាុងយប់សនាោះសររសពញសោយសេចក្តេុីខ្េនតភិាពរ ូតដល់សពលអារុណរោះ។ 

អាល់ស្ ពយណីោះ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ ការសរៀបរាប់ពីឋានៈស្នស្គររបេណ់ាពីនិងភាពចាេល់ាេ់
របេ់វានិងអាីស្ដលបញ្ាុ ោះក្ាុងវា។ 
តា ាសេៀរ 

 جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب  هئ مئ خئ حئ
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 مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح
  مغ جغ  مع جع مظحط

Aពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿស្នពួក្ជា ិានិងពួក្ម្រគឹស្គា ននិងពួក្មូេារគីីនមិនសបាោះបង់ភាព
ោា នជាំសនឿនិងម្របការេាុរីកិ្ជាោច់ខាត។រ ូតទល់ស្តភេាុតាងយ៉ងចាេល់ាេប់ាន
មក្ដល់។ 
Bភេាុតាងយ៉ងចាេល់ាេស់នាោះគឺអាក្នាាំស្គរាា ក់្ស្ដលបានស្តងតាាំងមក្ពីអល់
សឡាោះនឹងេូម្រតគមពីរដ៏ស្គអ តេអាំមិនម្រតូវប៉ោះរលវ់ាសឡយីសលីក្ស្លងស្តអាក្ម្រជោះស្គអ ត់។ 
Cសៅក្ាុងគមពីរសនាោះគឺានដាំណឺងពិតនិងចាប់ដ៏យុតតិ្ម៌ស្ដលនាាំមនុេៃសៅរក្
ាោ៌ដ៏ម្រតឹមម្រតូវនិងការចងអុលបងាា ញ។ 
Dពិតណាេក់ារស្ខ្ាងគាំនិតរបេ់ពួក្ស យីពួក្ជា ិាស្ដលសគផ្តលគីតាប់សៅសរ៉ាោះនិង
ពួក្ម្រគឹស្គា នស្ដលផ្តល់គីតាប់អីុនជីលមិនស្មនមក្ពីសរឿងមនាិលេងៃយ័សទស្តសម្រកាយពី
អល់សឡាោះបានស្តងតាាំងណាពីមូហ្វាំា៉ត់ស យីអាក្ខ្លោះានជាំសនឿស យីខ្លោះសទៀត
បដិសេ្មិនម្រពមសជឿសោយពួក្សគដឹងចាេ់ថាវាជាការពិត។ 
Eស្េតងសចញនូវបទសលាីេនិងភាពរងឹចសចេរបេ់ពួក្ជាី ានិងពួក្ម្រគឹស្គា នសោយពួក្
សគមិនម្រតូវបានសគបញ្ញា ឱ្យស្ីាអាីសទសៅក្ាុងគមពីគួរអានសម្រៅពីអាីស្ដលម្រតូវបានសគបញ្ញា រសៅក្ាងគមពីរបេ់ពួក្សគអាំពីការសោរពេកាា រៈចាំសរោះអលស់ឡាោះសោយចិតាសស្គា ោះេ និង
សជៀេវាងពីម្របការេាីរកិ្និងម្របតិបតាិេឡាតម្រពមទាំងបរចិា គ ាកាត់សនាោះសឡយី។
ស យីសនាោះគឺជាស្គេនាដ៏ម្រតឹមម្រតូវស្ដលោា នសវៀចសវសឡយី។ 

 ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

 زب رب يئىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى 
 ىت نت مت زت رت يبىب نب مب

Fពិតម្របាក្ដណាេ់ពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿស្នពួក្ជា ិានិងពួក្ម្រគឹស្គា ននិងពួក្មូេារគីី
ននឹងចូលឋាននរក្សជីហ្វន់ណាាំសៅក្ាុងស្ងងបរសលាក្សោយេាិតសៅក្ាុងសនាោះជាអមតៈ។ពួក្ទាំងសនាោះគឺជាពួក្ស្ដលអាម្រក្ក់្បាំផុ្តស្នេតាសលាក្។សោយស្គរពួក្សគម្របឆ្ាំង
នឹងអល់សឡាោះនិងបដិសេ្និងណាពីរបេ់ម្រទង់។ 
Gស យីបណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿនិងបានស្គង អាំសពីលអម្រតឹមម្រតូវ។អាក្ទាំងសនាោះគឺ
ជាអាក្ស្ដលលអបាំផុ្តស្នេតាសលាក្។ 
Hការតបេាងរបេ់ពួក្សគពីាា េ់របេ់ពួក្សគគឺឋានេួគ៌ស្ដលានទសនលជាសម្រចីន ូរ
ពីសម្រកាមវាិននិងសដីមសវរីបេពួ់ក្សគស យីពួក្សគេាិតសៅទីសនាោះជាអមតៈ។
សោយស្គរពួក្សគានជាំសនឿនិងអនុវតតតាមម្រទង់។អល់សឡាោះបានយល់ម្រពមជាមួយពួក្
សគ។ស យីពួក្សគក៏្បានយល់ម្រពមជាមួយម្រទង់វញិស្ដរ។ការតបេាងសនោះគឺេម្រាប់អាក្
ស្ដលសកាតខាល ចាា េរ់បេ់សគ។ 

អាល់ ាល់ ាឡោះ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ ភាពភ័យញ័រសបោះដូងស្នពួក្ស ា្េម្របស្ េសៅសបលស្ដលដឹង
ចាេ់ពីការកាត់ក្តីនិងការជាំនុាំជាំរោះយ៉ងតឹងរងឹបាំផុ្ត។ 
តា ាសេៀរ 
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مك  يت رث زث مث نث ىث يث ىف  يف ىق يق اك لك 
زي   ىك يك مل ىل  يل ام مم رن زن من نن ىن ين   ٰى ري 

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي 
Aសៅសពលស្ដលស្ផ្នដីរញ្ាួ យយ៉ងខាល ាំងស្ដលជាការសកី្តសឡងីក្ាុងស្ងងបរសលាក្។ 
Bស្ផ្នដីបានខាា ក់្សចញពីក្ាុងស្ផ្ារបេ់វានូវស្គក្េពទាំងអេនិ់ងអាីៗសផ្ៃងសទៀត។ 
Cមនុេៃបាននិយយសោយសេចក្តីសងឿងឆ្ងល់ថា៖ស តុអាីបានជាស្ផ្នដីរញ្ាួ យខាល ាំងស្បបសនោះ? 
Dសៅក្ាុងស្ងងដ៏អស្គា រយសនាោះស្ផ្នដីបានម្របាប់ពីអាីស្ដលបានម្របម្រពឹតតសៅសលីវាអាំពីម្របការលអនិងអាម្រក្ក់្។ 
Eពីសម្ររោះអល់សឡាោះបានម្របាប់ឱ្យវាដឹងនិងបញ្ញា ឱ្យវាស ា្ីដូសចា ោះ។ 
Fសៅក្ាុងស្ងងដ៏អស្គា រយសនាោះស្ផ្នដីរញ្ាួ យស យីបសញ្ាញមនុេៃសលាក្សចញពីផ្ាូររបេ់ពួក្សគសដីរេាំសៅសៅកាន់ក្ស្នលងកាត់សេចក្តីជាម្រកុ្មៗសដីមបសីៅសមីលនូវទសងាី
ទាំងឡាយរបេ់ពួក្សគស្ដលបានស្គងសៅសលាកិ្យ។៌ 
Gអាក្ស្ដលស ា្អីាំសពីលអេូមបាីនទមងន់បុ៉នលាំអង្ូលីក៏្សគនឹងស ញីវាស្ដរ។ 
Hចាំស្ណក្ឯអាក្ស្ដលស ា្ីអាំសពីអាម្រក្ក់្េូមបាីនទមងន់បុ៉នលាំអង្ូលីក៏្សគនឹងសមីល
ស ញីវាស្ដរ។ 

អាល់អាទីយ៉ត 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ បញ្ញា ក់្ពីលក្េណេមបតតិរបេ់មនុេៃស្ដលយក្ចិតតទុក្ោក់្
ខាល ាំងសលីសលាកិ្យសនោះស យីរ ាំលកឹ្សគពីលទធផ្លចុងសម្រកាយរបេស់គនិងស ា្ីឱ្យសគរេ់
សឡងីវញិសដីមបបីញ្ញា ក់្ពីដាំសណីររបេ់ពួក្សគ។ 
តា ាសេៀរ 

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حص مس خس حس
  مي خي حي جي يه ىه مه جه   ىن من خن حن جن

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي 
Aអលស់ឡាោះេបងនឹងេតាសេោះទាំងឡាយស្ដលរតទ់ាំងដងាក្យ៉់ងខាល ាំងសៅក្ាុងេមរភូមិ។ 
Bស យីម្រទង់េបងនឹងេតាសេោះស្ដលរត់យ៉ងសលឿនសចញផ្តា សភលីងតាមម្រក្ចក្របេវ់ា
សៅសពលវាផ្តយជាន់សលីដីនិងដុាំងាសពញទាំ ងឹ។ 
Cស យីម្រទង់េបងនឹងេតាសេោះស្ដលវាសបាលេម្រមុក្សៅខាា ាំងេម្រតូវទាំងម្រពឹក្ម្រពលឹម។ 
Dវាស ា្ីឱ្យ្ុលីសបីុង ុយម្រទសលាមសៅខាងមុខ្េម្រតូវសពលក្ាំពុងស ា្ីេស្រងាា ម។ 
Eស យីពួក្វាេម្រមុក្ចូលសៅក្ណាា ល ាូងេម្រតូវ ។ 
Fពិតម្របាក្ដណាេ់មនុេៃសលាក្គឺរមិលគុណចាំសរោះាា េ់របេ់សគ។ 
Gសគស ា្ីជាស្គក្ៃសីលីខ្លួនឯងចាំសរោះការរមិលគុណសនោះ។សគមិនអាចម្របស្ក្ក្បាន
សឡយីសោយស្គរវាបានស្េតងសចញមក្យ៉ងចាេ់លាេ់។ 
Hសគម្រេលាញ់ម្រទពយេមបតតយ៉ិងងុបងល់ស យីក្ាំណាញ់នឹងការបរចិា គវា។ 
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Iសតីមនុេៃសលាក្ស្ដលម្រេលាញ់ការរេ់សៅសលីសលាកិ្យមិ៌នដឹងសទឬថាសៅសពល
ស្ដលអល់សឡាោះបសញ្ាញស្គក្េពពួក្សគពីក្ាុងផ្ាូរមក្វញិម្រតូវសដីមបជីាំនុាំជាំរោះស យីកិ្ចាសនាោះមិនដូចអាីស្ដលពួក្សគគិតសនាោះសទ? 
Jសគនឹងលាតម្រតោងនូវអាីស្ដលសៅក្ាុងចិតតនិងជាំសនឿរបេ់ពួក្សគ។ 
Kពិតម្របាក្ដណាេ់សៅស្ងងសនាោះាា េ់របេ់ពួក្សគដឹងបាំផុ្តចាំសរោះសរឿងរ៉ាវរបេ់ពួក្
សគ។ោា នអាអីាចលាក់្បាាំងនឹងម្រទង់បានសឡយីស យីម្រទង់នឹងតបេាងសៅតាមអាសី្ដល
ពួក្សគបានម្របម្រពឹតត។ិ 

អាល់ក្រអីោះ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ ភាពញាប់ញ័រស្នសបោះដូងសោយស្គរការមក្ដល់សៅស្ងងបរសលាក្។ 
តា ាសេៀរ 

  مت  زت  رت  يب    ىب  نب   مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ
   مك   لك  اك    يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث   نث  مث  زث  رث  يت  ىت   نت

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك
Aសពលសវលាស្ដលអម្រងួនដូងចិតតមនុេៃសលាក្ឱ្យភ័យរនធត់។ 
Bសតីអាសីៅជាសពលសវលាស្ដលអម្រងួនដូងចិតតមនុេៃសលាក្ឱ្យភ័យរនធត់? 
Cសតីអាសី្ដលស ា្ីឱ្យអាក្ដឹងថាសពលសវលាស្ដលអម្រងួនដូងចិតតមនុេៃសលាក្ឱ្យភ័យ
រនធត់សនាោះជាអាី? 
Dវាគឺជាស្ងងស្ដលមនុេៃសលាក្ញាប់ញ័រភ័យរនធត់សម្របៀបដូចជា ាូងេតាសមអាំស ស្ដលស រីម្របសេចម្របស្គច។ 
Eស យីភាាំទាំងឡាយសម្របៀបដូចជាសរាមេតាចម្រមុោះពណ៌ស្ដលសបុីងរប៉ាត់រប៉ាយ។ 
Fរឯីអាក្ស្ដលទសងាលីអរបេ់សគវា ង្ន់ជាងអាំសពីអាម្រក្ក់្។ 
Gសគេាិតសៅក្ាុងការរេស់ៅដ៏ជាទីោប់ចិតតគឺការរេ់សៅក្ាុងឋានេួគ៌។ 
Hស យីចាំស្ណក្ឯអាក្ណាស្ដលអាំសពីអាម្រក្ក់្របេ់សគ្ងន់ជាងអាំសពីលអសនាោះ។ 
Iទីលាំសៅរបេ់សគសៅស្ងងបរសលាក្គឺសៅក្ាុងឋាននរក្។ 
Jសតីអាសី្ដលស ា្ីឱ្យអាក្ដឹងថាវាជាអាីសនាោះ? 
Kជាសភលីងនរក្ដ៏ស្េនសៅត ។ 

អាត់តាកាេ ួរ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ  រ ាំលឹក្ដល់អាក្ស្ដលរវល់នឹងសលាកិ្យពី៌ការស្គល ប់និងជាំនុាំជាំរោះ។ 
តា ាសេៀរ 

  هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث

Aអាំនួតោក់្ោា ពីសរឿងម្រទពយេមបតតិនិងសរឿងកូ្នសៅស ា្ីឱ្យពួក្អាក្សភលចគិតពីការ
សោរពម្របតិបតតិចាំសរោះអល់សឡាោះ។ 
Bរ ូតពួក្អាក្ស្គល ប់ស យីចូលសៅក្ាុងផ្ាូរ។ 
Cអាីស្ដលនាាំឱ្យពួក្អាក្ានសាទនភាពរ ូតដល់សភលចសោរពេកាា រៈអល់សឡាោះ។
ពួក្អាក្គង់ស្តនឹងដឹងជាមិនខាននូវលទធផ្លចុងសម្រកាយស្នការស ា្ីស្បបសនោះ? 
Dស យីពួក្អាក្គង់ស្តនឹងដឹងជាមិនខាននូវលទធផ្លចុងសម្រកាយ? 
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Eជាការពិតម្របេិនសបីពួក្អាក្ដឹងចាេ់ថាពួក្អាក្នឹងម្រតូវរេស់ឡងីវញិម្រតឡប់សៅ
រក្អល់សឡាោះសនាោះស យីម្រទង់នឹងតបេាងតាមទសងារីបេពួ់ក្អាក្សនាោះ។ពួក្អាក្ពិតជា
មិនអាំនួតោក់្ោា ពីសរឿងម្រទពយេមបតតិនិងសរឿងកូ្នសៅសឡយី។ 
Fជាការពិតណាេ់ពួក្អាក្នឹងស ញីសភលីងនរក្សៅស្ងងបរសលាក្ជាមិនខាន។ 
Gបនាា ប់មក្ពួក្អាក្ពិតជានឹងស ញីវាយ៉ងចាេ់នឹងស្ភាក្សោយោា នេងៃយ័សឡយី។ 
Hបនាា ប់មក្សៅស្ងងសនាោះអល់សឡាោះនឹងេួរពួក្អាក្អាំពីរាល់សនៀក្ា៉ត់ទាំងឡាយស្ដល
ម្រទង់ម្របទនឱ្យពួក្អាក្ដូចជាេុខ្ភាពលអនិងម្រទពយេមបតតេិតុក្េតុ ាំនិងអាីសផ្ៃងសទៀត។ 

អាល់សអាេរ ៍
រោលរំណងននស ៊ូរ ៉ោះ បញ្ញា ក់្ពីការចាំសនញនិងខាត់សៅក្ាុងជីវតិនិងការម្របុងម្របយត័ាពីស្គរេាំខាន់ស្នសពលសវលារេ់សៅរបេ់មនុេៃសលាក្។ 
តាហារសៀរ 

 خل مل ىل يل جم حم خم 
جه ىن ين  يم  جن حن خن من   مم ىم 

Aអលស់ឡាោះេបងនឹងសពលសវលាអាសេីរ។ 
Bពិតណាេ់មនុេៃទាំងឡាយឋតិសៅក្ាុងការខាតបង់និងវនិាេ។ 
Cសលីក្ស្លងស្តបណាា អាក្ស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះនិងអាក្នាាំស្គររបេ់
ម្រទង់ស យីបានស្គងអាំសពីលអម្រតឹមម្រតូវនិងបានស្ផ្ាផ្តា ាំោា ឱ្យម្របកាន់ខាា ប់នូវការពិតនិង
បានស្ផ្ាផ្តា ាំោា ឱ្យានការអត់ ា្ត់បុ៉សណាណ ោះ។ស យីងាក្ស្ដលានលក្េណេមបតតសិ្បប
សនោះគឺជាអាក្ស្ដលសជាគជ័យទាំងក្ាុងជិវតិសលាកិ្យនិ៌ងស្ងងបរសលាក្។ 

អាល់  ូា៉ ៃោះ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
ការម្រពានយ៉ងខាល ាំងកាល ចាំសរោះអាក្ស្ដលសមីលងាយស្គេនាឥស្គល មនិងម្រកុ្មរបេ់វា។ 
តា ាសេៀរ 

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر   ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ   مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ

 رن  يث ىث  نث مث زث رث يت  ىت نت مت   زت رت
Aក្តីវនិាេនិងទរុណក្មាយ៉ងខាល ាំងកាល ចាំសរោះអាក្និយយសដីមសគនិងមួលបងាា ច់សគ។ 
Bជាអាក្ស្ដលសោលបាំណងរបេ់វាគឺម្របមូលម្រទពយេមបតានិិងរាប់ចាំនួនរបេវ់ាពួក្
សគោា នសោលបាំណងអាីសផ្ៃងពីសនាោះសឡយី។ 
Cសោយសគគិតថាម្រទពយេមបតាិរបេ់សគពិតជាស ា្ីឱ្យសគសគចផុ្តពីសេចក្តសី្គល ប់និង
រេ់សៅសលីសលាកិ្យគ៌ង់វងៃជាសរៀង ូត។ 
Dមិនដូសចាោះសទ!តាមពិតសគនឹងសបាោះវាសៅក្ាុងសភលីងនរក្ស្ដលបាំផ្តល ញទាំងអេ់អាីស្ដលធ្លល ក់្សៅក្ាុងវា។ 
Eសតីអាសី្ដលស ា្ីឱ្យអាក្ដឹងថាសភលីងនរក្ស្ដលបាំផ្តល ញទាំងអេអ់ាីស្ដលធ្លល ក់្សៅក្ាុងវាសនាោះជាអាី? 
Fគឺជាសភលីងរបេ់អល់សឡាោះស្ដលបានបងាា ត់សឆ្ោះេនធរេសៅធ ។ 
Gស្ដលឆ្បសឆ្ោះសរាលរាលសពញខ្លួនម្របាណរ ូតដលស់បោះដូងរបេ់ពួក្សគ។ 
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Hទា រនរក្ទាំងអេម់្រតូវបានបិទជិតសដីមបកុី្ាំឱ្យពួក្អាក្ម្រតូវទរណុក្មាសចញ។ 
Iពួក្សគម្រតូវចងភាា ប់នឹងេេរដ៏ស្វងនិងរងឹាាំមិនអាចសចញបានសឡយី។ 

អាលហ់្វុី ល 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ ការសផ្តត តសលីការបងាា ញពីឧតតមភាពរបេ់អល់សឡាោះសលកីារស្ង
រក្ាកាក់្ ពោះ។ស យីជាការរ ាំលឹក្និងស្ងលងអាំណរគុណ។ 
តា ាសេៀរ 

 يف ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىل يل  ام مم رن 
حئ  زن من نن ىن ين  ٰى  ري زي مي ني ىي يي جئ 
Aសតីអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)មិនបានដឹងសទឬថា៖ាា េរ់បេ់អាក្បានស ា្ីសៅសលីអាពរ ៉ោះ
និងម្រកុ្មទ័ពដាំរយ៉ីងដូចសមាចសៅសពលស្ដលពួក្សគចង់ក្ាំសទចកាក់្ ពោះ? 
Bពិតណាេ់អល់សឡបីានស ា្ឱី្យឧបាយក្លអាម្រក្ក់្ចង់ក្ាំសទចកាក់្ ពោះរបេ់ពួក្សគបរាជ័
យ។ពួក្សគមិនទទួលបាននូវអាីស្ដលពួក្សគប៉ងចង់ឱ្យមនុេៃសចញពីកាក់្ ពោះសឡយី។ 
Cស យីម្រទង់បានបញ្ាូ នបក្ៃទីាំង ាូងៗសៅម្របយុទធតទល់នឹងពួក្សគ។ 
Dពួក្វាទាល ក់្សៅសលីពួក្សគសោយដុាំងាេុីចជាលីដុាំងាសនាោះស ា្ពីីដីឥដឋស្ដលចាំ ុយសៅ
ក្ាុងសភលីងនរក្។ 
Eស យីអល់សឡាោះបានស ា្ីឱ្យពួក្សគវនិាេោច់សោចដូចជាសៅា ស្ដលម្រតូវេតាេុីោច់
សខ្ាចខ្ាី។ 

គូរេ៉ា 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
ការសកាតេរសេីរដល់ពួក្គួរេ៉ានិងអាីស្ដលស្គក្េមយេម្រាប់ពួក្សគ។ 
តា ាសេៀរ 

  مم    خم حم جم يل ىل مل خل
 جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن ىميم

Aជាទាល ប់ស្នកុ្លេមព័នធគូរេ៉ា។ 
Bទាល ប់របេ់ពួក្សគគឺការស ា្ដីាំសណីរជួញដូរក្ាុងរដូវរងារសៅម្របសទេសយស៉្មននិងការស ា្ីដាំសណីរជួញដូរក្ាុងរដូវសៅា សៅម្របសទេស្គា មសោយេុវតតភិាព។ 
Cចូរឱ្យពួក្សគសោរពេកាា រៈចាំសរោះអល់សឡាោះជាាា េម់្រគប់ម្រគងកាក្់ ពោះស្តមួយគ
ត់។ស យីម្រទង់បានផ្តលភ់ាពងាយម្រេលួក្ាុងការស ា្ីដាំសណីរជួញដូររបេពួ់ក្សគស យី
ពួក្សគមិនយក្សនណាាា ក់្មក្ស ា្ីេាុ ីរកិ្ជាមួយនឹងម្រទង់សឡយី។ 
Dម្រទង់ជាអាក្ផ្ាល់ចាំណីអាហ្វរដល់ពួក្សគសដីមបបីាំបាត់នូវការសម្រេក្ឃាល ននិងផ្ាល់េ
នាិភាពដល់ពួក្សគឱ្យសចៀេផុ្តពីការភ័យខាល ច។សោយស្គរក្ាុងចិតតរបេ់ពួក្អារ៉ាប់បានឱ្យតស្មលទឹក្ដីដ៏ពិេិដធសនោះ។ 

អាល់ា៉អូន 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
បងាា ញ់ពីចរកិ្របេ់ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនឹងស្គេនានិងស្ងងបរសលាក្សដីមបផី្តល់ការម្របុង
ម្របយត័ាចាំសរោះអាក្ានជាំសនឿនិងផ្តល់ក្តីអាម្រក្ក់្ដល់ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំង។ 
តា ាសេៀរ 
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  ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
  ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ
Aសតីអាក្បានស ញីអាក្ស្ដលបដិសេ្នឹងស្ងងជាំនុាំជម្រមោះស្ដរឬសទ? 
Bវាសនាោះស យីគឺជាបុគាលស្ដលរ ាំសលាភេទិធិកូ្នក្ាំម្ររយ៉ងខាល ាំងកាល ។ 
Cស យីមិនជម្រមុញខ្លួនឯងនិងអាក្ដស្ទឱ្យបរចិា គចាំណីអាហ្វរដល់អាក្ម្រកី្ម្រក្សឡយី។ 
Dភាពវនិាេអនារាយនិងទរណុក្មាគឺេម្រាប់ពួក្ស្ដលេឡាត។ 
Eពួក្ស្ដលម្រពសងីយក្សនាីយចាំសរោះការេឡាតរបេ់ពួក្សគ។ពួក្សគបសណាត យសពល
េឡាតរ ូតដល់ផុ្តសា៉ងេឡាត។ 
Fពួក្សគគឺជាពួក្ស្ដលេឡាតនិងស្គងអាំសពីលអសដីមបចីង់បងាា ញឱ្យសគស ញីស្ត
បុ៉សណាណ ោះ។មិនបានស ា្ីសោយចិតតសស្គា ោះេរចាំសរោះអល់សឡាោះសឡយី។ 
Gស យីពួក្សគជួយដល់អាក្ដ៏ស្ទសឡយីសបីសទោះបីជាការជួយសនាោះមិនផ្តល់ផ្លប៉ោះ
រល់ដល់រូបសគក្៏សោយ។ 

អាល់កាវសេីរ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះអល់សឡាោះបានផ្តល់សេចក្តលីអជាសម្រចីនដល់ណាពីមូ៉ហ្វាំា៉ត់
និងកាត់ផ្តត ច់ាោ៌បណាត អាក្ស្ដលេអប់សខ្ពីម។ 
តា ាសេៀរ 

مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث
Aពិតម្របាក្ដណាេ់សយងីបានម្របទនឱ្យអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)នូវម្របការលអជាសម្រចីនក្ាុងសនាោះគឺានទសនលអាល់កាវសេីរមួយសៅក្ាុងឋានេួគ៌។ 
Bចូរស្ងលងអាំណរគុណសៅចាំសរោះសនៀក្ា៉ត់សនោះសោយអាក្េឡាតនិងេាំសឡោះេតា
សដីមបាីា េ់របេ់អាក្ស្តមួយគត់។ 
Cពិតណាេ់បុគាលស្ដលេអប់សខ្ពីមអាក្គឺបុគាលសនាោះនឹងម្រតូវកាត់ផ្តត ច់ពីម្របការលអ
ទាំងអេ។់ 

អាល់កាហ្វុ ីរ ូន 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ សផ្តត តសៅសលីការទទួលយក្ការសោរពេកាា រៈស្តមួយគត់និងការ
ម្រជោះស្គអ ត់ពីម្របការេាុ ីរកិ្ស យីនិងស្បងស្ចក្យ៉ងចាេ់លាេ់ពីឥស្គល មនិងការស ា្ីេាុ ីរកិ្។ 
តា ាសេៀរ 

 خنمنىن حن يمجن ىم ملىليلجمحمخممم خل
 َّ ييٰذٰرٰىٌٍّّ ىي مي حيخي جي ينجهمهىهيه 

Aចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលចុោះថា៖ឱ្ពួក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះ។ 
Bខ្ញុ ាំមិនសោរពេកាា រៈចាំសរោះអាីស្ដលពួក្អាក្សោរពេកាា រៈសនាោះសឡយីអាំពីរបូបដិាសនាោះ។ 
Cស យីពួក្អាក្ក៏្មិនស្មនជាអាក្សោរពេកាា រៈចាំសរោះអាីស្ដលខ្ញុ ាំសោរពេកាា រៈសនាោះស្ដរ។គឺសោរពេកាា រៈអល់សឡាោះស្តមួយគត់។ 
Dស យីខ្ញុ ាំមិនស្មនជាអាក្ស្ដលសោរពេកាា រៈចាំសរោះអាីស្ដលពួក្អាក្បានសោរពេកាារៈសនាោះសឡយីអាំពីរូបបដិាសនាោះ។ 
Eស យីពួក្អាក្ក៏្មិនស្មនជាអាក្សោរពេកាា រៈចាំសរោះអាីស្ដលខ្ញុ ាំសោរពេកាា រៈសនាោះ
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ស្ដរ។គឺសោរពេកាា រៈអល់សឡាោះស្តមួយគត់។ 
Fេម្រាប់ពួក្អាក្គឺស្គេនារបេ់ពួក្អាក្ស្ដលពួក្អាក្អោះអាងសោយខ្លួនរបេ់ពួក្អាក្ផ្តា ល។់ស យីេម្រាប់ខ្ញុ ាំគឺស្គេនារបេ់ខ្ញុ ាំស្ដលអល់សឡាោះបានបញ្ាុ ោះមក្ឱ្យខ្ញុ ាំ។ 

អានស់ណាេរ ៍
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ បញ្ញា ក់្ពីលទធផ្លចុងសម្រកាយរបេ់ឥស្គល មគឺការជួយេសស្រងាា ោះ
និងការរ ាំសោោះស ងីនិងអាីស្ដលសគបានោក់្ចាប់សៅសពលស្ដលទទួលបានដូសចា ោះក៏្ដូច
ជាការឈានជិតដល់េងាេ របេណ់ាពីមូ៉ហ្វាំា៉ត់។ 
តា ាសេៀរ 

 مبنبىب زب يئرب  ىئ ُِّّّٰرئزئمئنئ
 زث رث يت ىت نتمت  زت رت يب

Aសៅសពលស្ដលជាំនួយរបេអ់ល់សឡាោះចាំសរោះស្គេនារបេអ់ាក្បានមក្ដល់វានឹង
ទទួលបានជ័យជាំនោះនិងការរ ាំសោោះទីម្រកុ្ងា៉ក្ាោះ។ 
Bអាក្នឹងបានស ញីមនុេៃចូលឥស្គល មទាំងម្រកុ្មៗ។ 
Cដូរដឹងសចោះថាសនោះជាេញ្ញា បញ្ញា ក់្ថានឹងារកិ្ចាេាំខាន់ស្ដលសគបានស្តងតាាំងអាក្
មក្សនាោះជិតដល់ទីបញ្ា ប់ស យី។ដូសចាោះចូរអាក្សលីក្តសមាីងសោយការេរសេីរសៅ
ចាំសរោះាា េ់របេ់អាក្និងេុាំអភ័យសទេពីម្រទង់។ពិតម្របាក្ដណាេ់ម្រទង់គឺជាអាក្
ស្ដលទទួលយក្ការេុាំអភ័យសទេបាំផុ្ត។ 

អាល់ម សាដ 
រោលរំណងននស ៊ូរ ៉ោះពូចអាំបូរនិងម្រទពយេមបតតិមិនបានផ្តល់ផ្លម្របសយជន៍អាី
សឡយីសបីេិនជាសគម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះ។ 
តាហារសៀរ 

   اممم ىليل مل ىكيك مك مثنثىثيثىفيفىقيقاكلك
مي زي ري ىنينٰى زنمننن رن  

Aស្ដទាំងពីររបេ់ឪពុក្ាណាពីអាពូឡាហ្វប់ពិនអាប់ឌុលមុតតលបិបានវនិាេអនា
រាយស យីម្របេិនសបីសគស ា្បីាបសៅសលីណាពី។ស យីខ្លួនសគផ្តា ល់ក៏្វនិាេស្ដរ។ 
Bម្រទពយេមបតតិនិងបុណយេក្តនិិងកូ្នសៅរបេស់គមិនអាចការររសគពីក្តវីនិាេ
អនតរាយនិងទរណុក្មារបេ់អល់សឡាោះសឡយី។ 
Cសគនឹងចូលសៅក្ាុងនរក្ស្ដលានអណាា តសភលីងដ៏េសនាធ េសៅធ សៅក្ាុងស្ងងបរសលាក្។ 
Dស យីភរយិរបេ់សគអុាំមូ៉សជីមីលស្ដលជាអាក្យក្បនាល រាយសលីផ្លូវសដីមបសី ា្បីាបមូហ្វាំា៉ត់ក៏្នឹងចូលសៅក្ាុងនរក្ស្ដលានអណាា តសភលីងដ៏េសនាធ េសៅធ សនាោះស្ដរ។ 
Eស យីសៅនឹងក្របេ់នាងានស្ខ្ៃពួរេម្រាប់អួេនាងចូលឋាននរក្។ 

អាល់សអៀខ្សឡាេ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ បញ្ញា ក់្ពីភាពជាាា េយ់ង៉សពញសលញស្តមួយគត់របេ់អល់
សឡាោះស យីម្រជោះស្គអ ត់ពីភាពខ្ាោះខាត។ 
តា ាសេៀរ               خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
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Aចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលចុោះថា៖អល់សឡាោះគឺជាាា េស់្តមួយគត់ោា នាា េស់ផ្ៃង
សម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ 
Bម្រទង់ជាាា េ់ានអានុភាពនិងឧតតមភាពសពញសលញ។អាក្ស្ដលម្រតូវសគពឹងរក់្
សៅសពលានតម្រមូវការចាំបាច់។ 
Cម្រទង់មិនបានម្របេូតបុម្រតសឡយីស យីម្រទង់ក៏្មិនម្រតូវសគម្របេូតស្ដរ។ស យីម្រទង់
ោា នបុម្រតនិងោា នាតាបីតាសឡយី។ 
Dស យីោា ននរណាាា ក់្សម្របៀបម្របដូចនឹងម្រទង់សឡយី។ 

អាល់ហ្វា ឡកឹ្ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ 
ការេុាំពីអល់សឡាោះឱ្យស្ងរក្ាការររនិងបសញ្ា ៀេពីម្របការអាម្រក្ក្់ជាក្់ស្េតង។ 
តា ាសេៀរ 

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ

Aចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលចុោះថា៖ខ្ញុ ាំេុាំពីាា េ់ម្រគប់ម្រគងសពលសទៀបភលឺឱ្យបសញ្ា ៀេ។ 
Bអាំពីម្របការអាម្រក្ក់្ទាំងឡាយស្ដលម្រទង់បានបសងាីតមក្។ 
Cេុាំពីអល់សឡាោះសមតាត បសញ្ា ៀេពីអាំសពីអាម្រក្ក់្ស្នសពលយប់សៅសពលស្ដលភាពងងឹត
បានមក្ដល់អាំពីេតាស្គហ្វវនិងសចរ។ 
Dេុាំសមតាត បសញ្ា ៀេពីម្របការអាម្រក្ក់្របេ់ពួក្ស្រេតីសម ា្ប់ស្ដលពួក្សគបានេូម្រតមនត
អាគមផ្លុ ាំក្ាុងចាំណងស្ខ្ៃោថារបេ់ពួក្សគ។ 
Eេុាំសមតាត បសញ្ា ៀេពីម្របការអាម្រក្ក់្របេ់អាក្ម្រចស្ណនឈាា នីេសៅសពលស្ដលសគ
ម្របាថាា ចង់ឱ្យអាក្ដស្ទវនិាេបាត់បង់លាភេកាា រៈ។ 

អាន់ណាេ 
សោលបាំណងស្នេ ូសរាោះ ការេុាំពីអល់សឡាោះឱ្យស្ងរក្ាការររនិងបសញ្ា ៀេពីម្របការ
អាម្រក្ក់្របេ់ស្េាតនការរ ាំខានរបេ់វានិងម្របការអម្រក្ក់្ស្ដលលាក់្ក្ាំបាាំង។ 
តា ាសេៀរ  رت زت مت نت ىت يت رث زث 

  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث
مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك

Aចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរលចុោះថា៖ខ្ញុ ាំេុាំពីាា េ់ស្នមនុេៃសលាក្។ 
Bស្ដលជាសេាចម្រគប់ម្រគងមនុេៃសលាក្សៅតាមក្តមី្របាថាា របេម់្រទង់ស យីោា នសេតច
ណាសផ្ៃងសម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ 
Cជាាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពេកាា រៈោា នាា េ់ណាស្ដលម្រតូវសគសោរពេកាា រៈពតិគឺ
ានស្តម្រទង់មួយគត់។ 
Dឱ្យបសញ្ា ៀេពីម្របការអាម្រក្ក់្ស្នការញុោះញង់របេពួ់ក្ស្េាតនសៅសពលស្ដលមនុេៃ
សលាក្សភលច ៃុសីក្ៀរសៅចាំសរោះអល់សឡាោះសៅសពលសគ ៃសីក្ៀរចាំសរោះអល់សឡាោះវាលាក់្
ខ្លួនពួនអាតាា ។ 
Eស្ដលវាញុោះញង់អូេទញសៅក្ាុងចិតាមនុេៃសលាក្។ 
Fស យីពួក្វាទាំងសនាោះមក្អាំពីជិននិងមនុេៃសលាក្។ 
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១- សតីអាក្ឥស្គល មសម្រជីេយក្សោលជាំសនឿពមី្របភពណា? អាក្ឥស្គល មសម្រជីេយក្
សោលជាំសនឿរបេ់ពួក្សគសចញពីគមពីរអាល់គួរអានស្ដលជាបនាូលរបេ់  អល់សឡាោះ  
ជាាា េ់នងិេ ុណណោះដ៏ម្រតឹមម្រតូវរបេ់ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត ់ ស្ដលសលាក្មនិធ្លល បប់ាន
និយយអាីមយួតាមចាំណង់របេ់សលាក្សឡយី។ ក្៏ប៉ុស្នត វាគជឺា វ៉ា ុ ី ស្ដល  អល់
សឡាោះ  បានផ្តល់ឱ្យសលាក្ដូចស្ដលម្រទងប់ានានបនាូលថា៖ ﴾  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴿ 

ានន័យថា៖ វា(រក្យេាំដីស្ដលសគនិយយ) ោាٿ នអាីសម្រៅពីវ៉ា ុសី្ដលម្រតវូ សគ
វ៉ា ុមីក្សនាោះសឡយី (អាន់ណាជម៍ : ៤)។  
ទាំងសនាោះវាេមម្រេបសៅតាមការយល់ស ញីរបេ់ពកួ្ េហ្វហ្វព ត់ របេណ់ាពី ម៉ូ
ហ្វាំា៉ត់ ស យីនិងពួក្បុពាបុរេជាំនាន់សដីមស្ដលានកុ្េល្ម៌ស្ដល  អល់សឡាោះ  
បានេនាថានឹងបញ្ាូ លពកួ្សគសៅក្ាុងឋានេគួ៌។ 
២- សពលសយងីស្ខ្ាងគាំនិតោា  សតីសយងីម្រតវូម្រតឡប់សៅរក្អាី?  
សយងីម្រតូវវលិម្រតឡប់សៅរក្ចាប់ដ៏ម្រតឹមម្រតូវនិងការវនិិចោយក្ាុងសរឿងសនោះគឺម្រតឡប់សៅ
រក្គមពីរអាល់គួរអានរបេ់  អល់សឡាោះ  ជាាា េ់និងេ ុណណោះរបេ់រេ៉ ូលរបេ់ម្រទង់។ 
សោយ  អល់សឡាោះ  បានានបនាូលថា៖ نثجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمث ាននយ័ថា៖ 
ម្របេិនសបីពួក្អាក្ស្ខ្ាងគាំនិតោា អាំពីក្ិចាការអាីមួយ ចូរពួក្អាក្យក្ម្របការសនាោះម្រតឡប់
សៅរក្  អល់សឡាោះ  (គមពីរអាល់គួរអាន) និងរេ៉ ូលុលសឡាោះ (េ ុណណោះ)។(អាន់នីស្គក្់ : ៥៩) 
ចាំស្ណក្ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ ខ្ញុ ាំបានបនៃល់
ទុក្ឱ្យពួក្អាក្នូវពីរម្របការ ស យីពួក្អាក្នឹងមនិវសងាងជាោច់ខាត ដរាបណាពួក្
អាក្ម្របកាន់ខាា ប់នឹងពីរម្របការសនោះ គឺគមពីររបេ់  អល់សឡាោះ (គួរអាន) និងាោ៌
ណាពីរបេ់ម្រទង់ (េ ុណណោះ)។(អាល់ម៉ូវ៉ាតតក្់) 
៣- សតីម្រក្មុណាមួយជាម្រក្មុស្ដលទទួលសជាគជ័យនាស្ងងបរសលាក្? ណាពី ម៉ូ
ហ្វាំា៉ត់ បានានម្របស្គេន៍៖ ានន័យថា៖ ពលរដឋរបេ់ខ្ញុ ាំនឹងស្បក្សៅជា៧៣ម្រក្ុ
ម។ ម្រក្មុទាំងអេ់នឹងចុោះឋាននរក្ សលីក្ស្លងស្តមួយម្រក្មុស្តបុ៉សណាណ ោះ។ េហ្វហ្វព ត់ 
ក្៏បានេួរ៖ (សតីម្រក្ុមណាសៅឱ្រេ៉ ូលុលសឡាោះ?) សលាក្បានសឆ្លីយ៖ ម្រក្មុណាស្ដល
វរសលីាោ៌របេ់ខ្ញុ ាំ និងាោ៌របេ់បណាត  េហ្វហ្វព ត់ របេ់ខ្ញុ ាំ)។ (អោះា៉ត់) 
ផ្លូវដ៏ម្រតឹមម្រតូវពិតម្របាក្ដ ស្ដលសយងីម្រតូវសដីរតាមសនាោះគឺជាផ្លូវស្ដលណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  និង 
េហ្វហ្វព ត់ របេ់សលាក្ធ្លល បប់ានសដីរ។ ម្របេនិសបីអាក្ចងទ់ទួលបានភាពសជាគជ័យ 
និងម្រតូវសគទទួលយក្រាល ់អាា៉ល់ ទាំងឡាយសនាោះ គឺចាំបាច់សលីអាក្ម្រតូវម្របកានខ់ាា ប់

េាំណួរេាំខាន់ៗក្ាុងជីវតិរេ់សៅរបេ់អាក្មូេលីម 
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នឹងផ្លូវសនោះ ស យីម្រតូវម្របុងម្របយត័ាពីម្របការស្ដលបសងាតីងាីសៅក្ាុងស្គេនាឥស្គល ម។ 
៤-សតីានលក្េខ្ណឌ អាីខ្លោះស្ដលសគទទួលយក្អាា៉ល់(អាំសពីលអឬសស្គា ោះេ)? លក្េខ្ណឌ
របេ់វាាន៖ ១- ជាំសនឿចាំសរោះ  អល់សឡាោះ  នងិតាវស តចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយ ស យីសគ
មិនទទួលយក្អាំសពីលអពីជនស្ដលម្របម្រពឹតតម្របការ េាីរគិ(ព ុសទពនិយម)សឡយី។ 
២- សអៀខ្សឡេី(សស្គា ោះេ) សយងីចាំបាច់ម្រតូវស្ាីអាីមួយ ម្របាថាា ចង់បានការតបេាងពី  
អល់សឡាោះ  ស្តមួយគត់។ ៣- អនុវតតតាមណាពី  ក្ាុងការស្ាីអាំសពីលអសនាោះម្រេបសៅ
តាមអាីសលាក្បាននាាំមក្ ស យីមិនម្រតូវសោរពេកាា រៈចាំសរោះ  អល់សឡាោះ  សឡយី
សលីក្ស្លងស្តការសោរពសនាោះម្រេបតាមចាប់ឥស្គល ម។ ម្របេិនសបីបាត់នូវលក្េខ្ណឌ
ណាមួយគឺ អាា៉ល់ ទាំងឡាយម្រតូវសគបដិសេ្សចល ស យីសគមិនទទួលយក្សឡី
យ។  អល់សឡាោះ  បានានបនាូលថា៖ چ مث ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  ڄ ڄ  نثڄ ڄ
ានន័យថា៖ សយងីបានេសម្រមចសលីអាំសពីលអស្ដលពួក្សគបានស្គង ស យីសយងីស្ាីឱ្យ
វារលាយស្គបេូនយដូច្ូលីស្ដលរស្គត់តាមខ្យល់។ (អាល់ ាូរក្ន : ២៣) 
៥-សតសី្គេនាតម្រមវូឱ្យានបុ៉នាា នក្ម្រមិតថាា ក់្? ស្គេនាឥស្គល មានបីក្ម្រមិតថាា ក្់គ ឺ 
១- ឥស្គល ម ២- អុីា៉ន(ជាំសនឿ) ៣- សអៀ ស្គន(កុ្េល្ម៌)។  
៦- សតឥីស្គល មជាអាី? និងានរ ៉ូកុ្ន(សោលម្រគឹោះ)បុ៉នាា ន? ឥស្គល ម គឺការម្របគលខ់្លួន
ចាំសរោះ  អល់សឡាោះ  សោយតម្រមង់ការសោរពេកាា រៈទាំងឡាយចាំសរោះម្រទង់ ស យី
សោរពបទបញ្ញា របេ់ម្រទង់សោយការអនុវតតតាម និងម្រតូវដក្ខ្លួនសចញឱ្យឆ្ង យពី
ម្របការ េាីរគិ នងិពួក្អាក្ម្របម្រពឹតតអាំសពីសនោះ។ ឥស្គល មាន រ ៉កុូ្ន(សោលម្រគោឹះ) ចាំនួន
ម្របាាំម្របការដូចស្ដលណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  បានសរៀបរាប់ម្របាបស់ៅក្ាុងម្របស្គេន៍របេ់
សលាក្៖ ានន័យថា៖ សគបានស្គា បនាស្គេនាឥស្គល មសលីម្របាាំម្របការគឺ  
១- ស្ាីស្គក្ៃថីាោា នសទាា េ់ស្ដលម្រតវូសោរពេកាា រៈដ៏ម្រតឹមម្រតវូានស្ត  អល់សឡាោះ  
ស យី មូ៉ហ្វាំា៉ត់ គឺជាអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់, ២- ម្របតិបតតិ េឡាត, ៣- បរចិា ក្ 
 ាកាត់, ៤- ស្ាបុីណយហ្វជា, ៥- បួេក្ាុងស្ខ្ រា៉៉ ាន។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
៧- សតីអុីា៉នជាអាី? នងិានរ ៉កុូ្ន(សោលម្រគឹោះ)បុ៉នាា ន? អុា៉ីន គកឺារសជឿជាក្យ៉់ង
មុតាាំសៅក្ាុងចិតត សរលនងឹអណាត ត នងិអនុវតតនឹងកាយវកិារអវយវៈខ្លួនម្របាណ។ អុី
ា៉នសក្នីសឡងីសោយការសោរពេកាា រៈ ស យីវាចុោះអន់ងយសោយការម្របម្រពឹតតម្របការ
ស្ដលចាបប់ានោក្ប់ម្រាម។  អល់សឡាោះ  បានានបនាូលថា៖نث ڄ ڄ ڄ ڃ مث 
ានន័យថា៖ សដីមបឱី្យពកួ្សគបស្នាមនូវភាពានជាំសនឿ រមួជាមយួនឹងជាំសនឿរបេ់ពួក្សគ
ស្ងមសទៀត។ (អាល់ហ្វា ត ៍ : ៤) 
ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត ់  បានានម្របស្គេនថ៍ា៖ ានន័យថា៖ អុីា៉ន ឬជាំសនឿសនាោះ
ានជាង៧០ស្ផ្ាក្។ ជាំសនឿស្ដលលអម្របសេីរជាងសគគឺសរល៖ َللاهَ إِلاَ إِلاهاَ لا  (ឡា អុីឡា
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ហ្វ អុីល ឡល់សឡាោះ) ស យីជាំសនឿស្ដលតូច ឬានក្ម្រមតិទបបាំផុ្តគឺការសរេីអាី
មួយស្ដលអាចបងាឱ្យានសម្រោោះថាា ក់្សចញអាំពីផ្លូវសដីរ ស យីសេចក្តីខាា េសអៀនក៏្ជា
ស្ផ្ាក្មួយស្នជាំសនឿស្ដរ។(មូេលឹម) 
តាមរយៈអាីស្ដលអាក្ឥស្គល មេសងាតសលីខ្លួនឯងនឹងបញ្ញា ក្់ស ញីថា ខ្លួនឯងឧេា
 ៍ក្ាុងការសោរពម្របតិបតតិអាំសពលីអសៅរាល់សពលស្ដលានរដូវស្ាីលអមក្ដល់ ស យី
ានការម្រពសងីយក្សនតីយសៅសពលម្របម្រពឹតតអាំសពី ា៉ក្់សេៀត។  អល់សឡាោះ បានបនាូល
៖ نثۓ ڭ ڭ ڭمث ានន័យថា៖  ពិតណាេ់ អាំសពីលអលុបបាំបាត់អាំសពីអា
ម្រក្ក់្។ (  ូទ : ១១៤) 
ចាំស្ណក្ រ ៉ូកុ្ន(សោលម្រគោឹះ) របេ់វាានម្របាាំមួយម្របការ ដូចស្ដលណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  
បានសរៀបរាប់ក្ាុងម្របស្គេន៍របេ់សលាក្ថា៖ ានន័យថា៖ អាក្ម្រតវូានជាំសនឿចាំសរោះ  
អល់សឡាោះ  បណាត ា៉ឡាអុីកាត់របេ់ម្រទង់ បណាត គីតាបរបេ់ម្រទង់ បណាត រេ៉ ូលរបេ់
ម្រទង់ ស្ងងបរសលាក្ និងម្រពោះលិខ្តិរបេ់ម្រទង់លអឬអាម្រក្ក់្។ (អាល់ពូខ្រ)ី 
៨- សតី   َُلَ  هلإ إَِلَّ  الل  (ឡា អុីឡាហ្វ អុីល ឡល់សឡាោះ) ានអតាន័យដូចសមតច? 
ានន័យថា បដិសេ្សចលនូវរាល់ការទមទរសោរពេកាា រៈទាំងឡាយសផ្ៃងសម្រៅពី  
អល់សឡាោះ ស យីទទលួយក្ការសោរពេកាា រៈសនោះេម្រាប់ អល់សឡាោះ  ស្តមួយប៉ុសណាណ ោះ។  
៩- សតី អល់សឡាោះ សៅជាមួយសយងីស្មនសទ? ស្មន!  អល់សឡាោះ សៅជាមួយសយងី
សោយការដឹងរបេ់ម្រទង ់ការឮរបេ់ម្រទង ់ការស ញីរបេ់ម្រទង់ ការស្ងរក្ារបេ់ម្រទង ់
អានុភាពរបេ់ម្រទង់ នងិការម្របាថាា របេ់ម្រទង់។ រឯីអតតៈឬ ាតរបេ់ម្រទង់វញិោា នអាី
មួយស្នេតាសលាក្របេ់ម្រទងអ់ាចម្រគបដណត ប់ម្រទង់សឡយី។   
១០- សតីសគអាចសមីលស ញី  អល់សឡាោះ  ផ្តា ល់នឹងស្ភាក្សទ? អាក្ឥស្គល មទាំងអេ់
បានឯក្ភាពោា ថាមិនាននរណាាា ក្់អាចសមីលស ញី  អល់សឡាោះ  សៅក្ាុង
សលាក្ិយសនោះសទ។ បណាត អាក្ានជាំសនឿនឹងបានស ញីម្រទង់សៅស្ងងបរសលាក្សៅក្ស្នលង
ស្ដលសគម្របមូលផ្តុ ាំមនុេៃនិងសៅក្ាុងឋានេួគ៌។  អល់សឡាោះ បានានបនាូលថា៖
 ានន័យថា៖ មុខ្របេ់អាក្ានជាំសនឿសៅក្ាុងស្ងងសនាោះ(បរសលាក្)نثپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺمث 
គឺានពនលឺស្ចងចាំង។ ពួក្សគសមីលសៅកាន់ាា េ់របេ់ពួក្សគ។(អាល់គីយ៉ម៉ោះ : ២២-២៣) 
១១-សតីការស្គា ល់ម្រពោះនាមនិងលក្េណេមបតតិរបេ់  អល់សឡាោះ  ានផ្លម្របសយជន៍
អាីខ្លោះ? ជាការពិតណាេ ់កាតពាក្ចិាដាំបូងបងអេ់ស្ដល  អល់សឡាោះ  បានោក្់សលខី្ញុ ាំ
បសម្រមីទាំងឡាយរបេ់ម្រទង់គកឺារស្គា ល់ម្រទង។់ កាលណាមនុេៃស្គា ល់  អល់សឡាោះ  គឺ
ពួក្សគអាចសោរពេកាា រៈចាំសរោះម្រទង់បានយ៉ងម្រតមឹម្រតូវ។  អលស់ឡាោះ  បានានបនាូល
ថា៖ نثيب جت حت خت مت ىت يت جث مث ានន័យថា៖ ចូរអាក្(មូ៉ហ្វាំា៉ត់)ដឹងចុោះថា! 
ពិតម្របាក្ដណាេ់ ោា នាា េ់ណាសផ្ៃងស្ដលម្រតវូសោរពេកាា រៈដ៏ពតិម្របាក្ដ សម្រៅពី  អ
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ល់សឡាោះសឡយី។ ចូរអាក្េុាំការអភ័យសទេពីម្រទង់ចាំសរោះបាបក្មារបេ់អាក្។(ម៉ូហ្វាំា៉ត់ : ១៩) 
ដូសចាោះ ការរ ាំឭក្ពីសេចក្តីសមតាត ដ៏្ាំស្ងរបេ់ អល់សឡាោះ  គឺនាាំមក្នូវសេចក្តីេងឃមឹ 
ស យីរ ាំឭក្ពីការសម្រកា្ខ្ឹងដ៏ខាល ាំងកាល របេ់ម្រទង់គឺនាាំមក្នូវការសកាតខាល ច និងរ ាំឭក្ពី
ការផ្តល់លាភេកាា រៈគឺានម្រទង់ស្តមួយគត់ស្ដលនាាំមក្នូវអាីស្ដលម្រតូវបានសគដឹងគុ
ណ។ ឯអតាន័យស្នការសោរពេកាា រៈចាំសរោះ  អល់សឡាោះ  តាមរយៈម្រពោះនាមនិង
លក្េណេមបតតិរបេ់ម្រទង់គឺេសម្រមចសោយការសវាងយល់ពីអតាន័យស្នខ្លឹមស្គររបេ់
វានិងការអនុវតតវា។ អាំពីម្រពោះនាមនិងលក្េណេមបតតិរបេ់ម្រទង ់ ស្ដលលក្េណេមបតតិ
ខ្លោះសគេរសេីរចាំសរោះមនុេៃស្ដលានលក្េណេមបតតិសនោះដូចជាចាំសណោះដឹង ចិតត
សមតាត  និងភាពយុតតិ្ម៌។ ឯលក្េណេមបតតិខ្លោះសទៀតសគេតបីសនាា េមនុេៃណាស្ដល
ានលក្េណេមបតតិសនោះដូចជាតាាំងខ្លួនឯងជាម្រពោះ ានអាំណាចផ្តត ច់ការ និងម្រក្អឺត
ម្រក្ទម។ េម្រាប់មនុេៃានលក្េណេមបតតិស្ដលសគេរសេីរសោយសគសម្របីឱ្យម្របកាន់
យក្នូវលក្េណេមបតតិសនោះដូចជាទេភាព ភាពខ្ាោះខាត តម្រមូវការ ឱ្នលាំសទន 
បួងេួងេុាំ។ល។ ក្៏ប៉ុស្នតលក្េណេមបតតិស្បបសនោះសគហ្វមោច់ខាតចាំសរោះម្រពោះជាាា
េ់។ ខ្ញុ ាំបសម្រមីស្ដលម្រទង់ម្រេឡាញ់េពាម្រពោះទ័យបាំផុ្តគឺខ្ញុ ាំបសម្រមីស្ដលានលក្េណ
េមបតតិស្ដលម្រទង់េពាម្រពោះទ័យ។ រឯីអាក្ស្ដលម្រទង់សម្រកា្ខ្ឹងជាងសគគឺអាក្ស្ដល
ម្របកាន់ចរតិលក្េណៈស្ដលម្រទង់េអប់សខ្ពីម។ 
១២- សតីម្រពោះនាមរបេ់  អល់សឡាោះ  ដ៏ម្របស្ពានអាីខ្លោះ?អល់សឡាោះ បានានបនាូលថា៖ 
ាននយ័ថា៖ បណាត نث ڄ ڄ ڄ ڃ ڃمث សឈាា ោះដ៏លអម្របស្ពជាក្មាេិទធិរបេ់  អ
ល់សឡាោះ។ ដូសចាោះចូរពួក្អាក្បួងេួងេុាំម្រទង់តាមរយៈសឈាា ោះទាំងសនាោះចុោះ។(អាល់អាក្់រ ៉ ា: ១៨០) 
រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានបញ្ញា ក្់ផ្ងស្ដរថា៖ ានន័យថា៖ ពិតណាេ់េម្រាប់  អល់
សឡាោះ  សនាោះគឺ៩៩សឈាា ោះ ខ្ាោះមួយម្រគប់១០០។ ជនណាទសនាញចាំវានឹងចូលឋាន
េួគ៌។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
ការស្ងរក្ាសឈាា ោះទាំងសនាោះគបឺានន័យថា៖ ១- រក្ាការអានវានិងការរាប់វា។  
២-យល់ពីអតាន័យរបេ់វានិងអាីស្ដលសឈាា ោះទាំងសនាោះចង់បងាា ញ ស យីានជាំសនឿ
សលីវា។ កាលណាសគនិយយថា៖( ُاحلَِكيْم) គឺសគម្របគល់រាល់ក្ិចាការរបេ់សគចាំសរោះ 
អល់សឡាោះ។ ពីសម្ររោះអាីម្រគបយ៉់ងវាអាម្រេ័យសោយ កិ្ា៉ត់(គតិបណឌិ ត)របេ់ម្រទ
ង់។ សៅសពលសគនិយយថា (القدوس) គឺសគនឹក្ដលភ់ាពពិេិដឋស្គអ តេអាំរបេ់ម្រទង់
ម្រជោះស្គអ តពីរាល់ក្ងាោះខាតទាំងឡាយ។  
៣- ទូអាបងួេងួសោយម្រពោះនាមរបេ់ម្រទង់ ស យីវាានពីរម្របសភទ។  
ក្- បងួេួងេរសេីនងឹអុីហ្វព ហ្វា ត់(សោរពេកាា រៈ)។ ខ្- បងួេួងេុាំ។ 



110

សឈាា ោះ អតាន័យ 

 
អល់សឡាោះ 

ម្រទង់ានេុីហ្វា តអូលូ យីោ៉ះនងិអូពូឌយីោ៉ះសលេីតាសលាក្របេម់្រទង់
ទាំងមូល។ ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរព ជាម្រពោះ នងិជាាា េ់ស្ដលម្រតូវ
សគបនាា បខ្លួន និងឱ្នលាំសទន ស យីម្រតូវសគឱ្នម្រកាប។ ម្រគប់ម្របសភទស្នអុី
ហ្វព ហ្វា ត់ទាំងអេ់ម្រតូវឧទាិេថាា យចាំសរោះម្រទង់ស្តមយួគត។់ 

 الرحمن
អារសរ៉ាោះា៉ន 

ជាម្រពោះនាមបងាា ញពីវសិ្គលភាពស្នក្តីសមតាត របេ់ម្រទង់ម្រគបដណត ប់សលី
េតាសលាក្ទាំងមូលសៅក្ាុងសលាក្ិយសនោះ។ ជាម្រពោះនាមេម្រាប ់  អល់
សឡាោះ  ស្តមួយគត់។ សគមិនអនុញ្ញា តឱ្យយក្នាមសនោះសៅសៅអាក្សផ្ៃង
សម្រៅពីម្រទង់សនាោះសឡយី។ 

 الرحيم
អាររ ៉ុមី 

ម្រទង់មហ្វសមតាត  មហ្វអភ័យចាំសរោះពកួ្អាក្ានជាំសនឿសៅក្ាុង
សលាក្ិយសនោះនិងសៅបរសលាក្។ ពតិណាេ់ ម្រទង់បានចងអុលបងាា ញ
ផ្លូវដល់ពកួ្សគឱ្យសោរពអុីហ្វព ហ្វា ត់ចាំសរោះម្រទង់ ស យីសៅស្ងងបរសលាក្
ម្រទង់នឹងសលីក្តសមាីងពកួ្សគសោយឱ្យពួក្សគបានចូលឋានេួគ។៌ 

 الرءوف
អាររអូ៉ ា 

ម្រពោះនាមសនោះក្ាល យពរីក្យ ( الرأفة) ាននយ័ថា ម្រទងម់ហ្វអាណិតនងិ
មហ្វសមតាត ដខ៏ាល ាំងកាល បាំផុ្ត។ អាណិតសមតាត ទូសៅចាំសរោះម្រគបេ់តាសលាក្
ទាំងអេ់សៅក្ាុងសលាក្យិ ស យីចាំសរោះពកួ្សគខ្លោះសៅស្ងងបរសលាក្ គឺ
ពួក្អាក្ស្ដលានជាំសនឿស្ដលជាវ៉ាលីនិងអាវលីយ៉ក្របេ់ម្រទង។់  

 الغني
អាល់ ានី 

ម្រទង់មិនម្រតូវការោច់ខាតចាំសរោះនរណាាា ក្់ស្នេតាសលាក្របេ់ម្រទង់ 
សោយស្គរម្រទង់េុម្រក្ឹតសពញសលញបាំផុ្ត ស យីលក្េណេមបតតិរបេ់
ម្រទង់លអេុម្រក្ឹតឥតសខាា ោះ។ ម្រគប់េតាសលាក្របេ់ម្រទង់េុទធស្តម្រតូវការ
ចាំសរោះម្រទង់ ស យីខ្ាោះខាតម្រតូវការពរជ័យរបេ់ម្រទង់និងការជួយ
េសស្រងាា ោះរបេ់ម្រទង់។ 

 الكريم
អាល់សក្ីរមី 

ម្រទងច់សម្រមីននូវសេចក្តីលអ ម្រទងជ់ាាា េម់ហ្វម្របទន នងិជាអាក្ផ្តលឱ់្យ
ដ៏មហ្វឧតតុងាឧតតម។ ម្រទង់ម្របទននូវអាីស្ដលម្រទងេ់ពាម្រពោះទ័យចាំសរោះ
នរណាស្ដលម្រទង់សពញចិតត ស យីតាមរសបៀបស្ដលម្រទងេ់ពាម្រពោះទយ័ 
សោយការបងួេួងេុាំ ឬោា នការបួងេួងេុាំ។ ម្រទងអ់តឱ់្នចាំសរោះសទេ
ក្ាំ ុេទាំងឡាយ ស យីបទិបាាំងនូវសរឿងអាម្រេូវរបេេ់តាសលាក្។ 

 األكرم
អាល់អឹក្រម៉ 

ម្រទង់មហ្វក្រុណាដ៏ក្ាំពូល ោា នគូសម្របៀបោក្់ក្ាុងសេចក្តីក្រុណារបេ់
ម្រទង់។ សេចក្តីលអទាំងឡាយមក្ពីម្រទង់។ ម្រទង់តបេាងដល់ពួក្អាក្
ានជាំសនឿសោយក្តីម្របទនរបេ់ម្រទង់។ ម្រទង់ពនារសពលការោក្់សទេ
ចាំសរោះពួក្អាក្ស្ដលបដិសេ្ចាំសរោះម្រទង់ ស យីម្រទង់ជាំនុាំជម្រមោះពួក្សគ
សោយភាពយុតតិ្ម៌។ 

ចាំសរោះពកួ្អាក្ស្ដលតាមោនអាល់គរួអាននងិេ ុណណោះស្ដលម្រតមឹម្រតវូគសឺគអាចម្របមូលនូវម្រពោះនាមរបេ់ម្រទង់ដូចតសៅ៖
សឈាា ោះ អតាន័យ 

 
អល់សឡាោះ 

ម្រទង់ានេុីហ្វា តអូលូ យីោ៉ះនងិអូពូឌយីោ៉ះសលេីតាសលាក្របេម់្រទង់
ទាំងមូល។ ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរព ជាម្រពោះ នងិជាាា េ់ស្ដលម្រតូវ
សគបនាា បខ្លួន និងឱ្នលាំសទន ស យីម្រតូវសគឱ្នម្រកាប។ ម្រគប់ម្របសភទស្នអុី
ហ្វព ហ្វា ត់ទាំងអេ់ម្រតូវឧទាិេថាា យចាំសរោះម្រទង់ស្តមយួគត។់ 

 الرحمن
អារសរ៉ាោះា៉ន 

ជាម្រពោះនាមបងាា ញពីវសិ្គលភាពស្នក្តីសមតាត របេ់ម្រទង់ម្រគបដណត ប់សលី
េតាសលាក្ទាំងមូលសៅក្ាុងសលាក្ិយសនោះ។ ជាម្រពោះនាមេម្រាប ់  អល់
សឡាោះ  ស្តមួយគត់។ សគមិនអនុញ្ញា តឱ្យយក្នាមសនោះសៅសៅអាក្សផ្ៃង
សម្រៅពីម្រទង់សនាោះសឡយី។ 

 الرحيم
អាររ ៉ុមី 

ម្រទង់មហ្វសមតាត  មហ្វអភ័យចាំសរោះពកួ្អាក្ានជាំសនឿសៅក្ាុង
សលាក្ិយសនោះនិងសៅបរសលាក្។ ពតិណាេ់ ម្រទង់បានចងអុលបងាា ញ
ផ្លូវដល់ពកួ្សគឱ្យសោរពអុីហ្វព ហ្វា ត់ចាំសរោះម្រទង់ ស យីសៅស្ងងបរសលាក្
ម្រទង់នឹងសលីក្តសមាីងពកួ្សគសោយឱ្យពួក្សគបានចូលឋានេួគ។៌ 

 الرءوف
អាររអូ៉ ា 

ម្រពោះនាមសនោះក្ាល យពរីក្យ ( الرأفة) ាននយ័ថា ម្រទងម់ហ្វអាណិតនងិ
មហ្វសមតាត ដខ៏ាល ាំងកាល បាំផុ្ត។ អាណិតសមតាត ទូសៅចាំសរោះម្រគបេ់តាសលាក្
ទាំងអេ់សៅក្ាុងសលាក្យិ ស យីចាំសរោះពកួ្សគខ្លោះសៅស្ងងបរសលាក្ គឺ
ពួក្អាក្ស្ដលានជាំសនឿស្ដលជាវ៉ាលីនិងអាវលីយ៉ក្របេ់ម្រទង។់  

 الغني
អាល់ ានី 

ម្រទង់មិនម្រតូវការោច់ខាតចាំសរោះនរណាាា ក្់ស្នេតាសលាក្របេ់ម្រទង់ 
សោយស្គរម្រទង់េុម្រក្ឹតសពញសលញបាំផុ្ត ស យីលក្េណេមបតតិរបេ់
ម្រទង់លអេុម្រក្ឹតឥតសខាា ោះ។ ម្រគប់េតាសលាក្របេ់ម្រទង់េុទធស្តម្រតូវការ
ចាំសរោះម្រទង់ ស យីខ្ាោះខាតម្រតូវការពរជ័យរបេ់ម្រទង់និងការជួយ
េសស្រងាា ោះរបេ់ម្រទង់។ 

 الكريم
អាល់សក្ីរមី 

ម្រទងច់សម្រមីននូវសេចក្តីលអ ម្រទងជ់ាាា េម់ហ្វម្របទន នងិជាអាក្ផ្តលឱ់្យ
ដ៏មហ្វឧតតុងាឧតតម។ ម្រទង់ម្របទននូវអាីស្ដលម្រទងេ់ពាម្រពោះទ័យចាំសរោះ
នរណាស្ដលម្រទង់សពញចិតត ស យីតាមរសបៀបស្ដលម្រទងេ់ពាម្រពោះទយ័ 
សោយការបងួេងួេុាំ ឬោា នការបួងេួងេុាំ។ ម្រទង់អតឱ់្នចាំសរោះសទេ
ក្ាំ ុេទាំងឡាយ ស យីបទិបាាំងនូវសរឿងអាម្រេូវរបេេ់តាសលាក្។ 

 األكرم
អាល់អឹក្រម៉ 

ម្រទង់មហ្វក្រុណាដ៏ក្ាំពូល ោា នគូសម្របៀបោក្់ក្ាុងសេចក្តីក្រុណារបេ់
ម្រទង់។ សេចក្តីលអទាំងឡាយមក្ពីម្រទង់។ ម្រទង់តបេាងដល់ពួក្អាក្
ានជាំសនឿសោយក្តីម្របទនរបេ់ម្រទង់។ ម្រទង់ពនារសពលការោក្់សទេ
ចាំសរោះពួក្អាក្ស្ដលបដិសេ្ចាំសរោះម្រទង់ ស យីម្រទង់ជាំនុាំជម្រមោះពួក្សគ
សោយភាពយុតតិ្ម៌។ 

ចាំសរោះពកួ្អាក្ស្ដលតាមោនអាល់គរួអាននងិេ ុណណោះស្ដលម្រតមឹម្រតវូគសឺគអាចម្របមូលនូវម្រពោះនាមរបេ់ម្រទង់ដូចតសៅ៖
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 الوهاب
អាល់វោះស បី 

ម្រទង់ជាាា េ់ចសម្រមីននូវការផ្តល់អាំសណាយ ម្រទង់ផ្តលឱ់្យសោយោា នការ
សោោះដូរ ម្រទង់ផ្តល់ឱ្យសោយោា នម្របាថាា អាពីីពួក្សគ ម្រទង់ម្របទនឱ្យ
សោយោា នការបងួេងួេុាំចាំសរោះម្រទង។់ 

 الجواد
អាល់សជីវ៉ាទ 

ម្រទង់ចសម្រមីននូវការផ្តល់ឱ្យនិងក្តីម្របទនចាំសរោះេតាសលាក្របេ់ម្រទង់ 
ស យីចាំសរោះពួក្អាក្ានជាំសនឿសោយក្តីក្រុណានិងក្តីម្របទនរបេ់
ម្រទង់ស្ដលានចាំស្ណក្្ាំបាំផុ្តេម្រាប់ពកួ្សគ។ 

 الواسع
អាល់វ៉ាេុីក្ 

លក្េណេមបតតិរបេ់ម្រទង់មហ្វទូលាំទូលាយ ោា នរណាាា ក្់អាច
គណនាពីគុណេមបតតិរបេ់ម្រទង់ ឧតតមភាពនងិអាំណាចដ៏ទូលាំ
ទូលាយរបេ់ម្រទង។់ ម្រទងទូ់លាំទូលាយក្ាុងការអភ័យសទេនិងសេច
ក្តីសមតាត  ម្រទង់ទូលាំទូលាយក្ាុងក្តីម្របទននងិកុ្លេ្ម៌របេ់ម្រទង់។ 

 المالك
អាល់ា៉ឡកី្ 

ក្មាេិទធិរបេ់ម្រទង់ានតាាំងពបុីសពា ស យីជាក្មាេទិធិស្ដលពិតម្របាក្
ដ។ ក្មាេិទធិរបេ់ម្រទងា់នតាាំងពីម្រទងប់សងាីតេតាសលាក្ ោា ននរណា
ានក្មាេិទធិសម្រៅពីម្រទង។់ អាីៗទាំងអេ់កាល យជាក្មាេិទធិរបេ់ម្រទង់
សៅសពលេតាសលាក្ទាំងអេ់ម្រតូវវនិាេ។ 

لكالم  
អាល់មូលក្ ៍

ម្រទង់ានេិទធិបញ្ញា  ហ្វមឃាត់ នងិានអាំណាច។ ម្រទង់ជាអាក្
ចត់ស្ចងសរឿងរ៉ាវេតាសលាក្សោយបទបញ្ញា និងេក្មាភាពរបេ់ម្រទ
ង់។ ោា ននរណាាា ក្់ានគុណសលីម្រទង់ក្ាុងការផ្តលអ់ាំណាចដល់ម្រទង ់
និងរក្ាការររម្រទង។់ 

 المليك
អាល់ា៉លីក្ 

ជាម្រពោះនាមបងាា ញពីលក្េណេមបតតិស្នអាំណាចោច់ខាត។ រក្យសនោះ
ានន័យទូលាំទូលាសលេីពីរក្យ (امللك)(អាល់មូលក្៍)។ 

 القدوس
អាល់កូ្ទឌូេ 

ម្រទង់ម្រជោះស្គអ តនិងស្គអ តេអាំពីរាល់ក្ងាោះខាតនិងភាពអាប់ឱ្ន សទោះក្ាុង
រូបភាពណាក្៏សោយ។ ពីសម្ររោះម្រទង់ស្តមួយគត់ជាាា េ់ស្ដលាន
លក្េណេមបតតិេុម្រក្ឹតឥតសខាា ោះសពញសលញោច់ខាត។ ោា នអាីសម្របៀប
ម្របដូចនឹងម្រទងប់ានសឡយី។ 

 السالم
អាេ់ស្គ
ឡាម 

ម្រទង់រចួផុ្តពីរាល់ក្ងាោះខាតនងិភាពអាបឱ់្នទាំងឡាយក្ាុង ាត
របេ់ម្រទង់ លក្េណេមបតតិរបេ់ម្រទង់ ម្រពោះនាមរបេ់ម្រទង់ និង
េក្មាភាពរបេ់ម្រទង។់ រាលេ់នតិភាពទាំងឡាយស្ដលសក្តីានសៅ
ក្ាុងសលាក្យិសនោះ និងសៅបរសលាក្គេុឺទធស្តមក្ពីម្រទង់។ 

 المؤمن
អាល់មុមីន 

ម្រទង់ជាាា េ់ផ្តលេ់ចាភាពដល់ពួក្រេ៉ ូលទាំងឡាយនងិពកួ្អាក្សដីរ
តាមពួក្សគសោយការស្ាសី្គក្ៃរីបេ់ម្រទងប់ញ្ញា ក្់ពេីចាភាពេម្រាប់
ពួក្សគ ស យីនិងភេតុតាងទាំងឡាយស្ដលម្រទង់សលីក្មក្បញ្ញា ក្់
ម្របាប់ពីេចាភាពរបេ់ពកួ្សគ។ រាល់សេចក្តីេនតិភាពទាំងឡាយសៅ
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ក្ាុងសលាក្យិនិងបរសលាក្ជាក្តមី្របទនរបេ់ម្រទង។់ ម្រទងជ់ាអាក្ផ្តល់
សេចក្តេីនតិដល់ពួក្អាក្ានជាំសនឿទាំងឡាយឱ្យរចួផុ្តពីភាព
អយុតតិ្ម៌ ការជិោះជាន់ ឬស្ាីឱ្យពួក្សគរចួផុ្តពីទរុណក្មា ឬស្ាីឱ្យពួក្
សគរចួផុ្តពកីារភ័យរនធត់សៅស្ងងបរសលាក្។ 

 المهيمن
អាល់ម៉ូស្ មីន 

ជាាា េ់ម្រគប់ម្រគងេតាសលាក្ រក្ាការររវា ជាស្គក្ៃសីលីវា ស យី
ស្គា ល់វាយ៉ងចាេ់លាេ់។ 

 العزيز
អាល់អា ៃីេ 

រាល់អតាន័យឥេៃរភាពនិងសេចក្តីស្ងលងាូរេម្រាប់ម្រទង់ ឥេៃរភាពក្ាុង
អាំណាច ោា ននណាផ្តា ញ់ម្រទង់។ ឥេៃរភាពក្ាុងការបដិសេ្ ម្រទង់មិន
ម្រតូវការនរណាាា ក្់សឡយី។ ឥេៃរភាពក្ាុងការបស្រងាា បនិងការម្រតួតម្រតា 
ោា ននរណាាា ក្់ក្សម្រមីក្បានសលីក្ស្លងស្តានការអនុញ្ញា តពីម្រទង់។ 

 الجبار
អាល់យប់សពីរ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលសចតនារបេ់ម្រទង់ោា នទាំនប់។ ម្រគបេ់តាសលាក្ទាំង
អេ់រណបចាំសរោះម្រទង ់ ឱ្នលាំសទនចាំសរោះម្រទង ់ ស្គត បប់ងាា ប់ម្រទង់។ 
ម្រទង់តឆ្អងឹស្ដលបាក្់ ស្ាឱី្យម្រក្កាល យជាាន ពិបាក្សៅជាម្រេួល វឺ
សៅជា សម្រោោះថាា ក្់សៅជាលអ។ 

رالمتكب  
អាល់ម៉ុតា
កាបសពៀរ 

ម្រទង់គឺជាាា េ់មហ្វឧតតម ម្រទង់ងាុ ាំសងាងីម្រជោះស្គអ តពីអាីស្ដលអាម្រក្ក្់និង
ខ្ាោះខាត ម្រទងខ់្ពង់ខ្ពេ់មិនម្របម្រពឹតតអាំសពីអយុតតិ្ម៌ចាំសរោះខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់
ម្រទង់។ ម្រទង់ានអាំណាចសលអីាំណួតរបេេ់តាសលាក្ ម្រទង់ជាាា េ់
ស្ដលានលក្េណ-េមបតតិអាំណួត។ 

 الكبير
អាល់សក្ីសពៀរ 

ម្រទងម់ហ្វ្ាំក្ាុង ាតរបេ់ម្រទង់ េុីហ្វា តរបេ់ម្រទង់ នងិេក្មាភាព
របេ់ម្រទង។់ 

 المتعال
អាល់ម៉ូតា
អាល 

ម្រទង់គឺជាាា េ់ស្ដលអាីម្រគបយ៉់ងឱ្នលាំសទនចាំសរោះភាពខ្ពងខ់្ពេ់
របេ់ម្រទង។់ ោា នអាីខ្ពេ់ជាងម្រទង់ោច់ខាត។ អាីម្រគបយ៉់ងសៅសម្រកាម
ម្រទង់ ឋតិសៅសម្រកាមអាំណាច នងិអាជាញ របេ់ម្រទង។់ 

 الرب
អាររប៉ព ៍

ម្រទង់គឺជាាា េ់ស្ដលបីបាចេ់តាសលាក្របេ់ម្រទង់សោយពរជយ័ ស យី
ម្រទង់បណតុ ោះសគឱ្យរកី្ចសម្រមនីជាលាំោប។់ ម្រទង់ជាអាក្បបីាចអ់ាវលីយ៉
ក្់របេ់ម្រទង់សោយការស្ក្លមអចិតតរបេព់ួក្សគ។ ម្រទងគ់ឺជាអាក្បសងាតី 
ជាាា េ់ក្មាេិទធ ិនិងជាម្រពោះ។ 

 العظيم
អាល់អា ៃីម 

ម្រទង់គឺជាាា េ់ស្ដលានឧតតមភាពក្ាំពូលក្ាុង ាតរបេ់ម្រទង់ សឈាា ោះ
របេ់ម្រទង ់ េុីហ្វា តរបេ់ម្រទង់។ ដូសចាោះ ចាំបាច់សលីេតាសលាក្ម្រតូវ
សលីក្តសមាងីម្រទង ់ ស យីសលកី្តសមាីងបទបញ្ញា របេ់ម្រទង ់ នងិបម្រាម
របេ់ម្រទង។់ 

ម្រទង់ជាាា القادر េ់ស្ដលានអានុភាពសលីអាីម្រគប់យ៉ង។ ោា នអាីស្ាឱី្យម្រទង់អ
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អាល់ក្៏សទៀរ េមតាភាព សទោះសៅសលីដនីងិសៅសលីសម ។ ម្រទង់ជាអាក្ក្ាំណត់
ម្រក្តឹយម្រក្មសលអីាីម្រគប់យ៉ង។ 

 القدير
អាល់ក្សទៀរ 

រក្យសនោះានន័យដូច ( القادر)ស្ដរ ម្រោន់ស្តរក្យ (القدير) ានន័យ
ក្ាំពូលបាំផុ្តក្ាុងការេរសេីរចាំសរោះ  អល់សឡាោះ ជាាា េ។់ 

 المقتدر
អាល់មូក្
តាសទៀរ 

ជាសឈាា ោះស្ដលបញ្ញា ក្់ពីភាពក្ាំពូលបាំផុ្តស្នអានុភាពរបេ់ម្រទង់ជា
ាា េ់ក្ាុងការអនុវតត ការលិខ្ិតក្ាំណត់ និងការក្ាំណត់ម្រពោះលិខ្ិតទាំង
សនាោះតាមពុទធិយល់ដឹងពីបុសពារបេ់ម្រទង់។ 

 الخالق
អាល់ខ្សឡកី្ 

ជាសឈាា ោះស្ដលបញ្ញា ក្ព់ីអាីស្ដល  អល់សឡាោះ  បានបសងាីតដ៏សម្រចីនបាំផុ្
ត។ ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលបសងាីតជានិចា ស យីម្រទង់សៅស្តានលក្េណ
េមបតតិដឧ៏តតមសនោះជាសរៀងរ ូត។ 

 الخالق
អាល់ខ្ឡកី្ 

ម្រទង់ជាអាក្ស្ចាម្របឌតិដ៏ក្ាំពូលចាំសរោះម្រគបេ់តាសលាក្ទាំងឡាយសោយ
ោា នគាំរូពីមុនមក្។ 

 البارئ
អាល់ស ពរីអី ៍

ម្រទង់ជាអាក្បសងាីតអាីស្ដលម្រទងប់ានក្ាំណត់ និងេសម្រមចស្នេតាសលាក្
ទាំងឡាយ ស យីជាអាក្បសងាតីអាីស្ដលបានក្ាំណត់រចួឱ្យានក្ាំសណីត
សឡងី។ 

 المصور
អាល់ម៉ូសៅវរី 

ម្រទង់ជាអាក្ស្ដលបសងាីតេតាសលាក្ឱ្យានរូបភាពដូចអាីស្ដលម្រទង់បាន
សម្រជីេសរេីេម្រាប់ពកួ្សគ ម្រេបតាមគតិបណឌិ តរបេ់ម្រទង ់ ពុទធិរបេ់
ម្រទង់ និងក្តីសមតាត របេ់ម្រទង។់ 

 األول
អាល់សៅវាឡ 

ម្រទង់គឺជាាា េ់ស្ដលោា នអាមុីនម្រទង់។ ពិតណាេ់ េតាសលាក្
ទាំងឡាយសក្តីសឡងីងាីសោយការបសងាីតរបេ់ម្រទង។់ រឯីម្រទងវ់ញិ ោា ន
ការចប់សផ្តីមចាំសរោះវតតានរបេ់ម្រទង។់ 

 اآلخر
អាល់អាខ្ីរ 

ម្រទង់គឺជាាា េ់ស្ដលោា នអាីសម្រកាយម្រទង។់ ម្រទង់េាតិសេារ។ រាល់អាក្
ស្ដលសៅសលដីីនឹងវនិាេ ស យីវាេនាចុងសម្រកាយរបេព់ួក្សគវលិសៅ
រក្ម្រទង់។ វតតានរបេ់ម្រទង់ោា នទីបាំផុ្ត។ 

 الظاهر
អាេា ៃរ ុរី 

ម្រទង់ខ្ពងខ់្ពេ់សលេីអាីម្រគប់យ៉ង។ ោា នអាខី្ពេជ់ាងម្រទង។់ ម្រទង់ាន
អាំណាច និងសកាត បកាត ប់សលអីាីម្រគប់យ៉ង។ 

 الباطن
អាល់សពីតីន 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលោា នអាីសៅសម្រៅពីពុទធិរបេ់ម្រទង់ ម្រទង់សៅជិតបាំផុ្ត 
ម្រទង់ម្រគបដណត ប់សលីអាីម្រគប់យ៉ង ម្រទង់ក្ាំបាាំងពីស្ខ្ៃចក្េុរបេ់េតា
សលាក្ទាំងឡាយសៅក្ាុងសលាក្ិយសនោះ។ 

 السميع
អាេ់សេី
សមៀក្ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលការឮរបេ់ម្រទង់ម្រគបដណត ប់សលីអាីម្រគប់យ៉ងស្ដល
អាង៌ក្ាំបាាំង ការខ្ៃបឹោា  រាលអ់ាីស្ដលសបីក្ចាំ  និងលាតម្រតោង។ ពតិ
ណាេ់ រាល់េាំសឡងទាំងឡាយ សទោះជាលអិតប៉ុនណាឬ្ាំប៉ុនណា។ 
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ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលសឆ្លីយតបចាំសរោះអាក្ស្ដលទូអាបួងេួងចាំសរោះម្រទង់។ 
 البصير
អាល់ស ពី
សេៀរ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលទតស ញីម្រគប់េតាសលាក្ទាំងឡាយក្ាុងពិភពអាង៌
ក្ាំបាាំងនងិពិភពសបីក្ចាំ  សទោះជាក្ាំបាាំងប៉ុនណា ឬសបកី្ចាំ ប៉ុនណា 
សទោះលអិតប៉ុនណា ឬ្ាំប៉ុនណា។ 

 العفو
អាល់អា ាវ ៍

ម្រទង់លុបលាងអាំសពីបាប ស យីអត់ឱ្នអាំសពីបាប ស យីម្រទង់មិនោក្់
សទេសលីអាំសពីបាបសនោះ ដបតិខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់េក័្តិេមនឹងម្រតូវទទួល
សទេ។ 

 الغفور
អាល់ ារ ាួរ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលបិទបាាំងសទេក្ាំ ុេអាក្ស្ដលម្របម្រពតឹតខុ្េ មិន
បក្អាម្រកាតសគ ស យីមនិោក្ស់ទេសគ។ 

 الغفار
អាល់ហ្វា ហ្វា រ 

ជាសឈាា ោះស្ដលបញ្ញា ក្ព់ីការអភ័យសទេដ៏សម្រចីនសលេីលុបរបេ់  អ
ល់សឡាោះ  ចាំសរោះខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេម់្រទង់ស្ដលបានម្របម្រពតឹតអាំសពីបាប ស យី
បួងេួងេុាំអភ័យសទេ។ 

تيرالس  
អាេ់សេីសតៀរ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលបិទបាាំងខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង ់ ម្រទងម់ិនបក្់អាម្រកាតសគ
ក្ាុងចាំសណាមេតាសលាក្របេ់ម្រទង់។ ម្រទងេ់ពាម្រពោះទ័យចងឱ់្យខ្ញុ ាំបសម្រមី
របេ់ម្រទងប់ិទបាាំងខ្លួនឯងនិងអាក្ដស្ទ ស យីក្៏ចងឱ់្យសគបទិបាាំងសក្រ ត ្
ខាា េខ្លួនឯងផ្ងស្ដរ។ 

 الحليم
អាល់ហ្វលីម 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលមិនម្របញាបោ់ក្់សទេសលីខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់ ដបតិ
ានអានុភាពសលីការោក្់សទេចាំសរោះពួក្សគ។ មិនស្តប៉ុសណាណ ោះ ម្រទង់
អតឱ់្ន និងសលកី្ស្លងចាំសរោះពកួ្សគ សបីេនិជាពកួ្សគេុាំសទេម្រទង។់ 

 اللطيف
អាល់សឡតីី ា 

ម្រទង់ដឹងលអិតលអន់ស្នអាីម្រគប់យ៉ង ោា នអាលីាក្់បាាំងពីម្រទងស់ឡយី។ 
ម្រទង់បញ្ាូ នសេចក្តីលអនងិផ្លម្របសយជន៍សៅកាន់ខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់
សោយអាង៌ក្ាំបាាំងសោយពួសគនកឹ្ស្គា នមនិដល់។ 

 الوتر
អាល់វតីរ ៍

ម្រទង់ជាាា េ់ស្តមួយគត់ោា នស្ដគូចូលរមួ។ ម្រទង់ជាាា េ់ស្តមួយស្ដល
ោា នម្រគូបសម្រងៀន។ 

 الجميل
អាល់សជីមលី 

ម្រទង់មហ្វសស្គភណ័ក្ាុង ាតរបេ់ម្រទង់ េុីហ្វា តរបេ់ម្រទង់ និងទសងាី
របេម្រទង់ គឺានសស្គភណ័ភាពោច់សគ។ 

 العلي
អាល់អាឡ ី

ម្រទង់ានឋានៈខ្ពង់ខ្ពេប់ាំផុ្ត ានអាំណាចខ្ពេប់ាំផុ្ត  ាតរបេ់
ម្រទង់ខ្ពេប់ាំផុ្ត។ អាីម្រគប់យ៉ងឋតិសៅសម្រកាមអាំណាចនិងអាជាញ របេ់
ម្រទង់ ស យីោា នអាីសៅសលីម្រទងជ់ាោច់ខាត។ األعلى 

អាល់អាក្់សឡី 
 الواحد

អាល់វ៉ា ុទី 
ម្រទង់ស្តមួយគត់ជាាា េ់ស្ដលេុម្រក្ឹតយសពញសលញោច់ខាត ោា នស្ដគូ
ចូលរមួជាមួយម្រទង។់ ោា នអាីសម្របៀបម្របដូចនឹងម្រទង់។ ម្រទង់ស្តមួយគត់
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 األحد
អាល់អាហ្វទ 

ស្ដលចាំបាច់ម្រតូវសគសោរពេកាា រៈ ោា នស្ដគូេម្រាប់ម្រទង។់ 

 الصمد
អាេេាា៉ទ 

ម្រទង់គឺជាាា េ់ស្ដលានអាំណាចម្រគប់ម្រគងសពញសលញ ម្រទង់ជាាា េ់
ស្ដលេតាសលាក្ទាំងឡាយេាំសៅសៅរក្ម្រទង់សដមីបបីាំសពញតម្រមូវការ
របេ់ពួក្សគ។ ម្រទង់ជាាា េ់មហ្វឧតតមស្ដលេតាសលាក្ទាំងឡាយ
ម្រតូវការម្រទង់។ ម្រទងជ់ាអាក្ផ្តល់ចាំណីអាហ្វរដល់ពួក្សគ ស យីម្រទង់
ោា នម្រតូវការសគផ្តល់ចាំណីអាហ្វរឱ្យម្រទង់។ 

 السيد
អាេ់ស្េជីទ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលានអ្បិសតយយភាពោច់ខាតសលីេតាសលាក្របេ់
ម្រទង់ ម្រទង់ជាាា េ់ក្មាេិទធិរបេ់ពួក្សគ ជាម្រពោះរបេ់ពកួ្សគ។ ពួក្សគ
ជាេតាសលាក្ និងជាខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង។់ 

 القاهر
អាល់ក្៏ ុរី 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលស្ាីឱ្យខ្ញុ ាំបសម្រមរីបេ់ម្រទងឱ់្នលាំសទនចាំសរោះម្រទង់ ស្ាីឱ្យ
េតាសលាក្ទាំងឡាយកាល យជាខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង។់ ម្រទង់ានអាំណាច
ម្រតួតម្រតា ស្ដលេតាសលាក្ទាំងឡាយឱ្នលាំសទនចាំសរោះម្រទង់ ស យី
េាំសៅសៅរក្ម្រទង។់ រក្យ ( لقهار ا  ) ជានយ័វសិេេស្នរក្យ( القاهر)។ 

 القهار
អាល់សកាោះស រី 

 الحق
អាល់ ុក្ក្ ៍

ម្រទង់គឺជាាា េ់ស្ដលោា នភាពមនាិលេងៃយ័។ ោា នភាពមនាិលេងៃយ័
ក្ាុងសឈាា ោះរបេ់ម្រទង់ េុីហ្វា តរបេ់ម្រទង់ ោា នេងៃយ័ចាំសរោះអូលូ ី
យោ៉ះរបេ់ម្រទង់។ ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពេកាា រៈយ៉ងពិតម្របាក្
ដ។ ោា នាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពេកាា រៈយ៉ងពិតម្របាក្ដសម្រៅពីម្រទង់។ 

 المبين
អាល់ម៉ូស្ពយីន 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលចាេ់លាេក់្ាុងឯក្សទវភាពរបេ់ម្រទង់(វោ៉ះឌានីយោ៉ះ) 
គតិបណឌិ តរបេ់ម្រទង់ និងក្តីសមតាត របេ់ម្រទង់។ ម្រទង់ចងអុលបងាា ញផ្លូវ
ម្រតូវដល់ខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់ សដីមបឱី្យពួក្សគម្របតិបតតិតាមម្រទង់ ស យី
ម្រទង់បងាា ញផ្លូវវសងាងសដមីបឱី្យពកួ្សគម្របុងម្របយត័ា។ 

 القوي
អាល់ក្៏វយី៍ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលានអានុភាពខាល ាំងកាល ោច់ខាត ម្រពមជាមួយនឹង
សចតនាដេុ៏ម្រក្ឹតសពញសលញរបេ់ម្រទង។់ 

 المتين
អាល់ា៉ទីន 

ម្រទង់ខាល ាំងកាល ក្ាុងអានុភាពរបេម់្រទង់និងអាំណាចរបេ់ម្រទង់។ ោា នអាី
ពិបាក្ចាំសរោះអាីស្ដលម្រទង់ស្ាី ស យីោា នការសនឿយ ត។់ 

 الحيي
អាល់ស្ យីយ៍ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលានភាពខាា េសអៀនេក័្តេិមនឹងម្រពោះក្ិតតនិាមរបេ់ម្រទង់ 
និងអាំណាចដ៏ងាុ ាំសងាីងរបេ់ម្រទង់។ ភាពខាា េសអៀនរបេ់ម្រទង់គឺជាក្តីក្រុណា 
អាំសពីកុ្េល មហ្វអនុសម្រោោះ និងមហ្វឧតតុងាឧតតម។ 

 الحي
អាល់ស្ យ៍ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលានជីវតិអតមៈនងិសពញសលញេុម្រក្តឹបាំផុ្ត។ 
ម្រទង់គង់សៅជាអមតៈោា នការចប់សផ្តីមនងឹោា នទីបញ្ាប់។ រាល់ជីវតិ
ស្នអាីម្រគប់យ៉ងមក្ពីម្រទង។់ 
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 القيوم
អាល់កុ្យយួម 

ម្រទង់គង់សោយម្រពោះអងាឯង។ ម្រទង់មិនម្រតូវការេតាសលាក្របេ់ម្រទង។់ 
ម្រទង់ស្ាីឱ្យអាីម្រគប់យ៉ងស្ដលសៅសលីសម នងឹសៅសលដីីគង់វងៃ។ ពកួ្
សគទាំងសនាោះម្រតូវការចាំបាច់ចាំសរោះម្រទង។់ 

 الشاكر
អាេ់សេាីសក្ៀរ 

ម្រទងេ់រសេរីចាំសរោះអាក្ស្ដលស្គត ប់បងាា ប់នងិម្របតបិតតតិាមម្រទង។់ ម្រទងត់ប
េាងចាំសរោះរាល់អាំសពីទាំងឡាយ េូមបអីាំសពីសនាោះតិចតួចក្៏សោយ។ ម្រទង់
ម្របទនជូនពរជ័យបស្នាមចាំសរោះអាក្ស្ដលដងឹគុណចាំសរោះពរជ័យ
របេ់ម្រទង់សៅក្ាុងសលាក្ិយសនោះ ស យីទទលួបានផ្លបុណយសៅស្ងងបរ
សលាក្។ 

 الشكور
អាេ់េាូក្ួរ 

ម្រទង់បសងាីនអាំសពលីអេម្រាប់អាក្ស្ដលស្ាីអាំសពីលអបានតិចតួច។ ការដឹង
គុណរបេ់ម្រទងច់ាំសរោះខ្ញុ ាំបសម្រមីម្រទង់គឺការម្របទនផ្លបុណយេម្រាប់ការ
ដឹងគុណរបេ់សគចាំសរោះម្រទង់ ស យីទទួលយក្ការម្របតិបតតិរបេ់សគ។ 

 الفتاح
អាល់ហ្វា ត
តា  

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលសបកី្ចាំ ឃាល ាំងេមបតតិរបេ់ម្រទង់ ក្តីសមតាត របេ់ម្រទង ់
និងរេិគីរបេ់ម្រទង់តាមស្តម្រទង់េពាម្រពោះទ័យ ម្រេបតាមគតិបណឌិ ត
របេ់ម្រទងន់ិងពុទធិរបេ់ម្រទង់។ 

 العليم
អាល់អាឡមី 

ម្រទង់ានពុទធិដឹងម្រជាបពីអាីស្ដលសបីក្ចាំ និងលាក្់បាាំង អាង៌
ក្ាំបាាំងនិងលាតម្រតោង។ ម្រទង់ដឹងពីអតីតកាល  
បចាុបបនាកាល នងិអនាគតកាល។ ោា នអាីលាក្់បាាំងនឹងម្រទងស់ឡយី។ 

 الحكيم
អាល់ហ្វក្ីម 

ម្រទង់សរៀបចាំទុក្ោក្អ់ាីមួយឱ្យម្រតូវតាមក្ស្នលងរបេ់វា ការចត់ស្ចង
របេ់ម្រទងោ់ា នភាពខ្ាោះចសនាល ោះ និងោា នការភាល ត់ភាល ាំងសនាោះសទ។ 

 الخبير
អាល់ខ្សពៀរ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលានពុទធដិឹងពីសរឿងរ៉ាវេាង ត់អាីម្រគប់យ៉ងដូចម្រទង់
ដឹងសរឿងរ៉ាវសបីក្ចាំ ស្ដរ។ 

 التواب
អាត់សៅវ៉ាប 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលម្របទនដលខ់្ញុ ាំបសម្រមីណាស្ដលម្រទង់េពាម្រពោះទ័យឱ្យ
បានេសម្រមចក្ាុងការតាវហ្វព ត ់ ស យីម្រទងទ់ទួលយក្ការតាវហ្វព ត់
សនាោះពីពកួ្សគ។ 

 القريب
អាល់ក្របី 

ម្រទង់សៅជិតសោយពុទធចិាំសណោះដឹងរបេ់ម្រទង់ អានុភាពរបេ់ម្រទង់
ចាំសរោះេតាសលាក្ទូសៅ សោយក្តីអាណិតសមតាត  និងការជួយោាំម្រទ
របេ់ម្រទងច់ាំសរោះខ្ញុ ាំបសម្រមីម្រទង់ស្ដលានជាំសនឿ។ សទោះជាយ៉ងសនោះក្៏
សោយ ម្រទង់សៅសលអីារេ៉ារបេ់ម្រទង់  ាតរបេ់ម្រទង់មិនសៅលាយឡាំ
ជាមួយនឹងេតាសលាក្សនាោះសទ។ 

 المجيب
អាល់ម៉ូជីប 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលសឆ្លយីតបនងឹការទូអា និងការបួងេួងេុាំ ម្រេប
តាមពុទធចិាំសណោះដងឹ និងគតិបណឌិ តរបេ់ម្រទង់។ 

់ ម្រទង់ម្រេឡាញ់អាវលីយ៉ក្របេ់ម្រទង الودود ម្រេឡាញ់ពួក្សគសោយការអភយ័
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អាល់វ៉ាទូទ សទេ នងិផ្តល់សនៀក្ា៉ត។់ ម្រទងេ់ពាម្រពោះទ័យចាំសរោះពកួ្សគ ម្រទង់
ទទលួយក្អាំសពីលអរបេព់ួក្សគ ស យីសៅសលីស្ផ្នដីសនោះម្រទង់ចូលចិតត
ពួក្សគ។ 

 الولي
អាល់វ៉ាល ី

ម្រទង់ជាអាក្ម្រគប់ម្រគងសលីក្ចិាការេតាសលាក្ទាំងឡាយ និងការ
ចត់ស្ចងអាំណាច ស យីជាអាក្ជួយោាំម្រទដល់អាវលីយ៉ក្របេ់ម្រទង់។ 

 الحميد
អាល់ហ្វមីទ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលម្រតូវសគេរសេីរក្ាុងម្រពោះនាមរបេ់ម្រទង់ េុហី្វា តរបេ់
ម្រទង់ និងទសងាីរបេ់ម្រទង់។ ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលម្រតូវសគេរសេរីទាំងក្ាុង
សពលេុខ្េបាយ និងសពលសក្ីតទុក្េ ទាំងក្ាុងសពលានសម្រោោះថាា ក្ ់
និងសពលរចួផុ្តភ័យ។ ម្រទងេ់័ក្តិេមបាំផុ្តចាំសរោះសេចក្តេីរសេីរទាំង
ឡាយ។ ពីសម្ររោះម្រទង់ានលក្េណេមបតតិស្ដលលអេុម្រក្ឹតសពញសលញ
បាំផុ្ត។  

 المولى
អាល់សត៉សឡ ី

ម្រទង់ជាាា េ់ ជាសេតច ជាអាក្ោាំម្រទ និងជួយដល់អាវលយ៉ីក្របេ់ម្រទ
ង់។ 

يرالنص  
អាន់ណាសេាៀរ 

ម្រទង់ជាអាក្ជួយោាំម្រទដលអ់ាក្ណាស្ដលម្រទង់េពាម្រពោះទ័យ។ ោា នអាក្
ណាអាចវាោះបុគាលណាស្ដលម្រទង់ជួយោាំម្រទ។ មាង៉សទៀត ោា នអាក្
ណាជួយេសស្រងាា ោះចាំសរោះអាក្ស្ដលម្រទង់សបាោះបង់សគសចល។ 

 الحفيظ
អាល់ហ្វ ា ីៃ 

ម្រទង់ជាអាក្រក្ានិងការររខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់ ស្ដលានជាំសនឿនិងអាំសពី
លអរបេព់ួក្សគសោយក្តីសមតាត របេ់ម្រទង។់ ម្រទង់រក្ានិងការររេតា
សលាក្ទាំងឡាយសោយអានុភាពរបេ់ម្រទង់។ 

 المجيد
អាល់ា៉ជីទ 

ម្រទង់ជាាា េ់មហ្វសាទនៈ មហ្វក្រុណា មហ្វស្ងលថាល  និងមហ្វ
ខ្ពង់ខ្ពេ់សៅសលីសម និងសៅសលីស្ផ្នដ។ី 

 الشهيد
អាេ់សេាី ុ ីទ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលឃាល ាំសមីលេតាសលាក្របេ់ម្រទង់។ ម្រទង់ស្ាីស្គក្ៃសីលី
ម្រពោះអងាឯងពីភាពស្តមួយរបេ់ម្រទង់ និងការម្រគប់ម្រគងសោយយុតតិ្ ម។៌ 
ម្រទង់ស្ាីស្គក្ៃសីលីេចាភាពរបេ់ពួក្អាក្ានជាំសនឿ សៅសពលណាពួក្សគ
សជឿចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយ។ ស យីម្រទង់ជាស្គក្ៃចីាំសរោះពួក្អាក្នាាំស្គរ
របេ់ម្រទង់និងា៉ឡាអុីោត់របេ់ម្រទង់។ 

 المقدم
អាល់ម៉ូក្៏ដទីម 

ម្រទង់ជាាា េ់ផ្តលអ់ាទិភាពឱ្យអាីនីមួយៗ ស យីសរៀបចាំទុក្ោក្់វាឱ្យ
ម្រតូវតាមក្ស្នលងរបេ់វាម្រេបតាមម្រពោះសចតនា នងិគតិបណឌិ តរបេ់
ម្រទង់។ ម្រទងផ់្តល់អាទិភាពមុនសម្រកាយចាំសរោះេតាសលាក្របេ់ម្រទង់
ម្រេបតាមពុទធិរបេ់ម្រទង់ និងគុណេមបតតិរបេ់ម្រទង។់ 

 المؤخر
អាល់ម៉ូអាខ្ខ្រី 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលសរៀបចាំទុក្ោក្់អាីនមីួយៗឱ្យម្រតូវតាមឋានៈរបេ់វា 
ម្រទង់សផ្តមីអាមីួយ និងពនារអាមីួយតាមស្តម្រទង់េពាម្រពោះទ័យ។ ម្រទង់



118

ពនារការោក្់ទរុណក្មាសលីខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់ េងឃមឹថាពកួ្សគតាវ
ហ្វព ត់ និងវលិម្រតឡប់សៅរក្ម្រទង់។ 

 المسعر
អាល់ម៉ូេ័ក្អុរី 

ម្រទង់ដាំសឡងីស្ងលស្នអាីម្រគប់យ៉ង ឋានៈរបេ់វា ឥទធិពលរបេ់វា ឬបនាយ
បរាិណរបេ់វា ស្ាឱី្យវាសឡងីស្ងល ឬម្រតូវចុោះសថាក្អាម្រេ័យតាម
គតិបណឌិ តរបេ់ម្រទង់និងពុទធិចាំសណោះដឹងរបេ់ម្រទង។់ 

 القابض
អាល់ក្៏ពីទ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលដក្ ូតជីវតិ និងរារា ាំងរេិគីពអីាក្ណាស្ដលម្រទង់
ានសចតនា ម្រេបតាមគតិបណឌិ តនិងអានុភាពរបេ់ម្រទង។់ ម្រទង់ជា
ាា េ់សបីក្ទូលាយរេិគីចាំសរោះខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់សោយក្តីក្រុណា និង
ក្តីសមតាត របេ់ម្រទង។់ ម្រទងស់្គក្លបងពួសគនងឹអាីទាំងអេស់នាោះម្រេប
តាមគតបិណឌិ តរបេ់ម្រទង។់ ម្រទង់សបីក្ស្ដទទលួយក្ការតាវហ្វព ត់
ចាំសរោះអាក្ស្ដលបានម្របម្រពតឹតអាំសពីអាម្រក្ក្។់ 

 الباسط
អាល់សពេីុីត 

 المعطي
អាល់ម៉ុក្ទី 

 

ម្រទង់ផ្តលឱ់្យខ្ញុ ាំបសម្រមណីាស្ដលម្រទង់េពាម្រពោះទ័យនូវអាីស្ដលម្រទង់ចង់ឱ្យ
ស្នឃាល ាំងេមបតតិរបេ់ម្រទង។់ េម្រាប់ពួក្អាវលីយ៉ក្របេ់ម្រទង់ាន
ចាំស្ណក្្ាំក្ាុងការម្របទនរបេម់្រទង់សនោះ។ ម្រទង់ជាអាក្ផ្តល់អាីម្រគប់
យ៉ងឱ្យានក្ាំសណីតរបេ់វា និងរូបេមបតតិរបេ់វា។ 

 الديان
អាទស្ទយ៉ន 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលេតាសលាក្ទាំងឡាយស្គត ប់បងាា ប់ម្រទង ់ និងឱ្ន
លាំសទនចាំសរោះម្រទង។់ ម្រទងជ់ាអាក្តបេាងចាំសរោះអាីស្ដលពួក្សគបាន
ស្ាី។ សបីជាអាំសពីលអម្រទង់បសងានីសទាដង សបជីាអាំសពអីាម្រក្ក្់ម្រទង់ោក្់
ទរុណក្មាសលីវាឬអត់ឱ្ន។ 

 المنان
អាល់ា៉ន់ណាន 

ម្រទង់ម្របទនឱ្យសម្រចីនបាំផុ្ត ម្រទង់មហ្វម្របទនពរជ័យ មហ្វកុ្េល
ចាំសរោះេតាសលាក្របេ់ម្រទង់។ 

 الرازق
អាររ ៉ៃីក្ 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលផ្តល់រេិគីដល់េតាសលាក្ទាំងមូល។ ម្រទង់បាន
ក្ាំណត់រេិគីរបេ់ពកួ្សគមុននងឹម្រទង់បសងាតីស្គក្លសលាក្ទាំងមូល។ 
មាង៉សទៀតម្រទង់ធ្លនាផ្តល់ឱ្យម្រគប់ចាំននួ សបីសទោះយតឺយ៉វក្៏សោយ។ 

الرزاق
អាររស៉ ៃីក្ 

ជាសឈាា ោះបញ្ញា ក្់ពីការផ្តល់រេិគីដ៏សម្រចីនេនធឹក្េនាធ បដ់លេ់តាសលាក្
របេ់ម្រទង។់ ម្រទង់ជាាា េ់ដម៏ហ្វពិេដិឋ។ម្រទងផ់្តល់រេិគីដល់ពួក្សគ
មុននឹងពួក្សគបួងេួងេុាំម្រទង។់ មិនស្តប៉ុសណាណ ោះ េូមបសី្តពកួ្សគសលាីេ
នឹងម្រទង់ក្៏ម្រទង់ផ្តល់រេិគីឱ្យពកួ្សគស្ដរ។ 

 الوكيل
អាល់វ៉ាក្ីល 

ម្រទង់ជាាា េ់ទទលួខុ្េម្រតូវចាំសរោះស្គក្លសលាក្ ស យីម្រទង់ទទួល
ខុ្េម្រតូវបសងាីតពកួ្សគនិងការចត់ស្ចង។ ម្រទង់ជាអាក្ទទលួខុ្េម្រតូវ
ចាំសរោះេតាសលាក្ទាំងការបសងាតីនិងក្ាំសណីនរបេព់ួក្សគ។ ម្រទង់ជា
អាក្ទទលួខុ្េម្រតូវចាំសរោះពួក្អាក្ានជាំសនឿស្ដលម្របគលក់្ិចាការរបេ់
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ពួក្សគចាំសរោះ  អល់សឡាោះ  មុននឹងពកួ្សគស្ាីក្ចិាការសនាោះ។ ពួក្សគេុាំ
ជាំនួយពីម្រទង់សពលស្ដលពួក្សគក្ាំពុងស្េាងរក្។ ពួក្សគដឹងគុណ
ចាំសរោះម្រទង់បនាា បព់ីម្រទង់ស្ាីឱ្យពួក្សគទទួលបានេសម្រមចសជាគជ័យ។ 
ពួក្សគសពញចិតតនងឹអាីស្ដលម្រទង់បានស្ចក្ជូនពកួ្សគបនាា ប់ពីម្រទង់
ស្គក្លបងពួក្សគ។ 

 الرقيب
អាររក៉្ីប 

ម្រទង់ទតស ីញទាំងអេ់េតាសលាក្របេ់ម្រទង់។ ម្រទង់គណនាទុក្
នូវទសងាីរបេ់ពួក្សគ។ ោា នអាីរបូតសចញពីម្រទង់េូមបមីយួពម្រពិចស្ភាក្
ឬគិតអាបីនតិច។  

 المحسن
អាល់សា៉ោះេុីន 

ម្រទង់ានសស្គភណ័ភាពសពញសលញក្ាុង ាតរបេ់ម្រទង់ សឈាា ោះរបេ់
ម្រទង់ េុីហ្វា តរបេ់ម្រទង ់ នងិទសងាីររបេ់ម្រទង់ ម្រទង់បសងាតីអាមី្រគប់យ៉ង
លអេុម្រក្តឹឥតសខាា ោះ ស យីម្រទង់ានម្រពោះទយ័កុ្េល្មច៌ាំសរោះេតា
សលាក្របេ់ម្រទង់។ 

 الحسيب
អាល់ហ្វេុីប 

ម្រទង់ម្រគប់ម្រោន់េម្រាប់ខ្ញុ ាំបសម្រមរីបេ់ម្រទង់ អាីទាំងអេ់ស្ដលពួក្សគគិត
ខ្ាល់ខាា យពីបញ្ញា ស្គេនារបេ់ពួក្សគ និងបញ្ញា សលាក្យិរបេ់ពួក្
សគ។ េម្រាប់ពកួ្អាក្ានជាំសនឿានចាំស្ណក្្ាំបាំផុ្តក្ាុងភាពម្រគប់ម្រោន់
សនោះ។ ម្រទង់ជាាា េ់មហ្វពិេដិឋ។ ម្រទង់ទូទត់ឱ្យពួក្សគនូវអាសី្ដលពួក្
សគស្ាីសៅក្ាុងសលាក្ិយសនោះ។ 

 الشافي
អាេ់សេាី ា ី

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលស្ាីឱ្យរូបកាយនិងចិតតជាពីជាំងឺ។ ក្ាុងស្ដខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់
ម្រទង់ោា នអាីសម្រៅពីថាា ាំស្ដល អល់សឡាោះ បានេម្រមួលវាេម្រាប់ពួក្សគ។ 
ឯចាំស្ណក្ការជាពីជាំងឺគឺឋតិក្ាុងក្ណាត ប់ស្ដរបេ់ម្រទង់ស្តមួយគត់។ 

 الرفيق
អាររ ៉ាកី្ 

ម្រទង់ជាាា េ់ដម៏ហ្វទន់ភលនច់ាំសរោះេតាសលាក្រាលទ់សងាីរបេ់ម្រទង។់ ម្រទង់
ជាាា េ់ស្ដលបសងាីតនិងោក្់បញ្ញា សោយេនៃមឹៗនិងជាលាំោប់។ ម្រទង់
ម្របាម្រេ័យជាមួយនឹងេតាសលាក្ទាំងឡាយសោយងាមៗនងិទន់ភលន។់ 
ម្រទង់មនិោក្ប់នាុក្អាីស្ដលសលេីពេីមតាភាពរបេព់ួក្សគ។ ម្រទង់េពា
ម្រពោះទយ័ចាំសរោះខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់ណាស្ដលទន់ភលន់ នងិេុភាពរាបស្គ។ 

 المقيت
អាល់ម៉ូក្ីត 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលបានបសងាតីសេបៀងអាហ្វរនងិរេិគី ស យីម្រទង់
ធ្លនាជូនវាឱ្យដល់េតាសលាក្របេ់ម្រទង។់ ម្រទងជ់ាអាក្រក្ាការររវា 
និងរក្ាការរររាលទ់សងាីរបេខ់្ញុ ាំបសម្រមីម្រទង់សោយោា នបាត់បង់។ 

 الطيب
អាតតុ់យយបី 

ម្រទង់មហ្វស្គអ តេអាំ ម្រទង់មហ្វេុវតាិភាពរចួផុ្តពីរាល់ភាពអាប់ឱ្ន 
និងភាពខ្ាោះចសនាល ោះ។ ម្រទងា់នសស្គភណ័ភាពលអេុម្រកឹ្តឥតសខាា ោះ។ 
ម្រទង់ស្ាីលអបាំផុ្តចាំសរោះេតាសលាក្របេ់ម្រទង់។ ម្រទងម់ិនទទួលយក្
រាល់អាំសពីនងិការោក្់ទនទាំងឡាយសលីក្ស្លងស្តអាីស្ដលហ្វឡាល់
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និងស្គអ តេអាំ ស យីម្រជោះថាល ចាំសរោះម្រទង។់ 
 الحكم

អាល់ហ្វកាាំម 
ម្រទង់ជាាា េ់កាត់ក្តីរវាងេតាសលាក្របេ់ម្រទង់សោយយុតតិ្ម៌។ ម្រទង់មិន
រ ាំសលាភបាំរនសោយអយុតតិ្ម៌សៅសលីនរណាាា ក្់។ ម្រទង់បានបញ្ាុ ោះ
គមពីរដ៏ស្ងលថាល សដីមបជីាតុលាការកាត់ក្តីរវាងមនុេៃសលាក្។ 

 البر
អាល់សពីរ ៍

ម្រទង់មហ្វទូលាយក្ាុងការស្ាីលអចាំសរោះេតាសលាក្របេ់ម្រទង់ ម្រទង់
ម្របទនឱ្យ ស ីយោា ននរណាាា ក្់រាប់អេ់នូវសនៀក្ា៉ត់របេ់ម្រទង់។ 
ម្រទង់សស្គា ោះម្រតង់ចាំសរោះការេនារបេ់ម្រទង។់ ម្រទង់សលីក្ស្លងនិងអត់
ឱ្នចាំសរោះខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់។ ម្រទង់ជយួោាំម្រទនងិការររពួក្សគ។ 
ម្រទង់ទទលួយក្អាំសពីលអដ៏តិចតចួរបេ់ពកួ្សគ ស យីបណតុ ោះឱ្យអាំសពីលអ
សនាោះរកី្ចសម្រមនី។ 

 السبوح
អាេ់សេីពេួ 

ម្រទង់មហ្វស្គអ តេអាំពីរាល់ក្តីអាា៉េ់និងភាពខ្ាោះខាតទាំងឡាយ 
ពីសម្ររោះម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលានលក្េណេមបតតិសពញសលញ មហ្វ
សស្គភ័ណ លអេុម្រក្ឹតបាំផុ្ត។ 

 الوارث
អាល់វ៉ារេី 

ម្រទង់ជាាា េ់គង់សៅជាអមតៈ បនាា ប់ពីេតាសលាក្ទាំងឡាយបានវនិា
េ។ អាីម្រគប់យ៉ងវលិសៅរក្ម្រទង់សម្រកាយសពលាា េ់ក្មាេទិធិរបេ់វាម្រតូវ
វនិាេអេ។់ អាីទាំងអេ់ស្ដលសៅក្ាុងស្ដរបេ់សយងីគឺជាបសញ្ាី ស យី
សៅស្ងងណាមយួវានឹងវលិម្រតឡប់សៅរក្ម្រទង់វញិជាាា េក់្មាេិទធិដ៏ពតិ
ម្របាក្ដ ។ 

 اإلله
អាល់អុសីឡ ៍ី 

ម្រទង់ជាាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពេកាា រៈយ៉ងពិតម្របាក្ដ ម្រទង់េ័ក្តេិ
មនឹងសគសោរពេកាា រៈ ោា នអាក្សផ្ៃងសម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ 

១៣-សតីរវាងសឈាា ោះនិងលក្េណេមបតតិរបេ់  អល់សឡាោះ  ានភាពខុ្េោា ដូច
សមតច?សគអនុញ្ញា តឱ្យសយងីេបងឬេុាំអាមីាង៉តាមរយៈបណាត សឈាា ោះនិងលក្េណៈ
របេ់  អល់សឡាោះ  បាន។ ក្ប៏៉ុស្នតរវាងសឈាា ោះ និងលក្េណៈរបេ់ម្រទងា់នចាំណុច
ផ្ាុយោា ខ្លោះៗ។ អាីស្ដលេាំខានគ់ឺទី១ សគអនុញ្ញា តឱ្យយក្សឈាា ោះសៅមនុេៃសោយ
ការោក្់រក្យ (عبد) សៅពមុីខ្ ស យីទូអាតាមរយៈសឈាា ោះរបេ់ម្រទង់សម្រៅពេុីី
ហ្វា តរបេ់ម្រទង់។ ការសៅសឈាា ោះដូចជាសយងីសៅថា (عبدالكريم) ស្តសបីសៅ
សឈាា ោះថា (عبدالكرم) វញិសគមិនអនុញ្ញា តសនាោះសទ។ ទូអាដូចជា ( كريم يا ) ស យី
សគមិនអនុញ្ញា តទូអាថា ( اهلل كرم يا ) សនាោះសទ។ ទី២ សឈាា ោះរបេ់  អល់សឡាោះ  
ក្ាល យសចញពីគុណនាមដូចជារក្យ ( الرمحن) ក្ាល យសចញពីគុណនាម ( الرمحة)។ 
រឯីេុីហ្វា តរបេ់ម្រទង់មិនក្ាល យសចញពីសឈាា ោះស្ដលោា នសៅក្ាុងរវ៉ីាយ៉ត់ដូចជាេុី
ហ្វា ត ( االستواء) មិនស្មនក្ាល យសចញពីរក្យ ( املستوي) សនាោះសទ។ ទី៣ អាំសពីរបេ ់ 
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អល់សឡាោះ  ក្៏មនិក្ាល យសចញពីនាមស្ដលោា នក្ាុងរវ៉ីាយ៉ត់សនាោះស្ដរ។ អាំពី អាំសពី
របេ់  អល់សឡាោះ  (الغضب) ានន័យថាខ្ឹង។ សគមនិអាចនិយយថាអាំពីសឈាា ោះ
របេ់  អល់សឡាោះ  ( الغاضب) សនាោះសទ។ ឯចាំស្ណក្េុីហ្វា តរបេ់ម្រទង់គឺក្ាល យ
សចញទសងាីរបេ់ម្រទង។់ ដូចជាេុីហ្វា ត (الغضب) ខ្ឹង សយងីទទលួស្គា ល់ថាវាជាេុី
ហ្វា តរបេ ់ អល់សឡាោះ  ពីសម្ររោះ ( الغضب) ជាអាំសពរីបេ់  អល់សឡាោះ។ 
១៤- សតីជាំសនឿសលា៉ីឡាអុីកាត់(សទវតា)ានអតាន័យដូចសមតច? ជាំសនឿសលី ា៉ឡា
អុីកាត់ (សទវតា) គឺការទទលួស្គា ល់យ៉ងម្របាក្ដថាាន ា៉ឡាអុីកាត់ (សទវតា) 
ស យីពិតណាេ់  អល់សឡាោះ  បសងាីតពួក្សគសដីមបសីោរពេកាា រៈចាំសរោះម្រទងន់ិង
ម្របតិបតតិតាមបញ្ញា របេ់ម្រទង់។  អល់សឡាោះ  បានានបនាូលថា៖  
ានន័យថា៖ ពួក្សគ (ា៉نثٹڤڤڤڤڦڦڦڦمث
ឡាអុីកាត់) គឺជាខ្ញុ ាំរបេ់ អល់សឡាោះ ស្ដលម្រតវូបានសគសលកី្តសមាីង។ ពួក្សគ (ា៉
ឡាអុីកាត់) មិនហ្វ នសផ្តីមេមតីមុនម្រទង់សឡយី ស យីពួក្សគម្របតិបតតិតាមការបញ្ញា
របេ់ម្រទង់។(អាល់អាាំពីយ៉ក្ : ២៦-២៧) 
ការានជាំសនឿសលី ា៉ឡាអុីកាត់ (សទវតា) រមួផ្ៃាំនូវម្របការមយួចាំនួនដូចជា  
១- សជឿជាក្់ថាពួក្សគពិតជាាន។ ២- សជឿចាំសរោះ ា៉ឡាអុីកាត់ ណាស្ដលសយងី
បានស្គា ល់សឈាា ោះរបេ់សគក្ាុងសនាោះាន ជីម្រពីល ជាសដីម។  
៣-សជឿសលីអាីស្ដលសយងីបានដឹងអាំពីលក្េណៈរបេ់ពួក្សគដូចជាពួក្សគានាឌ្ ាំម ាិ។  
៤-សជឿសលីអាីស្ដលសយងីបានដឹងអាំពីតនួាទីរបេ់ពួក្សគ ស្ដលជាមុខ្ងារសោយ
ស្ឡក្េម្រាបព់ួក្សគដូចជា ា៉ឡាកិ្លសា៉ត ជាសដីម។  
១៥- សតគីួរអានគឺជាអាី? អាល់គួរអាន គឺជាបនាូលរបេ ់  អល់សឡាោះ  ជាាា េ់
ស្ដលសគយក្មក្េូម្រតសៅក្ាុងការសោរពេកាា រៈ ស យីការេូម្រតវាគឺជា អុីហ្វព ហ្វា ត់ 
។ អាល់គួរអានមក្ពី  អល់សឡាោះ  ស យីវានឹងម្រតឡប់សៅរក្ម្រទង់វញិ។  អល់
សឡាោះ  បានបនាូលយ៉ងពិតម្របាក្ដ សោយានតួអក្ៃរនិងេាំសឡង។ ជីម្រពលី 
បានស្គត បឮ់ពីម្រទង់ ស យីក្៏បាននាាំមក្ម្របាប់ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់ ។ គមពីរៗស្ដលមក្
ពីសលីសម ទាំងអេ់គឺេុទធស្តជាបនាូលរបេ់  អល់សឡាោះ។  
១៦- សតសីយងីទទលួយក្ស្តអាល់គរួអានសោយមនិចាំបាច់េ ុណណោះរបេ់ណាព ី ម៉ូហ្វាំា៉ត ់
បានសទ? សយងីមិនអាចស្ាីដូសចាោះជាោចខ់ាត។  អល់សឡាោះ  បានសម្របីឱ្យទទួលយក្ 
េ ុណណោះ តាមរយៈបនាូលរបេ់ម្រទង់៖ نث ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہمث ាន
ន័យថា៖ ស យីអាីស្ដលអាក្នាាំស្គរបានផ្តល់ឱ្យពួក្អាក្ ចូរពកួ្អាក្ទទួលយក្វាចុោះ។ 
ចាំស្ណក្អាីស្ដលោត់បានហ្វមឃាត់ពួក្អាក្អាំពីវា ចូរពួក្អាក្សបាោះបង់សចលចុោះ។ 
(អាល់ហ្វេារ ៍: ៧) 
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េ ុណណោះ បាននាាំមក្នូវការបក្ម្រស្គយគមពីរអាល់គួរអាន ស យីក្៏ោា នការយល់ដងឹ
សក្ាោះក្ាយអាំពីស្គេនាស្ដរ សម្រៅពីតាមរយៈ េ ុណណោះ សនោះដូចជាការ េឡាត ជា
សដីម។ ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ ចូរម្របងុ
ម្របយត័ា! ពិតណាេ់ ខ្ញុ ាំបានទទួលគមពីរអាល់់គួរអាននិងអាីស្ដលដូចគមពីរអាល់គួរ
អាន។ ចូរម្របងុម្របយត័ា! ពិតណាេ់ ានបុរេខ្ាិលាា ក់្អងាុយស្តសៅសលីស្គឡុង
របេ់សគសេាីរស្តរាល់ស្ងង ស យីនិយយថាពកួ្អាក្ម្រតវូម្របកាន់ខាា ប់នឹងគមពីរអាល់គួរ
អាន។ សបីេិនជាអាីស្ដលពួក្អាក្បានស ញីក្ាុងគមពីរសនោះនូវអាីស្ដលហ្វឡាល់ ចូរ
ពួក្អាក្គិតថាវាហ្វឡាល់ ស យីអាីស្ដលពកួ្អាក្សមលីស ញីក្ាុងគមពីរសនោះនូវអាី
ស្ដលហ្វរ៉ាម ចូរពកួ្អាក្គតិថាវាហ្វរ៉ាមចុោះ។ (អាពូសទីវ ៉ូទ)
១៧-សតីការសជឿសលីបណាត រេ៉ ូលានអតាន័យដូចសមតច? វាគឺជាការសជឿជាក្យ៉់ង
ម្របាក្ដថា  អល់សឡាោះ  បានស្តងតាាំងសលី អ ូា៉ត ់ នីមយួៗនូវរេ៉ ូលាា ក្់អាំពពីួក្
សគ សដីមបអីាំរវនាវពួក្សគសៅរក្ការសោរពេកាា រៈចាំសរោះ  អល់សឡាោះ  ស្តមួយ 
ស យីម្របឆ្ាំងនឹងអាីស្ដលម្រតូវបានសគសោរពេកាា រៈសផ្ៃងពីម្រទង់។ ពិតណាេ់ រេ៉ ូល
ទាំងអេគ់ឺជាអាក្ស្ដលសស្គា ោះម្រតង់ ជាអាក្ស្ដលម្រតូវបានសគសជឿទុក្ចតិត ឈាល េស្វ 
ស្ងលងាូរ ម្របតបិតតិយ៉ងខាា បខ់្ាួន សកាតខាល ច សទៀងម្រតង់ អាក្ចងអុលបងាា ញ និងទទលួ
សេចក្តីចងអុលបងាា ញ។ ពួក្សគស្ាីការផ្តលឬ់ផ្ៃពាផ្ាយស្គររបេ់ពួក្សគ ស យីពួក្
សគគឺជាអាក្សក្ីតមក្ក្ាុងក្ាំសណីតដ៏លអម្របស្ពបាំផុ្ត។ ពួក្សគម្រជោះស្គអ តពីម្របការ េាីរគិ 
ជាមួយនឹង  អល់សឡាោះ តាាំងពកី្ាំសណីតរ ូតដល់ពួក្សគអេជ់ីវតិ។ 
១៨- សតីម្របសភទស្នការជួយអនតរាគមន៍(ស្គា ហ្វា អោះ)សៅស្ងងបរសលាក្ានអាខី្លោះ?  
ការអនតរាគមានសម្រចីនម្របសភទ។ េាំខាន់ជាងសគគឺ  
ការអនតរាគមន៍ ា្ំ វាជាអនតរាគមន៍សៅក្ស្នលងម្របមូលផ្តុ ាំនាស្ងងបរសលាក្ សម្រកាយសពល
មនុេៃបានវរអេ់រយៈសពល៥០រន់ឆ្ា ាំ សដីមបរីង់ចាំការកាត់ក្តីរវាងពួក្សគ។ ណា
ពី មូ៉ហ្វាំា៉ត់ បានេុាំអនតរាគមន៍ពីាា េ់របេ់សលាក្សោយេាំណូមពរចាំសរោះម្រទង់ឱ្យ
កាត់ក្តីរវាងមនុេៃ។ សនោះជាការអនតរាគមពិសេេេម្រាប់ណាពីសយងី ម៉ូហ្វាំា៉ត ់ 
ស យីសនោះក្ជ៏ាឋានៈមយួស្ដលម្រតូវបានសគេរសេីរនងិបានេនាេម្រាប់រូបសលាក្។ 
ទីពីរ អនតរាគមន៍ក្ាុងការសបីក្ទា រឋានេគួ៌ : មនុេៃដាំបូងស្ដលម្រតូវបានសគសបីក្ទា រ
ឋានេួគឱ៌្យមុនសគគឺណាពីសយងី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  ស យីអាក្ស្ដលម្រតូវចូលឋានេួគ៌
មុនសគក្ាុងចាំសណាម អ ូា៉ត់ ទាំងឡាយគឺ អ ូា៉ត់ របេ់សលាក្។ 
ទីបី អនតរាគមនច៍ាំសរោះម្រក្មុស្ដលម្រតូវចុោះឋាននរក្ សដីមបកុី្ាំឱ្យពួក្សគចុោះនរក្។  
ទីបួន អនតរាគមន៍ចាំសរោះអាក្ស្ដលចូលឋាននរក្សោយស្គរបទសលាីេស្តមួយមុខ្ 
សដីមបឱី្យបានសចញពីនរក្។  
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ទីម្របាាំ អនតរាគមន៍ក្ាុងការសលីក្ឋានៈដល់ម្រក្ុមស្ដលសៅក្ាុងឋានេួគ។៌  
ទីម្របាាំមួយ អនតរាគមនច៍ាំសរោះម្រក្ុមស្ដលចូលឋានេគួ៌សោយោា នការជាំនុាំជម្រមោះ។  
ទីម្របាាំពីរ អនតរាគមន៍ក្ាុងការេម្រាលទរុណក្មាចាំសរោះអាក្ កាស ាៀរ មួយចាំនួន 
ស យីសនោះគឺជាការអនតរាគមពិសេេេម្រាប់ណាពីសយងី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  ចាំសរោះ  អា ពូ 
តឡបឹ ស្ដលជាឪពុក្ារបេ់សលាក្ សដីមបបីនធូរបនាយទរុណក្មាដលោ់ត។់  
ទីម្របាាំបី សោយក្តីសមតាត របេ់  អល់សឡាោះ  ម្រទងន់ឹងបសញ្ាញម្រក្ុមស្ដលបានស្គល ប់
សោយាន សៅស ទ អាំពីឋាននរក្ ស្ដលការអនតរាគមសនោះោា ននរណាាា ក្់អាច
ជួយដលព់ួក្សគបានសម្រៅពី អល់សឡាោះ 
ស យីម្រទងន់ឹងបញ្ាូ លពួក្សគសៅក្ាុងឋានេួគ៌សោយក្តីអាណិតម្រេឡាញ់របេ់ម្រទង។់  
១៩-សតីសយងីអាចេុាំជាំនួយឬេុាំការអនតរាគមពីអាក្ស្ដលានជីវតិបានស្ដរសទ? 
ពិតជាអាចេុាំបាន។ ចាប់ឥស្គល មបានជាំរុញឱ្យស្ាីការជួយដល់អាក្ដស្ទសោយ  អ
ល់សឡាោះ  បានានបនាូលថា៖ نثەئوئوئۇئمث ាននយ័ថា ចូរពួក្អាក្ជយួ
ោា ក្ាុងម្របការលអនងិការសកាតខាល ចចាំសរោះ  អល់សឡាោះ។(អាល់ា៉អុីឌោះ : ២) 
 រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ ការពិត  អល់សឡាោះ  
ជួយដល់ខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់ណាស្ដលសចោះជួយដល់បងបអូនរបេ់សគ។(មូេលឹម) 
ចាំស្ណក្ឯការអនតរាគមវញិ គភឺាពវសិេេវសិ្គលរបេ់វាខ្ពងខ់្ពេ់ស្ដលាននយ័ថា 
ជាអាក្េម្រមួលឬសម្រជាមស្ម្រជង។ សោយ  អល់សឡាោះ  បានានបនាូលថា៖ 
ានន័យថា៖ជនស្ដលបានជួយអនតរាគមក្ាុងنثېېىىائائەئەئمث
អាំសពីលអណាមួយ សគនឹងទទលួបានផ្លបុណយអាំពីសរឿងស្ដលសគបានអនតរាគមសនាោះស្ដ
រ។ (អាន់នីស្គក្ : ៨៥) 
 ស យីរេ៉ ូលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ាននយ័ថា៖ ចូរពួក្អាក្ជួយ
អនតរាគមោា  ពួក្អាក្នឹងទទួលបានផ្លបុណយ។(អាល់ពូខ្រ)ី 
ការអនតរាគមសនោះានលក្េខ្ណឌ ដូចជា  
១- ការេុាំជាំនួយឬការេុាំអនតរាគមន៍សនោះ ចាំបាច់ម្រតូវេុាំពីអាក្ស្ដលសៅរេ់ ស យី
ការេុាំពីអាក្ស្ដលស្គល ប់សនាោះ សគឱ្យសឈាា ោះថា ទូអា (ការបងួេួង)។ ចាំស្ណក្អាក្
ស្ដលបានស្គល ប់ស យីមិនអាចស្គត ប់ឮអាក្ស្ដលបានបងួេងួពសីគសទ។  អល់សឡាោះ  
បានានបនាូលថា៖ نثک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳمث  ានន័យថា៖ 
ម្របេិនសបីពកួ្អាក្បងួេួងពីពកួ្សគ(អាក្ស្គល ប់)សនាោះ គឺពួក្សគមិនអាចស្គត ប់ឮការ
បួងេួងរបេ់ពួក្អាក្បានសទ។ សទោះបីជាពួក្សគស្គត ប់ឮក៏្សោយ ក៏្ពកួ្សគមិនអាច
សឆ្លីយតបនឹងពួក្អាក្បានស្ដរ។ (ហ្វា សតៀរ : ១៤) 
សតីឱ្យអាក្ស្ដលបានស្គល ប់សៅស យីសនាោះ ម្រតូវសគបួងេួងេុាំបានដូចសមតចសៅ! តាម
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ពិតពួក្សគវញិសទស្ដលជាអាក្ម្រតូវការការបួងេួងពអីាក្ស្ដលសៅរេ់សៅឱ្យពកួ្សគ។ 
វាម្រតូវបានកាត់ផ្តត ច់អាំព ីអាា៉ល់ របេ់សគតាមរយៈការស្គល បរ់បេ់សគ សលីក្ស្លងស្ត
តាមរយៈអាីស្ដលអាចសៅដល់សគអាំពីផ្លបុណយស្នការ ទូអា ឬសផ្ៃងៗសទៀត។ រេ៉ ូ
លុលសឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ាននយ័ថា៖ កាលណាកូ្នសៅ អាហ្វា ាំ បាន
ស្គល ប់ គឺម្រតវូបានកាត់ផ្តត ច់ទាំងអេ់អាំពី អាា៉ល់ របេ់សគសលីក្ស្លងស្តបីម្របការ
បុ៉សណាណ ោះ គឺទនស្ដលសគបានបរចិា គ ស យីចាំសណោះដឹងស្ដលផ្តល់ផ្លម្របសយជន៍
និងកូ្នក្តតញ្ាូ ទូអា ដល់សគ។ (មូេលឹម) 
២- ម្រតូវយល់ពីអាីស្ដលសគក្ាំពុងស្តេុាំ។ ៣- អាីស្ដលសគេុាំគឺអាចនឹងាន។  
៤-ម្របការស្ដលសគេុាំគឺានលទធភាពអាចស្ាីសៅបាន។  
៥- សរឿងស្ដលសគេុាំគឺជាសរឿងសលាក្ិយ។  
៦- ម្របការស្ដលសគេុាំជាម្របការស្ដលចាប់អនុញ្ញា ត ស្ដលមិនបងាឱ្យានសម្រោោះថាា ក្់។  
២០-សតីការេុាំានបុ៉នាា នស្ផ្ាក្? ការេុាំានពីរស្ផ្ាក្គឺ ទីមួយ ម្រតូវបានចាប់អនុញ្ញា ត 
ស យីវាានបីម្របសភទគឺ ១- េុាំចាំសរោះ  អល់សឡាោះ  តាមរយៈសឈាា ោះ និងលក្េណ
េមបតតិទាំងឡាយរបេ់ម្រទង់។ ២- េុាំចាំសរោះ  អល់សឡាោះ  តាមរយៈទសងាីស្ដលលអៗ
ដូចក្ាុងសរឿងបុរេបីនាក្់ស្ដលសៅក្ាុងរូងភាាំ។ ៣- េុាំចាំសរោះ  អល់សឡាោះ  តាមរយៈជន
ឥស្គល មសស្គា ោះេណាាា ក្់ស្ដលសៅរេ់ ស យីេងឃមឹថា  អល់សឡាោះ  ទទួលនូវការ ទូ
អា របេ់សគ។ ទីពីរ ម្រតូវបានចាប់ហ្វមឃាត់(ហ្វរុា ាំ) ស យីវាានពីរម្របសភទគឺ  
១-េុាំសៅចាំសរោះ  អល់សឡាោះ  តាមរយៈអាំណាចរបេ់ណាពីឬសមដឹក្នាាំណាាា ក្់។ 
ឧទ រណ៍ថា : ឱ្  អល់សឡាោះ ! ខ្ញុ ាំេុាំចាំសរោះម្រទង់តាមរយៈអាំណាចណាពីរបេ់ម្រទ
ង់។ ឬអាំណាចរបេ់  ូសេន ជាសដីម។ ពិតណាេ់ថាអាំណាចរបេ់ណាពី  វា្ាំស្ង
ចាំសរោះ  អល់សឡាោះ  ស យីដូចោា ស្ដរអាំណាចរបេ់អាក្ស្ដល េលី ុនី ។ ប៉ុស្នតប
ណាត  េហ្វហ្វព ត់ ជាអាក្ចង់បានម្របការលអជាងសគ។ ចប់តាាំងពី ណាពី ទទួលមរណ
ភាពសៅ ពួក្សគមិនស្ដលេុាំតាមរយៈអាំណាចរបេ់សលាក្សនាោះសទ ខ្ណៈស្ដលផ្ាូរ
របេ់សលាក្ក្៏សៅទីសនាោះជាមួយពួក្សគស្ដរ។ ពួក្សគស្បរជាេុាំតាមរយៈឪពុក្ារបេ់
សលាក្គឺ អាប់ស ពេី សៅវញិ។  
២- ទូអាេុាំពី  អល់សឡាោះ  សដីមបបីាំសពញតម្រមូវការរបេ់សគសោយេបងចាំសរោះណាពីឬ
វ៉ាលីរបេ់  អល់សឡាោះ  ដូចជាសគថាបពិម្រតម្រពោះជាាា េ់! ខ្ញុ ាំបួងេួងចាំសរោះម្រទង់សោយ
វ៉ាលីរបេ់ម្រទង់សឈាា ោះ ឬសោយេិទធិណាពីម្រទង់សឈាា ោះ។ ពីសម្ររោះការេបងនឹងេតា
សលាក្ជាមួយនឹងេតាសលាក្ដូចោា គឺចាប់ហ្វមឃាត់។ យ៉ងណាមិញចាំសរោះ  អល់
សឡាោះ  គឺចាប់កាន់ស្តហ្វមឃាត់ខាល ាំងជាងសនាោះសៅសទៀត។ ខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់  អល់សឡាោះ  
ោា នេិទធិអាីសៅសលី  អល់សឡាោះ  សម្រៅពីការម្របតិបតតិចាំសរោះម្រទង់សនាោះសទ។ 
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២១- សតីជាំសនឿសលីស្ងងបរសលាក្ានអតាន័យដូចសមតច?  
វាគឺការសជឿជាក្់ថាស្ងងបរសលាក្នឹងសក្ីតសឡងីម្របាក្ដស្មន ស យីក្៏េាតិក្ាុងជាំសនឿ
សនោះផ្ងស្ដរសនាោះគកឺារជាំសនឿចាំសរោះសេចក្តីស្គល បនិ់ងអាីស្ដលសក្តីានបនាា ប់ពីការ
ស្គល ប់សនោះនូវការស្គក្លបងសៅក្ាុងផ្ាូរ ស យីទរុណក្មានិងភាពេុខ្ស្គនតសៅក្ាុង
ផ្ាូរ។ ក្ាុងសនាោះផ្ងស្ដរ គកឺារជាំសនឿចាំសរោះការផ្លុ ាំវញិ្ញា ណចូលក្ាុងរាងកាយ ការ
សម្រកាក្វរស្នមនុេៃសលាក្ចាំសរោះមុខ្ាា េ់របេព់ួក្សគ ការស្ចក្បញ្ា ីស្នទសងាីររបេ់
ពួក្សគ ការងលងឹអាំសពលីអនងិអាំសពអីាម្រក្ក្ ់ការឆ្លងស្គព ន(េុីរត៉) អាងទឹក្ និងការអនតរា
គម  សម្រកាយមក្ការសឆ្ព ោះសៅរក្ឋានេគួ៌និងឋាននរក្។   
២២- សតេីញ្ញា ្ាំៗស្នស្ងងបរសលាក្ានអាីខ្លោះ?   
ណាព ី ម៉ូហ្វាំា៉ត ់ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ ពិតម្របាក្ដណាេ់ ស្ងង
បរសលាក្នឹងមនិទន់សក្តីសឡងីសទ លុោះម្រតាស្តពកួ្អាក្បានស ញីមុនវាសក្ីតសឡងីនូវ
១០េញ្ញា ស្ដលានដូចជាស្ផ្ៃង ឌាច់ហ្វា ល ហ្វា បពោះ ស្ងងរោះពីទិេខាងលិច ណាពី
អុីស្គចុោះមក្ស្ផ្នដី យ៉ក់្ជូជ និង ា៉ក់្ជូជ ឬដីម្រេតុបកី្ស្នលងគឺទិេខាងសក្ីត ទេិ
ខាងលិច និងសម្រជាយអារ៉ាប់ ស យីចុងសម្រកាយសភលីងសឆ្ោះសចញពីម្របសទេយ៉ា៉ន់ 
សដញមនុេៃសលាក្សៅរក្ក្ស្នលងម្របមូលផ្តុ ាំរបេ់ពកួ្សគ។ (មូេលឹម) 
២៣- សតីការស្គក្លបងឬ ាតីណោះអាីស្ដល្ាំបាំផុ្តចាំសរោះមនុេៃសលាក្? 
ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត ់បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ តាាំងពីការបសងាីតណាព ី
អាហ្វា ាំ រ ូតដល់ស្ងងបរសលាក្ ោា ន  ាតីណោះ ណា្ាំជាង តាច់សជីល សទ។ (មូេលឹម) 
វាសនាោះគឺជាបុរេាា ក្ក់្ាុងចាំសណាមកូ្នសៅ អាហ្វា ាំ ស្ដលនឹងមក្ដល់នាជាំនាន់ចុង
សម្រកាយ (អាស ៀត  ាា៉៉ន់) ស យីម្រតូវសគេរសេរសៅចសនាល ោះស្ភាក្ទាំងពីររបេ់វាថា ( ر 
ស្ដលម្រតូវបានអាក្ានជាំសនឿម្រគប់រូបអានវា។ វាគឺជាមនុេៃខាា (ك  ف  ក្់ស្ភាក្ខាងស្គត ាំ ស្ភាក្
របេ់វាហ្វក្់ដូចជាស្ផ្លទាំរាំងបាយជូរ ស្ដលលានសចញមក្សម្រៅ។ វាសចញមក្ដាំបូងបាន
អោះអាងថាខ្លួនវាជាអាក្ផ្ៃោះផ្ា បនាា ប់មក្អោះអាងថាខ្លួនវាជាណាពី ស យីសម្រកាយមក្
សទៀតអោះអាងថាវាគឺជាាា េ់។ វាបានសៅជួបមនុេៃមួយម្រក្ុម ស យីក្៏បានអាំរវនាវពួក្
សគ ស្តពួក្សគមិនសជឿនិងបដិសេ្ចាំសរោះរក្យេមតីរបេ់វា។ ខ្ណៈសនាោះវាក្៏បានចក្
សចញពីម្រក្ុមសនាោះ ស យីអាីស្ដលសៅតាមវាសនាោះនូវម្រទពយេមបតតិរបេ់ពួក្សគសោយោា ន
សេេេលអ់ាីសៅនឹងស្ដពួក្សគបនតិចសស្គោះសឡយី។ បនាា ប់មក្វាក្៏មក្ជួបនឹងមនុេៃ
មួយម្រក្ុមសទៀតសដីមបអីាំរវនាវពកួ្សគ ស យីពួក្សគក្៏សឆ្លីយតបចាំសរោះការអាំរវនាវសនាោះ 
សោយបានសជឿសលីវា។ វាបញ្ញា សម ឱ្យសភលៀងសពលសនាោះសម ក្ប៏ានសភលៀង។ វាបញ្ញា ដីឱ្យ
ដុោះសពលសនាោះដីក្៏ដុោះនូវអាីស្ដលម្រតូវដុោះពីក្ាុងដី។ វាបានសៅជួបមនុេៃសលាក្សោយាន
ទឹក្(ឋានេួគ៌)និងសភលងី(នរក្)សោយសភលីងរបេ់វាគឺជាទឹក្ដ៏ម្រតជាក្់ ស យីទឹក្របេ់វា
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គឺជាសភលីងដ៏សៅត ។ អាក្ានជាំសនឿម្រគប់រូបចាំបាច់ម្រតូវេុាំពី  អល់សឡាោះ  សដីមបបីសញ្ា ៀេខ្លួន
ឱ្យឆ្ង យពីការស្គក្លបងសនោះសៅរាល់សពលចុងសម្រកាយស្នការ េឡាត។ ម្របេិនសបីបាន
ជួបនឹងវា សគម្រតូវេូម្រតសផ្តីមដាំបូងស្ន េ ូសរ៉ាោះ ក្ោះ ា។ី សយងីម្រតូវរត់សគចសចញឱ្យឆ្ង យពីការ
ជួបនឹងវាសោយខាល ចចាំសរោះការស្គក្លបងសនោះ។ ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  បានានម្របស្គេន៍
ថា៖ ានន័យថា៖ ជនណាបានឮដាំណឹងរបេ់ ឌាច់ហ្វា ល ចូរសគរត់សគចសចញសៅឱ្យឆ្ង
យ។ ខ្ញុ ាំេុាំេបងនឹង  អល់សឡាោះ  ថា : ពិតណាេ់ បុរេាា ក់្សៅជួបនឹងវាសោយនឹក្
ស្គា នថាខ្លួនជាអាក្ានជាំសនឿ ស្តក៏្ម្រតវូសជឿសលីវាតាមរយៈអាីស្ដលវាបានបសងាីតអាំពីម្របការ
មនាិលមិនចាេ់លាេ់ទាំងសនាោះ។(អាពូសទីវ ៉ូទ) 
វារេ់សៅសលីស្ផ្នដរីយៈសពល៤០ស្ងង។ មយួស្ងងដាំបូងសម្របៀបដូចជាមួយឆ្ា ាំ។ ស្ងងបនាា ប់
សម្របៀបដូចជាមយួស្ខ្ ស យីស្ងងបនាា បម់ក្សទៀតសម្របៀបដូចជាមយួេបាត  ៍។ ចាំស្ណក្
ស្ងងស្ដលសៅសេេេល់សទៀតគដូឺចនងឹស្ងង្ មាតារបេ់សយងីបចាុបបនា។ វាបានសដីរេពា
ម្រគបក់្ស្នលងសៅសលីស្ផ្នដីសោយោា នេលក់្ស្នលងណាសឡយី សម្រៅពី មឹក្ាោះ និង ា៉ឌី
ណា។ បនាា ប់មក្ណាព ីអុសី្គ បានចុោះពីសលីសម ស យីក្ប៏ានេាល ប់វា។   
២៤- សតីឋានេួគ៌និងឋាននរក្ានស យីឬសៅ?  បាទ! ច៎ា !  អល់សឡាោះ  
បានបសងាីតក្ស្នលងទាំងពីរសនោះមុននឹងម្រទង់បសងាតីមនុេៃសលាក្។ ក្ស្នលងទាំងពីរ
សនោះមិនវនិាេ ស យីក្ម៏ិនានការរ ាំសលាភបាំរនស្ដរ។ អល់សឡាោះ បសងាីតឋាន
េួគ៌េម្រាប់ទទលួមនុេៃសោយការអនុសម្រោោះអាំពីម្រទង់ ស យីោក្់ពួក្សគសៅក្ាុង
ឋាននរក្សោយភាពយុតតិ្ម៌របេ់ម្រទង។់ ពិតណាេ់ សគ(អល់សឡាោះ)នឹងេម្រមលួ
ដល់មនុេៃម្រគប់ៗ ោា ។   
២៥- សតីជាំសនឿសលកីារក្ាំណត់របេ់ អល់សឡាោះ ានអតាន័យដូចសមតច? ជាំសនឿសនោះ
គឺការសជឿជាក្់យ៉ងពិតម្របាក្ដថា រាល់ម្របការលអនិងម្របការអាម្រក្ក្់គឺជាការវនិិចោយ
និងក្ាំណតម់ក្ពី  អល់សឡាោះ  ស យីម្រទង់ស្ាីអាីមួយសៅតាមការចងឬ់ការបង៉
ម្របាថាា របេ់ម្រទង់។ ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ាននយ័ថា៖ 
ម្របេិនសបី  អល់សឡាោះ  ោក់្ទណឌ ក្មាចាំសរោះអាក្ស្ដលសៅសលីសម និងអាក្ស្ដល
សៅសលីស្ផ្នដី គឺការោក់្ទណឌ ក្មាសៅសលីពួក្សគសោយម្រទង់មិនបានស្ាអីយុតតិ្ ម៌
ចាំសរោះពួក្សគសឡយី។ ម្របេិនសបីម្រទង់អាណិតម្រេឡាញ់ពួក្សគវញិសនាោះ ការ
ម្រេឡាញ់របេ់ម្រទង់សៅសលីពកួ្សគលអម្របសេីរជាង អាា៉ល់ ស្ដលពួក្សគបានស្ាី។ 
ម្របេិនសបីអាក្បរចិា គាេបុ៉នភាាំ  អ ូ ុត ក្ាុងផ្លូវ  អល់សឡាោះ  ក៏្ម្រទង់មិនទទួល
យក្ពីអាក្ស្ដរ លុោះម្រតាស្តអាក្ានជាំសនឿនឹងការក្ាំណត់វាេនាមក្ពី  អល់សឡាោះ  
ស យីអាក្ម្រតវូដឹងថាអាីស្ដល  អល់សឡាោះ  មិនឱ្យសក្ីតានចាំសរោះអាក្សទសនាោះ វា
នឹងមិនអាចសក្ីតសលអីាក្ជាោច់ខាត។ ចាំស្ណក្អាីស្ដលម្រទង់បានក្ាំណត់ឱ្យសក្តី
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ានសលីអាក្វញិសនាោះ អាក្នងឹមិនអាចសគចផុ្តបានសឡយី។ ម្របេនិសបីអាក្បាន
ស្គល ប់សោយោា នជាំសនឿស្បបសនោះសទសនាោះ អាក្នឹងចូលឋាននរក្។ (អោះា៉ត់ និងអាពូសទីវូទ) 
 ជាំសនឿសលីការក្ាំណត់របេ់  អល់សឡាោះ  រមួផ្ៃាំនូវ ៤ម្របការគ៖ឺ 
១-សជឿជាក្់ថា  អល់សឡាោះ  ដងឹទាំងអេ់សទោះបីជាសរឿងក្ាំបុកិ្ក្ាំប៉ុក្ក្តីឬពសិ្គត រក្ត។ី  
២-សជឿជាក្ថ់ា  អល់សឡាោះ  បានក្ត់ម្រតាសរឿងទាំងអេ់សនាោះទុក្ក្ាុងបញ្ា ីស្ដលម្រតូវបាន
សគស្ងរក្ា (សៅ ុលី មោ៉ះ ាូេ)។ ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត ់ បានានម្របស្គេន៍ថា៖  ាន
ន័យថា៖  អល់សឡាោះ  បានក្ត់ម្រតាក្ាំណត់ស តុសលីអាីស្ដលម្រទង់បសងាីត (ា៉ លូក្) មុន
សពលម្រទង់បសងាតីសម ជាសម្រចីនជាន់និងស្ផ្នដចីាំនួន៥០រន់ឆ្ា ាំរចួស យី។ (មូេលឹម) 
៣- សជឿចាំសរោះសចតនារបេ់  អល់សឡាោះ  ស្ដលោា នអាីអាចបញ្ឈប់បាន ស យីលទធ
ភាពរបេ់ម្រទង់ ស្ដលោា នអាអីាចានេមតាភាពដូចម្រទង់។ អាីស្ដលម្រទង់ាន
សចតនា វានឹងសក្ីតាន ស យីអាីស្ដលម្រទង់មិនានសចតនាសទសនាោះ វានឹងមិនអាច
សក្ីតានបានជាោច់ខាត។  
៤- សជឿជាក្ថ់ា  អល់សឡាោះ  គឺជាអាក្ស្ដលបសងាីត ស យីស្ាឱី្យានអាីៗទាំងអេ ់
ស យីរាល់អាីៗស្ដលសផ្ៃងពីម្រទង់គឺជា ា៉ លូក្ របេ់ម្រទង។់ 
២៦- សតីា៉ លូក្ានលទធភាពក្ាុងការចង់ឬចាំណង់ពិតម្របាក្ដស្ដរសទ? 
េម្រាប់មនុេៃសលាក្គឺានចាំណង់និងជសម្រមីេ។ ប៉ុស្នត មនិអាចសចញផុ្តពីចាំណង់
របេ ់ អល់សឡាោះ  សទ។  អល់សឡាោះ បានានបនាូលថា៖ نثڃڃچچچچمث 
ានន័យថា៖ ពួក្អាក្មិនអាចានបាំណងស្ាីអាមីួយបានសឡយី សលីក្ស្លងស្ត  អល់
សឡាោះ  ានសចតនាបុ៉សណាណ ោះ។ (អាល់អុីនស្គន : ៣០) 
ស យីណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ ចូរពួក្អាក្ខិ្តខ្ាំ
បាំសពញនូវការងាររបេ់ខ្លួន។ ពិតណាេ់ សគ(អល់សឡាោះ) នឹងេម្រមលួដល់មនុេៃ
ម្រគប់ៗោា តាមេម្រាប់អាីស្ដលសគបសងាីតមក្)។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
អល់សឡាោះ  បានផ្តល់ដល់សយងីនូវខ្ួរក្ាល ម្រតសចៀក្ ស្ភាក្ សដីមបឱី្យសយងីស្បងស្ចក្
រវាងម្របការលអនិងម្របការអាម្រក្ក្់។ សតីខ្ួរក្ាលអាចក្បត់នឹងការពិតបានស្ដរសទ? 
សោយសគសរលថាពិតណាេ់  អល់សឡាោះ  បានក្ាំណត់ឱ្យខ្ញុ ាំស្ាីម្របការអាម្រក្ក្់។ 
សទោះបីជាសគសរលយ៉ងសនោះក្តី ក្៏មនុេៃមិនអាចអភ័យសទេឱ្យបានស្ដរ។ សគម្រតូវ
ទទួលទណឌ ក្មាស យីម្រតូវបានសគនិយយសៅកាន់វញិថាពិតណាេ់  អល់សឡាោះ  ក្៏
បានក្ាំណត់ទណឌ ក្មាសនោះសលីអាក្ដូចោា ។ ការយក្សលេនិងការសោោះស្គរចាំសរោះ
ការក្ាំណត់របេ់  អល់សឡាោះ  គឺម្រតូវបានសគហ្វមឃាត់ស យីតាមពិតវាជាការភូត
កុ្ ក្។  អល់សឡាោះ  បានានបនាូលថា៖ 
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ានន័យថា៖ ពួក្ស្ដលបានស្ាី េាីរគិ នងឹនិយយថាម្របេនិសបី  អល់សឡាោះ  ាន
សចតនា ពួក្សយងីនិងជដូីនជតីារបេ់ពួក្សយងីមិនបានស្ាី េាីរគិ សឡយី ស យី
ពួក្សយងីក៏្មនិបម្រាមនូវម្របការណាមួយស្ដរ។ ដូសចា ោះស្ដរ ពកួ្ស្ដលពីមុនពួក្សគក៏្
បានបដិសេ្អ  ចីឹងស្ដរ។ (អាល់អាន់អាម : ១៤៨) 

២៧- សតីសអៀ ស្គនគឺជាអាី? ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  ម្រតូវបានសគេួរអាំព ីសអៀ ស្គន 
ស យីសលាក្ក្ប៏ានសឆ្លីយថា៖ ានន័យថា៖ សអៀ ស្គន សនាោះគឺអាក្ម្រតវូសោរពេ
កាា រៈចាំសរោះ  អល់សឡាោះ  ហ្វក់្ដូចជាអាក្សមីលស ញីម្រទង់អ  ចីឹង។ សបីសទោះបីជា
ជាក់្ស្េតង អាក្មនិបានសមលីស ញីម្រទង់សទសនាោះ ស្តអាក្ម្រតវូសជឿជាក់្ថាម្រទង់ក្ាំពុង
ស្តសមីលស ញីអាក្។(មូេលឹម) 
 ស យីវាានក្ម្រមតឹខ្ពងខ់្ពេជ់ាងសគសៅក្ាុងស្គេនា។ 
២៨- សតីតាវស ទានបុ៉នាា នម្របសភទ? តាវស ទ ានបីម្របសភទគឺ ១- តាវស ទ រ ៉ូ
ពូ ពីយោ៉ះ វាគឺការម្របគល់រាលទ់សងាីទាំងឡាយរបេ់ អល់សឡាោះ ចាំសរោះម្រទង ់ដូចជា
ការបសងាីត ការផ្តល់ រេីគី ការពសម្រងាោះ និងសផ្ៃងៗសទៀត។ ពួក្ កាស ាៀរ បាន
ទទួលស្គា ល់ចាំសរោះស្ផ្ាក្សនោះស្ន តាវស ទ មុនសពលសគស្តងតាាំងណាព។ី  
២- តាវស ទ អ ូលូ  ុយីោ៉ះ វាគឺជាការម្របគល់ចាំសរោះ អល់សឡាោះ រាល់ទសងាី
ទាំងឡាយរបេ់សយងី ដូចជាការ េឡាត ការប៉ង ការបរចិា គ ស យីសផ្ៃងៗសទៀ
ត។ សោយស្គរស្តម្រតូវម្របគលរ់ាល់ទសងាីទាំងឡាយចាំសរោះ អល់សឡាោះ  សទីបបានជា
ម្រទង់ស្តងតាាំងបណាត  រេ៉ ូល ស យីបញ្ាុ ោះ គីតាបៗ។  
៣- សៅស ទ អាេា៉ក្ វ៉ាេុហី្វា ត គឺការទទួលស្គា ល់ចាំសរោះអាីស្ដល អល់សឡាោះ 
និងអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទងប់ានទទួលស្គា ល់អាំពីបណាត សឈាា ោះដ៏ម្របស្ពនិងលក្េណៈដ៏
ខ្ពង់ខ្ពេេ់ម្រាប ់ អល់សឡាោះ  សោយោា នស្ក្ស្ម្រប ស យីបដសិេ្នឹងអាីស្ដលបាន
ស្ចងឬការគតិម្រេស្មន៉ិងសម្របៀបម្របដូចនឹងលក្េណៈណាមយួស្ន ា៉ លូក្។ 
២៩-សតីនរណាជា(វ៉ាលី)? វ៉ាលី  គឺជាអាក្ានជាំសនឿ ស្ដលសស្គា ោះម្រតង់និងសកាតខាល
ច។  អល់សឡាោះ បានានបនាូលថា៖  
ានنثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپپپ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺمث 
ន័យថា៖ សតីមិនស្មនសទឬបណាត វ៉ាលីៗរបេ់ អល់សឡាោះ  ពិតជាោា នការភ័យខាល ច
សទ ស យីពួក្សគក៏្មិនម្រពយួបារមភអាីស្ដរ។ ពួក្សគគឺជាបណាត អាក្ស្ដលានជាំសនឿ 
ស យីពួក្សគបានសកាតខាល ច អល់សឡាោះ។ (យ៉ូេុោះ : ៦២-៦៣) 
ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ ការពិត វ៉ាលី របេ់ខ្ញុ ាំគឺ 
អល់សឡាោះ  និងបណាត អាក្សស្គា ោះេស្ដលានជាំសនឿ។(អាល់ពូខ្រ ីនងមូេលឹម) 
៣០- សតអីាីជាកាតពាក្ិចារបេ់សយងីចាំសរោះបណាត មិតតភក្តិរបេ់ណាពមូ៉ីហ្វាំា៉ត់? 
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សយងីចាំបាច់ម្រតូវម្រេឡាញ់ពកួ្សគនងិអនុសម្រោោះដល់ពកួ្សគ ស យីមនិបាំរនសលីពកួ្
សគមនិថាក្ាុងចតិតឬរក្យេមត។ី សយងីម្រតូវផ្ៃពាផ្ាយពីភាពវសិេេវសិ្គលរបេព់ួក្សគ 
និងម្រតូវបញ្ឈប់នូវការសឈាល ោះទេ់ស្ទងជាមួយពួក្សគ។ ពកួ្សគមិនស្មនជាមនុេៃស្ដល
ម្រតូវបានសគស្ងរក្ាឬបសញ្ា ៀេពីម្របការអាម្រក្ក្់សនាោះសទ ក្ប៏៉ុស្នតពួក្សគជាអាក្ឧេា ៍
ពាយម។ េម្រាប់អាក្ស្ដលពាយមស្េាងយល ់ស យីអនុវតតបានម្រតឹមម្រតូវ សនាោះសគ
នឹងទទលួបានផ្លបុណយសទាដង ស យីអាក្ស្ដលពាយមស្េាងយល់ស យីអនុវតត
មិនបានម្រតមឹម្រតវូវញិ សគនងឹទទួលបានផ្លបុណយមួយ ស យីក្ាំ ុេរបេ់សគម្រតូវ
បានអ្ាម្រេ័យ។ ពួក្សគានភាពម្របស្ពក្ាុងការលុបបាំបាត់អាំសពីអាម្រក្ក្់ស្ដលបាន
សក្ីតានក្ាុងចាំសណាមពកួ្សគ ស យីពកួ្សគក្៏ានភាពវសិេេវសិ្គលសផ្ៃងៗោា ផ្ងស្ដ
រ។ មនុេៃដបន់ាក្់ស្ដលម្របស្ពក្ាុងចាំសណាមពកួ្សគានដូចជា អា ពូ ប៉ាសក្ីរ (  أبو 
បនាា ,(بكر  បម់ក្ អ ូសមុីរ ( عمر), បនាា បម់ក្ ឧស្គា ន ( عثمان), បនាា បម់ក្សទៀត អាល ី
ស យីបនាា ,(لع ) បម់ក្សទៀត តល់ ោះ ( طلحة), នងិ  ៃ  ូសពៀរ ( الزبي), អាប់ឌុល សរ៉ាោះ
ា៉ន ពនិ សអា ា ( عوف   بن   عبدالرمحن  ), ស្គអាដ អុបិនូ អា ព ីវ៉ាក្េ ( وقاص   أب   ابن   سعد  ), 
ស្គអុដី ពនិ ស្ ៃដ ( زيد  بن  سعيد  ), អា ពូ អ ូស្ ពតោះ ពិន អាលស់ជីរសរ៉ាោះ (  ابن  عبيدة  أبو 
។ បនាា(الـجراح  បម់ក្សទៀតគឺអាក្ ម៉ូស ុជីីរនី (ស្ដលបានសភៀេខ្លួនពី មឹក្ាោះ សៅ ា៉ឌី
ណោះ) ទូសៅនងិអាក្ស្ដលបានពលីជីវតិក្ាុងេស្រងាា ម ស ពសីទរី អាំពីអាក្ ម៉ូស ុជីីរនី នងិ
អាក្ អានេ់ត ស យីបនាា បម់ក្សទៀតអាក្ស្ដលសៅេល់ស្នអាក្ អានេ់ត នងិបណាត  
េហ្វហ្វព ត់ ទាំងអេ់។ ណាពីបានានម្របស្គេនថ៍ា៖ ានន័យថា៖ ចូរពួក្អាក្កុ្ាំ
សជរម្របាងបណាត  េហ្វហ្វព ត់ របេ់ខ្ញុ ាំ។ ខ្ញុ ាំេូមេបងចាំសរោះាា េ់ ស្ដលជីវតិរបេ់
ខ្ញុ ាំសៅក្ាុងក្ណាត ប់ស្ដរបេ់ម្រទង់ថា ពិតណាេ់ម្របេិនសបនីរណាាា ក់្ស្នពកួ្អាក្បាន
បរចិា គាេបុ៉នភាាំ អ ូ ុត ក៏្មិនសេាីនឹងមួយក្មបង់ស្ដរបេ់ពួក្សគឬរក់្ក្ណាត ល
វាសឡយី។ (អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
សលាក្ក្៏បានស្ងលងសៅក្ាុងម្របស្គេន៍សផ្ៃងសទៀតថា៖ ានន័យថា៖ ជនណាបាន
សជរម្របាងចាំសរោះបណាត  េហ្វហ្វព ត់ របេ់ខ្ញុ ាំសនាោះ សគនងឹទទួលបានការោក់្ប
ណាត ស្គរព ីអល់សឡាោះ  និង ា៉ឡាអុីកាត់ (សទវតា) និងមនុេៃសលាក្ទាំងអេ់។  

(អាត់តប់រន៉ី) 
 ៣១- សតីសយងីអាចសលីក្តសមាងីរេ៉ ូលឬឱ្យសលេីពកី្ម្រមឹតស្ដល អល់សឡាោះ ផ្តល់ឱ្យ
ោត់បានស្ដរឬសទ? ពិតណាេ់ សៅហ្វា យរបេ់សយងី ម៉ូហ្វាំា៉ត់ គឺជាមនុេៃដ៏
មហ្វម្របស្ពនងិខ្ពងខ់្ពេ់ក្ាុងចាំសណាមអាីៗស្ដល អល់សឡាោះ បានបសងាីតសោយោា ន
េងៃយ័អាីសឡយី។ ប៉ុស្នត សយងីមិនអាចបស្នាមក្ាុងការេរសេីរឬសលីក្តសមាីងសលាក្
ឱ្យ ួេស តុដូចស្ដលពួក្ ណាេរន៉ ី(ម្រគីស្គា ន) ធ្លល ប់បស្នាមក្ាុងការសលីក្តសមាីង
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ចាំសរោះ អុីស្គ កូ្ន ា៉រយីាំ  បានសឡយី។ ពីសម្ររោះសលាក្បានហ្វមឃាត់សយងីទាំង
អេ់ោា ពកីារស្ាីដូសចា ោះ តាមរយៈម្របស្គេន៍មួយរបេ់សលាក្ថា៖ ានន័យថា៖ 
ចូរពួក្អាក្កុ្ាំសលីក្តសមាីងខ្ញុ ាំដូចស្ដលពួក្ ណាេរនី៉ បានសលីក្តសមាីងកូ្នម្របេុ
របេ់ ា៉រយីាំ ឱ្យសស្គោះ។ ពតិណាេ់ ខ្ញុ ាំគជឺាបសម្រមីាា ក់្។ ដូសចាោះចូរពួក្អាក្សៅខ្ញុ ាំថា
បសម្រមីរបេ់ អល់សឡាោះ  និងរេ៉ ូលរបេ់ម្រទង់។ (អាល់ពូខ្រ)ី 
ការសកាតេរសេីរសនោះគឺេាំសៅសលីការបស្នាមឱ្យ ួេស តុក្ាុងការេរសេីរឬសលីក្
តសមាីងសោយម្រជុលនិយម។ 
៣២- សតពីួក្អោះល ី គីតាប(យ៉  ូទនីិងណាេរនី៉)ជាអាក្ានជាំសនឿស្មនសទ? 
ពួក្ យ៉  ូទី នងិ ណាេរន៉ ី និងបណាត ស្គេនាសផ្ៃងៗស្ដលសគកាន់តាម គឺជា
ពួក្ កាស ាៀរ (ម្របឆ្ាំង) សទោះបីជាពកួ្សគកាន់តាមស្គេនាមួយស្ដលម្របភពសដមី
របេ់វាម្រតឹមម្រតូវក្៏សោយ។ ជនណាស្ដលមនិម្រពមសបាោះបង់សចលស្គេនារបេ់
ខ្លួន សម្រកាយសពលសគបានស្តងតាាំងណាព ី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  ជារេ៉ ូល ស យីមិនចូល
ឥស្គល មសទសនាោះគ៖ឺنث ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چمث 
ានន័យថា៖ អល់សឡាោះ មនិទទួលយក្(ទសងាីលអ)ពីសគសឡយី។ នាស្ងងបរសលាក្
វញិ សគនឹងេាតិសៅក្ាុងចាំសណាមពួក្ស្ដលខាតបង់។(អាលីអុីមរន៉ ៨៥) 
ម្របេិនសបអីាក្ឥស្គល មមនិសជឿជាក្់ចាំសរោះភាព កាស ាៀរ (ម្របឆ្ាំង) របេ់ពួក្ អោះលី គី
តាប ឬក្៏សៅេងៃយ័ចាំសរោះភាពមិនពិតស្នស្គេនារបេព់ួក្សគសទសនាោះ សគនឹង
កាល យជាអាក្ កាស ាៀរ(ម្របឆ្ាំង)។ ពីសម្ររោះវាផ្ាុយនងឹចាប់របេ់ អល់សឡាោះ  នងិ
ណាពីរបេ់ម្រទងច់ាំសរោះការម្របឆ្ាំងរបេព់ួក្សគ។  អល់សឡាោះ បានានបនាូលថា៖ 
ាននយ័ថា៖ អាក្ស្ដលបដិសេ្នឹងវាក្ាុង نثھھےےۓۓڭمث
ចាំសណាមម្រក្មុទាំងសនាោះ (យ៉  ូទី ណាេរនី៉ និងពកួ្ោា នជាំសនឿ) គឺសភលងីនរក្ជា
ក្ស្នលងេនារបេ់សគ។ (  ូទ : ១៧) 
បានន័យថាអាក្ស្ដលយក្ស្គេនាសផ្ៃងៗមក្កាន់តាមសម្រៅពីឥស្គល ម សគនឹងចូល
ឋាននរក្។ ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ ខ្ញុ ាំេូម
េបងចាំសរោះាា េ់ស្ដលជីវតិរបេ់ មូ៉ហ្វាំា៉ត់ សៅក្ាុងក្ណាត ប់ស្ដរបេ់ម្រទង់ថា មិន
ាននរណាាា ក់្ស្ដលបានស្គត ប់ឮពីខ្ញុ ាំក្ាុងម្របជាជាតិសនោះ សទោះបីជាសគសនាោះជា យ៉
  ូទី ក្តីឬ ណាេរនី៉ ក្តី ស យីបានស្គល ប់សៅសោយមិនានជាំសនឿសលីខ្ញុ ាំសទសនាោះ គឺ
សគនឹងេាិតក្ាុងចាំសណាមអាក្ស្ដលចូលឋាននរក្។ (មូេលឹម) 
៣៣- សតីសយងីអាចស្ាីអយុតតិ្ ម៌ឬបាំរនសលីអាក្កាស ាៀរបានស្ដរសទ? 
យុតតិ្មគឺ៌ជាក្តាត ចាំបាច់ស្ដលម្រតូវម្របកាន់ខាា ប់។  អល់សឡាោះ បានានបនាូលថា៖
  ានន័យថា៖ نثچچچڇڇمث
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ពិតណាេ់ អល់សឡាោះ បញ្ញា ឱ្យម្របកាន់នូវភាពយុតតិ្ម៌នងិគុណ្ម៌។ (អាន់ណោះល៍) 
ចាំស្ណក្ឯការអយុតតិ្ម៌គឺម្រតូវបានចាប់ហ្វមឃាត់សោយសយងសៅតាមបនាូលរបេ់ 
អល់សឡាោះ ថា៖ ានន័យថា៖ ពិតណាេ់ សយងីបានហ្វមឃាត់សលីខ្លួនឯងពីភាព
អយុតតិ្ម៌ ស យីសយងីក៏្បានហ្វមឃាត់វាចាំសរោះពួក្អាក្ស្ដរ។ ស តុដូសចាោះ ចូរពួក្
អាក្កុ្ាំម្របម្រពឹតតនូវអាំសពីអយុតតិ្ម៌ណាមួយឱ្យសស្គោះ។ (មូេលឹម) អាក្ស្ដលម្រតូវបានសគ
បាំរនសលី គឺនឹងស្ាីឱ្យអាក្ស្ដលបានបាំរនសលីសគសនាោះានការខ្ាោះខាតចាំសរោះអាី
ស្ដលសគបានស្ាីនាស្ងងបរសលាក្។ ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ាន
ន័យថា៖ សតីពួក្អាក្ដឹងសទថានរណាសៅជាជនក្ៃយ័្ន? ពួក្សគសឆ្លីយថា៖ ជន
ស្ដលក្ៃយ័្នក្ាុងចាំសណាមសយងីទាំងអេ់ោា  គឺជាជនស្ដលមិនានម្រទពយេមបតត ិ
ស យីោា នអាីទល់ស្តសស្គោះ។ ណាពីបានសរលថា ជនស្ដលក្ៃយ័្នចាំសរោះ អ ូ
ា៉ត់ (ពលរដឋ) របេ់ខ្ញុ ាំគឺជាជនស្ដលសៅស្ងងបរសលាក្ សគបាននាាំសៅជាមួយនូវការ 
េឡាត ការបួេ និង  ាកាត់ ស យីក៏្បាននាាំយក្សៅជាមួយផ្ងស្ដរនូវការសជរ
ម្របាងអាក្សនោះ សចទម្របកាន់អាក្សនាោះ។ រ ាំសលាភយក្ម្រទពយេមបតតិអាក្សនោះ បងាូរ
ឈាមអាក្សនាោះ នងិវាយតប់សគឯង។ សពលសនាោះសគនងឹយក្រាល់ទសងាីលអរបេ់ជន
សនាោះសៅឱ្យបណាត អាក្ទាំងអេ់សនាោះ។ ម្របេិនសបីទសងាលីអរបេ់សគសខ្ាចខ្ាអីេ់ោា ន
េល់ មុនសពលសគកាត់ក្តីចាំសរោះអាីស្ដលសគសៅជាប់រក់្ព័នធសនាោះ សគនឹងយក្ទសងាី
អាម្រក្ក់្របេ់ពកួ្សគទាំងសនាោះសៅទាល ក់្ឱ្យជនសនាោះ បនាា ប់មក្សគក៏្ទាល ក់្ជនសនាោះ
សៅក្ាុងសភលីងនរក្។(មូេលឹម) 
៣៤- សតី ពតិអោះជាអាី?  អុិបនូ រជិ៉ព ~ បានសរលថា៖ អតាន័យស្នរក្យ  ពតិ
អោះ គឺេាំសៅសលីម្របការអាីស្ដលបានបសងាីតងាី ស្ដលមនិានម្របភពសដីមសៅក្ាុងចាប់
ស្នស្គេនាអាំពីម្របការសនាោះ។ ចាំស្ណក្អាីស្ដលធ្លល ប់ានគាំរូឬានម្របភពសៅក្ាុង
ចាប់អាំពីម្របការសនាោះ គមឺិនស្មនជា  ពតិអោះ ក្ាុងន័យស្នចាប់ស្គេនាសនាោះសទ ស្ត
ជួនកាលវាជា  ពតិអោះ ក្ាុងនយ័ភាស្គប៉ុសណាណ ោះ។   
៣៥- សតីសៅក្ាុងស្គេនាឥស្គល មាន ពតិអោះលអនិង ពតិអោះអាម្រក្ក់្ស្ដរសទ? 
ាន អាយតិ និង ហ្វទាីេ ជាសម្រចីនស្ដលបានេតបីសនាា េរាល់ម្របការ  ពតិអោះ តាម
ខ្លឹមស្គរចាបស់្គេនា។ ដូចជាអាីស្ដលសគបានបសងាីតងាី ស យីមិនានម្របភពសៅ
ក្ាុងចាបស់្គេនា។ សោយណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  បានានម្របស្គេន៍ថា៖ 
ានន័យថា៖ ជនណាស្ាទីសងាី(អាា៉ល់) អាីមួយស្ដលមិនស្មនជាក្ិចាការ
ស្គេនារបេ់សយងីសទសនាោះ វានឹងម្រតវូសគបដិសេ្សចល។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
សលាក្បានស្ងលងសៅក្ាុងម្របស្គេន៍សផ្ៃងសទៀតថា ានន័យថា៖ ពិតណាេ់ រាល់
ម្របការស្ដលសគបសងាតីងាីសៅក្ាុងស្គេនាគឺជាម្របការ  ពតិអោះ ស យីរាល់ម្របការ 
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 ពតិអោះ គឺវសងាង។(អាពូសទីវ ៉ូទ) 
ចាំស្ណក្ អុាុី ាំ ា៉លិក្ ~ វញិ បានសលីក្សឡងីក្ាុងក្រណី  ពតិអោះ ក្ាុងន័យស្នចាប់
ស្គេនាថា៖ ានន័យថា៖ ជនណាបានបសងាីតក្ចិាការងាីណាមួយសៅក្ាុង
ស្គេនាឥស្គល មសោយយល់ស ញីថាម្របការសនាោះលអ គឺសគជាអាក្ស្ដលចត់ទុក្ថា
ណាពី មូ៉ហ្វាំា៉ត់  សបាក្ម្របាេ់ស្គររបេ់សលាក្។ សោយស្គរ អល់សឡាោះ បាន
ានបនាូលថា៖ نثچ چ چ ڇ ڇ ڇڇمث   ានន័យថា៖ ស្ងងសនោះ 
សយងីបានបាំសពញស្គេនារបេ់ពួក្អាក្ឱ្យពួក្អាក្ និងបានបស្រងាប់ សនៀក្ា៉ត់ 
របេ់សយងីឱ្យពកួ្អាក្។ (អាល់ា៉អុីដោះ ៣) 
 ក្ាុងសនាោះផ្ងស្ដរក្៏ាន ហ្វទាីេ មួយចាំនួនបានសលីក្េរសេរីដល់  ពតីអោះ 
ស្ដលានអតាន័យក្ាុងលក្េណៈភាស្គ។ វាគឺជាម្របការស្ដលចាប់ធ្លល ប់បាននាាំមក្ ក្៏
ប៉ុស្នតវាម្រតូវបានសគសភលច ស យីណាពីក្៏ជាំរុញសៅសលីម្របការសនាោះសោយការរ ាំឭក្ដល់
មនុេៃដូចស្ដលសលាក្បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ ជនណាបានស្ាីទសងាី
លអណាមួយសៅក្ាុងស្គេនាឥស្គល មមុនសគ ោត់នឹងទទួលបានផ្លបុណយសនាោះនិង
ផ្លបុណយរបេ់អាក្ ស្ដលស្ាីទសងាីសនាោះតាមោត់សោយមិនបានកាត់បនាយផ្ល
បុណយរបេ់អាក្ស្ដលស្ាីទសងាលីអសនាោះតាមោត់បនតិចណាសឡយី។(មូេលឹម) 
ក្ាុងន័យតាមភាស្គសនោះស្ដរគេឺមតីរបេ់ អ ូសមុីរ ាននយ័ថា៖ សនោះគឺជាទសងាីដ៏លអឬ
ក៏្សនោះគឺជាម្របការ  ពតិអោះ ស្ដលលអ។ ោត់ចង់េាំសៅសៅសល ីេឡាត តារស៉វេ។ 
ការពិតវាធ្លល ប់ានសៅក្ាុងចាប់ឥស្គល ម ស យីរេ៉ ូលុលសឡាោះ បានជាំរុញសលីការ
ម្របតិបតតិវាផ្ងស្ដរសោយសលាក្បាន េឡាត តារស៉វេ ចាំននួបីយប។់ បនាា បម់ក្
សលាក្ក្៏បានសបាោះបង់វាសោយស្គរខាល ច អល់សឡាោះ ោក្់វាជា ស ារីទូ (កាតពាក្ិចា)
សលីអាក្ឥស្គល ម។ អ ូសមុីរ  បានអនុវតតវា ស យីក្៏បានម្របមូលផ្តុ ាំមនុេៃសដីមប ីេឡា
ត តារស៉វេ សនោះសឡងីវញិ។ 
៣៦-សតីមូ៉ណា ាកិ្(មនុេៃពុតតបុត)ានបុ៉នាា នម្របសភទ? មនុេៃពុតតបុតឬសគ
ឱ្យសឈាា ោះថា ម៉ូណា ាកិ្ ានពីរម្របសភទគ ឺ 
១- ម៉ូណា ាកិ្ ស្ផ្ាក្សោលជាំសនឿ (ម៉ូណា ាកិ្ ្ាំ) វាគឺជាការេស្មតងឱ្យស ញីខាង
សម្រៅថាជាអាក្ានជាំសនឿ ចាំស្ណក្ខាងក្ាុងវញិគឺម្របឆ្ាំង ស យីវាស្ាីឱ្យបុគាលសនាោះ
សចញពីស្គេនា។ ម្របេិនសបសីគសៅស្តរងឹរូេ ស យីស្គល ប់សៅក្ាុងេភាពស្បបសនោះ 
គឺសគស្គល បក់្ាុងនាមជាអាក្ កាស ាៀរ (ម្របឆ្ាំង)។ អល់សឡាោះ បានានបនាូលថា៖
ានន័យថា៖ ពិតណាេ់បណាត نثۓڭڭڭڭۇۇمث  ពួក្ពុតតបុត 
(មូ៉ណា ាគីីន) នងឹេាិតសៅក្ាុងបាតសម្រកាមបងអេ់ស្នឋាននរក្។ (អាន់នីស្គក្ : ១៤៥) 
ខ្លោះៗអាំពីលក្េណៈរបេព់ួក្វាគឺពួក្វាសបាក្ម្របាេ់ អល់សឡាោះ និងបណាត អាក្ាន
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ជាំសនឿ ស យីពួក្វាចាំអក្ដល់បណាត អាក្ានជាំសនឿ ស្ងមទាំងេ ការជាមួយពួក្ កា
ស ាៀរ(ម្របឆ្ាំង) សដីមបសី្ាីបាបបណាត អាក្ឥស្គល ម។ ចាំស្ណក្រាល់ទសងាីលអរបេព់ួក្វា
វញិគឺស្ាីសដីមបចីង់បាននូវផ្លម្របសយជន៍សលាក្ក្ិយ ឬម្រោន់ស្តសដីមបសីលាក្ិយ
ប៉ុសណាណ ោះ។ ២- ម៉ូណា ាកិ្ ស្ផ្ាក្ទសងាី (ម៉ូណា ាកី្ តូច) វាមិនស្ាីឱ្យសគសចញពី
ឥស្គល មសទ។ ប៉ុស្នត វាេាិតក្ាុងេភាពសម្រោោះថាា ក្់ស្ដលអាចនងឹឈានសៅដល់ ម៉ូណា
 ាកី្ ្ាំ ម្របេិនសបីសគមិនម្រពម សៅហ្វព ត់ (ស្គរភាពសទេក្ាំ ុេ)។ េញ្ញា របេ់វា
ានដូចជាកាលណាសគនិយយ សគកុ្ ក្ ស យីម្របេិនសបីសគេនា សគក្បត់េ
នា។ សបីកាលណាានការសឈាល ោះទេ់ស្ទងោា វញិ សគម្រក្អឺតម្រក្ទមមិនម្រពមសោោះ
ម្រស្គយសោយេនតិវ ិ្ ីសឡយី ស យីម្របេិនសបីម្រតូវបានសគទុក្ចិតត សគសបាក្ម្របាេ់។ 
ស តុដូសចាោះស យី បានជាបណាត  េហ្វហ្វព ត់ { ទាំងអេ់ានការខាល ចចាំសរោះ ម៉ូ
ណា ាកី្ ស្ផ្ាក្ទសងាី សនោះយ៉ងខាល ាំង។ កូ្នម្របុេរបេ់ អា ព ីម៉ូស្ឡក្ោះ ~ បានសរល
ថា៖ ខ្ញុ ាំបានរេ់ទន់ េហ្វហ្វព ត់ របេណ់ាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត ់ជាង៣០នាក្។់ ពួក្សគ
ទាំងសនាោះខាល ចភាព ម៉ូណា ាកិ្ សក្ីតានសលខី្លួនពួក្សគ។ អុីម្រព ុមី អាត ់ ស្តមី ~ 
បានសរលថា៖ ខ្ញុ ាំមិនស្ដលបងាា ញរក្យេមតីរបេ់ខ្ញុ ាំសៅសលីទសងាីរបេខ់្ញុ ាំសឡយី។ 
សោយស្គរស្តខ្ញុ ាំខាល ចស្ាីឱ្យខ្លួនឯងកាល យជាមនុេៃកុ្ ក្។ ហ្វស្គន់ អាល់  ពេិរ ី~ 
បានសរលថា៖ មនិាននរណាាា ក្់ខាល ចចាំសរោះម្របការសនាោះសទ សម្រៅពីអាក្ស្ដល
ានជាំសនឿ ស យីក្៏មិនាននរណាាា ក្់សជឿសលីវាស្ដរ សម្រៅពីអាក្ ម៉ូណា ាកិ្ 
ប៉ុសណាណ ោះ។ អ ូសមុីរ បានសរលសៅកាន់   ូស្ ៃ ាោះ } ថា៖ ខ្ញុ ាំេួរអាក្សោយេបងនងឹ 
អល់សឡាោះ! សតីរេ៉ ូលុលសឡាោះ ធ្លល ប់បានរាប់សឈាា ោះរបេខ់្ញុ ាំបញ្ាូ លក្ាុងចាំសណាមពួក្
សគ (ម៉ូណា ាគីីន) ម្របាប់អាក្ស្ដរសទ? ោត់សឆ្លីយថា៖ សទ! ស យីខ្ញុ ាំនឹងមនិម្របាប់
សរឿងសនោះសៅឱ្យនរណាាា ក្់បានដឹងបនាា បព់ីអាក្សទៀតសទ។ 
៣៧- សតីបាបក្មា(ទូស្គ)អាីស្ដល្ាំបាំផុ្តចាំសរោះ អល់សឡាោះ ? គឺស្ាី េាីរគិ 
ជាមួយ អល់សឡាោះ។ សោយម្រទង់បានានបនាូលថា៖  نث ڦ ڄ ڄ ڄمث 
ានន័យថា៖  ពិតណាេ់ អាំសពី េាីរគិ គជឺាបាបក្មាមួយដ៏្ាំ។(លុក្ា៉ន : ១៣) 
ស យីខ្ណៈសពលស្ដលសគបានេួរ រេ៉ ូលុលសឡាោះ ថា៖ សតបីាបក្មាអាីស្ដល្ាំជាង
សគ? សលាក្បានសឆ្លីយថា៖ ានន័យថា៖ គឺអាក្ស្ាីឱ្យានស្ដគូជាមួយនឹង អល់
សឡាោះ ខ្ណៈម្រទង់ស្តាា ក់្គត់ ស្ដលបានបសងាតីរូបអាក្។ (អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
៣៨- សតអីាំសពីេាីរគិានបុ៉នាា នម្របសភទ?  អាំសព ីេាីរគិ ានពីរម្របសភទគឺ  
១- េាីរគិ ្ាំ វាស្ាីឱ្យសចញពីឥស្គល ម ស យី អល់សឡាោះ មិនអភ័យសទេឱ្យចាំសរោះ
អាក្ស្ដលបានស្ាីវាសឡយី។ សោយ អល់សឡាោះ  
បានានបនាូលថា៖نثڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے مث ានន័យថា៖  
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ពិតណាេ់  អល់សឡាោះ មិនអភ័យសទេឱ្យអាក្ស្ដលស្ាី េាីរគិ ចាំសរោះម្រទង់សឡី
យ។ ស្តម្រទង់នឹងអភ័យសទេឱ្យចាំសរោះបាបក្មាសផ្ៃងពីសនាោះចាំសរោះអាក្ណាស្ដល
ម្រទង់ានសចតនា។(អាន់នីស្គក្ : ៤៨) 
 េាីរគិ ្ាំ ស្ចក្សចញសៅជាបួនស្ផ្ាក្គឺ  
១.១- េាីរគិ ក្ាុងការទូអា នងិការេុាំអាីមយួ។ ១.២- េាីរគិ ក្ាុងការសនៀត នងិសោល
បាំណងឬសចតនាសោយស្ាីអាំសពលីអណាមួយសដីមបអីាក្សផ្ៃងពី អល់សឡាោះ។ ១.៣- េាីរគិ 
ក្ាុងការសោរព ដូចជាស្ាតីាមសមដកឹ្នាាំឬអាក្ម្របាជញណាាា ក្់ក្ាុងការហ្វមឃាតនូ់វ
ម្របការស្ដល អល់សឡាោះ បានអនុញ្ញា តឬអនុញ្ញា តនូវម្របការស្ដលម្រទង់បានហ្វមឃាត។់  
១.៤- េាីរគិ ក្ាុងការម្រេឡាញ់ ដូចជាសយងីម្រេឡាញ់នរណាាា ក្់ដូចនឹងការ
ម្រេឡាញ់ចាំសរោះ អល់សឡាោះ ស្ដរ។  
២- េាីរគិ តូច ស្តវាមនិស្ាីឱ្យសចញពីឥស្គល មសទ ស យីវាក្៏ស្ចក្សចញជាពីរស្ផ្ាក្ស្ដរគ ឺ
២.១- ស្ផ្ាក្ខាងសម្រៅ សទោះបីតាមរយៈរក្យេមតីដូចជាការេបងជាមួយអាីសផ្ៃងព ីអល់
សឡាោះ  ឬក្៏សរលថា៖ អាីស្ដល អល់សឡាោះ ានសចតនានិងសចតនារបេ់អាក្ ឬក្៏សរល
ថា៖ ម្របេនិសបីោា ន អល់សឡាោះ នងិនរណាាា ក្់សទសនាោះ...) ឬតាមរយៈទសងាីដូចជាការ
រក្ក់្ងស្ដ ឬស្ខ្ៃអាំសបាោះសដមីបបីសញ្ា ៀេពីសម្រោោះថាា ក្។់ ជាមយួោា សនោះស្ដរ គឺការរក្់
ស្ខ្ៃោថាសោយខាល ចអាំពជីាំងឺ អុីន(ស្ភាក្) ឬខាល ចពីម្របផ្ាូលអាម្រក្ក្ដូ់ចជាជាំសនឿចាំសរោះ
េតាស្គល ប ឬសឈាា ោះណាមួយ ឬរក្យេមត ីឬក្ស្នលងណាមយួ នងិសផ្ៃងៗសទៀត ។  
២.២- ស្ផ្ាក្ខាងក្ាុង វាគឺជា េាីរគិ សៅក្ាុងការ សនៀត តាាំងចិតតឬសោលបាំនង ដូចជា
ស្ាីអាីមួយចង់ឱ្យសគស ញីឬឱ្យសគឮជាសដីម។ 
៣៩- សតីេាីរគិ្ាំនិងេាីរគិតូចខុ្េោា ដូចសមតច?  ភាពខុ្េោា ខ្លោះស្ន េាីរគិ 
ទាំងពីរសនោះគឺ េាីរគិ ្ាំ ម្រតូវបានសគកាត់ក្តីចាំសរោះអាក្ស្ដលបានស្ាីវាសោយសចញពី
ឥស្គល មសៅក្ាុងសលាក្ិយ ស យីអមតៈសៅក្ាុងឋាននរក្នាស្ងងបរសលាក្។ រឯី េាីរគិ 
តូច វញិគឺមិនម្រតូវបានសគកាត់ក្តីថាជាអាក្ កាស ាៀត សទ សៅក្ាុងសលាក្ិយ ស យីក្៏
មិនអមតៈក្ាុងឋាននរក្ស្ដរ។  ដូចស្ដល េាីរគិ ្ាំ ស្ាីឱ្យ អល់សឡាោះ លុបបាំបាត់នូវប
ណាត  អាា៉ល់ (ទសងាី) របេ់សគទាំងអេ់ស្ដល េាីរគិ តូច វញិស្ាីឱ្យ អល់សឡាោះ លុប
បាំបាត់ម្រតឹមស្ត អាា៉ល់ (ទសងាី) ស្ដលសគស្ាីវាស្តប៉ុសណាណ ោះ។ ដូសចាោះស្ដរ វាសៅានចមង
ល់ស្នភាពខុ្េោា សនោះថា៖ សតី េាីរគិ តូច មិនម្រតូវបានសគអភ័យសទេឱ្យ សលីក្ស្លង
ស្តសគ សៅហ្វព ត់ (ស្គរភាពក្ាំ ុេ) ដូច េាីរគិ ្ាំ ស្ដរឬក្៏វាដូចនឹង េាីរគិ ្ាំ ស្ដល
សៅសម្រកាមការសចតនារបេ់ អល់សឡាោះ ឬយ៉ងណា? ចាំសរោះម្របការទាំងពីរសនោះ គឺវា
សម្រោោះថាា ក្់បាំផុ្តស្ដលសយងីទាំងអេ់ោា ម្រតូវពាយមសចៀេវាងឱ្យឆ្ង យពីវា។ 
៤០-ចាំសរោះេាីរគិតូច សតីសគម្រតវូការររមុនសពលធ្លល ក់្ចូលក្ាុងវា ឬម្រតវូពិន័យ
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ម្របេិនសបីធ្លល ក់្ចូលស យីសនាោះ? សយងីម្រតូវការររឬម្របងុម្របយត័ាពីភាព រយ៉ីក្ 
សោយម្រតូវស្ាីនូវទសងាីអាីមួយសដមីប ី អល់សឡាោះ ស្តមួយគត់។ ចាំស្ណក្អាីស្ដលអាច
ជួយេម្រមលួបានសនាោះ គឺតាមរយៈស្នការ ទូអា ស្ដលណាព ីម៉ូហ្វាំា៉ត ់បានាន
ម្របស្គេនថ៍ា៖ ាននយ័ថា៖ ឱ្បណាត មនុេៃសលាក្! ចូរពួក្អាក្ខាល ចពីម្របការ េាី
រគិ សនោះ។ ពិតណាេ់ វាតូចជាងោនសជីងម្រេសាចស្ដលសដីរសពលយប់សៅសទៀត។ 
ានសគេួរសៅកាន់សលាក្ថា៖ ឱ្រេ៉ ូលុលសឡាោះ! សតីសយងីម្រតវូស្ាីដូចសមតចសៅ សបីវា
តូចដូសចាោះ? សលាក្សឆ្លីយថា៖ ចូរពួក្អាក្ ទូអា ថា៖ 
) نْ  ِمنْ  بَِك  َنُعْوذُ  إِنَّا  اللَُّهمَّ 

َ
َنْعلَمُ  َلَ  لَِما َونَْسَتْغِفُركَ  َنْعلَُمهُ  ًئاَشيْ  بَِك  نُْْشِكَ  أ ( (ឱ្ អល់សឡាោះ ជា

ាា េ់! ពិតណាេ់សយងីេុាំពីម្រទង់ឱ្យបសញ្ា ៀេសយងីអាំពីម្របការ េាីរគិ ចាំសរោះម្រទង់
នូវម្របការណាមួយស្ដលសយងីបានដឹង ស យីសយងីេុាំការអភ័យសទេពីម្រទង់រាល់
ម្របការណាស្ដលសយងីមនិបានដឹង។(អោះា៉ត់) 
ចាំស្ណក្ឯការពនិ័យចាំសរោះអាក្ស្ដលបានេបងជាមួយនងឹអាសីផ្ៃងពី អល់សឡាោះ 
វញិគឺណាព ី ម៉ូហ្វាំា៉ត ់  បានានម្របស្គេនថ៍ា៖ ាននយ័ថា៖ ជនណាបាន
េបងជាមួយនឹង ឡាត ស យីនិង អ ុេ ា (សឈាា ោះរូបេាំណាក្ស្ដលពួក្ មូ៉េរ ី
គីន មកឹ្ាោះ សោរពេកាា រៈនាេម័យសនាោះ។ ចូរឱ្យសគសរលសឡងីវញិថា៖  َلَ  هلإ  إَِلَّ  الل 
។ (អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
ឯការពិន័យចាំសរោះអាក្ស្ដលានម្របផ្ាូលអាម្រក្ក្់សោយជាំសនឿសៅសលីេតាស្គល បឬ
េតាសផ្ៃងៗវញិសនាោះគណឺាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ 
ជនណាស្ដលានជាំសនឿសលីម្របផ្ាូលអាម្រក្ក់្តាមរយៈេតា ស យីស្ាីឱ្យម្របផ្ាូលសនាោះ 
ហ្វមឃាត់រូបសគអាំពីក្ិចាការអាមីួយ គឺសគម្របាក្ដជា េាីរគិ នងឹ អល់សឡាោះ។ សពល
សនាោះ េហ្វហ្វព ត់ បានេួរថា៖ សតីសយងីម្រតវូដូចសមតចសៅសដីមបកីារររពីម្របការ
សនាោះ? សលាក្ានម្របស្គេន៍ថា៖ អាក្ម្រតវូេូម្រតថា៖  )  َطرْيَ  َوَلَ  َخرْيُكَ  إَِلَّ  َخرْيَ  َلَ  اللَُّهمَّ 

َغرْيُكَ  إِلَـهَ  َوَلَ  َطرْيُكَ  إَِلَّ   ( (ឱ្ អល់សឡាោះ ជាាា េ់! ោា នម្របការលអណាមួយសទ សម្រៅពី
ម្របការលអរបេ់ម្រទង់។ ោា នម្របផ្ាូលអាម្រក្ក់្ណាសទសម្រៅពីម្របផ្ាូលអាម្រក្ក់្របេ់ម្រទង់ 
ស យីក៏្ោា នាា េ់ណាសម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ (អោះា៉ត់) 
៤១- សតីកាស ាៀរ(ម្របឆ្ាំង)ានបុ៉នាា នម្របសភទ? កាស ាៀរ (ម្របឆ្ាំង) ានពីរម្របសភទគឺ  
១- កាស ាៀរ ្ាំ ស្ដលស្ាីឱ្យសចញពីឥស្គល ម ស យីវាស្ចក្សចញជាម្របាាំស្ផ្ាក្គឺ  
១-១- ម្របឆ្ាំង សោយការកុ្ ក្ ១-២- ម្របឆ្ាំង សោយការអាំណួតលាយឡាំជាមួយ
នឹងការសជឿ ១-៣- ម្របឆ្ាំង សោយការមនាលិេងៃយ័ ១-៤- ម្របឆ្ាំង សោយការ
បដិសេ្ ១-៥- ម្របឆ្ាំង សោយពុតតបុត (ម៉ូណា ាកី្)។ ២- កាស ាៀរ តូច វាគឺជា
ការម្របឆ្ាំងសោយម្របម្រពឹតតនូវអាំសពីបាប(ា៉ក្់សេៀត)ស្ដលចាប់បានហ្វមឃាត់ 
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ស យីវាមិនស្ាីឱ្យសចញពីឥស្គល មសនាោះសទដូចជាការេាល បអ់ាក្ឥស្គល ម..។   
៤២-សតីចាប់ស្នការេចា ដូចសមតចស្ដរ? ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត ់ មិនសពញចតិតចាំសរោះ
ការេចា សទ។ សលាក្បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ាននយ័ថា៖ ពិតណាេ់ វាមិន
បាននាាំមក្នូវសរឿងលអសនាោះសទ។ (អាល់ពូខ្រ)ី 
សនោះម្របេនិសបីការេចា សនាោះសស្គា ោះេចាំសរោះ អល់សឡាោះ។ ស្តម្របេិនសបីការេចា
សនាោះជាមួយអាក្សផ្ៃងពី អល់សឡាោះ ដូចជាការេចា ចាំសរោះផ្ាូរឬចាំសរោះ វ៉ាលី ណា
មួយវញិសនាោះគឺ ហ្វរ៉ាម ស្ដលមិនម្រតូវបានចាប់អនុញ្ញា តជាោច់ខាត ស យីក្៏មនិ
ម្រតូវស្ាីតាមការេចា សនាោះស្ដរ។ 
៤៣- សតីចាប់ស្នការសៅជួបម្រគទូយឬម្រគូ្ ាប់ដូចសមតចស្ដរ?  
វាមិនម្រតវូបានចាប់អនុញ្ញា តិសឡយីសរលគឺ ហ្វរ៉ាម។ ម្របេនិសបីសយងីសៅជួបពួក្សគ 
សដីមបចីងប់ានផ្លម្របសយជន៍ពពីួក្សគសោយសយងីមិនបានសជឿថាពកួ្សគដងឹពីសរឿង
អាង៌ក្ាំបាាំងសនាោះសទគឺ អល់សឡាោះ មនិទទលួយក្ការ េឡាត របេ់សយងីចាំនួន៤០
ស្ងងសោយសយងសៅតាមម្របស្គេន៍របេ់រេ៉ ូលុលសឡាោះថា៖ ានន័យថា៖ ជនណា
បានសៅជួបម្រគទូយ ស យីបានេួរសគនូវសរឿងអាីមយួសនាោះ អល់សឡាោះ មិនទទលួ េ
ឡាត របេ់សគចាំនួន៤០យប់។(មូេលឹម) 
ម្របេិនសបីសយងីសៅជួបពួក្សគ ស យីបានសជឿសលីពួក្សគសោយអោះអាងថាពួក្សគ
អាចដឹងនូវម្របការអាង៌ក្ាំបាាំងវញិសនាោះ គឺម្របាក្ដជាកាល យជា កាស ាៀត សោយរេ៉ ូលុ
លសឡាោះបានានម្របស្គេនថ៍ា៖ ានន័យថា៖ ជនណាបានសៅជួបម្រគទូយឬម្រគូ
្ាប់ ស យីបានសជឿនូវអាីស្ដលសគបាននិយយម្របាក្ដជា កាស ាៀរ នឹងអាីស្ដលសគ
បានបញ្ាុ ោះសលី មូ៉ហ្វាំា៉ត់ (ឥស្គល ម)។(អាពូសទីវ ៉ូទ) 
៤៤-សតីសពលណាការសជឿថាសភលៀងធ្លល ក់្សោយស្គរផ្តា យកាល យជាេាីរគិ្ាំ ស យីសពល
ណាជាេាីរគិតូច? 
ជនណាសជឿជាក្់ថាផ្តា យានឥទធិពលបសងាីតឱ្យានជាសភលៀងសោយោា នសចតនាពី អល់
សឡាោះ សទសនាោះ គឺជា េាីរគិ ្ាំ។ ម្របេិនសបីសគសជឿជាក្់ថាផ្តា យអាចានឥទធិពលបសងាីត
ឱ្យានសភលៀងតាមរយៈសចតនារបេ់ អល់សឡាោះ ស យីវាគជឺាស តុស្ដលបណាត ល
ឱ្យសភលៀង ស យី អល់សឡាោះ ស្ាឱី្យផ្តា យសដីរតាមគនលង្មាតា កាលណាស្េតងសចញនូវ
ផ្តា យណាមួយសនាោះ វានឹងបងាឱ្យានសភលៀងគឺជា េាីរគិ តូច។ ពីសម្ររោះការចត់ទុក្ផ្តា យ
ជាមូលស តុស្នការធ្លល ក្់សភលៀងសនោះ មិនានភេតុតាងក្ាុងចាប់ឥស្គល ម ឬវញិ្ញា ណ ឬខ្ួរ
ក្ាលសឡយី។ ស្តសបីយក្វាជាភេតុតាងក្ាុងការស្បងស្ចក្រវាងឆ្ា ាំនិងសងរសវលា គឺោា ន
បញ្ញា អាីសនាោះសទ។  
៤៥- សតីកាតពាក្ិចាម្រតវូស្ាដូីចសមតចចាំសរោះថាា ក់្ដឹក្នាាំឥស្គល ម? 
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សយងីចាំបាច់ម្រតូវស្គត ប់នងិសោរពតាមពកួ្សគចាំសរោះចាំណុចេក្មាឬចាំណុចខ្ាោះខាត
របេ់ពួក្សគ។ សយងីមិនម្រតូវចក្សចញពពីួក្សគសទ សទោះបមីិនអាចរេ់សៅស្ក្បរោា
បានក្៏សោយ។ សយងីមិនម្រតូវបួងេួងេុាំឱ្យពួក្សគនូវម្របការអាម្រក្ក្់ ស យីក្៏មិន
ម្រតូវសម្របីម្របាេ់អាវុ្សដីមបសីគចសចញពីការសោរពពួក្សគស្ដរ។ ប៉ុស្នត សយងីម្រតូវ
បួងេួងេុាំឱ្យពួក្សគានការផ្ៃោះផ្ាោា  សចោះអ្ាម្រេយ័ោា  ទទួលបានការចងអុល
បងាា ញ នងិយលព់ីក្ាំ ុេ ស យីដក្ខ្លួនសចញពីវា។ ការសោរពចាំសរោះពួក្សគគឺជា
ការសោរពមួយក្ាុងចាំសណាមការសោរពចាំសរោះ អល់សឡាោះ ដរាបណាពកួ្សគមិនសម្របី
សយងីនូវម្របការ ា៉ក្់សេៀត ស្ដលចាបប់ានហ្វមឃាត់។ ម្របេិនសបពីួក្សគសម្របឱី្យ
ស្ាីនូវទសងា ី ា៉ក្់សេៀត សនោះ គឺមិនម្រតូវសោរពតាមជាោច់ខាត ស្តម្រតូវស្ាតីាមនូវទ
សងាីណាលអ។ ណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់  បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ អាក្ម្រតវូ
ស្គត ប់និងសោរពតាមថាា ក់្ដឹក្នាាំ សទោះបីជាពួក្សគវាយខ្ាងរបេ់អាក្ ស យីរបឹអូេ
យក្ម្រទពយេមបតតិរបេ់អាក្ក៏្សោយ។(មូេលឹម) 
៤៦- សតីសយងីអាចេួរចង់ដងឹអាំពីបុពាស តុស្នបទបញ្ញា របេ់ អល់សឡាោះ និងអាី
ស្ដលម្រទង់ហ្វមឃាត់បានស្ដរសទ?  ពិតជាបាន ប៉ុស្នតពុាំម្រតូវោក្ល់ក្េខ្ណឌ ស្នជាំសនឿ 
(អុីា៉ន) និងការអាា៉ល់របេ់សគ ទល់ស្តដឹងពីគតបិណឌិ ត និងយល់សោយេម
ស តុផ្ល។ វាម្រោន់ស្តជួយពម្រងឹងជាំសនឿរបេ់អាក្ានជាំសនឿសដីមបឋីតិសៅសលីផ្លូវេ
ចាៈម្រតឹមម្រតូវ។ ក្ប៏៉ុស្នតម្រតូវម្របគល់ខ្លួនទាំងម្រេុង មិនេួររក្ភេតុតាងសដីមបបីាំសពញ
ភាពជាខ្ញុ ាំបសម្រមីនិងការានជាំសនឿចាំសរោះ អល់សឡាោះ សោយស្គរគតបិណឌិ តរបេ់
ម្រទង់ដ៏សពញសលញដូចជាពកួ្េហ្វហ្វព ត។់   
៤៧- សតីបនាូលរបេ់ អល់សឡាោះ نثجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىت يت جثمث េាំសៅ
សលីអាី? បនាូលរបេ់ អល់សឡាោះ نثجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىت يت جثمث  
ានន័យថា៖  អាីស្ដលពកួ្អាក្បានទទលួអាំពីម្របការលអសនាោះគឺមក្ពី អល់សឡាោះ។ ឯអាី
ស្ដលពួក្អាក្បានទទលួអាំពីម្របការអាម្រក្ក់្វញិគឺមក្ពីខ្លួនឯង។(អាន់នីស្គក្ : ៧៩) ឃាល
ខាងសលីបាននយ័ថា៖ ម្របការលអម្រតងច់ាំណុចសនោះគឺេាំសៅសល ី សនៀក្ា៉ត់ ស យី
ម្របការអាម្រក្ក្់វញិគឺសម្រោោះ។ ទាំងអេ់សនាោះគជឺាការក្ាំណតព់ី អល់សឡាោះ។ រាល់ម្របការ
លអគឺវាម្រតឡប់សៅរក្ អល់សឡាោះ ពីសម្ររោះម្រទង់ជាស្ដលស្ាីឱ្យវាលអ ស យីម្របការអាម្រក្ក្់
វញិគឺម្រទង់បសងាីតវាសដីមបជីាបុពាស តុស្ដលតាមរយៈបុពាស តុសនោះនឹងបងាា ញឱ្យ
ស ញីពីម្របការលអសនាោះ។ រាលទ់សងាីរបេ់ អល់សឡាោះ ទាំងអេ់គេុឺទធស្តលអសោយណា
ពី ម៉ូហ្វាំា៉ត់ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ រាល់ម្របការលអទាំងអេ់គេឺាិត
ក្ាុងក្ណាត ប់ស្ដទាំងពីររបេ់អាក្ (អល់សឡាោះ) រឯីម្របការអាម្រក្ក់្វញិគឺមនិស្មនម្រតឡប់
សៅសលីអាក្(អល់សឡាោះ) សនាោះសទ។ (មូេលឹម) 
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រាល់ទសងាីរបេប់សម្រមីទាំងឡាយគឺ អល់សឡាោះ ជាអាក្បសងាីត ស យីវាជាលទធផ្លរបេ់
បសម្រមីទាំងឡាយសៅក្ាុងសពលដស្ដល។ ដូចស្ដល អល់សឡាោះ បានានបនាូលថា៖ 
ាននយ័ថា៖ ចាំស្ណក្ឯអាក្ណា نث ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ مث  
ស្ដលបានបរចិា គទននងិសកាតខាល ច អល់សឡាោះ។ នងិអាក្ស្ដលានជាំសនឿសលអីាំសពលីអ
សនាោះ។ សយងីនងឹសរៀបចាំឱ្យសគនូវាោ៌ស្ដលងាយម្រេលួ។(អាលស្ឡល៍ : ៥-៦-៧) 
៤៨- សតីសយងីអាចនិយយថាោត់ជាអាក្ពល(ីស្គា  ុដី)បានស្ដរសទ?  
ការអោះអាងចាំសរោះនរណាាា ក្់ថាជាអាក្ពលី(ស្គា  ុដី) ានន័យថាសគគឺជាអាក្
ស្ដលម្រតូវចូលឋានេួគ៌។ នីកាយរបេ់អាក្សដីរតាម េ ុណណោះ គឺមិនអនុញ្ញា តឱ្យ
និយយសៅសលីបុគាលណាាា ក្់ស្នអាក្ឥស្គល មថា សគជាអាក្ស្ដលេាិតក្ាុងចាំសណាម
អាក្ស្ដលចូលឋានេួគ៌ឬឋាននរក្សនាោះសទ សលីក្ស្លងនរណាស្ដលណាពី ម៉ូហ្វាំា៉ត ់ 
បានម្របាប់ប៉ុសណាណ ោះ។ ពីសម្ររោះការជាក្់ស្េតង វាជាសរឿងអាង៌ក្ាំបាាំង ស យីសយងីក្៏មិន
អាចដឹងបានស្ដរថា សតីមនុេៃស្គល ប់សៅេាិតសៅសលីេភាពស្បបណាសនាោះសទ។ រាល់ 
អាា៉ល់ អាម្រេ័យសៅសលីដាំណាក្់កាលចុងសម្រកាយ ចាំស្ណក្ឯការ សនៀត វញិគឺាន
ស្ត អល់សឡាោះ សទជាអាក្ដឹង។ ប៉ុស្នត សយងីេងឃមឹចាំសរោះអាក្ស្ដលលអថានឹងទទួល
ផ្លបុណយ ស យីភ័យខាល ចចាំសរោះអាក្ស្ដលអាម្រក្ក្់ថានឹងទទួលទណឌ ក្មា។   
៤៩.សតសីយងីអាចកាត់សេចក្តសីៅសលអីាក្ឥស្គល មណាាា ក្់ចាេថ់ាជាអាក្(កាស ាៀរ)បាន
ស្ដរឬសទ?សយងីមិនអាចអោះអាងសៅសលីបុគាលឥស្គល មណាាា ក្់ថាជាអាក្ កាស ាៀរ 
ឬជាអាក្ េាីរគិ ឬក្៏ជាអាក្ ម៉ូណា ាកិ្ បានសទ ម្របេិនសបីោា នម្របការណាមួយ
បងាា ញពីការពិតរបេ់ពួក្សគសទសនាោះ។ សយមី្រតូវបសណាត យសគជាបសណាត ោះអាេនា 
ទុក្សរឿងរបេ់សគសនាោះឱ្យ អល់សឡាោះ ជាអាក្កាត់សេចក្ត។ី 
៥០- សតីសយងីអាច(តវ៉ា ា)ជុាំវញិអាីសផ្ៃងសម្រៅពី(កាក់្ ពោះ)បានស្ដរសទ? 
មិនានក្ស្នលងណាមួយសៅសលីស្ផ្នដីសនោះ ស្ដលសយងីអាច តវ៉ា ា ជុាំវញិវាបាន
សម្រៅពី កាក្់ ពោះ ស្ដលម្រតូវបានសគសលីក្តសមាីងសនាោះសឡយី។ សយងីក្៏មនិអាចសម្របៀប
ស្ៀបវាសៅនឹងក្ស្នលងណាមួយ សទោះបីជាក្ស្នលងសនាោះធ្លល បជ់ាក្ស្នលងងាុ ាំសងាីងក្៏សោ
យ។ ជនណា តវ៉ា ា ជុាំវញិក្ស្នលងសផ្ៃងសម្រៅព ីកាក្់ ពោះ ក្ាុងការសលីក្តសមាីងសនាោះ 
ម្របាក្ដជាអាក្ម្របឆ្ាំងនឹង អលស់ឡាោះ។ 



139
139

 
អល់សឡាោះ បានបសងាីតចិតត ស យីស្ាីឱ្យវាកាល យជាសេតច ស យីអវយវៈទាំងឡាយ

ជាកូ្នទហ្វនរបេ់វា។ សបេីិនជាសេតចសនាោះលអគឺកូ្នទហ្វនទាំងអេ់លអ។ 
រេ៉ ូលុលសឡាោះបានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ ពិតណាេ់ សៅក្ាុងខ្លួនាន
ស្គច់មួយដុាំ សបីេិនជាស្គច់មយួដុាំសនាោះលអ ខ្លួនម្របាណទាំងមូលលអ។ ស្តសបីេិនជា
ស្គច់មួយដុាំសនាោះខូ្ច ខ្លួនម្របាណទាំងមូលម្រតវូខូ្ច។ ពិតណាេ់ វាគឺសបោះដូង។(អាល់ពូ
ខ្រ ីនិងមូេលីម) 
ចិតតគឺជាក្ស្នលងស្នជាំសនឿ និងការសកាតខាល ច ឬជាក្ស្នលងគូ ាួរ ក្បត់ និងេាីរកិ្។ 
ណាពីោត់បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ាននយ័ថា៖ ការសកាតខាល ចគឺសៅទីសនោះ ោត់
បានចងអុលសៅកាន់សដីមម្រទងូរបេ់ោត់ចាំនួនបដីង។ (មូេលឺម) 
• អុីា៉ន់គ ឺជាំសនឿ វាច និងការអនុវតត។ សជឿក្ាុងចិតត សរលនឹងអណាត ត អនុវតតសោយ
ចិតតនិងកាយវកិារ។ ចតិតានអុា៉ីន់និងសជឿជាក្។់ បនាា ប់មក្បសងាីតបានជាស្គក្ៃសីៅ
សលីអណាត ត។ បនាា បម់ក្ ចតិតបានអនុវតតតាមមុខ្ងាររបេ់វាដូចជាការម្រេឡាញ់ ការ
សកាតខាល ច ការេងឃមឹ ស យីអណាត តបានក្សម្រមកី្សោយការ ៃសីក្ៀរ និងេូម្រតអាល់
គួរអាន ស យីកាយវកិារក្សម្រមកី្សោយការេ ូសជាតនិងរូកុ្។ ជាក្់ស្េតង ចតិតានអាំសពី
លអស្ដលម្រតូវឧទាិេចាំសរោះ អល់សឡាោះ។ ខ្លួនម្របាណសដីរតាមចតិត។ ោា នអាីមយួដក្ជ់ាប់
ក្ាុងចិតតសលីក្ស្លងស្តម្រតោងសឡងីសលីខ្លួនម្របាណតាមការចាំបាច់សោយរូបភាពណា
មួយ។ 
•ការអនុវតតផ្លូវចិតតានន័យថា ការអនុវតតទាំងឡាយស្ដលក្ស្នលងរបេ់វាឋតិសៅក្ាុង
ចិតត ស យីជាប់រក្ព់័នធនឹងចតិត។ ការអនុវតតដ៏េាំខាន់និង្ាំស្ងបាំផុ្តគឺអុីា៉ន់សជឿ
ចាំសរោះ អល់សឡាោះ។ ស្ដលជាំសនឿសនោះានសៅក្ាុងចិតត ស យីការសជឿជាក្់ និងការស្គត
ប់បងាា ប់ក្៏សចញពីចតិតផ្ងស្ដរ។ សលីេពីសនោះ សេចក្តីម្រេឡាញ់ស្ដលសក្ីតានសៅ
ក្ាុងចិតតរបេ់ខ្ញុ ាំបសម្រមីាា ក្ច់ាំសរោះាា េ់របេ់សគ ការសកាតខាល ច និងសេចក្តីេងឃមឹ កា
រតាវហ្វព ត់ស្គរភាពក្ាំ ុេ និងតាវក័ាា ល់ ការអត់្ាត់ ការសជឿជាក្់ ការ ូេួក្។ល។ 
•រាល់ការអនុវតតផ្លូវចិតតនីមួយៗានភាពផ្ាុយរបេ់វាគឺជាំសនឿផ្លូវចិតតដូចជាចិតតម្រជោះថាល  
ផ្ាុយនឹងការចង់បានមុខ្ាត់។ ការសជឿជាក្់ផ្ាុយនឹងការេងៃយ័។ សេចក្តីម្រេឡាញ់
ផ្ាុយនឹងការេអប់សខ្ពីម។សលា។ សបីេិនជាសយងីសភលចពុាំបានស្ក្លមអចិតតរបេ់សយងីសទ 
អាំសពីបាបរបេ់សយងីនឹងដុោះេាមឹ ស យីអាំសពីបាបសនោះនឹងបាំផ្តល ញចិតតរបេ់សយងី។ 
ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ (ខ្ញុ ាំបសម្រមីាា ក់្សៅសពលសគស្ាីខុ្េ គឺ
ក្ាំ ុេរបេ់សគជាចាំណុចពណ៌សលា  សបីេិនជាសគលុបសចញ េុាំអភ័យសទេពី អល់
សឡាោះ ស យីតាវហ្វព ត់គឺចាំណុចពណ៌សលា ម្រតវូរលុបបាត់។ សបីេិនជាម្របម្រពឹតតមតង

ការប្រតិរតតិផ្ល៊ូវចិតត 
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សទៀតគឺចាំណុចពណ៌សលា សនាោះនងឹសក្ីនសឡងី កាន់ស្តម្របម្រពឹតតកាន់ស្តសក្ីនសឡងីរ ូត
ដល់វាម្រគបដណត ប់សលីវា ស យីសនាោះគឺជាបាបក្មាស្ដល អល់សឡាោះ បានានបនាូល
ថា ានន័យថា : សទ! ផ្ាុយសៅវញិ អាី(បាបក្មា)ស្ដលពួក្សគម្របម្រពឹតាសនាោះ បានម្រគប
ដណា ប់សលចីិតារបេ់ពួក្សគ។  (អាតសតៀរមី ៃ)ី 

ស យីរេូ៉លុលសឡាោះបានានបនាូលសទៀតថា 
ានន័យថា៖ សគបងាា ញ ាតិណោះដល់ចតិតមនុេៃដូចជាសគតាញក្សនាលមតងមួយ
េរស្េៗ។ ចិតតណាមួយស្ដលម្រជាេ នឹងវាគឺចិតតសនាោះានស្គា មចាំណុចពណ៌សលា
មួយចាំណុច។ រាល់ចិតតណាមួយស្ដលបដិសេ្គឺនឹងានស្គា មពណ៌េមួយចាំណុ
ច។ រ ូតដល់ចតិតទាំងពីរម្របសភទសនោះ មួយេដូចភាាំេហ្វា  ោា ន ាតិណោះណាអាច
បងាសម្រោោះថាា ក់្ដល់សគសនាោះសទដរាបណាសៅស្តានសម  ានដី(ដរាបណាសលាក្
មិនទន់រលាយ)។ រឯីចិតតមយួសទៀតស្ម្របជាពណ៌សលា លអក់្ ចិតតសនាោះដូចក្អម្លុោះ 
ស្លងស្គា ល់ខុ្េម្រតវូ សម្រៅពកី្ាំសរាលស្ដលម្រជាបចូលក្ាុងវាសនាោះសឡយី។ (មូេលឹម) 

• ការយល់ដងឹពីការសោរពេកាា រៈផ្លូវចិតតចាំបាច់និងេាំខាន់ជាងការស្គា លក់ារ
ម្របតិបតតផិ្លូវកាយ។ ពីសម្ររោះវាគឺជាមូលោឋ នម្រគោឹះ ស យីការម្របតិបតតផិ្លូវកាយម្រោន់
ស្តជាស្មក្ធ្លងប៉ុសណាណ ោះ ស យីជាក្តាត បាំសពញបស្នាម ស យីជាស្ផ្លផ្តា ស្នការេកាា រៈ
ផ្លូវចិតត។ រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ អល់សឡាោះ ម្រទង់
មិនទតសមលីរូបភាពរបេ់ពកួ្អាក្និងម្រទពយេមបតតិរបេ់ពួក្អាក្។ ក៏្បុ៉ស្នត ម្រទង់ទត
សមីល ចិតតរបេ់ពួក្អាក្នងិអាំសពីរបេ់ពួក្អាក្។ ចិតតគជឺាក្ស្នលងចាំសណោះដឹង ការ
ម្រតិោះរោិះពិចរណានិងការគិត។ (មូេលឹម) 
ដូសចាោះ ភាពលអម្របសេីរជាងោា រវាងមនុេៃសលាក្សៅចាំសរោះ អល់សឡាោះ អាម្រេ័យ
សលីអាីស្ដលានសៅក្ាុងចិតតដូចជាអុីា៉ន់ ភាពសជឿជាក្់ សេចក្តីម្រជោះថាល ។ល។ អាល់
ហ្វស្គន់ សពេីរយី ៍បាននិយយថា េូមេបងចាំសរោះ អល់សឡាោះ  អាពូបាសក្ីរ មិន
ស្មនវាោះពួក្សគសោយស្គរេឡាត បួេសនាោះសទ។ គឺវាោះពួក្សគសោយស្គរជាំសនឿ
ស្ដលានសៅក្ាុងចតិតរបេោ់ត់។ 
•  ការម្របតិបតតិផ្លូវចិតតម្របសេីរជាងការម្របតិបតតផិ្លូវកាយានសម្រចនីស្ផ្ាក្  
១-ភាពខ្ាោះចសនាល ោះសៅក្ាុងការម្របតិបតតិផ្លូវចិតតអាចបាំផ្តល ញការម្របតិបតតិផ្លូវកាយ។ ដូច
ជាការម្របតិបតតិចង់ឱ្យសគស ញី ចង់បានមុខ្ាត់។  
២-ការម្របតិបតតិផ្លូវចិតតគឺជាមូលោឋ នម្រគឹោះ អាីស្ដលខុ្េឆ្ាងសោយរក្យេមតីឬកាយ
វកិារសោយោា នបាំណងគឺសគមិនម្របកាន់សទេស្ពរស៍ទ។  
៣-វាគឺជាមូលស តុស្ដលទទួលបាននូវឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពេ់សៅក្ាុងឋានេួគ៌ដូចជាចិតតលោះបង់
មិនសលាភលន់។ ៤-វាពិបាក្ជាងការម្របតិបតតិផ្លូវកាយ។ អិបនូ អាល់មុងកាសឌៀរ បាន
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និយយថាខ្ញុ ាំលុតដាំចិតតរបេ់ខ្ញុ ាំ៤០ឆ្ា ាំរ ូតដល់ខាា ប់ខ្ាួនចាំសរោះខ្ញុ ាំ។  
៥- វាានឥទធិលលអម្របសេីរដូចជាការម្រេឡាញ់ក្ាុងនាម អល់សឡាោះ។  
៦-វាទទួលបានផ្លបុណយ្ាំស្ង។ អាពូស ារីហ្វា ក្បាននិយយថា គិតមួយសា៉ង
ម្របសេីរជាងសងីបថាា យបងាាំមួយយប់។  
៧- វាគឺជាអុាក្ស្ាីឱ្យអវយវៈផ្លូវកាយានចលនា។  
៨- វាអាចជាំនួេការម្របតិបតតិផ្លូវកាយដូចជាសនៀតស្ាីេហ្វា សកាោះសោយោា នលុយ។  
៩- ផ្លបុណយរបេ់វាោា នស្ដនក្ាំណត់សនាោះសទដូចជាការអត់្ាត់។  
១០-ផ្លបុណយរបេ់វាសៅស្តបនត េូមបអីវយវៈផ្លូវកាយបានបញ្ឈប់ពីការងារក៏្សោយ។  
១១- វាសក្ីតានមុនការម្របតិបតតិផ្លូវកាយ ស យីសៅជាមួយវាផ្ងស្ដរ។ 
ចិតតឆ្លងកាត់សម្រចីនេណាឋ នមុននឹងអនុវតតតាមអវយវៈគឺ  
១- ម្របផ្ាូលគឺជាគាំនតិដាំបូងស្ដលផុ្េសឡងីសៅក្ាុងចិតត។  
២- បញ្ាតតិគឺជាអាីស្ដលដក្់ជាប់ក្ាុងចតិត។ ៣- គិតក្ាុងចតិតគកឺារស្គា ក្់សេាីរ សតគីួរស្ាី
ឬមិនស្ាី?។ ៤- សចតនាគចឺាេ់ក្ាុងចតិតសៅសពលស្ាីអាមីួយ។  
៥-ការសបតជាញ ចិតតគឺជាសចតនាដខ៏្ពង់កាល និងការេសម្រមចចិតតស្ាីអាមីួយ។ បីចាំណុចដាំបូង
ោា នផ្លបុណយេម្រាប់ការគិតពីអាំសពីលអ ស យីោា នបាបស្ដរសបីគិតពីអាំសពីអាម្រក្ក្។់ 
រឯីសចតនាឬបាំណង សបីគិតពីអាំសពីលអទទួលបានផ្លលអមួយ សបីគិតពីអាំសពីអាម្រក្ក្់គឺ
ោា នសទេសទ។ សបីេិនជាសចតនាកាល យជាសបតជាញ វញិគឺសបីេនិជាសគសបតជាញ ចិតតស្ាអីាំសពី
លអសគនឹងបានផ្លលអ ស យីសបីេិនជាសគសបតជាញ ចតិតស្ាីអាំសពីអាម្រក្ក្់គឺនឹងបានផ្ល
បាប សបីសទោះជាសគពុាំបានម្របម្រពឹតតក្៏សោយ។ ពីសម្ររោះសចតនាជាមួយលទធភាពគឺ
ចាំបាច់ម្រតូវេសម្រមចនូវក្មាឬអាំសពីសនាោះ។ អល់សឡាោះ ជាាា េ់ម្រទង់បានានម្រពោះ
បនាូលថា៖نثۆئ   ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی مث ានន័យថា៖ ពិត
ណាេ់ ពួក្អាក្ស្ដលសពញចិតតចង់ឱ្យរកី្រាលោលអាំសពីអបាយមុខ្ក្ាុងចាំសណាមពួក្
អាក្ានជាំសនឿគឺេម្រាប់ពួក្សគទរុណក្មាដ៏វចឺប់បាំផុ្ត។(អាន់នូរ ១៩) 
រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ សបីេិនជាមូេលីមពីរនាក់្កាន់
ោវេាល ប់ោា គឺអាក្េាល ប់សគ និងអាក្សគេាល ប់ម្រតវូចុោះនរក្ទាំងពីរនាក់្។ ខ្ញុ ាំេួរោត់
ថា ាា ក់្សនោះេាល ប់សគ ចុោះអាក្សគេាល ប់សម៉ចបានម្រតវូចុោះនរក្ស្ដរ? ោត់បានាន
ម្របស្គេន៍ថា ាា ក់្ៗេុទធស្តានបាំណងចង់េាល ប់ោា សៅវញិសៅមក្។ (អាល់ពូខ្រ)ី 
សបីេិនជាសគសបាោះបង់អាំសពីបទសលាីេបនាា ប់ពីសបតជាញ ចិតតស្ាីគឺម្រតវូស្បងស្ចក្ជាបនួ
ម្របសភទ:  
១- សបាោះបង់វាសោយការសកាតខាល ចចាំសរោះ អល់សឡាោះ គឺសគនងឹផ្តល់ផ្លបុណយ។  
២-សបាោះបង់សោយស្គរខាល ចមនុេៃគឺនងឹទទលួផ្លបាប  



142

ពីសម្ររោះការសបាោះបង់អាំសពីបាបជាអុីហ្វព ហ្វា ត់ ស យីចាំបាចម់្រតូវស្តស្ាីសដីមប ី អល់
សឡាោះ ស្តមួយគត់។ ៣-សបាោះបង់វាសោយអេមតាភាព ស យីក្ម៏ិនបានសម្របី
មស្ាបាយសដីមបេីសម្រមចអាំសពសីនាោះស្ដរ។ ស្បបសនោះក្៏ម្រតូវទទួលផ្លបាបក្មាស្ដរ
សោយស្គរការសបតជាញ ចិតតស្ាអីាំសពីសនាោះ។  
៤-សបាោះបង់វាសោយអេមតាភាពជាមួយនឹងការសម្របីមស្ាបាយសដីមបេីសម្រមចអាំសពីសនាោះ។ 
ក្៏ប៉ុស្នត ក្ពុ៏ាំបានេសម្រមចតាមបាំណងសនាោះសទ។ ស្បបសនោះគឺសគម្រតូវទទលួបាបក្មា
សពញទីស្តមតង។ ពីសម្ររោះការសបតជាញ ចិតតម្របម្រពឹតតរបេ់សគនងឹសៅតាមគនលងស្នអាក្
ម្របម្រពឹតតស្ដរដូចានស្ចងក្ាុងហ្វទីេខាងសលី។ ដរាបណាទសងាីម្រពមជាមួយនងឹការ
តាាំងចិតតគឺសគនឹងោក្់ទរុណក្មា ស យីសគនងឹោក្់ទរុណក្មាផ្ងស្ដរចាំសរោះការ
តាាំងចិតតសនោះផ្ង ដបតិសគមិនបានម្របម្រពឹតតស្គជាងាកី្៏សោយ។ 
• តសៅសនោះគឺជាការម្របតិបតតផិ្លូវចិតតខ្លោះ 
• ការតាាំងចិតត(សនៀត) បានសេចក្តីថាប៉ងម្របាថាា  ស យីរាល់អាំសពីទាំងឡាយម្រតឹមម្រតូវ 
និងសគទទួលយក្សោយស្គរការតាាំងចិតតសនោះ។ រេ៉ ូលុលសឡាោះបានានម្របស្គេន៍
ថា៖ ានន័យថា៖ ម្របាក្ដណាេ់ រាល់អាំសពីទាំងឡាយអាម្រេ័យនឹងការតាាំងចិតត-
សនៀត- ស យីេម្រាប់បុគាលាា ក់្ៗទទួលបានការតាមការសនៀតរបេ់សគ។ អិបនូ មូ
ហ្វព រកឹ្ បាននិយយថា ជួនកាលអាំសពីតូចមួយអាចកាល យជាសម្រចីនសោយការសនៀត 
ស យីជួនកាលអាំសពីសម្រចីនអាចកាល យជាតូចក៏្សោយស្គរសនៀតស្ដរ)។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
 អាល់ ាូស ាល បាននិយយថា តាមពិត  អល់សឡាោះចង់បានការសនៀតរបេ់អាក្និងសេ
ចក្តីម្របាថាា របេ់អាក្)។ សបីេិនជាអាំសពីអាីមួយេម្រាប់ អល់សឡាោះ សគសៅថា សអៀខ្សឡី
េ(សស្គា ោះម្រតង់) គឺតម្រមូវឱ្យអាំសពីសនាោះេម្រាប់ អល់សឡាោះ ស្តមួយគត់ ោា នចាំស្ណក្
េម្រាប់អាក្សផ្ៃងសម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ សបីេិនជាអាំសពីសនោះេម្រាប់អាក្សផ្ៃងសម្រៅពីម្រទង់
សនាោះសគសៅថា រយ៉ីក្់ ឬនីហ្វា ក្ ឬសផ្ៃង សៗទៀត។ 
ខ្លឹមស្គរ: មនុេៃទាំងអេ់ម្រតវូវនិាេ សលីក្ស្លងស្តអាក្សចោះដឹង។ ស យីអាក្សចោះ
ដឹងទាំងអេ់ម្រតូវវនិាេ សលកី្ស្លងស្តអាក្ម្របតបិតតិ។ ស យីអាក្ម្របតបិតតិទាំងអេ់
ម្រតូវវនិាេ សលីក្ស្លងស្តអាក្ានចិតតសអៀខ្សឡេី(េទធ ម្រជោះថាល )។ ដូសចាោះ ភារក្ចិា
េាំខាន់ទ១ី គឺម្រគប់បុគាលស្ដលចង់សោរពម្របតិបតតិចាំសរោះ អល់សឡាោះ ម្រតូវសរៀនឱ្យ
យល់អាំពីសនៀត បនាា ប់មក្ស្ក្ស្ម្របសនៀតឱ្យលអសោយការម្របតិបតតិ បនាា បព់ីបានយល់
ពីខ្លឹមស្គរស្នភាពសស្គា ោះម្រតងន់ងិសអៀខ្សឡេី។ ការម្របតបិតតិស្ដលោា នសនៀតគឺ
សនឿយ ត់ទសទ ស យីសនៀតស្ដលមនិសអៀខ្សឡេីគឺរយ៉ីក្ ស យីសអៀខ្សឡេី
សោយោា នការម្របតិបតតជិាក្់ស្េតងគឺជាំសនឿឥតន័យ។ 
អាំសពីានបីម្របសភទ: ១-អាំសពីបទសលាីេ សនៀតលអក្ាុងអាំសពីបទសលាីេ។ គឺសគមិនចត់



143143

ទុក្ជាការម្របតិបតតិស្ដលានបាំណងលអសនាោះសទ។ សលេីពីសនោះ សបេីិនជាសគាន
បាំណងអាម្រក្ក្គ់ឺនឹងម្រតូវទទលួបាបក្មាសទាដង។  
២-ការម្របតិបតតគិឺវាជាប់រក្់ពន័ធ នឹងការសនៀត និងជាឫេគល់ស្នភាពម្រតឹមម្រតូវនងិ
ទទួលបានផ្លបុណយសទាដង(1)។ សបីេិនជាសគសនៀតរយ៉ីក្គឺអាំសពីរបេ់សគកាល យ
ជាបទសលាេីនិងេាីរកិ្តូច ស យីអាចកាល យជាេាីរកិ្្ាំ។ វាានបីស្ផ្ាក្៖ 
១-ក្តាត ស្ដលជាំរុញឱ្យសគម្របតិបតតិអុីហ្វព ហ្វា ត់សោយស្គរស្ខ្ៃស្ភាក្របេ់ម ុេៃ 

1 រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ នរណាានបាំណងចង់ស ា្ីអាំសពីលអ 
ស យីសគពុាំបានស ា្ ី អល់សឡាោះ ក្ត់ម្រតាផ្លបុណយ១សពញសលញេម្រាប់សគសៅចាំសរោះម្រទ
ង់។ សបីេិនជាសគានបាំណងស ា្ី ស យីសគស ា្ីវា។ គឺ អល់សឡាោះ ក្ត់ម្រតាេម្រាប់សគសៅ
ចាំសរោះម្រទង់ផ្លបុណយចាំនួន១០សកី្នសៅជា៧០០សកី្នសទាដងរ ូត។ ចាំសរោះនរណាាន
បាំណងចង់ស ា្ីអាំសពីអាម្រក្ក់្ ស យីសគមិនបានស ា្ី អល់សឡាោះក្ត់ម្រតាេម្រាប់សគសៅចាំសរោះ
ម្រទង់ផ្លបុណយ១សពញសលញ។ សបីេិនជាសគានបាំណង ស យីសគស ា្ីអាំសពីអាម្រក្ក់្សនាោះ 
អល់សឡាោះ ក្ត់ម្រតាេម្រាប់សគផ្លបាបស្តមួយគត់។ (អាល់ពូខ្រ ី និងមូេលឹម) រេ៉ ូលុល
សឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ អូា៉ត់ សនោះសម្របៀបដូចជាបុរេបួននាក្់ 
បុរេាា ក់្អល់សឡាោះម្របទនម្រទពយេមបតតិនិងចាំសណោះដឹង។ សគសម្របីម្របាេ់ម្រទពយេមបតតិតាម
ចាំសណោះដឹងរបេ់សគ។ សគចាំណាយតាមចាប់របេ់វា។ បុរេាា ក់្សទៀត អល់សឡាោះ 
ម្របទនចាំសណោះដឹង ស្តមិនម្របទនម្រទពយេមបតតិដល់សគ។ សគនិយយថាសបីេិនជាខ្ញុ ាំាន
ម្រទពយ ខ្ញុ ាំនឹងស ា្ីដូចបុរេទី១ស្ដរ។ រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា ពួក្សគទាំងពីរ
នាក់្ទទួលបានផ្លបុណយដូចោា ។ បុរេាា ក់្សទៀត អល់សឡាោះ ម្របទនម្រទពយេមបតតិ ស្ត
មិនម្របទនចាំសណោះដឹង សគងប់ងុលនឹងម្រទពយេមបតតិ។ សគមិនចាំណាយតាមចាប់របេ់វា។ 
រឯីបុរេាា ក់្សទៀត អល់សឡាោះ មិនម្របទនទាំងចាំសណោះដឹង ទាំងម្រទពយេមបតតិ។ សគ
និយយថាសបីេិនជាខ្ញុ ាំានដូចសគ ខ្ញុ ាំនឹងស ា្ីដូចសគស្ដរ។ រេ៉ ូលុសឡាោះ បានាន
ម្របស្គេនថ៍ា ពួក្សគទាំងពីរានបាបក្មាដូចោា ។(អាត់សតៀរមី ៃ)ី េមតីអាក្ទី២និងអាក្
ទី៣ក្ាុងហ្វទីេសគតបេាងតាមលទធភាពគឺការសនៀតនិងការម្របាថាា  ស យីលាតម្រតោង
សោយេមតីរបេ់សគថា(សបីេិនជាជាខ្ញុ ាំានដូចសគ ខ្ញុ ាំនឹងស ា្ីដូចសគស្ដរ)។ ដូសចាោះ ាា ក់្ៗ
ទទួលបុណយនិងបាបតាមការម្របាថាា ចង់បានរបេ់សគ។ អិបនូ រហ៉្វា ប់ បាននិយយរក់្
ព័នធនឹងខ្លឹមស្គរហ្វទីេ(ពួក្សគទាំងពីរនាក់្ទទួលបានផ្លបុណយដូចោា ) ជាភេតុតាង
បញ្ញា ក់្ពីភាពសេាីោា ស្នការទទួលផ្លបុណយសោល មិនស្មនការបស្នាមសទាដងសនាោះសទ។ 
ការបស្នាមសទាដងគឺេម្រាប់ចាំសរោះស្តអាក្ស្ដលបានស ា្ីអាំសពីសនាោះ។ ឯអាក្ស្ដលសនៀត ស យី
ពុាំបានស ា្ីអាំសពីសនាោះ សបីេិនជាសគទាំងពីរទទួលបានការបស្នាមផ្លបុណយសទាដងសេាីោា
សទោះក្ាុងរូបភាពអាីក៏្សោយ គឺផ្ាុយនឹងភេតុតាងទាំងឡាយស្ដលបានស្ចង។ 
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ស យីសនោះគជឺាេាីរកិ្និងអុហី្វព ហ្វា ត់សនោះកាល យជាអស្គរបង់។  
២-ដាំបូងសឡយីអាំសពីសនាោះស្ាីសដមីប ី អល់សឡាោះ  ស្តសម្រកាយមក្ម្រតូវសនៀតរយ៉ីក្សម្រជៀត
ចូល សបីេិនជាការម្របតិបតតិសនាោះស្ផ្ាក្ខាងសម្រកាយមិពឹងសលីស្ផ្ាក្ខាងសដីមសទដូចការ
ស្ាីេហ្វា សកាោះ គឺខាងសដីមវាចត់ទុក្ថាម្រតឹមម្រតូវ និងបានការ ស យីខាងចុងវាម្រតូវខូ្
ច។ ស្តសបីេិនជាខាងសម្រកាយវាពឹងស្ផ្អក្សលីខាងសដីមដូចជាេឡាតគឺានពីរក្រណី :  
ក្- ម្រតូវរុញម្រចនចិតតរយ៉ីក្សនាោះសចញ គឺវាមិនបោ៉ះរលដ់លអ់ាំសពីសនាោះសទ។  
ខ្-សបីេនិជាសគេាប់ចិតតនឹងរយ៉ីក្សនាោះ គឺការម្របតបិតតិរបេ់សគកាល យជាអស្គរបង់
ទាំងម្រេងុស្តមតង។  
៣-ានចតិតរយ៉ីក្សម្រកាយសពលស្ាី សនោះគឺការរ ាំខាន ពុាំានផ្លបោ៉ះរលអ់ាីដលអ់ាំសពី
សនាោះស យីក្ោ៏ា នផ្លបោ៉ះរល់ដលអ់ាក្ស្ាីស្ដរ។ ានម្រចក្ជាសម្រចីនេម្រាប់រយ៉ីក្
សមីលមិនស ញី។ ដូសចាោះ ចាំបាច់ម្រតូវស្គា ល់វាស យីម្របុងម្របយត័ាពីវា។  
រឯីចាំសរោះអាក្ស្ដលស្ាីអាំសពលីអក្ាុងបាំណងចង់បានម្របសយជន៍សលាក្ិយ ដូសចាោះ  
ផ្លបុណយនងិបាបវាអាម្រេ័យសលីសនៀតរបេ់សគ ស យីានបីក្រណី :  
១- ក្តាត ស្ដលជាំរុញឱ្យសគស្ាអីាំសពីលអសនាោះសោយស្គរម្របសយជន៍សលាក្ិយស្តប៉ុសណាណ ោះ 
ដូចជាអាក្ស្ាអុីីាុ ាំេឡាតសដីមបចីង់បានលុយ គឺអាក្សនាោះនងឹទទួលបាបក្មា។ រេ៉ ូលុ
លសឡាោះ បានានម្របស្គេនថ៍ា៖ ានន័យថា៖ នរណាស្េាងរក្ចាំសណោះដឹងស្ដលសគ
សរៀនសដីមប ី អល់សឡាោះ ជាាា េ់ សគស្េាងរក្ោា នបាំណងអាីសម្រកាយពចីង់បានផ្ល
ម្របសយជន៍សលាក្ិយ គឺសគនងឹមនិបាន្ុាំក្លិនឋានេួគ៌សនាោះសទសៅស្ងងគីយ៉ម៉ោះ។(អាពូសទីវ ៉ូទ) 
 ២-សគស្ាីសដីមប ីអល់សឡាោះ និងសដីមបផី្លម្របសយជន៍ គឺជាំសនឿនិងចិតតសអៀខ្សឡេីរបេ់
សគខ្ាោះចសនាល ោះ។ ដូចជាអាក្ស្ដលសៅស្ាីបុណយ ័ជាសដមីបរីក្េុី ស យីបុណយ ័ជាការ
ម្របតិបតតិស្ដលទទួលបានផ្លបុណយអាម្រេ័យតាមចិតតសអៀខ្សឡេី។  
៣-ស្ាីសដីមប ី អល់សឡាោះ ស្តមួយគត ់ ក្៏ប៉ុស្នតសគយក្ក្ស្ម្រមស្ដលជយួជាំរុញដល់
ការងាររបេ់សគ។ សគទទួលបានផ្លបុណយសពញសលញមិនខាតបងអ់ាីសទ។ រេ៉ ូលុ
សឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ អាីស្ដលពួក្អាក្េ័ក្តេិមនងឹយក្
ក្ស្ម្រមបាំផុ្តគគឺមពីររបេ់ អល់សឡាោះ។(អាល់ពូខ្រ)ី 
ចូរម្រជាបចុោះថា! អាក្ស្ដលស្ាីសោយចិតតសស្គា ោះេរានសម្រចីនក្ម្រមិត :  
ក្ម្រមិតទប គឺម្របតិបតតិសោយម្របាថាា ចង់បានផ្លបុណយឬខាល ចម្រតូវទរុណក្មា។  
ក្ម្រមិតម្យម ម្របតិបតតិសោយការដឹងគុណចាំសរោះ អល់សឡាោះ  សឆ្លីយតបនឹងបទបញ្ញា
របេ់ម្រទង់។ ក្ម្រមិតខ្ពេ់ ម្របតបិតតិសោយសេចក្តីម្រេឡាញ់ សលីក្តសមាងី និងសោរព
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សកាតខាល ចចាំសរោះ អល់សឡាោះ គឺជាក្ម្រមិតស្នពួក្អាក្ស្ដលសស្គា ោះម្រតង ់(الصدقْي)1។ 
តាវហ្វព ត់ ជាកាតពាកិ្ចាម្រតូវម្របតិបតតិជានិចា ស យី្មាជាតិរបេ់មនុេៃគឺស្តងធ្លល ក់្ខ្លួន
ក្ាុងចាំសពីបាប។ រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ រាល់
មនុេៃសលាក្ទាំងអេ់ស្តងស្តានក្ាំ ុេ ស យីពួក្អាក្ានក្ាំ ុេស្ដលម្របសេីរ
ជាងសគគឺពួក្អាក្ស្ដលតាវហ្វព ត់(ទទួលស្គរភាពក្ាំ ុេ)។ (អាតសតៀរមី ៃ)ី  

រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ សបីេិនជាពួក្អាក្មិនស្ាខុី្េសទ 
អល់សឡាោះ នឹងបាំផ្តល ញពួក្អាក្ ស យីម្រទង់នឹងនាាំពួក្អាក្សផ្ៃងមក្ ពួក្សគស្ាីខុ្េ ស យី
ពួក្សគេុាំអភ័យសទេចាំសរោះ អល់សឡាោះ។ ម្រទង់អភ័យសទេចាំសរោះពួក្សគ។ (មូេលឹម) 

ការពនារតាវហ្វព ត់ ស យីតាាំងចិតតស្ាីអាំសពីបាបគជឺាក្ាំ ុេឆ្ាង។ ស្េាតន
ចង់វាោះមនុេៃសោយឧបេគាចាំនួនម្របាាំពីរ សបេីិនជាវាមិនអាចជមាោះឧបេគា
មួយគឺសគនឹងផ្តល េ់សៅកាន់ឧបេគាមួយសទៀត។  
ទី១ ឧបេគាេាីរកិ្នងិគូ ាួរ។ ទី២ សបីេិនជាសគមិនអាចគអឺាំសពីពិដអោះក្ាុងជាំសនឿ 
ស យីសបាោះបង់ការម្របកាន់តាមណាពីនងិេហ្វហ្វព ត់របេោ់ត់។  
ទី៣ សបីេិនជាសគមនិអាចគឺសោយការស្ាីអាំសពបីាបក្ម្រមិត្ងន់។  
ទី៤ សបេីិនជាសគមិនអាចគឺសោយការម្របម្រពឹតតអាំសពីបាបក្ម្រមតិម្រស្គល។  
ទី៥ សបេីិនជាសគមិនអាចគឺសោយបសងាីតការស្ាីអាំសពីស្ដលហ្វរូេ(សគអនុញ្ញា ត)។  
ទី៦ សបីេិនជាសគមិនអាចគឺសោយការម្របតិបតតិស្ដលសផ្ៃងពីការម្របតិបតតិស្ដលលអម្របសេីរ 
និងទទួលផ្លបុណយ្ ាំបាំផុ្ត។  
ទី៧ សបេីិនជាសគមិនអាច គឺសោយសម្របីអាំណាចស្នស្េាតនជនិនិងមនុេៃ។ 

1 អលស់ឡាោះបានបនាូលថា نث ھ  ھ   ھ  ے مث ានន័យថា (ស យីខ្ញុ ាំបានរេួរាន់
មក្ជួបនឹងម្រទង់ សដីមបឱី្យម្រទង់បស្នាមការម្រេឡាញ់ និងការយល់ម្រពមឱ្ាា េ់របេ់ខ្ញុ ាំ)
(តស  ី ៨៤)។ ណាពីមូស្គយក្ចិតតទុក្ោក់្ក្ាុងការម្របញាប់សៅកាន់អលស់ឡាោះសដីមបឱី្យ
ម្រទង់េពាម្រពោះទ័យចាំសរោះោត់ ស យីោត់មិនម្រតឹមស្តសឆ្លយីតបនឹងបទបញ្ញា របេម់្រទង់
បុ៉សណាណ ោះសទ។ ដូចោា ស្ដរការក្តញ្ាូចាំសរោះឪពុក្ាត យ។ 
ក្ម្រមិតទប គឺអាក្ស្ាីលអសម្ររោះខាល ចម្រតូវទរុណក្មាអាំសពីអក្តញ្ាូ ស យីម្របាថាា ចង់បានផ្ល
បុណយស្នអាំសពីក្តញ្ាូ។ ក្ម្រមិត្មយម គឺអាក្ស ា្ីលអចាំសរោះឪពុក្ាត យសោយស្គរចង់េង
គុណស្ដលសលាក្ទាំងពីរធ្លល ប់ានគុណសលីអាក្ ចិញ្ា ឹមបីបាច់ស្ងរក្ាអាក្ ស យីសលាក្
ទាំងពីរជាមូលស តុស្នក្ាំសណីតរបេ់អាក្មក្ក្ាុងសលាក្សនោះ។ ក្ម្រមិតខ្ពេ់បាំផុ្ត គឺ
ក្តញ្ាូចាំសរោះសលាក្ទាំងពីរជាការសលីក្តសមាីងបទបញ្ញា របេអ់ល់សឡាោះឱ្យអាក្ក្តញ្ាូ 
និងម្រេឡាញ់ចាំសរោះោត់ទាំងពីរ ស យីជាការសលកី្តសមាីងចាំសរោះអល់សឡាោះ។ 
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អាំសពីា៉ក់្សេៀត(បទសលាីេ)ានសម្រចីនម្របសភទ  
១-អាំសពីបាបក្ម្រមិត្ងន់គឺអាីស្ដលម្រតូវោក្់សទេទណឌ សៅសលឌុីនយ៉សនោះឬម្រតូវគាំរាម
ក្ាំស្ ងសៅស្ងងបរសលាក្ ឬម្រតូវសគខ្ឹងេមា ឬម្រតូវោក្់បណាត ស្គ ឬបដិសេ្នឹងជាំសនឿ។  
២-អាំសពបីាបក្ម្រមិតម្រស្គល គរឺាល់អាំសពីបាបស្ដលទបជាងក្ម្រមិត្ងន។់ ានមូល
ស តុសផ្ៃងៗស្ដលស្ាីឱ្យអាំសពីបាបក្ម្រមិតម្រស្គលកាល យជាក្ម្រមិត្ងន់ ស យីមូលស តុ
ស្ដលេាំខាន់បាំផុ្តគឺការតាាំងចតិតស្ាីអាំសពីបាបក្ម្រមិតម្រស្គល ឬស្ាីដស្ដល ឬសមលី
ម្រស្គល ឬានសាទនភាពនងឹអាំសពីបាបក្ម្រមិតម្រស្គល ឬស្ាីសោយសបកី្ចាំ ។  
តាវហ្វព ត់ស្ាីបានចាំសរោះម្រគប់អាំសពីបាបទាំងអេ់ ស យីការតាវហ្វព ត់សនោះសៅឋតិសឋរ
រ ូតដល់ស្ងងរោះពីទិេខាងលិច ឬដសងាីមចម្រងិតសពលជិតស្គល ប់។ ផ្លតបេាង
េម្រាប់អាក្តាវហ្វព ត់ សបីេិនជាានចិតតសស្គា ោះម្រតង់ក្ាុងការតាវហ្វព ត់របេ់សគ គឺសគ
បតូរអាំសពីអាម្រក្ក្់សៅជាលអ ស យីជាអាំសពីអាម្រក្ក្់សនាោះសម្រចីនដូចពពក្សៅសលីសម ។ 
សដីមបឱី្យសគទទលួយក្តាវហ្វព ត់គឺានសម្រចីនលក្េខ្ណឌ   
១- សបាោះបង់សចលអាំសពីបាប។  ២- ស្គត យសម្រកាយចាំសរោះអាីស្ដលក្នលង ួេ។  
៣- សបតជាញ ចិតតយ៉ងជាក្ល់ាក្់មិនម្រតឡប់សៅម្របម្រពតឹតអាំសពបីាបសៅសពលអនាគត។ 
សបីេិនជាអាំសពីបាបសនាោះរក្់ព័នធនឹងេិទធិរបេ់មនុេៃសលាក្គឺចាំបាច់ម្រតូវស្ាីេងវញិ
ដល់ជនរងសម្រោោះ1។ 
សៅក្ាុងការតាវហ្វព ត់ មនុេៃស្បងស្ចក្ជាបនួម្របសភទ ១-បុគាលស្ដលតាវហ្វព ត់ ស យី
ម្របកាន់ខាា ប់នឹងការតាវហ្វព ត់សនោះរ ូតដល់អាយុចុងសម្រកាយរបេ់សគ។ មិនស្ដលនកឹ្
ក្ាុងចិតតចង់ម្រតឡប់សៅម្របម្រពតឹតអាំសពីបាបសនាោះវញិសឡយី។ សលកី្ស្លងស្តក្ាំ ុេស្ដល
មនុេៃមនិអាចសចៀេផុ្ត។ ការម្របកាន់ខាា ប់សនោះគឺជាការតាវហ្វព ត់។ បុគាលស្ដលតា

1 រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេនថ៍ា  ាននយ័ថា «ក្ាំណត់ម្រតាសៅចាំសរោះ អល់សឡាោះ 
ានបីម្របសភទ។ ក្ាំណត់ម្រតាមួយ ម្រទង់មិនខ្ាល ់រឯីក្ាំណត់ម្រតាមួយសទៀតគឺម្រទង់មិនសចលអាី
ទាំងអេ ់ស យីក្ាំណត់ម្រតាចុងសម្រកាយគឺ អលស់ឡាោះ មិនអភ័យសទេឱ្យជាោច់ខាត។ ឯ
ចាំស្ណក្ក្ាំណត់ម្រតាស្ដល អល់សឡាោះ មិនអភ័យសទេឱ្យគឺការេាីរកិ្ចាំសរោះ អល់សឡាោះ។ 
ម្រទង់បានបនាូលថាពិតណាេ់ នរណាេាីរកិ្ចាំសរោះ អល់សឡាោះ គឺ អលស់ឡាោះ ហ្វមឋាន
េួគ៌ចាំសរោះសគ ស យីទីអាម្រេយ័របេ់សគគឺឋាននរក្)។ រឯីក្ាំណត់ម្រតាស្ដល អល់សឡាោះ 
មិនខ្ាល់គឺមនុេៃម្របម្រពឹតតអាំសពីអយុតតិ្ម៌ចាំសរោះខ្លួនឯងរវាងរូបសគនឹង អលស់ឡាោះ។ ពិត
ណាេ ់ អល់សឡាោះ អភ័យសទេឱ្យនិងសលកី្ស្លងសបីេនិជាម្រទង់េពាម្រពោះទ័យ។ រឯី
ក្ាំណត់ម្រតាស្ដលម្រទង់មិនសចលអាីទាំងអេ ់ គឺការម្របម្រពឹតតអាំសពីអយុតតិចាំសរោះមនុេៃដូចោា  
គឺម្រតវូេងវញិសោយោា នក្រណីសលីក្ស្លង)។ (អោះា៉ត់ ស យីសៅក្ាុងវាគឺសខ្ាយ) 
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វហ្វព ត់ស្បបសនោះគឺស្តងម្របស្ជងស្ាីអាំសពីលអឱ្យបានមុនសគ។ តាវហ្វព ត់សនោះសគសៅថាតាវ
ហ្វព ត់ណាេ ូហ្វ។ សនោះគជឺាចតិតស្ដលេងប់េាប់េាល់ ់្( املطمئنة انلفس )។  
២-បុគាលស្ដលតាវហ្វព ត់ និងម្របកាន់ខាា ប់ស្តការម្របតិបតតិេាំខាន់ៗ។ ក្៏ប៉ុស្នត សគសចៀេ
មិនផុ្តពីអាំសពីបាបស្ដលខ្លួនសគម្រតូវម្របទោះ មិនស្មនសោយសចតនា។ សគម្រតូវ អល់សឡាោះ 
ស្គក្លបងនឹងអាំសពីបាបសនោះសោយពុាំបានសបតជាញ ចិតតស្ាី។ រាល់សពលស្ដលខ្លួនម្របម្រពឹតត 
សគស្តងបសនាា េខ្លួនឯង។ សគសស្គក្ស្គត យ ស យីសបតជាញ សចៀេវាងពីរាល់មូលស តុ
ទាំងឡាយស្នអាំសពីបាប។ សនោះគឺជាចិតតស្ដលស្តងស្តបសនាា េខ្លួនឯង ( اللوامة   انلفس  )។  
៣- បុគាលស្ដលតាវហ្វព ត ់ ស យីម្របកានប់ានខាា ប់ខ្ាួនមយួរយៈកាល។ បនាា បម់ក្ 
ម្រតូវចញ់អាំណាចតណាា ក្ាុងអាំសពីបាបខ្លោះ ស យីសគស្ាីអាំសពសីនាោះ។ សនោះសោយ
អាំណាចតណាា បងេាំសគ។ លុោះសគស្ាីរចួ សគស្គត យសម្រកាយ។ ក្៏ប៉ុស្នត សគេនានងឹខ្លួនឯង
ថានងឹតាវហ្វព ត់អាំពីអាំសពបីាបសនោះ។ សនោះគឺជាចិតតទទលួខុ្េម្រតូវ ( املسؤولة  انلفس  )។ 
លទធផ្លវាគឺសម្រោោះថាា ក្់បាំផុ្ត សបីេិនជាសគពនារសពលនិងបស្ងអបងអង់ការតាវហ្វព ត។់ 
ជួនកាលសគអាចស្គល ប់មុននងឹតាវហ្វព ត។់ រាល់អាំសពទីាំងឡាយវាអាម្រេយ័នងឹលទធ
ផ្លចុងសម្រកាយរបេ់វា។  
៤-បុគាលស្ដលតាវហ្វព ត់ និងម្របកាន់ខាា បខ់្ាួនបានមួយរយៈ។ បនាា បម់ក្ សគម្រត
ឡប់សៅម្របម្រពតឹតអាំសពីបាបយ៉ងងប់ងុលសោយមនិភាញ ក្់រឭក្ពីសរឿងតាវហ្វព ត់ មិន
ស្គត យសម្រកាយចាំសរោះអាំសពីរបេខ់្លួន គឺជាចតិតស្ដលសម្របីឱ្យស្ាអីាំសពីអាម្រក្ក្់(  انلفس 

بالسوء  األمارة  ) បុគាលស្បបសនោះសគខាល ចម្រតូវបញ្ាបជ់ិវតិសោយអាំសពីអាម្រក្ក្់។ 
• សស្គា ោះម្រតង់ វាគជឺាឫេគល់ស្នការម្របតិបតតិផ្លូវចិតត ស យីរក្យសស្គា ោះម្រតងា់នន័យ
ម្របាាំមួយយ៉ង  
១- រក្យេមតីសស្គា ោះម្រតង់។ ២- បាំណងម្របាថាា សស្គា ោះម្រតង់(សអៀខ្សឡេី)  
៣- សបតជាញ ចតិតសស្គា ោះម្រតង។់ ៤- សស្គា ោះម្រតងក់្ាុងការសោរពតាមការសបតជាញ ចិតត។  
៥-សស្គា ោះម្រតងក់្ាុងការស្ាីឱ្យអាការៈខាងសម្រៅម្រតូវនឹងអាការៈខាងក្ាុងដូចជាការ ូេួ
ក្ក្ាុងេឡាត។  
៦-សស្គា ោះម្រតងក់្ាុងការេសម្រមចបាននូវឋានៈសផ្ៃងៗស្នស្គេនា គឺជាក្ម្រមិតស្ដល
ខ្ពេ់បាំផុ្តនិងម្របសេីរបាំផុ្ត។ ដូចជាសស្គា ោះម្រតងក់្ាុងការខាល ច េងឃមឹ ការតសមាីង 
ការលោះបង់ចិតតសលាភលន់ ការសពញចិតត ការពឹងស្ផ្អក្សេចក្តីម្រេឡាញ់ និងរាល់
ការម្របតិបតតផិ្លូវចិតតទាំងឡាយ។ នរណាានលក្េណៈសស្គា ោះម្រតងក់្ាុងការម្របកាន់
ស្ដលបានសលីក្សឡងីគឺសគជាមនុេៃសស្គា ោះម្រតង ់ ពីសម្ររោះសគជាមនុេៃស្ដលសស្គា ោះ
ម្រតង់ជាទីបាំផុ្ត។ រេ៉ ុលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេនថ៍ា៖  
ានន័យថា៖ ចូរពួក្អាក្ម្របកាន់ខាា ប់នឹងភាពសស្គា ោះម្រតង់។ ពតិណាេ់ ភាពសស្គា ោះ
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ម្រតង់នឹងនាាំសៅកាន់អាំសពលីអ ស យីអាំសពីលអនាាំសៅកាន់ឋានេួគ៌។ បុរេាា ក់្សស្គា ោះ
ម្រតង់រ ូត ស យីសគស្េាងរក្ភាពសស្គា ោះម្រតង់ជានិចារ ូតដល់សគចរសៅចាំសរោះ អ
ល់សឡាោះ ថាសគជាមនុេៃសស្គា ោះម្រតង់។(អាលពូ់ខ្រ ីនងិមូេលឹម) 
បុគាលណាស្ដលសកី្តមនាិលេងៃយ័ចាំសរោះេចាភាព ស យីសគបួងេួងេុាំពី អល់
សឡាោះ សោយសស្គា ោះម្រតង់ ោា នក្ិសលេតណាា គឺភាគសម្រចីនសគនឹងទទួលបានេសម្រមច
ដូចម្របាថាា ។ សបីេិនជាសគមិនទទួលបានសទ គឺ អល់សឡាោះ ម្រទង់អភ័យសទេឱ្យសគ។ 
ផ្ាុយនឹងភាពសស្គា ោះម្រតង់គឺការកុ្ ក្សបាក្ម្របាេ់។ ការក្ ុក្ដាំបូងបងអេ់សចញ
ពីចិតតសៅកាន់អណាត ត ស ីយវានឹងបាំផ្តល ញអណាត ត បនាា ប់មក្ការកុ្ ក្សនោះ
សៅកាន់អវយវៈ ស ីយវាបាំផ្តល ញនូវរាល់ការម្របម្រពឹតតរបេ់អវយវៈដូចជាវាបាន
បាំផ្តល ញអណាត ត គឺរក្យេមតីរបេ់សគ។ ដូសចាោះ ការកុ្ ក្សនោះម្រជាបសលីេមតីរបេ់
សគ អាំសពីរបេ់សគ ស យីអាំសពអីាម្រក្ក្់ម្រតួតម្រតាសលីខ្លួនរបេ់សគ។ 
• សេចក្តីម្រេឡាញ់សោយការម្រេឡាញ់ចាំសរោះ អល់សឡាោះ រេ៉ ូលរបេ់ម្រទង់និងពួក្
អាក្ានជាំសនឿ។ សេចក្តីម្រេឡាញ់សនោះនងឹទទលួបានរេជាតិស្ផ្អមស្លាមស្នជាំសនឿ។ 
រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ បីម្របការ នរណាានបី
ម្របការសនោះក្ាុងខ្លួន អាក្សនាោះនងឹស្គា ល់រេជាតិស្នជាំសនឿ ទីមយួអាក្ស្ដលម្រេឡាញ់ 
អល់សឡាោះ  និងអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់ខាល ាំងជាងម្រេឡាញ់អាីៗទាំងអេ់។ ទីពីរអាក្
ស្ដលម្រេឡាញ់មនុេៃាា ក់្ោា នស តុផ្លអាីសម្រៅពីម្រេឡាញ់ក្ាុងនាម អល់
សឡាោះ។ ទីបីអាក្ស្ដលេអប់មិនចង់កាល យជាមនុេៃោា នជាំសនឿ(កាស ាៀរ) បនាា ប់ព ី
អល់សឡាោះ ម្រទង់បានេសស្រងាា ោះសគឱ្យរចួផុ្តពអីាំសពីសនោះ សម្របៀបបីដូចជាេអប់មនិចង់
ឱ្យសគយក្សៅសបាោះក្ាុងភាក់្សភលងីស្ដលក្ាំពុងសឆ្ោះ។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
សបីេិនជាបណតុ ោះនូវរុក្េជាតិស្នសេចក្តីម្រេឡាញ់ក្ាុងចិតត ស យីសម្រស្គចសោយទឹក្
សស្គា ោះេរ និងម្របតិបតតតិាមណាពីគនឺឹងទទួលបានផ្លសម្រចីន ស យីផ្តលផ់្ល
យ៉ងសពញសលញសោយការអនុញ្ញា តពីម្រពោះជាាា េ់របេ់វា។ សេចក្តីម្រេឡាញ់
សនោះានបួនម្របសភទ ១- ម្រេឡាញ់ អល់សឡាោះ  គជឺាឫេគល់ស្នជាំសនឿ។  
២- ម្រេឡាញ់និងេអបក់្ាុងនាម អល់សឡាោះ គឺជាកាតពាក្ិចា1។  

1និយយពីការម្រេឡាញ់និងេអប់ចាំសរោះមនុេៃ(អាល់វ៉ាឡាក្និងអាល់ហ្វព រក៉្) ានបីម្របសភទ  
ក្-អាក្ស្ដលម្រេឡាញ់សស្គា ោះម្រតង់ោា នចិតតេអប់គឺពួក្អាក្ានជាំសនឿម្រជោះថាល ដូចជាពួក្ណាពី 
ពួក្អាក្សស្គា ោះម្រតង់ ជាពិសេេគឺណាពីសយងីមូហ្វាំា់ត់ ម្រគួស្គរោត់និងេហ្វហ្វព ត់
របេ់ោត់។  
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៣- ម្រេឡាញ់ជាមួយនឹង អលស់ឡាោះ គឺយក្អាក្សផ្ៃងមក្រមួជាមួយនឹង អល់សឡាោះ 
ក្ាុងសេចក្តីម្រេឡាញ់ស្ដលជាកាតពាក្ចិា។ ដូចជាការម្រេឡាញ់របេ់ពកួ្មូេារគីីន
ចាំសរោះម្រពោះបដាិរបេព់ួក្សគ វាជាឫេគល់ស្នអាំសពេីាីរកិ្។ សេចក្តីម្រេឡាញ់ស្បប ម្ា
ជាតិ ដូចជាម្រេឡាញ់ឪពុក្ាត យ កូ្នសៅ ចាំណីអាហ្វរ... គឺជាសេចក្តីម្រេឡាញ់
ស្ដលសគអនុញ្ញា ត។ សដមីបឱី្យ អល់សឡាោះ ម្រេឡាញ់អាក្ គឺអាក្ម្រតូវលោះបង់ការ
សលាភលន់សៅក្ាុងសលាក្ិយ។ រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ 
ានន័យថា៖ ចូរលោះបង់ការសលាភលន់ក្ាុងសលាក្ិយគឺ អល់សឡាោះ ម្រទងន់ឹង

ខ្- េអប់ោច់ខាតគឺពួក្កាស ាៀរ ពួក្មុេារគីីន និងពួក្មូណា ាគីីន។  
គ-ម្រេឡាញ់ផ្ងេអប់ផ្ងគឺពួក្អាក្ានជាំសនឿស្ដលម្របម្រពឹតតអាំសពីបទសលាេី។ ម្រេឡាញ់
ចាំសរោះជាំសនឿស្ដលសគាន ស យីេអប់ចាំសរោះអាំសពីបទសលាេីស្ដលសគម្របម្រពឹតត។ ការ
ម្រេឡាញ់ពួក្ការស ាៀរនិងោាំម្រទពួក្សគគឺស្បងស្ចក្ជាពីរម្របសភទ។  
១- ម្រេឡាញ់ស្ដលនាាំឱ្យខាា ត់ម្ររត់សចញពីឥស្គល មគឺោាំម្រទស្គេនារបេ់ពួក្សគ។  
២-ោាំម្រទនូវអាីស្ដលចាប់ហ្វម ក៏្បុ៉ស្នតមិនសចញពីស្គេនាសនាោះសទ។ គឺោាំម្រទកិ្ចាការឌុន
យ៉របេ់ពួក្សគ សគធ្លល ក់្ក្ាុងភាពម្រេសពចម្រេពិល ម្រចបូក្ម្រចបល់លាយឡាំរវាងការ
ម្របាម្រេ័យទាំនាក់្ទាំនងលអជាមួយនឹងពួក្កាស ាៀរ(ស្ដលពុាំស្មនជាេម្រតូវស ា្ីេស្រងាា ម) 
និងការេអប់ពួក្សគ ស យីដក្ខ្លួនសចញពីពួក្សគ។ សគម្រតូវស្បងស្ចក្ឱ្យចាេ់រវាងម្របការ
ទាំងពីរសនោះគឺម្រតូវផ្តល់ភាពយុតតិ្ ម៌ និងម្របាម្រេ័យលអជាមួយនឹងពួក្សគ។ ពុាំស្មនជាក្តី
ម្រេឡាញ់ស្ដលសចញពីចិតត។ សគអនុញ្ញា តឱ្យអាណិតអាេូរចាំសរោះពួក្អាក្កាស ាៀរស្ដល
ទន់សខ្ាយ និយយរក្យេមតទីន់ភលន់ជាមួយពួក្សគ។ ពិតណាេ់ អល់សឡាោះ បាន
បនាូលថា៖ نثڃچ چ چ چ ڇڇڇڇ ڍ  ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ مث ានន័យថា «
អល់សឡាោះមិនហ្វមឃាត់ពួក្អាក្ក្ាុងការស ា្ីលអ និងផ្តល់ភាពយុតតិ្ម៌ចាំសរោះពួក្អាក្កា
ស ាៀរស្ដលមិនស ា្ីេស្រងាា មជាមួយពួក្អាក្ក្ាុងសរឿងស្គេនា ស យីមិនបសណត ញពួក្អាក្
សចញពីផ្ាោះេស្មបងរបេ់ពួក្អាក្។ ពិតណាេ់ អល់សឡាោះ ម្រទង់ម្រេឡាញ់ម្រពោះទ័យពួក្
អាក្ស្ដលម្របកាន់ខាា ប់នូវភាពយុតតិ្ម៌។ (អាល់មុមតា ុណីោះ ៨) រឯីការេអប់និងចងេម្រតូវ
ជាមយួនឹងពួក្សគ វាជាសរឿងមួយសផ្ៃងសទៀតស្ដល អលស់ឡាោះ បងាា ប់បញ្ញា សោយបនាូល
របេ់ម្រទង់ថា៖نث ٱٻٻٻ ٻ پپ پ پ  ڀ ڀ مث ានន័យថា «
ឱ្! ពួក្អាក្ស្ដលានជាំសនឿ! ចូរកុ្ាំយក្េម្រតវូរបេ់សយងីនិងេម្រតវូរបេ់ពួក្អាក្ស ា្ីជា
មិតតភ័ក្តិសោយពួក្អាក្ផ្តលស់េចក្តីម្រេឡាញ់ចាំសរោះពួក្អាក្។(អាល់មុមតា ុណីោះ  
១)អាចផ្តល់ភាពយុតតិ្ម៌ដល់ពួក្សគក្ាុងការម្របាម្រេ័យទក់្ទងោា ជាមួយនឹងការេអប់
សខ្ពីមពួក្សគ មិនម្រតូវម្រេឡាញ់សពញចិតតចាំសរោះពួក្សគដូចជាទសងាីរបេ់រេ៉ ូលុលសឡាោះ
ចាំសរោះពួក្ជិ ាសៅា៉ឌីណោះ។ 
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ម្រេឡាញ់េពាម្រពោះទ័យចាំសរោះអាក្។ 
• តាវក័ាា ល់(ការម្របគល់ខ្លួន) គឺការសផ្ារចិតតនិងការពងឹស្ផ្អក្ចាំសរោះ អល់សឡាោះ 
ក្ាុងការេសម្រមចនូវអាីស្ដលខ្លួនម្របាថាា ចង់បាននិងការរុញម្រចនម្របការអាម្រក្ក្់ជាមួយ
នឹងការសជឿទុក្ចិតតចាំសរោះ អល់សឡាោះ ស យីស្ាីនូវរាល់ស តុជាបចា័យស្ដលម្រេប
ចាប់។ សបាោះបងក់ារសផ្ារចិតតគឺជាការក្បតន់ឹងជាំសនឿតាវស ត ស យីការសបាោះបង់
ស តុជាបចាយ័គឺការអេមតាភាពនិងបញ្ញា មិនសពញលក្េណៈ។ ក្ស្នលងស្នតាវក័ាា ល់
គឺមុននងឹស្ាី ស យីវាជាស្ផ្លផ្តា ស្នភាពយ៉កិ្នសជឿជាក្ ់ស យីវាានបីម្របសភទ  
១- វ៉ាជិប(កាតពាក្ចិា) គឺការតាវក័ាា ល់ចាំសរោះ អល់សឡាោះ ក្ាុងក្ិចាការអាីស្ដលោា នអាក្
ណាអាចស្ាីបានសម្រៅពី អល់សឡាោះ  ដូចជាការស្ាីឱ្យជាំងឺជា។  
២- ហ្វរ៉ាម (បម្រាម) ស្ចក្សចញជាពីរម្របសភទ  
១-េាីរកិ្្ាំ គឺការពឹងស្ផ្អក្ទាំងម្រេុងចាំសរោះស តុជាបចាយ័ គឺវាានឥទធិពល
ទាំងម្រេុងក្ាុងការនាាំមក្នូវម្របសយជន៍និងការរុញម្រចនសម្រោោះថាា ក្1់។  

1សតីការយក្ស តុជាបចា័យនិងការតាវក័ាា លា់នភាពផ្ាុយោា ស្ដរឬសទ? វាានសម្រចីនស្ផ្ាក្  
១- នាាំមក្នូវម្របសភទស្ដលោា ន ស យីវាានបីស្ផ្ាក្គឺ  
ក្-មូស តុស្ដលជាក់្លាក់្ដូចជាការសរៀបអារ ៍ពិរ ៍ចង់បានកូ្ន សបីេិនជា
សបាោះបង់ស តុជាបចា័យសនោះ ស យីចង់បានកូ្នវាគឺជាសរឿងឆ្ាួត។ សនោះពុាំស្មនជាសរឿងតាវក័្ា័
លសនាោះសទ។  
ខ្- មូលស តុស្ដលមិនជាក់្លាក់្ ក៏្បុ៉ស្នតស តុជាបចា័យភាគសម្រចីនគឺមិនអាចសកី្តសឡងី
ដូចជាអាក្ដាំសណីរឆ្លងកាត់វាលខ្ាច់ស្គហ្វរ៉ាសោយោា នសេបៀង។ ទសងាីសនោះពុាំស្មនជាតា
វក័ាា ល់សនាោះសទ ស យីការយក្សេបៀងសៅជាមួយគឺជាសរឿងស្ដលសគបងាា ប់សម្រតៀម។ ពិត
ណាេ ់រេ៉ ូលុលសឡាោះ សៅសពលោត់សចញដាំសណីរ ោត់សម្រតៀមសេបៀង ស យីជួលអាក្
នាាំផ្លូវសៅកាន់ា៉ឌីណោះ។  
គ-ស តុជាបចា័យស្ដលសគគិតស្គា នថាជាអាក្េសម្រមចសោយោា នភាពសេចក្តីទុក្ចិតតជាក្់ស្េតង 
ដូចជាអាក្ស្ដលខិ្តខ្ាំម្របឹងស្ម្របងរោិះរក្ម្រគប់មស្ាបាយសដីមបទីទួលបានផ្លអាីមួយ គឺវាមិន
សចញ ួេពីការតាវក័ាា ល់សនាោះសទ។ មិនស្តបុ៉សណាណ ោះ សបាោះបង់ការស្េាងរក្គឺពុាំស្មនជាតាវ ័
កាា ល់សនាោះសទ។ អូសមីរ បាននិយយថាអាក្តាវក័ាា លស្ដលោក់្ម្រោប់ពូជោាំក្ាុងដី ស យីសគ
តាវក័ាា ល់ចាំសរោះ អល់សឡាោះ។  
២- រក្ាអាីស្ដលានម្រស្គប់ចាំសរោះអាក្ស្ដលានសេបៀងស្ដលហ្វឡាល់ ស យីរក្ាទុក្ សនោះគឺ
មិនសចញសម្រៅពីការតាវក័ាា លស់នាោះសទ។ ជាពិសេេ សបីេនិជាសគានម្រគួស្គរ។ ពិតណាេ ់
ណាពីបានលក់្សដីមសលាកុី្លេមពន័ធហ្វព នីណាសទៀរ ស យីោត់បានសម្រតៀមសេបៀងេម្រាប់
ម្រគួស្គរោត់រយៈសពលមួយឆ្ា ាំ(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម)។  
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ខ្.េាីរកិ្តូច ដូចជាពឹងសៅសលីបុគាលក្ាុងការម្របក្បរបរចញិ្ា ឹមជីវតិ សោយោា ន
ជាំសនឿសលីឥទធិពលឯក្រាជយភាពរបេ់បុគាលសនាោះ។ ក្៏ប៉ុស្នតពងឹស្ផ្អក្ចាំសរោះសគសលេី
ពីជាំសនឿថាសគម្រោន់ស្តជាមូលស តុប៉ុសណាណ ោះ។  
៣-សគអនុញ្ញា តិ គឺសផ្ារការងារឱ្យអាក្ដស្ទស្ាី និងពឹងស្ផ្អក្សលសីគ ស្ដលការងារសនាោះសគ
ានលទធភាពអាចស្ាីបាន ដូចជាការលក្់ដូរ។ ក្៏ប៉ុស្នតសគមនិអនុញ្ញា តឱ្យនិយយថា 
ខ្ញុ ាំតាវក័ាា លច់ាំសរោះ អល់សឡាោះ  និងចាំសរោះអាក្។ ស្តសគម្រតូវនយិយថា ខ្ញុ ាំសផ្ារការងារ
សនោះឱ្យអាក្ ឬពងឹអាក្ឱ្យស្ាីការងារសនោះ។ 
ដឹងគុណ សលចសឡងីនូវឥទធពិលស្នពរជយ័ នងិសនៀក្ា៉ត់របេ់ អល់សឡាោះ ចាំសរោះ
ខ្ញុ ាំបសម្រមីក្ាុងចិតតរបេ់សគសោយជាំសនឿ នងិសៅសលីអណាត តរបេ់សគសោយសេចក្តី
េរសេីរ នងិតាមរយៈអវយវៈរបេ់សគសោយការស្ាីអុីហ្វព ហ្វា ត់។ គឺម្របាថាា េម្រាប់
ខ្លួនឯង ស យីការអត់្ាត់គឺជាមស្ាបាយេម្រាប់សម្រៅពកីារដឹងគុណ។ ការដងឹ
គុណម្របម្រពឹតតសៅតាមរយៈចតិត អណាត ត នងិអវយវៈ។ ការដឹងគុណាននយ័ថា សម្របី
ម្របាេ់សនៀក្ា៉ត់ក្ាុងការសោរពម្របតិបតតិចាំសរោះ អល់សឡាោះ។ 
• ការអត់្ាត់ គឺសបាោះបង់ការបតងឹតវ៉ាឬតអូញស្តអរពីការវចឺប់សម្រោោះថាា ក្់សៅកាន់
អាក្សផ្ៃងសម្រៅពី អល់សឡាោះ  ស យីការបតឹងតវ៉ាសនោះសៅកាន់ អល់សឡាោះ ជាាា េ់។  
អល់សឡាោះ ជាាា េ់ម្រទង់បានានម្រពោះបនាូលថា៖ نث ىث   يث   حج  مج  جح  محمث  
ានន័យថា៖ ពិតណាេ់ សគនងឹផ្តល់េម្រាប់ពកួ្អាក្ស្ដលអត់្ាត់នូវផ្លបុណយរបេ់
ពសួគសោយពុាំអាចគណនាបាន។ (អាេ ់ៃូសមរី ១០) 
រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ាននយ័ថា៖ នរណាអត់្ាត់  អល់

៣-បងាា រសម្រោោះថាា ក់្ស្ដលមិនទន់សកី្ត ការសបាោះបង់ស តុជាបចាយ័ក្ាុងបងាា រសម្រោោះថាា ក់្ 
ពុាំស្មនជាលក្េខ្ណឌ ស្នការតាវក័ាា ល់សទោះសទ។ ដូចជារក់្អាវសម្រកាោះ ចងអូដឋនឹងស្ខ្ៃ។ 
តាវក័ាា ល់ក្ាុងបញ្ញា សនោះគឺពឹងសលអីាក្ស្ដលបងាមូលស តុ ពុាំពឹងសលីស តុសនាោះសទ ស យី
ម្រតូវសពញចិតតនឹងការក្ាំណត់របេ់ អល់សឡាោះ។  
៤- បាំបាត់សម្រោោះថាា ក្់ស្ដលបានសកី្តរចួ ស្បងស្ចក្ជាបីស្ផ្ាក្  
ក្-ោច់ខាតដូចជាទឹក្បាំបាត់ការសម្រេក្។ សបាោះបង់ម្របការស្បបសនោះពុាំស្មនជាតាវក័ាា ល់
សនាោះសទ។  
ខ្-ម្រេសពចម្រេពិលដូចជាការជប់បូបឈាម។ល។ មិនផ្ាុយនឹងតាវក័ាា ល់សទ។ ពិត
ណាេ់ រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានពាបាលជាំងឺ ស យីោត់សម្របីឱ្យសគពាបាលផ្ងស្ដរ។  
គ-មូលស តុស្ដលមិនពិត ដូចដុតក្សាល ចមុខ្របួេសដីមបកុី្ាំឱ្យសកី្តជាំងឺ ស ា្ីស្បបសនោះ
ផ្ាុយនឹងភាពសពញសលញស្នតាវក័ាា ល់។ 
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សឡាោះ នឹងជួយឱ្យសគកាន់ស្តអត់្ាត់ ស យីោា នអាីស្ដលសគម្របទនជូននរណាាា ក់្
ម្របសេីរជាងនិងទូលាំទូលាយជាងការអត់ ា្ត់។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
អូសមីរ ( عنه   اهلل   رض  )បាននយិយថា សគោា នស្គក្លបងខ្ញុ ាំនឹងអាីមួយ សលីក្ស្លងស្ត អល់
សឡាោះ ម្របទនឱ្យខ្ញុ ាំសនៀក្ា៉តប់នួ សបីមនិក្ាុងស្គេនារបេខ់្ញុ ាំសទ ក្៏្ ាំស្ងជាងសនាោះស្ដរ
។ សបមីិនទទលួការសពញចតិតសទ ក្៏េងឃមឹផ្លបុណយពីម្រទង់ស្ដរ។ 
ការអត់្ាត់ានសម្រចីនក្ម្រមតិ ក្ម្រមិតទប គឺសបាោះបង់ការបតឹងតវ៉ាសោយការមិនសពញចិតត។ 
ក្ម្រមិតម្យម គឺសបាោះបង់ការបតងឹតវ៉ាសោយសេចក្តីសពញចិតត។ ក្ម្រមិតខ្ពេ់គឺការេរសេីរ
ដល់ អល់សឡាោះ ចាំសរោះសម្រោោះថាា ក្់ស្ដលបានសក្ីតសឡងី។ ចាំសរោះអាក្ស្ដលម្រតូវសគជិោះ
ជាន់សោយអយុតតិ្ម៌ ស យីសគបានបងួេងួោក្់បណាត ស្គចាំសរោះអាក្ស្ដលជោិះជាន់
សនាោះ គឺសគបានវាោះេម្រាបខ់្លួនឯង និងទទលួបានេិទធិរបេខ់្លួន ស្តានន័យថាសគពុាំ
បានអត់្ ាត់សនាោះសទ។ 
ការអត់្ាត់ានពីរម្របសភទ ១-ផ្លូវកាយ សនោះពុាំស្មនជាសោលបាំណងស្ដលសយងីចង់
និយយសនាោះសទសៅក្ាុងអតាបទសនោះ។  
២-ផ្លូវចតិត គឺអត់្ាត់មិនស្ាីរាលច់រតិឬកាមក្ិសលេស្ដលចង់ម្របម្រពឹតត និងក្តាត ចាំបាច់
ស្នទាំសនីងចតិត1។   
អាីទាំងអេ់ស្ដលមនុេៃជួបម្របទោះសៅក្ាុងសលាក្ិយសនោះមិនសចៀេផុ្តពពីីរម្របសភទ
សនោះសទគឺ ក្-អាីស្ដលម្រតូវនងឹទាំសនីងចិតតរបេ់សគ ដូសចាោះសគចាំបាច់ម្រតូវអត់្ាត់ក្ាុងការ
បាំសពញកាតពាក្ិចាចាំសរោះ អល់សឡាោះ ក្ាុងសនាោះានការដងឹគុណ មិនម្រតូវបស្ងារអាី
មួយស្ដលម្រតូវចិតតរបេ់សគសនាោះសលាីេចាំសរោះ អល់សឡាោះ ជាាា េ់។  
ខ្-ផ្ាុយនងឹទាំសនងីចិតតរបេ់សគគាឺនបីស្ផ្ាក្ ១-អត់្ាត់សលកីារម្របតិបតតិចាំសរោះ អល់
សឡាោះ  ស យីចាំបាច់សលីសគម្រតូវម្របតបិតតិនូវ ា័រទូទាំងឡាយ ស យីគបបមី្របតិបតតអិាំសពី
េ ូណិត។ ២-អត់្ាតអ់ាំពីការម្របម្រពឹតតសលាេីចាំសរោះ អល់សឡាោះ។ សគចាំបាច់ម្រតូវសបាោះបង់
ម្របការហ្វរ៉ាម ស យីគបបមី្រតូវសបាោះបង់ម្របការមឹក្សរ៉ាោះ។  
៣-អត់្ាត់សលីការក្ាំណត់លខិ្តិរបេ់ អល់សឡាោះ  ចាំបាច់ម្រតូវេងាត់អណាត តមិន

1ការអត់ ា្ត់ម្របសភទសនោះគឺការអត់ ា្ត់អាំពីកាមកិ្សលេសម្រេក្ឃាល នចាំណីអាហ្វរនិងផ្លូវ
សភទ។ ការអត់្ាត់សនោះសគសៅថា ភាពស្គអ តេអាំបរេុិទធ។ សបីេិនជា អត់ ា្ត់ក្ាុងការស ា្ី
េស្រងាា មវញិសគសៅថាកាល ហ្វន។ សបីេិនជាអត់ ា្ត់ក្ាុងការទប់ក្ាំ ងឹវញិគឺសៅថាចិតត
អាំណត់។ សបីេិនជាក្ាុងការបិទបាាំងកិ្ចាការអាីមួយសគសៅថាបិទបាាំងសរឿងអាង៌ក្ាំបាាំ
ង។ សបីេិនជាអត់ ា្ត់អាំពីអាីស្ដលសលេីពីការរេស់ៅគឺការសគសៅលោះបង់ការសលាភល
ន់។ សបីេិនជាអត់ ា្ត់សលីអាីស្ដលតិចតួចស្នម្រទពយេមបតតិឌុនយ៉គឺសគសៅេុខ្ចិតត។ 
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បតឹងតវ៉ា េងាត់ចិតតមិនជាំទេ ់ និងខ្ឹងេមាចាំសរោះការលខិ្តិក្ាំណត់របេ់ អល់
សឡាោះ។ ទប់ស្គា តអ់វយវៈរាងកាយពីការម្របម្រពតឹតអាីស្ដល អល់សឡាោះ មិនេពាម្រពោះទ័
យដូចជាការយាំស្ម្រេក្ ស្ ក្សខា ស្ ក្អាវ ទោះក្ាំសផ្លៀងខ្លួនឯង។ល។ ស យីគបបី
សពញចិតតចាំសរោះអាីស្ដល អល់សឡាោះ បានលិខ្ិតក្ាំណត។់ 
 សតីមួយណាម្របសេីរជាងអាក្ានស្ដលដឹងគុណឬអាក្ម្រក្ស្ដលអត់្ាត់? 
សបីេិនជាអាក្ានចាំណាយម្រទពយក្ាុងការសោរពម្របតិបតតិចាំសរោះ អល់សឡាោះ  ឬេនៃាំ
ទុក្ម្របតបិតតិចាំសរោះ អល់សឡាោះ។ ស្បបសនោះគឺម្របសេីរជាងអាក្ម្រក្ ស្តសបីសគចាំណាយ
ភាគសម្រចីនក្ាុងម្របការស្ដលហ្វរូេគឺអាក្ម្រក្ម្របសេីរជាង។ រេ៉ ូលុលសឡាោះ បានាន
ម្របស្គេនថ៍ា៖ ាននយ័ថា៖ អាក្ផ្តល់ចាំណីអាហ្វរស្ដលដឹងគុណគាឺនឋានៈសេាី
នឹងអាក្បួេស្ដលអត់្ាត់។(អោះា៉ត់) 
• ការសពញចិតតគកឺារេុខ្ចិតតទទលួអាីមួយនិងម្រគប់ម្រោន់ ស យីទីតាាំងរបេ់វាគឺ
បនាា ប់ពីសក្តីអាំសពីរចួ។ ការសពញចិតតនងឹការលខិ្ិតក្ាំណត់របេ់ អល់សឡាោះ គឺជា
ឋានៈខ្ពេ់បាំផុ្តស្នអាក្ស្ដលបញ្ា ិតខ្លួនចាំសរោះ អល់សឡាោះ។ វាគឺជាផ្លស្នសេចក្តី
ម្រេឡាញ់និងការតាវក័ាា ល។់ រឯីការទូអាបងួេងួចាំសរោះ អល់សឡាោះ ឱ្យលុបបាំបាត់
នូវអាំសពីមឹក្រ ៉េូទាំងឡាយគឺវាផ្ាុយនឹងសេចក្តីសពញចិតត។ 
•  ូេួក្( اخلشوع)គឺជាសលីក្តសមាងី ការបនាា បខ្លួន និងឱ្នលាំសទន។  ូស្ ៃ ាោះ បាន
និយយថាចូរម្របុងម្របយត័ា ូេកួ្ស្ដលានចិតតពុតតបត។់ សគេួរោត់ថា សតីអាីជា ូេួ
ក្ស្ដលានពុតតបត់? ោត់សឆ្លយីថា គឺស ញីខ្លួនម្របាណ ូេួក្ ស្តចិតតមិន ូេួក្។ 
 ូស្ ៃ ាោះ បាននិយយសទៀតថា អាីស្ដលពួក្អាក្បាត់បង់ពសី្គេនារបេ់ពួក្អាក្គឺការ
 ូេួក្។ បានសេចក្តីថា អុហី្វព ហ្វា ត់ស្ដលសផ្តីមសោយភាព ូេួក្គឺទទួលបានផ្ល
បុណយតាមក្ម្រមិតស្នការ ូេកួ្។ ដូចជាេឡាត ណាពីោត់បានានម្របស្គេន៍ថាអាក្
ស្ដលេឡាតោា នទទួលបានផ្លអាីពីការេឡាតរបេ់សគសម្រៅពីរក្់ក្ណាត ល ឬមួយ
ភាគបួន ឬមួយភាគសម្រចីន ឬមយួភាគដប់ ជួនកាលោា នទទលួបានផ្លអាទីាំងអេពី់
ការេឡាតរបេ់សគសោយស្គរោា នភាព ូេកួ្ទាំងម្រេុងស្តមតង។ 
• សេចក្តីេងឃមឹគេឺមលឹងសមលីភាពទូលាំទូលាយស្នក្តីសមតាត របេ់ អល់សឡាោះ 
ស យីផ្ាុយនងឹេងឃមឹគឺអេេ់ងឃមឹ។ ការម្របតិបតតិស្ដលានសេចក្តេីងឃមឹគឺ
ខ្ពង់ខ្ពេជ់ាងភាពសកាតខាល ច។ ពីសម្ររោះសេចក្តីេងឃមឹសនោះនឹងបនៃល់នូវគាំនិត
វជិាានចាំសរោះ អល់សឡាោះ  ស យីម្រទង់បានបនាូលថា៖   
ានន័យថា សយងីសៅជាមយួនឹងការគិតរបេ់ខ្ញុ ាំបសម្រមីសយងីចាំសរោះសយងី។(មូេលឹម) 
សេចក្តេីងឃមឹសនោះានពីរក្ម្រមតិគឺ  
ក្ម្រមិតខ្ពេ់ ការស្ាីអាំសពីលអនងិការម្របតបិតតិស្ដលេងឃមឹផ្លតបេាងរបេ់ អល់សឡាោះ។  
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អាអុីេាោះ បាននិយយថាបពិម្រតរេ៉ ូលុលសឡាោះ نثٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پمث ាន
ន័យថា (ស យីពួក្អាក្ស្ដលខ្ាំម្របតិបតតិ ស យីចិតតរបេ់ពកួ្សគភ័យខាល ច) គជឺា
អាក្ស្ដលលួចសគ  ៃណីា នងិផ្ឹក្ម្រស្គ ស យីសគខាល ច អលស់ឡាោះ ស្មនសទ? ោត់
បានសឆ្លីយថា ស្ន! កូ្នម្រេីរបេ់អាពូបាសក្ីរ មិនស្មនសទ ក្ប៏៉ុស្នតពួក្សគគឺពួក្អាក្
ស្ដលេឡាត បួេ ស្ាេីហ្វា សកាោះ ស យីពកួ្សគភ័យខាល ចសគមិនទទួលយក្អាំសពី
លអរបេព់ួក្សគ។ نثڀ ڀٺ ٺمث ានន័យថា( ពួក្សគទាំងសនាោះម្របណាាំង
ម្របស្ជងោា ក្ាុងការស្ាីអាំសពីលអ)។ (អាត់សតៀរមី ៃ)ី 
ក្ម្រមិតទប អាក្ស្ដលម្របម្រពឹតតអាំសពីបាប ស យីតាវហ្វព តេ់ងឃមឹការអភ័យសទេរបេ ់
អល់សឡាោះ។ រឯីអាក្ម្របម្រពតឹតបទសលាេីស្ដលសបតជាញ ចិតតសបាោះបង់សដីមបតាវហ្វព ត់និង
េងឃមឹក្តីសមតាត របេ់ អល់សឡាោះ គឺជាការប៉ងម្របាថាា មិនស្មនជាសេចក្តេីងឃមឹសទ។ 
សនោះគឺជាម្របសភទស្ដលសគេតីបសនាា េ ស យីពីរចាំណុចដាំបូងគឺសគសកាតេរសេីរ។ 
អាក្ានជាំសនឿានពីរម្របការគអឺាំសពីលអនងិភាពសកាតខាល ច។ រឯីពួក្មូណា ាកិ្គឺ
ានពីរម្របការស្ដរគឺអាំសពីអាម្រក្ក្់និងក្តីម្រេស្ម។ 
• ការខាល ចគឺជាទុក្េក្ងាល់ស្ដលសក្ីតក្ាុងចិតតខាល ចម្រតូវទទលួរងនូវអាីស្ដលខ្លួនមិន
សពញចិតត។ សបីេនិជាអាីស្ដលសគេអប់សនាោះសក្ីតសឡងីជាក្់ស្េតង គឺសគសៅថាភយ័
ខាល ច ផ្ាុយនងឹសេចក្តីេុខ្។ វាមិនផ្ាុយនឹងសេចក្តីេងឃមឹ ប៉ុស្នតវាសក្ីតសឡងីសោយ
ការភ័យ ស យីសេចក្តីេងឃមឹសក្ីតសឡងីសោយការបង៉ម្របាថាា ។ ចាំបាច់ម្រតូវស្ត
ម្រចបាច់ចូលោា រវាងសេចក្តីម្រេឡាញ់ ការខាល ច នងិសេចក្តីេងឃមឹ។ អិបនូ ស្ក្យមិ 
បាននិយយថាចិតតស្ដលសឆ្ព ោះសៅកាន់ អល់សឡាោះ សម្របៀបដូចជាេតាបក្ៃ។ី សេច
ក្តីម្រេឡាញ់គកឺ្ាលបក្ៃ ីស យីខាល ច និងេងឃមឹសម្របៀដូចជាស្គល បទាំងពីររបេ់វា។ 
សបីេិនជាការខាល ចឋតិសៅក្ាុងចិតតគឺវាដុតបាំផ្តល ញចាំណង់តណាា  ស យីសដញឌុន
យ៉សចញពីចតិត។ ការខាល ចស្ដលជាកាតពាកិ្ចាគឺ ការខាល ចស្ដលជាំរុញឱ្យម្របតិបតតិម្របការ
វ៉ាជិប និងសបាោះបង់ម្របការហ្វរ៉ាម។ ការខាល ចស្ដលគបបគីកឺារខាល ចស្ដលជាំរុញឱ្យ
ម្របតិបតតិម្របការស្ដលគបបសី្ា ី ស យីសបាោះបង់ម្របការមកឹ្រ ៉ូេ ស យីវាានសម្រចនី
ម្របសភទគឺ  
១-ខាល ចទីក្ាំបាាំងនិងខាល ចក្ាុងនាមជាម្រពោះ ស យីខាល ចស្បបសនោះចាំបាច់ម្រតូវឧទាិេ
ចាំសរោះ អល់សឡាោះ ស្តមួយគត់ ស យីការបស្ងារការខាល ចស្បបសនោះសៅកាន់អាីសផ្ៃង
សម្រៅពី អល់សឡាោះ គឺជាអាំសពីេារីកិ្្ាំដូចជាខាល ចម្រពោះរបេព់ួក្មូេារគីីនស្ាីឱ្យសគាន
សម្រោោះថាា ក្់ ឬទទលួរងនូវអាីស្ដលខ្លួនេអប់សខ្ពមី។  
២- ខាល ចស្ដលហ្វរ៉ាម គឺសបាោះបង់ ម្របការវ៉ាជិប ឬស្ាីម្របការហ្វរ៉ាមសោយស្គរខាល ច
មនុេៃដូចោា ។ 
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៣- ខាល ចស្ដលសគអនុញ្ញា ត គកឺារខាល ចស្បប្មាជាតិដូចជាខាល ចេតាចចក្។ល។ 
• សបាោះបង់ភាពសលាភលន់ គបឺស្ងារចិតតម្របាថាា ពីអាីមួយសៅកាន់អាីស្ដលម្របសេីរជាង
សនាោះ។ សបាោះបង់ការសលាភលន់សៅក្ាុងសលាក្ិយគឺស្ាីចិតតនិងខ្លួនម្របាណបានម្រស្គក្
ម្រស្គនត។ ការចង់បានអាីៗសៅក្ាុងសលាក្ិយស្ាីឱ្យខ្ាល់ខាា យនិងសក្ីតទុក្េ។ ម្រេឡាញ់
ឌុនយ៉ជាក្ាលា៉េុីនស្នក្ាំ ុេឆ្ាងទាំងឡាយ។ ផ្ាុយសៅវញិការេអប់សលាក្ិយ
ជាមូលស តុស្នការសោរពម្របតិបតតិ។ ការលោះបង់ភាពសលាភលន់គឺយក្វាសចញពីក្ាុង
ចិតត។ ពុាំស្មនម្រោន់ស្តសចលវាសចញពីស្ដស្តចិតតសៅជាំរក្់សនាោះសទ។ សនោះម្រោន់ស្តជា
ការលោះបង់ភាពសលាភលន់របេ់ពួក្អាក្លងង់សលល ស្តប៉ុសណាណ ោះ។ រេ៉ ូលុលសឡាោះ បាន
ានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា៖ ម្រទពយលអស្ដលម្របសេីរបាំផុ្តគឺេម្រាប់បុគាលស្ដល
លអ។ (អោះា៉ត់) 
េម្រាប់អាក្ម្រក្ជាមយួនឹងម្រទពយេមបតតិានម្របាាំេណាឋ ន។  
១-រត់សគចពីម្រទពយសោយសេចក្តីេអប់ ស យីសចៀេវាងពីផ្លអាម្រក្ក្ន់ិងការរវល់
នឹងម្រទពយ សនោះគឺសគថា ា តិ(អាក្ស្ដលលោះបង់ភាពសលាភលន់)។  
២-េបាយរកី្រាយនងឹការទទលួបានម្រទពយេមបតតិ សគមិនេអប់សខ្ពីមម្រទពយរ ូត
ដល់ស្ាីឱ្យសគវចឺប់សោយស្គរម្រទពយ។ មនុេៃម្របសភទសនោះសៅថាអាក្ស្ដលរ ីា
(សពញចិតត)។  
៣-ានម្រទពយម្របសេីរជាងោា នម្រទពយសោយស្គរសគសពញចតិតនងឹម្រទពយេមបតតិ ក្៏
ប៉ុស្នតមិនដល់ថាា ក្់ពុោះររសដីមបទីទួលបានម្រទពយេមបតត។ិ ស្តសបីានម្រទពយមក្ដល់
សោយផ្លូវម្រតឹមម្រតូវសគទទលួយក្សោយភាពរកី្រាយ។ សបីេនិជាម្រតូវការភាពសនឿយ
 ត់ក្ាុងការស្េាងរក្គឺសគមនិខ្ាល់សនាោះសទ។ មនុេៃម្របសភទសនោះសៅថាអាក្ស្ដល
េាប់ចិតត។  
៤-សគសបាោះបង់ការស្េាងរក្ម្រទពយសោយស្គរសគអេមតាភាព សបីពុាំសនាោះសទគឺសគ
ម្របាថាា ចង់បានម្រទពយខាល ាំងណាេ់ សបីេិនជាានឱ្កាេ សគនឹងខ្ាំម្របឹងសដីមបទីទួល
បានម្រទពយេមបតតិ។ មនុេៃម្របសភទសនោះសៅថាមនុេៃសលាភលន់។  
៥- ម្រតូវបងេាំចិតតរក្ម្រទពយដូចជាមនុេៃអត់ឃាល ន មនុេៃោា នេសមលៀក្បាំរក្់ អត់
អាហ្វរ គឺសគសៅថាមនុេៃស្ដលទល់ម្រចក្ម្រតូវបងេាំចិតតរក្លុយ។ 
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ានបុរេាា ក្់សឈាា ោះ អាប់ឌល់សឡាោះ បានជួបជាមួយបុរេាា ក្់សទៀតសឈាា ោះ 

អាប់ឌុនណាពី។ អាបឌ់ល់សឡាោះ មិនសពញចិតតនឹងសឈាា ោះសនោះសទ ស យីក្៏និយយ
ថា ស តុអាីបានជាសគសោរពអាក្ដស្ទសផ្ៃងពី អល់សឡាោះ? បនាា ប់មក្ សគបានេួរ
សៅកាន់ អាប់ឌុនណាព ី សោយសរលថា៖ “សតីអាក្សោរពេកាា រៈអាីសផ្ៃងពី អល់
សឡាោះ ឬ?” អាបឌុ់នណាពី បានសឆ្លីយថា៖ “អត់សទ ខ្ញុ ាំមនិសោរពអាក្ដស្ទសម្រៅពី អ
ល់សឡាោះ សទ។ ខ្ញុ ាំជាមូេលមី ស យីខ្ញុ ាំសោរពេកាា រៈចាំសរោះ អលស់ឡាោះ ស្តមួយគត។់”  
អាប់ឌល់សឡាោះ បាននិយយថា៖ “ស តុអាីបានជាសឈាា ោះសនោះម្រេសដៀងសឈាា ោះពួក្
ម្រគិស្គា នស្ដលបានោក្់សឈាា ោះពួក្សគថា អាល់ឌល់ា៉សេៀេ អ  ីចឹង។” វាោា នអាី
ចស្មលក្សនាោះសទ។ ពិតណាេ់ ពួក្ម្រគិស្គា នសោរពេកាា រៈចាំសរោះ អុីស្គ ស យីអាក្
ស្ដលបានឮសឈាា ោះរបេ់អាក្ សគគិតថាអាក្សោរព ណាពីមូហ្វាំា៉ត់។ សនោះមិនស្មន
ជាសោលជាំសនឿរបេ់អាក្មូេលីមចាំសរោះ ណាពី របេ់សគសទ។ ប៉ុស្នត ម្រតូវឱ្យសគសជឿថា មូ
ហ្វាំា៉ត់ ជាខ្ញុ ាំរបេ់ អល់សឡាោះ និងជាអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់។  
អាប់ឌុនណាពី បាននិយយថា៖ “ណាពីមូហ្វាំា៉ត់ ជាមនុេៃស្ដលលអជាងសគ 
ស យីជាសៅហ្វា យស្ន បណាត អាក្នាាំស្គរទាំងអេ់។ សយងីោក្់សឈាា ោះស្បបសនោះចង់
បានពរជ័យ និងចង់េាិទធចាំសរោះ អល់សឡាោះ សោយឋានៈរបេ់ ណាពី សៅចាំសរោះម្រទ
ង់។ សយងីេុាំ ណាពី ឱ្យជួយអនតរាគមន៍តាមរយៈការសៅស្បបសនោះ។ ចូរកុ្ាំឆ្ងល់អី! 
បងរបេ់ខ្ញុ ាំសឈាា ោះអាប់ឌល ូ់សេន ស យីឪពុក្របេ់ខ្ញុ ាំសឈាា ោះ អាប់ឌល់ ជាអាក្នាាំ
ស្គរ។ សៅេម័យមុន សឈាា ោះទាំងអេ់សនោះលបណីាេ ់ ស យីសយងីបានស ញី
ជីដូនជីតារបេ់សយងីស្ាីស្បបសនោះស្ដរ។ ចូរអាក្កុ្ាំតឹងស្តងចាំសរោះបញ្ញា ទាំងសនោះអ។ី  
ពិតណាេ់ សរឿងសនោះម្រេលួសទ ស យីស្គេនាសយងីក៏្ម្រេលួស្ដរ។” 
អាប់ឌល់សឡាោះ បាននិយយថា៖ “អាំសពីអាម្រក្ក្់សៅជាំនាន់សម្រកាយសនោះខាល ាំងជាង
ជាំនាន់មុនសៅសទៀត។ គឺសគេុាំពីអាក្ដស្ទសផ្ៃងពី អល់សឡាោះ ស្ដលោា នលទធភាពអាី
សស្គោះសលីក្ស្លងស្ត អល់សឡាោះ េូមបសី្តអាក្សនាោះជា ណាពមូីហ្វាំា៉ត់ក្ត ី ឬបុគាល
កុ្េល្ម៌សម្រៅពោីត់ក្តដូីចជា  ូសេន ឬអាក្ដស្ទសផ្ៃងពីសគសទៀត គឺវាខុ្េពី
ជាំសនឿតាវស ត ស្ដលសគបានសម្របីសយងី ស យីខុ្េនឹងអតានយ័ស្នរក្យ ោា នសទ
ាា េ់ដពិ៏តម្របាក្ដ គឺានស្ត  អល់សឡាោះ  ។ ខ្ញុ ាំនឹងបងាា ញអាក្នូវេាំណួរខ្លោះៗ 
សដីមបបីក្ម្រស្គយឱ្យអាក្ដឹងពីក្ចិាការដ៏្ាំសនោះនងិលទធផ្លស្នការោក្់សឈាា ោះសនោះ 
ស យីសលីក្ជាឧទ ណ៍បញ្ញា ក្់។ ោា នអាជីាសោលបាំណងរបេ់ខ្ញុ ាំ សលីក្ស្លងស្ត
ជាម្របការម្រតឹមម្រតូវពិត នងិការអនុវតតតាម ស យីបក្ម្រស្គយពីម្របការខុ្េ និង
សជៀេវាងពីវា សម្របីោា ឱ្យស្ាីអាំសពីលអ ហ្វមឃាត់ោា ពីម្របការអាម្រក្ក្់។ អល់សឡាោះ ជា

ការេនានាោា សោយេនតិវ ិ្ ី
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អាក្ជួយ ស យីជាអាក្ម្រតូវសគពឹងរក្។់ ោា ននរណាានលទធភាពខាល ាំងកាល សម្រៅពី 
អល់សឡាោះ ដ៏មហ្វខ្ពងខ់្ពេ់នងិមហ្វ្ាំ។ ស្តមុននឹងខ្ញុ ាំបក្ម្រស្គយ ខ្ញុ ាំេូមសលីក្ពី
ម្រពោះបនាូលរបេ់ អល់សឡាោះ មក្ម្របាប់អាក្ជាមុនេិន៖  
ានន័យថា “ជាការ نث  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ مث
ពិតណាេ់ ចសមលីយរបេ់អាក្ស្ដលានជាំសនឿសៅសពលស្ដលសគអាំរវនាវសៅកាន់ អ
ល់សឡាោះ នងិអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់សដីមបកីាត់ក្តីរវាងពួក្សគ។ ពួក្សគសឆ្លីយថា ពួក្
សយងីបានឮ ស យីពួក្សយងីបានម្របតិបតតតិាម។(អាន់នូរ : ៥១) 
 ម្រទង់បានបនតសទៀតថា៖ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت  مث  نث
ានន័យថា “ម្របេិនសបពីួក្អាក្ស្ខ្ាងគាំនតិោា អាំពកី្ិចាការអាមីយួ ចូរពួក្អាក្ម្រតឡប់
ម្របការសនាោះសៅរក្ អល់សឡាោះ(គមពីរគួរអាន) និងអាក្នាាំស្គរ (េុណណៈ)។ ម្របេិន
សបីពួក្អាក្ានជាំសនឿនងឹស្ងងបរសលាក្ស្មនសនាោះ។ (អាន់នីស្គក្: ៥៩) 
អាប់ឌល់សឡាោះ និយយថា៖ “អាក្និយយថាខ្លួនទទួលស្គា ល់ អល់សឡាោះ ស្តមួយ 
ស យីអោះអាងថាោា នាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពដ៏ពិតម្របាក្ដ គឺានស្ត អល់សឡាោះ។ 
សតីអាក្អាចបក្ម្រស្គយពីអតានយ័របេ់វាពនយល់ម្របាបខ់្ញុ ាំបានសទ?” 
អាប់ឌុនណាព ី បាននយិយថា៖ “តាវស ត គអឺាក្ម្រតូវសជឿថាាន អល់សឡាោះ។  
ម្រទង់ជាអាក្បសងាីតសម ម្របាាំពីរជាន់និងដី។ ម្រទងជ់ាអាក្ស្ាីឱ្យរេ់ ស្គល ប់ នងិជាអាក្
ចត់ស្ចងក្ចិាការពភិពសលាក្ទាំងមូល។ ម្រទង់ជាអាក្ម្របទនលាភេកាា រៈ និងជា
អាក្មហ្វដងឹនិងមហ្វខាល ាំង។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ “ម្របេិនសបទីាំងអេ់សនោះជា តាវស ត ចាេ់ជា ស ាៀរឱ្ន នងិ
ម្រក្ុមរបេ់សគ និង អាពូចហ្វល់ ម្រពមទាំងអាក្ដស្ទសទៀតស្ដលាន តាវស ត សៅ
ក្ាុងខ្លួនរបេ់ពកួ្សគបាត់សៅស យី។ ពីសម្ររោះពកួ្សគមនិស្មនមិនយល់ដងឹពីសរឿង
ទាំងអេ់សនោះ ដូចពួក្មូេរគីនីភាគសម្រចីនសនាោះសទ។ ស ាៀរឱ្ន ជាអាក្ស្ដលអោះអាង
ថាខ្លួនជាាា េ់ ស្តសគដឹងនិងសជឿជាក្់សៅក្ាុងខ្លួនរបេ់សគថា អល់សឡាោះានម្រទង់
ជាអាក្សរៀបចាំពិភពសលាក្។ ភេតុតាងបញ្ញា ក្់សោយម្រពោះបនាូលរបេ់ម្រទង់ថា៖
ាននយ័ថា “ពួក្សគបានបដិសេ្នឹងវា(មុជី نثٱٻ ٻ ٻٻ پ مث
 ាត់)ទាំងបាំរន និងម្រក្អឺតម្រក្ទម ខ្ណៈស្ដលខ្លួនរបេ់សគផ្តា ល់សជឿជាក់្យ៉ង
ចាេ់ចាំសរោះវា។(អាន់ណាាំល៍ : ១៤) 
ការទទួលស្គា ល់ការពិតបានស្េតងសឡងីសៅសពលស្ដលសគលង់ទឹក្។ ស្តធ្លតុពិតស្ន
តាវស តុ ស្ដលសគបញ្ាូ នអាក្នាាំស្គរមក្ និងបញ្ាុ ោះគមពីរមក្ ស យីសគស្ាេីស្រងាា ម
ជាមួយពួក្គូសរេៃ សដីមបតីាវស តសនោះ។ គឺជាការសោរពេកាា រៈចាំសរោះ អល់សឡាោះ 
ស្តាា ក្់គត។់ 
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ការសោរពេកាា រៈានន័យថា ម្រគប់ម្របការទាំងអេ់ស្ដល អល់សឡាោះ ម្រេឡាញ់
និងសពញចតិតទាំងរក្យេមតី កាយវកិារខាងក្ាុងនិងខាងសម្រៅ។ រក្យថា «اإلهل» 
សៅក្ាុង « اهلل إال لإ  ال » ាននយ័ថាអាក្ស្ដលម្រតូវសគសោរព មិនគបបសីោរពេកាា រៈ
សលីក្ស្លងចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយគត់។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សតីអាក្ដឹងស្ដរឬសទ? មូលស តុអាីបានជាសគបញ្ាូ នអាក្នាាំស្គរ
មក្សលីស្ផ្នដីសនោះ ស យីអាក្ដាំបូងសគបងអេ់គឺ ណាពនីួេ? 
អាប់ឌុនណាពី៖ សដមីបអីាំរវនាវ ពួក្មូេរគីនីឱ្យសោរពេកាា រៈចាំសរោះ អល់សឡាោះ 
ស្តមួយគត ់ស យីសបាោះបងក់ារស្ាីេាីរកិ្ចាំសរោះម្រទង។់ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សតីអាីជាមូលស តុស្ដលស្ាីឱ្យម្រក្ុមណួ េាីរកិ្? 
អាប់ឌុនណាពី៖ ខ្ញុ ាំមនិដឹងសទ! 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ អល់សឡាោះ បញ្ាូ ន ណាពណួី   
សៅកាន់ម្រក្ុមរបេ់សគសោយស្គរពួក្សគសជឿចាំសរោះកុ្េលបុគាលម្រជលុសពក្ដូចជា វ ័
ត ាូ េូវ៉ាក្ យ៉ ាូេ យ៉អូក្ និង ណឹេរ។៉ 
អាប់ឌុនណាពី៖ អាក្ចង់ានន័យថា វត័ ាូ េូវ៉ាក្ នងិសម្រៅពីសនាោះសទៀត ជា
សឈាា ោះរបេកុ់្េលបុគាល មនិស្មនជាសឈាា ោះពួក្សមកាស ាៀរស្មនសទ? 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ បាទ! ទាំងសនោះជាសឈាា ោះកុ្េលបុគាល ស្ដលម្រក្ុមណួ បានយក្ពួក្
សគស្ាីជាាា េ់ ស យីពួក្អារ៉ាប់ក្៏ស្ាីស្បបសនាោះតាមពួក្សគ។ ភេតុតាងបញ្ញា ក្់ពីសរឿងសនោះ
គឺ អបិនូអាប់សពីេ បាននិយយថា៖ “ម្រពោះសៅេម័យម្រក្មុណួ បានកាល យជាម្រពោះសៅ
េម័យអារ៉ាប។់ ចាំស្ណក្ឯរូបបដិា វត័ ាូ េម្រាប់ពួក្កុ្លេមពន័ធគីលាបសៅោវា៉
តុលជុនហ្វា ល។់ រឯី េូវ៉ាក្ ជាម្រពោះបដាិេម្រាប់កុ្លេមពន័ធ ូស ៃល។ យ៉ ាូេ ជា
ម្រពោះបដាិេម្រាប់ពួក្មូរត៉ បនាា ប់មក្េម្រាបព់ួក្កុ្លេមពន័ធ ាូសត ាសៅម្រេកុ្ជ័ ាស្ន
ទឹក្ដីស្គបាក្។់ យ៉អូក្ ជាម្រពោះបដិារបេ់ពកួ្ហ្វាំោន។ ចាំស្ណក្ឯ ណឹេរ ៉ជាម្រពោះ
បដិារបេ់ពួក្ ុមិសយរីេម្រាប់ម្រតកូ្ល  ៃលិកាឡាក្។ ទាំងសនោះជាសឈាា ោះរបេ់ពួក្
កុ្េលបុគាលស្នម្រក្ុមណាពណួី ។ សៅសពលពកួ្សគបានស្គល បស់ៅ ស្េាតន បានម្របាប់
ម្រក្ុមរបេព់ួក្សគឱ្យឆ្ល ក្់រូបពួក្សគោក្់សៅក្ស្នលងស្ដលពួក្សគធ្លល ប់អងាុយ ស យីោក្់
សឈាា ោះឱ្យពកួ្សគ។ ពកួ្សគក្៏ស្ាតីាម ស្តពួក្សគមិនទន់បានសោរពេកាា រៈសទ រ ូតដល់
អាក្ទាំងសនាោះបានស្គល ប់អេ ់ស យីសគអតប់ានដងឹពីពកួ្ជាំនានស់ម្រកាយក្៏សោរពេកាា រៈ រវ៉ីា
យ៉ត់ អាលពូ់ខ្រយី ៍ស្ដរ។ 
អាប់ឌុនណាពី៖ សនោះជាេមតីគរួឱ្យចប់អារមាណ៍! 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សតីអាក្ចង់ឱ្យខ្ញុ ាំម្របាប់អាក្ពីអាីស្ដលអស្គា រយជាងសនោះសទ ។ អាក្បាន
ដឹងរចួមក្ស យីថា ណាពីមូហ្វាំា៉ត់ ជាណាពីចុងសម្រកាយសគបងអេ់ស្ដល អល់
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សឡាោះ បានបញ្ាូ នោត់មក្កាន់ម្រក្ុមមនុេៃស្ដលេុាំការអភយ័សទេ សោរពេកាា រៈ 
តវ៉ា ា ស្ាីស្គអីុ ស្ាីហ្វជា នងិបរចិា គទន។   ស្តពួក្សគបានយក្េតាសលាក្របេ់
ម្រទង់ស្ាីជាស្ខ្ៃរយៈរវាងពួក្សគនឹង អល់សឡាោះ។ ពួក្សគនិយយថា សយងីចង់ឱ្យពួក្សគ
ជួយឱ្យសយងីបញ្ា ិតខ្លួនចាំសរោះ អល់សឡាោះ និងចង់ឱ្យពកួ្សគជួយេសស្រងាា ោះសយងីសៅ
ចាំសរោះមុខ្  អល់សឡាោះ។ សម្របៀបដូចជាសទវតា ណាពីអុសី្គ និងកុ្េលបុគាលជា
សម្រចីនសទៀត។ ដូសចាោះ អល់សឡាោះ ក្៏ចត់តាាំង ណាពី ឱ្យមក្ម្របាប់ពួក្សគពីស្គេនា
បិតារបេព់ួក្សគ អុីបម្រព ុមី ស យីម្របាប់ពួក្សគថាការបញ្ា ិតខ្លួននិងសោលជាំសនឿសនោះ
ជាេិទធិរបេ់ អល់សឡាោះ ស្តមយួគត់។ ោា នអាីេ័ក្តិេមសម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ ម្រទង់ស្ត
មួយគត់ជាអាក្បសងាីត ោា នស្ដគូេម្រាប់ម្រទង់សឡយី។ ោា នអាក្ម្របទនលាភេកាា រៈ 
សលីក្ស្លងស្តម្រទង។់ អាីស្ដលានសៅសលីសម ម្របាាំពីរជាន់នងិស្ផ្នដីម្របាាំពីរជានគ់ឺជា
ខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង ់ និងេាិតសៅសម្រកាមការចត់ស្ចងសោយអាំណាចរបេ់ម្រទង។់  មិន
ម្រតឹមស្តប៉ុសណាណ ោះ េូមបសី្តម្រពោះស្ដលពួក្សគក្ាំពុងស្តសោរពក្៏ពួក្សគទទួលស្គា ល់ថា 
ម្រពោះសនាោះេាិតសៅសម្រកាមអាំណាចនិងការចត់ស្ចងរបេ់ម្រទង់ស្ដរ។ 
អាប់ឌុនណាព៖ី សនោះជារក្យេមតីដ៏ស្េនសម្រោោះថាា ក្់នងិគួរឱ្យចប់អារមាណ៍។ សតី
ានភេតុតាងបញ្ញា ក្់ពីសរឿងសនោះសទ? 
អាបឌ់ល់សឡាោះ៖ ភេតុតាងានសម្រចីន ស យីភេតុតាងខ្លោះានដូចជា អល់សឡាោះបាន
ានបនាូលថា៖  

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ نث
 مثەئ وئ وئ ۇئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ

ាននយ័ថា “ចូរអាក្(ណាពីមូហ្វាំា៉ត់)សរលថា សតីនរណាជាអាក្ម្របទនលាភ េ
កាា រៈដល់ពួក្អាក្ពីសលីសម ម្របាាំបីជាន់និងស្ផ្នដី? ឬអាក្ណាជាាា េ់ក្មាេិទធិស្ន
ការឮនិងការស ញី? សតនីរណាជាអាក្បសងាីតរបេ់ានជីវតិសចញពីរបេ់ោា ន
ជីវតិ? សតីនណាជាអាក្ចត់ស្ចងកិ្ចាការទាំងឡាយ? ពួក្សគនឹងសឆ្លីយថាគឺ  អល់
សឡាោះ។ ដូសចាោះ ចូរអាក្េួរថា សតីពួក្អាក្មិនសកាតខាល ចសទឬ?(យ៉ូណុោះ : ៣១) 
 ម្រទង់បានបនតសទៀតថា៖  

ۉ ۉ ې ې  ۅۈ ۈٴۇ ۋ  ۋ  ۅ  ۆۓڭ ڭ ڭڭۇۇۆنث
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ۇئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ائې ې ى ى 

 مثحئ مئ ىئ يئ جب حبجئىئ ىئ ی ی ی ی ىئ 
ានន័យថា “ចូរអាក្(ណាពីមូហ្វាំា៉ត់)សរលថា សតីស្ផ្នដីនិងអាីៗស្ដលានសៅសលី
វាជាក្មាេិទធិរបេ់អាក្ណា? ម្របេិនសបីពួក្អាក្បានដឹងស្មនសនាោះ។ ពួក្សគនឹងសឆ្លីយ
ថាវាជាក្មាេិទធិរបេ់ អល់សឡាោះ ស្តមួយគត់។ ចូរអាក្តបវញិថា សបីដូសចាោះសតពីួក្អាក្
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មិនភាញ ក់្រឭក្សទឬ? ចូរអាក្េួរសទៀតថា សតីអាក្ណាជាាា េ់ម្រគប់ម្រគងសម ទាំង
ម្របាាំពីរជាន់ និងជាាា េ់ស្នបលល័ងាដ៏្ាំស្ងសនាោះ? ពួក្សគនឹងសឆ្លីយថា ជាក្មាេិទធិ
របេ់ អល់សឡាោះ ស្តមួយគត់។ ចូរអាក្តបវញិថា សបីដូសចា ោះសតីពួក្អាក្មិនសកាតខាល ច 
អល់សឡាោះ សទឬ? ចូរអាក្េួរសទៀតថា សតីអាក្ណាជាអាក្ម្រគប់ម្រគងអាីៗទាំងអេ់ក្ាុងក្
ណាត ប់ស្ដរបេ់សគ ស យីសគជាអាក្ការររ(អាីៗទាំងអេ់) និងោា ននរណាអាច
ការររបាន(ពីទរុណក្មារបេ់សគ) ម្របេិនសបីពួក្សគបានដងឹស្មនសនាោះ? ពួក្សគនឹង
សឆ្លីយថា ជាក្មាេិទធិរបេ់ អល់សឡាោះ ស្តមួយគត់។ ចូរអាក្តបថា ដូសចាោះ សតីពួក្អាក្
ម្រតវូសគសបាក្បសញ្ញោ ត (ឱ្យងាក្សចញពីេចាភាព)បានយ៉ងដូចសមតច?(អាល់មុមីន : ៨៤-៨៩) 
ពួក្មុេរគីីនបានេូម្រតត័លពីយោ៉ះសៅសពលស្ាីបុណយហ្វជាថា៖ ានន័យថា “បពិម្រត 
អល់សឡាោះ ជាាា េ់េូមសឆ្លីយតបនឹងការអាំរវនាវរបេ់ម្រទង់ ម្រទង់ោា នស្ដគូ។ សលីក្
ស្លងស្តស្ដគូរបេ់ម្រទង់ វាេម្រាប់ម្រទង់ ស យីវាោា នក្មាេទិធិអាីសនាោះសទ។” 
ពួក្មុេរគីីនគូសរេៃបានទទលួស្គា លថ់ា អល់សឡាោះ ជាអាក្ចត់ស្ចងពិភពសលាក្ 
ឬសគសៅថា តាវស តរូពូពីយោ៉ះ។ តាវស តសនោះពុាំស្ាីឱ្យពកួ្សគចូលឥស្គល មសនាោះសទ។ 
ពិតណាេ់ សោលបាំណងរបេ់ពួក្សគចង់ឱ្យពួក្សទវតាណាពីៗ នងិវ៉ាលីៗជយួ
ពួក្សគឱ្យបញ្ា ិតខ្លួនចាំសរោះ  អល់សឡាោះ។ សនោះជាក្តាត ស្ដលស្ាីឱ្យជីវតិនងិម្រទពយ
េមបតតិរបេ់ពួក្សគកាល យជាហ្វឡាល់។ ដូសចាោះ ម្រគបក់ារេុាំទូអាទាំងអេ់ម្រតូវស្តេុាំ
ចាំសរោះ អល់សឡាោះ ស្តមួយគត។់ ការេចា ទាំងអេេ់ម្រាប ់  អល់សឡាោះ,  ការបូជា
សដីមប ី អល់សឡាោះ, េុាំជាំនយួពី  អល់សឡាោះ, និងម្រគប់ការសោរពេកាា រៈទាំងអេ់
េម្រាប់  អល់សឡាោះ  ស្តមួយគត់។ 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី សបីតាវស តមិនស្មនានន័យថា ការទទលួស្គា លថ់ាាន អល់
សឡាោះ ស យីម្រទង់ជាអាក្ចត់ស្ចងពិភពសលាក្ ដូចសគអោះអាងសនាោះសទ។ ចុោះ វាាន
អតាន័យយ៉ងដូចសមតច? 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ តាវស តស្ដលសគចត់តាាំងអាក្នាាំស្គរមក្សដីមបវីា ស យីស្ដល
ពួក្មុេរគីីនមនិទទលួស្គា ល់សនាោះគឺការសោរពេកាា រៈចាំសរោះ អល់សឡាោះ ស្តមួយ
គត់។ មិនម្រតូវសោរពេកាា រៈចាំសរោះអាក្ដស្ទសផ្ៃងពីម្រទង់សឡយី។ ដូចជាទូអា ការ
េចា  ការេសមលោះ ការេុាំទឹក្សភលៀង ការេុាំជាំនួយ។ល។ សនោះជាអតាន័យស្នតាវស ត
ស្ដលអាក្និយយថា “ោា នាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពដព៏ិតម្របាក្ដ សលីក្ស្លងស្ត អ
ល់សឡាោះ។” ពិតណាេ់ ពួក្មុេរគីីនកូ្សរេៃគតិថារក្យ ម្រពោះ គឺេាំសៅដល់ការ
សោរពេកាា រៈទាំងសនោះ។ សទោះជាសទវតា ឬណាពី ឬវ៉ាល ីឬសដីមសវ ីឬផ្ាូរ ឬជិន 
ពួក្សគមនិស្មនចង់ានន័យថាម្រពោះគឺជាអាក្បសងាីត ជាអាក្ម្របទនលាភេកាា រៈ 
និងជាអាក្ចត់ស្ចងសនាោះសទ។ ស្តពួក្សគដឹងថា ក្ិចាការទាំងអេ់សនោះេម្រាប់ អល់
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សឡាោះ ស្តមួយគត់ដូចបាននិយយពីមុនមក្។ 
ណាព ីបានមក្កានព់ួក្សគ ស យីអាំរវនាវពកួ្សគសៅកាន់តាវស ត « إَلالل   َلهلإ  » ោា ន
សទាា េ់ស្ដលសគសោរពេកាា រៈដ៏ពិតម្របាក្ដគឺានស្ត អល់សឡាោះ។ ម្រតូវអនុវតតតាម
អតាន័យរបេ់វា មនិស្មនម្រតមឹស្តសរលនងឹអណាត តស្តប៉ុសណាណ ោះសឡយី។ 
អាប់ឌន់ណាពី៖ អាក្ចងន់យិយថា ពួក្មុេរគីីនគូសរេៃដឹងពីអតាន័យស្នរក្យថា 
ោា នសទាា េ់ដព៏ិតម្របាក្ដគឺានស្ត អល់សឡាោះ ជាងអាក្មូេលីមសៅេមយ័សយងី។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ ពិតស្មនស យី! សនោះជាសរឿងស្ដលបានសក្តីសឡងីជាក្់ស្េតងគួរឱ្យ
វចឺប។់ ពតិណាេ់ ពួក្កាស ាៀរស្ដលលងង់សលល ដឹងពីសោលបាំណងរបេ់ ណាព ី
ស្នរក្យទាំងអេ់សនោះគឺការសោរពេកាា រៈចាំសរោះ អល់សឡាោះ ស្តមួយគត ់ ស យីប
ដិសេ្មនិទទលួស្គា ល់អាីស្ដលសគសោរពសផ្ៃងពី អល់សឡាោះ។ សៅសពល ណាពី
និយយសៅកានព់ួក្សគថា ចូរពួក្អាក្េូម្រតថា « اهلل إال ال لإ » ោា នសទាា េ់ស្ដលម្រតូវ
សគសោរពដ៏ពតិម្របាក្ដគឺានស្ត  អល់សឡាោះ។ ពកួ្សគនិយយថា៖  نثڄ  ڃ ڃ
ាននយ័ថា “សតីសគយក្ម្រពោះនានាស្ាជីាាា ڃ ڃ چ چ چ چ مث េ់ស្តមួយសដីមបី
សោរពេកាា រៈឬ? ពិតណាេ់ សនោះគឺជាម្របការមួយស្ដលចស្មលក្បាំផុ្ត។(េាទ៍ : ៥) 
ជាមួយនឹងជាំសនឿរបេ់ពួក្សគថា អល់សឡាោះ ម្រទងជ់ាអាក្ចតស់្ចងពិភពសលាក្  
ស យីពួក្កាស ាៀរស្ដលលងង់សលល ដឹងពីសរឿងសនោះ។ ស្តគួរឱ្យចស្មលក្ចាំសរោះជនស្ដល
អោះអាងថាខ្លួនជាឥស្គល ម ស្តស្បរជាមិនដងឹពីអតាន័យស្នរក្យទាំងសនោះ ស្ដលពកួ្កា
ស ាៀរបានដឹង។ មិនម្រតមឹស្តប៉ុសណាណ ោះ សគស្បរជាគតិថាវាម្រោន់ស្តជាការសរលរក្យ
សពចន៍របេ់វាស្តប៉ុសណាណ ោះសោយដួងចតិតមិនចាំបាច់សជឿពីអតាន័យរបេ់វា។ ពួក្អាក្
ស្ដលឈាល េស្វក្ាុងចាំសណាមពកួ្សគគិតថា អតាន័យរបេ់វាោា នអាក្បសងាីត ោា នអាក្
ម្របទនលាភេកាា រៈ និងោា នអាក្ចត់ស្ចងកិ្ចាការសនាោះ សលីក្ស្លងស្ត  អល់
សឡាោះ។ វាមិនលអសទចាំសរោះអាក្ស្ដលអោះអាងថាខ្លួនជាអាក្ឥស្គល ម ស្តស្បរជាពួក្កា
ស ាៀរដឹងពីអតាន័យស្នរក្យ « اهلل إال لإ ال » ោា នសទាា េស់្ដលម្រតូវសគសោរពដ៏ពិត
ម្របាក្ដគឺានស្ត អល់សឡាោះ ខាល ាំងជាងអាក្សនាោះសៅវញិ។ 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី ស្តខ្ញុ ាំមិនស្ាេីាីរកិ្ចាំសរោះ  អល់សឡាោះ។ សលីេពីសនោះ ខ្ញុ ាំស្ាីស្គក្ៃថីា 
ោា នអាក្បសងាីត ោា នអាក្ម្របទនលាភេកាា រៈ ោា នអាក្ផ្តល់សជាគវាេនា និងោា ន
អាក្ស្ាីឱ្យានសម្រោោះថាា ក្់គឺានស្ត អល់សឡាោះ ស្តមួយគត់។ ោា នការចូល  ុន
ជាមួយម្រទង់សឡយី។ ពិតណាេ់ មូហ្វាំា៉ត់ ក្ម៏ិនអាចស្ាីឱ្យខ្លួនរបេ់សគទទលួបាន
ផ្ល ឬមិនអាចការររសម្រោោះថាា ក្់។ សលីេពីសនោះដូចជា អាលី  ូសេន អាបឌ់ល់ក្
សទៀរ និងអាក្ដស្ទសទៀត។ ក្៏ប៉ុស្នត ខ្ញុ ាំានក្ាំ ុេ ស យីពួក្កុ្េលបុគាលានឋានៈ
សៅចាំសរោះ អល់សឡាោះ ស យីខ្ញុ ាំេុាំពីពួក្សគឱ្យជួយេសស្រងាា ោះខ្ញុ ាំសៅចាំសរោះ អល់សឡាោះ 
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តាមរយៈឋានៈរបេ់ពួក្សគ។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ ខ្ញុ ាំបានសឆ្លីយនឹងអាក្ពីដាំបូងរចួស យី។ ពកួ្អាក្ស្ដល ណាពី ស្ាី
េស្រងាា មជាមួយពួក្សគ គឺពកួ្សគទទួលស្គា លអ់ាីស្ដលអាក្បានសលីក្សឡងី។ ពកួ្សគ
ទទួលស្គា ល់ថាម្រពោះរបេ់ពួក្សគមិនអាចចត់ស្ចងអាីបានសទ ស្តពួក្សគចង់និយយ
ពី ឋានៈនងិការជួយេសស្រងាា ោះ។ ដូចបាននិយយរចួមក្ស យីថាភេតុតាងស្ដល
សយងីសលីក្មក្បញ្ញា ក្់សនាោះគមឺក្ពី គួរអាន។ 
អាបឌ់នណ់ាព៖ី ស្តអាយ៉ត់សនោះបញ្ាុ ោះមក្ចាំសរោះអាក្ស្ដលសោរពម្រពោះបដាិស្តប៉ុសណាណ ោះ។ 
ចុោះស តុសមតចបានជាពកួ្អាក្ចត់ទុក្ណាពីៗនងិកុ្េលបុគាលដូចរូបបដាិស្ដរ? 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សយងីបានឯក្ភាពោា ថារូបចាល ក្់មួយចាំនួនម្រតូវបានោក្់សឈាា ោះ
របេ់កុ្េលបុគាលដូចជាសៅេម័យណួ ។ ពិតណាេ់ ពកួ្កាស ាៀរោា នបាំណង
អាីសម្រៅពីចង់បានការេសស្រងាា ោះសៅចាំសរោះ អល់សឡាោះ សនាោះសទ។ ពីសម្ររោះថាកុ្េល
បុគាលានឋានៈសៅចាំសរោះ អល់សឡាោះ។ ភេតុតាងគឺម្រពោះបនាូលរបេ់ អល់សឡាោះ 
ថា៖ نثژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ مث ានន័យថា “ពួក្
អាក្ស្ដលបានយក្ាា េ់សផ្ៃងពីម្រទង់(បាននិយយថា)ពួក្សយងីមិនសោរពេកាា រៈ
ចាំសរោះពួក្សគសទ សលកី្ស្លងស្តសដីមបឱី្យពួក្សគបញ្ា ិតពួក្សយងីឱ្យជិតបាំផុ្តចាំសរោះ 
អល់សឡាោះ។ (អាេ ៃូសមុីរ : ៣) 
រឯីរក្យស្ដលអាក្ថាសតីពកួ្អាក្ចត់ទុក្ ណាពីៗ និង វ៉ាលី ដូចរូបចាល ក់្សមតចនឹង
សក្ីត?  
សយងីេូមសឆ្លីយថា ពិតណាេ់ពួក្កាស ាៀរស្ដលម្រទង់បានបញ្ាូ ន ណាពី មក្
កាន់ពួក្សគ អាក្ខ្លោះបួងេួងេុាំពីពួក្វ៉ាលីស្ដល អល់សឡាោះ  
បានានម្រពោះបនាូលពពីួក្សគថា៖ 
نثې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ مث
 ាននយ័ថា “ពួក្(ម្រពោះនានា)ស្ដលពួក្មុេារគីីនសៅបងួេួងេុាំសនាោះ ពួក្សគ
ស្េាងរក្មស្ាបាយសៅកាន់ាា េ់របេ់ពកួ្សគ។ ពួក្សគណាាា ក់្ស្ដលជិតនងឹ អ
ល់សឡាោះ បាំផុ្តសនាោះ។ ពួក្សគេងឃមឹការសម្របាេម្របទនរបេ់ម្រទង់ ស យីពួក្សគ
ខាល ចទរុណក្មារបេ់ម្រទង់។ ពិតណាេ់ ទរុណក្មាាា េ់របេ់អាក្សម្រោោះថាា ក់្
ជាទីបាំផុ្ត។(អាល់អុីេរក៉្ : ៥៧) 
អាក្ខ្លោះសទៀតបួងេួងេុាំអីុស្គនងិាត យរបេ់អុីស្គ។ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖ 
ានន័យថា “សៅنث چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ مث
សពលស្ដល អល់សឡាោះ បានេួរថា ឱ្អុីស្គកូ្នា៉រយុាំ! សតីអាក្បាននិយយសៅ
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កាន់មនុេៃសលាក្ថា ចូរពកួ្អាក្ទទលួយក្ខ្ញុ ាំនងិាត យរបេ់ខ្ញុ ាំស្ាីជាាា េ់ពីរអងា
សម្រៅពី អល់សឡាោះ ស្មនសទ? (អាល់ា៉អុីដោះ : ១១៦) 
អាក្ខ្លោះសទៀតបួងេងួេុាំចាំសរោះពួក្សទវតា។ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖ 
ានន័យថា “សៅស្ងងស្ដល نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀمث
ម្រទង់ម្របមូលផ្តុ ាំពួក្សគទាំងអេ់ោា  សម្រកាយមក្ម្រទង់ានបនាូលសៅកាន់ពកួ្សទវតាថា 
សតីអាក្ទាំងសនាោះឬស្ដលបានសោរពេកាា រៈមក្ចាំសរោះពួក្អាក្?(ស្គសពីអ : ៤០) 
ចូរពិចរណាអាយ៉ត់ទាំងសនោះ ពិតណាេ់ អល់សឡាោះ ចត់ទុក្អាក្ស្ដលសលីតសមាីង
រូបចាល ក្ ់ កុ្េលបុគាល ណាពី សទវតា និងវ៉ាល ី គជឺាកាស ាៀរដូចោា ។ សោយ
ស តុសនោះស យី បានជាអាក្នាាំស្គរ អល់សឡាោះ បានស្ាេីស្រងាា មជាមួយពួក្សគ
សោយោា នការស្បងស្ចក្សឡយី។ 
អាប់ឌន់ណាពី៖ ស្តពកួ្កាស ាៀរចង់បានអតាម្របសយជន៍ពពីួក្សគ។ ខ្ញុ ាំេូមស្ាសី្គក្ៃថីា 
អល់សឡាោះ ម្រទង់ជាអាក្ផ្តលផ់្លម្របសយជន៍ ជាអាក្ស្ាឱី្យានសម្រោោះថាា ក្់ នងិជាអាក្
ចត់ស្ចង ខ្ញុ ាំោា នចង់បានអាទីាំងសនាោះពីនរណាសម្រៅពីម្រទង់សឡយី។ ចាំស្ណក្ឯ
កុ្េលបុគាលមិនអាចស្ាីអាីបានសឡយី។ ស្តសោលបាំណងរបេ់ខ្ញុ ាំចាំសរោះពួក្សគចង់
ឱ្យពួក្សគជយួេសស្រងាា ោះចាំសរោះ អល់សឡាោះ ស្តប៉ុសណាណ ោះ។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ េមតីរបេអ់ាក្និងេមតីរបេ់ពកួ្កាស ាៀរដូចោា ។ ភេតុតាង
បញ្ញា ក្់សោយម្រពោះបនាូលរបេ់ម្រទង់ថា៖ 
ាន نثڻ ڻۀۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھھ ےےمث
ន័យថា “ពួក្សគសោរពេកាា រៈសផ្ៃងព ីអល់សឡាោះ ស្ដលវាមនិអាចបងាសម្រោោះថាា ក់្ ឬផ្ត
ល់ម្របសយជន៍ដល់ពកួ្សគ ស យីពួក្សគនិយយថាពួក្សគទាំងសនោះជាអាក្ជួយ
អនតរាគមន៍ដល់ពួក្សយងីសៅចាំសរោះ អល់សឡាោះ។  (យ៉ូណុោះ : ១៨) 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី ស្តខ្ញុ ាំមនិសោរពេកាា រៈសទសលីក្ស្លងស្ត អល់សឡាោះ ស យីការពងឹ
រក្់ចាំសរោះពួក្សគ និងការបងួេងួចាំសរោះពកួ្សគមនិស្មនជាការសោរពេកាា រៈសទ! 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ ស្តខ្ញុ ាំេុាំេួរអាក្ថាសតីអាក្ឯក្ភាពថា អលស់ឡាោះ ោក្់កាតពាក្ចិា
ឱ្យអាក្សោរពេកាា រៈចាំសរោះម្រទង់សោយចិតតសស្គា ោះេសទ? 
ស យីជាតួនាទីស្ដលអាក្ម្រតូវបាំសពញដូច អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖ 
ានន័យថា “សគមិនបងាា نثڳڳڱڱڱڱںںڻمث ប់ឱ្យពួក្សគស្ាអីាីសម្រៅ
ពីការសោរពេកាា រៈចាំសរោះ អល់សឡាោះ  សោយចតិតសស្គា ោះេនិងម្រតឹមម្រតវូសនាោះសឡី
យ។(អាល់ស្ ពយុណីោះ : ៥) 
អាប់ឌន់ណាពី៖ បាទ! ម្រទង់បានោក្់កាតពាក្ិចាចាំសរោះខ្ញុ ាំឱ្យស្ាីស្បបសនាោះស្មន។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ ខ្ញុ ាំចង់ឱ្យអាក្បក្ម្រស្គយម្របាប់ខ្ញុ ាំពីកាតពាក្ចិាស្ដល អល់សឡាោះ 
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បានោក្់ចាំសរោះអាក្ គឺការសោរពេកាា រៈសោយចិតតសស្គា ោះេ។ 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី ខ្ញុ ាំមិនយល់ សតីអាក្ចង់េាំសៅដល់អាទីក្់ទងនឹងេាំណួរសនោះ េូម
បញ្ញា ក្់ម្របាបខ់្ញុ ាំផ្ង។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ េូមស្គត ប់ខ្ញុ ាំ ខ្ញុ ាំនឹងពនយល់ឱ្យបានចាេ់។ អល់សឡាោះ បានាន
ម្រពោះបនាូលថា៖نثہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓمث ានន័យថា “ចូរពួក្អាក្
បួងេួងេុាំពីាា េ់របេ់ពកួ្អាក្សោយឱ្នលាំសទននិងទន់ភលន់ ពិតម្របក្ដណាេ់
ម្រទង់មិនម្រេលាញ់ពួក្ស្ដលបាំរនសឡយី។(អាល់អាក្់រ ៉ា : ៥៥)
សតីទូអាជាការសោរពេកាា រៈចាំសរោះ អល់សឡាោះ ស្ដរឬសទ? 
អាប់ឌន់ណាពី៖ បាទ! វាជាម្របភពស្នអុីសបីហ្វា ត ស្ដលានបញ្ញា ក្់សៅក្ាុងហ្វទេីថា
៖ ានន័យថា  )ការបួងេួងជាការសោរពេកាា រៈ) (អាពូសទីវ ៉ូទ) 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សបីខ្ញុ ាំសៅស្តទទួលស្គា លក់ារសោរពេកាា រៈចាំសរោះ អល់សឡាោះ  
ស យីខ្ញុ ាំបួងេួងចាំសរោះម្រទងទ់ាំងស្ងងទាំងយប់សោយការសកាតខាល ច នងិម្របាថាា ចង់
បានអាីមួយ។ បនាា ប់មក្ ខ្ញុ ាំយក្តម្រមូវការសនាោះសៅេុាំពីណាព ី សទវតា និងកុ្េល
បុគាលសៅក្ាុងផ្ាូររបេ់សគ។  
សតីខ្ញុ ាំស្ាីេាីរកិ្ក្ាុងការសោរពេកាា រៈស្ដរស្មនសទ? 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី បាទ! អាក្ពិតជាេាីរកិ្ស យី សនោះជារក្យេមតីស្ដលម្រតឹមម្រតូវ
ចាេ់លាេ។់ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ ឧទ រណ៍មួយសទៀត សបអីាក្ដឹងពីម្រពោះបនាូលរបេ់ អល់សឡាោះ 
ថា៖  نثژ ژ ڑمثានន័យថា “ចូរេឡាតនិងេសមលោះេតាសដមីបាីា េ់របេ់
អាក្។ (អាល់សៅសេីរ : ២) 
អាក្ស្ាីតាមបញ្ញា  អល់សឡាោះ ស យីេសមលោះសដមីបមី្រទង់។ សតកីារេសមលោះរបេ់អាក្ជា
ការសោរពេកាា រៈចាំសរោះម្រទង់ស្ដរឬសទ? 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី បាទ! វាជាការសោរពេកាា រៈ។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សបីខ្ញុ ាំេសមលោះសដីមបីណាពី ឬជិន ឬសផ្ៃងពីអាក្ទាំងពីររួមជាមួយ 
អល់សឡាោះ។  សតកីារសោរពេកាា រៈរបេ់ខ្ញុ ាំសផ្ៃងពី អល់សឡាោះ  េាីរកិ្ឬក្៏អត់? 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី បាទ! សនោះជាអាំសពីេាីរកិ្សោយោា នការេងៃយ័សឡយី។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ ខ្ញុ ាំសលីក្ឧទ រណ៍ជូនអាក្អាំពីទូអានិងេសមលោះ ពីសម្ររោះទូអាជាការ
សោរពេកាា រៈខាងវាច ស យីេសមលោះជាការសោរពេកាា រៈខាងកាយ ស យីការសោរពេ
កាា រៈសនោះមិនស្មនានម្រតឹមស្តកាយនិងវាចប៉ុសណាណ ោះសទ។ សៅានសម្រចីនជាងសនាោះសៅ
សទៀតដូចជាការម្របាថាា  េបង េុាំបសញ្ា ៀេ និងេុាំជាំនួយ។ល។ ស្តពួក្មុេរគីីនស្ដល 
អល់សឡាោះ បានបញ្ាុ ោះគួរអានេតីអាំពីពួក្សគ។ សតីពួក្សគសោរពពួក្សទវតា កុ្េលបុគាល 
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រូបដិា... ស្ដរឬសទ? 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី បាទ! ពួក្សគពិតជាស្ាីស្បបសនាោះស្មន។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ ការសោរពេកាា រៈរបេ់ពួក្សគានស្តទូអា ការេសមលោះ  
ការេុាំបសញ្ា ៀេ ការេុាំជាំនួយ និងការពឹងរក្់។ ងបតិពួក្សគទទួលស្គា ល់ថាខ្លួនជាខ្ញុ ាំរបេ់ 
អល់សឡាោះ ស យីឋតិសម្រកាមអាំណាចរបេ់ម្រទង់។ ស យី អល់សឡាោះ ម្រទង់ជាអាក្ចត់ស្ចង
។ ក្៏ប៉ុស្នត ពួក្សគទូអានិងពឹងរក្់ដល់អាក្ទាំងសនាោះសម្ររោះសោយស្គរឋានៈនិងការអនតរា
គមប៉ុសណាណ ោះ។ សនោះជាការពិត។ 
អាប់ឌន់ណាពី៖ ស្ន! អាបឌ់លស់ឡាោះ សតីអាក្ម្របស្ក្ក្នងិបដិសេ្ចាំសរោះការអនតរាគម
របេ់ណាពីស្ដរឬសទ? 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សទ! ខ្ញុ ាំមិនម្របស្ក្ក្សទ។ ខ្ញុ ាំហ្វ នលោះបងឪ់ពុក្ាត យខ្ញុ ាំសដីមបោីត់។ 
ណាពីជាអាក្ជួយអនតរាគមន៍ េងឃមឹថាខ្ញុ ាំនឹងទទួលបានការអនតរាគមពីោត់ ស្ត
ការអនតរាគមទាំងអេ់េាិតសៅសលី អល់សឡាោះ ស្តមួយគត់។ អល់សឡាោះ បានាន
ម្រពោះបនាូលថា៖ نثگ گ ڳ ڳمث ាននយ័ថា “ការអនតរាគមទាំងអេ់គឺជាក្មា
េិទធិរបេ់ អល់សឡាោះ។(អាេ ៃូសមីរ : ៤៤) 
មិនអាចអនតរាគមបានសឡយីសលីក្ស្លងស្តានការអនុញ្ញា តពី អល់សឡាោះ។ អល់
សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖نثۆۈۈٴۇۋۋۅمث ាននយ័ថា “ោា ន
បុគាលណាហ្វ នស្ាីអនតរាគមន៍ចាំសរោះ អល់សឡាោះ សលកី្ស្លងស្តានការអនុញ្ញា ត
ពីម្រទង់។ (អាល់សហ្វព ក្សរ៉ាោះ : ២៥៥) 
ោា ននរណាាា ក្់អាចអនតរាគមបានសឡយីសលកី្ស្លងស្តានការអនុញ្ញា តពី អល់
សឡាោះ។ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖ نث ڃ چ چ چ چ مث ាននយ័
ថា “ពួក្សទវតាមិនអាចស្ាអីនតរាគមន៍ដល់អាក្ណាសម្រៅពីអាក្ស្ដលម្រទង់បានយល់
ម្រពម។ (អាល់អាាំពីយ៉ក្ : ២៨) 
ម្រទង់មិនអនុញ្ញា តសឡយីសលីក្ស្លងចាំសរោះអាក្ស្ដលានជាំសនឿ។ អល់សឡាោះ  
បានានម្រពោះបនាូលថា៖ نثڦڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چمث 
ានន័យថា “អាក្ណាស្ដលស្េាងរក្ស្គេនាសម្រៅពីឥស្គល ម អល់សឡាោះ នឹងមិនទទួល
យក្(អាំសពលីអ)របេ់សគសឡយី។ សៅស្ងងបរសលាក្ សគឋតិក្ាុងចាំសណាមអាក្ស្ដលខាត
បង់។(អាលីអុីមរន៉ : ៨៥) 
ការអនតរាគមទាំងអេ់ជាក្មាេិទធិរបេ់ អល់សឡាោះ។ មនិអាចអនតរាគមបានសឡយី
សលីក្ស្លងស្តានការអនុញ្ញា តពីម្រទង។់ ណាពីនងិអាក្ដស្ទសទៀតមិនអាចអនតរាគម
បានសឡយីសលកី្ស្លងស្តានការអនុញ្ញា តពីម្រទង។់ អល់សឡាោះ មិនអនុញ្ញា តឱ្យសទ
សលីក្ស្លងស្តចាំសរោះអាក្ស្ដលានជាំសនឿ។ អ  ីចងឹ! ការអនតរាគមទាំងអេ់គឺជាក្មា
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េិទធិរបេ់ អល់សឡាោះ។ ដូសចាោះ ខ្ញុ ាំេុាំវាពីម្រទង់។ បពិម្រត អល់សឡាោះ ជាាា េេូ់ម
ម្រទង់កុ្ាំរារា ាំងខ្ញុ ាំពីការជួយអនតរាគមរបេ់ោត។់ ឱ្! អល់សឡាោះ ជាាា េេូ់មម្រទង់
អនុញ្ញា តឱ្យអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់ជួយអនតរាគមដល់ខ្ញុ ាំផ្ង។ល។ 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី សយងីបានឯក្ភាពោា ថាមិនអនុញ្ញា តឱ្យេុាំពីនរណាាា ក្់ស្ដល
ោា នេិទធិសឡយី។ អល់សឡាោះ អនុញ្ញា តឱ្យណាពីស្ាីអនតរាគមនប៍ាន ពីសម្ររោះោត់
ទទលួបានការអនតរាគម ស យីោត់ានេិទធ។ិ ស តុសនោះ សគអនុញ្ញា តឱ្យេុាំពអីាក្
ស្ដលានលទធភាព ស យីពុាំស្មនជាការេាីរកិ្សនាោះសទ។ 
អាបឌ់ល់សឡាោះ៖ បាទ! េមតីសនោះម្រតមឹម្រតូវស យី។ សបេីិនជា អល់សឡាោះ មិនបានរារា ាំង
អាក្ពីសរឿងសនាោះសទ។ សោយ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖ نثچچ چ چڇمث   
ានន័យថា “ចូរពួក្អាក្កុ្ាំបងួេួងេុាំនរណាាា ក់្រមួជាមួយ អល់សឡាោះ។(អាល់ជីន : ១៨) 
ការេុាំអនតរាគមន៍គឺជាទូអា ស យីអាក្ស្ដលអនុញ្ញា តឱ្យណាពីស្ាីអនតរាគមន៍គឺ អល់
សឡាោះ។ ម្រទង់ជាអាក្ហ្វមឃាត់អាក្មិនឱ្យេុាំពីអាក្ដស្ទ សទោះបីជាេុាំអាកី្៏សោយ។   
ពិតណាេ់ ការអនតរាគម  អល់សឡាោះ បានម្របទនឱ្យអាក្ដស្ទសម្រៅពីណាពី។ ដូសចាោះ
សទវតាក្៏អាចអនតរាគមបានស្ដរ។ អ័ ារត៉ គឺជាសក្ាងស្ដលស្គល ប់មុនម្រគប់អាយុ ក្៏អាច
អនតរាគមបានស្ដរ ម្រពមជាមួយវ៉ាលីផ្ងស្ដរ។ សតីអាក្អាចនយិយថាសបី អល់សឡាោះ 
ម្របទនឱ្យពួក្សគ។ សតីខ្ញុ ាំអាចេុាំពីពួក្សគបានស្ដរឬសទ? សបីអាក្និយយស្បបសនោះ អាក្
ចាេ់ជានឹងម្រតឡប់សៅសោរពកុ្េលបុគាលស្ដល អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូល
ក្ាុងគមពីររបេ់ម្រទង់។ សបីអាក្នយិយថា អត់សទ សនាោះេមតីរបេ់អាក្ចត់ទុក្ជាសា
 ៈ។ អល់សឡាោះ បានម្របទនការអនតរាគមដល់សគ ដូសចាោះខ្ញុ ាំេុាំពីសគតាមអាីស្ដល អល់
សឡាោះ បានម្របទនឱ្យ។ 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី ស្តខ្ញុ ាំមនិស្ាេីាីរកិ្ចាំសរោះម្រទង់សទ ស យីការពឹងរក្ច់ាំសរោះកុ្េល
បុគាលមនិស្មនេាីរកិ្សទ។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សតីអាក្ទទលួស្គា ល់និងឯក្ភាពថា អល់សឡាោះ ហ្វមម្របការេាីរកិ្
ខាល ាំងជាងហ្វមម្របការ ៃុណីា ស យី អល់សឡាោះ មនិអនុសម្រោោះឱ្យសគស្ដរឬសទ? 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី បាទ! ខ្ញុ ាំឯក្ភាព! ានស្ចងចាេព់ីបញ្ញា សនោះសៅក្ាុងម្រពោះបនាូល
របេ់ម្រទង។់ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ អាក្បានបដសិេ្ម្របការេាីរកិ្ស្ដល អល់សឡាោះ បានហ្វមឃាត់
សចញពីខ្លួនរបេអ់ាក្។ សតីអាក្អាចបក្ម្រស្គយម្របាបខ់្ញុ ាំបានស្ដរឬសទ អាីសៅជាការស ា្ី
េាីរកិ្ចាំសរោះ អល់សឡាោះ ស្ដលអាក្មិនធ្លល ប់បានស ា្ី ស យីបានបដិសេ្វា? 
អាប់ឌនណ់ាពី៖ េាីរកិ្គឺការសោរពេកាា រៈចាំសរោះរូបចាល ក្ ់ឧទាិេចាំសរោះវា េុាំពីវា 
និងខាល ចវា។ 
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អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សតីការសោរពរូបចាល ក្់ាននយ័ដូចសមតច? សតីអាក្គិតថា ពកួ្កូ្សរេៃ
ានជាំសនឿថាសដីមសវ ី ដុាំងាអាចបសងាីត អាចម្របទនលាភេកាា រៈ និងចត់ស្ចងជូន
អាក្ស្ដលបានបួងេួងេុាំវាស្ដរឬសទ? ពួក្សគមិនសជឿដូចអាីស្ដលអាក្និយយសនាោះសទ។ 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី ខ្ញុ ាំក្ម៏ិនសជឿអ  ីចឹងស្ដរ។ ស្តអាក្ស្ដលេាំសៅសៅរក្ រូបចាល ក្់សវ ី
រូបបដិា ឬេង់អាីសៅសលីផ្ាូរ ឬអាីសផ្ៃងសទៀត។ សៅបងួេងួេុាំពីវតាុទាំងសនាោះ ស យី 
េសមលោះេតាបូជាវា។ ពួក្សគនយិយថា វតាុទាំងសនាោះជយួឱ្យសយងីបញ្ា ិតខ្លួនចាំសរោះ 
អល់សឡាោះ កាន់ស្តជតិ។ អល់សឡាោះ ការររសយងីសោយពរជយ័របេ់ម្រទង់។ សនោះជា
ការសោរេកាា រៈរូបចាល ក្់ស្ដលខ្ញុ ាំចង់និយយ។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ ពិតស យី! ស្តសនោះជាអាីស្ដលពួក្អាក្បានស្ាីចាំសរោះដុាំងា រូប
េាំណាក្ សចតិយ។ល។ អាក្និយយសទៀតថា េាីរកិ្គឺការសោរពេកាា រៈចាំសរោះរូប
ចាល ក្់។ សតីអាក្ចង់ានន័យថា េាីរកិ្ចាំសរោះស្តការសោរពរូបចាល ក្់ស្តប៉ុសណាណ ោះ
ស្មនសទ? ការពងឹរក្់ចាំសរោះកុ្េលបុគាល និងបងួេួងេុាំពួក្សគមនិចត់ទុក្ថា
ជាម្របការេាីរកិ្សទឬ? 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី បាទ! សនោះជាអាីស្ដលខ្ញុ ាំចង់នយិយ។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សបអី  ីចឹង ចុោះឯណាម្រពោះបនាូល អល់សឡាោះ ស្ដលហ្វមមិនឱ្យពឹងរក្់
ពួក្ណាពី កុ្េលបុគាល ពួក្សទវតា និងអាក្ដស្ទសទៀត។ ជនណាស្ាីស្បបសនោះគឺកាស ាៀរ។ 
ដូចស្ដលខ្ញុ ាំបាននិយយម្របាប់អាក្ និងបងាា ញភេតុតាងបញ្ញា ក្់ម្របាប់អាក្ពីខាងសដីម។ 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី ក្៏ប៉ុស្នតពួក្អាក្ស្ដលេុាំសទវតានិងពួក្ណាពី មិនកាល យជាកាស ាៀរ
សោយស្គរមូលស តុសនោះសទ។ ស្តពួក្សគកាល យជាកាស ាៀរសៅសពលពកួ្សគថាពតិ
ណាេ់សទវតាជាកូ្នម្រេីរបេ ់ អល់សឡាោះ  អុីស្គរជាកូ្នម្របេុរបេ់ អល់សឡាោះ។ 
សយងីមិនបាននិយយថា អាប់ឌល់កាស ាៀរជាកូ្ន អល់សឡាោះ  និងស្ ៃណបជ់ា
កូ្នម្រេីរបេ់ អល់សឡាោះ សនាោះសទ។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ ការនិយយថា  អល់សឡាោះ ានកូ្នគជឺាសរឿងកាស ាៀរមួយសោយ
ោា នការេងៃយ័សឡយី។ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖
ានន័យថា “ចូរសរលថា نثٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀمث 
(មូហ្វាំា៉ត់) អល់សឡាោះ ជាាា េ់ស្តមួយ អល់សឡាោះជាាា េ់ស្ដលសគម្រតវូពឹងរក់្ 
ម្រទង់ោា នកូ្ន ស យីោា នសគបសងាតីម្រទង់។(អាល់អុីខ្ឡេ : ១-៣) 
រក្យថា «األحد» ោា នអាីសម្របៀបម្របដូចនងឹម្រទង់សឡយី។ រក្យ «الصمد» អាក្ស្ដលសគ
ម្រតូវពឹងរក្។់ ជនណាម្របឆ្ាំងគឺជាកាស ាៀរ សទោះបជីាសគមនិបានបដិសេ្សៅចុង
េូសរ៉ាោះសនោះក្៏សោយ។ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖ 
ាន  نثپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤمث
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ន័យថា “អល់សឡាោះ ពុាំានបុម្រតសឡយី ស យីក៏្ពុាំានាា េ់ណាស្ដលសគសោរពេកាា
រៈដ៏ពិតម្របាក្ដរមួជាមួយនឹងម្រទង់ស្ដរ។ ម្របេិនសបីានស្មន ាា េ់នីមយួៗចាេ់
ជាយក្អាីស្ដលខ្លួនបានបសងាីត ស យីពួក្សគនងឹយក្សម្របៀបសលីោា ។ (អាល់មុមីនូន : ៩១) 
ម្រទង់បានស្ញក្រវាងកាស ាៀរទាំងពីរម្របសភទ។ ភេតុតាងសនោះបញ្ញា ក្់ថា ពួក្អាក្
ស្ដលកាល យកាស ាៀរក្៏សោយស្គរពួក្សគេុាំបួងេួងពី អាល់ឡាត ងបតិថា អាល់ឡា
ត សនោះជាកុ្េលបុគាល ស យីពួក្សគពុាំបានចត់ទុក្ោតជ់ាកូ្នរបេ់ អល់សឡាោះ 
សនាោះសទ។ ពួក្អាក្ស្ដលកាល យជាកាស ាៀរសោយការសោរពេកាា រៈចាំសរោះជិន ក្៏ពុាំ
បានយក្ជិនស្ាីដូសចា ោះស្ដរ។ ក្៏ដូចោា ស្ដរ និកាយទាំងបនួបាននិយយក្ាុងអតា
បទ(ចាប់អាក្សចញពឥីស្គល ម)ថាសបីអាក្មូេលីមគតិថា អល់សឡាោះ ានកូ្នសនាោះគឺ
សគសចញពីស្គេនាឥស្គល ម ស យីសបីសគស្ាេីាីរកិ្ជាមួយ អល់សឡាោះ សនាោះសគគឺជាអាក្
ស្ដលសចញពសី្គេនាឥស្គល មស្ដរ។ ដូសចាោះ ស្ផ្ាក្ទាំងពីរសនោះខុ្េោា ។ 
អាបឌ់នណ់ាព៖ី ស្ត អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖ 
  ាននយ័ថា نث ٱٻٻٻٻپ پ پ پ ڀ مث
“សតីមិនស្មនសទឬ ពួក្វ៉ាល(ីពកួ្អាក្ានជាំសនឿដ៏សស្គា ោះម្រតង់ចាំសរោះ អល់សឡាោះ) ពិត
ជាោា នការភ័យខាល ចចាំសរោះពួក្សគ ស យីពួក្សគក៏្ោា នទុក្េម្រពយួអាីស្ដរ។ (យ៉ូណុោះ : ៦២) 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សយងីសជឿថាវាពិតជាម្រតឹមម្រតូវ ស យីសយងីក្៏ថាអ  ីចងឹស្ដរ ស្តពួក្
សគពុាំម្រតូវបានសគសោរពេកាា រៈសនាោះសទ។ សយងីក្៏មិនម្របស្ក្ក្ស្ដរ សលីក្ស្លងស្តការ
សោរពេកាា រៈពួក្សគរមួជាមួយ អល់សឡាោះ និងយក្ពកួ្សគជាស្ដគូរបេ់ម្រទង់
ប៉ុសណាណ ោះ។ សម្រៅពីសនាោះ គឺចាំបាច់ម្រតូវម្រេឡាញ់ពួក្ោត់ ពកួ្អាក្ស្ដលតាមពួក្ោត់ 
និងទទលួស្គា ល់ពីបារមីរបេព់ួក្ោត។់ មនិម្រតូវបដិសេ្ពបីារមីរបេព់ួក្វ៉ាលីសទ
សលីក្ស្លងស្តពួក្ស្ាីពិដអោះ។ ស្គេនារបេ់ អល់សឡាោះ ឋតិសៅចាំក្ណាត លស្នភា
គីទាំងពីរ  នងិជាសេចក្តីចងអុលបងាា ញឋតិសៅចសនាល ោះក្តីវសងាងទាំងពីរ ស យីជាេចា
ភាពឋតិសៅចសនាល ោះរវាងអេចាភាពទាំងពីរ។ 
អាបឌ់នណ់ាព៖ី ពួក្អាក្ស្ដលគមពីរអាលគ់ួរអាន បាននិយយអាំពីសរឿងរ៉ាវរបេ់ពកួ្សគ 
គឺពួក្សគមិនស្ាីស្គក្ៃថីា ( اهلل  إال  لإ  ال  ) ោា នសទាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពដ៏ពិតម្របាក្ដ 
សលីក្ស្លងស្ត អល់សឡាោះ។ ពកួ្សគមិនសជឿចាំសរោះពួក្អាក្នាាំស្គរ មិនសជឿចាំសរោះការ
រេ់សឡងីវញិ។ ពួក្សគមិនសជឿចាំសរោះគមពីរអាលគ់ួរអាន ស យីពួក្សគចត់ទុក្គមពីរ
អាល់គួរអានជាមនតអាគមស្ងមសទៀត។ ចាំស្ណក្ឯពួក្សយងីស្ាីស្គក្ៃថីាពិតណាេ់
ាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពដ៏ពិតម្របាក្ដគឺានស្ត អល់សឡាោះ ស យី មូហ្វាំា៉ត់ ជា
អាក្នាាំស្គររបេ់ អល់សឡាោះ។ សយងីសជឿចាំសរោះគមពីរអាល់គួរអាន សជឿចាំសរោះស្ងងរេ់
សឡងីវញិ សយងីេឡាត សយងីបួេ ស តុអាីបានជាអាក្ចត់ទុក្សយងីដូចពួក្សគ? 



169169

អាប់ឌល់សឡាោះ៖ ស្តពកួ្ស្គេនវទូិទាំងអេ់មនិបានស្ខ្ាងសយបល់ោា សទថា បុគាល
ាា ក្់កាល យជាកាស ាៀរ សបីសគសជឿចាំសរោះអាក្នាាំស្គរខ្លោះ នងិបដិសេ្ចាំសរោះអាក្នាាំ
ស្គរសផ្ៃងសទៀត។ ដូចោា ស្ដរការសជឿចាំសរោះគមពីរអាល់គួរអានខ្លោះ ស យីបដិសេ្អាី
សផ្ៃងសទៀតស្នគមពីរ។ ដូចជាអាក្ស្ដលានជាំសនឿ ស យីបដិសេ្ចាំសរោះេឡាត ឬាន
ជាំសនឿ និងេឡាត ស្តបដិសេ្ចាំសរោះ ាកាត់ ឬទទលួស្គា ល់ទាំងអេ់ស្តបដិសេ្
ចាំសរោះការបេួ ឬទទលួស្គា លទ់ាំងអេ់ស្តបដិសេ្ចាំសរោះបុណយហ្វជា។ 
សៅេម័យណាពីមនុេៃមនិស្ដលបដិសេ្ចាំសរោះបុណយហ្វជាសទ។ អល់សឡាោះ 
បានបញ្ាុ ោះម្រពោះបនាូលេតីអាំពីពកួ្សគថា៖ 
ានន័យថា “អល់  نث ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ مث
សឡាោះ បានោក់្កាតពាកិ្ចាសលមីនុេៃសលាក្ឱ្យស្ាបុីណយហ្វជាសៅវហិ្វររបេ់ អល់
សឡាោះ ចាំសរោះអាក្ស្ដលានលទធភាពសៅដល់។ សបនីរណាបដសិេ្ពតិណាេ់ អល់
សឡាោះ មិនម្រតវូការអាមីួយពីពភិពសលាក្សឡយី។ (អាលីអុីមរន៉ : ៩៧)  
សបីបដិសេ្ចាំសរោះការរេ់សឡងីវញិ ពកួ្ស្គេនវទូិបានឯក្ភាពោា ថាកាស ាៀរ។ អល់
សឡាោះ បានបញ្ញា ក្់ចាេ់ក្ាុងគមពីររបេ់ម្រទង់ថាជនណាានជាំសនឿខ្លោះ ស យីមនិសជឿខ្លោះ 
ជនសនាោះគឺជាកាស ាៀរយ៉ងពិតម្របាក្ដ។ ម្រទងប់ានបងាា ប់ឱ្យទទួលយក្ឥស្គល មទាំងម្រេុ
ង។ ជនណាទទលួយក្ខ្លោះនងិបដិសេ្ខ្លោះ ពិតណាេជ់នសនាោះគជឺាកាស ាៀរ។ សតីអាក្
ទទលួស្គា ល់ថាអាក្ស្ដលានជាំសនឿខ្លោះនងិបដិសេ្ខ្លោះជាកាស ាៀរស្ដរឬសទ? 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី បាទ! ខ្ញុ ាំឯក្ភាពសលីសរឿងសនោះ  
ស យីវាានបញ្ញា ក្់យ៉ងចាេ់ក្ាុងគមពីរអាលគ់ួរអាន។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សបីអាក្ទទួលស្គា ល់ថាអាក្ស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអាក្នាាំស្គររបេ់ អ
ល់សឡាោះ សលអីាីមួយស យីបដសិេ្ចាំសរោះកាតពាក្ិចាេឡាត ឬទទួលស្គា ល់ទាំង
អេ់ស្តបដិសេ្ចាំសរោះការរេ់សឡងីវញិ សគគឺជាកាស ាៀរសោយការឯក្ភាពពី
និកាយទាំងបួន។ អាលគ់ួរអានបានបញ្ញា ក្់រចួស យី។ ចូរម្រជាបចុោះថាតាវស តជា
កាតពាក្ចិាមួយយ៉ងេាំខាន់ស្ដលណាពបីាននាាំមក្គេឺាំខានជ់ាងេឡាត  ា
កាត់ និងបុណយហ្វជា។  សបីេិនជាបុគាលណាបដិសេ្ចាំសរោះម្របការអាីមួយស្ន
ម្របការទាំងសនោះ បុគាលសនាោះកាល យជាកាស ាៀរ សទោះបីជាសគអនុវតតទាំងអេ់នូវអាី
ស្ដលអាក្នាាំស្គរបាននាាំមក្។ យ៉ងណាមិញ សបីសគបដិសេ្តាវស តស្ដលជា
ស្គេនារបេ់ពួក្អាក្នាាំស្គរ សរឿងអីមិនស្មនជាកាស ាៀរសនាោះ! មហ្វម្រជោះស្គអ ត អ
ល់សឡាោះ! ស តុអាីក្ល៏ងង់សលល ស្បបសនោះ! 
ចូរពិចរណាចាំសរោះស្គវក័្(េហ្វហ្វព ត់) ណាពីស្ដលស្ាីេស្រងាា មជាមួយកុ្លេមព័នធ
ហ្វនី ាោះសៅយ៉ា៉មោ៉ះ។ ពកួ្សនោះបានចូលឥស្គល មជាមួយណាពី ស យីពកួ្សគ
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អោះអាងថាោា នសទាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពដព៏ិតម្របាក្ដគឺានស្ត អល់សឡាោះ ស យី 
មូហ្វាំា៉ត់ ជាអាក្នាាំស្គររបេ ់អល់សឡាោះ។  ពួក្សគេឡាត និងអា ាន។ 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី ស្តពកួ្សគអោះអាងថា មូស្េឡាមោ៉ះ ជាណាពីស យីសយងីថាោា ន
ណាពីណាមក្បនាា ប់ពណីាពមូីហ្វាំា៉ត។់ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ ស្តពកួ្សគសលីក្តសមាងីអាល ី ឬអាប់ឌលក់្សទៀរ ឬអាក្ដស្ទសទៀត
សម្រៅពីអាក្ទាំងពីរ សម្រៅពពីួក្ណាពី ឬសទវតា ដល់ថាា ក្់សេានីឹងាា េ់សម នងិស្ផ្ន
ដី។ សបជីនណាសលីក្បុគាលណាាា ក្់សេាីនឹងណាពី ជនសនាោះគឺជាកាស ាៀរ។ ម្រទពយ
េមបតតិនងិជីវតិរបេ់សគកាល យជាហ្វឡាល។់ រក្យស្គក្ៃទីាំងពីររបេ់សគនិងេឡាត
របេ់សគោា នម្របសយជនអ៍ាីេម្រាប់រូបសគសនាោះសទ។ សបីជនណាម្រតូវសគសលកី្តសមាងី
សេាីនឹងឋានៈ អល់សឡាោះ គឺវារតឹស្តកាល យជាកាស ាៀរខាល ាំងជាងសនាោះសៅសទៀត។ 
ដូចោា ផ្ងស្ដរ អាក្ស្ដលអាលីបានដុតពួក្សគ គឺពួក្សគទាំងសនាោះទទួលស្គា ល់
ឥស្គល ម ស យីពួក្សគជាស្គវក័្អាល។ី ពកួ្សគសរៀននងិទទលួចាំសណោះដងឹពេី 
ការរីបេ់ណាពី។ ស្តពកួ្សគសជឿចាំសរោះ អាល ីដូចជាពួក្សគសជឿចាំសរោះ អាបឌ់ល់ក្
សឌៀរនិងអាក្ដស្ទសទៀត។ ចុោះស តុសមតចបានជាសគអាំរវនាវេ ការណីាពី សដមីបី
ម្របយុទធម្របឆ្ាំងនឹងពួក្សគ ស យីចត់ទុក្ពួក្សគជាកាស ាៀរសៅវញិ? សតីអាក្គិត
ថាេ ការណីាពីសចទអាក្ឥស្គល មថាជាកាស ាៀរឬ? ឬក្អ៏ាក្គិតថា ានជាំសនឿ
ចាំសរោះវ៉ាលី(េនតតិបុគាល) អាក្ដស្ទសទៀតោា នផ្លបោ៉ះរល់ ស យីានជាំសនឿ
ចាំសរោះអាលីចតទុ់ក្ថាជាកាស ាៀរឬ? 
សគនិយយផ្ងស្ដរថា សបអីាក្ជាំនាន់មុនមិនបានចត់ទុក្នរណាាា ក្់ជាកាស ាៀរសទ 
លុោះម្រតាស្តពួក្សគផ្ាុ ាំោា រវាងម្របការេាីរកិ្ ការបដិសេ្ចាំសរោះអាក្នាាំស្គរនិង
គមពីរអាល់គួរអាន មិនសជឿចាំសរោះស្ងងរេ់សឡងីវញិនងិម្របការសផ្ៃងសទៀត។ ចុោះាន
ន័យយ៉ងសម៉ចសៅវញិចាំសរោះជាំពូក្១ ស្ដលពួក្ស្គេនវទូិបានសលីក្សឡងីក្ាុងម្រគប់
និកាយទាំងអេ់េតអីាំពី(ជាំពូក្េតីអាំពីចាប់អាក្សចញពីឥស្គល ម) អាក្ឥស្គល មស្ដល
ម្របឆ្ាំងបនាា ប់ពីចូលឥស្គល ម។ បនាា បម់ក្ ពកួ្សគបានបក្ម្រស្គយសម្រចីនម្របសភទ។ 
ម្រគប់ម្របសភទនីមួយៗេុទធស្តស្ាឱី្យអាក្ម្របម្រពតឹតសចញពីឥស្គល ម។ រ ូតដលព់ួក្សគ
បានសលីក្សឡងីពីម្របការស្គមញ្ាៗស្ដលសគម្របម្រពឹតតវាដូចជារក្យស្ដលស្ាឱី្យ អល់
សឡាោះ សម្រកា្ខ្ឹង។ សគគនាល េអ់ណាត តសចញមក្សោយោា នសចតនាឬការតាាំងចតិត។ 
ជីវតិនិងម្រទពយេមបតតិបុគាលសនាោះម្រតូវសគអនុញ្ញា តេាល ប់ ឬនិយយក្ាុងន័យសលង
សេីច ក្ាំស្បលងសលង។ ដូចោា ពកួ្អាក្ស្ដល អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលអាំពីពកួ្
សគថា៖ نث ژ ڑ ڑ ک ک ککگ گ گ گ ڳ ڳ مث ាន
ន័យថា “ចូរសរលថាសតីពកួ្អាក្ម្របាងសមីលងាយចាំសរោះ អល់សឡាោះ និមិតតេញ្ញា
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របេ់ម្រទង់នងិអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់ឬ? អាក្មិនចាំបាច់សោោះស្គរសទៀតសទ។ ជាការ
ពិតណាេ់ ពួក្អាក្បានម្របឆ្ាំងសម្រកាយពីពួក្អាក្ានជាំសនឿ។(អាត់សៅ ពោះ : ៦៥) 
ពួក្សគជាអាក្ស្ដល អល់សឡាោះ បានម្របកាេថាពួក្សគជាពកួ្ស្ដលម្របឆ្ាំងបនាា បពី់
ពួក្សគានជាំសនឿ ខ្ណៈសពលស្ដលពួក្សគបានចូលរមួជាមយួអាក្នាាំស្គរសៅេមរ
ភូមិតាពូក្។ ពួក្សគបានសរលរក្យស្គក្ៃសីោយសលងសេីច។  
សគបាននិយយផ្ងស្ដរថា  អល់សឡាោះ បាននិយយពីសរឿងអមបូរអុីម្រស្គស្អល
ជាមួយនឹងសោលជាំសនឿ ចាំសណោះដឹង និងភាពម្រតឹមម្រតូវរបេ់ពួក្សគថា ពកួ្សគបាន
និយយសៅកានមូ់ស្គថា نثٺٺٺمث ានន័យថា៖ “េូមអាក្ស្ាឱី្យពួក្សយងី
ានម្រពោះផ្ង។(អាល់អាក្់រ ៉ា : ១៣៨) 
ានេ ការខី្លោះរបេណ់ាពបីាននិយយសៅកាន់ោត់ថា េូមសលាក្ក្ាំណត់យក្
សដីមសវ ី ាទូអាន់វ៉ាតជាទេីកាា ៈេម្រាប់ពកួ្សយងី។  
ណាពីបានេបងថាសនោះដូចជារក្យេមតីរបេ់អមបូរអុីម្រស្គស្អល៖  
ានន័យថា៖ “េូមអាក្ស្ាីឱ្យពកួ្សយងីានម្រពោះដូចពកួ្ نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿمث
សគស្ដរ។ (អាល់អាក្់រ ៉ា : ១៣៨) 
អាប់ឌន់ណាពី៖ ស្តអមបូរអុីម្រស្គស្អលនិងពកួ្អាក្ស្ដលេុាំឱ្យណាពីក្ាំណត់យក្សដីម
សវសី្ដលជាទីេកាា រៈេម្រាបព់ួក្សគសនាោះ មិនបានកាល យជាកាស ាៀរសោយស្គរសរឿង
សនាោះសទ។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ ចសមលីយគថឺា អមបូរអុីម្រស្គស្អលនិងពួក្អាក្ស្ដលេុាំណាពី គពឺួក្
សគមិនទនប់ានស្ាីសទ។ ក្៏ប៉ុស្នត សបីេនិជាពកួ្សគបានស្ាី ចាេ់ណាេព់ួក្សគនឹង
កាល យជាកាស ាៀរ។ ពួក្អាក្ស្ដលណាពីបានហ្វមឃាត់ សបីពួក្សគមិនបានស្គត ប់
បងាា ប់ោត ់ ស យីានអបបយិជាំសនឿចាំសរោះសដីមសវសីនាោះ គឺចាេ់ណាេ់ពួក្សគ
នឹងកាល យជាកាស ាៀរ។ 
អាបឌ់នណ់ាព៖ី ស្តខ្ញុ ាំសៅានបញ្ញា សផ្ៃងសទៀត គឺសរឿងអូស្គម៉ោះ ពិន ស ៃត ស្ដល
បានេាល ប់ជនស្ដលបានសរលរក្យស្គក្ៃថីា « اهلل  إال  لإ  ال  » ស យីណាពីបាន
ជាំទេន់ឹងទសងារីបេ់សគសោយោត់បានសរលថា « ស្ន! អូស្គមោ៉ះ សតអីាក្េាល ប់សគ
បនាា បព់ីសគបានសរលរក្យស្គក្ៃថីា « اهلل  إال  لإ  ال  » ឬ? ណាពីបានានម្របស្គេន៍
ផ្ងស្ដរថា “សគសម្របីឱ្យខ្ញុ ាំម្របយុទធម្របឆ្ាំងនឹងមនុេៃរ ូតដល់ពកួ្សគស្ាីស្គក្ៃថីា «   هلإ   َل 

الل  إَل  »។” សតីខ្ញុ ាំអាចេាំសយគចូលោា រវាងរក្យេមតរីបេ់អាក្នងិហ្វទេីទាំងពីរសនោះ
យ៉ងដូចសមតច? េូមជយួម្របាប់ខ្ញុ ាំផ្ង! េូម អល់សឡាោះ ចងអុលបងាា ញផ្លូវដល់អាក្។ 
អាបឌ់ល់សឡាោះ៖ តាមស្ដលធ្លល ប់ដឹង ណាពីបានម្របយុទធម្របឆ្ាំងនងឹពកួ្ជី ា ស យី
បានបសណត ញពួក្សគ ខ្ណៈស្ដលពកួ្សគបានសរលរក្យស្គក្ៃសីនោះ។ េ ការរីបេ់
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ោត់ក្ប៏ានម្របយុទធម្របឆ្ាំងនងឹកុ្លេមពន័ធហ្វន ីាោះ ដបតិពកួ្សគបានសរលរក្យស្គក្ៃី
សនោះនងិេឡាត។ ដូចោា នងឹ ស្េទណីាអាលី បានដុតពួក្សគ។ អាក្ឯក្ភាពថាអាក្
ស្ដលម្របស្ក្ក្នឹងការរេ់សឡងីវញិគឺជាកាស ាៀរ ស យីចាបអ់នុញ្ញា តឱ្យេាល ប ់ ដបតិ
សគសរលស្គក្ៃ។ី អាក្ស្ដលម្របស្ក្ក្នឹងរូកុ្នណាមួយក្ាុងចាំសណាមរូកុ្នឥស្គល មទាំងម្របាាំ
គឺកាល យជាកាស ាៀរ ស យីសគអនុញ្ញា តឱ្យេាល ប់ ដបតិសគសរលរក្យស្គក្ៃ។ី រក្យសនោះ
ោា នម្របសយជន៍េម្រាប់សគសោយការបដិសេ្ចាំសរោះស្មក្ធ្លងស្នស្គេនា ចុោះសរឿងអី
ចាំសរោះការបដិសេ្នឹងឫេគល់ស្នស្គេនាស្បរជាោា នបញ្ញា ចាំសរោះសគវញិ? ស្ម្រក្ង
អាក្មនិទន់បានយលព់ីអតានយ័ស្នហ្វទេីទាំងសនោះសទដឹង។ 
រឯី ហ្វទេីអូស្គមោ៉ះ វញិ ោតប់ានេាល ប់បុរេាា ក្់ស្ដលបានអោះអាងថាសគជាឥស្គល ម
ពីសម្ររោះ អូស្គមោ៉ះ បានគិតថាបុរេសនាោះសរលសោយស្គរខាល ចបាត់បង់ជីវតិនិង
ម្រទពយេមបតតិរបេ់សគស្តប៉ុសណាណ ោះ។ ចាំសរោះបុគាលស្ដលបងាា ញថាខ្លួនជាឥស្គល ម 
ម្រតូវរក្ាសគរ ូតដល់ានភេតុតាងបញ្ញា ក់្ចាេ់ថាសគបានស្ាីផ្ាុយពីឥស្គល
ម។ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖  نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ مث
ានន័យថា “បណាត អាក្ស្ដលានជាំសនឿ កាលណាពួក្អាក្សចញដាំសណីរសៅ
ស្ាីេស្រងាា មក្ាុងផ្លូវ អល់សឡាោះ ចូរបញ្ញា ក់្ឱ្យចាេ់។ (អាន់នីស្គក្ : ៩៤) 
ចូរបញ្ញា ក្់ឱ្យជាក្់ចាេ។់ អាយ៉ត់សនោះជាភេតុតាងបញ្ញា ក្់ថាម្រតូវបញ្ឈប់និងពិនិ
តយឱ្យចាេ។់ ស្តម្របេនិសបសីម្រកាយមក្ានអាីបញ្ញា ក្់ថាផ្ាុយនឹងឥស្គល ម គឺសគ
អនុញ្ញា តឱ្យេាល ប់សោយម្រពោះបនាូលរបេ់ម្រទងថ់ា៖نثھمثានន័យថា៖ “ចូរ
បញ្ញា ក់្ឱ្យជាក់្ចាេ់”។ (អាន់នីស្គក្ : ៩៤) 
ហ្វទីេសផ្ៃងសទៀតក្ដូ៏ចោា ស្ដរ អតាន័យរបេ់វាដូចអាីស្ដលខ្ញុ ាំបាននិយយអ  ីចងឹ។
អាក្ស្ដលានតាវស តនិងស្គេនាឥស្គល មគឺចាំបាច់ម្រតូវបញ្ឈប់ សលីក្ស្លងស្ត
ានភេតុតាងបញ្ញា ក្់ថាផ្ាុយពសីរឿងទាំងអេ់សនាោះ។ ភេតុតាងបញ្ញា ក្ព់ីសរឿងទាំង
សនោះ អាក្នាាំស្គរ អល់សឡាោះ បានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា “សតីអាក្េាល ប់
សគបនាា ប់ពីសគសរលរក្យស្គក្ៃឬី?”(អាល់ពូខ្រ)ី 
ោត់បានានម្របស្គេន៍សទៀតស្ដរថា៖ ានន័យថា “សគសម្របីឱ្យខ្ញុ ាំម្របយុទធម្របឆ្ាំង
នឹងមនុេៃរ ូតដល់ពួក្សគសរលរក្យស្គក្ៃថីា «َلهلإ إَل الل» ។(មូេលឹម) 
ោត់បានានម្របស្គេន៍អាំពីពកួ្ខ្វ៉ារចិ(ពួក្បោះសបារ)ថា៖ ានន័យថា៖ “សបីពួក្
អាក្ជួបពកួ្សគសៅក្ស្នលងណា ចូរពកួ្អាក្េាល ប់ពកួ្សគចុោះ។(អាល់ពូខ្រ)ី 
ដបតិពួក្សគជាអាក្សោរពេកាា រៈ និងេូម្រត្ម៌(តោះលលី)សម្រចីន រ ូតដល់ពកួ្
េ ការណីាពីរោិះគន់ខ្លួនឯងសៅសពលបានស ញីការសោរពេកាា រៈរបេ់ពួក្បោះ
សបារសនាោះ។ ពួក្សគបានសរៀនពីេ ការណីាព។ី រក្យស្គក្ៃ ី ការសោរពេកាា រៈ
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សម្រចីន ស យីការអោះអាងថាខ្លួនជាឥស្គល មមិនអាចការររពីការេាល ប់បាន
សឡីយ ដរាបណាានភេតុតាងបញ្ញា ក្់ថាពួក្សគស្ាីផ្ាុយនងឹចាប់ឥស្គល ម។ 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី សតអីាក្យលយ៉់ងណាស្ដរទក្់ទងនឹងហ្វទីេណាពីថា សៅស្ងង
បរសលាក្ មនុេៃជាសម្រចីននាាំោា េុាំណាពីអាឌាាំ ណួេ អុបីម្រព ុមី មូស្គ និងអុសី្គ
ឱ្យជួយ។ ស្តពកួ្សគមនិអាចជយួបានរ ូតដលណ់ាពីចុងសម្រកាយសគគណឺាពីមូហ្វាំ
ា៉ត់។ សនោះបញ្ញា ក្់ថាការេុាំជាំនួយពីអាក្សផ្ៃងសម្រៅព ីអល់សឡាោះ មិនស្មនេាីរកិ្សទ។ 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សនោះជាការយល់ខុ្េរបេ់អាក្ពីធ្លតុពិតរបេ់បញ្ញា សនោះ។ ការេុាំ
ជាំនួយពេីតាសលាក្ានជីវតិស្ដលានលទធភាព គឺសយងីមិនជាំទេ់សទ។ 
ដូច អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖  نث ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ مث 
ានន័យថា “បុរេស្ដលមក្ពីអមបូររបេ់មូស្គេុាំឱ្យមូស្គជួយតទល់នឹងអាក្
ស្ដលមក្ពេីម្រតវូរបេ់សគ។”(អាល់ក្៏េេ់ : ១៥) 
ដូចោា ស្ដរមនុេៃអាចេុាំពីមិតតរបេ់ខ្លួនឱ្យជួយសៅសពលស្ាេីស្រងាា មនងិម្របការ
សផ្ៃងសទៀតស្ដលសគអាចជួយបាន។ ស្តសយងីម្របស្ក្ក្ចាំសរោះអាីស្ដលពួក្អាក្ក្ាំពុងស្ត
ស្ាីវាដូចជាការេុាំជាំនួយពីផ្ាូរវ៉ាលី ឬការអវតតានរបេព់ួក្សគ ចាំសរោះអាីស្ដលសគ
ោា នលទធភាពស្ាីសលីក្ស្លងស្ត អល់សឡាោះ ស្តមួយគត់។ សៅស្ងងបរសលាក្មនុេៃ
បានេុាំពពីួក្ណាពីឱ្យជួយ។ ពួក្សគានបាំណងចង់ឱ្យពកួ្ណាពីេុាំពី អល់សឡាោះ 
ឱ្យជាំនុាំជម្រមោះមនុេៃ សដមីបឱី្យពួក្អាក្ស្ដលម្រតូវចូលឋានេួគ៌បានរចួផុ្តពីទុក្េ
លាំបាក្សៅឯវាលជួបជុាំ(ម៉ោះសេាីរ)សនាោះ។ េុាំស្បបសនោះសគអនុញ្ញា តសៅក្ាុងសលាក្ិយ
និងសៅស្ងងបរសលាក្។ គឺសៅជបួកុ្េលបុគាលអងាុយជាមួយោា  ស យីោតស់្គត ប់េ
មតីរបេ់អាក្។ អាក្និយយសៅកាន់សគថាេូមសលាក្េុាំពី អល់សឡាោះ ឱ្យខ្ញុ ាំផ្ង។ 
ដូចស្ដលេ ការរីបេណ់ាពេុីាំពីោតក់ាលោត់សៅរេ។់ ស្តសម្រកាយពីោត់ស្គល ប់
រចួ គឺមិនអាចស្ាីបានសទ។ ោត់ដឹងពអីាីស្ដលពួក្សគេុាំពីផ្ាូររបេ់ោត់ ស្តបុពាបុរេ
ឥស្គល មបានហ្វមឃាត់ពីការេុាំពី អល់សឡាោះ សៅស្ក្បរផ្ាូរ។ 
អាប់ឌនណ់ាព៖ី សតីអាក្យល់យ៉ងសមច៉ស្ដរចាំសរោះសរឿងរបេ់ អុីបម្រព ុមី សៅ
សពលស្ដលសគសបាោះោត់សៅក្ាុងសភលីង? ស យី ជីម្រពលី បានបងាា ញខ្លួនសៅសលី
អាកាេបនាា ប់មក្េួរោតថ់ា សតីអាក្ានអាីចង់ឱ្យខ្ញុ ាំជួយសទ? អុីបម្រព ុមី បាន
និយយថា “ចាំសរោះអាក្ ខ្ញុ ាំមិនម្រតូវការសទ” សបីការេុាំជាំនយួព ីជីបសម្រពលេាីរកិ្ ស្មន
សនាោះ ចាេជ់ា ជីម្រពលី មនិបងាា ញខ្លួនសៅចាំសរោះមុខ្ អីុបម្រព ុមី សនាោះសទ! 
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ សនោះគឺជាការយល់ម្រចឡាំទី១ ស យីហ្វទីេសនោះមិនម្រតឹមម្រតូវសនាោះសទ។ 
សយងីេនាតថាវាម្រតឹមម្រតវូ គ ឺជមី្រពីល បានបងាា ញខ្លួនសៅចាំសរោះមុខ្ អុីបម្រព ុមីនិង
ជួយតាមអាីស្ដលសគានលទធភាពអាចជយួបាន។ ម្រតូវនឹងម្រពោះបនាូលរបេ់ អល់
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សឡាោះ ថា៖ نثٹٹٹمث ានន័យថា “អាក្ស្ដលានក្ាល ាំងខាល ាំងកាល (ជីម្រពីល)
បានបសម្រងៀនសគ(ណាពី)។” (អាន់នាជម៍ : ៥) 
សបីេិនជា អល់សឡាោះ អនុញ្ញា តឱ្យសគយក្សភលីងស្ដលក្ាំពុងសឆ្ោះ អីុបម្រព ុមី ម្រពម
ទាំងដីនងិភាាំស្ដលសៅជុាំវញិ អុីបម្រព ុមី សៅសបាោះសចលសៅទិេខាងសក្ីតឬទិេ
ខាងលិច ចាេ់គឺោា នអាីស្ាឱី្យ ជីម្រពីល ស្ាីមនិសក្ីតសនាោះសទ។ ដូចោា ស្ដរ បុរេអាក្
ានាា ក្់បងាា ញខ្លួនសៅចាំសរោះមុខ្អាក្ម្រក្ខ្ាោះខាតាា ក្ ់ ស យីឱ្យលុយោត់សដីមបី
បាំសពញតម្រមូវការរបេ់ោត់។ ស្តសគបដិសេ្ ស យីអត់្ាត់រ ូតដល ់ អល់សឡាោះ 
បានម្របទនលាភេកាា រៈដល់សគស្ដលពុាំស្មនជាេគុណរបេន់រណាាា ក្។់ សបីសម្របៀប
ស្ៀបទសងាីសនោះនឹងការេុាំជាំនយួស្ដលជាការសោរពេកាា រៈនងិេាីរកិ្ ស្ដលអាក្ក្ាំពុង
ស្តស្ាីនាសពលបចាុបបនាសនោះ សតវីាខុ្េោា ក្ម្រមិតណា? ចូរម្រជាបចុោះថា! ពួក្មនុេៃ
ជាំនាន់មុនស្ដលសគបញ្ាូ នណាពីមក្គឺសដីមបអីាំសពេីាីរកិ្របេ់ពកួ្សគម្រស្គលជាងអាំសពី
េាីរកិ្សៅេម័យបចាុបបនាសនោះបមី្របការ៖ 
ទី១ មនុេៃជាំនាន់មុនមិនស្ាេីាីរកិ្ចាំសរោះ អល់សឡាោះ សទសលីក្ស្លងស្តសៅសពល
ជីវតិរបេព់ួក្សគរេ់សៅេុខ្េបាយ។ ស្តសបីពួក្សគានទុក្េលាំបាក្ ពកួ្សគ
ម្របតិបតតសិ្គេនាចាំសរោះ អល់សឡាោះ សោយចិតតសស្គា ោះម្រតង់ នងិានភក្តីភាពចាំសរោះ
ម្រទង់។ ភេតុតាងបញ្ញា ក្់សោយម្រពោះបនាូលរបេ់ អល់សឡាោះ ថា៖ 
ានន័យថា “សៅ نثٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ مث
សពលពួក្សគជោិះេាំសៅ(ជួបម្របទោះនងឹសម្រោោះថាា ក់្) ពួក្សគបងួេងួេុាំចាំសរោះ អល់សឡាោះ 
សោយចិតតសស្គា ោះេក្ាុងការម្របណិប័តន៍ចាំសរោះម្រទង់។ ស្តសៅសពលម្រទង់បានេសស្រងាា ោះ
ពួក្សគដល់សម្រតយី សពលសនាោះពកួ្សគស្បរជាស្ាេីាីរកិ្ចាំសរោះម្រទង់។(អាល់អាាំងសក្ីពូត : ៦៥) 
ម្រទង់បានបនតសទៀតថា៖  
نثک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ۀ 

 ۀ ہ ہمث
ានន័យថា “សៅសពលរលក្េមុម្រទបក់្សបាក្មក្ម្រគបសលីពកួ្សគ(ពកួ្េាីរកិ្)ដូច
ជាផ្តា ាំងពពក្ដ៏ងងតឹ។ ពួក្សគបានបួងេងួេុាំពី អល់សឡាោះ សោយចិតតសស្គា ោះេក្ាុង
ការម្របតិបតតិសៅចាំសរោះម្រទង់។ ស្តសៅសពលស្ដលម្រទង់េសស្រងាា ោះពួក្សគដល់សម្រតីយ 
ពួក្សគខ្លោះរមិលគុណចាំសរោះម្រទង់។ ោា នអាក្ណាាា ក់្បដសិេ្នឹងនមិិតតេញ្ញា
របេ់សយងីសម្រៅពីពកួ្អាក្ស្ដលក្បត់និងម្របឆ្ាំងសឡយី។ (លុក្ា៉ន : ៣២) 
ម្រក្ុមេាីរកិ្ស្ដលណាពីបានម្របយុទធម្របឆ្ាំងនឹងពួក្សគ  គឺពួក្សគបានេុាំចាំសរោះ អល់
សឡាោះ  ស យីេុាំចាំសរោះអាក្ដស្ទសៅសពលានេុខ្េនតិភាព។ ស្តសៅសពលានទុក្េ
លាំបាក្ ពួក្សគេុាំពី អល់សឡាោះ ស្តមួយគត់។ ពួក្សគបានបាំសភលចសៅហ្វា យនាយ
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របេ់ពួក្សគ។ រឯីពួក្មុេរគីីនសៅេម័យសយងីវញិ ពួក្សគេុាំពីអាក្ដស្ទសផ្ៃងពី អ
ល់សឡាោះ ទាំងសពលានសេចក្តីេុខ្និងសពលានទុក្េលាំបាក្។ សបីនរណាាា ក្់ក្ាុង
ចាំសណាមពួក្សគានទុក្េលាំបាក្ សគនិយយថា បពិម្រតអាក្នាាំស្គរ អល់សឡាោះ   ូ
សេន និងអាក្ដស្ទសផ្ៃងសទៀត។ សតីសៅឯណាអាក្ស្ដលយល់ពីសរឿងរ៉ាវទាំងសនាោះ? 
ទី២ មនុេៃជាំនានមុ់នេុាំពី អល់សឡាោះ តាមរយៈមនុេៃស្ដលសៅជិត អល់សឡាោះ  
តាមរយៈណាពី ឬវ៉ាលី ឬសទវតា ឬយ៉ងសហ្វចបាំផុ្តគឺដុាំងាឬសដមីសវ ី ស្ដល
ម្របតិបតតចិាំសរោះ អល់សឡាោះ  មិនម្របឆ្ាំងចាំសរោះម្រទង់សឡយី។ ស្តសៅេមយ័សយងី
វញិ ពួក្សគបួងេួងចាំសរោះ អល់សឡាោះ តាមរយៈមនុេៃស្ដលានពុតតបុតខាល ាំង
បាំផុ្ត។ អាក្ស្ដលានសោលជាំសនឿម្រតមឹម្រតូវ ស យីមនិស្ដលម្របឆ្ាំងដូចជាដុាំងា 
សដីមសវ ី ងាយម្រេលួជាងអាក្ស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអាក្ស្ដលសគដងឹជាទូសៅថា 
ជាមនុេៃានពុតតបុតនងិអាម្រក្ក្់ជួជាតិ។  
ទី៣ ពួក្មុេរគីីនសៅេមយ័ណាពី  
តាមពិតពួក្សគេាីរកិ្ចាំសរោះតាវស តភាពជាម្រពោះស្ដលម្រតូវសគសោរព ស ីយពួក្សគ
មិនេាីរកិ្ចាំសរោះតាវស តភាពជាាា េ់របេ់ អល់សឡាោះ សនាោះសទ។ ផ្ាុយពីេាីរកិ្
របេ់ពួក្អាក្ជាំនាន់សម្រកាយ។ ពិតណាេ់ អាំសពីេាីរកិ្សនោះភាគសម្រចីនសក្ីតសឡងី
ចាំសរោះតាវស តភាពជាាា េ់របេ់ អល់សឡាោះ (រូពូពីយោ៉ះ)។ ក្ដូ៏ចោា ស្ដរ សក្តី
សឡងីចាំសរោះតាវស តភាពជាម្រពោះស្ដលម្រតូវសគសោរពេកាា រៈរបេ់ អល់សឡាោះ (អូលូ
 យីោ៉ះ)។ ឧទ រណ៍ ពកួ្សគចត់ទុក្្មាជាតិជាអាក្ចត់ស្ចងនិងសរៀបចាំសៅក្ាុង
ចម្រក្វាលទាំងមូលចាំសរោះការរេ់និងការស្គល ប។់ល។  
េងឃមឹថា ខ្ញុ ាំនឹងបញ្ាប់រក្យសពចន៍របេ់ខ្ញុ ាំសោយសលីក្យក្បញ្ញា ដ៏្ាំមួយស្ាឱី្យអាក្
យល់នូវអាីស្ដលបានសលីក្សឡងីខាងសលី។ គឺោា នការស្ខ្ាងគាំនិតោា សទចាំសរោះតាវស ត
ស្ដលជាជាំសនឿក្ាុងចិតត សរលសោយអណាត ត អនុវតតសោយកាយវកិារ។ សបីេិនជាានអាី
មួយខ្ាោះចសនាល ោះក្ាុងចាំសណាមម្របការទាំងសនោះ គឺសគមិនចតទុ់ក្ជាបុគាលមូេលីមសទ។ សបី
េិនជាសគស្គា ល់តាវស ត ស្តសគមិនបានអនុវតតតាម គឺសគជាកាស ាៀរចសចេរងឹរូេដូច
ស ាៀរឱ្ននិងអុីបលេី។ ម្រតង់សនោះគឺានមនុេៃជាសម្រចីនយល់ខុ្េ។ ពកួ្សគនិយយថា
សនោះជាការពិត ស្តសយងីោា នេមតាភាពស្ាីសទ។ សគមនិអនុញ្ញា តសៅក្ាុងម្របសទេរបេ់
សយងីជាមួយជនជាតិរបេ់សយងី។ ចាំបាច់ម្រតូវស្តេម្រមបខ្លួនជាមួយនឹងពួក្សគ ម្រតូវ
ស្អបអបជាមួយពកួ្សគខាល ចស្ម្រក្ងអាំសពីអាម្រក្ក្់របេព់ួក្សគ។ បុគាលក្មៃត់ាា ក្់សនោះមិន
ដឹងថាសមដឹក្នាាំពួក្កាស ាៀរភាគសម្រចីនដឹងការពិត ស យីពួក្សគបានសបាោះបង់ការពតិ 
សោយស្គរសលេសនោះសលេសនាោះ។ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖ 
ានន័យថា “ពួក្សគ نثچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ مث  
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បានបតូរអាយ៉ត់ៗរបេ់ អល់សឡាោះ សោយេមបតតិសលាក្ិយតិចតួច ស យីពួក្សគ
បានរារា ាំងអាក្ដស្ទពីផ្លូវរបេ់ម្រទង់។ ពិតណាេ់អាីស្ដលពកួ្សគម្របម្រពឹតតគឺអាម្រក្ក់្បាំផុ្
ត។”(អាត់សៅ ពោះ : ៩) 
ចាំសរោះអាក្ស្ដលអនុវតតតាវស តស្តរូបភាពខាងសម្រៅ ស យីក្ាុងចិតតោា នជាំសនឿ គឺជា
មូណា ាកិ្។ វាអាម្រក្ក្់ជាងពកួ្កាស ាៀរសោយ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា
៖ نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ مث ានន័យថា “ពិតណាេ់ ពួក្អាក្ពុតតបត់
ទាំងសនាោះគេឺាិតសៅបាតសម្រកាមបាំផុ្តស្នឋាននរក្ ស យីអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)នឹងមិន
បានស ញីអាក្ណាាា ក់្ជួយពកួ្សគសនាោះសឡយី។”(អាន់នីស្គក្ : ១៤៥) 
បញ្ញា សនោះបញ្ញា ក្់យ៉ងចាេ់ចាំសរោះអាក្។ សបីេនិជាអាក្ពិនតិយេសងាតសៅសលីេមតី
របេ់មនុេៃ អាក្នងឹស ញីថាអាក្ស្ដលដឹងការពិត ស យីមិនបានអនុវតតតាម 
សោយស្គរខាល ចបាត់បង់េមបតតិសលាក្ិយដូចក្រូន ឬបុណយេក័្តិដូចហ្វា៉ន ឬ អាំណាច
ដូចស ាៀរឱ្ន។  
អាក្នឹងស ញីអាក្ស្ដលអនុវតតស្តរូបភាពខាងសម្រៅ មិនស្មនក្ាុងចិតតដូចជាពួក្ពុត
តបត់ សបីេនិជាអាក្េួរពជីាំសនឿក្ាុងចិតតរបេ់សគ គឺចាេជ់ាមនិដឹងសនាោះសទ។ 
ក៏្បុ៉ស្នតអាក្ម្រតវូយល់ពីអាយ៉ត់ទាំងពីរសនោះ៖  
អាយ៉ត់ទី១: ដូចស្ដលបាននយិយក្នលងមក្ គឺម្រពោះបនាូលរបេ ់ អល់សឡាោះ ថា៖ 
 ានន័យថា “ពួក្អាក្មិនចាំបាច់សោោះស្គរសទ។ نثگ گ گ گ ڳ ڳمث
ពិតណាេ់ ពួក្អាក្បានម្របឆ្ាំងបនាា ប់ពីពួក្អាក្ានជាំសនឿរចួ។”(អាត់សៅ ពោះ : ៦៦) 
សបីអាក្បានដឹងថាអាក្ស្ដលបានចូលរមួជាមួយអាក្នាាំស្គររបេ់ អល់សឡាោះ ក្ាុង
ការស្ាីេស្រងាា មម្របឆ្ាំងនងឹពួក្រូម។ ពួក្សគបានកាល យជាអាក្កាស ាៀរសោយស្គរេ
មតីសលងសេចីរបេព់ួក្សគ។ សនោះបញ្ញា ក្់ម្របាប់អាក្យ៉ងចាេ់ថាអាក្ស្ដលនយិយ
រក្យគូ ាួរ ឬអនុវតតម្របការគូ ាួរសោយស្គរខាល ចបាតប់ងម់្រទពយេមបតតិឬបុណយ
េ័ក្តិ ឬផ្តា ប់ចិតតនរណាាា ក្។់  ពិតជា្ងន់្ ងរជាងអាក្ស្ដលនិយយរក្យេមតី
សលងសេីច។ ពីសម្ររោះសោលបាំណងស្នរក្យេមតីសលងសេីចរបេ់សគគឺសដមីបឱី្យ
មនុេៃសេចីេបាយស្តប៉ុសណាណ ោះ។ រឯីអាក្ស្ដលនិយយរក្យេមតគីួ ាួរ ឬអនុវតត
តាមសោយស្គរការខាល ច ឬចង់បានលាភេកាា រៈពីេតាសលាក្ ពិតណាេ់សគាន
ជាំសនឿចាំសរោះការេនារបេ់ពកួ្បិស្គចស្េាតន។ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូល
ថា៖ نثڭ ڭ ڭ ۇ ۇمث ានន័យថា “ស្េាតនបាំភ័យពួក្
អាក្ពីភាពម្រក្ីម្រក្និងជាំរុញពួក្អាក្ឱ្យម្របម្រពឹតតអាំសពីអបាយមុខ្។”(អាល់សហ្វព គសរ៉ាោះ : ២៦៨) 
សគភ័យខាល ចចាំសរោះការគាំរាមបាំភ័យរបេ់ស្េាតន៖  نثٿ ٿ ٿ ٿ ٹمث 
ានន័យថា “ពិតណាេ់ អាក្ស្ដលស្ាីឱ្យពួក្អាក្ខ្ក្ចិតតគឺស្េាតនបាំភិតបាំភ័យពួក្
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អាក្ោាំម្រទវា។” (អាលីអុីមរន៉ : ១៧៥) 
សគមិនសជឿចាំសរោះាា េ់ដ៏មហ្វសមតាត សោយរក្យេនារបេ់ម្រទង់៖  
ានន័យថា “អល់សឡាោះ បានេនានឹងពកួ្អាក្នូវ نثۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋمث
ការសលីក្ស្លងសទេពីម្រទង់នងិក្តីម្របទន។” (អាល់សហ្វព គសរ៉ាោះ : ២៦៨) 
សគមិនខាល ចពីការគាំរាមរបេ់ អល់សឡាោះ ដា៏នអាំណាចខាល ាំងកាល ៖ 
ាននយ័ថា “ចូរកុ្ាំខាល نثٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤمث  ចពួក្សគ ស្តពួក្អាក្ម្រតវូខាល ច
សយងីវញិ!”(អាលីអុីមរន៉ : ១៧៥) 
សតីស្គា នភាពស្បបសនោះសគេ័ក្តិេមជាវ៉ាលីរបេ់ អល់សឡាោះ  ឬជាវ៉ាលីរបេ់ ស្េាតន? 
អាយ៉ត់ទី២ :  អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖   

نثچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
 ک ک ک ک گ گ گ مث

ានន័យថា “នរណាបានម្របឆ្ាំងនឹង អល់សឡាោះ បនាា ប់ពាីនជាំសនឿរចួសនាោះ(សគ
នឹងទទួលបានការខ្ឹងេមាពី អល់សឡាោះ) សលីក្ស្លងអាក្ស្ដលម្រតវូសគបងេិតបងេាំ 
ស យីចិតតរបេ់សគេងប់េាប់េាល់នឹងជាំសនឿ។ បុ៉ស្នត អាក្ណាស្ដលសបីក្ចិតតទទួល 
ជាំសនឿគឺពួក្សគនឹងទទួលការខ្ងឹេមាពី អល់សឡាោះ ស យីពួក្សគនឹងទទួលទរុណ
ក្មាយ៉ង្ងន់្ងរបាំផុ្ត។”(អាន់ណា ល៍ : ១០៦) 
អល់សឡាោះ មិនអ្ាម្រេ័យចាំសរោះពួក្សគសលីក្ស្លងស្តអាក្ម្រតវូសគបងេិតបងេាំ ស យី
ចិតតរបេ់សគេងបេ់ាបេ់ាលន់ឹងជាំសនឿ។ ចាំស្ណក្អាក្ដស្ទសទៀតគឺកាស ាៀរេូមបសី្ត
សគស្ាីសោយការភយ័ខាល ច ឬសោយសចតនា ឬរងការបងេិតបងេាំពីនរណាាា ក្ ់ឬផ្តា ប់
ចិតតនរណាាា ក្់ ឬទឹក្ដនីិយម ម្រគួស្គរនិយម ឬម្រតកូ្លនយិម ឬម្រទពយេមបតតិ
និយម ឬសគម្របម្រពឹតតសោយក្ាំស្បលងសលង ឬក្ាុងបាំណងសផ្ៃងៗសទៀត។ សលីក្ស្លងស្ត
អាក្ស្ដលម្រតូវសគបងេតិបងេាំ។ អាយ៉ត់សនោះបញ្ញា ក្់ថាមនុេៃមិនម្រតូវសគបងេិតបងេាំសទ
សលីក្ស្លងស្តតាមរយៈរក្យេមតីឬកាយវកិារ។ រឯីសោលជាំសនឿក្ាុងចតិតោា ន
នរណាាា ក្អ់ាចបងេិតបងេាំបានសឡយី។ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖ 
ានន័យنثڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻمث
ថា “សនាោះសោយស្គរស្តពួក្សគម្រេឡាញ់ការរេ់សៅក្ាុងសលាក្យិជាងស្ងងបរសលាក្។ 
ពិតណាេ់ អល់សឡាោះ មិនចងអុលបងាា ញដល់ម្រក្មុស្ដលោា នជាំសនឿសនាោះសទ។” (អាន់
ណា ល៍ : ១០៧) 
ម្រទង់បានម្របកាេយ៉ងចាេ់ថាទរុណក្មាសនោះមិនបណាត លមក្ពីសោលជាំសនឿ ភាព
លងង់សលល  និងការេអប់សខ្ពីមស្គេនា ឬម្រេឡាញ់អាំសពីគូ ាួរសនាោះសទ ស្តបណាត លមក្
ពីការម្រេឡាញ់ការរេ់សៅក្ាុងសលាក្ិយ ស យីឱ្យតស្មលសលាក្ិយខាល ាំងជាងស្គេ
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នា។ អល់សឡាោះ ជាាា េម់ហ្វដឹង។ 
បនាា ប់ពីការបក្ម្រស្គយទាំងសនោះ សតីមនិទន់ដល់សពលអាក្(េូម អល់សឡាោះ 
ចងអុលបងាា ញដល់អាក្)ម្រតូវស្គរភាពក្ាំ ុេ និងម្រតឡប់សៅរក្ម្រទង់ម្រពមសោយ
សបាោះបង់សចលនូវអាីស្ដលអាក្ក្ាំពុងស្ាី។ អាីៗ ដូចស្ដលអាក្បានឮអ  ីចងឹ។ វាសម្រោោះ
ថាា ក្់ខាល ាំងណាេ។់ វាជាបញ្ញា ្ាំ។ គជឺាអតាបទដ៏ស្ងលថាល ។ 
អាប់ឌន់ណាពី៖ ខ្ញុ ាំេុាំអភ័យសទេពី អល់សឡាោះ នងិស្គរភាពក្ាំ ុេចាំសរោះម្រទង។់ 
ខ្ញុ ាំអោះអាងថាោា នសទាា េដ់៏ពតិម្របាក្ដគឺានស្ត អល់សឡាោះ  ស យី មូហ្វាំា៉ត ់ជា
អាក្នាាំស្គររបេ់ អល់សឡាោះ។ ពិតណាេ ់ពីមុនខ្ញុ ាំធ្លល បក់ាល យជាកាស ាៀរសោយស្គរ
ខ្ញុ ាំសោរពេកាា រៈសផ្ៃងពី អល់សឡាោះ។ ខ្ញុ ាំេុាំពី អល់សឡាោះ សមតាត អភ័យសទេដល់ខ្ញុ ាំ
នូវរាល់ទសងាីស្ដលខ្ញុ ាំបានម្របម្រពតឹតក្នលងមក្។ េូមម្រទង់សមតាត អ្ាម្រេ័យ អភ័យ
សទេនិងក្រុណារបេ់ម្រទង់ចាំសរោះខ្ញុ ាំ។ េូមម្រទង់ពម្រងឹងជាំសនឿតាវស តនិងសោល
ជាំសនឿដ៏ម្រតឹមម្រតូវរ ូតដល់សពលសៅជួបម្រទង។់ េូមម្រទង់សមតាត តបេាងលអដលអ់ាក្។ 
ស្ន!អាប់ឌល់សឡាោះ ចាំសរោះរក្យទូនាា នទាំងសនោះសម្ររោះស្គេនាគឺជាការទូនាា ន និង
ចាំសរោះការរារា ាំងរបេ់អាក្ចាំសរោះអាីស្ដលខ្ញុ ាំក្ាំពុងស្ា។ី គឺសឈាា ោះរបេ់ខ្ញុ ាំ អាប់ឌន់ណា
ពី ស យីខ្ញុ ាំចង់ម្របាប់អាក្ថាខ្ញុ ាំបតូរសឈាា ោះខ្ញុ ាំជា អាប់ឌល់សរ៉ាោះា៉ន។ មាង៉សទៀត េូម
អរគុណសលីការរារា ាំងរបេ់អាក្ចាំសរោះអាំសពីអាម្រក្ក្់ស្ផ្ាក្ផ្លូវចិតតស្ដលខ្ញុ ាំស្ាីក្នលងមក្ 
គឺសោលជាំសនឿវសងាង សបេីិនជាខ្ញុ ាំសៅជួប អល់សឡាោះ ទាំងានជាំសនឿអ  ីចឹងសនាោះ ខ្ញុ ាំ
ចាេ់ជាបរាជ័យជាសរៀងរ ូត។ ស្តខ្ញុ ាំចង់េុាំពីអាក្ចុងសម្រកាយ គឺេូមអាក្រ ាំឭក្ខ្ញុ ាំពី
អាំសពីអាម្រក្ក្់មួយចាំនួនស្ដលមនុេៃក្ាំពុងស្តយល់ម្រចឡាំ។  
អាប់ឌល់សឡាោះ៖ អតអ់ីសទ! េូមអាក្ស្គត ប់ខ្ញុ ាំ។ 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ាចាំសរោះអតតេញ្ញា ណរបេ់អាក្ កុ្ាំឱ្យវាខុ្េនឹងអាីស្ដលានសៅ
ក្ាុងគមពីរអាល់គួរអាននិងេ ុណណោះ។ កាន់តាមអាីស្ដលានការស្ខ្ាងសយបល់ោា ាន
សចតនាបងាវបិតតិ និងបស្ងារន័យសដីមរបេ់វា។ តាមពិតោា ននរណាដឹងពីការបក្
ម្រស្គយអតាន័យរបេ់ម្រទង់សលីក្ស្លងស្ត អល់សឡាោះ។ អតតេញ្ញា ណរបេ់អាក្ចាំបាច់
ម្រតូវស្តានឫេគល់រងឹាាំស្ផ្ាក្ចាំសណោះដឹង អាក្ម្រតូវឋតិក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្ស្ដល
និយយចាំសរោះចាំណុចេងៃយ័ថា៖ نثۋۋۅۅۉۉمث ានន័យថា “ពួក្សយងីខ្ញុ ាំ
ានជាំសនឿចាំសរោះវា។ ទាំងអេ់េុទធស្តមក្ពីាា េ់របេ់ពួក្សយងីខ្ញុ ាំ។” (អាលីអុីមរន៉ : ៧) 
ក្ាុងបញ្ញា ទាំនាេន់ិងការស្ខ្ាងសយបល់ោា  ដូចអាក្នាាំស្គរបានានម្របស្គេន៍ថា៖ 
“ចូរអាក្សបាោះបង់នូវម្របការស្ដលអាក្េងៃយ័ ស យីសៅរក្ម្របការស្ដលអាក្មិនេងៃ ័
យ។” (អោះា៉ត់ និងអាត់សតៀរមុី ៃុ)ី 
ណាពីបានានម្របស្គេន៍សទៀតថា៖ ានន័យថា “ជនណាបានការររពីម្របការេងៃយ័ 
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គឺសគបានការររស្គេនានងិសក្រ តស្ឈាា ោះរបេ់សគ ស យីជនណាបានធ្លល ក់្សៅក្ាុង
ម្របការេងៃយ័ គឺសគធ្លល ក់្ក្ាុងម្របការហ្វរ៉ាម។” (អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
ោត់បនតសទៀតថា៖ ាននយ័ថា “អាំសពីបាបគឺជាអាីស្ដលស្ាីចាំស្បងចិតតរបេ់អាក្ 
ស យីអាក្មិនចង់ឱ្យអាក្ដស្ទដឹងវា។”(មូេលឹម) 
ោត់បនតសទៀតថា៖ ានន័យថា “ចូរពិសម្រោោះចិតតរបេ់អាក្! ចូរពិសម្រោោះខ្លួនឯង
ចាំនួនបីដង! អាំសពលីអគឺអាីស្ដលស្ាីឱ្យចិតតរបេ់អាក្េាប់េាល់ ស យីអាំសពីបាបគឺអាី
ស្ដលស្ាីឱ្យអាក្ចាំស្បងចិតត នងិេងៃយ័សៅក្ាុងម្រទងូ។ សបីសទោះជាអាក្ដស្ទសគផ្តល់
សយបល់ឱ្យអាក្យ៉ងណាក៏្សោយ។”(អោះា៉ត់) 
❖ ចូរកុ្ាំស្ាីតាមចាំណង់តណាា ។ ជាការពិតណាេ ់ អល់សឡាោះ បានោេ់សតឿន
ចាំសរោះសរឿងសនោះដូចម្រទង់បានានម្រពោះបនាូលថា៖ نثوئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ مث ាន
ន័យថា “សតីអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)ស ញីអាក្ស្ដលយក្ចាំណង់តណាា របេ់សគស្ាីជាម្រពោះ
របេ់ខ្លួន?(អាល់ ាូរក្ន : ៤៣) 
❖ ចូរកុ្ាំនិយមបុគាលនឹងទេៃនៈនិងទាំសនៀមទាល បជី់ដូនជីតារបេ់ពួក្អាក្។
សម្ររោះវារារា ាំងអាក្ពកីារពិត។ ពិតណាេ់ ការពតិគឺជារបេ់បាត់ស្ដលអាក្ាន
ជាំសនឿក្ាំពុងស្តរក្ សទោះបជីាសៅទីក្ស្នលងណាក្៏សោយ។ អាក្ានជាំសនឿចាំបាច់ម្រតូវ
ស្តរក្ការពិត។ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖ 
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ានន័យថា “សៅសពលសគនយិយសៅកាន់ពួក្សគថា ចូរពួក្អាក្ម្របតិបតតិតាមអាី
ស្ដល អល់សឡាោះ បានបញ្ាុ ោះមក្(គមពីរគួរអាន)។ ពកួ្សគបានសឆ្លីយតបវញិថា សទ!
ពួក្សយងីតាមស្តអាីស្ដលជាសក្រ តដូ្នតារបេ់ពួក្សយងីស្តបុ៉សណាណ ោះ។ សតីពួក្សគតាម
ស្ដរឬ សបីេិនជាជដូីនជីតារបេ់ពួក្សគមនិយល់ដឹងនិងោា នការចងអុលបងាា ញ?”
(អាល់សហ្វព គសរ៉ាោះ : ១៧០) 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំម្របដូចខ្លួននឹងពួក្កាស ាៀរ ពីសម្ររោះវាជាម្របភពស្នសេចក្តី
ទុក្េម្រពួយទាំងឡាយ។ ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា “ជនណាបាន
ម្របដូចខ្លួននឹងម្រក្មុណាមួយគសឺគឋតិក្ាុងម្រក្មុសនាោះ។”(អាពូសទីវ ៉ូទ) 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំម្របគល់សេចក្តីទុក្ចិតតចាំសរោះអាក្ដស្ទសម្រៅពី អល់សឡាោះ។    អ
ល់សឡាោះ បានានម្រពោះបនាូលថា៖نثہہہھھھمث ានន័យថា “អាក្ណា
ម្របគល់សេចក្តីទុក្ចិតតចាំសរោះ អល់សឡាោះ គឺម្រទង់ម្រគប់ម្រោន់េម្រាប់សគ។” (អាត់តសឡកី្ : ៣) 
❖ ចូរកុ្ាំស្គត បប់ងាា ប់តាមមនុេៃសលាក្ក្ាុងការសលាីេនឹង អល់សឡាោះ។រេូ៉លុល
សឡាោះបានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា “ោា នការស្គត ប់បងាា ប់េតាសលាក្ក្ាុង
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អាំសពីសលាីេនឹងាា េ់ស្ដលជាអាក្បសងាីតេតាសលាក្សទ។”(អាត់សតៀរមុី ៃុ)ី 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំេងាា អាម្រក្ក្់ចាំសរោះ អល់សឡាោះ។ អល់សឡាោះ បានានម្រពោះ
បនាូលក្ាុងហ្វទេីកុ្ឌេុីយថ៍ា៖ ាននយ័ថា “សយងីតបេាងឱ្យខ្ញុ ាំរបេ់សយងីតាម
ការេងាា របេ់សគចាំសរោះសយងី។”(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំរក្់ស្ខ្ៃោថា ឬអាំសបាោះ និងរបេ់សផ្ៃងសទៀត សដមីបកីារររ
សម្រោោះថាា ក្់មុននឹងសក្ីតសឡងី ឬការររមិនឱ្យានសម្រោោះថាា ក្។់ 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំរក្់ស្ខ្ៃចសងាោះសដីមបកីារររជាំងឺសៅត ស្ភាក្ ពីសម្ររោះវាជាម្របការេាី
រកិ្។ ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា៖ ាននយ័ថា “ជនណារក់្អាីមួយ គឺសគទុក្ជន
សនាោះសចលជាមយួនឹងរបេ់សនាោះ»។(អាត់សតៀរមុី ៃុ)ី 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំេុាំពរជ័យពដុីាំងា សដីមសវ ីវតាុេ័ក្តេិិទធិ នងិម្របាស្គទបុរាណ
ពីសម្ររោះវាជាអាំសពេីាីរកិ្។ 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំសជឿសលីម្របផ្ាូលលអអាម្រក្ក្់ស្នអាីម្រគប់យ៉ង ពីសម្ររោះវាជាអាំសពី
េាីរកិ្។ ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា “សជឿសលីម្របផ្ាូលគឺេាីរកិ្  សជឿ
សលីម្របផ្ាូលគេឺាីរកិ្ចាំនួនបីដង។” (អាពូសទីវ ៉ូទ) 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំសជឿម្រគូមនតអាគមនងិម្រគូទយស្ដលពួក្សគអោះអាងថាដងឹសរឿង
ម្របការអាង៌ក្ាំបាាំង។ ពួក្សគសមលីក្បួនទយតាមសជងីសលខ្ស ញីថា េាំណាងលអឬ
េាំណាងអាម្រក្ក្់។ សជឿេមតពីួក្សគជាអាំសពីេាីរកិ្ ពីសម្ររោះោា ននរណាាា ក្់ដឹងពី
ម្របការអាង៌ក្ាំបាាំងសទសលកី្ស្លងស្ត អល់សឡាោះ ស្តមួយគត់។ 
❖  ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំសជឿថាសភលៀងធ្លល ក្់សោស្គរមក្ពីផ្តា យ ឬមក្ពីរដូវរបេ់វា 
ពីសម្ររោះវាជាអាំសពេីាីរកិ្ តាមពតិវាមក្ពី អល់សឡាោះ។ 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំេបងនឹងេតាសលាក្សម្រៅពី អល់សឡាោះ ពីសម្ររោះវាជាអាំសពេីាីរ ិ
ក្។ ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា៖ ានន័យថា “ជនណាេបងនឹងអាីសផ្ៃង
សម្រៅពី អល់សឡាោះ  គឺជាអាក្កាស ាៀរឬេាីរកិ្»។ (អោះា៉ត់) 
 ដូចជាេបងនឹងណាពី ឬេបងនឹងសេចក្តីទុក្ចិតត ឬេបងនឹងសក្រ តស្ឈាា ោះ ឬេបង
នឹងការធ្លនារ៉ាប់រង ឬេបងនងឹជីវតិ។ 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំសជរម្របសទចសពលសវលា សជរខ្យល ់ ឬម្រពោះអាទិតយ ឬអាកាេ
ធ្លតុម្រតជាក្់ ឬអាកាេធ្លតុសៅត ។  វាដូចជាការសជរម្របាង អល់សឡាោះ។ ពីសម្ររោះ 
អល់សឡាោះ ជាអាក្បសងាីតវា។ 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ាចាំសរោះរក្យ(សបីេិន) សបីេនិជាអាក្រងសម្រោោះថាា ក្់រចួ។ ពិត
ណាេ ់ជាការសបីក្ឱ្កាេឱ្យស្េាតន។ មិនម្រតឹមស្តប៉ុសណាណ ោះ ជាការម្របឆ្ាំងនឹងការ
ក្ាំ តិក្ាំណត់របេ់ អល់សឡាោះ។ ក្៏ប៉ុស្នត ចូរនយិយថា  អលស់ឡាោះ ក្ាំណតត់ាមអាី
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ស្ដលម្រទងេ់ពាម្រពោះទ័យ។ 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំយក្ផ្ាូរស្ាីជាា៉េាិត ពីសម្ររោះសគមិនេឡាតសៅក្ាុងា៉េាិត
ស្ដលានផ្ាូរសទ។ អាំពី អាអុីេោះ បាននយិយថា៖ ពិតណាេ់រេូ៉លុលសឡាោះបាន
ានម្របស្គេន៍សៅសពលោតជ់ិតស្គល បថ់ា៖ ានន័យថា “អល់សឡាោះ បានោក់្ប
ណាត ស្គរពួក្ជិ ានិងពួក្ម្រគសិ្គា ន សោយស្គរពួក្សគបានយក្ផ្ាូរណាពីរបេ់ពកួ្
សគស្ាីជាា៉េាិត  ោត់ោេ់សតឿនចាំសរោះអាីស្ដលពួក្សគស្ាី។” អាអុីេៈ បាននិយយថា
សបីមិនដូសចាោះសទ ពួក្សគចាេ់សលីក្ផ្ាូរោត់ឱ្យខ្ពេ់ម្រតស្ដត។ (អាល់ពូខ្រ)ី 
រេូ៉លុលសឡាោះបានានម្របស្គេន៍សទៀតថា៖ ានន័យថា “ពិតណាេ់ (អាក្
ជាំនាន់មុន)ពកួ្អាក្ស្ដលពួក្សគបានយក្ផ្ាូររបេ់ណាពីនិងផ្ាូរកុ្េលបុគាលរបេ់
ពួក្សគស្ាីជាា៉េាិត។ ចូរកុ្ាំយក្ផ្ាូរស្ាីជាា៉េាតិ ពតិណាេ់ខ្ញុ ាំបានហ្វមឃាត់ពួក្
អាក្អាំពីសរឿងសនាោះ។”(អាពូ អាវ៉ាណោះ) 
❖ អាក្មិនម្រតូវសជឿចាំសរោះហ្វទេីស្ដលសគម្របឌិតចាំសរោះអាក្នាាំស្គរជាំរុញឱ្យទទូច
អងារេុាំតាមរយៈ ាតរបេណ់ាពី ឬតាមរយៈកុ្េលបុគាលស្នម្របជាជាតិរបេ់
ោត់។ វាគជឺាហ្វទេីស្ដលសគម្របឌិតសឡងីមិនពតិ។ ានដូចជា៖ 
ានន័យថា “ចូរពួក្អាក្ទទូចអងារេុាំតាមរយៈបុណយេ័ក្តិរបេ់ខ្ញុ ាំ ពីសម្ររោះបុណយ
េ័ក្តិរបេ់ខ្ញុ ាំចាំសរោះ អល់សឡាោះ ្ាំស្ងណាេ់។” 
ានន័យថា “សបីពួក្អាក្ចង់ឱ្យខ្ញុ ាំដឹងពីេុខ្ទុក្េពួក្សគ ចូរេុាំពីស្គក្េពក្ាុងផ្ាូរ។” 
ានន័យថា “ពិតណាេ់ អល់សឡាោះ បានបញ្ាូ នសទវតាជាភាា ក់្ងារទទលួខុ្េម្រតវូ
សលីម្រគប់ផ្ាូរវ៉ាលីទាំងអេ់ ស្ដលជួយេសម្រមចបាំណងរបេ់មនុេៃ»។ 
ានន័យថា “សបីេិនជានរណាាា ក់្ក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្េងាា លអចាំសរោះដុាំងា គដុឺាំ
ងាសនាោះានម្របសយជន៍េម្រាប់សគ។” សៅានសម្រចីនសទៀត។ 
❖ ចូរម្របុងម្របយត័ា! កុ្ាំម្របារពធពី្បុីណយស្ដលសគសៅថាបុណយស្បបស្គេនាដូចជា
បុណយខ្បួក្ាំសណីតណាពី ស្ងងបុណយដាំសណីរសឡងីសលីសម របេ់ណាពី យបរ់ក្់ក្
ណាត លស្ខ្ ាក្់ហ្វព ន និងពី្ ីបុណយសផ្ៃងៗសទៀត ស្ដលជាការម្របឌិតងាីសោយ
ោា នភេតុតាងបញ្ញា ក្់ពីអាក្នាាំស្គរ ោា នផ្ងស្ដរពីេ ការរីបេ់ោត់ ស្ដលពួក្
ោត់ម្រេឡាញ់ណាពីខាល ាំងជាងសយងី ស យីពួក្ោត់យក្ចិតតទុក្ោក្់ចាំសរោះអាំសពី
លអខាល ាំងជាងសយងី។  សបីេិនជាអាំសពីទាំងសនោះជាអាំសពីលអ ពកួ្ោត់ចាេ់ជាស្ាីមុន
ពួក្សយងីសៅសទៀត។ 
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រម្រក្សពច៍ទាំងអេ់សនោះគបឺានរមួបញ្ាូ លសៅក្ាុងវានូវសោលម្រគឹោះពីរយ៉ង។ទីមួយ:

វាគឺបដិសេ្ភាពជាាា )َل هلإ( េ់ដ៏ពិតម្របាក្ដសផ្ៃងពីអល់សឡាោះ។ទីពីរ:  
វាគឺការទទលួស្គា )إَل الل( លភ់ាពជាាា េ់ដ៏ពតិម្របាក្ដេម្រាប់អល់សឡាោះស្តាា ក្់
គត់។ អល់សឡាោះបានានបនាូលថា៖  
ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک مث ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ       ានន័យ نث
ថា៖ “ស យី(ចូរចងចាំ)សៅសពលស្ដលអុីម្រព ុមីបាននិយយសៅ កាន់ឪពុក្ និង
ម្រក្មុរបេ់ោត់ថាៈ ពិតម្របាក្ដណាេ់ ខ្ញុ ាំមិនរក់្ព័នធ នងឹអាីស្ដលពួក្អាក្ក្ាំពុង
សោរពេកាា រៈសនាោះសឡយី”។ (អាេ ៃុខ្រ ៉ា : ២៦-២៧) 
មិនម្រគប់ម្រោន់សនាោះសទសបីម្រោន់ស្តស្ាីការសោរពេកាា រៈសៅចាំសរោះអល់សឡាោះសនាោះ 
ស្តចាំបាច់ម្រតូវសោរពសៅចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយនាក្់គត់ ស យីការសៅ ុទីក្ម៏ិនម្រតឹម
ម្រតូវស្ដរសលីក្ស្លងស្តរមួបញ្ាូលរវាងការផ្តលភាពស្តមួយសៅចាំសរោះអល់សឡាោះ
សោយការសៅ ុទី និងសបាោះបង់សចលម្របការេុីរកិ្។ 
ានរវ៉ីាយ៉ត់ក្ាុងហ្វទេីថាកូ្នសស្គឋានេគ៌ួគឺឡាអុីឡាហ្វអុីលឡុលសឡាោះ 
« الل إَل هلإ َل » ។ ក្៏ប៉ុស្នត សតីម្រគប់អាក្ស្ដលបានសរលវាអាចសបីក្ឋានេួគ៌បានស្ដរ
ឬសទ? ានសគេួរវ៉ាហ្វប់ ពនិ មូណាបព់ិេ ថា សតីរក្យឡាអុីឡាហ្វអុលិឡុល
សឡាោះមិនស្មនជាកូ្នសស្គឋានេួគ៌សទឬ? ោត់បានសឆ្លីយថា បាទ ពិតណាេ់វាជា
កូ្នសស្គឋានេួគ។៌ ក្ប៏៉ុស្នតសស្គសនាោះានស្ាញពីរ  សបអីាក្ានសស្គស្ដលាន
ស្ាញពីរ សគសបកី្ឱ្យអាក្ ស្តសបអីាក្អតា់នសទសគអត់សបីក្ឱ្យអាក្សទ។ 
ានហ្វទេិណាពជីាសម្រចីនបានបក្ម្រស្គយម្របាប់ពីស្ាញសស្គសនោះ។ ដូចណាពបីាន
ានម្របស្គេន៍ថា :    «. ..من قال: ال لإ إال اهلل  خملًصا ... » ،   «   مستيقًنا   بها قلبه  »  
ានន័យថា «បុគាលណាស្ដលបានសរលរក្យ ឡាអុីឡាហ្វអុីលលល់សឡាោះ សោយ
ចិតតសស្គា ោះេ សជឿជាក្ ់ និងសរលរក្យពិតសចញពីដួងចិតតរបេ់សគ»។ល។ សគោក្់
លក្េខ្ណឌ ចូលឋានេួគ៌អាម្រេយ័សលីការយល់ដងឹពអីតានយ័ស្នរក្យសនោះ។ ានជាំ រ
រងឹាាំសលីរក្យសនោះរ ូតដលស់្គល ប់  សោរពម្របណិប័តន៍តាមអតាន័យរបេ់វា។ល។ 
ានហ្វទីេជាសម្រចនីស្ដលពួក្អាក្ម្របាជញបានដក្ម្រេង់អតាន័យរបេ់វាជា
លក្េខ្ណឌ ស្ដលចាំបាច់ម្រតវូស្តានម្រគប់លក្េណៈ សោយោា នឧបេគា រ ូតដល់
រក្យឡាអុីឡាហ្វអុលិលល់សឡាោះសនោះកាល យជាកូ្នសស្គេម្រាប់សបីក្ឋានេួគ៌ 
ស យីានម្របសយជន៍េម្រាប់អាក្ស្ដលសរលវា។ 
លក្េខ្ណឌ ស្ដលជាស ា្ញសស្គានដូចខាងសម្រកាម : 
១.ចាំសណោះវជិាា  សោយស តុថាម្រគប់រក្យទាំងអេ់េុទធស្តានន័យ។ ដូសចាោះចាំបាច់

រក្យេចា (ឡា អុីឡាហ្វ អុីល ឡល់សឡាោះ)
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ម្រតូវស្តដឹងពីអតាន័យស្នរក្យ«ឡាអុីឡាហ្វអុិលលល់សឡាោះ» ឱ្យចាេ់លាេ់។ បដិ
សេ្ការសោរពអាក្ដស្ទសម្រៅពីអល់សឡាោះ ស យីម្រតូវសោរពេកាា រៈចាំសរោះម្រទង់ស្តមួយ
គត់។ ានន័យថា ោា នាា េ់ណាស្ដលម្រតូវសគសោរពដ៏ពិតម្របាក្ដគឺានស្តអល់
សឡាោះ។ ម្រទង់បានានម្រពោះបនាូលថា:نثى ائ ائ ەئ ەئ وئمث ានន័យថា: «សលីក្
ស្លងស្តអាក្ស្ដលបានស្ាីស្គក្ៃសីោយេចាៈ ស យីពួក្សគយល់ដឹង»។ (អាេ ៃុខ្រ ៉ា : ៨៦)  
ណាពីបានានម្របស្គេនថ៍ា :  »  َنَُّه ال إهَِلَ إاِل اهلل َدَخَل اْْلَنَّة

َ
ាន » َمْن َماَت َوُهوَ  َيْعلَمُ  أ

ន័យថា : «ជនណាបានស្គល ប់ ស យីសគដឹងថាឡាអុីឡាហ្វអុិលលល់សឡាោះ គឺសគ
បានចូលឋានេួគ៌»។(មូេលឹម) 
២.ភាពសជឿជាក់្ សគម្រតូវានជាំសនឿសជឿជាក្់យ៉ងោច់ខាតចាំសរោះអតានយ័របេ់វា។  
ពីសម្ររោះរក្យសនោះមនិទទលួយក្ការមនាលិេងៃយ័ នងិភាពស្គា ក្់សេាីរសឡយី។ ស្ត
ម្រតូវានជាំសនឿសជឿជាក្់យ៉ងោច់ខាត។ 
អល់សឡាោះបានពិពណ៌នាពអីាក្ានជាំសនឿថា : 
نث ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ٴۇ ۋ 

 ۋمث
ានន័យថា : «ពិតណាេ់ ពួក្អាក្ានជាំសនឿស្ដលសជឿចាំសរោះអល់សឡាោះ នងិអាក្
នាាំស្គររបេ់ម្រទង់ បនាា ប់មក្ពួក្សគមិនេងៃយ័ ស យីបានតេ ូក្ាុងផ្លូវអល់សឡាោះ 
សោយម្រទពយេមបតតិរបេ់ពកួ្សគ និងខ្លួនម្របាណរបេ់ពួក្សគ។ អាក្ទាំងសនាោះជាអាក្
ស្ដលានជាំសនឿយ៉ងពិតម្របាក្ដ»។(អាល់ ូជូរត៉ : ១៥) 
 ដូសចាោះការសរលសោយរក្យេមតីវាមិនទន់ម្រគប់ម្រោន់សទ ស្តម្រតូវានជាំសនឿយ៉ង
ពិតម្របាក្ដសៅក្ាុងចិតត ស យីម្របេិនសបមីិនអាចស្ាីបានសទសនាោះសគគជឺាអាក្មូណា
 ាកិ្(ពុតតបុត)។ ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា៖ 
ِّني رَُسوُل اهلل ال يَلََْق اهلل بِِهَما َعبْد   َغرْيَ َشاكٍّ فِيِهَما إَِل َدَخَل اجَلنَّةَ  «

َ
ْن ال لإ  إِال اهلل َوأ

َ
ْشَهُد أ

َ
ាន » أ

ន័យថា «ខ្ញុ ាំស្ាីស្គក្ៃថីាោា នសទាា េ់ដ៏ពតិម្របាក្ដគឺានស្តអល់សឡាោះ ស យីខ្ញុ ាំគឺ
ជាអាក្នាាំស្គររបេ់អល់សឡាោះ។ ោា នខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់អល់សឡាោះណាាា ក់្បានជបួ
ម្រទង់សោយសរលវាទាំងពីរសោយោា នការេងៃយ័សនាោះ សលកី្ស្លងស្តអាក្សនាោះនងឹ
បានចូលឋានេួគ៌»។(មូេលឹម) 
៣.ទទួលយក្ សៅសពលអាក្យល់ដឹងរក្យសនោះ ស យីសជឿជាក្រ់ចួ ចាំបាច់ម្រតូវានលទធ
ផ្លរបេ់វា។ សោយការទទួលយក្នូវអាីស្ដលរក្យសនោះតម្រមូវឱ្យានសោយវាច ចិតត។ 
ជនណាបដិសេ្មិនទទួលស្គា ល់តាវស ត គឺជាកាស ាៀរ។ សទោះបីសគបដេិ ស្ោយ
ភាពម្រក្អឺតម្រក្ទម ឬម្របឆ្ាំងរងឹរូេ ឬឈាា នីេ។ អល់សឡាោះបានពិពណ៌នាពីពួក្កាស ាៀរ
ស្ដលម្របឆ្ាំងសោយភាពម្រក្អឺតម្រក្ទមថា: نثگگگگڳڳڳڳڱڱمث ាន
ន័យថា «ពិតណាេ់ កាលពីមុន សៅសពលសគនិយយសៅកាន់ពួក្សគថា ោា នសទាា េ់
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សផ្ៃងម្រតវូសោរពេកាា រៈពិតម្របាក្ដសម្រៅពីម្រទង់ ពួក្សគម្រក្អឺតម្រក្ទម»។ (អាេ ាហ្វា ត : ៣៥) 
៤.ម្របណិប័តន៍ េម្រាប់តាវស តម្រតូវម្របណិបត័ន៍តាមទាំងម្រេុង។ សនោះជាខាា តដ៏
ពិតម្របាក្ដ ស យីជាទិដឋភាពជាក្់ស្េតងស្នសោលជាំសនឿ។ ចាំណុចសនោះេសម្រមចបាន
សោយការអនុវតតតាមអាីស្ដលអល់សឡាោះបានបងាា ប់សម្របី នងិសបាោះបង់សចលនូវអាី
ស្ដលម្រទងប់ានហ្វមឃាត់។ ម្រទង់បានានម្រពោះបនាូលថា : 
ាននយ័ نث ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گگگڳڳڳ مث
ថា «អាក្ណាម្របគល់ខ្លួនចាំសរោះអល់សឡាោះ ស យីសគជាអាក្ស្គងកុ្េល្ម៌។ ពិត
ណាេ់ សគបានម្របកាន់ខាា ប់នឹងស្ខ្ៃដ៏រងឹាាំ(គមពីរអាល់គួរអាន) ស យីលទធផ្ល
ចុងសម្រកាយស្នក្ិចាការទាំងអេ់នឹងវលិម្រតលប់សៅកាន់អល់សឡាោះជាាា េ់»។ (លុក្
ា៉ន : ២២) សនោះជាការម្របណិប័តន៍ទាំងម្រេងុ។ 
៥.សស្គា ោះម្រតង់ សរលរក្យសនោះសោយសស្គា ោះម្រតង់ ោា នការកុ្ ក្ភូតភរ។ ជនណា
សរលស្តសលអីណាត ត ស យីចិតតរបេ់សគសបាក្ម្របាេ់សនាោះ គឺជនសនាោះជាមូណា
 ាកិ្(ពុតតបុត)។ អល់សឡាោះបានានម្រពោះបនាូលេតបីសនាា េពួក្មូណា ាកិ្(ពុត
តបុត) ថា : نثڃڃچچچچڇمث ានន័យថា: «ពួក្សគនិយយស្តសលីអ
ណាត តរបេ់ពួក្សគបុ៉សណាណ ោះ ពុាំស្មនជាអាីស្ដលសៅក្ាុងដួងចតិតរបេ់ពួក្សគសនាោះសទ»
។(អាល់ហ្វា ត ៍ : ១១) 
៦.ម្រេលាញ់ចូលចិតត អាក្ានជាំសនឿម្រតូវម្រេលាញ់រក្យសនោះ ស យីម្រតូវអនុវតតតាម
អាីស្ដលរក្យសនោះទមទរចងប់ាន។ អាក្ស្ដលានរក្យសនោះក្ាុងខ្លួនម្រតូវម្រេលាញ់
អាក្ស្ដលសរលរក្យសនោះ។ េញ្ញា េាា ល់ស្នបុគាលាា ក្់ម្រេលាញ់អល់សឡាោះគឺសគ
ទុក្ការម្រេលាញ់អល់សឡាោះជាអាទិភាព សទោះបីវាផ្ាុយនងឹទាំសនីងចិតតរបេ់សគ។ 
ម្រតូវម្រេលាញ់ោាំម្រទអាក្ស្ដលម្រេលាញ់ោាំម្រទអល់សឡាោះនងិអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង។់ 
មាង៉សទៀត ម្រតូវម្របឆ្ាំងចាំសរោះអាក្ស្ដលម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះ។ ម្របតិបតតិតាមណាព ី
អនុវតតតាមសក្រដាំស្ណលរបេ់ោត់ ស យីទទួលយក្ការចងអុលបងាា ញរបេ់ោត់។  
៧.េទធ ម្រជោះថាល  ម្រតូវសរលរក្យសនោះសោយដួងចតិតម្រជោះថាល ចាំសរោះអល់សឡាោះ។ 
អល់សឡាោះបានានម្រពោះបនាូលថា: نثڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں  ں  ڻ مث ាន
ន័យថា «សគមិនបងាា ប់ឱ្យពួក្សគសោរពេកាា រៈចាំសរោះអល់សឡាោះសលីក្ស្លងស្តពួក្
សគសោរពសោយចិតតម្រជោះថាល  េម្រាប់ម្រទង់ស្គេនាដ៏ម្រតមឹម្រតវូ (ងាក្សចញពីខុ្េសៅរក្
ម្រតវូ)»។  (អាល់ស្ ពយុណីោះ: ៥) ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា: 
َم لََعَ انلَّاِر َمْن قَاَل ال إهَِلَ إاِل اهلل  يَبْتَِغ  ِبَذلَِك وَْجَه اهلل «  ានន័យថា «ពិតម្របាក្ដ»فَِإنَّ اهلل قَْد َحرَّ
ណាេ់អល់សឡាោះបានហ្វមឃាត់ឋាននរក្មនិឱ្យសឆ្ោះអាក្ស្ដលបានសរលរក្យឡា
អុីឡាហ្វអុលិល់សឡាោះសោយចតិតម្រជោះថាល ចាំសរោះអល់សឡាោះ»។ (អាល់ពូខ្រ)ី សនោះជា
លក្េខ្ណឌ រមួ ចាំបាច់ម្រតូវអនុវតតតាមរក្យសនោះ នងិរក្ាវាឱ្យឋតិសឋររ ូតដល់ស្គល ប។់  
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الل  ارسولحممد  أن:  شهادة  
ស្គក្េពសៅក្ាុងផ្ាូរម្រតវូបានសគស្គក្លបង និងេួរបីេាំនួរ សបីសគសឆ្លីយរចួ សគនឹង
បានរចួផុ្តពទីរុណក្មា ស្តសបីសឆ្លីយមិនរចួម្រតវូវនិាេខ្លួន។ េាំនួរទាំងសនាោះាន : 
នរណាជាណាពីរបេ់អាក្? សគមិនអាចសឆ្លយីបានសទសលកី្ស្លងស្តអាក្ស្ដលអល់
សឡាោះបានជួយឱ្យសគេសម្រមចម្រគប់លក្េខ្ណឌ ទាំងអេ់សៅក្ាុងសលាក្សនោះ ម្រទង់ពម្រងឹ
ងស្គា រតីរបេ់សគ នងិជាំរុញចិតតរបេ់សគឱ្យសចោះសឆ្លីយខ្ណៈស្ដលខ្លួនសគសៅក្ាុងផ្ាូរ។ 
រក្យសនោះានម្របសយជន៍ចាំសរោះសគសៅស្ងងស្ដលម្រទពយេមបតតិនិងកូ្នសៅមិនអាច
ជួយជាម្របសយជន៍ដល់សគ។ 
លក្េខ្ណឌ ទាំងសនាោះាន : 
១.ម្របតិបតតតិាមនូវអាីស្ដលណាពីបងាា ប់សម្របៈី សោយអល់សឡាោះបានបងាា ប់ឱ្យសយងី
ម្របតិបតតិតាមណាពី។ អល់សឡាោះបានានម្រពោះបនាូលថា : 
ានន័យថា «នរណាម្របតិបតតិតាមអាក្នាាំស្គរ(ណាពី نثٱٻٻٻٻپمث
មូហ្វាំា៉ត់)គឺសគពតិជាម្របតិបតតិតាមអល់សឡាោះ»។(អាន់នីស្គក្ : ៨០) 
អល់សឡាោះបានានបនាូលសទៀតថា៖ نثڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄمث ានន័យ
ថា៖ ចូរអាក្សរលថាៈម្របេិនសបីពួក្អាក្ម្រេឡាញ់អល់សឡាោះ ចូរពកួ្អាក្ម្របតិបតាិ
តាមខ្ញុ ាំ អល់សឡាោះពតិជាម្រេឡាញ់ពួក្អាក្។ (អាលីអុីមរន៉ : ៣១) 
ការចូលឋានេួគគ៌ឺអាម្រេយ័សលីការម្របតបិតតិចាំសរោះណាពី។ ណាពបីានាន
ម្របស្គេនថ៍ា : 

طَ » 
َ
ََب؟ َقاَل: َمْن أ

ْ
ََب. َقالُوا: يَا رَُسوَل اهلل: َوَمْن يَأ

َ
ِِت يَْدُخلُوَن اْْلَنََّة إِال َمْن أ مَّ

ُ
اَعِِن َدَخَل اْْلَنََّة َوَمْن ُُكُّ أ

ََب َعَصا
َ
 « ِِّن َفَقْد أ

ានន័យថា«ម្របជាជាតិរបេ់ខ្ញុ ាំទាំងអេ់នឹងចូលឋានេួគ៌ សលីក្ស្លងស្តអាក្ស្ដល
ម្របស្ក្ក្។ ពួក្សគបានេួរថា បពិម្រតអាក្នាាំស្គរអល់សឡាោះ នរណាជាអាក្ម្របស្ក្ក្? 
ោត់បានសឆ្លីយថា អាក្ណាម្របតិបតតិតាមខ្ញុ ាំ អាក្សនាោះចូលឋានេួគ៌ ស យីអាក្ណា
ម្របឆ្ាំងនឹងខ្ញុ ាំ អាក្សនាោះម្របស្ក្ក្»។ (អាល់ពូខ្រ)ី 
នរណាម្រេលាញ់ណាពី ចាំបាច់ម្របតិបតតិតាមោត់។ ពីសម្ររោះការម្របតិបតតតិាមោត់
ជាស្ផ្លផ្តា ស្នការម្រេលាញ់ោត។់ នរណាគិតថាការម្រេលាញ់ណាពី មិនចាំបាច់
ម្របតិបតតិតាមសនាោះគឺជាអាក្ស្ដលនិយយភូតកុ្ ក្។ 
២.សជឿនូវអាីស្ដលោត់ម្របាប់ : ជនណាបដិសេ្អាីស្ដលម្រតឹមម្រតូវអាំពីណាពី សោយ 
ស្គរទាំសនីងចិតត និងក្ិសលេតណាា  អាក្សនាោះបដិសេ្ចាំសរោះអល់សឡាោះនិងអាក្នាាំ
ស្គររបេ់ម្រទង់។ ពីសម្ររោះណាពីោា នក្ាំ ុេ ស យីមនិនិយយកុ្ ក្។ អល់
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សឡាោះបានានម្រពោះបនាូលថា : نث+ڀڀٺمث ានន័យថា «សគ(ណាព)ីមិន
បាននិយយតាមទាំសនីងចិតតសនាោះសទ»។ (អាន់ណាជម៍ : ៣) 
៣.សជៀេវាងពីអាីស្ដលោត់បានហ្វមឃាត់ : សផ្តមីសោយអាំសពីបាបក្ម្រមតិ្ងនប់ាំផុ្ត
គឺអាំសពីេាីរកិ្ បនាា បម់ក្អាំសពីបាបក្ម្រមិត្ងន់បនាា ប់ និងអាំសពីស្ដលនាាំឱ្យវនិាេ ស យី
បញ្ាប់សោយអាំសពីបាបក្ម្រមិតម្រស្គល នងិម្របការមនិគបបគីឺមកឹ្រ ៉ូេ។ ក្ម្រមិតស្នជាំសនឿ
របេ់បុគាលាា ក្់សក្ីនសឡងីតាមក្ម្រមិតស្នការម្រេលាញ់របេស់គចាំសរោះណាព។ី សបី
កាលណាជាំសនឿរបេ់សគសក្ីនសឡងី គអឺល់សឡាោះស្ាីឱ្យសគសពញចិតតនឹងអាំសពកុី្េល
ម្រតឹមម្រតូវ ស យីេអប់សខ្ពមីអាំសពគូី ាួរ អាំសពអីបាយមុខ្ និងអាំសពីអាម្រក្ក្់ទាំងឡាយ។ 
៤.មិនម្រតវូសោរពអល់សឡាោះសលកី្ស្លងស្តតាមអាីស្ដលម្រទង់បានបងាា ប់សម្របីតាមរយៈ
ណាពីរបេ់ម្រទង់ : ជាសោលការណ៍ស្នការសោរពេកាា រៈ(អុីហ្វព  ាោះ)គឺសគហ្វម។ 
ដូសចាោះ ពុាំម្រតូវសោរពេកាា រៈចាំសរោះអល់សឡាោះសលកី្ស្លងស្តតាមអាីស្ដលណាពីបាន
នាាំមក្។ ណាពីោត់បានានម្របស្គេន៍ថា៖»   ْمُرنَا َفُهو رَد

َ
 »َمْن َعِمَل َعَمًَل لَيَْس َعلَيِْه أ

ានន័យថា «នរណាស្ាីអាា៉ល់(ការម្របតិបតតិ) អាីមួយពុាំស្មនជាការបងាា ប់សម្របី
របេ់សយងីគឺម្រតវូសគម្រចនសចល»។(មូេលឹម) 
ានន័យថា សគម្រចនសចលមនិទទួលស្គា ល។់ 
ស្គរម្របសយជន៍ ចូរម្រជាបចុោះ ការម្រេលាញ់ណាពី និងម្រេលាញ់នូវអាីស្ដលោត់នាាំមក្
ជាកាពាក្ិចា។ ចាំសរោះអាក្ស្ដលេអប់សខ្ពីមអាមីួយស្ដលអាក្នាាំស្គរបាននាាំមក្ សបីសទោះជា
សគអនុវតតវាក្៏សោយ គឺសគកាល យជាកាស ាៀរ។ មិនម្រតឹមស្តម្រេលាញ់ប៉ុសណាណ ោះសទ ចាំបាច់
ម្រតូវម្រេលាញ់ោត់ជាងអាីៗទាំងអេ់ រ ូតដល់ខ្លួនឯងក្៏មិនម្រតូវម្រេលាញ់ជាងោត់ 
និងជាងអាីស្ដលោត់បាននាាំមក្សនាោះស្ដរ។ ពិតណាេ់ បុគាលាា ក្់ សបីេិនជាសគ
ម្រេលាញ់អាីមួយគឺសគឱ្យតស្មលវា និងឱ្យតស្មលអាីស្ដលម្រេបតាមវា។ អាក្ស្ដលសស្គា ោះម្រតង់
ក្ាុងការម្រេលាញ់ណាពីគឺអាក្ស្ដលានេញ្ញា េាា ល់ដូចជាការយក្គាំរូតាមោត់ 
ម្របតិបតតិតាមេ ុណណោះរបេ់ោតទ់ាំងកាយ និងវាច។ ម្របតិបតតិតាមបទបញ្ញា របេ់ោត់ 
សជៀេវាងពីបាំរាមរបេ់ោត់។ ម្របកាន់យក្ម្រក្មេីល្ម៌របេ់ោត់ទាំងសពលពិបាក្ 
និងសពលម្រេណុក្ សពលឧេា ៍ និងសពលខ្ាិលម្រចអូេ។ ការម្របតិបតតិ និងការស្គត ប់
បងាា ប់តាមគឺជាស្ផ្លផ្តា ស្នសេចក្តីម្រេលាញ់។ ោា នពីរម្របការសនោះ ក្៏ោា នសេចក្តី
ម្រេលាញ់ស្ដរ។ េម្រាប់ការម្រេលាញ់ណាពីានេញ្ញា េាា ល់សម្រចីនដូចជា រ ាំឭក្
ចាំសរោះោត់ និងេឡាវ៉ាតចាំសរោះោត់ឱ្យបានសម្រចីន។ បុគាលណាម្រេលាញ់អាីមួយគឺ
សគរ ាំឭក្អាីសនាោះសម្រចីនជាងសគ។ ក្ាុងសនាោះានដូចជា ការនឹក្ចង់ជួបោត់។ ម្រគប់មិតត
េាល ញ់ទាំងអេ់ស្តងស្តនឹងនាដល់មិតតេាល ញ់របេ់ខ្លួន។ មាង៉សទៀតម្រតូវសលីក្
តសមាីងោត់សៅសពលរ ាំឭក្សឈាា ោះរបេ់ោត់។ សេៀខ្ អិស្គា ក្ បាននិយយថា “េ 
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ការរីបេ់ណាពីស្ដលសៅរេ់សម្រកាយោត់ កាលណាពួក្សគរ ាំឭក្សឈាា ោះរបេ់ោត់គឺពួក្
សគភ័យសឡងីញ័រខ្លួន ស យីពួក្សគយាំ”។ សលីេពីសនោះ េអបអ់ាក្ស្ដលេអប់ោត់ ចង
េម្រតូវ និងសបាោះបង់អាក្ស្ដលម្របម្រពឹតតផ្ាុយនឹងេ ុណណោះ និងម្របឌិតងាីក្ាុងស្គេនារបេ់
ោត់ សោយពួក្អាក្ម្របម្រពឹតតអាំសពីម្របឌិតងាី និងពួក្មូណា ាកិ្(ពុតតបុត)។ ម្របការ
សផ្ៃងសទៀតដូចជា ម្រេលាញ់អាក្ស្ដលណាពីម្រេលាញ់ស្នម្រក្ុមម្រគួស្គរោត់ ភរយិៗ
របេ់ោត់ និងេ ការរីបេ់ោត់ស្នពួក្មូហ្វជីរនី និងពួក្អាន់សេាីរ។ ម្របឆ្ាំងចាំសរោះ
អាក្ស្ដលម្របឆ្ាំងជាំទេ់នឹងពកួ្ោត់ ស យីេអប់ពួក្អាក្ស្ដលេអប់ ឬសជរម្របាងពួក្
ោត់។ ម្របការមួយសទៀតគឺ យក្គាំរូតាមអាក្បបក្ិរយិដ៏ម្របស្ពរបេ់ោត់។ សម្ររោះោត់
ជាមនុេៃស្ដលានអាក្បបក្ិរយិដ៏ម្របស្ពជាងសគ រ ូតដល់អាអុីេាោះម្របពនធោត់បាន
និយយថា អាក្បបក្ិរយិរបេ់អាក្នាាំស្គរអល់សឡាោះគឺអាល់គួរអាន។ ោត់តម្រមូវឱ្យ
ខ្លួនោត់ម្រតូវស្តស្ាីតាមអាីស្ដលគមពីរអាល់គួរអានបងាា ប់សម្របី។ 
រឯីចរតិលក្េណៈរបេ់ណាពីគ ឺ ោត់ជាមនុេៃស្ដលកាល ហ្វនជាងសគជាពិសេេ
សៅសពលស្ាេីស្រងាា ម។ ោតជ់ាមនុេៃស្ដលានចិតតសមតាត ក្រុណាជាងសគ និងចិតត
ទូលាយជាងសគជាពិសេេសៅក្ាុងស្ខ្រា៉៉ឌន។ ោត់ជាមនុេៃស្ដលមត៉់ចតជ់ាង
សគបាំផុ្តចាំសរោះបទបញ្ញា របេអ់ល់សឡាោះ។ ោត់ជាមនុេៃាា ក្់ស្ដលទូនាា នសម្របៀន
ម្របសៅមនុេៃខាល ាំងជាងសគ។ ោត់ជាមនុេៃស្ដលអត់្ ាត់ខាល ាំងជាងសគ។ ោត់មិន
ស្ដលេងេឹក្សដីមបខី្លួនឯង។ ោត់ជាមនុេៃស្ដលឱ្នលាំសទនខាល ាំងជាងសគ។ 
ោត់ខាា េសអៀនជាងស្រេតីម្រក្មុាំស្ដលសៅក្ាុងផ្ាោះ។ ោត់ស្ាីលអជាមួយម្រគួស្គរខាល ាំងជាង
សគ។ ោត់អាណិតម្រេលាញ់ចាំសរោះេតាសលាក្ខាល ាំងជាងសគ។ល។  
 
 



188

េឡាតគឺជារូកុ្នទីពីរស្នរូកុ្នឥស្គល ម ស យីេឡាតមិនអាចម្រតឹមម្រតូវបានសទសលីក្ស្លង
ស្តានភាពម្រជោះស្គអ ត ស យីភាពម្រជោះស្គអ តអាចសកី្តសឡងីសៅបានតាមរយៈទឹក្ ឬ្ូលី។ 
ម្របសភទទឹក្ ១. ទឹក្ម្រជោះស្គអ ត គឺធ្លតុសដីមវាស្គអ ត និងអាចេាអ តអាី
សផ្ៃងសទៀតបាន។ គឺអាចេាអ តហ្វទីេនិងរបេ់ក្ខ្ាក្។់ 
២. ណាជិេ : ជាអាីស្ដលម្របឡាក្់ឬលាយភាពក្ខ្ាក្់ សបេីិនជាតចិតួច។ ឬស្ម្រប
ម្របួលរេជាតិរបេ់វា ឬពណ៌របេ់វា ឬក្លនិរបេ់វាសបីេិនជាសម្រចីន។  
ក្ាំណត់េាា ល់:ទកឹ្សម្រចីនមនិអាចកាល យជាក្ខ្ាក្់ លុោះម្រតាស្តវាស្ម្របម្របួលលក្េណៈ
ណាមួយរបេ់វាគឺ ពណ៌ រេជាតិ នងិក្លិន។ ទឹក្តចិកាល យជាក្ខ្ាក្់សោយការធ្លល ក្់
របេ់ក្ខ្ាក្់សៅក្ាុងវា។ សគចត់ទុក្ទកឹ្សម្រចីន សៅសពលណាទឹក្សនាោះានចាំណុោះ
សលីេពីពីរគូឡោះ(ម្របស្ លជា២១០លីត)។ 
ភាជន៍: ម្រគប់ភាជន៍ស្ដលស្គអ តទាំងអេ់សគអនុញ្ញា តឱ្យសម្របីម្របាេ់បានសលីក្ស្លង
ស្តភាជន៍ស្ដលស្ាីពាីេ នងិម្របាក្់។ ការេាអ តសោយសម្របីម្របាេ់របេ់ទាំងពីរ
សនោះគឺម្រតមឹម្រតូវស្តានបាប។ សគអនុញ្ញា តឱ្យសម្របីម្របាេភ់ាជន៍ និងេសមលៀក្បាំរក្់
របេ់ពួក្កាស ាៀរ សលីក្ស្លងស្តដឹងថាវាម្របឡាក្់របេក់្ខ្ាក្។់ 
ស្េបក្សខាា ចេតា : វាណាជិេោច់ខាត សខាា ចេតាានពីរម្របសទភ :  
១. ស្េបក្េតាស្ដលសគមនិ ូបស្គច។់ ២.ស្េបក្េតាសគ ូបស្គច់ស្តសគមិនបានេ
សមលោះ។ ស្េបក្េតាស្ដលសគបរសិភាគស្គច់ស្តសគមិនបានេសមលោះ។ សបីសគយក្ស្េបក្វា
សៅេាល ប់ គឺសគអនុញ្ញា តឱ្យសម្របីម្របាេ់បានសៅសពលវាេងួត មិនស្មនសៅម្រេេ់សទ។ 
លាងជម្រមោះគឺ េាអ តអាីស្ដលសចញពីផ្លូវមុខ្និងផ្លូវសម្រកាយ។ សបីេាអ តនឹងទកឹ្សៅ
ថា លាង។ ស្តសបីេាអ តនឹងដុាំងាឬម្រក្ោេ់ឬអាីសផ្ៃងពីសនាោះសគសៅថា ក្តិ។ 
លក្េខ្ណឌ ស្ដលសគអនុញ្ញា តឱ្យក្ិតានមួយគឺម្រតូវេាអ តនឹងរបេ់ស្ដលស្គអ ត  
របេ់ស្ដលសគមិន ូប។ ម្រតូវសម្របីម្របាេ់ដុាំងាឱ្យសលេីពីចាំនួនបដុីាំ។ ការលាងនងិក្ិត
ចាំបាច់ចាំសរោះអាក្ស្ដលបសនាា បង់។ ហ្វមអាក្បសនាា បង់  អងាុយសៅក្ស្នលងសនាោះយូរ
សលីេពតីម្រមូវការ។ ហ្វមបសនាា បង់ក្ាុងទឹក្នឹង ឬតាមផ្លូវសគសដីរ ឬសម្រកាមមលប់ ឬ
សម្រកាមសដីមសវសី្ដលានស្ផ្ល និងសៅក្ណាត លវាលស្បរមុខ្ ឬស្បរខ្ាងោក្់គបិឡាត់។ 
មឹក្រ ៉ូេចាំសរោះអាក្ស្ដលបសនាា បង់ :  
យក្របេ់ស្ដលានរ ាំឭក្សឈាា ោះអល់សឡាោះចូលបងាន់  និយយោា សពលក្ាំពុងបត់សជីង 
សនាមោក្់រនធឬម្រក្ស្ ងដី និងម្របការសផ្ៃងៗសទៀត កាន់ម្របោប់សភទសោយស្ដស្គត ាំ ស្បរ
មុខ្សៅគិបឡាត់សៅក្ាុងបងាន់ ស យីសគអនុញ្ញា តសបីេិនជាានការចាំបាច់។ 
េូណាត់េម្រាប់អាក្ស្ដលបសនាា បង់: លាងេាអ តឬកិ្តសោយចាំនួនសេេ។ អាច
លាងេាអ តជាមយួទឹក្ផ្ងនិងដុាំងាផ្ងរមួោា ។ 
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េឡាតគឺជារូកុ្នទីពីរស្នរូកុ្នឥស្គល ម ស យីេឡាតមិនអាចម្រតឹមម្រតូវបានសទសលីក្ស្លង
ស្តានភាពម្រជោះស្គអ ត ស យីភាពម្រជោះស្គអ តអាចសកី្តសឡងីសៅបានតាមរយៈទឹក្ ឬ្ូលី។ 
ម្របសភទទឹក្ ១. ទឹក្ម្រជោះស្គអ ត គឺធ្លតុសដីមវាស្គអ ត និងអាចេាអ តអាី
សផ្ៃងសទៀតបាន។ គឺអាចេាអ តហ្វទីេនិងរបេ់ក្ខ្ាក្។់ 
២. ណាជិេ : ជាអាីស្ដលម្របឡាក្់ឬលាយភាពក្ខ្ាក្់ សបេីិនជាតចិតួច។ ឬស្ម្រប
ម្របួលរេជាតិរបេ់វា ឬពណ៌របេ់វា ឬក្លនិរបេ់វាសបីេិនជាសម្រចីន។  
ក្ាំណត់េាា ល់:ទកឹ្សម្រចីនមនិអាចកាល យជាក្ខ្ាក្់ លុោះម្រតាស្តវាស្ម្របម្របួលលក្េណៈ
ណាមួយរបេ់វាគឺ ពណ៌ រេជាតិ នងិក្លិន។ ទឹក្តចិកាល យជាក្ខ្ាក្់សោយការធ្លល ក្់
របេ់ក្ខ្ាក្់សៅក្ាុងវា។ សគចត់ទុក្ទកឹ្សម្រចីន សៅសពលណាទឹក្សនាោះានចាំណុោះ
សលីេពីពីរគូឡោះ(ម្របស្ លជា២១០លីត)។ 
ភាជន៍: ម្រគប់ភាជន៍ស្ដលស្គអ តទាំងអេ់សគអនុញ្ញា តឱ្យសម្របីម្របាេ់បានសលីក្ស្លង
ស្តភាជន៍ស្ដលស្ាីពាីេ នងិម្របាក្់។ ការេាអ តសោយសម្របីម្របាេ់របេ់ទាំងពីរ
សនោះគឺម្រតមឹម្រតូវស្តានបាប។ សគអនុញ្ញា តឱ្យសម្របីម្របាេភ់ាជន៍ និងេសមលៀក្បាំរក្់
របេ់ពួក្កាស ាៀរ សលីក្ស្លងស្តដឹងថាវាម្របឡាក្់របេក់្ខ្ាក្។់ 
ស្េបក្សខាា ចេតា : វាណាជិេោច់ខាត សខាា ចេតាានពីរម្របសទភ :  
១. ស្េបក្េតាស្ដលសគមនិ ូបស្គច។់ ២.ស្េបក្េតាសគ ូបស្គច់ស្តសគមិនបានេ
សមលោះ។ ស្េបក្េតាស្ដលសគបរសិភាគស្គច់ស្តសគមិនបានេសមលោះ។ សបីសគយក្ស្េបក្វា
សៅេាល ប់ គឺសគអនុញ្ញា តឱ្យសម្របីម្របាេ់បានសៅសពលវាេងួត មិនស្មនសៅម្រេេ់សទ។ 
លាងជម្រមោះគឺ េាអ តអាីស្ដលសចញពីផ្លូវមុខ្និងផ្លូវសម្រកាយ។ សបីេាអ តនឹងទកឹ្សៅ
ថា លាង។ ស្តសបីេាអ តនឹងដុាំងាឬម្រក្ោេ់ឬអាីសផ្ៃងពីសនាោះសគសៅថា ក្តិ។ 
លក្េខ្ណឌ ស្ដលសគអនុញ្ញា តឱ្យក្ិតានមួយគឺម្រតូវេាអ តនឹងរបេ់ស្ដលស្គអ ត  
របេ់ស្ដលសគមិន ូប។ ម្រតូវសម្របីម្របាេ់ដុាំងាឱ្យសលេីពីចាំនួនបដុីាំ។ ការលាងនងិក្ិត
ចាំបាច់ចាំសរោះអាក្ស្ដលបសនាា បង់។ ហ្វមអាក្បសនាា បង់  អងាុយសៅក្ស្នលងសនាោះយូរ
សលីេពតីម្រមូវការ។ ហ្វមបសនាា បង់ក្ាុងទឹក្នឹង ឬតាមផ្លូវសគសដីរ ឬសម្រកាមមលប់ ឬ
សម្រកាមសដីមសវសី្ដលានស្ផ្ល និងសៅក្ណាត លវាលស្បរមុខ្ ឬស្បរខ្ាងោក្់គបិឡាត់។ 
មឹក្រ ៉ូេចាំសរោះអាក្ស្ដលបសនាា បង់ :  
យក្របេ់ស្ដលានរ ាំឭក្សឈាា ោះអល់សឡាោះចូលបងាន់  និយយោា សពលក្ាំពុងបត់សជីង 
សនាមោក្់រនធឬម្រក្ស្ ងដី និងម្របការសផ្ៃងៗសទៀត កាន់ម្របោប់សភទសោយស្ដស្គត ាំ ស្បរ
មុខ្សៅគិបឡាត់សៅក្ាុងបងាន់ ស យីសគអនុញ្ញា តសបីេិនជាានការចាំបាច់។ 
េូណាត់េម្រាប់អាក្ស្ដលបសនាា បង់: លាងេាអ តឬកិ្តសោយចាំនួនសេេ។ អាច
លាងេាអ តជាមយួទឹក្ផ្ងនិងដុាំងាផ្ងរមួោា ។ 
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េុីវ៉ាក្ (ដុេស្ាញ):  េូណាត់ឱ្យដុេស្ាញសោយសម្របីសវទីនដូ់ចជាសវី
អារ៉ាក្(េ ូគី) ស យីេូណាត់មូអឹក្កាត់ សៅសពលេឡាត េូម្រតគួរអាន  មុន
យក្ទឹក្វូ ាុ សម្រកាក្ពីដាំសណក្  ចូលា៉េាតិ និងផ្ាោះ និងសៅសពល្ុាំក្លនិាត។់ល។ 
េូណាតឱ់្យសម្របីស្ដស្គត ាំដុេេុវ៉ីាក្ និងកាន់របេ់ស្គអ ត  ស យីសម្របីស្ដសឆ្ាងេាអ តអាី
ស្ដលមិនលអ ឬមិនស្គអ ត។ 
វូ ាុ: ១. លាងមុខ្ សៅក្ាុងសនាោះានខ្ពុរាត់ និងបញ្ាូលទកឹ្ក្ាុងម្រចមុោះស យីសញីេ
សចញមក្វញិ។ ២.លាងស្ដ ចប់ពីចុងម្រាមស្ដរ ូតដល់ស្ក្ងស្ដទាំងពីរ។ 
៣.ជូតក្ាលជាមយួនឹងម្រតសចៀក្ទាំងពីរ។ ៤.លាងសជងីទាំងពីររ ូតដល់ស្ភាក្
សោលទាំងពីរ ។ ៥.លាំោបល់ាំសោយ ។ ៧. បនតបនាា ប។់ 
េូណាត់របេ់វា: ដុេស្ាញ លាងស្ដទាំងពីរជាមុន  ខ្ពុរាត់និងោក្់ទឹក្ចូលក្ាុង
ម្រចមុោះមុននឹងសញីេសចញមក្វញិមុន លាងមុខ្។ ចាំសរោះអាក្ស្ដលមនិបេួ អាច
ខ្ពុរា៉ត់និងបញ្ាូលទឹក្ក្ាុងម្រចមុោះឱ្យដល់ទីជសម្រត ស យីសញីេសចញមក្វញិ។ ញី
ពុក្ចងាា  នងិវលមី្រាមស្ដ។ ចប់សផ្តីមពអីវៈយវៈខាងស្គត ាំង លាងអវៈយវៈចាំនួនពីរ
សៅបីដង ម្រេូបទកឹ្ចូលម្រចមុោះសោយស្ដស្គត ាំនិងសញីេសចញមក្វញិសោយស្ដសឆ្ាង 
ជូតអវៈយវៈ យក្ទឹក្វូ ាុឱ្យបានលអ  បនាា ប់មក្ទូអានូវអាីស្ដលាននិទនសៅក្ាុង
ហ្វទីេស្ដលម្រតឹមម្រតូវ។ 
កាតពាក្ិចាសៅសពលយក្វូ ាុ: ចប់សផ្តីមសោយេូម្រត (بسم اهلل) អាក្ស្ដលសម្រកាក្ពី
សដក្សៅសពលយប់ម្រតូវលាងស្ដចាំនួនបដីងមុននឹងលូក្ស្ដទាំងពីរសៅក្ាុងទឹក្។ 
ម្របការមឹក្រ ៉ូេ: យក្វូ ាុក្នឹងទឹក្ម្រតជាក្ ់ឬសៅត  ។ លាងអវៈយវៈមួយសលេីពបីីដ
ង ម្រគលាេ់ទឹក្សចញពីអវៈយវៈ លាងក្ាុងស្ភាក្។ រឯីការជូតទឹក្បនាា ប់ពីយក្វូ ាុ 
រចួគឺសគអនុញ្ញា ត។ 
ក្ាំណត់េាា ល់: ខ្ពុរា៉ត់ម្រតវូសបៀមទឹក្អម្រងង់លាងាត់ ស យីបញ្ាូ លទឹក្ក្ាុង
ម្រចមុោះម្រតូវបញ្ាូ លឱ្យដលច់ាំនុចដសងាីម មិនស្មនម្រតឹមស្តលូក្ស្ដចូលប៉ុសណាណ ោះសទ 
ស យីការសញីេសចញមក្វញិក្៏ដូចោា ស្ដរ។ ម្របការទាំងពីរមិនម្រតឹមម្រតូវសទសលកី្
ស្លងស្តស្ាីតាមរសបៀបសនោះសទីបម្រតឹមម្រតូវ។ 
រសបៀបយក្វូ ាុ : គឺសនៀតសៅក្ាុងចិតត បនាា ប់មក្េូម្រត ( اهلل  بسم  )ពិេមិលឡោះ នងិ
លាងស្ដទាំងពីររបេ់សគ។ បនាា ប់មក្ខ្ពុរាតន់ិងបញ្ាូលទឹក្ក្ាុងម្រចមុោះ ស យីសញីេ
សចញមក្វញិ និងលាងមុខ្(ខាា តរបេ់វាគឺចប់ពីសជីងេក្់សលីចិសញ្ា ីមរ ូតដល់
ពុក្ចងាា និងចប់ពីម្រតសចៀក្ាេ ងសៅម្រតសចៀក្ាេ ងសទៀត)។ បនាា ប់មក្លាងស្ដទាំង
ពីរជាមួយនឹងក្ាំភួនស្ដរ ូតដល់ស្ក្ងស្ដទាំងពីរ។ បនាា ប់មក្ជូតឱ្យេពាក្ាលចប់
ពីសជីងេក្់ខាងមុខ្រ ូតដលក់្ញ្ា ឹងក្និងចសនាល ោះស្នម្រតសចៀក្ទាំងពីរម្រពមជាមួយ
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នឹងបញ្ាូ លម្រាមស្ដទាំងពីរសៅក្ាុងរនធម្រតសចៀក្ទាំងពីរ និងយក្សមស្ដទាំងពីរជូតសលី
ម្រតសចៀក្ទាំងពីរ។ បនាា ប់មក្លាងសជីងរ ូតដល់ស្ភាក្សោលទាំងពីរ។  
ក្ាំណត់េាា ល់: សបីពុក្ចងាា សេតីងម្រតូវលាងម្រជាបដល់ស្េបក្ ស្តសបីម្រកាេ់វញិលាង
ម្រតឹមស្តសលីពុក្ចងាា ជាការសម្រេច។ 
ជូតសលីស្េបក្សជងី លុប៖គឺស្េបក្សជីងស្ាីពីស្េបក្។ល។ ស្តសបីេិនស្ាពីីក្បាេសគ
សៅថាសម្រស្គមសជីង។ សគអនុញ្ញា តឱ្យជូតសលីរបេទ់ាំងពីរេម្រាប់ហ្វទេីតូចស្ត
ប៉ុសណាណ ោះ។ សគអនុញ្ញា តឱ្យជូតសលីវាសោយានលក្េខ្ណឌ ដូចតសៅ : 
១\ម្រតូវស្គអ តសៅសពលរក្់ស្េបក្សជីង(បនាា ប់ពីលាងសជីងទ២ីរបេ់សគ) 
២\ការេាអ តសោយសម្របទីឹក្។ ៣\ម្រគប់ជិតសជីងទាំងពីរ សម្ររោះជាក្ស្នលង ា័រទូ។  
៤\ជារបេ់ស្ដលម្រេបចាប់ ៥\ មិនម្របឡាក្់ភាពក្ខ្ាក្។់ 
ស្គល់(វាួតក្ាល): សគអនុញ្ញា តឱ្យជូតពីសលីស្គល់សោយានលក្េខ្ណឌ ដូចតសៅ : 
១\ជាបុរេ ២\ ស្គល់សនោះជតួជាប់សលកី្ាលជាម្របចាំ ៣\ជូតេាអ តេម្រាប់ស្ត
ហ្វទីេតូចស្តប៉ុសណាណ ោះ ៤\ម្រតវូេាអ តសោយទឹក្។ 
ជួតសលីក្ស្នៃងទទូរក្ាល: សគអនុញ្ញា តឱ្យជូតសលីវាបានសោយានលក្េខ្ណឌ ដូច
តសៅ : ១\ជាស្រេតី ់្២\ ទទូរពីសម្រកាមបាំពង់ក្  ៣\ជូតេាអ តេម្រាប់ស្តហ្វទីេតូច
ប៉ុសណាណ ោះ ៤\ម្រតូវេាអ តសោយទឹក្។ ៥\ទទូរវាជាម្របចាំ។ 
រយៈសពលស្នការជូត: មួយស្ងងមយួយប់េម្រាប់អាក្ស្ដលសៅក្ាុងភូមិ។ េម្រាប់អាក្ស្ាី
ដាំសណីរក្ាុងរយៈចាង យេឡាតក្សេីរ(៨៥គ.ម៉.)រយៈសពលបីស្ងងបីយប់។  
ចប់សផ្តីមជូត: ចប់សផ្តីមជូតបនាា ប់ពីេាអ តហ្វទេីរចួ បនាា ប់ពីរក្់វាទាំងពីររចួរាល់ 
រ ូតដល់សា៉ងដស្ដលសៅស្ងងស្េអក្េម្រាប់អាក្ស្ដលសៅក្ាុងភូមិ(២៤សា៉ង)។ 
ខាា តស្នការជូតស្េបក្សជីង លុប : ជូតសម្រចនីបាំផុ្តគឺពចុីងម្រាមសជីងដល់ក្ាំភនួសជីង 
ជូតនឹងម្រាមស្ដ ស យីសបីក្ម្រាមស្ដ។ 
ក្ាំណត់េាា ល់: ជនណាបានជូតសៅសពលក្ាំពុងស្ាីដាំសណីរសម្រកាយមក្សគម្រតលប់
វលិមក្ម្រេកុ្ក្ាំសណីតវញិ ឬសៅក្ាុងភូមបិនាា បម់ក្សគក្៏ស្ាីដាំសណីរ ឬានភាព
េងៃយ័ពីសពលចប់សផ្តីមជូត ដូសចា ោះ សគជូតដូចអាក្សៅក្ាុងភូមិស្ដរ។ 
ម្រពលួរណបឆ្អឹង : ជាបនាោះឫេៃសីគសម្របីេម្រាបឱ់្បទប់ឆ្អឹងបាក្់។ល។ 
សគអនុញ្ញា តឱ្យជូតសោយានលក្េខ្ណឌ ដូចតសៅ : 
១\ម្រតូវការសម្របីម្របាេ់វាជាចាំបាច់ ២\មិនម្រតូវឱ្យសលីេពកី្ស្នលងស្ដលចាំបាច់  
៣\ម្រតូវភាា ប់ោា រវាងក្ស្នលងម្រតូវជូតនិងអវៈយវៈសផ្ៃងសទៀតស្ដលយក្ទកឹ្វូ ាុ។  
សបីេិនជាម្រពួលរណបឆ្អងឹសនាោះសលីេពតីម្រមូវការចាំបាច់គឺម្រតូវបក្សចញ។ ស្តសបី
េិនខាល ចានសម្រោោះថាា ក្់សគអនុញ្ញា តឱ្យជូតសលីវា។ 
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អតាម្របសយជន៍ :*លអវាម្រតូវជូតសលីស្េបក្សជីង លុបសនាោះឱ្យសេាីោា សោយមនិចាំបាច់
ចប់សផ្តីមពខីាងស្គត ាំមុនសទ។ * សគមិនអនុញ្ញា តឱ្យជូតបាតស្េបក្សជងី លុបឬពី
សម្រកាយវា ស យីសគមិនចត់ទុក្ជាការម្រតឹមម្រតូវសទ សបីសគជូតសៅម្រតង់ក្ស្នលងទាំងពីរ
សនាោះ។*មនិគបបលីាងស្េបក្សជីង លុបជាំនួេការជូតនិងការជូតសម្រចីនដង។ 
*ស្គល់និងម្រក្ាម្រតូវជូតឱ្យបានសម្រចីនដង។ 
ម្របការស្ដលនាាំឱ្យខូ្ចទឹក្វូ ាុ : ១\អាីស្ដលសចញពផី្លូវទឹក្សនាម និងលាមក្ ស្តស្គអ ត
គឺសផ្តមនិងទឹក្កាម។ ឬណាជិេដូចជាទឹក្សនាម និងទឹក្ា៉ ៃុ(ីទឹក្រ ាំអិល)។ 
២\បាតប់ង់ស្គា រតីសោយការសដក្លក្ ់ ឬេនលប ់ សលកី្ស្លងស្តសដក្អងាុយបនតចិ
បនតួច ឬសដក្វរគឺមិនស្ាីឱ្យខូ្ចទឹក្វូ ាុសទ។ 
៣\សលចអាចម៍ ឬសលចសនាមតាមផ្លូវសផ្ៃងពីផ្លូវទាំងពីរ។ 
៤\សចញអាីសផ្ៃងស្ដលណាជេី(សម្រៅពីទកឹ្សនាមនងិលាមក្)ពខី្លួនម្របាណរបេ់សគ
ដូចជាឈាម ូរសម្រចនី។ ៥\ញុាាំស្គចអូ់ដធ ៦\បោ៉ះម្របោប់សភទសោយស្ដទសទ ៧\ស្រេតី
និងបុរេប៉ោះោា សោយចាំណងត់ណាា ោា នអាីម្រទប់ ៨\សចញពសី្គេនាឥស្គល ម។ 
ចាំសរោះអាក្ស្ដលសជឿជាក្់ថាសគានវូ ាុ ស យីសគានការេងៃយ័ថាានហ្វទីេ
ឬផ្ាុយពីសនាោះ គឺម្រតូវក្ាំណត់យក្អាីស្ដលខ្លួនសជឿជាក្់។ 
ការមុជទឹក្ : ក្តាត ចាំបាច់ស្នការមុជទឹក្ ១\សចញទឹក្កាមសោយការរមួដាំសណក្ ឬ
សោយការយលេ់បតិម្រេលួអារមាណ៍ ឬមិនម្រេលួអាមាណ៍។ 
២\បញ្ាូលអងាជាតិសៅក្ាុងសយនីស្រេតីសទោះមិនសចញទឹក្កាមក្៏សោយ។ 
៣\អាក្កាស ាៀរចូលឥស្គល ម សទោះបីសគធ្លល ប់សចញពីឥស្គល មក្ស៏ោយ។ 
៤\ ឈាមរដូវ ។  ៥\ឈាមឆ្លងទសនល។ ៦\ស្គក្េពអាក្មូេលមី។ 
កាតពាក្ិចាមុជទឹក្: ម្រោន់ស្តសម្រស្គចទឹក្ឱ្យេពាសពញម្របាណសោយសនៀតមុជទឹក្ជា
ការសម្រេច។ ោក្់ទកឹ្ចូលក្ាុងាត់ និងម្រចមុោះ ស យីសញីេសចញមក្វញិ។  
រឯីការមុជទឹក្ស្ដលសពញលក្េណៈានម្របាាំបួនម្របការដូចតសៅ : ១\សនៀត ២\េូម្រត 
( اهلل  بسم  )ពិេមិលឡោះ ៣\លាងស្ដទាំងពីរមុននឹងលូក្ចូលសៅក្ាុងការទឹក្ ៤\លាង
ម្របោប់សភទនិងអាីស្ដលម្របលាក្់វា។ ៥\យក្ទឹក្វូ ាុ ៦\សម្រស្គចទឹក្សលីក្ាលចាំនួនបីដ
ង ៧\មុជទឹក្ឱ្យេពារាងកាយ ៨\ដុេខ្លួនឱ្យេពា  ៩\ចប់សផ្តីមពីខាងស្គត ាំង។ 
បាំរាមចាំសរោះអាក្ស្ដលានហ្វទីេតូច: ១\បោ៉ះគួរអាន ២\េឡាត ៣\តវ៉ា ា។ 
បាំរាមចាំសរោះអាក្ស្ដលានហ្វទីេ្ាំបូក្បស្នាមជាមួយបីម្របការខាងសលីាន :  
១\េូម្រតគួរអាន ២\សៅក្ាុងា៉េាិតសោយោា នទឹក្វូ ាុ។ មឹក្រ ៉េូសដក្ទាំងានជូណុ
ប សោយោា នទកឹ្វូ ាុ ស យីខ្ាោះខាា យក្ាុងការសម្របីម្របាេ់ទកឹ្។ 
តាយុាំាុ ាំ លក្េខ្ណឌ របេ់វាាន : 
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១\មនិអាចសម្របទីឹក្បាន  ២\ដសី្គអ ត ម្រេបចាប់ ជា្ូលី មិនស្មនជាដីដុត។ 
រូកុ្នរបេ់វាាន:  
១\ជូតមុខ្ បនាា បម់ក្ជូតស្ដរ ូតដលក់្ស្ដ  បនតបនាា ប់និងលាំោបល់ាំសោយ។ 
ម្របការស្ដលស្ាីឱ្យខូ្ចតាយុាំាុ ាំ : ១\ដូចម្របការស្ដលស្ាីឱ្យខូ្ចវូ ាុស្ដរ។ ២\ាន
ទឹក្ សបីេនិជាការតាយុាំាុាំសនាោះសោយស្គរោា នទកឹ្។ ៣\អេ់ក្រណីសលកី្ស្លង 
ដូចជាអាក្តាយុាំាុាំសោយស្គរជាំងឺ បនាា ប់មក្សគជាពជីមងឺវញិ។ 
េូណាត់របេ់វា៖ ១\ម្រតូវានលាំោបល់ាំសោយេម្រាប់អាក្តាយុាំាុាំស្ដលានហ្វ
ទីេ្ាំ។ ២\ពនារសពលរ ូតដល់សា៉ងេឡាតចុងសម្រកាយ។ ៣\េូម្រត ៃសីក្ៀរ
ទឹក្វូ ាុបនាា ប់ពីតាយុាំាុ ាំរចួ។ 
ម្របការស្ដលមឹក្រ ៉េូ : ទោះស្ដសលីដីដស្ដលៗសម្រចីនដង។ 
រសបៀបតាយុាំាុ ាំ : ម្រតូវសនៀត បនាា ប់មក្េូម្រត )اهلل بسم( ពិេមីលឡោះ  
បនាា ប់មក្សទៀតយក្ស្ដទាំងពីរវាយដីចាំនួនមួយដងគត។់ រចួយក្មក្ជូតមុខ្នងឹ
បាតស្ដរ ូតដល់ចងាា ររបេ់សគ។ បនាា ប់មក្សទៀតជូតស្ដ យក្បាតស្ដសឆ្ាងជូតសលី
ខ្ាងស្ដស្គត ាំ និងបាតស្ដស្គត ាំជូតសលីខ្ាងស្ដសឆ្ាង។ 
បាំបាត់ណាជិេ : ណាជិេានពីរម្របសភទ  
១.ណាជីេធ្លតុ គឺជាណាជេិស្ដលមិនអាចេាអ តបានដូចជា េតាម្រជូក្។ សបី
សទោះជាសយងីលាងេាអ តវាយ៉ងណាគឺវាមិនម្រជោះស្គអ តជាោច់ខាត។  
២.ណាជេិស្ផ្ាក្ ូកុ្ម គណឺាជិម្របឡាក្់ក្ស្នលងស្ដលជាតកិ្ាំសណីតវាស្គអ តដូចជា 
អាវ ដី ដូចានស្ចងក្ាុងតារាងខាងសម្រកាម 
ធ្លតុ ចាប់ឬ ូកុ្មវា 
េតា 

ណា
ជិេ

 ស្ឆ្ា ម្រជូក្ នងិេតាស្គល ប េតាចតុបាទស្ដលសម្រទីេជាងឆ្ា ស្ដលសគមិន
 ូបស្គច់វា។ ចាប់របេ់វា ធ្លតុ ស យីម្រគប់ស្ផ្ាក្ទាំងស្នខ្លួនរបេ់វា 
កាក្េាំណល់វាគឺជាណាជិេដូចជាទកឹ្សនាមវា លាមក្វា ទកឹ្ាត់វា 
ទឹក្កាមវា ទឹក្សោោះវា និងេសមារវា និងក្មអួតវា។ 

 

ស្គ
អត

 

១.មនុេៃ ចាប់វា ម្រគប់កាក្េាំណល់របេ់មនុេៃស្គអ តដូចជាទឹក្កាម 
ទឹក្ាត់ ទឹក្សោោះ េសមារ រ ាំអិលស្រេតី។ សលីក្ស្លងស្ត ទឹក្សនាម លាមក្ 
ា៉ ៃ ីវ៉ាទី និងឈាមទាំងអេ់គឺជាណាជិេ។ 
២.សគ ូបស្គច់ ចាប់វា ម្រគប់កាក្េាំណល់របេ់វាស្គអ តដូចជាទឹក្សនាម 
លាមក្ ទឹក្កាម ទឹក្សោោះ សញីេ ទឹក្ាត់ ក្មអួត និងា៉ ៃរីបេ់វា។ 
៣.អាីស្ដលពិបាក្បងាា រខ្លួនពីវា ដូចជាេតាលា ឆ្ា  និងអាីស្ដលតូចជាងវា
ដូចជាក្ណតុ រ។ល។ ចាប់វា ទឹក្ាត់ នងិសញីេវាស្តប៉ុសណាណ ោះស្ដលស្គអ ត។ 
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ស្គ
ក្េ

ព ម្រគប់ស្គក្េពទាំងអេណ់ាជេិ សលីក្ស្លងស្តស្គក្េពមនុេៃ ម្រតី 
ក្ណតូ ប និងអាីស្ដលោា នឈាម ូរដូចជា ខ្ារដាំរ ីរុយ មុេ េតាទាំង
អេ់សនោះគឺស្គអ ត។ 

 វតាុរងឹ ដី ងា ។ល។ ចាប់វា ស្គអ ត (សលីក្ស្លងស្តវតាុរងឹស្ដលមក្ពីធ្លតុខាងសលី)។ 
អតាម្របសយជន៍របេ់វា៖ *ឈាម ទឹក្រស្ង និងខ្ាុោះគឺណាជេិ។ ស្តសគអនុសម្រោោះ
សៅសពលេឡាតនិងសពលសផ្ៃងសទៀត សបីវាម្របឡាក្់តិចតួចសចញពីេតាស្ដលម្រជោះ
ស្គអ ត។*ឈាមស្ដលស្គអ តានពីរម្របសភទ៖  
១. ម្រត ី២.ឈាមស្ដលសៅជាបស្គច់និងេរស្េរស្នេតាស្ដលសគេសមលោះ។ 
*ស្គច់ស្ដលសគកាត់សចញពេីតាស្ដលសៅរេ់ ដុាំឈាម និងស្គច់វាគឺជាណាជិេ។ 
*ការេាអ តណាជិេមិនចាំបាច់សនៀតសទ សទោះម្រជោះស្គអ តសោយទឹក្សភលៀងក្៏សោយ 
គឺវាស្គអ តស យី។ *បោ៉ះណាជិេសោយស្ដឬជាន់សលីវាមិនស្ាីឱ្យខូ្ចទឹក្វូ ាុក្សទ 
ស្តចាំបាច់ម្រតូវស្តលាងវានិងលាងេាអ តអាីស្ដលសៅជាប់ខ្លួន និងេសមលៀក្បាំរក្់។ 
*ការេាអ តរបេ់ស្ដលណាជីលានលក្េខ័្ណឌ ដូចតសៅសនោះ : ១. ម្រតូវេាអ ត
នឹងទឹក្ស្គអ ត។ ២. មនិម្រតូវពូតក្ាុងទឹក្ សបីេិនជារបេ់សផ្ៃងស្ដលម្រតូវពូតស្ដរ។ 
៣. ម្រតូវេាអ តសោយសបាក្គក្់។ល។ សបីការលាងមនិទនម់្រគប់ម្រោន់សនាោះ។ ៤. 
ម្រតូវលាងេាអ តចាំនួនម្របាាំពីរដង ស យីទីម្របាាំបីជាមួយនងឹ្ូលីឬស្គប ូ សបីេិនជា
ណាជិេេតាស្ឆ្ា។ 
ក្ាំណត់េាា ល់ : ណាជេិសៅសលីដី សបេីិនជាវារាវ ដូចជាទឹក្សនាម ម្រោន់ស្ត
ចក្់ទឹក្សម្រស្គចសលីវារ ូតដល់អេព់ណ៌និងក្លិនរបេ់វាជាការសម្រេច។ ស្តសបីេនិ
ជារូបធ្លតុដូចជាលាមក្ចាំបាច់ម្រតូវសកី្បវាសចញ។ 
*សបមីិនអាចេាអ តវាបានសម្រៅពីទឹក្ គឺចាំបាច់ម្រតូវស្តលាងេាអ តវា។*សបេីិន
បាត់ស្គា មសៅក្ស្នលងម្របឡាក្ណ់ាជិេ គឺម្រតូវលាងក្ស្នលងសនាោះរ ូតដល់ម្របាក្ដ
ក្ាុងចិតតថាវាស្គអ ត។*ជនណាយក្ទឹក្វូ ាុសដីមបេីឡាតេូណាត់គឺសគអនុញ្ញា ត
ឱ្យេឡាតហ្វា រ ាូនឹងទកឹ្វូ ាុ។*ចាំសរោះអាក្សដក្លក្់ឬសលចសផ្តមពុាំម្រតូវលាង
េាអ តសទ សម្ររោះសផ្តមជារបេ់ស្ដលស្គអ ត ស្តសបីសគចងេ់ឡាតសគម្រោន់ស្តយក្
ទឹក្វូ ាុជាការសម្រេច។ 
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១.ឈាមរដូវនិងឈាមជាំងឺ 

ចាប់ បញ្ញា  
តិចបាំផុ្តម្របាាំបួនឆ្ា ាំ។ សបេីិនជាស្រេតាីនឈាមមក្មុន
អាយុសនោះគឺជាឈាមជាំង។ឺ ចាំសរោះអាយុសម្រចីនបាំផុ្តគឺោា ន
ការក្ាំណត់។ 

អាយុតិចបាំផុ្ត និង
សម្រចីនបាំផុ្តស្នការមក្
ដូវរបេ់ស្រេត ី

មួយស្ងងមួយយប់(២៤សា៉ង)។សបីតិចជាងសនាោះគឺជាឈាម
ជាំងឺ។ 

ចាំនួនស្ងងតចិបាំផុ្តស្ន
ការមក្រដូវ 

ចាំនួនដប់ម្របាាំស្ងង។ សបីឈាមសៅស្តបនតមក្សលេីពីចាំនួនសនោះគឺ
ជាឈាមជាំងឺ។ 

ចាំនួនស្ងងសម្រចីនបាំផុ្ត
ស្នការមក្រដូវ 

ចាំនួនដប់បីស្ងង។សបីឈាមសនាោះម្រជោះស្គអ តមុន
សពលក្ាំណត់របេ់វាគឺជាឈាមជាំង1ឺ។ 

ភាពម្រជោះស្គអ តចសនាល ោះសពលស្នការ
មក្រដូវពីរដង 

ចាំនួនម្របាាំមយួឬម្របាាំពីរស្ងង។ ការមក្រដូវរបេ់ស្រេតភីាពសម្រច ី
ចាំនួនស្មភបីស្ងង ឬស្មភបួនស្ងង។ ភាពម្រជោះស្គអ តរបេ់ស្រេតីភាគសម្រចនី 
ឈាម ឬឈាមពណ៌ម្រក្សត2 ឬឈាមពណ៌
សលឿង3 ស្ដល ូរសចញពីស្រេតីស្ដលានស្ផ្ាសរោះ
គឺជាឈាមជាំងឺ។ 

សតីឈាមមក្ក្ាុងអាំឡុងសពលាន
ស្ផ្ាសរោះជាឈាមរដូវស្ដរឬសទ? 

ស្រេតីានពីរម្របសភទ :  
១.សៅសពលស ញីានធ្លល ក្់រ ាំអលិពណ៌េ4។  

សតីសពលណាដឹងស្រេតី
មក្រដូវដឹងថានាងម្រជោះ

1ឈាមរដូវ គឺជាឈាម ា្ជាតិានពីក្ាំសណីត ានេុខ្ភាពលអ មិនស្មនានមូលស តុ
ឆ្លងទសនល។ ឈាមជាំងឺគឺជាឈាមស្ដលមក្ខុ្េសពលសោយស្គរមូលស តុជាំងឺ និងវាខូ្ច។ 
ខុ្េោា រវាឈាមរដូវនិងឈាមជាំងឺ ១.ឈាមរដូវពណ៌ម្រក្ មចេ់ ម្រេសដៀងនឹងពណ៌
សលា  ស យីឈាមជាំងឺម្រក្ មម្រចេដូចឈាមម្រចមុោះ។ ២.ឈាមរដូវខាប់ ស យីដុាំៗ រឯី
ឈាមជាំងឺវញិរាវ ូរសចញមក្ដូច ូរសចញពីមុខ្របួេ។ ៣.ឈាមរដូវភាគសម្រចីនានកិ្ន
អាម្រក្ក់្េអុយ។ រឯីឈាមរដូវឈាមជាំងឺវញិវាានក្លនិឆ្អ បដូចឈាម្មាតា។ 
ចាំសរោះឈាមរដូវចាប់ហ្វមដូចជា រមួដាំសណក្ ស្លងលោះ េឡាត បួេ តវ ័ា េូម្រត
អាល់គួរអាន កាន់អាល់គួរអាន ឋតិសៅក្ាុងា៉េាិត។ 
2 ឈាមម្រក្សត ូរសចញពីាត់ទា ររបេ់ស្រេតីានពណ៌កាស ាចេ។់ 
3 ឈាមពណ៌សលឿង ូរសចញពីាត់ទា រស្រេតីានពណ៌រាងសលឿន។ 
4 គឺរ ាំអិលពណ៌េសចញពីាត់ទា រស្រេតីសៅសពលម្រជោះស្គអ ត។ រ ាំអិលពណ៌េសនោះស្គអ ត ស្ត

ចាប់ឈាម្មាជាតិរបេ់ស្រេតី
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២.េងូតាតទ់ា រពីឈាមឈាមម្រក្សតនិងឈាមពណ៌
សលឿង សបីសទោះជាមនិស ញីធ្លល ក្់រ ាំអិលពណ៌េក្៏សោយ។ 

ស្គអ ត? 

សបីេិនជាវាថាល េេអិតគឺស្គអ ត។ ស្តសបេីិនជាឈាមឬ
រ ាំអិលពណ៌ម្រក្សត៉ឬរ ាំអិលពណ៌សលឿងគណឺាជេិ។ ស្គរ
ធ្លតុទាំងសនោះស្ាីឱ្យខូ្ចទកឹ្វូ ាុ ស្តសបេីិនជាបនត ូរ
រ ូតគជឺាឈាមជាំង។ឺ 

រ ាំអិល ូរសចញពីម្របោប់
សភទរបេ់ស្រេតកី្ាុងអាំឡុង
សពលម្រជោះស្គអ ត 

សបីេិនជាវាជាប់នឹងការមក្រដូវ មុនឬសម្រកាយមក្រដូវ
គឺជាឈាមរដូវ។ស្តសបោីា នការរក្់ព័នធសទគឺជាឈាម
ជាំងឺ។ 

រ ាំអិលពណ៌ម្រក្សត៉ ឬពណ៌
សលឿងសចញតាមាត់ទា រ

របេ់ស្រេត ី
ចាប់េសម្រមចថានាងម្រជោះស្គអ ត សបីេិនជាអេឈ់ាម 
ស យីស ញីស្គអ ត សបីសទោះជាមិនទន់ម្រគប់ស្ងងរបេ់វា
ក្៏សោយ។ 

ស្រេតីស្ដលានរដូវជាសរៀង
រាល់ស្ខ្ស យីម្រជោះស្គអ តមុន
គម្រមប់ស្ងងរបេ់វា 

អាីស្ដលបញ្ញា ក្់ពលីក្េណៈឈាមរដូវ។ មក្រដូវសពល
ណាក្៏បាន    េាំខានច់សាល ោះឈាមទាំងពីរានរយៈ
សពលសម្រចីនជាង១៣ស្ងង (រយៈសពលស្គអ តស្ដលតិច
បាំផុ្ត)។ សបីពុាំសនាោះសទវាជាឈាមជាំង។ឺ 

មក្រដូវមុន ឬសម្រកាយស្ងង
ស្ដលធ្លល ប់មក្តាម្មាតា 

វាគឺជាឈាមរដូវ សោយានលក្េខ្ណឌ  មិនម្រតូវសេីល
ពីរយៈសពលមក្រដូវស្ដលសម្រចីនបាំផុ្ត(១៥ស្ងង)។ 

សបីមក្រដូវសលីេឬតិចជាង
ចាំនួនស្ងងស្ដលធ្លល ប់មក្។ 

 ានក្រណីសម្រចីនយ៉ង :  
១.សបីនាងបានដឹងពីសពលមក្រដូវរបេ់នាងក្ាុងស្ខ្នីមួយៗ ឬ
ចាំនួនស្ងង គឺនាងេម្រាក្ក្ាុងចាំនួនស្ងង ឬសពលសនាោះ ដបតិឈាម
សនាោះអាចស្បងស្ចក្បាន ឬមិនស្បងស្ចក្បាន។  
២.សបីនាងបានដឹងពីសពលសវលានិងរយៈសពល ក្៏ប៉ុស្នតមិនដឹង
ចាំនួនស្ងង។ ដូសចាោះនាងេម្រាក្រយៈសពល៦ឬ៧ស្ងង(ចាំនួនភាគ
សម្រចីស្នការមក្រដូវ)ដូចស្ងងស្ដលសគដឹងពីចាំននួរបេ់វា។  
៣.ដឹងពចីាំនួនស្ងងស្នការមក្រដូវ ស្តមិនដងឹពីសពលស្នការមក្រ
ដូវក្ាុងមួយស្ខ្។ ដូសចាោះនាងម្រតវូេម្រាក្ក្ាុងចាំននួស្ងងស្ដលនាង
ដឹងសៅសដីមស្ខ្ចនាគតិ។  

សបីេិនជាស្រេតាីន
ឈាម ូរសពញ
មួយស្ខ្ឬសលេីពី

សនាោះ 

 

ស ា្ីឱ្យោច់ទឹក្វូ ាុ។ 
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ចាប់េសម្រមច បញ្ញា  
នាងមិនម្រតូវអនុវតតតាមចាបឈ់ាមឆ្លងទសនលសទ។ នាង
មិនចាំបាច ់ ម្រតូវមុជទឹក្េាអ តខ្លួន  ស យីបួេរបេ់
នាងក្៏អត់ខូ្ចស្ដរ។ 

សៅស្រេតីឆ្លងទសនល ស្តោា ន
ស ញី ឈាម 

អាីស្ដលនាងបានស ញីានឈាម និងទឹក្សភាល ោះ
ជាមួយនឹងានការវចឺប់មុនសពលសក្តីកូ្ន   គឺ
សគចត់ចូលក្ាុងចាប់ឈាមឆ្លងទសនលសនាោះសទ ស្ត
ចត់ចូលក្ាុងចាប់ឈាមជាំងឺ។ 

សៅសពលស ញីានេញ្ញា
ឆ្លងទសនល 

សនោះគឺជាឈាមឆ្លងទសនល សទោះបីមិនទន់សក្តីកូ្ន
សចញមក្ឬសចញអវៈយវៈខ្លោះក្ស៏ោយ។ មនិម្រតូវឱ្យ
នាងេឡាតេងវញិេម្រាបក់ារខ្ក្ខានេឡាត
ក្ាុងអាំឡុងសពលសនោះសទ។ 

ឈាមស្ដលសចញពីស្រេតីអាំឡុង
សពលឆ្លងទសនល 

បនាា ប់ពីកូ្នសក្ីតសចញពីស្ផ្ាាត យរចួរាល់។ សតីសពលណាសគចប់រាប់ស្ងង
ឆ្លងទសនល 

ោា នការក្ាំណតេ់ម្រាបច់ាំនួនតិចបាំផុ្ត។ សបីេនិជានាង
សក្ីតកូ្នរចួ ោា នឈាមធ្លល ក្់ គឺចាំបាច់ម្រតូវឱ្យនាងមុជទឹក្
េាអ តខ្លួននិងេឡាត្មាតាវញិ ស យីមិនចាំបាច់រង់ចាំ
គម្រមប៤់០ស្ងងសនាោះសទ។ 

ចាំនួនឈាមឆ្លងទសនល
តិចបាំផុ្ត 

ចាំនួន៤០ស្ងង ស្តសបីសេលីពីសនាោះសគមនិចតទុ់ក្ជាឈាម
ឆ្លងទសនលសទ។ ចាំបាច់ម្រតូវេាអ តខ្លួនស យីេឡាត។ 
សលីក្ស្លងស្តចាំសពល មក្ឈាមរដូវមុននឹងានស្ផ្ាសរោះ
ប៉ុសណាណ ោះ គឺសគចត់ទុក្ជាឈាមរដូវ។ 

ចាំនួនឈាមឆ្លងទសនល
សម្រចីនបាំផុ្ត 

ចប់រាប់បនាា ប់ពីេម្រាលកូ្នទីមួយរចួ។ ស្រេតីសក្ីតបានកូ្នសភាល ោះ និង
សលីេពីសនោះ 

សបីេិនជាអាយុកូ្នស្ដលរលូតសនាោះចបព់ី៨០ស្ងងចុោះ 
គឺជាឈាម វជឺាំង។ឺ ស្តសបីេិនជាកូ្នស្ដលរលូត

ឈាមបនាា ប់ពីរលូតកូ្ន 

ទី២ ឈាមឆ្លងទសនល
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សនាោះានអាយុសម្រកាយ៩០ស្ងង គជឺាឈាមឆ្លងទសនល។ 
ស្តសបីសៅចសនាល ោះព៨ី០សៅ៩០ស្ងង ចាប់របេ់វាទក្់
ទងនឹងក្ាំសណីតរបេ់វា។ សបីេិនជាកាល យជារូបរាង
មនុេៃស យីសនាោះ គឺជាឈាមឆ្លងទសនល ស្តសបីមិនទន់
សក្ីតជារូបរាងសទ គឺជាឈាម ជាំងឺ។ 
អាីស្ដលស្រេតបីានស ញីពីភាពម្រជោះស្គអ តក្ាុងអាំឡុងសពល
៤០ស្ងង គឺចតទុ់ក្ថាម្រជោះស្គអ តម្រតូវឱ្យនាងមុជទឹក្
េាអ តខ្លួននិងេឡាតជា្មាតា។ស្តសបីវាានមក្វញិ
ក្ាុងអាំឡុងសពល៤០ស្ងងសនាោះ គឺចត់ចូលក្ាុងចាប់
ឈាមឆ្លងទសនល ចាប់ក្ាំណត់ស្បបសនោះរ ូតដល់ផុ្ត
៤០ស្ងង។ 

សបីម្រជោះស្គអ តក្ាុងអាំឡុង
សពល៤០ស្ងងបនាា ប់មក្
ឈាមក៏្ធ្លល ក់្មក្មតងសទៀត
មុននឹងគម្រមប់សពល
ក្ាំណត់របេ់វា 

ក្ាំណត់េាា ល់  
ចាំបាច់សលីស្រេតីានឈាមជាំងឺម្រតូវេឡាត។ ក្ប៏៉ុស្នតនាងម្រតវូយក្ទឹក្វូ ាុសរៀង
រាល់សពលេឡាត។ 
 សបីេិនជាស្រេតីម្រជោះស្គអ តពឈីាមរដូវ ឬឈាមឆ្លងទសនលមុនស្ងងលិច ចាំបាចន់ាង
ម្រតូវេឡាត ៃូ ួរ និងអាសេរីសៅស្ងងសនាោះ។ សបីេនិជានាងម្រជោះស្គអ តមុនអារណុ
រោះនាងម្រតូវេឡាតា៉ម្រគិប អុសី្គា  សៅយប់សនាោះ។  
 សបីេិនជាដល់សា៉ងេឡាត បនាា បម់ក្នាងមក្រដូវ ឬានឈាមឆ្លងទសនលមុន
េឡាត គនឺាងម្រតូវេឡាតេងវញិសម្រកាយសពលម្រជោះស្គអ ត។  
 ចាំបាច់សលីស្រេតីម្រតូវម្រស្គយផ្ាួងេក្់សៅសពលមុជទឹក្េាអ តឈាមរដូវ ឬឈាម
ឆ្លងទសនល។ រឯីមុជទកឹ្ជូណុបវញិពុាំម្រតូវម្រស្គយផ្ាួងេក្់សនាោះសទ។ ចាប់ក្ាំណត់មកឹ្រ ៉ូ
េរមួដាំសណក្សពលស្រេតាីនឈាមជាំង។ឺ ស្តសគអនុញ្ញា តសៅសពលបតាីនតម្រមូវការ
ក្ាុងសរឿងសនោះ។  
ចាំបាច់សលីស្រេតីានឈាមជាំងឺម្រតូវយក្ទកឹ្វូ ាុេម្រាប់សរៀងរាល់សពលេឡាត 
បនាា ប់ពមុីជទកឹ្េាអ តឈាមឆ្លងទសនលរចួរ ូតដល់អេ់ឈាម។ សគអនុញ្ញា តឱ្យ
ស្រេតីសលបថាា ាំឃាតឈ់ាមរដូវបសណាត ោះអាេនាសដមីបបីាំសពញអុហី្វព ហ្វា ត់បុណយ ័ជា 
និងអុាំសរ៉ាោះ ឬបួេឱ្យចបម់ួយស្ខ្រា៉៉ ាន។ ស្តម្រតូវានលក្េខ្ណឌ ធ្លនាថា ថាា ាំសនាោះ
មិនបងាសម្រោោះថាា ក្ដ់ល់នាង។  
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ស្រេតីដូចបុរេស្ដរក្ាុងការទទលួផ្លបុណយសៅចាំសរោះអល់សឡាោះ អាម្រេ័យសលី

ជាំសនឿ និងការម្របតិបតត។ិ អាក្នាាំស្គរអល់សឡាោះបានានម្របស្គេន៍ថា: ានន័យ
ថា «ស្រេតីជាបងបអូបសងាីតរបេ់បុរេ»។ (អាពូសទីវ ៉ូទ) 
ស្រេតីានេទិធិទមទរេិទធិរបេ់ខ្លួន ឬរក្យុតតិ្ម៌ស្ដលសគម្របម្រពឹតតិបាំរនសលីនាង។ 
ពីសម្ររោះសេចក្តីស្ងលងការស្គេនាសៅកាន់ម្របេុ នងិម្រេីគឺសេាភីាពោា ។ សលីក្ស្លង
ស្តអាីស្ដលចាប់ស្ចងថាម្រតូវស្បងស្ចក្ ស យីជាចាប់ស្ដលតចិតួចបាំផុ្ត សបីសម្របៀប
ស្ៀបនឹងចាប់សផ្ៃងៗ។ ពីសម្ររោះចាប់ស្គា រអីាត់ឥស្គល មរក្ានូវលក្េណៈពិសេេ
របេ់បុរេ និងស្រេតីស្ផ្ាក្ខាងរូបេមបតតិ និងេមតាភាព។ អល់សឡាោះជាាា េ់ម្រទង់
បានានម្រពោះបនាូលថា :نثڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿمث  
ានន័យថា «ពិតណាេ់ អល់សឡាោះស្ដលបានបសងាតីេតាសលាក្ម្រទង់ដងឹ ស យី
ម្រទង់លអិតលអន់ នងិដឹងយ៉ងចាេ់លាេ់»។(អាល់មុលក្៍ : ១៤) 
ស្រេតីានមុខ្ងារតួនាទីសោយស្ឡក្របេខ់្លួន ស យីបុរេក្៏ានមុខ្ងារតួនាទី
សោយស្ឡក្របេ់ខ្លួនផ្ងស្ដរ។ សលីេពីសនោះ ការលូក្ស្ដក្ាុងអាីស្ដលជាលក្េណ
ពិសេេរបេ់អាក្ដស្ទគនឺាាំឱ្យប៉ោះរល់ដលតុ់លយភាពស្នជីវតិ។ តាមពតិ សគឱ្យ
ផ្លបុណយស្រេតដូីចបុរេស្ដរ ស យីនាងសៅក្ាុងផ្ាោះរបេន់ាង។  
ានន័យថា «អាំពីសអីស្គា ក្ ពិន យ៉ ៃតីបាននិយយថា ោត់បានមក្ជួបណាពីខ្
ណៈស្ដលោត់សៅជាមួយេហ្វហ្វព ត់របេ់ោត់។ ោត់បាននិយយថា ខ្ញុ ាំេុខ្ចិតត
លោះបង់ឪពុក្ាត យសដីមបសីលាក្។ ខ្ញុ ាំជាស្រេតីស្ដលមក្ជួបសលាក្ ខ្ញុ ាំម្របកាេថាខ្លួនខ្ញុ ាំ
ពលីសដីមបសីលាក្។ ពិតណាេ់ោា នស្រេតីណាាា ក់្សៅទិេខាងសក្ីត និងសៅទិេខាង
លិចបានឮពីការសចញដាំសណីររបេ់ខ្ញុ ាំ ឬមិនបានឮគឺសគេុទធស្តានគាំនិតដូចខ្ញុ ាំស្ដរ។ 
ពិតណាេ់ អល់សឡាោះបញ្ាូ នសលាក្មក្សោយេចាភាពសៅកាន់បុរេនិងស្រេតី។ ពួក្
សយងីបានានជាំសនឿចាំសរោះសលាក្ និងានជាំសនឿចាំសរោះាា េ់ស្ដលបានបញ្ាូ ន
សលាក្មក្។ ពួក្សយងីខ្ញុ ាំស្ដលជាស្រេតីសនោះសៅស្តក្ាុងផ្ាោះ មិនអាចេមលឹងសមីលសៅឆ្ង យ 
អងាុយសៅស្តក្ាុងផ្ាោះ បាំសពញតណាា របេ់បតី ពរសរោះកូ្នៗរបេ់ពួក្អាក្។ ពិតណាេ់
ម្របេុៗទាំងឡាយពួក្អាក្ម្របសេីរជាងពួក្សយងី សោយការេឡាតជុាំអាត់ និងេឡា
តចា៉អោះ សៅេួរេុខ្ទុក្េអាក្ជាំងឺ ចូលរមួស្ រេព ស្ាីបុណយ ័ជាមតងស យីមតង
សទៀត ស យីជាពិសេេគឺសចញសៅចាាំងក្ាុងផ្លូវអល់សឡាោះ។ ក្ាុងចាំសណាពួក្អាក្ សបី

ស្រេតីក្ាុងឥស្គល ម:
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ានបុរេណាាា ក់្សចញសៅស្ាបុីណយ ័ជា ឬអុាំសរ៉ាោះ ឬសៅវរសជីងសៅេមរភូមិ គឺ
ពួក្សយងីជាអាក្ស្ងរក្ាម្រទពយេមបតតិរបេ់ពួក្អាក្ និងសដប៉ាក់្អាវេម្រាប់ពួក្អាក្ 
ពួក្សយងីអប់រ ាំកូ្នសៅរបេ់ពួក្អាក្។ បពិម្រតអាក្នាាំស្គរអល់សឡាោះ សតីពួក្សយងីមិន
អាចរមួចាំស្ណក្ជាមួយពួក្អាក្ក្ាុងផ្លបុណយសទឬ? សគបាននិយយថា អាក្នាាំស្គរ
បានងាក្សៅកាន់េ ការរីបេ់ោត់ បនាា ប់មក្ោត់បានានម្របស្គេន៍ថា៖ សតី
ពួក្អាក្ឮេាំដីស្រេតសី្ដលោា នេាំនរួណាម្របសេីរជាងេាំនួររបេ់នាងទក្់ទងនឹងស្គេនា
របេ់នាងសទ? ពួក្សគសឆ្លីយថា៖ បពិម្រតអាក្នាាំស្គរអល់សឡាោះ ពួក្សយងីគិតថា ោា ន
ស្រេតីណាស្ដលយល់ចាេ់ដូចនាងសទ។ ណាពីស្បរសៅរក្នាងសនាោះ ស យីតបសៅ
កាន់នាងវញិថា៖ ចូរនាងម្រតលប់សៅវញិចុោះ ចូរម្របាប់សៅស្រេតទីាំងឡាយស្ដលពុាំបាន
មក្ថា ការស្គត ប់បងាា ប់តាមបតីរបេ់ពួក្នាង និងការខ្ាំម្របឹងស្ម្របងរបេ់នាងសដីមបី
បងាា ប់ចិតតបតី និងស្ាីតាមអាីស្ដលឯក្ភាពនឹងបតីនាងគឺនឹងទទួលបានផ្លបុណយសេាី
ភាពោា ទាំងអេ់។ សគនិយយថា ស្រេតីសនាោះបានសដីរសចញសៅ ស យីេូម្រតតោះលីល 
តឹក្សពៀរ សោយទទួលបានដាំណឹងលអសនោះ»។ (អាល់ស្ពហ្វក្ីយ) 
សលីេពីសនោះ សគចតទុ់ក្ការស្ាីលអចាំសរោះស្គចញ់ាតិស្ដលជាស្រេតីសភទគឺនងឹទទលួបាន
ផ្លបុណយឧតតុងាឧតតម។ ានន័យថា៖ អាំពអីាណាេ ់ ពនិ ា៉លីក្បាននិយយថា៖ 
ានស្រេតីមយួម្រក្ុមបានមក្ជបួអាក្នាាំស្គររបេអ់ល់សឡាោះស យីនិយយថា៖ បពិម្រត
អាក្នាាំស្គរអល់សឡាោះ ពកួ្បុរេសគបានគុណេមបតតិសោយការសចញចាាំងក្ាុងផ្លូវអល់
សឡាោះ។ សតីពកួ្សយងីានអាំសពលីអអាចតាមទន់អាំសពីលអរបេព់កួ្អាក្សចញចាាំងក្ាុងផ្លូវ
អល់សឡាោះសទ? អាក្នាាំស្គរអល់សឡាោះបានានម្របស្គេនថ៍ា : «ក្ិចាការរបេ់ពកួ្នាង
សៅផ្ាោះ គអឺាចទន់អាំសពីលអរបេ់ពួក្អាក្សចញចាាំងក្ាុងផ្លូវអល់សឡាោះ»។ (អាល់ស្ ពហ្វគី) 
ណាពីោត់បានានម្របស្គេន៍ថា:   ានន័យថា «នរណាចាំណាយលុយសលីកូ្ន
ម្រេីពីរនាក់្ ឬបងបអូនម្រេីពីរនាក់្ ឬស្គច់ញាតិស្រេតីពីរនាក់្ស យីម្របាថាា ការចាំណាយ
សនោះសោយចិតតម្រជោះថាល រ ូតដល់អល់សឡាោះឱ្យសគទាំងពីរ្ូរធ្លរ ឬម្រទង់ឱ្យសគទាំងពីរ
ម្រគប់ម្រោន់ គឺស្រេតីទាំងពីរសនោះជារនាាំងបាាំងសភលីងនរក្េម្រាប់រូបសគ»។(អោះា៉ត់ និងតប់រន៉ីយ)៍ 
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➢ សគហ្វមមនិឱ្យស្រេតីសៅស្តឯងជាមួយនងឹបុរេចស្មលក្សោយោា នអាក្មោ៉ះរ៉ាម( حمرم)1  
សៅជាមយួ។ណាពបីានានម្របស្គេន៍ថា : ាននយ័ថា «បុរេាា ក់្ពុាំម្រតវូសៅស្តឯង
ជាមួយស្រេតីលុោះម្រតាស្តានបុរេមោះរ៉ាមសៅជាមួយ»។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
➢ សគអនុញ្ញា តឱ្យស្រេតីេឡាតសៅក្ាុងា៉េាិត។ ស្តសបីេិនជាសគខាល ចានវបិតតិ( ាតិ
ណោះ) គឺមឹក្សរ៉ាោះ។ អាអុីេាោះបាននិយយថា៖ ានន័យថា៖ សបីេិនជាអាក្នាាំស្គរអ
ល់សឡាោះទន់នូវអាីស្ដលស្រេតីបានម្របឌិតសឡងីងាីៗគឺោត់នឹងហ្វមឃាត់ពួក្នាងពីា៉
េាិត។ ដូចជាសគបានហ្វមចាំសរោះស្រេតីអុិម្រស្គស្អល។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
ក្៏ដូចោា ស្ដរេឡាតរបេ់បុរេសៅវហិ្វរទទលួបានផ្លបុណយសទាដង ដូចោា ស្ដរ
េឡាតរបេ់ស្រេតីសៅផ្ាោះរបេន់ាងទទលួបានផ្លបុណយសទាដង។ ានស្រេតាីា ក្់
បានមក្ជួបណាពី ស យីបាននិយយថា: ានន័យថា «បពិម្រតអាក្នាាំស្គរអល់
សឡាោះ ពិតណាេខ់្ញុ ាំសពញចិតតចង់េឡាតជាមួយសលាក្។ ោត់បានានម្របស្គេន៍
ថា៖ ពិតណាេ់ ខ្ញុ ាំដងឹថា អាក្សពញចិតតចង់េឡាតជាមួយខ្ញុ ាំ ស យីេឡាតរបេ់
អាក្សៅផ្ាោះរបេ់អាក្ម្របសេីរជាងេឡាតរបេ់អាក្ក្ាុងបនាប់របេ់អាក្ ស យីេឡា
តក្ាុងបនាប់របេ់អាក្ម្របសេីរជាងេឡាតក្ាុងបរសិវណផ្ាោះរបេ់អាក្ ស យីអាក្េ
ឡាតក្ាុងបរសិវណផ្ាោះរបេ់អាក្ម្របសេីរជាងសៅា៉េាតិម្រក្មុរបេ់អាក្ ស យីេឡា
តសៅា៉េាិតម្រក្មុរបេ់អាក្ម្របសេីរជាងេឡាតក្ាុងា៉េាិតម្រក្មុរបេ់ខ្ញុ ាំ»។(អោះា៉ត់) 
ណាពីបានានម្របស្គេន៍សទៀតថា៖ ានន័យថា «ា៉េាិតស្ដលម្របសេីរបាំផុ្ត
េម្រាប់ស្រេតីគផឺ្ាោះរបេ់ពួក្នាង»។ (អោះា៉ត់) 
➢ បុណយ ័ជា និងអុាំសរ៉ាោះពុាំស្មនជាកាតពាក្ចិាសលីស្រេតី សលីក្ស្លងស្តានមោ៉ះរ៉ាមរមួ
ដាំសណីរសៅជាមួយ។ សគមនិអនុញ្ញា តតឱ្យនាងស្ាីដាំសណីរសោយោា នមោ៉ះរ៉ាម។ សោយ
អាក្នាាំស្គរបានានម្របស្គេន៍ថា : ានន័យថា «ស្រេតីពុាំម្រតវូស្ាីដាំសណីរសលេីពីបី
ស្ងងសលីក្ស្លងស្តានអាក្ម៉ោះរ៉ាមសៅជាមួយ»។ (អាល់ពូខ្រមូីេលឹម) 
➢ សគហ្វមស្រេតីសៅ ៃយ៉ីរោ៉ះផ្ាូរ និងស្ រេព សោយណាពីោតប់ានាន
ម្របស្គេនថ៍ា : ាននយ័ថា «អល់សឡាោះោក់្ផ្តត ស្គចាំសរោះស្រេតីស្ដលសៅ ៃយ៉ីរោ៉ះ

1 ម៉ោះរ៉ាមរបេ់ស្រេតគឺីអាក្ស្ដលចាប់មិនអនុញ្ញា តតឱ្យសរៀបការជាមួយនាងជាដរាបដូចជា 
ឪពុក្ តានិងរាប់សឡងីសល។ី កូ្ន សៅនិងរាប់ចុោះសម្រកាម។ បងបអូនម្របុេ និងក្ាួយម្របុេ
បសងាីត ាខាងឪពុក្ ាខាងាត យ កូ្នចុងនងិរាប់សឡងីសល។ី កូ្នចុងនិងរាប់ចុោះសម្រកាម។ 
ឪពុក្ កូ្ន បងបអូនរមួសមសោោះ កូ្នម្របស្គម្របុេ និងឪពុក្ចុង។ 

ក្បួនចាប់ខ្លោះរបេ់ស្រេតី
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ផ្ាូរ»។ (អាតសតៀរមុី ៃុ ីនិងអុីបនូា៉យោ៉ះ) 
អុាំអាទីយោ៉ះបាននិយយថា៖ ាននន័យថា «សគហ្វមសយងីពីការស្ រតាមេព 
ស យីោត់មិនហ្វមពួក្សយងីោច់ខាតសនាោះសទ»។(មូេលឹម) 
➢ សគអនុញ្ញា តតឱ្យស្រេតីលាបថាា ាំេក្់ ពណ៌អាកី្៏បាន ស យីពណ៌សលា មកឹ្សរ៉ាោះ ក្ាុង
លក្េខ្ណឌ មនិស្មនបនលាំស្ភាក្អាក្មក្ចូលេតីដណតឹ ង។  
➢ ចាំបាច់ម្រតូវផ្តល់ចាំស្ណក្មត៌ក្ស្ដលអល់សឡាោះបានក្ាំណតឱ់្យនាង។ ចាប់ស្គា រ ី
អាត់ហ្វមមនិឱ្យឃាតន់ាងពីការទទួលម្រទពយមតក៌្។ ានរវ៉ីាយ៉ត់អាំពីណាពីបាន
ានម្របស្គេន៍ថា: ានន័យថា «អាក្ណាកាត់ផ្តត ច់ម្រទពយមត៌ក្ពីអាក្ម្រតវូទទួលម
ត៌ក្គឺអល់សឡាោះនងឹកាត់មត៌ក្របេ់សគពីឋានេួគ៌សៅស្ងងបរសលាក្»។ (អុីបនូា៉យោ៉ះ) 
➢ចាំបាច់សលីបតីម្រតូវចាំណាយសលីម្របពនធនូវអាីស្ដលជាតម្រមូវការចាំបាច់របេ់នាងដូច
ជាមាូបអាហ្វរ េសមលៀក្បាំរក្់ ក្ស្នលងស្គា ក្់សៅសោយសេចក្តីលអ។ អល់សឡាោះជាាា េ់
ម្រទង់បានានម្រពោះបនាូលថា៖نثڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍمث 
ានន័យថា «ចូរឱ្យអាក្ស្ដលានជីវភាព្ូរធ្លរ ចាំណាយឱ្យេមរមយអាំពីម្រទពយ
េមបតតិរបេ់សគ រឯីអាក្ស្ដលម្រទពេមបតតិរបេ់សគានក្ាំណត់ ចូរឱ្យសគចាំណាយតាម
អាីស្ដលអល់សឡាោះជាាា េ់បានម្របទនឱ្យសគ»។ (អាត់តឡាគ : ៧) 

សបីេិនជាស្រេតីសនាោះោា នបតីសទ ជាកាតពាក្ចិារបេ់ឪពុក្នាង ឬបងនាង ឬកូ្ននាង
ម្រតូវចាំណាយសលីនាង។ សបេីនិជានាងោា នស្គចញ់ាតិសទ គបបមីនុេៃទាំងឡាយ
ម្រតូវចាំណាយសលីនាងសោយសយងតាមហ្វទីេថា : ានន័យថា «អាក្ស្ដលសដីរ
ជួយស្រេតីសមា៉យ នងិអាក្ម្រក្ីម្រក្គឺដូចអាក្ស្ដលតេ ូក្ាុងផ្លូវអល់សឡាោះឬដូចអាក្ស្ដល
សងីបេឡាតសពលយប់ និងបេួសពលស្ងង»។ (អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
➢ ស្រេតីានេិទធិចញិ្ា ឹមបីបាចកូ់្នតូចជាងនរណាទាំងអេ់ ដរាបណានាងមិនទន់
យក្បតី។ ឪពុក្កូ្នសនាោះម្រតូវចាំណាយសលីាត យ ដរាបណាកូ្នសនាោះសៅជាមួយាត យ។ 
➢ ស្រេតីមិនគបបចីប់សផ្តមីឱ្យស្គឡាមមុន ជាពិសេេសបេីិនជានាងសៅម្រក្មុាំ ឬ
នាងខាល ចាន ាតិណោះ។ 
➢នាងចាំបាច់សការសរាមថាង េសម្រកាមផ្ាិត ដក្សរាមសក្លៀក្ កាតម់្រក្ចក្សៅសរៀងរាល់
ស្ងងេុម្រក្ ស យីពុាំម្រតូវទុក្សលេីពី៤០ស្ងង។ 
➢ សគហ្វមដក្សរាមមុខ្ នងិចិសញ្ា ីមទាំងពីរ។ សោយអាក្នាាំស្គរបានាន
ម្របស្គេនថ៍ា: ានន័យថា «អល់សឡាោះជាាា េ់ោក់្ផ្តត ស្គចាំសរោះស្រេតីស្ដល
េាអ តសរាមមុខ្សគ និងស្រេតីស្ដលឱ្យសគេាអ តសរាមមុខ្»។(អាពូសទីវ ៉ូទ) 
➢ការកាន់ទុក្េ សគហ្វមស្រេតីកានទុ់ក្េសលេីពីបីស្ងងចាំសរោះស្គក្េព សលីក្ស្លងស្ត
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បតីរបេ់នាង សោយអាក្នាាំស្គរបានានម្របស្គេនថ៍ា ានន័យថា «សគមិនអនុ
ញ្ញា តតឱ្យស្រេតីស្ដលានជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះ នងិស្ងងបរសលាក្កាន់ទុក្េសលី
ស្គក្េពសលីេពបីីយប់ សលកី្ស្លងស្តចាំសរោះបតីរបេ់នាង»។(មូេលឹម) 
ចាំបាច់សលីនាងម្រតូវកានទុ់ក្េសលីបតីរបេ់នាងរយៈសពល៤ស្ខ្១០ស្ងង។ ក្ាុងសពលកាន់
ទុក្េសនោះនាងពុាំម្រតូវតុបស្តងខ្លួន សម្របីសម្រគឿងម្រក្អូបដូចជារសមៀត និងរក្់សម្រគឿង
អលងាា រ េូមបសី្តចិសញ្ា ៀន។ រក្់អាវពណ៌តុបស្តងខ្លួនដូចជាពណ៌ម្រក្ ម និង
ពណ៌សលឿង  និងតុបស្តងខ្លួនសោយលាបម្រក្សពន ឬស្ាីសមក្អាប់ ឬលាបម្រតបក្ស្ភា
ក្។ សគអនុញ្ញា តតឱ្យនាងកាត់ម្រក្ចក្ ដក្សរាម និងមុជទឹក្។ ក្៏មនិចាំបាចរ់ក្់េ
សមលៀក្បាំរក្ក់ាន់ទុក្េពណ៌សលា ជាក្ាំណត់ស្ដរ។ នាងចាំបាច់កាន់អតិ ាោះសៅផ្ាោះ
ស្ដលបតីនាងបានស្គល ប់ ស យីនាងសៅក្ាុងផ្ាោះសនាោះ។ សគហ្វមបតូរផ្ាោះសលីក្ស្លងស្ត
ានការចាំបាច់។ នាងពុាំម្រតូវចុោះពីផ្ាោះសលីស្លងស្តានការចាំបាច់សៅសពលស្ងង។  
➢ សគហ្វមស្រេតីសការេក្់សោយោា នការចាំបាច។់ សគអនុញ្ញា តតឱ្យកាតេ់ក្់ខ្លីសោយ
ានលក្េខ្ណឌ  ពុាំម្រតូវស្តងខ្លួនស្ាីជាមនុេៃម្របេុ។ សោយសយងសលហី្វទេីថា៖ ាន
ន័យថា «អាក្នាាំស្គរអល់សឡាោះោក់្បណាត ស្គចាំសរោះស្រេតណីាស្ដលស្តងខ្លួនស្ាដូីចជា
មនុេៃម្របេុ»។(អាតសតៀរមុី ៃុ)ី ឬម្របដូចខ្លួននងឹស្រេតីកាស ាៀរ សោយសយងតាមហ្វទី
េថា : ានន័យថា «នរណាម្របដូចខ្លួនឹងម្រក្មុណាមួយគឺសគជាម្រក្មុសនាោះ»។(អាពូសទីវ ៉ូទ) 
➢ចាំបាច់សលីស្រេតីម្រតូវបិទបាាំងខ្លួនម្របាណ សៅសពលសចញពផី្ាោះ សោយរក្់អាវស្វង 
ស្ដលានលក្េខ្ណឌ ដូចតសៅ ១. ម្រគបដណត ប់សពញខ្លួន។ ២. កុ្ាំឱ្យអាវសនាោះបាំរក្់
សោយការតុបស្តងលមអ។ ៣. អាវម្រកាេ់ មិនសេតីង។ ៤. ្ាំទូលាយកុ្ាំឱ្យរបឹចសងអៀ
ត។ ៥.កុ្ាំឱ្យអាវសនាោះានក្លិនម្រក្អូប។ ៦. កុ្ាំឱ្យដូចអាវម្របុេៗ។ ៧. កុ្ាំឱ្យដូចអាវ
ពួក្កាស ាៀរ។ ៨.កុ្ាំឱ្យអាវសនាោះម៉ូដឋលបលីាញ។ សគហ្វមរក្់អាវណាស្ដលាន
រូបភាពមនុេៃ ឬេតា និងោក្់ពយួរវា ឬស្ាីជាវា ាំងនន ឬលក្ដូ់រវា។  
សក្រ តខ្ាា េស្រេតីជាមយួអាក្ដស្ទស្ចក្ជាបីស្ផ្ាក្ ១. បតីខ្លួនឯងអាចស្ាីអាីៗតាមចិតត។  
២. ស្រេតីដូចោា  នងិអាក្ម៉ោះរ៉ាម អាចសមីលអាីស្ដលសៅខាងសម្រៅដូចជាមុខ្ េក្់ គល់
ក្ ស្ដ សដីមស្ដ សជងីល។ល។ ៣.បុរេដស្ទសទៀត មនិអាចសមីលអាីទាំងអេ់ សលកី្
ស្លងស្តចាំបាច់ដូចជាចូលេតដីណតឹ ង ឬពាបាល។ល។ ពីសម្ររោះ ាតិណោះរបេ់
ស្រេតីសៅសលីមុខ្របេន់ាង។ ពតិណាេហ់្វា ទីមោ៉ះ ពិនត ៍ មុនស ៃៀរបាននិយយថា 
ពួក្សយងីម្រគបមុខ្របេ់សយងីមនិឱ្យម្របុេៗស ញី។ រវ់ីាយ៉ត់ហ្វក្ិម។ អាអុីេាោះ
បាននិយយថា៖ ានន័យថា «ានពួក្អាក្ដាំសណីរឆ្លងកាត់ពួក្សយងី ស យីពកួ្
សយងីសៅជាមួយនងឹអាក្នាាំស្គររបេ់អល់សឡាោះជាម្របពនធោត់។ សៅសពលពួក្សគ
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មក្ដល់ស្ក្បរពកួ្សយងី សយងីាា ក់្ៗទញអាវម្រគបក្ាលដល់មុខ្របេ់សយងី លុោះ
ពួក្សគសៅផុ្តសយងីសបីក្មុខ្វញិ»។(អាពូសទីវ ៉ូទ) 
➢ អិត ាោះានសម្រចីនម្របសភទ ១. ានស្ផ្ាសរោះ អិត ាោះស្លងលោះ និងបតីស្គល បគ់ឺ
រ ូតដល់សក្ីតកូ្នរចួ។ ២.បតសី្គល ប់សចល អិត ាោះរបេ់នាង៤ស្ខ្១០ស្ងង។ ៣.បតី
ស្លងសពលក្ាំពុងមក្រដូវ អិត ាោះរបេន់ាងមក្រដូវបីដង ស យីផុ្តក្ាំណត់សពល
ស្គអ តខ្លួនពីការមក្រដូវសលីក្ទ៣ី។ ៤. ស្រេតីោា នរដូវ អិត ាោះរបេ់នាងបីស្ខ្។ អិត
 ាោះស្រេតីបតីស្លងម្រតលប់វញិ គចឺាំបាច់ម្រតូវសៅជាមួយបតកី្ាុងសពលក្ាំពុងកាន់អិត ាោះ 
ស យីអនុញ្ញា តឱ្យសមីលអាីស្ដលបតីចង់សមីលចាំសរោះរូបនាង។ ម្រតូវសៅជាមួយនាង
រ ូតដលអ់េ់អតិ ាោះ េងឃមឹថា អល់សឡាោះឱ្យសគទាំងពីរជាោា សឡងីវញិ។ ការ
វលិមក្វញិពុាំចាំបាចក់ារអនុញ្ញា តពីម្របពនធ។ សបីេិនជាការស្លងលោះម្រតលប់មក្វ ិ
ញ។ ការម្រតលប់មក្វញិជាផ្លូវការសោយម្រោន់ស្តបតីសរលថា ខ្ញុ ាំម្រតលបម់ក្ជា
ជាមួយអាក្វញិស យី ឬរមួដាំសណក្ជាមួយោា ។ 
➢ ស្រេតីមិនអាចសរៀបការសោយខ្លួនឯងបានសទ។ សោយសយងតាមម្របស្គេន៍អាក្
នាាំស្គរថា : ាននយ័ថា «ស្រេតីណាក៏្សោយសរៀបការសោយោា នការអនុញ្ញា តតពី
អាណាពាបាលរបេ់នាងគកឺារសរៀបការរបេ់នាងជាសា ៈ»។(អាពូសទីវ ៉ូទ) 
➢ សគហ្វមស្រេតីតេក្់សោយេក្់សផ្ៃង ឬស្គក្ខ់្លួនេូមបបីនតចិបនតួច សនោះជាអាំសពី
បាបក្ម្រមិត្ងន់ សោយអាក្នាាំស្គរបានានម្របស្គេន៍ថា : ានន័យថា «អល់
សឡាោះបានោក់្ផ្តត ស្គចាំសរោះស្រេតីតេក់្ឱ្យសគ និងស្រេតីសគតេក់្ឱ្យ ស្រេតចីក់្ស្គក់្ 
និងស្រេតីស្ដលសគស្គក់្ឱ្យ»។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
➢ សគហ្វមស្រេតីមនិឱ្យេុាំបតីស្លងសោយោា នមូលស តុ សោយអាក្នាាំស្គរបានាន
ម្របស្គេនថ៍ា : ាននយ័ថា «ស្រេតីណាក៏្សោយស្ដលេុាំបតីស្លងសោយោា នបញ្ញា ្ាំ
ដុាំ គឺនាងម្រតវូបានសគហ្វមពកី្លនិឋានេួគ៌(មនិបានចូលឋានេួគ៌)»។ (អាពូសទីវ ៉ូទ) 
➢ចាំបាច់សលីស្រេតីម្រតូវស្គត បប់ងាា បប់តីនាងនូវអាីស្ដលលអ ជាពិសេេសៅសពលបតីសៅ
សៅរមួដាំសណក្។ ានន័យថា «សបីេិនជាបុរេាា ក់្សៅម្របពនធខ្លួនមក្រមួដាំសណក្ 
ស យីនាងបដិសេ្មិនម្រពម ស យីបតីសគងលក់្ទាំងានក្ាំ ងឹចាំសរោះនាង គឺសទ
សវតាោក់្បណាត ស្គនាងរ ូតដល់ម្រពឹក្»។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
➢ហ្វមស្រេតីសម្របីសម្រគឿងម្រក្អូប សបីេិនជានាងដឹងថាសៅតាមផ្លូវានម្របុេដស្ទ 
សោយសយងតាមហ្វទីេណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា ានន័យថា «សៅសពល
ណាស្រេតីសម្របីសម្រគឿងម្រក្អូប ស យីនាងសដីរកាត់បុរេមួយម្រក្មុ ពកួ្សគម្រេង់ក្លិន
របេ់នាង គនឺាងអុីសចោះអុីសចោះមួយ ានន័យ  ៃណីា(ផ្ិត)»។(អាពូសទីវ ៉ូទ) 
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អា ាននិងអុីក្មោ៉ះជាហ្វា រ ាូគីហ្វា យោ៉ះចាំសរោះបុរេស្ដលសៅក្ាុងភូមិ ស យី

េូណាតេ់ម្រាបអ់ាក្េឡាតាា ក្់ឯង និងអាក្ស្ាីដាំសណីរ ស យីមឹក្រ ៉ូេចាំសរោះ
ស្រេតី។ សគមិនអនុញ្ញា តឱ្យអា ានមុនសា៉ងេឡាតសទ សលីក្ស្លងស្តអា ានេ
ឡាតេូពុោះ សគអនុញ្ញា តឱ្យអា ានមុនសា៉ងបនាា បពី់រក្ក់្ណាត លយប់។ 
លក្េខ្ណឌ េឡាត :  
១. ឥស្គល ម ២.ានម្របាជាញ  ៣.ដឹងក្ត ី ៤.ានទឹក្វូ ាុក្ ៥.ដល់សា៉ងេឡាត។ 
សពល ៃួ ួរ: សពល ៃូ ួរចប់សផ្តីមពីស្ងងសម្រទតសចញ រ ូតដល់ម្រេសាលអាមីួយ
សេាីនឹងខ្លួនឯង។  
សពលអាសេីរ: សពលស្ដលលអបាំផុ្ត គឺម្រេសាលអាីសេានីឹងខ្លួនឯងពីរដង ស យី
សពលស្ដលចាំបាច់រ ូតដល់ស្ងងលិច។  
សពលេឡាតា៉ម្រគបិ: សពលេឡាតា៉ម្រគិបរ ូតដល់សជីងសម ម្រក្ មលចិបាត។់  
សពលេឡាតអុីេា: សពលស្ដលម្របសេីរបាំផុ្តគឺរក្ក់្ណាត លអាម្រធ្លត ស យី
សពលស្ដលចាំបាចគ់ឺរ ូតដលស់ទៀបភលឺ។ បនាា ប់មក្សទៀតសពលេឡាតេ ូសហ្វព ោះគឺ
រ ូតដល់ស្ងងរោះ។  
៦.បិតបាាំងសក្រ តខ្ាា េ ៧. េាអ តខ្លួន េសមលៀក្បាំរក្់ និងទីក្ស្នលងេឡាតតាមលទធ
ភាព ៨.ស្បរតម្រមង់សៅរក្ក្ិបឡ័តតាមលទធភាពស្ដលអាចស្ាីបាន ៩.ការសនៀត។ 
រូកុ្នេឡាតាន១៤:  
១.វរតាមលទធភាពក្ាុងេឡាតហ្វា រ ាូ។ ២.តឹក្សពៀររតុ៉លសអៀ ារម៉។ ៣.េូម្រត
ហ្វា ទី ោះ។ ៤.រូកុ្ម្រគប់រកឹ្អាត។់ ៥.សងីបពីរូកុ្។ ៦.វរឱ្យម្រតង់ខ្លួនបនាា ប់សងបីពីរូ
កុ្។ ៧.េ ូសជាតសលអីវយវៈទាំងម្របាាំពីរ។ ៨.អងាុយចសនាល ោះេ ូសជាតទាំងពីរ។ ៩.
េូម្រតតាេៃោះ  ុឌចុងសម្រកាយ។ ១០.អងាុយតាេៃោះ  ុឌ។ ១១.េឡាវ៉ាតចាំសរោះ
ណាពីក្ាុងតាេៃោះ  ុឌចុងសម្រកាយ។ ១២.ឱ្យស្គឡាមសលកី្ទីមួយ។ ១៣.ម្រគប់រូ
កុ្នទាំងអេ់ម្រតូវានភាពនឹងនរ។ ១៤.ស្ាីតាមលាំោបល់ាំសោយ។ 
សនោះជារូកុ្ន ស យីេឡាតនមីួយៗមិនអាចម្រតឹមម្រតវូោច់ខាត សបីោា នវា ស យីរកឹ្
អាត់ស្ដលោា នរូកុ្នណាមួយស្នរូកុ្នខាងសលី គឺសគចត់ទុក្ជាសា ៈ សទោះសោយ
សចតនា ឬសោយសភលចភាល ាំង។ 
កាតពាក្ិចាេឡាតានម្របាាំបី :  
១. ម្រគប់តឹក្សពៀរទាំងអេ់សលកី្ស្លងស្តតឹក្សពៀរចប់សផ្តីម ឬតឹក្សពៀរតុ៉លសអៀេរ ៉
ម។    ២.   េូម្រត « ْحده   ملن   الل   سمع  » (សេីមីអល់ឡរ  ូ លីា៉ន់ហ្វមីដោះ) ទាំងអុីាាំ 

េឡាត
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និងា៉ក្មុ់ាំ។ ៣. េូម្រត « احلمد ولك  ربنا » (រប់៉សពីណាវ៉ាសឡសីក្លីហ្វាំ) សៅសពល
សងីបពីរូកុ្។  ៤. េូម្រត « العظيم ريب  سبحان » (េ ុបហ្វណារប៉ពីយ៉លអា ៃុមី) មតង
គត់សៅសពលរូកុ្។ ៥. េូម្រត « األلع ََريب   سبحان  » (េ ុបហ្វណារប់៉ពីយ៉លអាក់្សឡ)ី  ស្ត
មតងគត់សៅសពលេ ូសជាត។ ៦. េូម្រត « اغفرل   رب  » (រប់៉ពីគស ាៀរលី) សៅចសនាល ោះេ ូ
សជាតទាំងពីរ។ ៧.េូម្រតតា ៃោះ  ុតទមីួយ។ ៨.អងាុយតា ៃោះ  ុត។  
សបីេិនជាសបាោះបង់កាតពាក្ិចាណាមួយស្នកាតពាក្ិចាទាំងសនោះ សោយចិតតចង់គឺេឡា
តរបេ់សគកាល យជាសា ៈ ស្តសបីសបាោះបង់សោយសភលចភាល ាំងគឺម្រតវូេ ូសជាតេោះវ។ី 
េូណាត់េឡាត៖ រក្យេមតី និងកាយវកិារ។ េឡាតមិនកាល យជាសា ៈសទ
សទោះបីជាសបាោះបង់ម្របការេ ូណាត់ណាមយួសោយចតិតចង់។ 
េូណាត់រក្យេមតីាន៖ េូម្រតទូអាអិេទិ ាតោះ។ េូម្រតអាអូ ៃូពីលសឡាោះ។ េូម្រត
ពិេមិលឡោះ។ េូម្រតអាមីន ម្រតូវេូម្រតឮក្ាុងេឡាតេូម្រតឮ។ េូម្រតេូសរ៉ាោះបនាា ប់ពី
េូម្រតហ្វា ទី ោះរចួ។ អុីាាំម្រតូវេូម្រតឮខាល ាំង(ា៉ក្់មុាំសគហ្វមេូម្រតឮ)។ ចាំសរោះអាក្េ
ឡាតាា ក្់ឯងអាចេូម្រតឮក្៏បានមិនេូម្រតឮក្៏បាន)។ បនាា ប់ពីេូម្រត ( احلمد  ولك  ربنا  ) 
ា៉ក្់មុាំអាចេូម្រតថា « الخ .. السموات  ملء    .. »។ អាចេូម្រតបស្នាមសលីេពីមួយដងសៅសពល
េូម្រត សតីេសពេ រូកុ្ក្ និងេ ូសជាត និងេូម្រត ( ل   اغفر   رب  ) ចសនាល ោះេ ូសជាតទាំងពីរ។ 
េូណាត់កាយវកិារាន: សលកី្ស្ដទាំងពីរជាមួយនឹងតកឹ្សពៀរតុ៉លសអៀេរម៉ និង
សពលរូកុ្ និងសពលសងបីពីរូកុ្វញិនិងសៅសពលសងីបពីតាេៃោះ  ុឌទីមួយ ឱ្បស្ដស្គត ាំ
សលីស្ដសឆ្ាង ោក្់សលផី្ាិតសៅសពលវរ។ ម្រតូវេមលឹងសមលីម្រតងក់្ស្នលងេ ូសជាត វរ
សោយោក្់សជងីទាំងពីរឃាល តសចញោា ។  សផ្តីមេ ូសជាតសោយោក្់ជងាង់ទាំងពីរមុន 
បនាា ប់មក្ោក្់ស្ដ បនាា ប់មក្សទៀតោក្់ថាង េនិងម្រចមុោះ។ សបីក្ស្គល បស្ដទាំងពីរឱ្យ
សចញពីដងខ្លួន សលីក្សរោះឱ្យផុ្តពីសៅល ទាំងពីរ ស យីសលកី្សៅល ទាំងពីរឱ្យផុ្តពី
ក្ាំភួនសជងី។ ោក្់ជងាង់ទាំងពីរឱ្យឃាល តពោីា ។ បញ្ឈរបាតសជីងទាំងពីរឱ្យឃាល តពី
ោា ។ ោក្់បាតម្រាមសជីងទលន់ឹងដ។ី  ោក្់ស្ដទាំងពីរសេាីនងឹស្គា ទាំងពីរ លាបាត
ស្ដោក្់ជាបន់ឹងដី ស យីផ្ាុ ាំម្រាមស្ដ។ សម្រកាក្វរសោយពឹងសលីក្ាល ាំងបាតសជីង
ខាងមុខ្ និងយក្ស្ដទាំងពីរម្រចត់នឹងក្ាលជងាង់ទាំងពីរ។ អងាុយយក្សជីងម្រទប់
គូងសៅចសនាល ោះេ ូសជាតទាំងពីរសៅសពលអងាុយេូម្រតតាេៃោះ  ុឌទីមួយ ស ងី
អងាុយគូងដលដ់ីក្ាុងតាេៃោះ  ុឌទីពីរ។ ោក្់ស្ដទាំងពីរសលីសៅល ទាំងពីរសោយលា 
និងផ្ាុ ាំម្រាមស្ដទាំងពីរចសនាល ោះេ ូសជាតទាំងពីរ។ ក៏្ដូចោា ផ្ងស្ដរសៅសពលតាេៃោះ  ុ
ឌ ម្រោន់ស្តស្ដស្គត ាំ ម្រតូវកាត បកូ់្នស្ដ នងិស្ដនាង ស យីោក្់សមស្ដទល់នងឹស្ដក្ណាត ល
រាងជារងាង់ ស យីក្សម្រមីក្ម្រាមស្ដចងអុលសៅសពល ៃសីក្ៀរ និងទូអាចាំសរោះអល់
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សឡាោះ ជាេញ្ញា បងាា ញអល់សឡាោះជាាា េ់ស្តមួយ ស យីងាក្ស្គត ាំសឆ្ាងសៅសពលឱ្យ
ស្គឡាម ម្រតូវងាក្សៅខាងស្គត ាំមុន។ 
េ ូសជាតេោះវ ី : េូណាត់ឱ្យេ ូសជាតេោះវសីៅសពលេូម្រតរក្យណាមយួស្ដលម្រេប
ចាប់ស្តេូម្រតខុ្េក្ស្នលងសោយការសភលច ដូចជាេូម្រតគួរអានក្ាុងេ ូសជាត។ សគ
អនុញ្ញា តឱ្យេ ូសជាតស្ដរ សៅសពលសបាោះបង់ម្របការេូណាត់។    មាង៉សទៀតចាំបាច់
ម្រតូវស្តេ ូសជាត សៅសពលរូកុ្សលេី ឬេ ូសជាតសលីេ ឬវរសលេី ឬអងាុយសលីេ ឬក្៏
ឱ្យស្គឡាមមុនេឡាតចប។់ ឬេូម្រតខុ្េេាំស្ដងនាាំឱ្យសលអៀងន័យ ឬសបាោះបង់ម្របការ
ចាំបាច ់ ឬេងៃយ័ថាសលេីក្ាុងសពលក្ាំពុងម្របតបិតតិសនាោះ។ សលីេពីសនោះ េឡាត
កាល យជាសា ៈ សបីេនិជាសបាោះបងេ់ ូសជាតេោះវសី្ដលវ៉ាជិបសោយចិតតចង ់ ឬសោយ
សចតនា។ េ ូសជាតេោះវពីីរដងមុននឹងស្គឡាម ឬបនាា ប់ពីស្គឡាមរចួ។ ស្តសបីេនិជា
សគសភលចេ ូសជាតានចសនាល ោះសពលយូរ គឺមិនចាំបាចេ់ ូសជាតសទ។ 
រសបៀបេឡាត: សពលវរេឡាតម្រតូវតម្រមង់សឆ្ព ោះសៅកាន់គិបឡ័តរចួសរលថា 
« أكرب اهلل » អុីាាំម្រតូវេូម្រតឱ្យឮ ស យីតឹក្សពៀរដស្ទសទៀតក្ដូ៏ចោា ស្ដរសដមីបឱី្យអាក្
ខាងសម្រកាយស្គត ប់ឮ ស យីា៉ក្់មុាំម្រតូវេូម្រតតិចៗ។  សៅសពលតឹក្សពៀរ ម្រតូវសលីក្ស្ដ
ទាំងពីរឱ្យសេានីឹងស្គា ទាំងពីរ។ សម្រកាយមក្ោក្់ស្ដទាំងពីរចុោះ ស យីឱ្បស្ដស្គត ាំសលី
ស្ដសឆ្ាង ស យីម្រតូវោក្់ស្ដទាំងពីរសៅសលីផ្ាិតសម្រកាមម្រទូង។ ស្ភាក្ម្រតូវេមលងឹសមីលសៅ
កាន់ក្ស្នលងេ ូសជាត។ បនាា បម់ក្ ម្រតូវេូម្រតទូអាអិេទី ាតោះតាមរវ៉ីាយ៉ត់ស្ដល
ានក្ាុងេុណណោះ ដូចជា :» ِِبَْمِدَك، اللَُّهمُّ  ُسْبَحانََك  كَ  َوَتَعاَل  اْسُمَك، َوَتَباَركَ  َو َغرْيُكَ  إَِلَ  َلَ وَ  َجدُّ «  
(េ ុបហ្វណាក្ល់ឡរ ុាំា៉ វ៉ាប ីហ្វាំ ទីកា វ៉ាតាសពីរក៉ាេមូ៉កា វ៉ាតាអាសឡ ី សជទីទូ
កា វ៉ាសឡអុីីសឡសី  ី ាុយរ ៉ូកា) 
សម្រកាយមក្េូម្រតអាអូ ៃូពិលឡោះ « بالل   أعوذ  »  បនាា ប់មក្សទៀតេូម្រតពិេមិលឡោះ «   بسم 
។ បនាា(ម្របការទាំងអេ់ខាងសលមីិនម្រតវូេូម្រតឮសទ) «الل  ប់មក្សទៀតេូម្រតហ្វា ទី ោះ 
ស យីេូណាត់ឱ្យា៉ក្់មុាំេូម្រតវាសៅសពលស្ដលអុីាាំសៅសេងៀម ស្តមិនម្រតូវេូម្រតឮៗ 
សបីេិនជាេឡាតសនាោះជាេឡាតេូម្រតឮ។ ស្តវ៉ាជិបចាំបាច់ម្រតូវេូម្រតហ្វា ទី ោះ សៅ
សពលណាេឡាតសនាោះជាេឡាតេូម្រតតិចៗ។ បនាា ប់មក្ សគម្រតូវេូម្រតនូវអាីស្ដល
ងាយម្រេួលស្នគមពីរគួរអាន។ េឡាតេូសហ្វព ោះេូណាត់ឱ្យេូម្រតេូសរ៉ាោះស្វងៗ  និង
េូម្រតេូសរ៉ាោះខ្លីៗសៅសពលេឡាតា៉ស្រ ាបិ ស យីេូម្រតេូសរ៉ាោះស្វងម្យមក្ាុងេឡាត
ដស្ទសទៀត។ េូសរ៉ាោះស្វងចប់ពី េូសរ៉ាោះក្័ ា « ق  سورة  » រ ូតដល់េូសរ៉ាោះអាាំា៉ « عم  سورة  » 
។ េូសរ៉ាោះម្យមចប់ពីេូសរ៉ាោះ « عم  سورة  » រ ូតដល់េូសរ៉ាោះអាត់ឌូហ្វ « سورةالضح» ។ េូ
សរ៉ាោះខ្លីចប់ពីេូសរ៉ាោះទូហ្វ « سورةالضح» រ ូតដល់េូសរ៉ាោះអាន់សណីេ « سورةانلاس»។ អុីាាំ
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ម្រតូវេូម្រតឮក្ាុងេឡាតេូសហ្វព ោះ ពីររកឹ្អាត់ដាំបូងស្នេឡាតា៉ស្រ ាបិ និងអុីស្គ 
ស យីសម្រៅពីសនោះម្រតូវេូម្រតតិចៗ។ បនាា ប់មក្ តឹក្សពៀរ និងរូកុ្ ស យីសលីក្ស្ដទាំងពីរ
ដូចសពលសលីក្ស្ដតឹក្សពៀររទុ៉លសអៀេរម៉ស្ដរ។ ម្រចត់ស្ដទាំងពីរសលីក្ាលជងាង់ទាំងពីរ 
 ស យីម្រតូវស្ញក្ម្រាមស្ដរបេ់សគ ោក្់ខ្ាងឱ្យសេាី ស យីម្រតូវោក្់ក្ាលឱ្យសេាីខ្ាង រចួ
េូម្រតថា « العظيم   رب   سبحان  » (េ ុបហ្វណារប៉ពីយ៉លអា ៃុមី)  
ចាំនួនបដីង។ សងបីពីរូកុ្ស យីេូម្រតថា « محده ملن اهلل سمع » (សេីមីអល់ឡរ  ូ លីា៉
ន់ហ្វមីដោះ) ។  ម្រតូវសលកី្ស្ដទាំងពីរដូចការសលីក្ស្ដសៅសពលតឹក្សពៀររទុ៉លសអៀេរ ៉
មស្ដរ។ សៅសពលវរម្រតង់ម្រតូវេូម្រតថា 

َْمدُ   َولََك   َربََّنا « ًبا   َكثرِْيًا   َْحًْدا   احلْ َمَواتِ   ِمْلءَ   فِْيهِ   ُمَباَرًك   َطيِّ ْرِض   َوِمْلءَ   السَّ
َ ْ
ءٍ   ِمنْ   ِشْئَت   َما   َوِمْلءَ   األ  »َبْعُد،   ِِشْ

សម្រកាយមក្ឱ្នេ ូសជាតម្រពមជាមួយនឹងតឹក្សពៀរ ោក្់ស្គល បស្ដទាំងពីរឱ្យឃាល តពី
ដងខ្លួន សលីក្សរោះឱ្យផុ្តពីសៅល ទាំងពីររបេ់សគ  ស យីោក្់ស្ដទាំងពីរឱ្យសេាីនងឹ
ស្គា ទាំងពីរ។ ចុងម្រាមសជីងទាំងពីរ និងម្រាមស្ដម្រតូវោក្ត់ម្រមង់សឆ្ព ោះសៅកានគ់ិប
ឡ័ត។ រចួេូម្រត « َ  ُسبَْحانَ  لَْعَ  َربي

َ
اأْل » (េ ុបហ្វណារប់៉ពីយ៉លអាក់្សឡ)ី ចាំនួនបីដ

ង។ សគអាចេូម្រតបស្នាមនូវអាសី្ដលានរវ៉ីាយ៉តក់្ាុងហ្វទីេ ឬទូអាតាមអាីស្ដល
សគចង់។ សម្រកាយមក្សងបីសឡងីវញិម្រពមជាមួយតឹក្សពៀរ  ស យីអងាុយយក្សជងី
សឆ្ាងម្រទប់គូង  និងបញ្ឈរបាតសជីងស្គត ាំស យីបត់ម្រាមសជីងេាំសៅសៅកានគ់ិបឡ័
ត ោក្់ម្រាមស្ដតម្រមង់សឆ្ព ោះសៅគិបឡ័ត ឬបញ្ឈរបាតសជីងទាំងពីរ និងបត់ម្រាម
សជីងស្បរសឆ្ព ោះសៅគិបឡ័ត ស យីអងាុយសលីស្ក្ងសជងីទាំងពីរ រចួេូម្រត « ِلْ  اْغِفرْ  رَبي  » (រ ៉
ប់ពីគស ាៀរល)ី ចាំនួនពីរដង។ សគអាចេូម្រតបស្នាមថា  

« ِنْ  َوارمَْحِِْنْ  ِنْ  َواْرُزقِِْنْ  َواْرَفْعِِنْ  َواْجرُبْ ْ   َواْعُف  وَََعِفِِنْ  َواْهِدِِّنْ  َوانُُْصْ َعِني  » 
សម្រកាយមក្េ ូសជាតសលកី្ទីពីរដូចេ ូសជាតសលីក្ទីមួយស្ដរ។  រចួសងីបសឡងីម្រពម
ជាមួយនឹងតឹក្សពៀរ សម្រកាក្វរសោយពឹងសលចុីងម្រាមសជីង ស យីេឡាតរកឹ្អាត់
ទីពីរដូចរកឹ្អាត់ទមីួយស្ដរ។  លុោះចប់រកឹ្អាតទ់ាំងពីរស យី អងាុយតាេៃោះ  ុឌគឺ
ោក្់គូងផ្តា ល់នងឹដី ោក្់ស្ដសឆ្ាងសលីសៅល ខាងសឆ្ាង នងិស្ដស្គត ាំសលីសៅល ខាងស្គត ាំ 
ស យីកាត ប់កូ្នស្ដ នងិស្ដនាង ោក្់សមស្ដ និងម្រាមក្ណាត លគងោា ជារងាង់ ស យី
ក្សម្រមីក្ម្រាមចងអុល និងេូម្រតថា 

ِ   اتَلَِّحيَّاُت  « لََواُت  َّلِلَّ يَِّباُت، َوالصَّ َلَمُ  َوالطَّ يَُّها َعلَْيَك  السَّ
َ
َلَمُ ,   َوبََرَكتُهُ  اللِ  َورَْْحَةُ  انلَِّبُّ  أ   َولَعَ  َعلَْيَنا  السَّ

احِلِْيَ  اللِ  ِعَبادِ  نْ , الصَّ
َ
ْشَهُدأ

َ
ْشَهدُ ,  اللُ  إَِلَّ  إَِلَ  َلَ  أ

َ
   َوأ

َ
ًدا نَّ أ  »   َوَرُسْوُلُ  َعْبُدهُ   حُمَمَّ

អាត់តា ុយ៉ីតូលីលសឡ ី វ៉ាេ ៃរសឡវ៉ីាតូ វ៉ាតតុយយសីពីត អាេស្គឡាម៉ូអា 
ស្ឡសក្ី ស្អយូហ្វន់ណាពីយូ វ៉ាសរ៉ាោះា៉តុលឡរ ុ ី វ៉ាសពីរស៉ក្ទុីោះ អាេស្គឡា ម៉ូអា 
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ស្ឡណា វ៉ាអាសឡ ី អុីសពីទលីសឡ ុីេី ៃរល ុីនី អាេ់ស ទូី អាលសឡអុីីសឡ ី ស ី
អុីលលុលសឡាោះ វ៉ាអាេ់ស ទូី អាន់ណាម៉ូហ្វាំា៉ទន ់អាប់ទូ  ូ វ៉ារេូ៉លុោះ។ 
បនាា ប់ពេូីម្រតរចួម្រតូវសម្រកាក្វរេឡាតបនតសទៀតចាំសរោះេឡាតបីរកឹ្អាត់ និងេ
ឡាតបួនរកឹ្អាត់ម្រពមជាមួយតកឹ្សពៀរ និងសលកី្ស្ដទាំងពីរ។ បនតេឡាតរកឹ្អាត់
ស្ដលសៅេល់។ ក្៏ប៉ុស្នតមនិម្រតវូេូម្រតឮសទ។ េូម្រតម្រតឹមស្តហ្វា ទី ោះប៉ុសណាណ ោះ។ រចួ
ស យីអងាុយតា ៃោះ  ុឌចុងសម្រកាយ    គឺោក្់គូងផ្តា លន់ឹងដី សផ្តក្សជីងសឆ្ាង
សម្រកាមសជីងស្គត ាំ ស យីបញ្ឈរបាតសជីងស្គត ាំ។ ោក្គូ់ងផ្តា លនឹ់ងដី (អងាុយគូងផ្តា ល់
ដីេម្រាប់ស្តេឡាតណាស្ដលានតា ៃោះ  ុឌពីរដងស្តប៉ុសណាណ ោះ)។ សគម្រតូវ
េូម្រតតា ៃោះ  ុឌទ១ី រចួស យីេូម្រតថា 

ٍد، لَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ " ْيٌد، َْحِْيدٌ  إِنََّك  إِبَْراِهْيمَ  آلِ  َولَعَ  ،إِبَْراِهْيمَ  لَعَ   َصلَّْيَت  َكَما دٍ حُمَمَّ  آلِ   َولَعَ  حُمَمَّ  اللَُّهمَّ  ََمِ
دٍ  لَعَ  بَارِكْ  ٍد، آلِ   َولَعَ  حُمَمَّ َت   َكَما حُمَمَّ

ْ
ْيدٌ  َْحِْيدٌ   إِنََّك  إِبَْراِهْيمَ   آلِ   َولَعَ  إِبَْراِهْيَم، لَعَ   بَاَرك  ".ََمِ

អល់ឡរ  ុ៊ុំា៉ េលល់ ីអាសលី ម៉ូហ្វាំា៉ត់ វ៉ាអាសលី អាលី មូ៉ហ្វាំា៉ត់ សក្ីា៉ េល់ស្ឡ
តា អាសល ីអុពីរ ុ៉មី វ៉ាអាសល ីអាលី អុីពរ ុ៉មី អុនីណាសក្ី ហ្វមីទុាំ ា៉ជីទ អល់សឡាោះ
 ុាំា៉សពីរកិ្ អាសលី ម៉ូហ្វាំា៉ត់ វ៉ាអាសលី អាលី ម៉ូហ្វាំា៉ត ់សក្ា៉ី  
សពីរកឹ្តា អាសល ីអុីពរ ៉ ុមី វ៉ាអាសលី អាលី អុីពរ ុ៉មី អុីនណាសក្ ីហ្វមីទុាំ ា៉ជីទ។ 
ស យីេូណាត់ឱ្យេូម្រតថា 

ُعوْ " 
َ
الِ   الَْمِسْيحِ   فِْتَنةِ   َوِمنْ   َوالَْمَماِت،   الَْمْحَيا   فِْتَنةِ   َوِمنْ   اْلَقْْبِ،   َعَذاِب   َوِمنْ   انلَّاِر،   َعَذاِب   ِمنْ   بِالِل   ذُ أ جَّ  " ادلَّ

និងានទូអាសផ្ៃងៗសទៀតស្ដលានរវ៉ីាយ៉តក់្ាុងហ្វទេី បនាា ប់មក្ឱ្យស្គឡាម
ចាំនួនពីរដង។ ស្បរសៅខាងស្គត ាំសោយេូម្រតថា៖« ََلمُ  اهللِ  َورمَْحَةُ  يُْكمْ َعلَ  السَّ » (អាេស្គ
ឡាមូ៉អាស្ឡគុាំវ៉ារេ៉ា៉តុលឡ ៍)  រចួស យីស្បរសៅខាង 
សឆ្ាង។តាមេុណណោះ ឱ្យេូម្រតទូអាសម្រកាយេឡាតស្ដលានរវ៉ីាយ៉ត់ក្ាុងហ្វទីេ1។ 

1 សូទ្ត(أستغفر الل) (អាស់ទតាក្ វុី ររលុទ ោះ)ចំននួបីែង។ សូទ្ត  
) السَلم تباركت ياذا اجلَلل واإلكرام   امهلل أنت السَلم ومنك  ( 

(អ្ល់ទ ោះ ំុមា៉ា អាន់តាសសា មវា៉ាមីនកាសសា មតាទ ពើរកឹ្តាយ៉ា  ាលទ ើ
ទ ើលីវា៉ាល់អីុ្ក្រ៉ាម)១ែង។ សូទ្ត 

َل هلإ إَل الل وحده َل رشيك ل ل امللك ول احلمد وهو لع لك ِشء قدير َل حول وَل قوة إَل بالل  )
ل انلعمة ول الفضل ول اثلناء احلسن ؛ َل هلإ إَل الل خملصي ل ادلين   هلإ إَل الل وَل نعبد إَل إياه َل

 ( ولو كره الاكفرون،امهلل َل مانع ملاأعطيت وَلمعطي ملا منعت ، وَل ينفع ذا اجلد منك اجلد
 អីុ្ ទ ើអីុ្លលុលទ ោះ ូវ៉ាោះទរើ ូ ទសើរទីក្ើ ោះ   ូលមុលគូវា៉ា  ូល
ហំរូ វា៉ា ូវា៉ាអា គុលលីថ្សអីុ្នក្ទ៏រៀរ  ទៅ វា គូវា៉ាតាអីុ្ល ពលី ោះ 



209209

េឡាតអាក្ជាំង៖ឺ សបីេនិការវរស្ាីឱ្យវកឺាន់ស្ត្ងន់ ឬោា នលទធភាពវរ គេឺ
ឡាតអងាុយ សបអីតល់ទធភាព េឡាតសដក្សផ្អៀងខ្លួន ស យីសបីពិបាក្សទៀត អាច
េឡាតសដក្ផ្តង រ ។ សបេីិនជាោា នលទធភាពរូកុ្ និងេ ូសជាត អាចស្ាីេញ្ញា រសងាក្
ក្ាល ស យីសគម្រតូវេឡាតេងវញិ ចាំសរោះេឡាតណាស្ដលសគខានមិនបាន
ម្របតិបតត។ិ ស្តសបីេនិជាសគេឡាតសៅតាមសពលក្ាំណតា់នការលាំបាក្ចាំសរោះសគ 
ចូរឱ្យសគេឡាតរមួោា រវាង ៃូ ួរនិងអាសេីរ ា៉ស្រ ាបិនិងអុីស្គរ ក្ាុងសពលណា
មួយក្៏បានក្ាុងសពលេឡាតទាំងពីរសនាោះ។ 
េឡាតអាក្ដាំសណីរ៖ សបីរយៈចាង យដាំសណីររបេ់ោត់ានម្របស្វងសលីេខ្ាោះម្របស្ ល៨០  
គ.ម៉សនាោះសគអនុញ្ញា ត។ ចាំសរោះេឡាតបួនរកឹ្អាត់សគអាចេឡាតក្សេីរម្រតឹមស្ត
ពីររកឹ្អាត។់ ស្តសបេីិនជាសគម្របាថាា ចងស់្គា ក្់សៅក្ស្នលងណាមួយក្ាុងសពលក្ាំពុងស្ាី
ដាំសណីរសលេីពបីួនស្ងង (សេានីឹង២០ស ារីទូ) សគម្រតូវេឡាតសពញវញិដូច្មាតា
តាាំងពីសពលស្ដលសគសៅដល ់ ស យីមិនម្រតូវេឡាតក្សេីរសទៀតសទ។ សបេីិនជា
អាក្ដាំសណីរេឡាតសពលស្គា ក្ស់ៅក្ាុងភូម ិ ឬក្៏សភលចេឡាតសពលសៅក្ាុងភូមិ 

 អីុ្ ទ ើអីុ្លលុលទ ោះ វា៉ា ណ្ដក់្ពូរូអីុ្ល អីុ្យ៉ា  ូ   ូនដណក្មា៉ា តូ វា៉ា
  ូល វុរល៍ វា៉ា  ូសសាណ្ដក់្អូ្ល ូសណ្ដ  អីុ្ ទ ើអីុ្លលុលទ ោះទ ើ 
មូខលីសុីនណ្ដ  ុររីន វាទៅទគើរហីលទគើ វីរនូ អ្ល់ទ ោះ ំុមា៉ា  មា៉ា ណីអា
លីមា៉ា អាក់្តុយតា វា៉ា ម៉ាូក្តយី៉ា លីមា៉ា មា៉ា ណ្ដក់្តា វា៉ា យ៉ា ន់ហវ អុ្ល ាល រីរី
មីនកាល រី។ ប ា ប់ពសី តហវ ទចើរ នងិស តមា៉ា ហ្រ គិប សូទ្ត សីទក្ៀរខាងទលើ
ជាមួយនងឹការសូទ្ត  

 )َل هلإ إَل الل وحده َل رشيك ل ل امللك ول احلمد حييي ويميت وهو لع لك ِشء قدير(
( អីុ្ ទ ើអីុ្លលុលទ ោះ ូវ៉ាោះទរើ ូ ទសើរទីក្ើ ោះ   ូលមុលគូវា៉ា  ូល
ហំរូ យ៉ា ួសយីុវា៉ាយ៉ា ូមីតូ វា៉ា ូវា៉ាអា គុលលីថ្សអីុ្នក្ទ៏រៀរ)  ចំននួ១០ែង។ ប ា ប់
មក្ សូទ្ត (سبحان الل) (ស បុហណុលទ ោះ) ចំននួ៣៣ែង។ ( احلمد لل) (អាល់ហំ
រូលីល ោះ) ចំននួ៣៣ែង។ ( الل أكْب) (អ្ល់ទ ោះ ូអឹ្ក្ទពើរ)ចំននួ៣៣ែង។ 
សូទ្តបហ្រងគប់មួយរយទោយ ( مللك ول احلمد وهو لع لك ِشء  هلإ إَل الل وحده َل رشيك ل ل ا َل  
 អីុ្ ទ ើអីុ្លលុលទ ោះ ូវ៉ាោះទរើ ូ ទសើរទីក្ើ ោះ   ូលមុលគូវា៉ា ) (قدير 
 ូលហំរូ វា៉ា ូវា៉ាអា គុលលីថ្សអីុ្នក្ទ៏រៀរ)។ រចួទ ើយសូទ្ត ) آية الكرس( សូ
ទរា៉ាោះបាទកាទរា៉ាោះ អាយ៉ា ត់ទលខ២៥៥។ សូទ្ត )قل هو الل أحد( (គុល ូវ៉ាលុទ ោះ ូអា
ហរ)។ សូទ្ត )قل أعوذ برب الفلق( (គុលអាអូ្ សូពរី៉ាប់ពលិ វលុក្) នងិសូទ្ត ) قل
ទ ើយទ្តវូសូទ្ត ទំាងបីទនោះចំននួបីែ (គុលអាអូ្ សូពរី៉ាប់ពនិណ្ដស) )أعوذ برب انلاس
ងប ា ប់ពសី ត ហវ ទចើរ នងិស តមា៉ា ហ្រ គិប។ 
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ស យីម្រស្គប់ស្តនឹក្ស ញីវញិក្ាុងសពលក្ាំពុងស្ាីដាំសណីរ ឬផ្ាុយមក្វញិគ ឺ សគេឡា
តបស្រងាប់វញិនូវអាីស្ដលសគខ្ក្ខាន។ េម្រាបអ់ាក្ដាំសណីរអាចេឡាតសពញបាន 
ស្តសបីសគេឡាតក្សេីរជាការម្របសេីរជាង។ 
េឡាតជាំអាត់៖ ម្របសេីរជាងេឡាត ៃូ ួរ។ ជាេឡាតមួយឯក្រាជយពីេឡាត
 ៃូ ួរ។ វាពុាំស្មនជាេឡាតក្សេីរ ៃួ ួរ ស យីសគមនិអនុញ្ញា តឱ្យេឡាតបនួរ ឹ
ក្អាត់សនាោះសទ។ មនិរក្ព់័នធជាមួយនឹងសណៀតេឡាត ៃូ ួរ។ សគមិនអនុញ្ញា ត
ឱ្យេឡាតជាំអាត់រមួជាមួយនងឹេឡាតអាសេីរស្ដរ សទោះបីជាានមូលស តុម្រតូវ
េឡាតរមួក្៏សោយ។ 
េឡាតវសីតៀរ៖  ជាេុណណោះ។ សពលសវលារបេ់វា៖ចបព់ីេឡាតអុសី្គរ រ ូតដល់សទៀបភល។ឺ  
តិចបាំផុ្ត៖ មួយរកឹ្អាត់  ស យីសម្រចីនបាំផុ្ត ដប់មយួរកឹ្អាត់។ សបីេឡាតពីររក៉្់
អាត់ឱ្យស្គឡាមមតងជាការម្របសេីរ។ ឬអាចេឡាតបនួ ឬម្របាាំមួយ ឬម្របាាំបីរមួោា ស្ត
មតង។ រចួេឡាតមួយរកឹ្អាតប់បនាា ប់ពេីឡាតចាំននួគូ។ ឬអាចេឡាតបី ឬម្របាាំ 
ឬម្របាាំពីរ ឬម្របាាំបួន ស យីេឡាតវសីតៀរសពញសលញស្ដលតចិគឺបីរកឹ្អាត់ ពីរស្គ
ឡាម។ ានរវ៉ីាយ៉ត់ថា បនាា ប់ពីវសីតៀររចួ េឡាតពីររកឹ្អាត់អងាុយ។ 
េឡាតា៉យតិ៖ ផ្ងូតទកឹ្េពអាក្មូេលមី  រុ ាំេព េឡាតឱ្យេព ស្េងេព បញ្ាុ ោះ
េព គឺជាហ្វា រទូក្ីហ្វា យោ៉ះ។ សលីក្ស្លងអាក្ស្ដលស្គល ប់េា ុតីសគមិនម្រតូវមុជទឹក្
ឱ្យ មិនរុ ាំេព សគអនុញ្ញា តឱ្យេឡាត ស យីសគបញ្ាុ ោះទាំងក្ាុងេភាពស្ដលសគស្គល ប។់ 
េម្រាប់បុរេសគរុ ាំសោយសម្របីម្រក្ណាត់េចាំនួនបជីាន់ ចាំស្ណក្ឯស្រេតីវញិចាំននួម្របាាំ
ជាន់ ម្រក្ណាតេ់ាំពត់ ម្រក្ណាត់ម្រគបមុខ្ អាវ និងម្រក្ណាត់រុ ាំពីរជាន។់ េូណាត់
េម្រាប់អុីាាំ នងិអាក្េឡាតាា ក្់ឯងវរសៅចាំម្រទូងបុរេ ស យីស្រេតីវរសៅចាំរក្់
ក្ណាត ល។ រចួតឹក្សពៀរបួនដង រមួជាមយួនឹងការសលកី្ស្ដម្រគប់តឹក្សពៀរទាំងអេ។់  
តឹក្សពៀរសលីក្ទមីួយ េូម្រតអាអ ូ  ៃូពិលឡោះ និងេូម្រតពេិមលិឡោះ ស យីេូម្រតហ្វា
ទី ោះតចិៗ។ បនាា ប់មក្តឹក្សពៀរសលីក្ទីពីរ េូម្រតេឡាវ៉ាតចាំសរោះណាពី។ បនាា ប់
មក្សទៀត តកឹ្សពៀរសលីក្ទបីី េុាំទូអាឱ្យស្មយ៉តិ(េព)។ ចុងបញ្ាប់តកឹ្សពៀរសលីក្ទី
បួន វរសេងៀមបនតិច ស យីឱ្យស្គឡាមសោយងាក្សៅស្គត ាំស្តមតងគត។់ ហ្វរ៉ាមសលីក្
ពូនផ្ាូរឱ្យខ្ពេ់ជាងមយួចាំអាម  ោក្់បសងាា ល ឱ្បសងបី អុច្ូប េរសេរ ឬអងាុយ ឬ
សដីររ ាំលងផ្ាូរ។ ហ្វរ៉ាមោក្់អាំពូលបាំភលឺ និងសដីរជុាំវញិវា ស្គងេង់ា៉េាតិសលីវា ឬ
បញ្ាុ ោះេពសៅក្ាុងា៉េាិត។ ចាំបាច់ម្រតូវបាំផ្តល ញសចលនូវតបួ៉មស្ដលសគេង់សលី។  
❖ រក្យកាន់ទុក្េោា នក្ាំណត់សនាោះសទ៖ អាក្ខ្លោះសគសរលសៅសពលកាន់ទុក្េថា  
« ْعَظمَ 

َ
ْجَركَ  اهللُ  أ

َ
ْحَسنَ  أ

َ
لَِمييِتَك  َوَغَفرَ  َعَزاَءكَ  َوأ » ានន័យថា «េូមឱ្យអល់សឡាោះផ្តល់ផ្ល
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បុណយរបេ់អាក្ឱ្យកាន់ស្តសម្រចនី េូមឱ្យម្រទង់ម្របទនការម្រស្គក្ទុក្េរបេ់អាក្ឱ្យ
កាន់ស្តម្របសេីរសឡងី។ េូមឱ្យម្រទង់អភ័យសទេចាំសរោះមរណជនរបេ់អាក្»។ 
ការកាន់ទុក្េរបេ់អាក្មូេលីមចាំសរោះអាក្កាស ាៀរ « ْعَظمَ  

َ
ْجَركَ   اهللُ   أ

َ
ْحَسنَ   أ

َ
َعَزاَءكَ   َوأ  » 

េូមឱ្យអល់សឡាោះផ្តលផ់្លបុណយរបេ់អាក្ឱ្យកាន់ស្តសម្រចនី  
េូមឱ្យម្រទង់ម្របទនការម្រស្គក្ទុក្េរបេអ់ាក្ឱ្យកាន់ស្តម្របសេីរសឡងី។ សគមិន
អនុញ្ញា តឱ្យអាក្កាស ាៀរកាន់ទុក្េអាក្ឥស្គល មសទ។ 
❖ ចាំបាច់ចាំសរោះអាក្ស្ដលដឹងថា ម្រគសួ្គររបេ់សគម្រទសហ្វយាំសៅសពលស្ដលសគស្គល ប់ 
ដូសចាោះសគម្រតវូស្ផ្តផ្តត ាំពួក្សគឱ្យសបាោះបង់ សបីពុាំសនាោះសទ សគនងឹម្រតវូទទួលទរណុក្មា
សោយស្គរការម្រទសហ្វយាំរបេ់ពកួ្សគ។ 
❖ អុីាាំេា ាអុីីយប៍ាននិយយថា ការអងាុយជុាំោា កាន់ទុក្េជាអាំសពីមឹក្រ ៉ូេ គឺម្រក្ុម
ម្រគួស្គរអាក្ស្គល ប់អងាុយជុាំោា សៅក្ាុងផ្ាោះចាំទទួលអាក្ស្ដលចង់មក្ចូលរមួកាន់
ទុក្េ។ ស្តលអវាម្រតូវបាំស្បក្ោា សៅបាំសពញការងារសរៀងៗខ្លួន សទោះម្របុេក្តី ស្រេតីក្តី។ 
❖ េូណាតឱ់្យស្ាីមាូបអាហ្វរឱ្យម្រគួស្គរអាក្ស្គល ប់ទទួលទន ស យីមឹក្រ ៉េូ
ទទួលទនចាំណីអាហ្វររបេព់ួក្សគ ឬស្ាីចាំណីអាហ្វរេម្រាប់អាក្ស្ដលជបួជុាំោា
សៅផ្ាោះរបេ់ម្រគួស្គរអាក្ស្គល ប់។ 
❖ េូណាតឱ់្យសៅ ៃយ៉ីសរ៉ាោះផ្ាូរអាក្មូេលមី ស្តស្មនស្ាីដាំសណីរឆ្ង យសទ។ សគ
អនុញ្ញា តឱ្យសៅ ៃយ៉ីសរ៉ាោះផ្ាូររបេ់អាក្កាស ាៀរ ស យីសគមិនបានហ្វមអាក្កា
ស ាៀរសៅ ៃយ៉ីសរ៉ាោះផ្ាូរអាក្ឥស្គល ម។ 
❖ េូណាតច់ាំសរោះអាក្ស្ដលចូលសៅក្ស្នលងផ្ាូរម្រតូវទូអាថា 

ََلمُ "  ْهَل :    أو   -  ُمْؤِمنِيَ   َقْومٍ   َدارَ   َعلَْيُكمْ   السَّ
َ
ُ   َشاءَ   إِنْ   َوإِنَّا   -  الُْمْؤِمنِْيَ   ِمنَ   ادِليَارٍ   أ  ،  ُقونَ لَََلحِ   بُِكمْ   اَّللَّ

لُ   ِمنَّا   ْيَ الُْمْسَتْقِدمِ   اللُ  يَرَْحمُ 
َ
ِخِرْيَن،نَْسأ

ْ
ِْرْمَنا   َلَ   اللَُّهمَّ   الَْعافَِيَة،   َوَلُكمْ   نَلَا   اللَ   َوالُْمْسَتأ

َ
ْجَرُهمْ   حت

َ
  َتْفتِنَّا   ،َوََل   أ

 " َولَُهمْ   َواْغِفْرنَلَا   َبْعَدُهمْ 
ានន័យថា«េូមស្គឡាមសកី្តានដល់អាក្ទាំងអេ់ោា ស្ដលសៅក្ាុងផ្ាូរស្នពួក្
អាក្ានជាំសនឿ។ឬថា ាា េ់ផ្ាូរស្នពួក្អាក្ានជាំសនឿ។ ) ُ  َشاءَ  إِنْ  الِلَّ ( ពកួ្សយងីខ្ញុ ាំនឹង
សៅតាមពួក្អាក្។  េូមអល់សឡាោះអាណិតសមតាត ដលអ់ាក្ស្ដលបានស្គល ប់មុន និង
អាក្ស្ដលនឹងម្រតូវស្គល ប់ជាបនតបនាា ប់សនាោះក្ាុងចាំសណាមពកួ្សយងី។ សយងីខ្ញុ ាំបួងេួង
េុាំពីអល់សឡាោះ េូមម្រទង់ម្របទនសេចក្តីេុខ្េបាយដលស់យងីខ្ញុ ាំ នងិពួក្អាក្។ 
ឪអល់សឡាោះជាាា េ់! េូមម្រទងកុ់្ាំហ្វមពួក្សយងីចាំសរោះផ្លបុណយរបេ់ពួក្ោត់ និង
េូមម្រទងកុ់្ាំស្ាីឱ្យពួក្សយងីជួបម្របទោះនងឹវបិតតបិនាា បពី់ពួក្ោត។់ េូមម្រទង់អភ័យ
សទេចាំសរោះពួក្សយងី នងិពួក្ោត់។ 
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❖ហ្វរ៉ាមេរសេរអាយ៉ត់គួរអានសលីកាហ្វា ន ់ ខាល ចស្ម្រក្ងម្របលាក្់ ពីសម្ររោះវាជា
ការម្របាងគួរអាន ស យីោា នរវ៉ីាយ៉ត់ពីណាពឱី្យស្ាីដូសចាោះផ្ងស្ដរ។ 
❖ ទូអាឱ្យអាក្ស្ដលស្គល ប់៖ណាពបីានេុាំទូអាឱ្យអាក្ស្ដលស្គល បថ់ា 

ْكرِمْ   ،َواْعُف   وَََعفِهِ  َوارَْْحُْه، َلُ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ " 
َ
عْ  ، نُُزَلُ  َعْنُه،َوأ  َوالَْْبَِد، اثلَّلْجِ وَ  بِالَْماءِ  َواْغِسلْهُ  ، ُمْدَخلَهُ   َوَوسِّ

هِ  ََطايَا ِمنَ  َوَنقِّ
ْ

ْبَيُض  اثلَّْوُب  ُيَنّقَّ  َكَما اخل
َ ْ
نَِس  ِمنَ  األ بِْدْلُ  ،  ادلَّ

َ
ْهَلً  ، َدارِهِ   ِمنْ  َخرْياً  َداراً  َوأ

َ
  ِمنْ   َخرْياً  َوأ

ْهلِهِ 
َ
ْدِخلْهُ  َزوِْجِه، ِمنْ  َخرْياً  َوَزوْجاً  أ

َ
َنَّةَ   َوأ ِعْذهُ  اجلْ

َ
 "رِ انلَّا َعَذاَب   َوِمنْ   اْلَقْْبِ  َذاِب عَ  ِمنْ  ،َوأ

ានន័យថា«ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! េូមម្រទង់សមតាត អភ័យសទេចាំសរោះោត់និងេ
សណាត េម្របណីដល់ោត់។ឱ្អល់សឡាោះ! េូមម្រទង់សមតាត េេសណាត េម្របណីចាំសរោះ
សទេក្ាំ ុេ និងអភ័យសទេដល់ោត់នូវក្ាំ ុេទាំងឡាយ។ េូមម្រទង់សលកី្ដាំ
សក្ីងចាំសរោះទអីាម្រេ័យរបេ់ោត់។ ស យីេូមម្រទង់ម្របទនភាពទូលាយក្ាុងផ្ាូរ
របេ់ោត់ ស យីលាងេាអ តោត់នឹងទឹក្ ទកឹ្ក្ក្ និងទឹក្ម្រពិល។ េូមម្រទង់
ជម្រមោះេាអ តោត់ឱ្យម្រជោះស្គអ តពីអាំសពីបាបទាំងឡាយដូចជាសគជម្រមោះេាអ តម្រក្
ណាត់េពីភាពក្ខ្ាក់្។   េូមម្រទង់ផ្តល េ់បតូរក្ស្នលងស្គា ក់្របេ់ោត់ឱ្យលអម្របសេីរ
ជាងសៅសលាក្ីយ ៍ នងិម្រគសួ្គរលអជាងម្រគសួ្គរោត់ ម្រពមទាំងម្របពនធលអជាងម្របពនធ
របេ់ោត់។ ឱ្អល់សឡាោះ! េូមម្រទង់សមតាត ឱ្យោត់បានចូលឋានេួគ៌ និងបសញ្ា ៀេ
ោត់ពីទរុណក្មាក្ាុងផ្ាូរ នងិទរុណក្មាស្នសភលីងនរក្»។ (មូេលឹម) 
េឡាតស្ងងរយ៉ទាំងពីរ៖ េឡាតស្ងងរយ៉គឺជាហ្វា រទូក្ីហ្វា យោ៉ះ។ សពលសវលាដូចោា
នឹងជាសពលេឡាតទូហ្វ។    សបីេិនជាសគសទីបនឹងដឹងថា ស្ងងរយ៉បនាា ប់ពីស្ងងលិច
រចួសនាោះ សគម្រតូវេឡាតេងវញិសៅស្ងងស្េអក្។ ស យីលក្េខ្ណឌ របេ់វាដូចនឹងេ
ឡាតជុមអាត់ស្ដរខុ្េម្រតង់ ុត ពោះទាំងពីរ។ មឹក្រ ៉ូេេឡាតេូណាត់មុននិង
សម្រកាយសៅឯក្ស្នលងេឡាតស្ងងរយ៉សនាោះ។ លក្េណៈរបេ់វាគឺេឡាតពីររកឹ្អាត់។ 
តឹក្សពៀរក្ាុងរកឹ្អាត់ទី១ចាំនួនម្របាាំមួយដង បនាា ប់ពីតឹក្សពៀររតុ៉លសអៀេរម៉និងមុន
េូម្រតអាអ ូ ៃ  ូពិលឡោះ។ ក្ាុងរកឹ្អាត់ទី២ចាំនួនម្របាាំដង មុននឹងេូម្រត ម្រតូវសលីក្ស្ដ
ទាំងពីរសៅម្រគប់សពលតឹក្សពៀរទាំងអេ់។ រាល់តឹក្សពៀរនីមួយៗម្រតូវេូម្រត) حتميد( និង
េឡាវ៉ាតចាំសរោះណាពី។ បនាា ប់មក្េូម្រត អាអូ ៃ  ូពីលឡោះ និងេូម្រតហ្វា ទី ោះឱ្យ
ឮ។ ក្ាុងរកឹ្អាត់ទី១េូម្រតេូសរ៉ាោះស្គប់ពី ុេិ« سبح  سورة  » និងរកឹ្អាត់ទី២េូម្រតេូសរ៉ាោះ
អាល់ ាេៃយីោ៉ះ « الغاشية  سورة  »។ សៅសពលេឡាតរចួម្រតូវេូម្រតពីរ ុត ពោះដូច ុត
 ពោះជុមអាត់ស្ដរ។ ស្តេូណាត់ឱ្យេូម្រតតឹក្សពៀរឱ្យបានសម្រចីនសៅក្ាុង ុត ពោះទាំង
ពីរសនាោះ។ សបីេិនជាេឡាតសៅស្ងងរយ៉ដូចេឡាតេូណាត់ក្៏ម្រតឹមម្រតូវស្ដរ 
ពីសម្ររោះ ការតឹក្សពៀរសលីេ និងការ ៃុសីក្ៀរចសនាល ោះតឹក្សពៀរទាំងពីរគឺជាេូណាត់។ 
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េឡាតេូរយម្រោេ ឬចនាម្រោេ៖  េឡាតេូរយម្រោេ ឬចនាម្រោេគជឺាេុណណោះ។ 
សពលសវលារបេ់វាចប់ពីសពលេូរយម្រោេ ឬចនាម្រោេរ ូតដល់ស្លងាន។ សគ
មិនម្រតូវេងវញិសទ សបេីិនជាអេ់ស តុស យីសនាោះ។ េឡាតសនោះានពីររកឹ្អាត ់
េូម្រតឮក្ាុងរកឹ្អាត់ទីមួយទាំងហ្វា ទី ោះ និងេូម្រតេូសរ៉ាោះស្វងៗ។ រចួរូកុ្ឱ្យយូរ ស យី
សងីបមក្វញិសោយេូម្រតថា «  سمع  اهلل  ملن  محده» (សេីមុីអល់សឡាោះ ូលីា៉ន់ហ្វមុដីោះ)។ 
កុ្ាំទន់េ ូសជាត ម្រតូវេូម្រតហ្វា ទី ោះបនត នងិេូម្រតេូសរ៉ាោះស្វង។ រចួរូកុ្ឱ្យយូរ ស យី
េ ូសជាតពីរដងឱ្យយូរ។  បនាា ប់មក្ េឡាតរកឹ្អាតទី់២ស្ាីដូចរកឹ្អាត់ទី១ស្ដរ។ 
បនាា ប់មក្េូម្រតតា ៃោះ  ុឌ និងឱ្យស្គឡាម។ សបីេិនជាា៉ក្់មុាំមក្ដល់សម្រកាយ
សពលរូកុ្ទី១គឺសគមិនទន់មួយរកឹ្អាត់សនាោះសទ។ 
េឡាតេុាំទឹក្សភលៀង៖  េូណាត់ឱ្យេឡាតសៅសពលដេីងួត ួតស្ ង ខ្ាោះទឹក្សភលៀ
ង។ សពលសវលា លក្េណៈ និងចាប់របេ់វាដូចេឡាតស្ងងរយ៉ស្ដរ។ ម្រោន់ស្តខុ្េ
ោា ម្រតង់សគេូម្រត ុត ពោះស្តមតងប៉ុសណាណ ោះ សម្រកាយេឡាតរចួ។ េូណាតឱ់្យបតូរេសមលៀ
ក្បាំរក្់សៅចុង ុត ពោះសដីមបជីាសេចក្តីេងឃមឹមួយនឹងបានផ្តល េ់បតូរស្គា នភាព។ 
េឡាតេ ូណាត់៖ ពិតម្របាក្ដណាេ់រេ៉ ូលុលសឡាោះសលាក្បានេឡាតជាសរៀង
រាល់ស្ងងសម្រៅអាំពេីឡាតហ្វា រឌូ(ដប់ពីររកឹ្អាត់)គ:ឺ ពីររកឹ្អាត់មុនសពលេឡាតេ ូ
សរោះ បនួរកឹ្អាតមុ់នសពលេឡាតេ ូ  ូទ នងិពីររកឹ្អាត់សម្រកាយអាំពីវា ពីរកឹ្អាត់
សម្រកាយេឡាតសាម្រគិប នងិពីររកឹ្អាត់សម្រកាយេឡាតអុសី្គ។ស យីនឹងានការ
រាយការណ៍សផ្ៃងពីសនោះសទៀតអាំពីការេឡាតេូណាត់។ 
សពលសវលាស្ដលសគហ្វមឃាត់៖ ហ្វរម៉ក្ាុងការេឡាតេ ូណាត់ ឬខ្លោះៗអាំពីវាក្ាុង
សពលសវលាស្ដលានការហ្វមឃាត់មិនឱ្យេឡាតក្ាុងវាសឡយី ដូចជា:  
១/ ចប់ពីសពលេតីរុណរៈរ ូតដល់ស្ងងរៈានក្ាំពេ់ម្របស្ លម្របស្វងលាំស្ពង។  
២/សៅសពលស្ដលស្ងងសៅចាំក្ណាត លសម រ ូតទល់ស្តស្ងងសម្រជ។ ៣/បនាា ប់ពីេឡា
តអាសេីររ ូតដល់ស្ងងលិច។ ចាំស្ណក្អាីស្ដលានមូលស តុគឺអាចេឡាតបាន
ក្ាុងសពលសវលាទាំងសនោះ ដូចជា: េឡាតតា ុយ៉ីតុលា៉េាឹទ ពីររកឹ្អាត់សម្រកាយ
តវ៉ា ា េ ូណាតេ ូសរោះ េឡាតឱ្យអាក្ស្គល ប់ ពីររកឹ្អាត់សម្រកាយវ ៉ូឌុ និងេ ូជូទតីឡាវោ៉ះ 
និងេ ូជូទស្ងលងអាំណរគុណ។ 
ចាប់ទក់្ទងនិងា៉េាឹទ៖ ការស្គងេងា៉េាទឹជាម្របការចាំបាច់សៅតាមស្គា ន
ភាពស្ដលម្រតូវកា វាជាក្ស្នលងស្ដលអល់សឡាោះម្រេលាញ់ជាទបីាំផុ្ត។ ហ្វរម៉មិនឱ្យ
ានក្ាុងវាសនាោះ ដូចជា: តស្រនតី ការទោះស្ដ ការសម្រចៀងក្ាំណាពយស្ដលហ្វរម៉ ការសៅចាំ
រុោះោា រវាងបុរេនិងស្រេត ី ការរមួដាំសណក្ ការលក្់ដូរ ស យីេ ូណាតឱ្យតបចាំសរោះ
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សគវញិថា: អល់សឡាោះនឹងមនិផ្តលការចាំសណញសលីការលក្ដូ់ររបេ់អាក្សឡយី ការ
ម្របកាេស្េាងរក្របេ់ស្ដលបាត់ក្ាុងា៉េាឹទ េ ូណាត់េម្រាប់អាក្ស្ដលបានលឺតប
វញិថា: អល់សឡាោះនឹមិនម្រតលប់វាមក្អាក្វញិសឡយី។ សគអនុញ្ញា តឱ្យបសម្រងៀនសក្ា
ងៗស្ដលមិនបងារឱ្យានសម្រោោះថាា ក្់ដល់ពកួ្សគ ក្ចិាេនាអារ ៍ពិរ ៍ ការសោោះ
ម្រស្គយបញ្ញា  ការេូម្រតក្ាំណាពយស្ដលសគអនុញ្ញា ត សគងសៅក្ាុងវាេម្រាប់អាក្អុីក្តិកា
 ា និងសម្រៅពីសគ។េម្រាក្េម្រាប់សភញៀវ អាក្ជាំងឺ ឬសគងបនតចិបនតួច។េ ូណាត់ម្រតូវ
ការររអាំពីេសមលងឡូឡា ការវលួេម្របស្ក្ក្ោា  ការនិយយសម្រចីន តសមលងីេសមលង
ខាល ាំងសោយការមិនសពញចិតត និងការយក្ស្ាីជាផ្លូវសោយោា នការចាំបាច។់ មិន
គបបនីិយយសម្រចនីអាំពីម្របការសលាក្ិយស៍ៅក្ាុងវា ស យីមនិម្រតូវសម្របីម្របាេក្ាំរាលម្រពាំ 
ឬអាំពូល ឬអគាីេនយីអ៍ាំពីវាេម្រាប់សម្របីក្ាុងពិ្ី មងាលការ ឬ ពិ្ីរ ាំស្លក្ទុក្េ។ 
ការោេ់រ ាំឭក្៖  
❖ ានការបងាា ប់ពីណាពឱី្យសរៀបស្គ ា សោយោត់បានានម្របស្គេន៍របេ់ោត់ថា 
ានន័យថា «ចូរពួក្អាក្សរៀបជួររបេ់ពួក្អាក្ឱ្យសេា ី សបីមនិដូសចា ោះសទអល់សឡាោះ
នឹងឱ្យពួក្អាក្ស្ខ្ាងគាំនិតោា  »។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
ានន័យថា«នួក្ា៉នបាននិយយថាខ្ញុ ាំបានស ញីបុរេាា ក់្វរសក្ៀក្ស្គា របេ់
សគជាមួយស្គា មតិតភ័ក្តិរបេ់សគ ជងាង់របេ់សគសក្ៀក្នងឹជងាង់មតិតភ័ក្តិរបេ់សគ 
ស យីស្ភាក្សោលរបេ់សគសក្ៀក្នឹងស្ភាក្សោលមិតតភ័ក្តិរបេ់សគ»។(អាពូសទីវ ៉ូទ) 
❖ េឡាតចា៉អោះជាកាតពាក្ិចាចាំសរោះបុរេ សទោះបីក្ាុងការស្ាីដាំសណីរ សបីេនិ
ជាអាច។ ោត់បានទូនាា ននិងម្រពានចាំសរោះអាក្ស្ដលសបាោះបង់វា ឬអាក្ស្ដល
ម្រពសងីយក្សនតយីចាំសរោះេឡាត។ ពីសម្ររោះវាជាេញ្ញា េាំោល់របេអ់ាក្ានជាំសនឿ 
ស យីវាខុ្េពេីញ្ញា េាា ល់របេ់ពួក្មូណា ាគីីន។ ណាពីបានានម្របស្គេន៍
ថា៖ានន័យថា «ខ្ញុ ាំេូមេបងចាំសរោះអល់សឡាោះ! ខ្ញុ ាំពិតជាានបាំណងចង់ឱ្យសគ
ម្របមូលអុេ បនាា ប់មក្ឱ្យអា ា នសៅមក្េឡាត  បនាា ប់មក្ខ្ញុ ាំសម្របឱី្យបុរេ
ាា ក់្ស្ាីអុីាុ ាំ ស យីខ្ញុ ាំនឹងសៅរក្ម្រក្មុម្របេុៗ (ស្ដលមិនមក្េឡាត) ខ្ញុ ាំនឹងដុត
ផ្ាោះរបេ់ពួក្សគ»។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
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 ាកាត់ានបួនម្របសភទៈ 

១.េតារ នៈស្ដលសគចិញ្ា ឹម  
២.ផ្លស្ដលសចញពដីី  
៣.តស្មល  
៤.ទាំនិញជញួដូរ។ 
លក្េខ្ណឌ ស្ដលចាំបាច់:  

មិនចាំបាច់ ាកាត់សទ សលកី្ស្លងស្តានលក្េខ្ណឌ ម្របាាំយ៉ង : 
១.ឥស្គល ម ២.ានេទិធិសេរភីាព  
៣.ម្រគប់ចាំនួននេីប ៤. ជាក្មាេិទធិផ្តា ល់ខ្លួន  
៥.គម្រមប់ខ្បួសលីក្ស្លងស្តផ្លស្ដលសចញពីដ។ី 

 ាកាត់េតារ នៈ :  ាកាត់េតារ នៈានបីម្របសភទ : េតាអូដឋ េតា
សោ េតាពស្ព។ានពីរលក្េខ្ណឌ ស្ដលចាំបាច់ម្រតូវសចញ ាកាត់ចាំសរោះេតារ នៈ 
១.ចញិ្ា ឹមបានម្រគប់មយួខ្ួប ឬសលីេ  
២.េម្រាប់យក្ទឹក្សោោះនិងកូ្នមិនស្មនេម្រាប់សម្របីសទ ។ ស្តសបីេម្រាបជ់ាំនួញ
វញិ ម្រតូវសចញ ាកាត់ជាតស្មលទាំនិញជួញដូរ។ 
 ាកាត់េតាអូដឋ : 

៩១- 
១២០ 

៧៦ -
៩០ 

៦១- 
៧៥ 

៤៦ -
៦០ 

៣៦ - 
៤៥ 

២៥ - 
៣៥ 

២០ 
- 
២៤ 

១៥ 
- 
១៩ 

១០ 
- 
១៤ 

៥ - 
៩ 

១ - 
៤ ចាំនួ

ន 

េ
តាអូ
ដឋ 

២ក្
ាល
អា
យុ
៣ឆ្
ាាំ 

េ
តាអូ
ដឋ 

២ក្
ាល
អា
យុ
២ឆ្
ាាំ 

េ
តាអូ
ដឋ 

១ក្
ាល
អា
យុ
៤ឆ្
ាាំ 

េ
តាអូ
ដឋ១
ក្ា
ល

អា
យុ
៣ឆ្
ាាំ 

េ
តាអូ
ដឋ១
ក្ា
ល

អា
យុ
២ឆ្
ាាំ 

េ
តាអូ
ដឋ១
ក្ា
ល

អា
យុ
១ឆ្
ាាំ 

េ
តាព
ស្ព
៤ក្
ាល

 
េ
តាព
ស្ព
៣ក្
ាល

 
េ
តាព
ស្ព
២ក្
ាល

 
េ
តាព
ស្ព
១ក្
ាល

 
មិន
ម្រគ
ប់ 
ាកា
ត់ 

 
ាកា
ត់ 

សបីេិនជាសលីេព១ី២០ គឺរាល់៥០ក្ាលម្រតូវដក្េតាអូដឋ១ក្ាលអាយុ៣ឆ្ា ាំ 
ស យីរាល់៤០ក្ាលដក្េតាអូដឋ១ក្ាលអាយុ២ឆ្ា ាំ។ 

« املخاض بنت » ានន័យថា េតាអូដឋអាយុ១ឆ្ា ាំ,« للبون ا بنت » េតាអូដឋអាយុ២ឆ្ា ាំ,  
េតាអូដឋអាយុ៣ឆ្ា «احلقة» ាំ, «اجلذعة» េតាអូដឋអាយុ៤ឆ្ា ាំ។ 

ម្របសភទ ាកាត់:
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 ាកាត់សោ : 
៤០ - ៥៩ ៣០ - ៣៩ ១ - ២៩ ចាំនួន 

សោសឈាា លឬញីអាយុ២ឆ្ា ាំចាំនួន
១ក្ាល 

សោសឈាា លឬញីអាយុ១ឆ្ា ាំ
ចាំនួន១ក្ាល 

មិន ា
កាត់ 

 ាកាត់ 

សបីេិនសោដល់៦០ក្ាលសឡងីសៅ រាល់៣០ក្ាលម្រតវូដក្ ាកាត់សោសឈាា លអាយុ១ឆ្ា ាំ
ចាំនួន១ក្ាល ស យីរាល់សោ៤០ក្ាលម្រតវូដក្ ាកាត់សោញីអាយុ២ឆ្ា ាំចាំនួន១ក្ាល។  

(« تبيعة أو تبيع » សោអាយុ១ឆ្ា ាំ។ « مسنة أو مسن » សោអាយុ២ឆ្ា ាំ)។ 
 ាកាត់ពស្ព : 

២០១ - ៣៩៩ ១២១ - ២០០ ៤០ - ១២០ ១ - ៣៩ ចាំនួន 
ពស្ព៣ក្ាល ពស្ព២ក្ាល ពស្ព១ក្ាល មិន ាកាត់  ាកាត់ 

សបីចាំនួនពស្ពចប់ពី៤០០សឡងីសៅ រាល់ពស្ព១០០ក្ាលម្រតូវ ាកាត់ពស្ពចាំនួន១ក្ា
ល។ ពស្ពស្ដលសគមិនយក្មក្ ាកាត់ានដូចជា ពស្ពបា ពស្ពចេ់  ពស្ពខាា ក់្ ពស្ពាន
កូ្នតូច ពស្ពសផ្ីម និងពស្ពស្ងល។ « الضأن   جذعة  » ពស្ពអាយុ៦ស្ខ្។ « املعز   ثن  » ពស្ពអាយុ១ឆ្ា ាំ។ 
 ាកាត់ផ្លស្ដលសចញពីក្ាុងដី៖ ចាំបាច់ម្រតូវ ាកាត់ផ្លដាំណាាំស្ដលសចញពីក្ាុង
ដីទាំងម្រោប់និងស្ផ្ល សោយានលក្េខ្ណឌ បយ៉ីងគឺ  
១.ម្រោប់្ញ្ាជាតិ សគអាចវាល់និងរក្ាទុក្បាន។ឧទ រណ៍ដូចជាម្រេូវបាសឡ 
ម្រេូវស្គល ី ម្រេូវគជឺាម្រោប់្ញ្ាជាតិ ស យីស្ផ្លសវាីនដូចជាទាំរាំងបាយជូ នងិ
ស្ផ្លសលាី។ ឯចាំស្ណក្អាីស្ដលសគមិនអាចវាល់ និងងលឹងស យីរក្ាទុក្មិនបាន ដូចជា
បស្នល និងបស្នលអនលក្។់ល។សគមនិយក្មក្ ាកាត់សនាោះសទ។  
២. ម្រគប់ចាំននួក្ាំណត់ : គចឺប៦់៥៣គីឡូម្រកាមសឡងីសៅ។  
៣. ផ្លដាំណាាំសនាោះជាក្មាេិទធិរបេ់សគខ្ណៈសពលស្ដលម្រតូវ ាកាត់។ សពល
ស្ដលចាំបាច់ម្រតូវ ាកាតគ់ឺសៅសពលម្របមូលផ្ល។ ការម្របមូលគឺសៅសពលវាទុាំ
ម្រក្ ម ឬពណ៌សលឿង។ ចាំស្ណក្ឯដាំណាាំ(ម្រោប់្ញ្ាជាត)ិសៅសពលស្ដលម្រោប់វា
រងឹលអ នងិេងួត។ 
ម្រតូវ ាកាត់ (១០%) ចាំសរោះោាំណាាំស្ដលសម្របីម្របាេ់ទកឹ្សោយោា នការសម្របកី្ាល ាំង 
ដូចជាសម្រស្គចម្រេពសោយទឹក្សភលៀង និងទឹក្ទសនល។ ម្រតូវ ាកាត ់ (៥%) ចាំសរោះ
ោាំណាាំស្ដលសម្រស្គចទកឹ្សោយចាំណាយលុយ និងសម្របកី្ាល ាំងដូចជាបូមទឹក្អណតូ ង 
និងសោយមស្ាបាយសផ្ៃងសទៀត។ រឯីដាំណាាំស្ដលសម្រស្គចទកឹ្សោយលាំបាក្សៅស្ងង
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ខ្លោះ ស យីស្ងងខ្លោះសទៀតងាយម្រេួលសនាោះគឺម្រតូវគិតសៅតាមភាគសម្រចនីភាគតិច 
ស យីម្រតូវគិតសៅតាមចាំនួនស្ងងស្ដលពិបាក្និងចាំនួនស្ងងស្ដលមិនពិបាក្។ 
 ាកាត់តស្មលានពីរម្របសភទ៖  
១.ាេ មិនម្រតូវ ាកាត់សទ លុោះម្រតាស្តានទមងន់សេានីឹង (៨៥) ម្រកាម។  
២.ម្របាក់្ មិនម្រតូវ ាកាត់សទ លុោះម្រតាស្តានទមងន់សេាីនឹង (៥៩៥) ម្រកាម។ 
ស្គច់ម្របាក្់ និងរូបិយបណ័ណមនិម្រតូវ ាកាត់សទ ទល់ស្តានតស្មលស្នម្រក្ោេ់សេាី
នឹងាេ និងម្របាក្់សៅសពលដល់សវលា ាកាត។់  ាកាតត់ស្មលគ ឺ(២.៥%)។ 
សម្រគឿងអលងាា រស្ដលសគអនុញ្ញា ត៖ សម្រគឿងអលងាា រស្ដលទុក្េម្រាប់សម្របីម្របាេគ់ឺមិន
ម្រតូវ ាកាត់សនាោះសទ។ រឯីរបេ់ស្ដលទុក្េម្រាប់ជលួ ឬេនៃាំទុក្គឺម្រតូវ ាកាត់។ 
តាមទាល ប់សគអនុញ្ញា តឱ្យស្រេតរីក្់ាេ នងិម្របាក្់ ស យីក្៏សគអនុញ្ញា តឱ្យសម្រស្គប
ម្របាក្់បនតចិបនតួចសៅសលីសម្រគឿងចនឆ្ា ាំងរបេ់សម្របីម្របាេ់។ មិនម្រតមឹស្តប៉ុសណាណ ោះសគ
អនុញ្ញា តឱ្យបុរេរក្ ់
ចិសញ្ា ៀននិងស្វនតាស្ដលស្ាពីីម្របាក្។់ល។។  រឯីាេវញិហ្វរ៉ាមយក្សៅសម្រស្គបសលី
របេ់សម្របីម្របាេ ់ ស្តសគអនុញ្ញា តឱ្យបុរេអាចសម្របីម្របាេ់វាបានបនតចិបនតួចដូចជា ស្ាី
ជាសឡវអាវ នងិសម្រស្គបស្ាញ សោយមនិម្របដូចខ្លួននងឹស្រេត។ី 
អាក្ស្ដលម្រទពយរបេ់ោត់មតងសក្ីនមតងចុោះ ស យីពបិាក្ក្ាុងការ ាកាត់ឱ្យម្រគប់
ចាំនួនខ្បួរបេ់វា។ សគ ាកាត់តាមស្ងងស្ដលសគក្ាំណត់ក្ាុងមយួឆ្ា ាំ ដល់ស្ងងសនាោះសគ
ពិនិតយសមីលជាក្់ស្េតង សតីសគានលុយប៉ុនាា ន? សគម្រតូវ ាកាត់ (២.៥%) 
សទោះបីជាម្រទពយេមបតតិរបេ់សគមិនម្រគបខ់្ួបក្៏សោយ។ អាក្ស្ដលានម្របាក្់ស្ខ្ ឬក្៏
ានអាីេម្រាប់ជលួដូចជាផ្ាោះ ដី សបេីិនជាសគមិនបានេនៃាំទុក្ម្របាក្់ស្ខ្របេ់សគ 
ឬស្ងលវាួលសនាោះគឺសគមិនម្រតូវ ាកាត់សទ សទោះបជីាសម្រចីនក្៏សោយ។ ស្តសបីេិនជាសគ
េនៃាំេល់ ស យីម្រគប់ខ្ួប សគម្រតូវ ាកាត់ ស្តសបីេិនជាសគពិបាក្ សគអាចក្ាំណត់ស្ងង
ណាមួយសដមីប ីាកាត់ ដូចស្ដលបានសលីក្សឡងីខាងសលី។ 
 ាកាត់បាំណុល ស្ដលអាក្ានជាំរក្ ់ឬសគអាចទរយក្មក្វញិបានសនាោះ សគម្រតវូ ា
កាតេ់ម្រាប់អាីស្ដលក្នលងជាសម្រចីនឆ្ា ាំ នងិសម្រចនីយ៉ងណាក្៏សោយ សៅសពលស្ដលសគ
ទរបានមក្វញិ។ ស្តសបីេនិជាសគោា នលទធភាព ដូចជាអាក្ក្ៃយ័្នជាំរក្់បាំណុល
សនាោះ សគមនិម្រតូវ ាកាត់សទ ពីសម្ររោះសគោា នេិទធចិត់ស្ចងម្រទពយទាំងសនាោះសឡយី។ 

 ា កាត់ទាំនិញជួញដូរ  
មិនម្រតូវ ាកាត់ទាំនិញជួញដូរសទ សលីក្ស្លងស្តានលក្េខ្ណឌ បួនយ៉ងគឺ  
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១.ជាាា េ់ក្មាេិទធិ  
២.ានបាំណងចង់យក្ម្រទពយសនាោះសៅស្ាីជាំនួញ  
៣. តស្មលរបេ់វាម្រគប់ចាំនួន តាមនីេបាេ និងម្របាក្់    
៤. ម្រគបខ់្ួប។ សបីេិនជាានម្រគប់លក្េខ្ណឌ ទាំងអេ់សនោះម្រតូវ ាកាត់ជាតស្មល។ ស្ត
សបីសគានាេ ម្របាក្់ និងលុយ សគម្រតូវេរុបចូលោា ជាមួយទាំនិញជួញដូរសដីមបី
បស្រងាប់ចាំនួន។ សបីេិនជាសគានបាំណងចង់យក្លុយស្ាីជាំនួញសនោះសៅទិញរបេ់
សម្របីម្របាេ់ដូចជាទិញេសមលៀក្បាំរក្់ ទិញផ្ាោះ ទិញឡាន និងម្រទពយសផ្ៃងសទៀត គឺសគ
មិនម្រតូវ ាកាត់សទ។ ស្តសបីេិនជាសគានបាំណងចងយ់ក្ម្រទពយេមបតតិសនាោះស្ាកីារ
ជួញដូរវញិគឺម្រតូវបនតរាបឱ់្យម្រគបម់ួយខ្បួ1។ 
 ា កាត់ ាសិម្រតាោះ ជាកាតពាក្ិចាសលីបុគាលឥស្គល មម្រគប់រូបស្ដលានម្រទពយេមបតតិ
សលីេពតីម្រមូវការរបេ់សគ នងិម្រក្ុមម្រគសួ្គររបេ់សគសៅយប ់ និងសៅស្ងងបុណយរ ៉
យ៉។ ចាំននួ ាកាត់របេ់វាគ ឺ(២.២៥គីឡូម្រកាម) ស្នចាំណីអាហ្វរសៅក្ាុងម្រេកុ្
េម្រាប់បុគាលាា ក្់ទាំងម្របេុទាំងម្រេ។ី អាក្ស្ដលទទួលបនាុក្  ាកាតគ់ឺម្រតូវ
សចញ ាកាត់ឱ្យអាក្ស្ដលម្រតូវ  ាកាត់សៅយប់ស្ងងរយ៉៉ សបីេិនជាសគានលទធភា
ព។ េូណាត់ឱ្យ ាកាត់សៅស្ងងរយ៉៉មុននឹងេឡាត ស យីសគមិនអនុញ្ញា តឱ្យ
ពនាររ ូតដល់េឡាតស្ងងរយ៉៉រចួ។ សគអនុញ្ញា តឱ្យ ាកាត់មុនស្ងងរយ៉៉ចាំនួន
មួយស្ងងឬពីរស្ងង។ 
សគអនុញ្ញា តផ្តល់ ាកាត់របេ់មនុេៃសម្រចីននាក្់ឱ្យសៅមនុេៃាា ក្់ ស យី ា
កាត់របេម់នុេៃាា ក្់ផ្តល់ជូនមនុេៃសម្រចនីនាក្។់ 
ការសចញ ាកាត់ ចាំបាច់ម្រតូវស្តសចញ ាកាត់ភាល មៗ។ អាណាពាបាលម្រតូវសចញ
 ាកាត់ឱ្យសក្ាងតូច និងមនុេៃឆ្ាួត។ េ ូណាត់ឱ្យសចញ ាកាត់សោយសបីក្ជាំ រ 
និងសដីរស្ចក្ជូនវាសោយខ្លួនឯង។ លក្េខ្ណឌ សចញ ាកាត់សនោះគឺតម្រមូវឱ្យសនៀត
ចាំសរោះអាក្ានកាតពាក្ិចា (មូកាល់ឡា ា)។ មិនកាល យជា ាកាត់សទ សបីេិនជាសគ
សនៀតេហ្វា សកាោះេុទធស្គ្ សទោះបីជាសគស្ាីេហ្វា សកាោះទាំងអេ់ម្រទពយេមបតតិរបេ់
សគ។ ជាការម្របសេីរបាំផុ្តគឺម្រទពយ ាកាត់ទាំងអេ់របេ់សគ   ផ្តល់ឱ្យពួក្អាក្ម្រក្ីម្រក្

1 តស្មលទាំនិញជួញដូរស្ដលម្រតូវ ាកាត់ានចាំនួនសេាីនឹង៨៥ម្រកាមស្នចាំនួននីេប
ាេ ឬសេាីនឹង៥៩៥ម្រកាមស្នចាំនួនម្របាក់្ចាំនួនទាំនិញជួញដូរសនោះសពលសចញ គឺ
សចញតាមនីេបាេ និងម្របាក់្។ 
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សៅក្ាុងម្របសទេរបេ់សគ ស យីសគអនុញ្ញា តឱ្យបញ្ាូ នវាសៅកាន់ម្របសទេដស្ទសទៀត
បានសដីមបជីាម្របសយជន៍ម្រេបចាប់ណាមួយ។ សគអនុញ្ញា តឱ្យរ ាកាត់េម្រាប់ពីរ
ខ្ួបមុន សបីេិនជាវាម្រគប់ចាំនួនម្រតូវ ាកាត់ ស យី ាកាត់សនោះម្រតឹមម្រតូវ។ 
អាក្ទទលួ ា កាត់៖ ានម្របាាំបីម្រក្ុម  
១. អាក្ម្រក្សតាក្យ៉ក្ ២. អាក្ម្រក្ីម្រក្ ៣.អាក្ម្របមូល ាកាត ់ 
៤.អាក្ចូលស្គេនាឥស្គល មងាីៗ  ៥. សវលយីេកឹ្ ៦.អាក្ជាំរក្់បាំណុលសគ  
៧.អាក្តេ ូក្ាុងផ្លូវអល់សឡាោះ ៨. អាក្ដាំសណីរោច ់
េស្ងាង។ សគស្ចក្ឱ្យអាក្ទាំងសនោះតាមក្ម្រមិតស្នតម្រមូវការរបេ់ពួក្សគ សលីក្ស្លង
ស្តអាក្ម្របមូល ាកាត់សគម្រតូវឱ្យសៅតាមក្ម្រមិតស្នស្ងលវាូលរបេ់ោត់ សទោះបីោត់
ជាអាក្ានក្៏សោយ។ សចញ ាកាត់ឱ្យពកួ្អាក្បោះសបារ ពកួ្អាក្ឈាល នរន ក្៏សគ
អនុញ្ញា តស្ដរ សបីេនិជាពួក្សគម្រគប់ម្រគងសលីម្របសទេរបេ់សគ។ មាង៉សទៀតសគ
អនុញ្ញា ត ឱ្យសមដកឹ្នាាំមក្របឹអូេយក្ ាកាត់សោយបងេាំ ឬជសម្រមីេ សទោះោត់
ដឹក្នាាំសោយយុតតិ្ម៌ ឬអយុតតិ្ ម៌។ 
សគមិនអនុញ្ញា តសចញ ាកាត់ឱ្យអាក្កាស ាៀរ ទេក្រ អាក្ាន អាក្សៅសម្រកាម
បនាុក្ម្រគសួ្គររបេខ់្លួន នងិម្រក្មុម្រគួស្គរ ហ្វព នី ហ្វេៃមិ។ សបីេិនជាសគផ្តល ់ា
កាត់ឱ្យអាក្ស្ដលោា នេទិធិទទលួសោយខ្លួនសគមិនដឹង ស យីបនាា ប់មក្សគដឹងវញិ 
គឺ ាកាត់សនាោះមិនម្រតមឹម្រតូវសនាោះសទ។ សលកី្ស្លងស្តសគផ្តល់ឱ្យអាក្ស្ដលសគគិតថា 
អាក្សនាោះជាអាក្ម្រក្ីម្រក្ ស្តសម្រកាយមក្សគដងឹម្របាក្ដថា អាក្សនាោះជាអាក្ាន ដូសចាោះ 
 ាកាត់សនាោះយក្ជាការបាន។ 
េហ្វា សកាោះសោយេា័ម្រគចិតត រេ៉ ូលុលសឡាោះបានានម្របស្គេន៍ថា ានន័យថា «
ពិតណាេ់ អាីស្ដលជាប់សៅជាមួយនឹងអាក្ានជាំសនឿស្នអាំសព ីនិងផ្លបុណយរបេ់
សគបនាា ប់ពសី្គល ប់រចួ គឺចាំសណោះដឹងស្ដលសគបានបសម្រងៀន នងិផ្ៃពាផ្ាយ។ កូ្ន
ក្តញ្ាូស្ដលសគបានបនៃល់។ គមពីរអាល់គួរអានស្ដលសគបនៃល់ជាមត៌ក្ ឬា៉េាិត
ស្ដលសគបានក្ស្គង។ ឬផ្ាោះស្ដលសគបានក្ស្គងេម្រាប់អាក្ដាំសណីរ។ ឬស្ម្រពក្
ស្ដលសគបានជកី្ឱ្យានទឹក្ ូរ។ ឬម្រទពយេហ្វា សកាោះស្ដលសគបានបសញ្ាញស្ន
ម្រទពយេមបតតិរបេ់សគខ្ណៈស្ដលសគានេុខ្ភាពលអ និងសៅរេ់រានានជីវតិ គឺ
អាចជាប់សៅជាមយួខ្លួនសគសម្រកាយសពលស្គល ប់»។  (អុីបនូា៉យោ៉ះ) 
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បួេស្ខ្រា៉៉ឌនជាកាតពាកិ្ចាសលីរាល់បុគាលស្ដលជា អាក្មូេលីម ានម្របាជាញ  

ដឹងក្ត ី(ម្រគប់អាយុ) ានេមតាភាពបួេ ចាំសរោះស្រេតីវញិគឺោា នរដូវ នងិោា នឈាមឆ្លង
ទសនល។ សគសម្របីឱ្យសក្ាងបួេ សបេីិនជាសគអាច សដមីបទីាល បឱ់្យសគសរៀនបួេ។ សគដងឹ
ថាដល់ស្ខ្រា៉៉ឌនសោយានលក្េណៈេាំោល់ពីរម្របការ :១.ស ញីកូ្នស្ខ្សោយ
ានស្គក្ៃជីាអាក្មូេលីម ម្រតឹមម្រតូវ ស្ដលទទួលកាតពាក្ចិា   េូមបអីាក្សនាោះជាស្រេតី  
២.បស្រងាប់ស្ខ្ ាក្់ហ្វព ន៣០ស្ងង។ កាតពាក្ចិាបេួតមអាហ្វរចប់សផ្តីមពីអារុណរោះពតិ
ម្របាក្ដ(ហ្វា សជីរេ ទកិ្)រ ូតដល់ស្ងងលចិ។ បេួហ្វា រ ាូចាំបាច់ម្រតូវសនៀតមុនហ្វា សជីរ។ 

ម្របការស្ដលស្ាីឱ្យខូ្ចបួេាន : 
១.រមួដាំសណក្តាមម្របោប់សភទ: សគម្រតូវបួេេង នងិបងព់ិន័យសោយសោោះស្លងខ្ញុ ាំបសម្រម ី
សបីអត់ានម្រតូវបួេពីរស្ខ្ជាបោ់ា ។ សបីេិនជាោា នេមតាភាពម្រតូវផ្តលច់ាំណីអាហ្វរឱ្យ
អាក្ម្រក្ីម្រក្ចាំនួន៦០នាក្់ ស្តសបេីិនជាអត់សទៀត ោា នបញ្ញា អាីចាំសរោះសគសនាោះសទ។ 
២.សចញទឹក្កាម: សោយឱ្បសងីប ឬស្គា បអស្ងអល ឬស្ាីឱ្យសចញទកឹ្កាម។ 
ចាំស្ណក្ឯអាក្ស្ដលសដក្យលេ់បតិអតា់នបញ្ញា អាីសទ។ 
៣. ូប នងិផ្ឹក្ទកឹ្សោយចតិតចង់ សបីេនិជាសគសភលច បេួរបេ់សគម្រតឹមម្រតូវ។ 
៤.សចញឈាមសោយការជបឈ់ាម ឬការបរចិា គឈាម។ ចាំស្ណក្ឯការយក្
ឈាមបនតចិបនតួចសដីមបពីនិិតយជាំងឺ ឬក្៏សចញឈាមសោយអសចតនាដូចជា មុខ្
របួេ  ូរឈាមតាមម្រចមុោះ គមឺិនស្ាីឱ្យខូ្ចបេួសទ។  
៥.ក្អួតសោយចិតតចង់។ សបីេនិជាាន្ូលីចូលក្ាុងបាំពង់ក្ ឬខ្ពុរាត់ ឬបញ្ាូ ល
ទឹក្ក្ាុងម្រចមុោះ ស យីទឹក្ចូលក្ាុងបាំពង់ក្ ឬម្រេសមីលម្រេស្មរចួក្៏សចញទកឹ្កាម ឬក្៏
យល់េបតិ ឬក្៏សចញឈាម ឬក្អួតសោយអសចតនា សនាោះបេួរបេ់សគមិនខូ្ចសទ។ 
ស យីក្៏មិនម្រតូវបួេេងស្ដរ សលីក្ស្លងស្តការរមួដាំសណក្។ 
អាក្ស្ដល ូបអាហ្វរសោយគតិស្គា នថាសៅយប់សៅសឡយី ស្តសម្រកាយមក្ម្រស្គប់ស្ត
ដឹងចាេថ់ាជាសពលស្ងងគឺសគម្រតូវបួេេងវញិ។ អាក្ស្ដលបរសិភាគអាហ្វរសៅសពល
យប់សោយេងៃយ័ថាអារណុរោះគឺបេួរបេ់សគមិនខូ្ចសទ។ ស្តសបីេិនជាសគ
បរសិភាគសៅសពលស្ងងសោយេងៃយ័ថាស្ងងលិចគឺសគម្រតូវបួេេងវញិ។ 
ចាប់អាក្ស្ដលម្រស្គយបេួ: សគហ្វមម្រស្គយបេួសៅស្ខ្រា៉៉ឌនចាំសរោះអាក្ស្ដល
ោា នចាប់សលកី្ស្លងឱ្យសគម្រស្គយបួេ។ស្តចាំបាច់ម្រតូវម្រស្គយបួេចាំសរោះស្រេតីមក្រ
ដូវ និងឈាមឆ្លងទសនល នងិអាក្ស្ដលចង់េសស្រងាា ោះខ្លួនពីសម្រោោះថាា ក្ ់ឬក្តីវនិាេ។ េ ូ
ណាត់ចាំសរោះអាក្ស្ដលស្ាដីាំសណីរស្ដលសគអនុញ្ញា តឱ្យេឡាតក្សេីរគអឺាចម្រស្គយ

បួេ
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បួេបាន សបីេិនជាបួេស្ាឱី្យសគានការលាំបាក្។ សគអនុញ្ញា តចាំសរោះអាក្ជាំងឺ
ស្ដលខាល ចានសម្រោោះថាា ក្។់ សគអនុញ្ញា ឱ្យអាក្សៅក្ាុងភូមិស្ដលានបាំណងចង់
សចញដាំសណីរសៅសពលស្ងងអាចម្រស្គយបួេបាន ស យីស្រេតីស្ដលានស្ផ្ាសរោះនិងស្រេតី
ស្ដលបាំស កូ្នខាល ចានសម្រោោះថាា ក្់ដល់ាត យ នងិកូ្ន ឬខាល ចានសម្រោោះថាា ក្់កូ្ន ស្ត
ពួក្អាក្ទាំងសនាោះម្រតូវបួេេងវញិ។ ក្៏ប៉ុស្នតចាំសរោះស្រេតីស្ដលានស្ផ្ាសរោះ និងស្រេតី
ស្ដលបាំស កូ្នម្រតូវបេួេង ស យីផ្តល់ចាំណីអាហ្វរឱ្យអាក្ម្រក្ីម្រក្ជាសរៀងរាល់ស្ងង
បស្នាមសទៀត សបីអាក្ទាំងពីរខាល ចានសម្រោោះថាា ក្់ដល់កូ្នស្តប៉ុសណាណ ោះ។ 
ចាំសរោះអាក្ស្ដលអេមតាភាពបួេសោយស្គរភាពចេ់ជរា ឬានជាំងឺស្ដលអត់
េងឃមឹនងឹជាសគអនុញ្ញា តម្រស្គយបួេស្តម្រតូវផ្តលច់ាំណីអាហ្វរឱ្យអាក្ម្រក្ីម្រក្ាា ក្់ជា
សរៀងរាល់ស្ងង ស យីមនិចាំបាចប់ួេេងវញិសទ។ 
អាក្ស្ដលពនារការបួេេងសោយស្គរអេមតាភាពរ ូតដល់ស្ខ្រា៉៉ឌនឆ្ា ាំងាីសទៀតគ ឺ
ចាំបាច់ម្រតូវឱ្យបេួេងវញិស្តប៉ុសណាណ ោះ។ ស្តសបីសគពនារសពលសោយោា នចាប់សលកី្
ស្លងសនាោះសគម្រតវូបេួេង និងផ្តល់ចាំណីអាហ្វរឱ្យអាក្ម្រក្ីម្រក្ាា ក្់ជាសរៀងរាល់ស្ងង។ 
សបីេិនជាសបាោះបងក់ារបេួេងសោយស្គរអេមតាភាពរ ូតដល់ស្គល ប់សនាោះគឺោា ន
បញ្ញា អាីសនាោះសទ។ ស្តសបេីិនជាសគមិនបានបួេេងសោយោា នចាប់សលកី្ស្លង គឺម្រតូវ
ផ្តល់ចាំណីអាហ្វរឱ្យអាក្ម្រកី្ម្រក្ាា ក្់ជាសរៀងរាល់ស្ងង។ស យីេ ូណាត់ចាំសរោះបងបអូន
របេ់សគឱ្យបេួេងជាំនួេក្ាុងស្ខ្រា៉៉ឌននូវចាំនួនស្ងងស្ដលសគស្ាេម្របស្ េ ដូសចាោះស្ដរ
ការបួេលាបាំណន់ ម្រតូវស្ាជីាំនេួសគនូវរាល់ការលាបាំណន់ជាការម្របតិបតតិចាំសរោះអល់
សឡាោះ។ អាក្ស្ដលម្រស្គយបេួសោយស្គរក្រណីសលកី្ស្លង សម្រកាយមក្ក្រណីសលីក្
ស្លងសនាោះបានបាត់សៅវញិសៅសពលស្ងងស្នស្ខ្រា៉៉ឌន ក្៏ដូចោា ផ្ងស្ដរ កាស ាៀរចូល
ឥស្គល ម ឬស្រេតីស្ដលម្រជោះស្គអ តពឈីាមរដូវ ឬជាពីជាំងឺ ឬម្រតលបម់ក្ពីស្ាីដាំសណីរវញិ ឬ
សក្ាងស្ដលម្រគប់អាយុ ឬមនុេៃឆ្ាួតស្ដលជាវញិសៅសពលស្ងងស្នស្ខ្រា៉៉ឌនខ្ណៈស្ដល
ពួក្សគមិនបេួសនាោះចាំបាច់ម្រតូវឱ្យពួក្សគបេួេងវញិ េូមបសី្តពួក្សគបេួក្ាុងរយៈ
សពលស្ដលសេេេលក់្៏សោយ។ ចាំសរោះអាក្ស្ដលចាប់សលកី្ស្លងឱ្យម្រស្គយបួេក្ាុង
ស្ខ្រា៉៉ឌន សគមិនអនុញ្ញា តឱ្យអាក្សនាោះបួេអាីសផ្ៃងសនាោះសទ។  
បួេេ ូណាត់ 
ម្របសេីរបាំផុ្តគបឺួេមួយស្ងងម្រស្គយមួយស្ងង។ បនាា ប់មក្ គឺបួេសៅស្ងងចនានិងស្ងង
ម្រព េបត្ បនាា ប់មក្សទៀតគឺបេួក្ាុងមួយស្ខ្បីស្ងងលអបាំផុ្តសៅស្ងងទី (១៣.១៤.១៥) 
រាប់តាមស្ខ្ចនាគត ិ និងេ ូណាត់ឱ្យបសងាីនការបួេសៅស្ខ្មូ រឺរម៉ និងស្ខ្េាក្់
ហ្វព ន ស្ងងអាេូរ៉ា ស្ងងអារ ៉ាោះ និងម្របាាំមួយស្ងងស្នស្ខ្េាវ៉ាល់  ស យីមឹក្រូេបេួសៅ
ស្ខ្រហ៉្វា ប់ស្តមួយ ស្ងងជុាំអាត់ និងស្ងងសៅរ ៍ បួេស្ងងេងៃយ័គឺស្ងងទី៣០េាក្់ហ្វព ន 
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កាលណាស្ងងសនាោះសម ម្រេឡោះ។ សគហ្វមបួេស្ងងរយ៉៉ទាំងពរី ស្ងងសតីេៃរកី្ សលីក្
ស្លងអាក្ស្ដលម្រតូវេាំសឡោះេតាេម្រាប់ហ្វជាតាា៉តតួក្ និងក្ីរន៉។ 
ក្ាំណត់េាា ល់ 
❖ អាក្ស្ដលានហ្វទេឹ្ាំដូចជាជូនុប និងស្រេតីមក្រដូវ នងិឈាមឆ្លងទសនល សបី
អាក្ទាំងពីរម្រជោះស្គអ តមុនសពលសទៀបភលឺ គឺសគអនុញ្ញា តឱ្យពួក្សគពនារការមុជទឹក្
រ ូតដល់សម្រកាយអា ានរចួ ស្តម្រតូវរេួរាន់ ូបបាយបួេមុនអា ាន ស យី
បួេរបេ់ពួក្សគម្រតឹមម្រតូវ។ 
❖ សគអនុញ្ញា តឱ្យស្រេតីសលបថាា ាំពនាការមក្រដូវសៅក្ាុងស្ខ្រា៉៉ឌនក្ាុងសោល
បាំណងចូលរមួស្ាីអាំសពកុី្េលជាមួយពួក្អាក្មូេលីម សបីេិនជាោា នការបោ៉ះរល។់ 
❖ សគអនុញ្ញា តឱ្យអាក្បួេសលបទកឹ្ាត់ឬសេលេ សបាីនសៅក្ាុងបាំពង់ក្។ 
❖ ណាពី()បានានម្របស្គេនថ៍ា " ُِت  َلتزال مَّ

ُ
لُوا  ما ِِبريٍ  أ ُروا  اإِلْفَطارَ  َعجَّ خَّ

َ
ُحورَ  وأ " السُّ  

ានន័យថា «ម្របជាជាតិរបេ់ខ្ញុ ាំសៅស្តម្របសេីរជានិចា ដរាបណាពួក្សគរេួរាន់
ម្រស្គយបួេ នងិពនារការ ូបបាយបួេ»។ (អោះា៉ត់) 

ل َما َظاِهًرا  ينُ ادلِّ  يََزالُ  ََل " نَّ  الِفْطرَ  انلَّاُس  َعجَّ
َ
ُرْونَ  َوانلََّصاَرى  اْْلَُهودَ  أِل  ណាពីបនតសទៀតថា "يَُؤخِّ

«ស្គេនាឥស្គល មសៅស្តខ្ពេ់ម្រតស្ដតជានិចា ដរាបណាមនុេៃរេួរាន់ម្រស្គយបួ
េ។ ពីសម្ររោះពួក្ជី ា និងពួក្ម្រគិេត ពួក្សគពនារការម្រស្គយបួេ»។ (អាពូសទីវ ៉ូទ) 
➢េ ូណាតឱ់្យទូអាសៅសពលម្រស្គយបួេ ណាពី បានានម្របស្គេន៍ថា 

ائِمِ  إنَّ " " ََلتَُردُّ  َدْعَوةٌ  فِْطرِهِ  ِعْندَ  لِلصَّ  ានន័យថា«ជាការពិតណាេ់ េម្រាប់អាក្បេួ ខ្
ណៈសពលម្រស្គយបេួ គឺទូអាសគមិនម្រចនសចលសនាោះសឡយី»។ (អុីបនូា៉យោ៉ះ) 
ទូអាសៅសពលម្រស្គយបេួ ស្ដលានក្ាុងរវ៉ីាយ៉ត់ សោយ ណាព ីបានទូអាថា: " َذَهَب 

 ال 
ُ
َمأ ْجرُ  َوَثَبَت  الُْعُروُق  َواْبَتلَِّت  ظَّ

َ
ានន័យថា «បាត់សម្រេក្ទឹក្។ េរស្េ  "اللُ  َشاءَ  إنْ  اأْل

ឈាមានេាំសណីម និងទទលួបានផ្លបុណយ អិន េាអល់សឡាោះ»។(អាពូសទីវ ៉ូទ) 
➢េ ូណាតឱ់្យម្រស្គយបេួនងឹស្ផ្លសលាីម្រេេ់ ស្តសបោីា ន ជាមយួនឹងសលាីទុាំ សបអីត់
ានសទៀត សោយផ្ឹក្ទឹក្។ 
➢ អាក្បួេគបបសីជៀេវាងការសម្របមី្របាេ់ថាា ាំលាបម្រតបក្ស្ភាក្ ថាា ាំបនតក្់ស្ភាក្ ឬថាា ាំ
ោក្់ម្រតសចៀក្ក្ាុងសពលក្ាំពុងបេួ សោយកុ្ាំគិតពីការស្ខ្ាងសយបល់ោា ។ ស្តសបី
ចាំបាច់សម្របីដូចជាពាបាលជាំងគឺឺអត់ានបញ្ញា អាីសទ សទោះបីជារេជាតិស្នថាា ាំ
ពាបាលសនាោះម្រជាបដល់បាំពងក់្ក្៏សោយ គឺបួេរបេ់សគម្រតឹមម្រតូវ។ 
➢េ ូណាត់ឱ្យសម្របីម្របាេ់សវដុីោះស្ាញសៅម្រគប់សពលស្នការបេួមិនស្មនមឹក្រ ៉េូសទ។ 
➢ អាក្បួេចាំបាច់ម្រតូវសបាោះបងក់ារនិយយសដីមសគ ញុោះញង់សគ និងនិយយកុ្ 
ក្។ល។ សបីេិនជាាននរណាាា ក្់សជរសគ សគម្រតូវនិយយថា (ខ្ញុ ាំបេួ)។ សគម្រតូវ
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ស្ងរក្ាអណាត តរបេ់សគ និងអវៈយវៈរបេ់សគពីអាំសពបីាប គឺសគរក្ាបួេរបេ់សគ។ 
ណាពបីានានម្របស្គេនថ៍ា ានន័យថា«អាក្ណាមិនបានសបាោះបង់សចលរក្យ
េមតីកុ្ ក្ និងអាំសពីសបាក្ម្របាេ់សទសនាោះគឺអល់សឡាោះមនិម្រតវូការការសបាោះបង់
អាហ្វរ និងសម្រេក្ទឹក្របេ់សគសនាោះសទ»។ (អោះា៉ត់) 
➢េ ូណាត់េម្រាបអ់ាក្បួេ សបីសគអសញ្ា ីញសៅបរសិភាគអាហ្វរ ស យីសគក្ាំពុងបួេ
គឺសគម្រតូវទូអាឱ្យាា េ់អសញ្ា ីញសនាោះស្តម្របេិនសបីសគអត់បេួគឺសគម្រតូវអសញ្ា ីញសៅ ូប 
➢យប់ស្ឡឡាតុលក្សទីរគជឺាយប់ដ៏ម្របសេីរបាំផុ្តក្ាុងមួយឆ្ា ាំ។ ជាពិសេេគផឺ្ល
បុណយសៅ១០យប់ចុងសម្រកាយស្នស្ខ្រា៉៉ឌន។ ម្របាក្ដណាេា់នយប់មយួជាយប់
ស្ឡឡាតុលក្សទីរ ( القدر  ليلة ) ជាពិសេេគយឺប់ទ២ី៧។ អាំសពីលអសៅយប់សនាោះ
ម្របសេីរជាងការស្ាអីាំសពលីអ ចាំនួនមយួរន់ស្ខ្។ យប់សនោះានេញ្ញា េាា ល់ដូចជា 
ស្ងងរោះសៅសពលម្រពកឹ្ភលឺថាល  មិនេូវសៅត ខាល ាំង អាកាេធ្លតុឋតិក្ាុងក្ម្រមិតម្យម ជួនកាល
មនុេៃជួបនឹងយប់សនោះ ស្តសគមិនដឹងខ្លួន។ ដូសចាោះ ចាំបាចម់្រតូវខ្ិតខ្ាំស្ាអុីីបាហ្វា ត់
ក្ាុងស្ខ្រា៉៉ឌន ជាពិសេេសៅ១០យប់ចុងសម្រកាយ។ 
 ម្របុងម្របយត័ាកុ្ាំឱ្យខ្ក្ខានក្ាុងយបណ់ាសោយពុាំបានសម្រកាក្េឡាត។ សបីេនិជាសគ
េឡាតតារស៉វេ៉រមួោា  សគពុាំម្រតូវសចញមុននងឹអុាីាំបញ្ាបេ់ឡាតតារស៉វេ៉សនាោះសទ
សដីមបទីទលួបាននូវការក្ត់ម្រតាឱ្យសគបានផ្លបុណយសេាីនងឹេឡាតសពញមួយយប។់ 
➢ ចាំសរោះអាក្ស្ដលចប់សផ្តីមបួេេ ូណាត ់ យក្លអគួរស្តបួេឱ្យចប់សៅស្ងងសនាោះ 
ស្តមិនវ៉ាជិបសនាោះសទ។ ស្តសបីេិនជាសគចងវ់ប់បេួវញិគឺោា នបាបអាីសនាោះសទ  
ស យីក្៏មិនម្រតូវបួេេងវញិស្ដរ។ 
➢ សអៀក្ទីកា ា គឺជាការស្គា ក្់សៅក្ាុងា៉េាិតរបេអ់ាក្ឥស្គល មស្ដលានម្របាជាញ
សដីមបសីោរពម្របតិបតតិចាំសរោះអល់សឡាោះ។ លក្េខ្ណឌ  អាក្ស្ដលសអៀក្ទីកា ាម្រតូវម្រជោះ
ស្គអ តពីហ្វទីេ្ាំ។ អាក្ស្ដលសអៀក្ទីកា ាមិនម្រតូវសចញពីក្ាុងា៉េាិតសលីក្ស្លងស្ត
ានការចាំបាច់ ដូចជាការបរសិភាគ បត់សជីងតូច ឬបត់សជីង្ាំ មុជទឹក្វ៉ាជិបជាសដី
ម។ ការសអៀក្ទីកា ាម្រតូវបានចត់ទុក្ជាសា ៈ សបីសចញពា៉ីេាិតសោយអត់ាន
ការចាំបាច់ ស យីនឹងការរមួដាំសណក្។ េ ូណាត់អាចស្ាីបានម្រគប់សពល ស សីៅក្ាុង
ស្ខ្រា៉៉ឌនជាេ ូណាត់ មូអឹក្កាត់ ជាពិសេេសៅ១០យប់ចុងសម្រកាយស្នស្ខ្សនោះ។ រ
យៈសពលសអៀក្ទីកា ាតិចបាំផុ្តគឺ១សា៉ង ស យីេ ូណាតម់ិនម្រតូវឱ្យតិចជាងមួយ
ស្ងងមួយយប់សនាោះសទ។ ស្រេតីមនិអាចសអៀក្ទីកា ាបានសទ សលីក្ស្លងស្តានការ
អនុញ្ញា តពីបតី។ េ ូណាត់ចាំសរោះអាក្សអៀក្ទីកា ាម្រតូវរវល់នងឹការសោរពេកាា រៈនិង
ការម្របតិបតតិ ស យីម្រតូវកាត់បនាយម្របការមួយចាំនួនសទោះបីចាប់អនុញ្ញា ត និងម្រតូវ
សជៀេវាងពីអាីស្ដលោា នបានការេាំរាប់ខ្លួនសគ។ 
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ចាំបាច់ម្រតវូស្ាីហ្វជា និងអ ុ ៊ុំសរ៉ាោះឱ្យបានមតងក្ាុងមួយជីវតិ។ 
លក្េខ្ណឌ ចាំបាច់ស្នការស្ាីបុណហ្វជា និងអ ុ ៊ុំសរ៉ាោះាន : 

១. ឥស្គល ម ២. ានបញ្ញា  ៣. ម្រគបអ់ាយុ(ដឹងក្តី) ៤. ានេិទធិសេរភីាព ៥.ាន
លទធភាព គាឺនសស្គ  ុយ នងិការស្ាីដាំសណីរ។ ចាំស្ណក្ឯស្រេតីម្រតូវានលក្េខ្ណឌ ទី
៦គឺម្រតូវានម៉ោះរម៉ (មិនអាចការជាមួយោា បានជាសរៀងរ ូត)សៅជាមួយោត់ ។  
ហ្វជារបេ់ោត់ក្៏ម្រតមឹម្រតូវស្ដរសោយោា នមោ៉ះរ៉ាម ស្តោតា់នបាប។ ចាំសរោះអាក្
ស្ដលម្របស្ េមិនបានស្ាីរ ូតដលស់្គល ប់ សគម្រតូវ ូតយក្ម្រទពយេមបតតិរបេ់សគ
សៅស្ាីហ្វជាី និងអុាំសរ៉ាោះជាំនេួឱ្យអាក្សនាោះ។ អាក្កាស ាៀរ និងមនុេៃឆ្ាួតហ្វជារបេ់
ពួក្សគមនិម្រតឹមម្រតូវសនាោះសទ។ ចាំស្ណក្ឯកូ្នសក្ាង នងិខ្ញុ ាំបសម្រមហី្វជាគឺម្រតឹមម្រតូវ ស្តសគ
មិនចតទុ់ក្ហ្វជារបេ់អាក្ទាំងពីរជាហ្វជាឥស្គល មសនាោះសទ។ អាក្ោា នលទធភាពដូច
ជាអាក្ម្រក្ សបីសគខ្ាីម្រទពយអាក្ដស្ទសៅស្ាីហ្វជាគឺម្រតឹមម្រតូវ។ អាក្ណាស្ាីហ្វជាឱ្យអាក្
ដស្ទ ស យីសគមិនទន់ស្ាីហ្វជាេម្រាបខ់្លួនឯងសនាោះ ដូសចាោះហ្វជាស្ដលសគស្ាីសនាោះ
នឹងធ្លល ក្់បានសលីសគស្ដលជាបុគាលស្ាីស្តប៉ុសណាណ ោះគឺហ្វជា ារឺទូ។ 
ការរក់្សអៀេរម៉: េ ូណាត់ចាំសរោះអាក្ស្ដលចង់រក្់សអៀេរម៉ ម្រតូវមុជទឹក្ េាអ ត
ខ្លួន លាបទឹក្អប់ សោោះឱ្យអេ់នូវេសមលៀក្បាំរក្់ស្ដលានសងារ រក្់ស្គរុង និងម្រក្
ណាត់ពណ៌េពីរ បនាា ប់មក្សណៀតសអៀេរម៉សោយសរលថា : 
ا  ُعْمَرةً  امهلل  ََلَّْيَك (   )وعمرة  حجا  ،أو  ،أوَحجًّ  សបីេនិជាសគានការម្រពួយបារមភ សគម្រតូវ
សរលថា  ( َْحبَْسَتِن  َحْيُث  َفَمِحّلِّ  َحابٌِس  َحبََسِنْ  فَإِن  )  
អាក្ស្ាីហ្វជាានរសបៀបម្របតិបតតិ៣េម្រាប់សម្រជីេសរេី:  
១. អតាត មុ័តតួក្ «اتلمتع» ២. អាល់អុិ ារត៉ «اإلفراد» ៣. អាលគ់ីរន៉ «القران» ។ ហ្វជា
ស្ដលម្របសេីរបាំផុ្តគឺហ្វជាអតាត មុ័តតួក្ គឺសនៀតកាន់សអៀេរម៉ស្ាីអុាំសរ៉ាោះក្ាុងរដូវហ្វជា 
រចួសចញពីអ ុ ៊ុំសរ៉ាោះ ស យីសនៀតកាន់សអៀេរម៉ស្ាីហ្វជាសៅក្ាុងឆ្ា ាំសនាោះ។ អាល់អុិ ារត៉
គឺសណៀតកាន់សអៀេរម៉ស្ាីហ្វជាស្តមួយគត់។ ចាំស្ណក្ឯ អាល់គីរន៉វញិគឺសណៀត
កាន់សអៀេរម៉ស្ាីទាំងពីរ ឬសនៀតសអៀេរម៉ស្ាីអុាំសរ៉ាោះ សម្រកាយមក្បញ្ាូ លហ្វជា
ជាមួយនឹងអុាំសរ៉ាោះមុននឹងចប់សផ្តីមតវា ា។ 
សៅសពលអាក្ស្ដលចង់ស្ាីហ្វជាសឡងីសលីយនតជាំនិោះរចួរាល់ម្រតូវេូម្រតតាលព់ីយោ៉ះថាៈ 

َْمدَ  إِنَّ  ََلَّْيَك، لََك  َلرََشِيَْك  ََلَّْيَك  ََلَّْيَك، اللَُّهمَّ  ََلَّْيَك  .لََك  َلرََشِيَْك  َوالُْملَْك، لََك  َوانلِّْعَمةَ  احلْ  
េ ូណាតេូ់ម្រតវាឱ្យបានសម្រចីន ស យីេូម្រតខាល ាំងៗ រឯីស្រេតីវញិគឺម្រតូវេូម្រតតិចៗ ឮស្ត

ហ្វជា និងអ ុ ៊ុំសរ៉ាោះ
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ខ្លួនឯងបានស យី។ 
ម្របការស្ដលសគហ្វមសៅសពលកាន់សអៀេរម៉: ១. សការេក្ ់ ២. កាត់ម្រក្ចក្ ៣.
រក្់េសមលៀក្បាំរក្ា់នសងារេម្រាប់បុរេ។ សលកី្ស្លងស្តសបអីត់ានស្គរុង អាច
រក្់សខា ឬសបីអត់ានស្េបក្សជីងផ្តា ត់អាចរក្់ស្េបសជីងខ្លុបបាន ស យីមិនម្រតូវ
ពិន័យសទ ៤.រក្វ់ាួតក្ាល េម្រាប់បុរេ ៥.លាបទឹក្អបស់ៅសលីខ្លួននិងេសមលៀ
ក្បាំរក្់ ៦.េាល បេ់តាម្របាញ់ ស្តសបីេតាស្គហ្វវ សគអនុញ្ញា តឱ្យេាំលាប់ ៧. ស្ាី
ចាំណងអារ ៍ពិរ ៍ គឺហ្វរុា ាំស្តមិនម្រតូវពនិ័យអាីសទ ៨.បោ៉ះស្រេតីសោយានតណាា
មិនស្មនតាមម្របោប់សភទសទ គឺម្រតូវពិន័យ េតាសចៀមមយួក្ាល ឬបេួបីស្ងង ឬផ្ត
ល់ចាំណីអាហ្វរឱ្យអាក្ម្រក្ីម្រក្ចាំនួន៦នាក្់  ៩.រមួដាំសណក្មុននឹងសចញពីតាំណមទី
១ « األول اتلحلل » គហឺ្វជារបេ់សគម្រតូវខូ្ច ស យីចាំបាច់ស្ាីបាំសពញបស្នាមនងិេង
វញិសៅឆ្ា ាំសម្រកាយ ជាមួយនឹងការេសមលោះេតាអូដឋ ស យីស្ចក្ឱ្យអាក្ម្រក្ីម្រក្សៅមកឹ្ាោះ 
ស្តសបីេិនជាសម្រកាយពីសចញពតីាំណមទី១រចួ « األول اتلحلل » ហ្វជារបេ់សគមិនខូ្ច
សទស្តម្រតូវពិនយ័េសមលោះេតាអូដឋមួយក្ាលស្ចក្ស្គចជូ់នអាក្ម្រក្សៅមឹក្ាោះ។សបេីិន
ជារមួដាំសណក្ក្ាុងអុាំសរ៉ាោះគអុឺាំសរ៉ាោះសនាោះម្រតូវខូ្ច ស យីម្រតូវពិន័យេតាសចៀមមួយ
ក្ាល នងិម្រតវូស្ាេីងវញិ។ ស្តសម្រៅពីរមួដាំសណក្ មនិស្ាីឱ្យខូ្ចហ្វជា និងអុាំសរ៉ាោះ
សនាោះសទ។ ស្រេតកី្៏ដូចបុរេស្ដរស្តសគអនុញ្ញា តឱ្យស្រេតីរក្់េសមលៀក្បាំរក្់ស្ដលាន
សងារ ស យីមិនម្រតូវ ទទូរមុខ្ ឬរក្់ស្េបមុខ្ និងសម្រស្គមស្ដ។ 
ការពិន័យានពីរ : ១. ជសម្រមេី « اتلخيري لع » គពឺិន័យសោយសការេក្់ ឬសម្របីទឹក្
អប់ ឬកាត់ម្រក្ចក្ ឬរក្វ់ាួតក្ាល ឬរក្េ់សមលៀក្បាំរក្់ានសងារេម្រាបបុ់រ
េ។ សគផ្តលជ់សម្រមីេជាមួយនឹងការបេួបីស្ងង ឬផ្តលច់ាំណីអាហ្វរឱ្យអាក្ម្រក្ចាំនួន
៦នាក្។់ េម្រាប់អាក្ម្រក្ាា ក្ឱ់្យក្នលោះេក្(គឺមួយគីឡូក្នលោះ) ឬេសមលោះេតាសចៀម
មួយក្ាល។ ចាំសរោះការម្របាញ់េតាវញិម្រតូវេងដូចេតាណាស្ដលសគបាន
ម្របាញ់ សបេីិនជាាន សបីោា នសទ ម្រតូវសចញជាលុយសេាីនឹងតស្មលេតាសនាោះ។ 
២. តាមលាំោប់លាំសោយ « الرتتيب لع  » ពិន័យចាំសរោះអាក្ស្ាហី្វជាអ័តាត មុត័តួក្ និងហ្វ
ជាគីរន៉ម្រតូវពនិ័យជាេតាសចៀម ស យីពិន័យចាំសរោះការរមួដាំសណក្គេឺតាអូដឋ សបី
អត់ានម្រតូវបួេបីស្ងងសៅសពលស្ាីហ្វជា ស យីបួេម្របាាំពីរស្ងងសៅសពលម្រតលប់មក្វ ិ
ញ។ ការេសមលោះេតា ឬបរចិា គចាំណីអាហ្វរគឺេម្រាប់អាក្ម្រក្ីម្រក្សៅមឹក្ាោះ។ 
ចូលទឹក្ដីមឹក្ាោះ: សៅសពលអាក្ស្ាីហ្វជាចូលា៉េាតិហ្វរ៉ាម ម្រតូវេូម្រតទូអាសៅសពល
ចូល ា៉េាតិ បនាា ប់មក្ចបស់ផ្តីមតវា ាអ ុមសរ៉ាោះ សបីស្ាីហ្វជាអ័តាត មុត័តួក្ ឬតវា ា
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ស្គា គមន៍ ឬសគសៅថា តវា ាកូ្ទូម « قدوم ال  طواف » សបីេិនជាស្ាីហ្វជាអុី ារត៉ ឬគីរ ៉
ន ម្រតូវរក្់ម្រក្ណាត់ សោយពទ័ធ ពីសម្រកាមស្គា ស្គត ាំ ស យីជាយទាំងេងខាងព័ទធពី
សលីស្គា ខាងសឆ្ាងរបេ់សគ។ សគចប់សផ្តីមតវា ាសៅម្រតង់ងាសលា កាន់ងា «احلجراألسود » 
សលា សនាោះ នងិសងីបវា ឬស្ាីជាេញ្ញា  ស យីេូម្រតថា « أكْب الل الل، بسم » ម្រតូវស្ាីស្បប
សនោះម្រគបជុ់ាំទាំងអេ។់ ម្រតូវោក្់ក្័ក្ ពោះសៅខាងសឆ្ាងស្ដ ស យីតវា ាម្របាាំពីរជុាំ សដីរ
ឱ្យញាប់(ញាប់បនតិច និងសបាោះជាំហ្វនខ្លីៗ)សៅបជុីាំដាំបូងតាមលទធភាព។ ចាំសរោះជុាំ
ស្ដលសៅសេេេល់ម្រតូវសដីរ្មាតា។ សៅសពលសៅដលជ់ិតម្រជុងយ៉ា៉ន ី «  الركن 
ម្រតូវកាន់ម្រជុងសនាោះ សបីេិនជាអាចសៅដល់។ សៅចសនាល «اْلمان ោះម្រជងុទាំងពីរម្រតូវ
េូម្រតថា « انلار  عذاب  وقنا حسنة اآلخرة وىف حسنة ادلنيا  ىف آتنا ربنا »  ស យីម្រគប់ជុាំទាំង
អេ់ម្រតូវេុាំទូអាតាមស្តចិតតម្របាថាា ចង់បាន។ បនាា ប់មក្សទៀត សបីេិនជាអាចគឺម្រតូវ
េឡាតពីរ រកឹ្អាត់សៅសម្រកាយា៉ក្ម «املقام» ។ក្ាុងពីររកឹ្អាតស់នោះេូម្រតេូសរ៉ាោះអាល់
កា ារី ៉ូន « فرونالاك » នងិអាល់សអៀខ្សឡេី «اإلخالَص»។ បនាា ប់មក្ផ្កឹ្ទឹក្ ាាំ ាាំ
ឱ្យសម្រចីន រចួម្រតលប់សៅកាន់ងាសលា វញិ កាន់ឬរល់វា សបីេនិជាអាច។ បនាា ប់មក្ 
ទូអាសៅសពលឋតិសៅ(ចសនាល ោះរវាងងាសលា  និងទា រក្័ក្ ពោះ) រចួសចញដាំសណីរសៅ
កាន់ េហ្វា » សឡងីសៅសលី ស យីេូម្រតថា «الصفا »  

ْ
بَْدأ

َ
  بَِما  أ

َ
ِ  اللُ  بََدأ هِ ب » រចួេូម្រត

បនាូលរបេ់អល់សឡាោះថា 
  نثڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژڑڑ ککک ک گ گ گ گڳڳڳڳڱ ڱ ڱ ڱ ںمث
ានន័យថា«ជាការពិតណាេ់ភាាំេហ្វា  និងភាាំា៉រវោ៉ះគឺជាស្ផ្ាក្មយួស្នអតត
េញ្ញា ណស្គេនារបេ់អល់សឡាោះ។ ដូសចាោះ ចាំសរោះអាក្ស្ដលស្ាីហ្វជា ឬអុាំសរ៉ាោះសៅ
វហិ្វរក័្ក្ ពោះ គឺោា នក្ាំ ុេអាីសទ សបីសគស្ាសី្គអុីរវាងភាាំទាំងពីរសនោះ។ ចាំសរោះអាក្
ស្ដលេា័ម្រគចតិតស្ាីអាំសពលីអ ពិតម្របាក្ដណាេ់អល់សឡាោះមហ្វដឹងគុណ មហ្វដឹង»
។ (អាល់សហ្វព គសរ៉ាោះ : ១៥៨) 
េូម្រតតឹក្សពៀរ នងិតោះលីល តម្រមង់សៅកាន់ 
គីបឡ័ត ស យីសលីក្ស្ដទាំងពរីរចួេុាំទូអា រចួស យីចុោះមក្វញិចុោះសោយសដីរេាំសៅ
សៅកាន់សភលីងេញ្ញា ពណ៌ស្បតង « األخض  العلم » រចួស យីម្របញាប់សៅកាន់សភលីង
េញ្ញា សផ្ៃងសទៀត « اآلخر  العلم » សម្រកាយមក្បនតដាំសណីររ ូតដល់ា៉រវោ៉ះ ស យីម្រតូវ
ស្ាីដូចស្ដលសគស្ាីសៅសលីភាាំេហ្វា ស្ដរ។ រចួស យីចុោះមក្វញិ ម្រតូវស្ាីដូចស្ដលបាន
ស្ាីសៅជុាំទីមយួស្ដររ ូតដល់ម្រគប់ម្របាាំពីរជុាំ។ ពេីហ្វា សៅកាន់ា៉រវ៉ាេ១ជុាំ ស យី
ពីា៉រវោ៉ះសៅកាន់េហ្វា គឺ១ជុាំសទៀត ស យីស្ាីស្បបសនោះ។ បនាា ប់មក្ម្រតូវកាត់េក្់ ឬ
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សការេក្់ ស្តសការេក្់លអជាង សលីក្ស្លងស្តស្ាីអុាំសរ៉ាោះអ័តាត មុត័តួក្ ពីសម្ររោះសគនឹងស្ាី
ហ្វជាបនាា បព់ីអុាំសរ៉ាោះរចួ។ ចាំស្ណក្ឯហ្វជាគីរន៉ និងអុី ារត៉គឺសគមិនទន់អនុញ្ញា សទ 
បនាា ប់ពតីវា ាស្គា គមន៍ ) القدوم  طواف ( រ ូតដល់គប់សោលសៅស្ងងរយ៉៉ (ជ៉ាាំរតុ៉ល
អាក្ពោះ)។ ស្រេតកី្៏ដូចបុរេស្ដរ ម្រោន់ស្តស្រេតមីិនម្រតូវសដីរសលឿនសទសៅ 
សពលតវា ា និងស្គអុី។ លក្េណៈស្ាីបុណយហ្វជា : សៅស្ងងអាត់សតីរវយីោ៉ះ «الرتوية»  
ជាស្ងងទីម្របាាំបីម្រតូវសនៀតកាន់សអៀេរម៉ សបីេនិជាផ្ាោះរបេស់គសៅក្ាុងទកឹ្ដីមកឹ្ាោះ 
ស យីសគស្ាីដាំសណីរសៅកាន់មណីាសដីមបសីដក្សៅទីសនាោះសៅយប់ទីម្របាាំបនួ។ សៅ
សពលម្រពឹក្ស្ងងរោះស្នស្ងងទីម្របាាំបនួម្រតូវស្ាីដាំសណីរសៅកាន់អារ ៉ាោះ។លុោះស្ងងសម្រទតេឡា
ត ៃូ ួរ រមួជាមយួនឹងអាសេីរសោយក្សេីរ (បម្រងួម) ស យីសៅអារ ៉ាោះ
ទាំងមូលជាក្ស្នលងេម្រាបស់្គា ក្់សៅ សលកី្ស្លងស្តម្រជលង (អូរណ៉ាេ់)។ ម្រតូវ
េូម្រតឱ្យបានសម្រចីននូវ : « قدير  شيئ  لك  لع  وهو  حلمد ا  ول  امللك  ل،ل  َلرشيك  وحده  الل  إَل  هلإ  َل  »
ម្រតូវខ្ាំម្របឹងទូអា និងតាវហ្វព ត់ និងសពញចិតតម្របតិបតតិចាំសរោះអល់សឡាោះ។ សៅសពលស្ងង
លិចស្ាីដាំសណីរសៅកាន់មុេោលី ាោះ « مزدلفة» សោយចិតតនឹងនរ និងេងប់សេងៀម 
សោយេូម្រតតាល់ពីយោ៉ះ និង ៃសីក្ៀរ។ សៅសពលសៅដល់មុេោលី ាោះ « مزدلفة» ម្រតូវ
េឡាតា៉ស្រ ាបិ រមួជាមួយនឹងអុីេាសោយក្សេីរ រចួស យីសដក្សៅទីសនាោះ។ 
បនាា ប់មក្េឡាតេូសហ្វព ោះឱ្យទន់សពល ស យីអងាុយសៅទីសនាោះសោយេុាំទូអារ ូត
ដល់សម ភលឺម្រេឡោះ ស យីម្រតូវសចញដាំសណីរមុនស្ងងរោះ សៅសពលសៅដល់ម្រជលង វ៉ាទី
មូស េីសេីរ « حمس  واد  » សបីេិនជាអាចម្រតូវសដីរសលឿនបនតិច រ ូតដល់មីណា ស យី
ចប់សផ្តីមគប់សោលសៅចាំសរ៉ាោះអាក្ ពោះ « العقبة  رة ج  » ចាំនួនម្របាាំពីរដុាំម្រក្ួេតូចៗប៉ុន
ម្រោប់េស្ណត ក្។ រាល់ការគប់ម្រោប់ម្រក្ួេនីមួយៗម្រតូវេូម្រតតឹក្សពៀរសលីក្ស្ដទាំងពីរ 
សៅសពលគប់។ លក្េខ្ណឌ ម្រតូវឱ្យម្រោប់ម្រក្ួេធ្លល ក្់ក្ាុងអាងសនាោះ សទោះបីជាដុាំងាសនាោះ
មិនប៉ោះនឹងបសងាា លសនាោះក្៏សោយ។ ម្រតូវវប់េូម្រត តាលពីយោ៉ះសៅសពលចប់សផ្តី
មគប់ រចួស យីេសមលោះេតា សម្រកាយមក្ម្រតូវសការេក្់ ឬកាត់េក្់ ស្តសការេក្់លអជាង
កាត់។ សៅសពលគប់សោល សគអាចស្ាីអាីបានម្រគប់យ៉ងសលីក្ស្លងស្តស្រេតី ស យីសនោះ
គឺជាការសចញពីតាំណមទី១ « األول  اتلحلل  »។ បនាា ប់មក្បនតដាំសណីរមក្កាន់មឹក្ាោះ  
ស យីតវា ាអុីហ្វា សហ្វា ោះ គឺតវា ាវ៉ាជិបសដីមបបីស្រងាប់ក្មាវ ិ្ ីហ្វជា។ បនាា ប់មក្ស្ាីស្គ
អុីរវាងេហ្វា និងា៉រវោ៉ះ សបីេិនជាហ្វជាអាល់មូតាមុ័តតួក្ ឬមិនទន់ស្ាីស្គអុីជាមួយ
នឹងតវា ាកូ្ទូម។ សបីេិនជាសគបានស្ាីដូសចា ោះគឺសគអនុញ្ញា តឱ្យស្ាីអាីម្រគប់ស្បបយ៉ង
េូមបសី្តស្រេតី សនោះគឺជាការសចញពីតាំណមទី២ « اثلان  اتلحلل  » បនាា ប់មក្ម្រតលប់សៅមី
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ណា ស យីសដក្ឱ្យម្រគប់ចាំនួនយប់សៅទីសនាោះគឺវ៉ាជិប។ គប់សោលបនាា ប់ពីស្ងងសម្រទត 
សៅសោលនីមួយៗចាំនួនម្របាាំពីរដុាំម្រក្ួេ  ចប់សផ្តីមពីសោលទីមួយ គប់វាចាំនួនម្របាាំពីរ
ដុាំ បនាា ប់មក្បនតដាំសណីរសៅមុខ្បនតិច ស យីវរេុាំទូអាពីអល់សឡាោះ។ សពលសៅ
ដល់សោលក្ណាត ល ម្រតូវគប់វាចាំនួនម្របាាំពីរដុាំម្រក្ួេ ស យីេុាំទូអា។ បនាា ប់ពីគប់
សោលអាក្ ពោះស យីមិនម្រតូវវប់សៅទីសនាោះសទ។ សៅស្ងងទីពីរគប់ដូចោា ស្ដរ សបីេិន
ជាចង់សចញដាំសណីរចូរចក្សចញមុនស្ងងលិច។ ស្តសបីេិនជាស្ងងលិចសៅស្ងងទី១២សៅ
មីណាសគចាំបាច់ម្រតូវស្តសដក្សៅទីសនាោះ និងគប់សោលសៅស្ងងស្េអក្ សលីក្ស្លងស្តក្ាុង
ក្រណីចសងអៀត ស យីសគសបតជាញ ចិតតសចញ គឺោា នបញ្ញា អាីសទ សទោះបីជាសម្រកាយសពលស្ងង
លិច។ ចាំស្ណក្ឯហ្វជាគីរន៉ក្៏ដូចអុី ារត៉ស្ដរ ម្រោន់ស្តសគម្រតូវេសមលោះេតាដូចជាអ័តាត
មុ័តតួក្ស្ដរ។ សបីេិនជាសគចង់វលិម្រតឡប់សៅរក្ម្រក្ុមម្រគួស្គររបេ់សគវញិ គឺសគមិនអាច
សចញសៅបានសទ លុោះម្រតាស្តសគសៅតវា ាលាសៅវហិ្វរស្ពតុលសឡាោះេិន សម្ររោះជា
សពលសវលាចុងសម្រកាយបងអេ់របេ់សគសៅស្ពតុលសឡាោះ។ សលីក្ស្លងស្តស្រេតីស្ដលាន
រដូវ និងឈាមឆ្លងទសនលគឺសគពុាំម្រតូវតវា ាលាសនាោះសទ។ សបីេិនជាសគស្ាីជាំនួញបនាា ប់
ពីតវា ា សគម្រតូវម្រតលប់មក្តវា ាមតងសទៀត។ ចាំសរោះអាក្ស្ដលសចញមុនតវា ាលា 
ចាំបាច់ម្រតូវម្រតលប់មក្វញិ សបីេិនជាសៅជិត ស្តសបីសៅឆ្ង យសគម្រតូវេសមលោះេតា។ 
រូកុ្នហ្វជាានបួន ១. អាល់សអៀេរម៉ គឺសនៀតចូលពិ្ហី្វជា។  
២.វប់េម្រាក្សៅទីភាាំអារ ៉ាោះ។ ៣.តវា ា (អីហ្វា សហ្វា ោះ)។ ៤.ស្ាសី្គអុីហ្វជា។  
វ៉ាជិបហ្វជាានម្របាាំបីគឺ:  
១.សនៀតកាន់សអៀេរម៉សៅមកី្ត។ ២.វប់សៅអារ ៉ាោះរ ូតដល់យប់។ ៣.សដក្
េម្រាក្សៅមុេោលី ាោះរ ូតដល់រ ាំលងអម្រធ្លម្រត។ ៤.សដក្េម្រាក្សៅមណីា
បុ៉នាា នយបក់្ាុងស្ងងសតីេរកី្។ ៥.គប់សោល។ ៦.សការេក្ ់ឬកាត់េក្។់  
៧. តវា ាលាដាំសណីរ។ 8.េសមលោះេតាេម្រាប់អាលមូ់តាមត័តកិ្ និងគីរន៉។  
រូកុ្នអ ុ ៊ុំសរ៉ាោះានបី : ១. សអៀេរម៉។ ២. តវា ាអ ុ ៊ុំសរ៉ាោះ។ ៣. ស្ាសី្គអុីអ ុ ៊ុំសរ៉ាោះ។  
វ៉ាជិបអ ុ ៊ុំសរ៉ាោះានពីរ : ១.សអៀេរម៉ពីមីក្ត។ ២.សការេក្់ ឬកាត់េក្។់  
❖ ចាំសរោះអាក្ស្ដលសបាោះបង់រូកុ្នណាមួយ ពិ្ ីអុីហ្វព ហ្វា ត់ហ្វជាមិនម្រគប់លក្េណៈ
សទ សលីក្ស្លងស្តានរូកុ្នសនោះ។ ចាំសរោះអាក្ស្ដលសបាោះបង់ម្របការវ៉ាជិប ម្រតូវពនិ័យ
សោយេសមលោះេតា។ រឯីអាក្ស្ដលសបាោះបង់េ ូណាត់ គឺសគពុាំម្រតវូស្ាីអាីទាំងអេ់។ 

លក្េខ្ណឌ ស្ដលស្ាីឱ្យតវា ាសៅក័្ក្ ពោះម្រតឹមម្រតវូាន១៣:  
១.ឥស្គល ម។ ២. ានបញ្ញា ។ ៣.សនៀតជាក្ល់ាក្ម់ួយ។ ៤.ដល់សា៉ងតវា ា។  
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៥.បទិបាាំងសក្រ តខ្ាា េតាមលទធភាព។ ៦.ស្គអ តេអាំពីហ្វទេីពុាំស្មនេម្រាប់សក្ាងសទ។ 
៧.តវា ាម្រគប់ម្របាាំពីរជុាំសោយម្របាក្ដ។ ៨.ោក្់ក្័ក្ ពោះសៅខាងសឆ្ាងខ្លួនឯង ម្រតូវស្ាី
សឡងីវញិ សបេីិនជាានក្ាំ ុេក្ាុងការតវា ា។ ៩.ពុាំម្រតូវម្រតលប់សម្រកាយវញិ សោយ
សដីរ។ ១០.សដីរចាំសរោះអាក្ស្ដលានលទធភាព។ ១១.ស្ាីបនតបនាា ប់រវាងជុាំនីមយួៗ។ 
១២.ឋតិសៅក្ាុងបរសិវណា៉េាតិហ្វរម៉។ ១៣.ចប់សផ្តមីតវា ាសៅម្រតង់ងាសលា ។ 
េូណាត់សៅសពលតវា ា៖ កាន់ និងរល់ងាសលា  សងបីវា តកឹ្សពៀរសៅស្ក្បរវា កាន់
ម្រជុងយ៉ា៉នី រក្់សអៀេរម៉ពទ័ធខ្លួន សដីរញាប់សជីង និងសដីរ្មាតាតាមក្ស្នលងស្ដល
ម្រតូវសដីរ្មាតា ទូអានិង ៃុសីក្ៀរសៅសពលតវា ា សៅស្ក្បរស្ពតុលសឡាោះ នងិេឡាត
ពីររកឹ្អាត់សៅសម្រកាយា៉ក្ម។ 
លក្េខ្ណឌ ស្គអុាីនម្របាាំបនួ ៖ ១.ឥស្គល ម។ ២.ានស្គា រតលីអ។ ៣.សនៀត។  
៤.បនតបនាា ប់។ ៥.សដីរេម្រាបអ់ាក្ស្ដលានលទធភាព ៦.ម្រគប់ម្របាាំពីរជុាំ  
៧.ស្គអុីចុោះសឡងីសលភីាាំេហ្វា  និងា៉រវោ៉ះ។ ៨.ស្ាបីនាា ប់ពតីវា ាបានម្រតឹមម្រតូវ។  
៩.សផ្តមីសោយចាំនួនសេេពភីាាំេហ្វា  និងចាំនួនគូពីភាាំា៉រវោ៉ះ។ 
េូណាត់ស្ាសី្គអុី៖ ម្រជោះស្គអ តពីហ្វទីេ នងិភាពក្ខ្ាក្ ់បិទបាាំងសក្រ តខ្ាា េ  ៃុសីក្ៀរ
និងទូអាសៅសពលក្ាំពុងស្ាសី្គអុី សដីរសលឿន និងសដីរ្មាតាតាមក្ស្នលងរបេ់វា  ស្គ
អុីចុោះសឡងីសលីភាាំេហ្វា នងិា៉រវោ៉ះ ម្រតូវស្ាីបនតបនាា ប់ោា រវាងស្គអីុនិងតវា ា។ 
ក្ាំណត់េាា ល់៖ ជាការម្របសេីរបាំផុ្តគឺគប់សោលក្ាុងស្ងងស្តមួយ ស្តសបីពនាររ ូត
ដល់ស្ងងស្េអក្ ឬដល់ស្ងងចុងសម្រកាយស្នស្ងងសតេីរកិ្ក្៏សគអនុញ្ញា តស្ដរ។ 
េាំសឡោះេតាស្ាីគួរហ្វព ន៖ េូណាត់មូអឹក្ា័ត «مؤكدة»។ សៅសពលចូលដល់ស្ងងទ១ី០
 ៃ  ុលហ្វជាោះ សគហ្វមចាំសរោះអាក្ស្ដលចង់េសមលោះេតាស្ាីគរួហ្វព ន មិនកាត់េក្ ់
ម្រក្ចក្ នងិស្េបក្របេ់សគរ ូតដល់សគេសមលោះរចួ។ 
អាគីសកាោះ៖ េុណណោះ។ េម្រាប់កូ្នម្របេុេសមលោះេតាសចៀម២ក្ាល សក្ាងម្រេេីតា
សចៀម១ក្ាល។ សគេសមលោះសៅសម្រកាយសក្ីតបានម្របាាំពីរស្ងង។ សៅស្ងងទីម្របាាំពីរសនាោះស្ដរ 
េូណាតឱ់្យសការេក្កូ់្ន ស យីបរចិា គម្របាក្់ទមងន់សេាីនងឹេក្់សនាោះ សគោក្់
សឈាា ោះឱ្យវា ស យីសឈាា ោះស្ដលម្របសេីរបាំផុ្តគ ឺ ) عبدالرْحن  عبداهلل،  ( សគហ្វមោក្់សឈាា ោះ
អាប់ឌុជាមយួនឹងរក្យសផ្ៃងសម្រៅពីសឈាា ោះរបេ់អល់សឡាោះដូចជា អាប់ឌុនណាព ី
និងអាបឌុ់ររេ៉ ូល។  សបេីិនជាសពលសវលាស្ាអីាគីសកាោះម្រេបោា ជាមួយនឹងសពលស្ាី
គួរហ្វព ន អាចស្ាីបានមួយណាក្៏បាន ស យីសគអនុញ្ញា តទាំងពីរ។ 
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េសងេបការស ា្ីហ្វជា ៖ 

ពិ្ីَ អ័តាត ម័ុតតួក្ អាល់គីរន៉ អាល់អិុ ារត៉
ចប់សផ្តីមសអៀេរម៉និងតា

ល់ពីយោ៉ះ احلج  إل  بها متمتعا  عمرة َليك  وحجا  عمرة َليك   حجا َليك    
បនាា ប់ តវា ា អុាំសរ៉ាោះ តវា ាកូ្ទូម តវា ា កូ្ទូម 
បនាា ប់ ស្គអុី អុាំសរ៉ាោះ ស្គអុី ហ្វជា ស្គអុី ហ្វជា 

បនាា ប់ កាក់្េក់្ តា ័លលុលសពញ
សលញ 

រក្ាសអៀេរម៉
របេ់សគ 

រក្ាសអៀេរម៉
របេ់សគ 

ស្ងងទី៨មុន ៃូ ួរ សនៀតសអៀេរម៉ហ្វជាសៅមឹក្ាោះ
រចួសៅមីណា សៅមីណា សៅមីណា 

ស្ងងទី៩ សម្រកាយស្ងងរោះ សៅអារ ៉ាោះ េឡាត ៃ  ូ  ូរនិងអាសេីរចមក់្ក្សេីរ ចមក់្តឹក្ទីម 
រចួទុក្សពលទូអារ ូតដល់ស្ងងលិច 

សម្រកាយស្ងងលិច 
សៅមុេោលី ាោះ េឡាតា៉ស្រ ាបិ និងអុីស្គ ចមក់្ក្សេីរសពល
សៅដល់ និងសដក្សៅទីសនាោះរ ូតដល់រក់្ក្ណាត លយប់និងេូ

ណាត់សម្រតៀមខ្លួនេម្រាប់េឡាតហ្វា សជីរ 

ស្ងងេសមលោះ (ស្ងងបុណយ) 
បនាា ប់ពីអារុណមុននឹងស្ងង

រោះ 

សៅមីណា និងគប់សោលអាក្ ពោះ 
េសមលោះេតា េសមលោះេតា َــــــــــــــــــ

សការឬកាត់េក់្ រចួតវា ាអុីហ្វា សហ្វា ោះស្ាីបានពីរក្ាុងចាំសណាមបីសនោះ 
បានតា ័លលុលទី១ ស យីស្ាីបានទាំងបី គឺបានតា ័លលុលទី២ 

ស្គអុីហ្វជា ـــــــــــــــــــــ َــــــــــــــــ
ស្ងងទី១១.១២.១៣ 
េម្រាប់អាក្ពនារ គប់សោលតូច ក្ណាត ល និងសោល្ាំ សម្រកាយសពលស្ងងសម្រទត 

សពលសចញដាំសណីរ តវា ាលាដាំសណីរ ស្រេតីមក្រដូវ និងឆ្លងទសនលមិនបាច់តវា ាសទ 
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ស្េៃតានចង់យក្វាោះមនុេៃសោយសម្របីឧបាយក្លមួយក្ាុងចាំសណាមឧបាយក្ល
ទាំងម្របាាំពីរ សបីឧបាយក្លណាមួយបរាជ័យ វាបតូរឧបាយក្លសផ្ៃងសទៀត។ គឺ
ឧបាយក្លស្ាីឱ្យេៃរីកិ្ និងគូ ាួរ។ សបីអត់ានលទធភាព ចប់សផ្តីមសោយការបសងាីត
ងាីសៅក្ាុងសោលជាំសនឿ និងសបាោះបង់ការស្ាីតាមគាំរូណាពី និងេហ្វហ្វព ត់របេ់ោត់ 
សបីអត់ានលទធភាពសទៀត ចប់សផ្តីមសោយស្ាីអាំសពីបាប្ាំ សបអីត់ានលទធភាពសទៀត 
ឱ្យម្របម្រពឹតតអាំសពីបាបតូច សបីអត់ានលទធភាពសទៀត ចប់សផ្តីមសោយឱ្យបសងាីនការស្ាី
អាំសពីហ្វរូេឱ្យបានសម្រចីន សបីអត់ានលទធភាពសទៀត ចប់សផ្តីមសោយឱ្យម្របតិបតតិ
ម្របការសផ្ៃងលអម្របសេីរជាង និងទទួលបានផ្លបុណយសម្រចីនជាង។ 
អាំសពីអាម្រក្ក់្: សគអាចលាងជម្រមោះអាំសពីសនោះសោយម្របការជាសម្រចីនដូចជា ស្គរភាព
សទេក្ាំ ុេសោយចតិតសស្គា ោះម្រតង់  េុាំការអភ័យសទេពីអល់សឡាោះ ស្ាីអាំសពី
កុ្េល  ម្រតូវទទួលរងសម្រោោះ ការបរចិា គ  ទូអារបេ់អាក្ដស្ទ។ សបីេិនជាសៅសេេ
េល់ ស យីអល់សឡាោះមិនទន់អភ័យសទេគឺសគនឹងទទលួទរុណក្មាសៅក្ាុងផ្ាូរ 
ឬសៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់ ឬសៅក្ាុងឋាននរក្រ ូតដល់ម្រជោះស្គអ តពីអាំសពីអាម្រក្ក្់សនាោះ។ 
បនាា ប់មក្ សគចូលឋានេួគ ៌សបីេិនជាសគស្គល បក់្ាុងជាំសនឿតាវស ត។ ក្៏ប៉ុស្នត សបីេិន
ជាសគស្គល ប់ក្ាុងភាពោា នជាំសនឿ ឬេៃរីកិ្ ឬមូណា ាកិ្គឺសគចុោះនរក្ជាសរៀងរ ូត។  
បទសលាីេ និងអាំសពបីាបានឥទធពលអាម្រក្ក់្ខាល ាំងចាំសរោះមនុេៃ ដូចជា: ឥទធពិល
អាម្រក្ក្់សលដីួងចតិត : បនៃលភ់ាពឯសកា និងងងឹតអនធការ អាប់ឱ្ន វ ឺ នងិឃា
ឃាាំងរូបសគពអីល់សឡាោះជាាា េ់។  
ចាំសរោះស្គេនា: បនៃលនូ់វអាំសពីអាម្រក្ក្់សនោះវញិដស្ដល  រារា ាំងខ្លួនពីការម្របតិបតតិ 
រារា ាំងខ្លួនពីការេុាំទូអារបេ់អាក្នាាំស្គររបេ់អល់សឡាោះ ពកួ្សទវតា និងពកួ្អាក្
ានជាំសនឿ។ ចាំសរោះរ ិៃគី : អាំសពីសនោះរារា ាំងរ ិៃគី បាតប់ងព់រជ័យ  នងិវនិាេ
ម្រទពយេមបតតិ។ ចាំសរោះបុគាល : ជីវតិោា នពរជ័យ បនៃលនូ់វជីវតិរេ់សៅដ៏ងងតឹ
អនធការ នងិទទលួរងឧបេគាម្រគប់កិ្ចាការក្ាុងជីវតិ។ 
ចាំសរោះអាំសពលីអ: រារា ាំងចាំសរោះការទទួលយក្អាំសពលីអ។  
ចាំសរោះេងាម: បាត់បង់សេារភាពេងាម ទាំនញិសឡងីស្ងល  
ការជិោះជាន់ស្ាីបាបពីេាំណាក្អ់ាក្ានអាំណាច និងេម្រតូវ  ស្ាីឱ្យរា ាំងសភលៀង។ល។ 
ទុក្េក្ងាល់: ភាពរកី្រាយ ម្រេេ់ម្រស្គយ និងសេចក្តេុីខ្ក្ាុងចិតត  និងភាពអេ់ទុក្េ
ក្ងាល់គឺសេចក្តីម្របាថាា ចង់បានស្នបុគាលម្រគប់រូប។    សដីមបទីទួលបានស្បបសនោះ 

ម្របសយជន៍សផ្ៃងៗ
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ានមូលស តុជាសម្រចនីស្ផ្ាក្ស្គេនា ្មាជាតិ និងការអនុវតត។ ក្តាត ទាំងសនោះោា ន
េម្រាប់អាក្ណាសម្រៅពីអាក្ានជាំសនឿសឡយីមូលស តុទាំងសនាោះានដូចជា  
១.ានជាំសនឿចាំសរោះអល់សឡាោះ។ ២.ម្របតបិតតិម្របការស្ដលសគបងាា ប់សម្របី និងសជៀេ
វាងពីម្របការស្ដលសគហ្វមឃាត់។ ៣.ម្របតិបតតិអាំសពីកុ្េល្ម៌ចាំសរោះេតាសលាក្ទាំង
រក្យេមតី និងកាយវកិារ និងអាំសពីលអសផ្ៃងៗសទៀត។ ៤.ខ្ាំម្របតិបតតិអាំសពីលអ ឬសរៀន
ចាំសណោះដឹងស្ដលានម្របសយជន៍ទាំងស្ផ្ាក្ស្គេនា និងសលាក្ីយ។៍ ៥.មិនម្រតូវ
ខ្ាល់ខាា យពីក្ិចាការអនាគត និងអតីតកាលក្នលងផុ្ត ស្តម្រតូវយក្ចតិតទុក្ោក្់
ចាំសរោះក្ចិាការបចាុបបនា។ ៦. ៃុសីក្ៀរចាំសរោះអល់សឡាោះឱ្យបានសម្រចីន ៧.និយយ
ដឹងគុណពពីរជ័យរបេ់អល់សឡាោះទាំងខាងសម្រៅ នងិខាងក្ាុង។ ៨.េមលងឹសមីល
អាក្ស្ដលានក្ម្រមិតជីវភាពទបជាង មនិម្រតូវេមលឹងសមលីអាក្ានក្ម្រមិតខ្ពេជ់ាង
ស្នស្ផ្ាក្សលាក្យី។៍ ៩.ពាយមលុបបាំបាត់នូវរាល់ក្តាត ទាំងឡាយស្ដលនាាំឱ្យសក្ីត
ទុក្េក្ងាល់ ស យីម្រតូវស្េាងរក្ស តុផ្លទាំងឡាយស្ដលនាាំមក្នូវសេចក្តេុីខ្។ 
១០.វលិម្រតលប់សៅម្រជក្សកានជាមួយនឹងអល់សឡាោះសោយការទូអាេុាំនានាសដីមបី
លុបបាំបាត់ទុក្េក្ងាល់។ោា នបុគាលណាមួយជបួនឹងវបិ័តតទុក្េម្រពួយស យីទូអាថា៖ 
ានន័យថា «ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! ម្របាក្ដណាេ់ខ្ញុ ាំជាខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់ នងិជា
កូ្នស្នខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់ (ណាពីអាោាំ) ជាកូ្នស្នស្រេតខី្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់(ហ្វវ៉ា)។ 
រូបខ្ញុ ាំេាិតក្ាុងក្ណាត ប់ស្ដរបេ់ម្រទង់។ បទបញ្ញា របេ់ម្រទង់មក្សលីខ្ញុ ាំម្រតវូបានអនុវតត 
ការក្ាំណត់របេ់ម្រទង់យុតតិ្ម៌េម្រាប់ខ្ញុ ាំ។ ខ្ញុ ាំេុាំពីម្រទង់តាមរយៈម្រពោះនាម
ទាំងឡាយស្ដលជារបេ់ម្រទង់ ម្រទង់បានម្របទននាមសោយម្រពោះអងាឯង ឬម្រទង់បាន
បញ្ាុ ោះមក្ក្ាុងគមពីរបេ់ម្រទង់ ឬក៏្ម្រទង់បានបសម្រងៀននរណាាា ក់្ក្ាុងចាំសណាមខ្ញុ ាំ
របេ់ម្រទង់ ឬក៏្នាមស្ដលម្រទង់បានស្ងរក្ាវាទុក្សោយការដឹងនូវសរឿងអាង៌ក្ាំបាាំង
ស្ដលម្រទង់ាន(តាមរយៈនាមទាំងសនោះ)។ ខ្ញុ ាំេុាំពីម្រទង់ឱ្យអាល់គួរអានកាល យជា
ភាពម្រេេ់ថាល ស្នសបោះដូងស្នសបោះដូងរបេ់ខ្ញុ ាំ ជារេាីស្នម្រទងូរបេ់ខ្ញុ ាំ ជាការបាំបាត់ស្ន
ទុក្េម្រពយួរបេ់ខ្ញុ ាំ និងជាការឃាល តឆ្ង យស្នការម្រពយួបារមភរបេ់ខ្ញុ ាំ» 
សលីក្ស្លងស្តអល់សឡាោះជាអាក្បាំបាត់ទុក្េម្រពួយរបេ់សគស យីម្រទង់ជាអាក្ផ្តល េប់តូរ
ភាពទុក្េម្រពយួសៅជាភាពេបាយរកី្រាយ។ ទូអាសនោះស្ាីឱ្យបាត់ទុក្េក្ងាល ់ភាពខាា
យខ្ាល់ ស យីជាំនេួមក្វញិនូវភាពេបាយរកី្រាយ។សលាក្អុមី្រព ុមីអាល់ខាវសវេី
បាននយិយថា ថាា ាំពាបាលដងួចិតតានម្របាាំយ៉ង:  េូម្រតគួរអានសោយម្រតិោះរោិះពចិរ
ណា។ ស្ាីឱ្យសរោះទសទោា នចាំណីអាហ្វរ។ េឡាតសពលយប់។  េុាំទូអាសៅសពល
សទៀបភលឺ។ និងរាបអ់ានមតិតភ័ក្តិស្ដលម្របកាន់នូវកុ្េល្ម៌។ 
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ការសរៀបការ: េូណាតឱ់្យសរៀបការចាំសរោះអាក្ស្ដលានតណាា ស្តមិនខាល ចធ្លល ក្់ខ្លួន
ក្ាុងអាំសពី ៃុណីាស យីសគអនុញ្ញា តចាំសរោះអាក្ស្ដលោា នតណាា  ស្តវ៉ាជិបចាំសរោះ
អាក្ស្ដលខាល ចខ្លួនសៅម្របម្រពតឹតអាំសពី ៃុណីា។ ម្រតូវសរៀបការមុននឹងស្ាីហ្វជាវ៉ាជិប។ 
ហ្វរ៉ាមសមីលស្រេត ី សមលីសោយតណាា ចាំសរោះស្រេតីសពញវយ័ ឬ ជាំទង់ សៅជាមួយោា
ស្គង ត់ៗ និងសមលីេតារ នៈសោយតណាា ។ ឪពុក្ាត យមនិអាចបងេាំកូ្នម្របេុឱ្យ
សរៀបការជាមួយអាក្ស្ដលសគមនិម្រេលាញ់។ កូ្នមិនម្រតូវស្ាីតាមឪពុក្ាត យក្ាុង
សរឿងសនោះ ស យីសរឿងសរេីគូម្រេក្រមិនស្មនជាអាំសពីអក្តតញ្ាូសនាោះសទ។ 
លក្េខ្ណឌ ស្នការសរៀបការ:  ១.ការក្ាំណត់គូម្រេក្រ។ ការសរៀបការពុាំទន់ម្រតឹមម្រតូវសទ សបី
េិនជាអាណាពាបាលនិយយថា ខ្ញុ ាំសរៀបការកូ្នម្រេីបេ់ខ្ញុ ាំាា ក្់ឱ្យសៅអាក្  ស យី
ោត់ានកូ្នម្រេីសម្រចីន។ ២. ការយល់ម្រពមទាំងពីរនាក្់បតីម្របពនធ ស្ដលម្រគប់អាយុាន
កាតពាក្ិចា ស្គេនា និងដឹងក្តី។ ៣. អាណាពាបាល « الول» ស្រេតីមិនអាចសរៀបការ
សោយខ្លួនឯងបានសទ  ស យីមិនម្រតូវសរៀបការនាងឱ្យសគសោយោា នអាណាពាបាល
ស្ដរ។សលីក្ស្លងស្តអាណាពាបាលហ្វមឃាត់នាងមិនឱ្យសរៀបការជាមួយអាក្ស្ដល
ានេមតាភាពេក្តិេមនឹងនាង។ អាក្ស្ដលានេិទធិសរៀបការនាងគឺ ឪពុក្ បនាា ប់
មក្ជីតា សបីរាប់សឡងីសលី បនាា ប់មក្កូ្នរបេ់នាង និងសៅរបេ់នាង សបីរាប់ចុោះសម្រកា
ម។  បនាា ប់មក្សទៀត បងបអូនម្របុេបសងាីត បនាា ប់មក្សទៀតបងបអូនម្របុេខាងឪពុក្   
និងក្ាួយម្របុេ....។ ៤.ស្គក្ៃ ីម្រតូវស្តជាបុរេចាំនួនពីរនាក្់ស្ដលម្រគប់អាយុ ដឹងក្តី និង
សស្គា ោះម្រតង់ម្រតឹមម្រតូវ។ ៥.គូរម្រេក្រទាំងពីរនាក្់ោា នជាប់រក្់ព័នធនឹងម្របការស្ដលហ្វម
ឃាត់ដូចជាធ្លល ប់ស រមួោា ឬពូជអាំបូរ ឬដនលងនឹងោា ។ បាំរាមសរៀបការាន ទី១.ហ្វម
រ ូត  ានសម្រចីនស្ផ្ាក្ ១. ពូជអាំបូរ ានាត យ  ជីដូន សបីរាប់សឡងីសលី។ កូ្នម្រេី និង
សៅម្រេី សបីរាប់ចុោះសម្រកាម។ បងបអូនម្រេីបសងាីតោច់ខាត ក្ាួយបសងាីត និងសៅម្រេី។ សៅ
ម្រេីរបេ់ពួក្នាង សបីរាប់ចុោះសម្រកាម ។ ក្ាួយម្រេីបសងាីត សៅម្រេីបសងាីត  និងរាប់ចុោះសម្រកា
ម។ មីងខាងឪពុក្និងាត យ សបីរាប់សឡងីសលី។ ២.ការបាំស  ការស ទឹក្សោោះសនោះសគ
ហ្វមដូចពូជអាំបូរស្ដរេូមបសី្តការស្ាដីនលងនងឹោា ។ ៣. ដនលង ាត យសក្ាក្ និងយយ
ម្របពនធ និងម្របពនធា និងកូ្នម្រេីម្របពនធចុង សបីរាប់ចុោះសម្រកាម។  

ទី២ ហ្វមបសណត ោះអាេនា ស្រេតសី្ដលសគហ្វមសនោះានពីរស្ផ្ាក្: 
១.សោយស្គរបងបអូនម្រេបីសងាតីទាំងពីរនាក្់។ ២.សោយស្គរឧបេគា ស យី
ឧបេគាសនោះអាចនឹងបាត់បងដូ់ចជាម្របពនធអាក្ដស្ទ។ 
ហ្វរ៉ាមស្លងលោះម្របពនធសៅសពលស្ដលនាងានរដូវ ានឈាមឆ្លងទសនល ឬបនាា ប់
ពីម្រជោះស្គអ តស្តបានរមួដាំសណក្ជាមួយោា ។ ក្៏ប៉ុស្នតការស្លងលោះសនាោះគឺោច។់ មឹក្រ ៉ូ
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េស្លងលោះសោយោា នការចាំបាច់។ សគអនុញ្ញា តឱ្យស្លងលោះ សបីេនិជាានការ
ចាំបាច់។  េូណាត់ចាំសរោះអាក្ស្ដលទទួលផ្លបោ៉ះរល់សោយស្គរការសរៀបការ។ 
ការស្លងលោះមិនម្រតូវស្គត បត់ាមឪពុក្ាត យសទ។ នរណាចងស់្លងលោះម្របពនធគឺសគ
ហ្វមអាក្សនាោះស្លងលោះនាងសលីេពមីួយដង ស យីម្រតូវស្លងលោះសៅសពលនាង
ម្រជោះស្គអ ត មិនទន់រមួដាំស្ណក្ជាមួយោា ។ សគស្លងលោះនាងស្តមតង ស យីម្រតូវសៅ
ស្បក្ពីនាង។ មិនម្រតូវបស្នាមការស្លងលោះសលីេពីសនោះរ ូតដលន់ាងអេ់អិត
 ាោះ។ សគហ្វមចាំសរោះអាក្ស្ដលស្លងលោះរជ៉អី(ម្រតលបម់ក្ជាោា វញិ) មិនឱ្យនាង
ចក្សចញពផី្ាោះសទ ឬបតីរបេន់ាងឱ្យនាងសចញមុននឹងអេអ់ិត ាោះ។ ការស្លងលោះ
សក្ីតសឡងីតាមរយៈរក្យេមតី មិនស្មនសក្តីសឡងីតាមរយៈការសនៀតសនាោះសទ។ 
អិត ាោះានសម្រចីនម្របសភទ:  

១.ស្រេតាីនស្ផ្ាសរោះ អិត ាោះស្នការស្លងលោះ ឫបតសី្គល ប់សនាោះផុ្តសៅសពលស្ដលនាង
បសងាីតកូ្នរចួ។ ២.ស្រេតីបតីស្គល ប់សចល: អិត ាោះរបេន់ាង៤ស្ខ្១០ស្ងង ។ 
៣.ស្រេតីបតីស្លងខ្ណៈនាងានរដូវ: អតិ ាោះរបេ់នាងគឺបីដងស្នការមក្រដូវ 
ស យីអេអុ់ីត ាោះសោយម្រជោះស្គអ តពីរដូវសលីក្ទបីី។  
៤.ស្រេតីោា នរដូវ: អិត ាោះរបេន់ាងចាំននួបីស្ខ្។ អិត ាោះស្រេតីបតសី្លងស្ដលម្រតលបម់ក្ជា
ោា វញិគនឺាងម្រតូវសៅជាមយួបតីរបេន់ាងក្ាុងសពលក្ាំពុងកាន់អតិ ាោះ។ សគអនុញ្ញា តឱ្យ
បតីនាងសមលីនាងនូវអាីស្ដលសគចង់សមីល។ មិនស្តប៉ុសណាណ ោះអាចសៅជាមយួនាងស្តពីរ
នាក្់រ ូតដលន់ាងអេ់អតិ ាោះ េងឃមឹថាអល់សឡាោះនឹងឱ្យអាក្ទាំងពរីជាោា វញិ។ 
ការម្រតលប់មក្ជាោា វញិសោយម្រោន់ស្តបតីសរលរក្យថា ខ្ញុ ាំជាោា ជាមយួអាក្វញិ ឬរមួ
ដាំសណក្ជាមយួោា  ស យីពុាំចាំបាច់ានការយល់ម្រពមពីម្របពនធសនាោះសឡយី។ 
ការកាន់ទុក្ : សគហ្វមស្រេតកីាន់ទុក្េសលេីពីបីស្ងងសលីក្ស្លងស្តេពបតីរបេ់នាង។ 
នាងម្រតូវកានទុ់ក្េេពបតីរបេន់ាងចាំននួ៤ស្ខ្១០ស្ងង។ ក្ាុងសពលកានទុ់ក្េសនោះ នាង
ម្រតូវសបាោះបងក់ារតុបស្តង នងិសម្របីម្របាេ់សម្រគឿងម្រក្អូបដូចជាសលាៀត រក្់សម្រគឿង
អលងាា រ ចិសញ្ា ៀន នងិេសមលៀក្បាំរក្់ពណ៌ម្រេេ់សឆ្តីដូចជាពណ៌ម្រក្ ម និង
ពណ៌សលឿង។ េាអ ងការសោយលាបម្រក្សពនឬផ្តត់សមៅ ឬលាបម្រតបក្ស្ភាក្ពណ៌
សលា  ឬលាបសម្របងម្រក្អូប។ សគអនុញ្ញា តឱ្យនាងកាត់ម្រក្ចក្ ដក្សរាមសក្លៀក្ និងមុជ
ទឹក្េាអ ត។ សគក្៏មិនម្រតូវក្ាំណតឱ់្យនាងរក្់េសមលៀក្បាំរក្់ណាមួយជាក្ាំណត់
ស្ដរដូចជាពណ៌សលា ។ នាងចាំបាច់ម្រតូវកាន់អិត ាោះក្ាុងផ្ាោះស្ដលបតីរបេ់នាងបាន
ស្គល ប់ ស យីសគហ្វមផ្តល េព់ីផ្ាោះសនាោះ សលកី្ស្លងស្តានការចាំបាច់ ស យីនាងក្៏
មិនម្រតូវចុោះសចញពផី្ាោះសលីក្ស្លងស្តានការចាំបាច់សៅសពលស្ងង។ 
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ការបាំស សោោះ: សគហ្វមចាំសរោះការបាំស សោោះសនោះដូចការហ្វមចាំសរោះពជួអាំបូរ 
ស យីានលក្េខ្ណឌ បីយ៉ង :  
១.ទកឹ្សោោះសនាោះានសោយការឆ្លងទសនល មិនស្មនតាមរយៈអាីសផ្ៃងសនាោះសទ។  
២.ម្រតូវបាំស កូ្នរយៈសពលពីរឆ្ា ាំដាំបូងបនាា ប់ពកូី្នសក្តីរចួ។  
៣.ការបាំស សនាោះចប់ពីម្របាាំដងសឡងីសៅ។ ការស សោោះមតងានន័យថា ការស 
សោោះរ ូតដល់ស្លងស  មិនស្មនមួយចស្មអតសនាោះសទ។ ការបាំស សោោះមិនស្មន
បញ្ញា ក្់ពីភាពម្រេបចាប់ក្ាុងការទទួលម្របាក្់ចាំណាយ និងមរតក្សនាោះសទ។ 
រក្យេមបងម្រតវូផ្តក្ពិន័យសោយានបួនលក្េខ្ណឌ  :  
១.ានបាំណងចង់េបង សគមិនចតទុ់ក្ជាេមបងសទសោយម្រោន់ស្តសរលនឹងអ
ណាត ត ស្តោា នសចតនាេបង ស យីសនោះសគសៅថាេមបងសលងសេីច ដូចជាសគថា  
« َواللِ  ََل  » « َواللِ  بََل  » សៅក្ាុងការនយិយេតី។  
២.េបងទុក្សពលអនាគតស្ដលអាចសក្ីតសឡងី: មិនចត់ទុក្ជាបានការចាំសរោះ
អតីតេមបងសោយងងឹតលងង ់ ឬស្គា នថាខ្លួននិយយពិត ឬកុ្ ក្សោយសចតនា 
(សនោះសគសៅថាការេបងភូតភរ ស យីជាអាំសពីបាបក្ម្រមិត្ងន់) ឬេបងេម្រាប់
អនាគតស្ដលម្រេសពចម្រេពិលស្គា នថាខ្លួននិយយពិត ស្តសម្រកាយមក្ដងឹចាេ់
ថាកុ្ ក្។ ៣. េបងសោយេា័ម្រក្ចិតតោា នការបងេតិបងេាំ ៤.េបងកុ្ ក្ ដូចជាសគ
ស្ាីអាីស្ដលសគបានេបងថាសបាោះបង់ ឬសគសបាោះបង់នូវអាីស្ដលសគបានេបងថានឹង
ស្ាី។ នរណាបានេបង ស យីភាា ប់ជាមួយរក្យសលីក្ស្លងគមឺិនម្រតូវផ្តក្ពិន័យសទ 
សោយពីរលក្េខ្ណឌ : ១.េបងសោយភាា ប់ជាមួយរក្យសលីក្ស្លង។ ២.ានបាំណង
ចង់ភាា ប់រក្យេមបងជាមយួរក្យសលីក្ស្លង ដូចជារក្យថា « اللُ  َشاءَ  إِنْ  َواللِ  »។ 
អាក្ស្ដលេបងស្ាអីាីមួយ ស យីស ញីផ្លម្របសយជនផ៍្ាុយវញិ េូណាត់ម្រតូវពិន័យ
លាេមបង ស យីស្ាអីាីស្ដលលអ។ 
ពិន័យលាេមបង: ផ្តលច់ាំណីអាហ្វរឱ្យអាក្ម្រក្ចាំនួន១០នាក្់។ ផ្តល់ឱ្យអាក្ម្រក្ាា
ក្់ៗទទលួបានក្នលោះេក្(មួយគីឡូក្នលោះ) ឬេសមលៀក្បាំរក្ ់ ឬសោោះស្លងទេក្រ
ាា ក្់។ ចាំសរោះអាក្ស្ដលោា នលទធភាពម្រតូវបួេបីស្ងងបនតបនាា ប់ោា ។ ចាំសរោះអាក្ស្ដល
បួេទាំងខ្លួនានលទធភាពផ្តល់ចាំណីអាហ្វរឬេសមលៀក្បាំរក្់ដល់អាក្ម្រក្គឺសគមិន
ទន់រចួខ្លួនពីរក្យេមបងសទ។ សគអនុញ្ញា តឱ្យបង់ផ្តក្ពនិយ័មុននិងសម្រកាយសពល
េបងកុ្ ក្។ ចាំសរោះអាក្េបងសម្រចីនដងសលីសរឿងស្តមួយគឺម្រតូវបង់ផ្តក្ពិន័យស្តមតង
ប៉ុសណាណ ោះ។ ស្តសបេីបងសលីសរឿងសម្រចីនយ៉ង ក្៏ម្រតូវបង់ផ្តក្ពិនយ័សម្រចីនដងស្ដរ។ 
េចា : េចា ានសម្រចនីម្របសភទដូចជា  
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១.េចា ទូសៅ ដូចជាសគនិយយថា (ខ្ញុ ាំេូមេចា  សបីខ្ញុ ាំជាពីជាំងឺ ខ្ញុ ាំនងឹស្ាីដងាា យ
ជូនអល់សឡាោះ ស យីសគសៅសេងៀមមិនបានសនៀតេចា អាីមួយឱ្យចាេ់ស្គល ់
ដូសចាោះសគម្រតូវបង់ផ្តក្ពិនយ័លាេចា សៅសពលជាេោះសេបយី។  
២.េចា សោយឡូឡាខ្ឹងេមារ: ការេចា ានោក្់លក្េខ្ណឌ  សោយសនៀតហ្វម
ខ្លួនឯងស្ាីអាីមួយ ឬសបតជាញ ស្ាីអាមីួយដូចជាសគនិយយថា (សបីខ្ញុ ាំនិយយជាមួយអាក្
ខ្ញុ ាំនឹងបេួចាំននួមួយឆ្ា ាំ) ចាប់តម្រមូវឱ្យសគសម្រជេីសរេី រវាងការអនុវតតតាមរក្យ
េចា  នងិបង់ផ្តក្ពិនយ័លាេចា ឱ្យសៅសពលសគនយិយ។  
៣.េចា ស្ដលសគអនុញ្ញា ត: ដូចជា (េូមេបងនឹងអល់សឡាោះ ខ្ញុ ាំនឹងរក្េ់សមលៀក្
បាំរក្់របេ់ខ្ញុ ាំ)។ ចាបត់ម្រមូវឱ្យសគសម្រជីេសរេីរវាងរក្់េសមលៀក្បាំរក្់ ឬបង់ផ្តក្
ពិន័យលាេចា ។ ៤.េចា មកឹ្រ ៉ូេ: ដូចជា(េូមេបងនឹងអល់សឡាោះ ខ្ញុ ាំនងឹស្លង
ម្របពនធរបេ់ខ្ញុ ាំ) ចាបត់ាមេ ុណណោះតម្រមូវឱ្យសគបង់ផ្តក្ពិនយ័លាេចា  ស យីមនិ
ម្រតូវស្ាីតាមការេចា របេ់សគសនាោះសទ។ សបីសគស្ាកី្៏មិនម្រតូវបងផ់្តក្ពិន័យស្ដរ។  
៥.េចា សលាីេចាប់ :  ដូចជា(េូមេបងនឹងអល់សឡាោះខ្ញុ ាំនងឹលួច) ចាប់ហ្វមស្ាី
តាមរក្យេចា សនោះ ស យីសគម្រតូវបង់ផ្តក្ពិន័យលាេចា ផ្ងស្ដរ។ ស្តម្របេិនសបីសគ
ស្ាីគឺសគនឹងានសទេស្ព ៍ ស យីសគមិនម្រតូវបង់ផ្តក្ពិនយ័លាេចា សនាោះសទ។  
៦.េចា ម្របណិប័តន៍: ដូចជា (េូមេបងនឹងអល់សឡាោះខ្ញុ ាំនឹងេឡាតសនោះ) ក្ាុង
សោលបាំណងបញ្ា ិតខ្លួនចាំសរោះអល់សឡាោះ។ សបីេនិជាសគោក្់លក្េខ្ណឌ ដូចជាជា
េោះសេបយីពីជាំងគឺឺសគម្រតូវអនុវតត សបីេិនជាសគទទលួបានដូចបាំណង។ ស្តសបីេនិ
ជាអត់ានលក្េខ្ណឌ សទគឺអនុវតតតាមរក្យេចា សនាោះសពលណាក្៏បានស្ដរ។ 
បណាត ាំសម្រកាយសពលស្គល ប់: បណាត ាំសនោះជាកាតពាក្ិចាចាំសរោះអាក្ស្ដលានភារក្ិចា
សោយោា នការបញ្ញា ក្់ជាលាយលក្េណ៍អក្ៃរ។ ដូសចាោះសគស្ផ្តផ្តត ាំឱ្យចាំសរោះអាក្ស្ដល
ានភារក្ិចាបាំសពញតាមការបណាត ាំរបេ់សគ។ េូណាត់ចាំសរោះអាក្ស្ដលានម្រទពយ
េមបតតិសម្រចីន គបបសី្ផ្តផ្តត ាំឱ្យសគបរចិា គមួយភាគម្របាាំស្នម្រទពយេមបតតិរបេ់សគឱ្យអាក្ម្រក្
ស្ដលជាប់ស្គច់ញាតិស្ដលោា នេិទធិទទួលមរតក្ សបីោា នស្គច់ញាតិសទម្រតូវឱ្យអាក្
ម្រក្   អ ូឡាា៉ក្អាក្សចោះដឹង នងិអាក្ស្ដលានកុ្េល្ម៌។ មឹក្រ ៉ូេស្ាីបណាត ាំចាំសរោះ
អាក្ម្រក្ស្ដលោត់ានអាក្ទទួលមរតក្។ សលីក្ស្លងស្តពួក្សគជាអាក្ាន សទីបសគ
អនុញ្ញា ត។ ស យីសគហ្វមសលីេពីមួយភាគបីេម្រាប់ឱ្យអាក្ដស្ទ។ សគហ្វមបណាត ាំ
ឱ្យផ្តល់ម្រទពយ មរតក្េម្រាប់អាក្ស្ដលានេិទធិទទួលមរតក្េូមបបីនតិចបនតួច។ 
សលីក្ស្លងស្តអាក្ានេិទធិទទួលម្រទពយមរតក្អនុញ្ញា តបនាា ប់ពីេពស្គល ប់។ បណាត ាំ
ម្រតូវទុក្ជាសា ៈសោយម្រោន់ស្តអាក្បណាត ាំសនាោះនិយយថា ខ្ញុ ាំស្លងបណាត ាំ ឬខ្ញុ ាំលុប
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សចលការបណាត ាំ ឬខ្ញុ ាំផ្តល េ់បតូរវញិ។ល។ 
គបបេីរសេរបណាត ាំមរតក្ចប់សផ្តីមសោយ : 

نَّ  الرَِّحْيمِ  الرَّْْحَنِ  اللِ  �«
َ
َ وَْحَدهُ َل رَشِيَك َلُ، َوأ ْن َل إَلَ إَل اَّللَّ

َ
نَُّه يَْشَهُد أ

َ
ْوََص بِه فَُلٌن أ

َ
َهذا َما أ

َ حُمَ 
ْ

نَّ اجل
َ
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسوُلُ، َوأ َ َيْبَعُث  مَّ نَّ اَّللَّ

َ
اَعَة آتَِيٌة َل َرْيَب فِيَها، َوأ نَّ السَّ

َ
، َوأ نَّ انلَّاَر َحقٌّ

َ
، َوأ نََّة َحقٌّ

َ َويُْصلُِحوا ذاَت بَيْنِِهمْ  ْن َيتَُّقوا اَّللَّ
َ
ْهِّل أ

َ
ُت ِمْن أ

ْ
وِِص َمْن تََرك

ُ
، َويُِطيُعوا الَل َوَرُسوَلُ إْن  َمْن يِف اْلُقُبورِ. َوأ

َ اْصَطََفٰ َلُكمُ َك  ْوََص بِه إبَْراِهيُم بَنِيِه َويَْعُقوُب: ﴿ يَا بَِنَّ إِنَّ اَّللَّ
َ
وِصيِهْم بَما أ

ُ
يَن فَََل   نُوا ُمْؤِمنَِي. َوأ ادلِّ

ْسلُِموَن ﴾ نُتم مُّ
َ
 1٣٢: ابلقرة  َتُموُتنَّ إَِلَّ َوأ

េូណាត់សៅសពលេឡាវ៉ាតសៅចាំសរោះណាពីម្រតូវេាំសយគចូលោា រវាងេឡាវ៉ាត 
និងស្គឡាម «الصَلة» និង «التسليم» មិនម្រតូវសរលម្រតឹមស្តរក្យេឡាវ៉ាតមយួា៉ត ់
ឬស្គឡាមសនាោះសទ។ ចាំសរោះអាក្ដស្ទសផ្ៃងពីពកួ្ណាពី មនិម្រតូវេឡាវ៉ាតចាំសរោះ
ពួក្ោត់សោយសផ្តីមសចញពីសឈាា ោះរបេព់ួក្ោត់ស្តឯងសនាោះសទ សគមនិម្រតូវនិយយ
ថា (أبوبكر ) ) រ ឺ أبوبكر )  ស្ាីដូសចាោះគឺជាម្របការមឹក្រ ៉េូក្ម្រមតិម្រស្គល។ សគអនុញ្ញា ត
សរលរក្យសនោះ សបេីិនជាអាក្សផ្ៃងសម្រៅពណីាពីសនាោះគឺសៅភាា ប់បនាា ប់ពីសឈាា ោះ
ណាពីថា   ( َّدٍ   لَعَ   َصلِّ   اللَُّهم ْصَحابِهِ   حُممدٍّ   آلِ   ولَعَ   حُمَمَّ

َ
ْزَواِجهِ   َوأ

َ
يَّتِهِ   وأ  េូណាតឱ់្យសរលរក្យថា ( وُذرِّ

( ْنهُ عَ   اللُ   َرِضَ )   និង   ( ُاللُ   رَِْحَُهم )  េម្រាប់ពួក្េហ្វហ្វព ត់ និងពួក្តាពិអុីន ម្រពមទាំងពួក្
អាក្ជាំនាន់សម្រកាយពួក្ោត់ស្នពួក្អ ូឡាា៉ក្ ពួក្អាក្ានចាំសណោះដឹង ពួក្អុបហ្វព ត 
(ពួក្អាក្ម្របតិបតតចិាំសរោះអល់សឡាោះ) និងពួក្កុ្លេបុគាលទាំងឡាយ។ ដូចជា 
សឈាា ោះ អាពូហ្វនី ាោះ ា៉លកិ្ េា ាអុីយី ៍ និងអោះា៉ត ់ សយងីម្រតូវសរលរក្យ 
) َعْنُهمْ   اللُ  َرِضَ  ( ឬ ) اللُ  رَِْحَُهمُ  (។ 
អាក្ស្ដលទទួលរងសម្រោោះថាា ក់្ ស យីចងេ់ម្រាលទមងន់សម្រោោះថាា ក្់សនាោះ និងស្ាីឱ្យ
ានភាព្ូរម្រស្គល គឺសគម្រតូវគិតថា សៅានសម្រោោះថាា ក្់ស្ដល្ាំជាងសនាោះ ស យី
ម្រតូវគិតរ ាំពឹងដលផ់្លបុណយស្នសម្រោោះថាា ក្់សនាោះ។  
ម្រតូវនឹក្ម្រេស្មថាសៅានសម្រោោះថាា ក្់ស្ដល្ងន់្ងរជាងសនាោះសទៀត។ 
ការេសមលោះេតា:  
ចាំបាច់ក្ាុងការេសមលោះេតាសដីមបឱី្យសយងីអាចបរសិភាគស្គច់របេ់វា ស យី
លក្េខ្ណឌ ស្នេតាទាំងសនាោះានដូចជា៖ ១/ជាេតាស្ដលសគអនុញ្ញា តឱ្យបរសិភាគវា  
២/ ជាេតាស្ដលអាចម្របាញ់ចប់វាបាន ៣/ ជាេតាស្ដលរេ់សៅសលីសោក្។  
ការេសមលោះស្ដល ូបស្គច់បានចាំបាច់ម្រតវូានបនួលក្េខ្ណឌ  : 
១.អាក្េសមលោះជាមនុេៃានបញ្ញា  ២.ឧបក្រណ៍េសមលោះពុាំស្មនជាស្ាញ ឬម្រក្ចក្ 
ពីសម្ររោះសគមនិអនុញ្ញា តឱ្យេសមលោះនឹងរបេ់ទាំងពីរសនោះសទ។  
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៣.អារបាំពង់ក្ នងិបាំពង់អាហ្វរ (បាំពង់អាហ្វរស្ផ្ាក្ខាងសលី) និងេរស្េបាំពង់ក្ 
ឬអាចអារេស្េឈាមណាមយួក្៏បានក្ាុងចាំសណាមេស្េទាំងពីរសនោះ។  
៤.េូម្រតពិេមិលឡោះសៅសពលស្ាីេក្មាភាពេសមលោះ សគអនុញ្ញា តឱ្យេូម្រតសម្រៅពី
ភាស្គរអារ៉ាប់។ េូណាតេូ់ម្រតពិេមលិឡោះជាមួយនឹងតកឹ្សពៀរ។ ស្តសបីេិនជា
សភលចគឺមនិានបញ្ញា អាីសទ ខាល ចស្តមិនសចោះគឺសគមិនអនុញ្ញា តសឡយី។ 
ការបរបាញ់េតា:  
គឺការបរបាញ់េតាស្ម្រពទូសៅស្ដលហ្វឡាល់ តាម្មាតាសគមិនអាចម្រគប់ម្រគងវាបាន: 
ចាប់អនុញ្ញា តេម្រាប់អាក្ស្ដលានបាំណងចង់បរបាញ់។ ស្តមឹក្រ ៉ូេចាំសរោះការ
បរបាញ់សលងក្មានត។ សបីេិនជាការបរបាញ់សនាោះបងាផ្លបោ៉ះរលដ់ល់ផ្ល
ដាំណាាំ និងផ្ាោះេស្មបងរបេ់មនុេៃគឺសគហ្វមបរបាញ់។ លក្េខ្ណឌ ស្ដលសគ
អនុញ្ញា តឱ្យបរបាញ់េតាានបួន:  
១. អាក្បរបាញ់េតាជាអាក្ស្ដលការេសមលោះរបេ់ោត់អាច ូបបាន។ 
២.ឧបក្រណ៍ស្ដលបរបាញ់សនាោះ ជាឧបក្រណ៍ស្ដលសគអនុញ្ញា តឱ្យសម្របីម្របាេេ់ម្រាប់
េសមលោះេតាបាន ម្រតូវស្តមុតម្រេចួ ដូចជាលាំស្ពង ម្រោប់ម្រពួញ។ល។ សបីេិនជាការ
បរបាញ់សនាោះសោយសម្របីេតាស្គហ្វវដូចជាេតាឥស្រនាី ឫេតាេុនខ្(ស្ឆ្ា) ចាំបាច់
ម្រតូវស្តជាេតាស្ដលសគបងាា តឱ់្យវាសចោះបរបាញ់យ៉ងស្គា តជ់ាំនាញ។  
៣. ានបាំណងចងប់របាញ់គបឺញ្ាូ នេតាសនាោះសៅក្ាុងសោលបាំណងបរបាញ់។  
ស្តសបីេិនជាវាបរបាញ់សោយាា េ់របេ់វាពុាំបានតាាំងចិតតគមឺិនហ្វឡាល់បរសិភាគ
ស្គច់េតាសនាោះសទ។ ៤.េូម្រតពេិមិលឡោះសៅសពលបញ្ាូ នឧបក្រណ៍ទាំងសនាោះ សបី
េិនជាសគសភលចេូម្រតគឺសគមនិសលីក្ស្លងសនាោះសទ។ ហ្វរ៉ាមបរសិភាគេតាស្ដលបរ
បាញ់សោយពុាំបានេូម្រតពិេមលិឡោះ។ 
ចាំណីអាហ្វរ: គឺម្រគប់របេ់ស្ដលសគអាចទទួលទន នងិផ្ឹក្បាន ជាមូលោឋ នរបេ់
អាីម្រគប់យ៉ងគឺហ្វឡាល់។ ចាំណីអាហ្វរស្ដលហ្វឡាល់ម្រតវូានបីលក្េខ្ណឌ :  
១.ចាំណីអាហ្វរសនាោះម្រតូវស្តស្គអ ត  
២. ចាំណីអាហ្វរសនាោះ ចាំបាច់ម្រតូវស្តោា នផ្លបោ៉ះរល ់ឬសម្រោោះថាា ក្។់  
៣.មិនម្របឡាក់្របេ់ក្ខ្ាក់្។ សគហ្វមបរសិភាគរាល់ចាំណីអាហ្វរស្ដលក្ខ្ាក់្ដូចជាឈាម 
និងស្គក្េព។ របេ់ស្ដលានផ្លបោ៉ះរល់ដូចជាថាា ាំពុល។ របេ់ម្របឡាក្់ភាព
ក្ខ្ាក្់ដូចជាលាមក្ ទឹក្សនាម ស្ច និងេតាលអតិ។ 
េតាសលីសោក្ស្ដលសគហ្វម: េតាលាម្រេុក្ និងេតាស្គហ្វវ ស្ដលានចងាូមដូចជា
េតាសតា ខាល  ស្ឆ្ាចចក្ ខាល រខ្ិន ស្ឆ្ា  ម្រជូក្ ស្គា  និងឆ្ា  ក្សស្រញ្ញា ង និងក្ាំម្របុក្សលីក្ស្លង
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ស្តចចក្ស្គា នប៉ុសណាណ ោះ។ សគហ្វមបរសិភាគេតាស្ដលម្របាញ់សោយសម្របីម្របាេ់ម្រក្ញុាាំ
ដូចជាេតាឥស្រនាី ស្គា ាំង ស្ខ្លង និងេតាទីទុយ។ េតាស្ដលេុសី្គក្េពដូចជាេតា
តាា ត និងេតាដស្ទសទៀតស្ដលអារ៉ាប់សៅតាំបន់សផ្ៃងៗបានចត់ទុក្ថាជាេតាអាម្រក្ក្់
ដូចជាេតាក្ណតុ រ េតាឱ្ា៉ល ់ ាុ ាំ រុយ សមអាំស  ម្រតសេោះ កាាំម្របា េតាលាូន និង
េតាពេ់។  េតាលអិតដូចជា ដងាូវ ខ្ាូត អសណតី ក្ាេ ក្ស្ញ្ា រ និងជីងចក្់។ េតា
ស្ដលចាប់ឥស្គល មបានសម្របីឱ្យេាល ប់ដូចជាេតាស្ក្អប ឬហ្វមេាល ប់ដូចជាេតាម្រេ
សាច។ កូ្នេតាកាត់ជាមួយនឹងេតាសគ ូបស្គច់ និងេតាសគហ្វម ូបស្គច់ដូច
ជាេីា៉ក្់គឺកាត់ចចក្ស្គា ន និងស្ឆ្ាចចក្។ មិនហ្វមចាំសរោះកូ្នេតាស្ដលកាត់
ជាមួយនឹងេតាហ្វឡាល់ពីរក្ាលសផ្ៃងោា ដូចជាសេោះសទេស្ដលកាត់រវាងេតាលា 
និងសេោះ។ សៅានេតាដស្ទសម្រចីនសទៀតស្ដលអារ៉ាប់មិនបានដឹង ស យីចាប់
ឥស្គល មក្៏អត់បានសរៀបរាប់ម្របាប់ស្ដរ។ ចសមលីយគឺម្រេបនឹងការសម្របៀបស្ៀបរបេ់ពួក្ ុី
សជីេ សបីេិនជាវាដូចនឹងេតាហ្វរ៉ាមគឺហ្វរ៉ាម ឬសបីេិនជាដូចេតាហ្វឡាល់គឺហ្វ
ឡាល់។ សបីេិនជារបេ់ហ្វឡាល់សនាោះម្រេសដៀងនឹងរបេ់ហ្វរ៉ាមជាងគឺចត់ទុក្ថា
ហ្វរ៉ាម។ សម្រៅពីសនាោះជាេតាស្ដលសគអនុញ្ញា ត ដូចជាេតារ នៈ េតាសេោះ និង
េតាសផ្ៃងសទៀតដូចជាេតាក្ស្វង េតាទនាយ និងេតាស្ដលេុីេលឹក្សវជីាអាហ្វរ  
និងេតារាាំង សម្របីេ។ ម្របសភទេតាស្គល បដូចជា អូម្រទីេ  ាន់ សកាង ក្  សេក្ ម្ររប  
េតាស្គល បតូចៗ ទ កាង ន និងេតាស្ដលរេ់សៅក្ាុងទឹក្ទាំងអេ់សលីក្ស្លងស្ត 
ក្ស្ងាប ពេ់ និងម្រក្សពី។ ចាំស្ណក្ឯដាំណាាំ និងស្ផ្លសវសី្ដលសគសម្រស្គច ោក្់ជីពីរបេ់
ក្ខ្ាក្់ សគអនុញ្ញា តឱ្យបរសិភាគសលីក្ស្លងស្តានរេជាតិរបេ់ក្ខ្ាក្់សនាោះ និងក្លិន
អាម្រក្ក្់របេ់វាគឺហ្វរ៉ាម។ មឹក្រ ៉ូេេុី្យូង ្ូលី និងដី ខ្ាឹមបារា ាំង និងខ្ាឹមេរ។ល។ 
សលីក្ស្លងស្តសម្រកាយពីចមអិនរចួ ស្តសបីេិនជាឃាល នខាល ាំងស យី ចាំបាច់ម្រតូវស្ត
បរសិភាគសដីមបបីាំបាត់ការសម្រេក្ឃាល នស្តប៉ុសណាណ ោះ។ 
សគហ្វមអបអរស្គទរពួក្កាស ាៀរ ឬចូលរមួក្ាុងពិ្ីបុណយរបេ់ពួក្សគ ឬឱ្យស្គ
ឡាមពួក្សគមុន។ សបីេិនជាពួក្សគឱ្យស្គឡាមមុន ចាំបាច់ម្រតូវសឆ្លីយតបសៅពួក្
សគវញិថា វ៉ាអាស្ឡកុ្ម។ សគហ្វមវរសោរពពួក្សគ នងិពកួ្អាក្ស្ដលម្របម្រពឹតតអាំសពពីិត
អោះ។ មឹក្រ ៉េូចប់ស្ដជាមួយនងឹពួក្សគ។ រឯីការរ ាំស្លក្ទុក្េ និងការសៅេួរេុខ្ទុក្េ
សពលសគវគឺឺហ្វរ៉ាម សលកី្ស្លងស្តស្ាីក្ាុងបុពាស តុសដីមបកីារររផ្លម្របសយជន៍
ស្ដលម្រេបនឹងចាប់ស្គេនាស្តប៉ុសណាណ ោះ។  
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ពិតណាេ ់ អាក្ស្ដលពិចរណាចាំសរោះចាប់ម្រកឹ្តយម្រក្មរបេ់អល់សឡាោះចាេ់

ជាដឹងថា សម្រោោះថាា ក្់ទាំងអេ់គឺជាម្រក្ឹតយម្រក្មមួយស្នម្រក្ឹតយម្រក្មចម្រក្វាលទាំងមូល
ស្ដលម្រទង់បានក្ាំណត។់ អល់សឡាោះជាាា េ់ម្រទង់បានានម្រពោះបនាូលថា : 
 :ានន័យថាنثٺ ٺٿٿٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤڤمث 
«សយងីចាេ់ជានឹងស្គក្លបងពួក្អាក្សោយការភ័យខាល ច និងសម្រោោះទុរភកិ្ៃនិង
ខ្ាោះខាតម្រទពយេមបតត ិស្គល ប់បាត់បង់ជីវតិ និងខាតបង់ផ្លដាំណាាំ។ ចូរអាក្(ណាពី
មូហ្វាំា៉ត់) ផ្តល់ដាំណឹងរកី្រាយដល់ពួក្អាក្ស្ដលអត់្ាត់»។(អាល់សហ្វព គសរ៉ាោះ : ១៥៥) 
ជាក្ាំ ុេឆ្ាងចាំសរោះអាក្ស្ដលគិតស្គា នថា បុគាលម្របតិបតតនូិវកុ្េល្មម៌ិនបាន
ទទួលរងសម្រោោះថាា ក្។់ តាមពតិសម្រោោះថាា ក្ជ់ា ភេតុតាងបញ្ញា ក្់ពីជាំសនឿ។ សគបាន
េួរណាពី()ថា ានន័យថា: «ពិតណាេ់ សគបានេួរណាពីថា សតីមនុេៃណា
ស្ដលទទលួរងសម្រោោះថាា ក់្ ឬការស្គក្លបងខាល ាំងជាងសគ? ោត់បានសឆ្លីយថា : «
ពួក្ណាព ីបនាា ប់មក្ ពួក្អាក្ម្របតិបតតិកុ្េល្ម៌ បនាា ប់មក្សទៀតពួក្អាក្ស្ដលលអ
ម្របសេីរជាងសគជាបនត បនាា ប់ស្នមនុេៃទាំងឡាយ។ ោត់បានានម្របស្គេន៍ថា: 
សគស្គក្លបងមនុេៃអាម្រេ័យតាមជាំសនឿរបេ់សគ សបេីិនជាជាំសនឿរបេ់អាក្សនាោះ
រងឹាាំស យី សគបស្នាមការស្គក្លបងសលីអាក្សនាោះបស្នាមសទៀត។ សបីេិនជាជាំសនឿ
របេ់អាក្សនាោះសៅទន់សខ្ាយ គឺសគេម្រាលការស្គក្លបង»។ (អុីបនូា៉យោ៉ះ) 
ការស្គក្លបងជាេញ្ញា មួយស្នេញ្ញា ៗស្ដលបញ្ញា ក្់ពីការម្រេលាញ់េពាម្រពោះទ័យ
របេ់អល់សឡាោះចាំសរោះខ្ញុ ាំបសម្រមរីបេ់ម្រទង។់ ណាពីម៉ូហ្វាំា៉ត់បានានម្របស្គេន៍
ថា: ានន័យថា: «ពិតណាេ់ សបីេនិជាអល់សឡាោះម្រេលាញ់េពាម្រពោះទ័យម្រក្មុ
ណាមួយ គឺម្រទង់ស្គក្លបងពកួ្សគ»។ (អោះា៉ត់ ) 
សនោះជាេញ្ញា បញ្ញា ក្ព់ីសេចក្តីម្របាថាា របេអ់ល់សឡាោះចងឱ់្យខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់ទទ ួ
លសេចក្តីលអ។ ណាពីម៉ូហ្វាំា៉ត់បានានម្របស្គេន័ថា: ានន័យថា: «សបីេិន
ជាអល់សឡាោះម្របាថាា ចង់ឱ្យខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់ទទួលបានសេចក្តីលអគឺម្រទង់ម្របញាប់
ោក់្ទណឌ ក្មាសលីសគភាល មៗសៅក្ាុងសលាក្ីយស៍នោះ។ មាង៉សទៀត សបីេិនជាអល់
សឡាោះម្របាថាា ចង់ឱ្យខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់ទទលួសេចក្តីអាម្រក្ក់្សនាោះគឺម្រទង់មិនោក់្
ទណឌ ក្មាសលីសគសោយស្គរក្ាំ ុេរបេ់សគសទ រ ូតដល់ម្រទង់នឹងតបេាងឱ្យសគវញិ
សៅស្ងងបរសលាក្»។(អាត់សតៀរមី ៃុ)ី 
ទណឌ ក្មាសនោះគឺជាការលុបលាងអាំសពីបាប សទោះបទីណឌ ក្មាសនាោះតិចតួចក្៏សោយ។ 
ណាពីម៉ូហ្វាំា៉ត់ បានានម្របស្គេន៍ថា: ានន័យថា: «ោា នអាក្មូេលីមណាាា ក់្
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ទទួលរងសម្រោោះសោយស្គរបនាល រមុត និងអាីស្ដលតចិតួចជាងសនាោះ សលីក្ស្លងស្តអ
ល់សឡាោះលុបលាងអាំសពីបាបទាំងឡាយរបេ់សគ សម្របៀបបដូីចជាេលឹក្សវមី្រជោុះពី
សដីមស្ដរ»។ (អាល់ពូខ្រ ី និងមូេលឹម) ដូសចាោះ សបេីិនជាអាក្មូេលីមស្ដលរងការស្គក្លបង
សនាោះជាមនុេៃម្របតបិតតិកុ្េល្ម៌គឺការលបងសនាោះលាងជម្រមោះេាអ តអាំសពីបាប
ស្ដលក្នលងផុ្ត ឬសលីក្ឋានៈឋានេគួ៌មួយក្ម្រមិត។ សបេីិនជាអាក្សនាោះជាអាក្
ស្ដលម្របម្រពតឹតអាំសពីបាបគឺជាការជម្រមោះេាអ តអាំសពីបាប និងោេ់សតឿនរ ាំឭក្សគពី
ផ្លសម្រោោះថាា ក្់ស្នអាំសពីអាម្រក្ក្។់ អល់សឡាោះជាាា េ់ម្រទង់បានានម្រពោះបនាូលថា : 
 :ាននយ័ថា   نثییجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حتمث
«សម្រោោះម នតរាយបានសក្ីតសឡងីសៅសលីសោក្ និងសៅក្ាុងេមុម្រទសោយស្គរស្គា ស្ដ
ររបេ់មនុេៃសលាក្បានម្របម្រពតឹត សដីមបមី្រទង់ស្ាីឱ្យពួក្សគភលក្ៃរេជាតិនូវទសងាីខ្លោះ
ស្ដលពួក្សគបានម្របម្រពឹតត។េងឃមឹថាពួក្សគ និងវលិម្រតឡប់(ស្ក្ខ្លួន)»។(អាររ ៉ូម : ៤១) 
ការស្គក្លបងានសម្រចនីម្របសភទ: ទ១ីស្គក្លបងសោយសម្រោោះលអ ដូចជាានម្រទពយ
េមបតតេិតុក្េតមភ។ ទី២ការស្គក្លបងសោយសម្រោោះអាម្រក្ក្ ់ ដូចជាការភ័យខាល ច 
សម្រោោះទុរភិក្ៃ និងការខាតបង់ម្រទពយេមបតតិ។ អល់សឡាោះជាាា េ់ម្រទង់បានាន
ម្រពោះបនាូលថា: نثیجئحئمئمث ានន័យថា: «សយងីនឹងស្គក្លបងពួក្
អាក្សោយសម្រោោះអាម្រក្ក់្ និងសម្រោោះលអ»។ (អាល់អាាំពីយ៉អ : ៣៥) 
ការស្គក្លបងខ្លោះសោយជាំងវឺថឺាា ត់ ស្គល ប់បាត់បង់ជីវតិ ស យីមូលស តុចមបង
បាំផុ្តស្នជាំងឺ និងសេចតីស្គល បគឺ់សៅត ស្ភាក្ នងិអាំសពអីាប្ាប់សកី្តសឡងីសោយស្គរការ
ឈាា នីេ។ ណាពី()បានានម្របស្គេន៍ថា: ានន័យថា: «ម្របជាជាតិរបេ់ខ្ញុ ាំ
ស្គល ប់ភាគសម្រចីនបនាា ប់ពកីារក្ាំណត់របេ់អល់សឡាោះ ( والقدَر القضاَء ) គឺសោយស្គរ
ជាំងឺសៅត ស្ភាក្(ការឈាា នេីសៅត ម្រក្ហ្វយ)»។(អាតតយ៉លីេុី) 
ការបងាា រទុក្ជាមុន: សយងីគបបយីល់ដងឹពីវ ិ្ បីងាា រជាំងឺសៅត ស្ភាក្ និងជាំងឺអាប្ាប់
មុននឹងវាសក្តីសឡងី និងអនុវតតតាមវ ិ្ ីសនោះ ស យីការររម្របសេីរជាងពាបាល។ 
វ ិ្ ីបងាា រានដូចជា : ពម្រងឹងស្គា រតីសោយសោលជាំសនឿ។  
សជឿថាអាក្ស្ដលចត់ស្ចងក្ចិាការចម្រក្វាលទាំងមូលគឺអល់សឡាោះជាាា េ់ និង
បសងាីនការស្ាអីាំសពីលអ។ 
❖ េងាា លអចាំសរោះអល់សឡាោះ នងិពឹងស្ផ្អក្ចាំសរោះម្រទង ់  មនិម្រតូវានចិតតេងៃយ័
ចាំសរោះជាំងឺ និងអាំសពីអាប្ាប់សៅសពលម្របវមមុខ្នឹងឧបេគា  ស យីការេងៃយ័
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សនាោះឯងវាជាជាំង1ឺ។ 
❖ សបីេិនជាលបថីា បុគាលណាាា ក្់ពូស្ក្សៅត ស្ភាក្ឈាា នីេសគ ឬជាម្រគូមនតអាគមគឺ
សគម្រតូវសជៀេឆ្ង យពីបុគាលសនាោះក្ាុងន័យយក្ស តុជាបចា័យ មិនស្មនខាល ចសនាោះសទ។ 
❖ សៅសពលស ញីអាីមួយគួរឱ្យចប់ចិតតចប់អារមាណ៍គឺម្រតូវ ៃុសីក្ៀរចាំសរោះអល់
សឡាោះ និងេូម្រត « لك  الل بارك » ។ ណាពីម៉ូហ្វាំា៉ត់បានានម្របស្គេនថ៍ា : ាន
ន័យថា: «សៅសពលនរណាាា ក់្ក្ាុងចាំសណាមអាក្ ចប់អារមាណ៍ម្រេលាញ់ចាំសរោះ
ខ្លួនឯង ឬម្រទពយេមបតតិរបេ់ខ្លួន ឬបងបអូនរបេ់សគ ចូរអាក្សនាោះេូម្រតថា : «   اللُ   بَاَركَ 
ពីសម្ររោះសៅត «لََك  ស្ភាក្(ឥទធិពលរបេ់វា)គឺការពិត»។(អាល់ហ្វគីម) សយងីម្រតូវ
សរលរក្យថា « لََك  اللُ  بَاَركَ    » មិនស្មនរក្យថា « اللُ  َركَ َتَبا   » សទ។ 
❖ វ ិ្ ីពាបាល និងបងាា រជាំងឺអាប្ាប់គឺម្រពឹក្សឡងីម្រតូវ ូបស្ផ្លសលាី(ដាំណាប់សលាី)
ស្ដលយក្មក្ពា៉ីឌណីោះចាំននួម្របាាំពីរម្រោប់ជាសរៀងរាល់ម្រពឹក្។ 
❖ េុាំម្រជក្សកានជាមួយនឹងអល់សឡាោះ ពឹងរក្់ចាំសរោះម្រទង់ និងេងាា លអចាំសរោះ
ម្រទង់ េុាំឱ្យម្រទង់បសញ្ា ៀេពីការសៅត ស្ភាក្ស្ដលឈាា នេី និងជាំងឺអាប្ាប់។ ម្រតូវរក្ា
ការ ៃុសីក្ៀរសពលម្រពកឹ្ និងសពលលាង ចជាសរៀងរាល់ស្ងង2។  ៃុសីក្ៀរានឥទធពិលខាល ាំង 
ឬសខ្ាយអាម្រេ័យសលីម្រពោះទ័យអនុញ្ញា តរបេ់អល់សឡាោះ សោយពីរម្របការ :  
១. ម្រតូវានជាំសនឿថាអាីស្ដលានសៅក្ាុង ៃុសីក្ៀរ គឺពិតម្របាក្ដ និងម្រតឹមម្រតូវ ស យី
វាានម្របសយជន៍សោយការអនុញ្ញា តពីអល់សឡាោះជាាា េ។់  
២. សរលសោយអណាត ត សផ្ាៀងស្គត ប់សោយម្រតសចៀក្ នងិតាាំងចតិតសាោះមុត។ 
ពីសម្ររោះវាជាទូអា ស យីសគមិនទទួលយក្ទូអាពីចិតតស្ដលរស្គត់អស្ណត តសនាោះសទ ដូច
ានរវ៉ីាយ៉ត់េស េអាំពីណាពី។ 
សពលសវលា ៃុសីក្ៀរ:  ៃុសីក្ៀរសពលម្រពឹក្សគេូម្រតបនាា ប់ពីេឡាតេូសហ្វព ោះរចួ ឯ
ចាំស្ណក្ ៃុសីក្ៀរសពលលាង ចគេូឺម្រតបនាា ប់ពីេឡាតអាសេីររចួ។ ស្តសបីេិនជាអាក្
មូេលីមសភលចមិនេូម្រត សគគបបេូីម្រតសៅសពលសគនឹក្ស ញីសឡងីវញិ។ 
េញ្ញា បញ្ញា ក់្ពីការស្ដលម្រតវូអាំសពីសគ និងជាំងឺសផ្ៃងសទៀត: 
វជិាា សពទយ និងរសបៀនស្ដលម្រេបនឹងចាប់េារអីាត់មិនផ្ាុយោា សនាោះសទ។ គមពីរអាល់
គួរអានជាថាា ាំពាបាលជាំងឺេររីាងា និងជាំងឺផ្លូវចតិត។ ស្តសបីេិនជាអាក្សនាោះោា នជាំងឺេ

1 សវជាបណឌិ ត និងពួក្អាក្វទិាស្គស្រេតបាននិយយថា ជាំងឺេនាល ក្់ភាគសម្រចីនសក្ីតសឡងី
សោយេងៃយ័ថាានជាំងឺ ស្តតាមពិតវាមិនានជាំងឺអាីសនាោះសទ។ 
2 ចូរសមីល ៃុសីក្ៀរសពលម្រពឹក្និងសពលលាង ចសៅទាំព័រ 
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ររីាងាសទ សរាគេញ្ញា ស្នការស្ដលម្រតូវអាំសពីសគគឺវកឺ្ាលម្រគប់ក្ស្នលង មតងវកឺ្ស្នលង
សនោះ មតងវកឺ្ស្នលងសនាោះ មុខ្សឡងីសលឿងសេលក្ស្គល ាំង ស្បក្សញីេសម្រចីន និងសនាមញឹក្ 
មិនេូវឃាល នចាំណី ម្រពឺសរាម ឬសៅត  និងម្រតជាក្់ចុងស្ដចុងសជីង ញ័រសដីមម្រទូវ វសឺរាយ
ខ្ាង រស្គប់រេល់ និងសរាយចុក្ស្គា ទាំងពីរ ក្ងាល់សម្រចីន និងងប់ក្ាុងម្រទូង អត់ងងុយ
សៅសពលយប់  រនធត់ខាល ាំងសោយការភ័យខាល ច និងខ្ឹងម្រចសឡាតខុ្េពីម្របម្រក្តី សភីនិង
ដក្ដសងាីមខាល ាំង ចូលចិតតសៅាា ក្់ឯង  េពឹក្ម្រេពន់ ខ្ាិលម្រចអូេ  ចូលចិតតសដក្ម្រទមក្ ់ 
បញ្ញា េុខ្ភាពសផ្ៃងសទៀតស្ដលអត់ានស តុផ្លស្ផ្ាក្សវជាស្គស្រេត។ ជួនកាលសលច
សឡងីនូវេញ្ញា ទាំងអេ់សនោះ ឬមួយចាំនួនតាមក្ាល ាំងខាល ាំងសខ្ាយរបេ់អាក្ជាំងឺ។ 
អាក្មូេលមីម្រតូវស្តានជាំសនឿរងឹាាំ និងស្គា រតីរងឹបុងឹ កុ្ាំឱ្យភាពរ ាំខានញាាំញីអាក្ មនិ
ម្រតូវគិតថាខ្លួនឯងវសឺោយម្រោន់ស្តានអារមាណ៍ថាខ្លួនឯងម្រតូវអាំសពីសគ។ ពីសម្ររោះ
ភាពេងៃយ័ជាជាំងឺស្ដលពបិាក្ពាបាលជាទីបាំផុ្ត។ សរាគេញ្ញា ទាំងសនោះក្៏អាច
សក្ីតានចាំសរោះ ពកួ្អាក្ស្ដលានេុខ្ភាពលអផ្ងស្ដរ ជនួកាលអាចបណាត លមក្
ពីជាំងឺេររីាងា ជួនកាលបណាត លមក្ពីសខ្ាយជាំសនឿ ដូចជាងប់ក្ាុងម្រទូង ម្រពយួភយ័ 
ខ្ាិលម្រទមក្ ់  សបីានសរាគេញ្ញា ស្បបសនោះចាំបាចឱ់្យអាក្សនាោះពិនិតយស្គសឡងីវញិនូវ
ទាំនាក្់ទាំនងរបេ់សគជាមយួនងឹអល់សឡាោះជាាា េ់។  
សបីេិនជាជាំងឺសនាោះបណាត លមក្ពីការសៅត ស្ភាក្1 វ ី្ ីពាបាលានពីរយ៉ង : 

១. សបីេិនជាសគស្គា ល់អាក្សៅត ស្ភាក្: ម្រតូវឱ្យសគសៅមុជទកឹ្ ស យីយក្ទឹក្សនោះ ឬ
យក្ទឹក្ស្ដលសៅេល់របេ់អាក្សនាោះមក្ឱ្យអាក្ជមងមុឺជ។ 
២\ សបីេនិជាសគមនិស្គា ល់អាក្សៅត ស្ភាក្សនាោះ:  សគម្រតូវពាបាលសោយរុក្យោ៉ះ
(រសបៀន) ទូអានិងជប់ឈាម។ 
ស្តសបីេិនជាជាំងឺសនាោះសោយអាំសពីមនតអាគមវញិ2 វ ិ្ ីពាបាលានពីរយ៉ង : 

ជាសម្រោោះថាាالعْي 1 ក្់បណាត លមក្ពីជិនស្ដលអល់សឡាោះអនុញ្ញា តឱ្យសក្ីតានសៅម្រតង់ស្ភាក្
សោយស្គរការសរៀបរាប់ និងចប់អារមាណ៍ពីអាក្ស្ដលសៅត ស្ភាក្សគ ស យីានស្េៃតានសៅជាមួ
យ។ ោា នអាីអាចរារា ាំងបាន(សទោះសោយការ ៃុសីក្ៀរ និងេឡាត និងអាីសផ្ៃងសទៀត)។ ានហ្វ
ទីេបញ្ញា ក្់ពីសរឿងសនោះ(ជាំងឺសៅត ស្ភាក្គឺជាការពិត) រវ៉ីាយ៉ត់អាល់ពូខ្រយី។៍ រវ៉ីាយ៉ត់មួយសផ្ៃង
សទៀត (ស្េៃតានសៅជាមួយវា ស យីឈាា នីេមនុេៃសលាក្) រវ៉ីាយ៉ត់អោះា៉ត់។ ស យីអាល់
ស្ ស្គមីយច៍ត់ទុក្ជាហ្វទីេេស េ ស យីក្៏ានស្គក្ៃជីាសម្រចីនផ្ងស្ដរ។ សគសម្របីបញ្ាតតិ”
ស្ភាក្”សម្ររោះវាជាឧបក្រណ៍េម្រាប់ពណ៌នា មិនស្មនស្ាីឱ្យានសម្រោោះថាា ក្់សទ សោយភេតុតាង
បញ្ញា ក្់ថា មនុេៃពិការស្ភាក្អាចស្ាីឱ្យអាក្ដស្ទសម្រោោះថាា ក្់ស្ដរ ដបតិសគមិនអាចសមីលស ញី។ 
គឺជាចាំណងឬស្ខ្ៃក្ថាស្ដលសគេូម្រតផ្លុالسحر2 ាំោក្់ក្ាុងវាឬស្ាីឱ្យអាក្ស្ដលម្រតូវបានសគោក្់្ាប់
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១.ម្រតវូដងឹពីក្ស្នលងសគោក់្មនតអាគម: សបេីិនជាសគស ញី សគម្រតូវសោោះស្ខ្ៃោថា
សនាោះសចញស យីេូម្រតេ ូសរ៉ាោះ( ُعوذُ  ُقْل 

َ
أ )ទាំងពីរ រចួស យីដុតវាសចល។ 

២.ពាបាលសោយេូម្រតរកុ្យោ៉ះស្បបឥស្គល ម: េូម្រតអាល់គរួអាន ជាពិសេេេ ូសរ៉ាោះ )   قُْل 
ُعوْذُ 

َ
ទាំងពីរ និងេូសរ៉ាោះអាលហ់្វព )أ ក្សរ៉ាោះ) ابلقرة( នងិទូអា ស្ដលានសៅទាំពរ័ខាងមុខ្។ 

៣.ណុេសរ៉ាោះ: ានពីរម្របសភទ:  
ក្.ហ្វរ៉ាម: សោោះអាំសពីសោយអាំសពី ស យីសៅរក្ម្រគអូាំសពីមនតអាគមឱ្យសោោះអាំសពីសនាោះ។ 
ខ្.សគអនុញ្ញា ត: ដូចជា(យក្េលកឹ្ពុម្រទចាំនួនម្របាាំពីរេនលឹក្ ស យីបុក្នឹងដុាំងាពីរដុាំ រចួ
ស យីេូម្រតេ ូសរ៉ាោះ )الاكفرون( េ ូសរ៉ាោះ)اإلخَلص( េូសរ៉ាោះ )الفلق( និងេូសរ៉ាោះ)انلاس( 
ចាំនួនបដីង។ បនាា បម់ក្លាយវាជាមួយទកឹ្។ រចួឱ្យអាក្ម្រតវូអាំសពីសនាោះផ្កឹ្ និងមុជ
ទឹក្។ ម្រតូវស្ាីដូចសនោះដស្ដលៗរ ូតដលជ់ា ) اهلل شاء إن  ( ។ម្រេង់សចញពីសេៀវសៅ
ស្គា ស្ដរបេ់សលាក្ អាប់ឌុររ ៉ាក្ ។ 
៤.ដក្អាំសពីសចញ: េាអ តសោយថាា ាំបញ្ាុ ោះសបីេនិជាវាសៅក្ាុងសរោះ និងសោយជប់
យក្ឈាមអាម្រក្ក្1់ សបីេិនជាវាសៅក្ស្នលងសផ្ៃងសម្រៅពីសរោះ។ 
រុក្យោ៉ះ(យន័តស្បបឥស្គល ម) : លក្េខ្ណឌ របេ់វា : 
១. ម្រតូវោក្់សឈាា ោះអល់សឡាោះ និងេុីហ្វា ត ឬលក្េណៈេមបតតិម្រទង់។ 
២. ជាភាស្គរអារ៉ាប់ ឬភាស្គរណាស្ដលសគយលន់័យរបេ់វា។ 
៣.ម្រតូវានជាំសនឿថា រុក្យោ៉ះ ឬយន័តសនាោះពុាំានឥទធិពលអាីសទ  ស្តការជាពីជាំងឺសនាោះ
គឺមក្អាំពីអល់សឡាោះជាាា េ។់ 
សដីមបបីសងាីនឥទធិពលរបេ់វាគបបេូីម្រតអាល់គួរអានសោយចតិតម្របាថាា ចងជ់ា និង
ទទួលបាននូវសេចក្តីចងអុលបងាា ញេម្រាបម់នុេៃ នងិជិន។ គមពីរអាលគ់ួរអាន
សគបញ្ាុ ោះមក្សដមីបជីាសេចក្តីចងអុលបងាា ញ និងេម្រាប់ពាបាលឱ្យជា។ សគពុាំម្រតូវ
េូម្រតសោយម្របាថាា ចងេ់ាល បជ់ិន សលីក្ស្លងស្តសៅសពលស្ដលអេមតាភាពសដញវា
សចញសោយការេូម្រតខាងសលី។ 

រងសម្រោោះដល់ខ្លួនម្របាណឬចិតត ឬម្របាជាញ ស្តមតង ស យីវាានធ្លតុពិតរបេ់វា អាក្ខ្លោះម្រតូវ
បានស្គល ប់ អាក្ខ្លោះានជាំងឺ ខ្លោះសទៀតមិនអាចរមួេងាា េ់ជាមួយម្របពនធរបេ់សគបាន អាក្ខ្លោះ
ស្លងលោះោា   អាក្ខ្លោះសេីរកិ្និងកូ្ ាូរ អាក្ខ្លោះអាច្ងន់្ងរខាល ាំង។ 
1ណាពីបានានម្របស្គេថា (ពិតម្របាក្ដណាេ់ ថាា ាំពាបាលដ៏លអស្ដលពួក្អាក្សម្របីម្របាេ់វា
សនាោះគឺការជប់ខ្យល់។អល់សឡាោះបានឱ្យជាំងឺស្គររីាង ជាំងឺឈាា នីេ ឬជាំងឺ្ាប់ដូចជាជាំងឺ
មហ្វរកី្ជាសគអនុញ្ញា តសេបយីសោយស្គរការជប់ខ្យល់ និងជាំងឺសផ្ៃងៗជាសម្រចីនសទៀត ស្ដល
សក្ីតានជាក្់ស្េតង។ 
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លក្េខ្ណឌ របេ់ម្រគពូាបាលអាំសពី : ១.ចាំបាច់ម្រតូវស្តជាបុគាលមូេលមី ជាមនុេៃលអ
ម្រតឹមម្រតូវ នងិជាអាក្សកាតខាល ចចាំសរោះអល់សឡាោះ។ ដរាបណាអាក្សនាោះកាន់ស្តសកាត
ខាល ចខាល ាំង(តកឹ្វ៉ា) ដរាបសនាោះសគានឥទធិពលកាន់ស្តខាល ាំង។ 
២.ម្រតូវតម្រមង់ចតិតសឆ្ព ោះសៅអលស់ឡាោះសោយសេចក្តីសស្គា ោះម្រតង ់ សៅសពលក្ាំពុង
ពាបាល សោយម្របមូលផ្តុ ាំរវាងចិតតនិងអណាត តរបេ់សគ។ ម្របសេីរបាំផុ្ត គឺអាក្ជាំងឺ
សនាោះពាបាលសោយខ្លួនឯង។ ពីសម្ររោះអាក្ដស្ទ ចិតតរបេ់សគស្តងស្តមនិេាប់េាល់
រវល់គិតនងឹសរឿងសផ្ៃង។ មាង៉សទៀត ោា ននរណាាា ក្ា់នអារមាណ៍ដឹងពីសម្រោោះ
អាេនា និងតម្រមូវការរបេខ់្លួនជាងខ្លួនឯងសនាោះសទ។ អាក្ស្ដលម្រតូវានសម្រោោះ
អាេនាគអឺល់សឡាោះេនាថានងឹទទួលយក្ទូអារបេ់សគ។ 

លក្េខ្ណឌ អាក្ជាំងឺស្ដលទទលួការពាបាល :  
១.ជាការម្របសេីរបាំផុ្តគឺសគជាអាក្មូេលមីម្រតឹមម្រតូវ។ ឥទធិពលខាល ាំងស្នការពាបាល
សនោះអាម្រេយ័សលីក្ម្រមិតស្នជាំសនឿរបេ់សគ។ អល់សឡាោះជាាា េប់ានបនាូលថា៖ 
ានន័យថា: «សយងី  نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓمث
បញ្ាុ ោះគមពីរអាល់គួរអានស្ដលានឱ្េងពាបាល ស យីជាក្តីសមតាត េម្រាប់ពួក្
អាក្ានជាំសនឿ ស យីម្រទង់មិនបស្នាមអាីេម្រាប់ពួក្អាក្ម្របម្រពតឹតអាំសពីអយុតតិ្ ម៌សនាោះ 
សម្រៅពីការខាតបង់»។(អាល់អុីេរក៉្ : ៨២) 
២.ម្រតូវតម្រមង់ចតិតសឆ្ព ោះសៅអលស់ឡាោះសោយសេចក្តីសស្គា ោះម្រតង់ម្របាថាា ចង់ឱ្យម្របទន
នូវការពាបាលឱ្យបានជា។  
៣.មិនម្រតូវតក្់ម្រក្ ល់ឆ្បច់ង់បានជា។ ពីសម្ររោះយន័តក្ាុងឥស្គល ម ឬរុក្យោ៉ះគឺការទូ
អា។ សបីេិនជាសគម្របញាប់ចង់ឆ្ប់ជា ជួនកាលសគមិនទទួលយក្ការបួងេួង
របេ់សគ។ ដូចរេ៉ ូលុលសឡាោះបានានម្របស្គេន៍ថា: ានន័យថា: «សគទទលួ
យក្ទូអារបេ់បុគាលណាាា ក់្ ដរាបណាបុគាលសនាោះមិនតក់្ម្រក្ ល់។ សគ
និយយថា ខ្ញុ ាំបានេុាំទូអាស្ដរ ស្តសគមិនទទួលយក្ទូអារបេ់ខ្ញុ ាំ»។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 

វ ី្ ីពាបាលានសម្រចនីស្បប : 
១.េូម្រតរុក្យោ៉ះជាមយួនឹងការផ្លុ ាំ(គឺសស្គត ោះទកឹ្ាតត់ិចៗ)។ ២.េូម្រតសោយោា ន
ការផ្លុ ាំ។ ៣.យក្ម្រាមស្ដលាបទឹក្ាត់ ស យីម្រជលក្់ជាមយួនឹង្ូលី ស យីយក្
សៅលាបចាំក្ស្នលងវ។ឺ ៤.េូម្រតរុក្យោ៉ះជាមួយនឹងការស្គា បចាំក្ស្នលងស្ដលវ។ឺ 
អាយ៉ត់និងហ្វទីេេម្រាប់េូម្រតពាបាលអាក្ជាំង:ឺ(េូសរ៉ាោះហ្វា ទី ោះ) (អាយ៉ត់
គួរេុី) (ពីរអាយ៉តចុ់ងសម្រកាយស្នេូសរ៉ាោះអាល់ហ្វព ក្សរ៉ាោះ)  
(េូសរ៉ាោះអាល់កា ារូីន) (អាលស់អៀខ្សខ្លេី) (អាល់ហ្វា ឡកឹ្) (អាន់សណីេ)។េូម្រត 

ۇۆ  ۆ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇچ
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ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
  چ   وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی    وئ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   چ
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  
ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    
ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت  خت چ  

چ گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  چ      1
چ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ 2

 چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓچ  3
چ ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 45 7  چ پ  پ  ڀ  ڀچ6چ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېىچ

8  چ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گچ
9 چ ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ     چ

1  (ដូសចាោះម្រគប់ម្រោន់ស យីស្ដលាន អល់សឡាោះការររអាក្ពីពួក្សគ។ ស យីម្រទង់មហ្វឮ 
មហ្វដឹង)។(អាលស់ហ្វព គសរ៉ាោះ : ១៣៧) 
2 (ឱ្ម្រក្មុរបេ់ពួក្សយងី! ចូរពួក្អាក្សឆ្លីយតបចាំសរោះអាក្ អាំរវនាវរបេ់អល់សឡាោះ (មូ
ហ្វាំា៉ត់) និងានជាំសនឿសលីសគចុោះ ម្រទង់ នឹងអភ័យសទេដល់ពួក្អាក្នូវសទេក្ាំ ុេ
ទាំងឡាយរបេ់ពួក្អាក្ ស យីម្រទង់នឹងេសស្រងាា ោះពួក្អាក្ឱ្យរចួផុ្តពីទរុណក្មាដ៏វចឺប់)
។ (អាលអ់ោះក្ ៏ា : ៣១) 
3(ស យីសយងីបញ្ាុ ោះ(ឱ្យអាក្)អាំពីគមពីរគួរអានស្ដលវាជាការ ពាបាល ស យីជាការ
សម្របាេម្របណីេម្រាប់បណាា អាក្ស្ដលាន ជាំសនឿ ស យីម្រទង់មិនបស្នាមឱ្យពួក្ស្ដលបាំរន
សម្រៅពីការខាតបង់ សនាោះសឡយី)។ (អាលអីុ់េរក៉្ : ៨២)  
4(ឬមួយក៏្ពួក្សគម្រចស្ណនឈាា នីេនឹងមនុេៃដស្ទចាំសរោះអាី ស្ដលអល់សឡាោះបានម្របទនឱ្យ
ពួក្សគ (មូហ្វាំា៉ត់ និងេហ្វ ពោះ) អាំពីការសម្របាេម្របទនរបេ់ម្រទង់?)។(អានណី់ស្គក្ : ៥៤)  
5 (ស យីសៅសពលខ្ញុ ាំានជមងឺ គឺម្រទង់ជាអាក្ស្ដលស្ាីឱ្យខ្ញុ ាំជាេោះ សេបយី)។(អាេាេាុអរក៉្: ៨០)   
6 (ម្រពមទាំងស្ាីឱ្យរ ាំស្គយក្ងាល់ពីក្ាុងចិតារបេ់ម្រក្មុស្ដលានជាំសនឿ)។(អាតស់ៅ ពោះ: ១៤)       
7  (ចូរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សរល ថាៈ វាគឺជាការចងអុលបងាា ញ និងជាឱ្េងពាបាល
េម្រាប់បណាា  អាក្ស្ដលានជាំសនឿ។)។( ាូេីុឡាត ់: ៤៤)   
8(ម្របេិនសបីសយងីបញ្ាុ ោះគមពីរគួរអានសនោះសៅសលីភាាំណាមួយ  
  អាក្ពិតជានឹងស ញីភាាំសនាោះឱ្នលាំសទនរ ូតដល់ស្បក្ជាបាំស្ណក្ សោយស្គរខាល ចអល់
សឡាោះ។)។ (អាល់ហ្វេារ ៍: ២១) 
9  (ដូសចាោះចូរអាក្ម្រក្សឡក្សមីលមាងសទៀត សតីអាក្ ស ញីានក្ស្នលងសម្របោះម្រស្គាំស្ដរឬសទ?)។ 
(អាល់មុលក្ ៍: ៣)  
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1 چ ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  چ
چ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی       

2    ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ    چ
چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   

3 ڎ  ڎ           ڈ  ڈ    چ
4 چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ

5 چ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ
6 چ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ

1 (ស យីពិតម្របាក្ដណាេ់ ពួក្ស្ដលោា នជាំសនឿសេាីរស្តស្ាីឱ្យ អាក្ានសម្រោោះថាា ក់្
សោយស្គរស្តការេមលឹងសមីលរបេ់ពួក្សគសៅ សពលស្ដលពួក្សគបានស្គា ប់ឮគមពីរគួរអាន 
ស យីពួក្សគស្ងមទាំង និយយថាៈ ពិតម្របាក្ដណាេ់ ោត់គឺជាមនុេៃវកិ្លចរតិ)។(អា
ល់ក្ឡ៏ាាំ : ៥១)   
2(សយងីបានផ្ាល់វ៉ា ុសីៅកាន់មូស្គថាៈ ចូរអាក្សបាោះដាំបង របេ់អាក្សៅ! (មូស្គក៏្បាន
សបាោះដាំបង) រ ាំសពចសនាោះវាក៏្សៅសលប អាីៗស្ដលពួក្សគក្ាំពុងបាំភាន់សនាោះ)១១៧(បនាា ប់មក្ 
ការពិតក៏្បានសលចសឡងី ស យីអាីស្ដលពួក្ សគបានស្ាីោា នម្របេិទធភាពសឡយី)១១៨ (ដូ
សចាោះពួក្សគម្រតូវបានបរាជ័យសៅទីសនាោះ ស យីពួក្សគ (ស ាៀរសអាននិងបរវិា)ក៏្បានចក្
សចញសោយអាា៉េ់បាំផុ្ត)។ (អាលអ់ាក្រ់ ៉ា : ១១៧-១១៩)    
13 (ពួក្សគក៏្បាននិយយថា ឱ្មូស្គ! សតីអាក្សបាោះ(ដាំបង)   មុន ឬក៏្ពួក្សយងីសបាោះមុន) 
៦៥ (ោត់(មូស្គ) បានសឆ្លីយថា សទ! ចូរពួក្អាក្សបាោះមុនចុោះ! រ ាំសពចសនាោះស្ខ្ៃពួរនិងដាំបង
របេ់ពួក្សគសចញពីមនាអាគមរបេ់ ពួក្សគ វាស្ាីឱ្យោត់ឆ្ពិនស្ភាក្ហ្វក់្ដូចជាេតាពេ់
ក្ាំពុងស្តវារ)៦៦(សពលសនាោះមូស្គានអារមាណ៍ភ័យខាល ចសៅក្ាុងខ្លួនរបេ់ ោត់)៦៧
(សយងី(អល់សឡាោះ)បានានបនាូលថាៈ ចូរអាក្កុ្ាំភ័យខាល ច ពិតម្របាក្ដណាេ់ អាក្គឺជា
អាក្ស្ដលានសម្របៀបជាងសគ)៦៨(ស យីចូរអាក្សបាោះនូវអាីស្ដលានសៅនឹងស្ដស្គា ាំរបេ់
អាក្ចុោះ សនាោះវានឹងសលបម្រតបាក់្នូវអាីស្ដលពួក្សគបានស្ាី។ តាមពិតអាីស្ដល ពួក្សគបានស្ាី
គឺម្រោន់ស្តជាការសបាក្បសញ្ញោ តរបេ់ម្រគមូនាអាគម បុ៉សណាណ ោះ។ ស យីម្រគមូនាអាគមមិនអាច
ានជ័យជាំនោះសឡយី សទោះបី ជាសគមក្ពីទីណាក៏្សោយ)។(តស  ី: ៦៥-៦៩) 
4(សម្រកាយមក្អល់សឡាោះ បានបញ្ាុ ោះភាពនឹងនររបេ់ម្រទង់ សៅសលីអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់ 
និងពួក្ស្ដលានជាំសនឿ(ឱ្យាន ស្គា រតីម្របយុទធសឡងីវញិ)។)។(អាតស់ៅ ពោះ : ២៦)   
5 (សពលសនាោះអល់សឡាោះ ក៏្បានបញ្ាុ ោះភាពនឹងនររបេ់ម្រទង់ដល់សគ ស យីជួយពម្រងឹងសគ
សោយ ានក្ងទ័ព(ា៉ឡាអុីកាត់)ជាសម្រចីនស្ដលពួក្អាក្សមីលមិនស ញី ពួក្សគ)។(អាត់
សៅ ពោះ : ៤០) 
6 (អល់សឡាោះបានបញ្ាុ ោះភាពនឹងនរសៅសលីអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់ និងសៅសលីបណាា អាក្ 
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چ  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  چ 1

 چ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  چ2
ហ្វទីេ: 
لُ (  

َ
ْسأ

َ
نْ  الَْعِظْيمِ  الَْعْرِش  َربَّ  الَْعِظْيمَ  اللَ  أ

َ
)يَْشِفَيَك  أ  (អាេ់អាលុលសឡាោះស លីអា ៃុមី រ ៉

បសពីលអារេាុ ីលអា ៃុមី ស្អយ៉េា ា ីយ៉សក្ី) ម្របាាំរពីដង។ានន័យថា៖ ខ្ញុ ាំេុាំពីអ
ល់សឡាោះជាាា េ់ដ៏្ាំ ាា េអ់ារេ៉ៃដ៏្ាំស្ង េូមម្រទង់ឱ្យអាក្ឆ្ប់បានជាេោះសេបយី។ 

ِعْيُذكَ ) 
ُ
ةٍ  َعْيٍ  لُكِّ  َوِمنْ  َوَهامَّةٍ  َشْيَطانٍ  لُكِّ  ِمنْ  اتلَّامَّةِ  الِل  بَِكلَِماتِ  أ ( َلَمَّ  (អូអុី ៃូសក្ី ពីសក្ីលីា៉តី

លសឡ ុីតីតាមម៉ោះ មុីនគុលលសី្េាតន វ៉ាហ្វមម៉ោះ វ៉ាមុីនគុលលីស្អណិនឡាមម៉ោះ)3  
ْذِهبِ  انلَّاِس  َربَّ  اَللَُّهمَّ )

َ
َس  أ

ْ
نَْت  اِْشِف  اَْلَأ

َ
ايِف  أ (َسَقًما َلَُيَغاِدرُ  ِشَفاءً  ِشَفاُؤكَ  إَِلَّ  ِشَفاءَ  َلَ  الشَّ  (អល់

សឡាោះ ុាំា៉រប៉ប៉ានណាេ អា ៃ ុពីីលប៉ាក់្សេី អុេីា ាអីាន់តាេាសេាី ា ី សឡេីាី
ហ្វា អា អុីលសឡេីាីហ្វា អ ូសក្ី េាហី្វា អាន់សឡយី៉ូ ារទីរ ៉ូសេក៏ី្ា៉)4  

ْذِهْب  اَللَُّهمَّ )
َ
(َوَوَصَبَها َوَبْرَدَها َحرََّها َعْنهُ  أ  (អល់សឡាោះ ុាំា៉អា ៃ ុពីអាន់  ូ ហ្វររស៉  ី

វាហ្វព រសទីស  ីវាវាេាសពីស )ី5  
ُْت  َعلَْيهِ  ُهوَ  إَِلَّ  إَِلَ  َلَ  اللُ  َحْسِبَ ) ( الَْعِظْيمِ  الَْعْرِش  َربُّ  َوُهوَ  تََوَّكَّ  (ហ្វេពីយ៉ល់សឡាោះ  ូសឡី

ស្ដលានជាំសនឿ។ ស យីម្រទង់បានោក់្បញ្ាតិសៅសលីពួក្សគនូវរក្យ សកាតខាល ច )។ (អាល់
ហ្វា ត ៍ : ២៦ 
1(ជាការពិតណាេ់ អល់សឡាោះបានយល់ម្រពមចាំសរោះបណាា  អាក្ានជាំសនឿសៅសពលស្ដល
ពួក្សគបានស្ាីក្ិចាម្រពមសម្រពៀងជាមួយ អាក្(មូហ្វាំា៉ត់)សៅសម្រកាមសដីមសវ ីស យីម្រទង់បាន
ដឹងនូវអាីស្ដល ានសៅក្ាុងចិតារបេ់ពួក្សគ និងបានបញ្ាុ ោះភាពនឹងនរសៅសលីពួក្សគ ស យី
ម្រទង់ម្របទនឱ្យពួក្សគនូវជ័យជាំនោះក្ាុងសពលឆ្ប់ៗ)។ (អាលហ់្វា ត ៍ : ១៨) 
2 (ម្រទង់ជាអាក្ស្ដលបានបញ្ាុ ោះភាពនឹងនរសៅក្ាុងចិតារបេ់បណាា  អាក្ស្ដលានជាំសនឿ
(សៅស្ងងអាល់  ូស្ទពីយោ៉ះ) សដីមបឱី្យពួក្សគបស្នាម នូវភាពានជាំសនឿរមួជាមួយនឹងជាំសនឿ
របេ់ពួក្សគស្ងមសទៀត)។(អាលហ់្វា ត ៍ : ៤) 
3 បីដង។ានន័យថា៖ ខ្ញុ ាំេូមពីអល់សឡាោះសោយរក្យសពចន៍របេ់ម្រទង់ដ៏សពញសលញេូម
បសញ្ា ៀេរូបសគពីស្េាតនអាំសពីអាម្រក្ក្់ និងរាល់ឥទធិពលស្នជាំងឺសៅត ស្ភាក្។ 
4 បីដង។ានន័យថា៖ ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់ស្នមនុេៃសលាក្! េូមម្រទង់បាំបាត់ជមងឺសនោះ 
និងឱ្យោត់បានជាេោះសេបយីផ្ង ម្រទង់គឺជាអាក្ានលទធភាពស្ាីឱ្យជា ោា នអាក្ណាាន
លទធភាពសម្រៅពីម្រទង់ស្ដលអាចស្ាីឱ្យជាទាំងម្រេុងពីជាំងឺទាំងពួងសឡយី។
5 មតង។ានន័យថា៖(ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់ េូមម្រទង់បាំបាត់អាំពីសគផ្ងចុោះនូវភាពសៅត របេ់
វា ភាពម្រតជាក្់របេ់វា និងភាពទន់សខ្ាយរបេ់វា។ 
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អុីសឡសី អុីីលសឡ ី ូវាអាស្ឡ ុតីាវ៉ាក្ក្ិលតូវា  ូវារប់៉ពូលអារេុីលអា ៃុមី)1  
ْرقِْيَك  الِل  ِمْسِب )

َ
وْ  َنْفٍس  لُكِّ  رَشِّ  َوِمنْ  يُْؤِذْيَك  َداءٍ  لُكِّ  ِمنْ  أ

َ
ْرقِْيَك  الِل  ِمْسِب  يَْشِفْيَك  اللُ  َحاِسٍد،  َعْيٍ  أ

َ
(أ  

(ពិេមីលសឡ ុីអីារក្ីសក្ី មនីគុលលីស្េាអុីនយួក្េុីសក្ី មនីសេាីររគុីលលណីា ា
េិន សៅស្អននិហ្វេុីទនិ អល់សឡាោះ ូយ៉េ ាសីក្ី ពេិមលីសឡ ុីអីួរក្ីសក្)ី2  
អល់សឡាោះគឺជាអាក្ពាបាលអាក្ស យីនឹងនាម អល់សឡាោះខ្ញុ ាំេូម្រតពាបាលអាក្។ 
ោក្់ស្ដរបេ់អាក្ សលកី្ស្នលងវសឺ យីេូម្រត « الل بسم » (ពិេមីលសឡ ៍ី)បដីង 
និងេូម្រត « ُعْوذُ 

َ
ةِ  أ ِجدُ  َما  رَشِّ  ِمنْ  َوقُْدَرتِهِ  اللِ  بِِعزَّ

َ
َحاِذرُ  أ

ُ
َوأ » (អាអូ ៃូពីអុី ៃស ៃតីីលសឡី

 ុ ីវាកុ្ទរតី៉ ុ ីមិនសេាីររា៉ីអាជីទូ វាអូហ្វ ៃរី ៉ូ) ម្របាាំពីដង។ានន័យថា៖ ខ្ញុ ាំេុាំពី
ភាពឧតតុងាឧតតមរបេអ់ល់សឡាោះ និងអានុភាពរបេ់ម្រទង់ ឱ្យបសញ្ា ៀេខ្ញុ ាំអាំពីម្របការ
អាម្រក្ក្់ស្ដលខ្ញុ ាំាន និងពីអាីស្ដលខ្ញុ ាំខាល ច។ 
ក្ាំណត់េាា ល់ :  
១.សគមនិអនុញ្ញា តឱ្យសជឿសលីសរឿងអបបយិជាំសនឿទក្ទ់ងនងឹជាំងឺសៅត ស្ភាក្ ដូចជាពាបាល
សោយផ្កឹ្ទឹក្សនាម ស យីវាអេ់ឥទធពិលសបីេនិជាអាក្ផ្កឹ្ដងឹថាវាជាទឹក្សនាម។  
២.សគមនិអនុញ្ញា តឱ្យរក្់ស្ខ្ៃក្ថាស្ាីពីស្េបក្ ស្ខ្ៃស្ដ នងិស្ខ្ៃក្ សដីមបកីារររកុ្ាំឱ្យ
ម្រតូវអាំសពីសៅត ស្ភាក្។ រេ៉ ូលុលសឡាោះបានានម្របស្គេន៍ថា: ានន័យថា: «អាក្ណា
រក់្អាីមួយគឺសគម្របគល់អាក្សនាោះឱ្យសៅរបេ់សនាោះ(ានន័យថា អល់សឡាោះម្រទង់
មិនជួយអាក្សនាោះសឡយី)។(អាត់សតៀរមី ៃុ)ី 
 ស្តសបីេិនជា រក្អ់ាីស្ដលានអាយ៉ត់អាល់គួរអាន គឺានការស្ខ្ាងសយបល់ោា
រវាងស្គេនវទូិឥស្គល ម ស យីសបីសបាោះបងជ់ាការម្របសេីរ។ 
៣\េរសេររក្យ « الل تبارك الل ءماشا » ឬគូរូបោវ ឬកាាំបិត ឬស្ភាក្ ឬោក្់អាយ៉ត់
អាល់គួរអានសៅក្ាុងឡាន ឬពយួរអាយ៉ត់គួរអានសៅក្ាុងផ្ាោះ ម្របការទាំងអេ់សនាោះ
មិនអាចការររអាំសពីសៅត ស្ភាក្បានសឡយី។ជួនកាល អាចចូលជាលក្េណៈស្ខ្ៃក្ថា
ស្ដល សគហ្វមឃាត។់ 
៤.អាក្ជាំងឺម្រតូវសជឿជាក្់ថាសគនឹងទទួលយក្ការេូម្រតរុក្យោ៉ះរបេ់ខ្លួន មិនម្រតូវាន

1 ម្របាាំពីរដង។ ានន័យថា៖ ានស្តអល់សឡាោះមួយគត់ គឺម្រគប់ម្រោន់ ស យីេម្រាប់រូប
ខ្ញុ ាំ។ ោា នសទាា េ់ស្ដលម្រតូវសោរពយ៉ងពិតម្របាក្ដ គឺានស្តអល់សឡាោះស្ដលខ្ញុ ាំេូមម្របគល់
ខ្លួនជូនទាំងម្រេុង ស យីអល់សឡាោះគឺជាាា េ់អារ ៉ៃដ៏្ាំស្ង។
2 បីដង។ានន័យថា៖ នឹងនាមអល់សឡាោះ ខ្ញុ ាំេូម្រតពាបាលអាក្ អាំពីរាល់ម្របការអាម្រក្ក្់
ស្ដលស្ាីប៉ោះរល់ ដល់អាក្ និងអាំពីម្របការអាម្រក្ក្់ស្នបុគាលទាំងឡាយ ម្របការអាម្រក្ក្់ស្ដល
បងា សោយស្ភាក្របេ់អាក្ឈាា នីេ។
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ចិតតតក្់ម្រក្ ល់។ សបីេនិជាសគម្របាប់ថា អាក្ម្រតូវបានពាបាលសោយសម្របីថាា ាំសពញ
មួយជីវតិគអឺាក្សនាោះោា នការម្រពួយបារមភសនាោះសទ។ ក្៏ប៉ុស្នតសគម្រពួយចិតតសបីេិនជា
ម្រតូវពាបាលយូរសោយរុក្យោ៉ះ។ ដបតិរាល់សពលស្ដលសគេូម្រតមួយតួអក្ៃរ សគ
ទទួលបានផ្លបុណយមួយ ស យីផ្ល បុណយសក្នីសឡងីសទាជាដប់។ ដូសចាោះ សគម្រតូវ
ទូអា និងេុាំការអភយ័សទេ ស យីបរចិា គស្ាីទនឱ្យបានសម្រចីន។ សម្ររោះវាជា
ចាំស្ណក្មួយស្នការពាបាលជាំងឺ។ 
៥.េូម្រតរមួោា ជាម្របការស្ដលផ្ាុយនឹងេ ុសណណោះ ស យីានឥទធិពលតចិតួច។ ដូច
ោា ស្ដរ ការចក់្ា៉សញ៉ស្គត ប។់ សោយស្គរការតាាំងចិតត(សនៀត) ពុាំបានេសម្រមចសោយ
ការស្ាីដូសចាោះសនាោះសទ។ ពីសម្ររោះសនៀតគជឺាលក្េខ្ណ័ឌ េម្រាបអ់ាក្ពាបាលសោយរុក្
យោ៉ះ។ ដបតិស្តការស្គត ប់ក្៏ជាម្របការមួយលអម្របសេីរស្ដរ។ េូណាត់ឱ្យេូម្រតរុក្យោ៉ះ
សនោះដស្ដលៗ សបេីិនជាសនឿយ ត់ អាចបនាយបានកុ្ាំឱ្យសគ្ុញម្រទន។់  រឯីការ
ក្ាំណត់ចាំននួប៉ុនាា នដងក្ាុងការេូម្រតអាយ៉ត ់ និងទូអាគឺពុាំម្រតូវស្ាីសទ លុោះម្រតាស្ត
ានអាំណោះអាំណាង) دْلل(។ 
៦.សៅានេញ្ញា េាា ល់សផ្ៃងៗ មួយចាំននួស្ដលអាចេនាិោឋ នបានថា អាក្
ពាបាលអាំសពីសនាោះសម្របីម្របាេ់មនតអាគម មិនស្មនសម្របីអាល់គួរអាន។ កុ្ាំចញ់សបាក្
សគសោយម្រោន់ស្តរូបភាពខាងសម្រៅ ស្ដលសគបងាា ញពីរូបភាពស្គេនា។ ជនួកាល
សគអាចចប់សផ្តីមសោយេូម្រតអាល់គួរអាន ស្តមិនយូរប៉ុនាា នសគអាចបតូរសៅសម្របីមនត
អាគមសផ្ៃងវញិ។ ជួនកាលសគអាចជាមនុេៃឧេា ៍សៅា៉េាិតសដីមបបីាំភាន់
ស្ភាក្មនុេៃ។ ជនួកាលអាក្ស ញីសគ ៃុសីក្ៀរសម្រចីនសៅចាំសរោះមុខ្អាក្។ អាក្មនិ
ម្រតូវចញ់សបាក្សគសនាោះសទ។ ចូរម្របុងម្របយត័ា! 

េញ្ញា េាា ល់មួយចាំនួនរបេ់ម្រគមូនតអាគមនិងជនសបាក្ម្របាេ់ : 
❖ េួរសឈាា ោះអាក្ជាំងឺ ឬសឈាា ោះាត យអាក្ជាំងឺ។ ពីសម្ររោះថាការស្គា ល់សឈាា ោះឬមិន
ស្គា ល់ វាមិនអាចផ្តល េ់បតូរការពាបាលសនាោះសឡយី។ 
❖ េុាំអាីមួយពីេសមលៀក្បាំរក្់របេ់អាក្ជាំងឺ ដូចជាអាវ ឬអាវយតឺ។ 
❖ សគអាចទរេតាអាីមយួស្ដលានលក្េណៈណាមួយជាក្់លាក្ពី់អាក្ជាំងឺសដីមបឱី្យ
សគេសមលោះស្េនឱ្យជិន។ ជួនកាលអាចយក្ឈាមេតាសនាោះសៅលាបសលអីាក្ជាំងឺ។ 
❖ េរសេរ ឬេូម្រតមនតអាគមស្ដលសគមិនយល់ស យីអត់ានអតាន័យ។ 
❖ ឱ្យម្រក្ោេានគូររូបបួនម្រជុងស្ដលានេរសេរអក្ៃរ ឬសលខ្សៅអាក្ជាំងឺ សគ
សៅថា (អាល់ ុហី្វា ប)។ 
❖ សម្របីអាក្ជាំងឱឺ្យសៅាា ក្ឯ់ងមយួរយៈ សៅក្ាុងបនាបង់ងឹត សគសៅថា(អាល់ ចិ ពោះ) 
❖ សម្របីអាក្ជាំងមឺិនឱ្យប៉ោះទឹក្រយៈសពលមួយក្ាំណត។់ 
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❖ ឱ្យអាីមួយសៅអាក្ជាំងឺយក្សៅក្ប់ក្ាុងដី ឬដុតម្រក្ោេ ស យីម្រេូបយក្
ចាំហ្វយរបេ់វា។ 
❖ ឱ្យអាក្ជាំងឺម្របាប់សគអាំពីចាំណុចពិសេេរបេ់អាក្ជាំងមឺួយចាំននួស្ដលោា ន
នរណាាា ក្ដ់ឹង ឬសឈាា ោះរបេ់អាក្ជាំងឺ និងម្របសទេរបេ់សគ និងជាំងឺរបេ់សគមុន
នឹងសគនិយយ។ 
❖ ពិនិតយស្គា នភាពអាក្ជាំងឺសោយម្រោន់ស្តចូលសៅជួបអាក្ជាំងឺ ឬនិយយតាមទូរ
េ័ពា ឬតាមរយៈស្ម្របេណីយ។៍ 
៧. នកិាយអោះលេី ុណណោះថាជិនអាចចូលេណឋិ តក្ាុងខ្លួនមនុេៃ។ ភេតុតាង
បញ្ញា ក្់សោយម្រពោះបនាូលរបេ់ម្រទង់ថា: ានន័យថា: «ពួក្អាក្ស្ដលេុីម្របាក់្ការ
សនាោះ មិនអាចសម្រកាក្សឡងីសៅស្ងងបរសលាក្បានសទសលីក្ស្លងស្តដូចអាក្ស្ដលស្េៃ
តានចូលេណឋិ ត»។ (អាល់សហ្វព គសរ៉ាោះ : ២៧៥) 
 ពួក្អាក្តា ាសេៀរបានឯក្ភាពោា ថារក្យ«المس»ាននយ័ថា ឆ្ាួតដូចស្េៃតាន 
ស្ដលស្លងានតស្មលជាមនុេៃសោយស្គរជិនចូលេណឋិ ត។ 
បស្នាម : មនតអាគម: គឺានពតិ ស យីស្គល ក្ស្គា មរបេ់វាគឺានសៅក្ាុងគមពីគួរអាន 
និងហ្វឌេី ស យីវាជាម្របការហ្វរម៉ យ៉ង្ងន់្ ងរ និង្ាំស្ងជាទីបាំផុ្ត។ដូចជារ ៉
េូលុលសឡាោះបានានម្របស្គេន៍ថា៖ ាននយ័ថា៖ ចូរ ពួក្អាក្សជៀេវាងពី
ម្របាាំពីរម្របការស្ដលនាាំសអាយអនារាយ"។ ពួក្សគបានេួរថា : ឱ្ រេ៉ ូលុលសឡាោះ ! 
សតីវាគឺអាីខ្លោះ? សលាក្បានសឆ្លយីថា : " គឺការស្ាីេុីរកិ្ចាំសរោះ អល់សឡាោះ ការសម្របមី
នាអាគម ........)។ (អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
ានន័យថា៖ ស យីជាការ ពិតណាេ់ ពួក្សគបានដឹងថា អាក្ណាបានសម្រជីេ
សរេីយក្មនាអាគម នងឹោា នផ្លលអសទសៅស្ងងបរសលាក្។(អាល់សហ្វព គសរ៉ាោះ : ១០២) 
ស យីវាានពីរស្ផ្ាក្៖ ១/ក្ត់ម្រតាសលីម្រក្ោេ់សដីមបឱី្យម្រគូមនតអាគមស្ាកីារទាំនាក្់
ទាំនងសម្របីម្របាេស្េាតន ឱ្យផ្តលសម្រោោះថាា ក្់អាីស្ដលសគចង់សៅដល់អាក្ម្រតូវមនតអាគ
ម។ ២/ថាា ាំស្ដលផ្តល់ផ្លប៉ោះរល់ដល់រាងកាយអាក្ម្រតូវមនតអាគម េតិ ឆ្នាៈ និង
ទាំសនាចិតតរបេ់ោត។់ស្ដលសគសៅថា៖ អា ស្គា រ ា៍ និងអាល់អត់ ា៍។ សោយស្ាី
ឱ្យអាក្ស្ដលម្រតូវអាគមម្រេសមលីម្រេស្មស ញីអាីមាង៉ម្រក្ឡាប់ ឬក្ាំសរកី្ ឬសដីរ ឬអាី
ស្ដលម្រេសដៀងសនោះ។ទមីួយទសងាីរបេ់វាគេឺាីរកិ្ ពីសម្ររោះស្េាតនវាមិនស្ាីតាមម្រគូមនត
អាគមសទសលីក្ស្លងស្ត សគគូ ាួរ(ម្របឆ្ាំង)នងឹអល់សឡាោះ។ចាំស្ណក្ឯទពីីរវាគឺ
ម្របការអនតរាយ នងិជាអាំសពបីាប់ដ៏្ាំមួយក្ាុងចាំសណាមអាំសពបីាប់្ាំៗ។ស យីទាំង
អេ់វាសនាោះអាចសក្ីតសឡងីបានសោយស្គរការក្ាំណត់របេ់អល់សឡាោះបុសណាណ ោះ។ 
ផ្លម្របសយជន៍ : ១.សតជីិនជាអាី? ពួក្សគជាេតាសលាក្មួយក្ាុងចាំសណាមេតា
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សលាក្ទាំងឡាយរបេអ់ល់សឡាោះ។ ពួក្សគានក្ាំសណីតពសីភលីង។ ចាំស្ណក្ឯពួក្
សទវតាសគបសងាតីពីពនលឺ។ ពកួ្សគទាំងអេ់សនាោះម្រតូវានកាតពាក្ិចារមួ ស យីម្រទង់មនិ
បានចត់តាាំងណាពីណាាា ក្មុ់នណាពីមូហ្វាំា៉ត់សៅកានព់កួ្សគសនាោះសទ។ ពកួ្
សគក្៏មិនស្មនជាណាពី ស យីក្៏មិនស្មនជារេូ៉លស្ដរ។ ពួក្ជិនកាស ាៀរចូលឋាន
នរក្ ស យីពួក្ជនិានជាំសនឿចូលក្ាុងឋានេគួ៌។ ពកួ្សគមិនម្រតូវបានកាល យជាដី
សឡយី។ ពួក្សគចូលឋានេគួត៌ាមទសងាីរបេ់ពកួ្សគ សលីក្ស្លងស្តពកួ្សគបានស្ក្
ស្ម្របទសងាីរបេខ់្លួន។ ពួក្សគសចោះទទលួទនអាហ្វរផ្ឹក្ទកឹ្សៅក្ាុងឋានេួគ៌ ។អុាុី ាំ 
តាក្ីយុទាីនបាននិយយថា : សៅក្ាុងឋានេួគ៌សយងីសមីលស ញីពួក្សគស្តពួក្សគ
សមីលមិនស ញីសយងីសទ។ 
២.ការឈាា នីេ : គឺជាការម្រេស្មចងឱ់្យអាក្ដស្ទបាតប់ងលាភេកាា រៈ។ ភាគ
សម្រចីនវាសក្ីតសឡងីមក្ពកីារសៅត ស្ភាក្។ វាគឺជាអាំសពបីាបក្ម្រមតិ្ងន់ មិនម្រតមឹស្ត
ប៉ុសណាណ ោះវាជាម្រគឹោះស្នអាំសពីបាបក្ម្រមិត្ងន់ ស យីវាជាអាំសពីសលាីេដាំបូងបងអេ់ចាំសរោះ
អល់សឡាោះ។ អុបិលេីសបាោះបង់ការេ ូសជាតចាំសរោះអាោាំសោយការឈាា នីេចាំសរោះ
អាោាំ។ មាង៉សទៀតក្ពីលេាល ប់បអូនរបេ់ខ្លួនសោយស្គរមូលស តុសនោះស្ដរ។ 
វ ិ្ ីពាបាល : 
ម្រតូវស្គា ល់អាំសពីបាបក្ម្រមិត្ងន់ថា វាបាំផ្តល ញអាំសពីលអដូចជាសភលីងឆ្បសឆ្ោះអុេ
អុីចឹងស្ដរ។ ដូចស្ដលានរវ៉ីាយ៉ត់ក្ាុងហ្វទេី។អាីស្ដលអល់សឡាោះម្របទនឱ្យ
អាក្ដស្ទគឺជាការក្ាំណត់ នងិគតិបណឌិ តររបេ់ម្រទង។់ការមនិសពញចិតតគឺបញ្ញា ក្់ថា
ម្របឆ្ាំងនឹងអល់សឡាោះ ស យីបញ្ញា ក្់ពភីាពក្សមាយស្នជាំសនឿរបេ់សគចាំសរោះម្រពោះ
លិខ្ិតរបេ់ម្រទង។់ រក្យស្ដលអាក្សរលថា « الل ما شاء » « لك  الل  بارك » សៅសពល
ស្ដលអាក្បានស ញីអាីស្ដលស្ាឱី្យអាក្ចបចិ់តត។ សនោះជាភេតុតាងថា ចតិតរបេអ់ាក្
លអម្របស្ព។ដឹងពីផ្លបុណយស្នការសបាោះបង់វា : នរណាសដក្លក្់ស យីក្ាុងចិតត
របេ់សគោា នការឈាា នេីចាំសរោះនរណាាា ក្់សនាោះ ផ្លបុណយរបេ់សគ្ាំស្ងណា
េ់។ ដូចស្ដលានរវ៉ីាយ៉ត់ថា ណាពបីានម្របាប់ដាំណឹងលអបានចូលឋានេគួ៌ដល់
េហ្វហ្វព ត់ាា ក្់។ អាបឌុ់លសឡាោះពិនអាាំរូបានសដក្សៅផ្ាោះោត់។ អាប់ឌុលសឡាោះ
បានដឹងថាមក្ពីការោា នចិតតឈាា នីេសទីបោត់បានចូលឋានេួគ៌។ 
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ម្រគប់េតាសលាក្ទាំងអេ់ម្រតវូការអល់សឡាោះ ម្រតវូការចាំសរោះអាីស្ដលម្រទង់ា

ន។ ស្តម្រទង់មិនម្រតវូការពកួ្សគ ស យីក៏្មិនចាំបាច់ានពួក្សគស្ដរ។ 
ពិតណាេ់ អល់សឡាោះបានោក្់កាតពាក្ិចាឱ្យខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់េុាំទូអា សោយម្រទង់
បានានម្រពោះបនាូលថា : 

ْسَتِجْب لَُكْم  ِإنَّ 
َ
وَن َعْن ِعَبادَ ﴿ اْدُعوِن أ يَن يَْسَتْكرِبُ ِ

 :ានន័យថា ِِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن ﴾  اذلَّ
«ចូរពួក្អាក្បួងេួងេុាំចុោះចាំសរោះសយងី សយងីនឹងទទួលយក្ការបួងេួងេុាំរបេ់
ពួក្អាក្។ ពិតណាេ់ ពួក្អាក្ស្ដលម្រក្អឺតម្រក្ទមមិនម្រពមសោរពេកាា រៈចាំសរោះសយងី
គឺ ពួក្សគនឹងចុោះនរក្ចហ្វន់ណាាំយ៉ងអាា៉េ់ជាទីបាំផុ្ត»។( ារ ាីរ : ៦០)
 បានសេចក្តីថា មនិម្រពមបួងេួងេុាំមក្ចាំសរោះសយងី។ 
ណាពីម៉ូហ្វាំា៉ត់បានានម្របស្គេន៍ថា: ានន័យថា: «នរណាមិនបងួេួងេុាំអ
ល់សឡាោះ គឺអល់សឡាោះម្រទង់នឹងសម្រកា្ខ្ឹងចាំសរោះសគ»។ (អុីបនូា៉យោ៉ះ) 
ទនាឹមនឹងសនោះ អល់សឡាោះម្រទង់េពាម្រពោះទ័យចាំសរោះការបងួេួងរបេ់ខ្ញុ ាំបសម្រមីម្រទង់
ចាំសរោះម្រទង់។ ម្រទង់េពាម្រពោះទយ័ចាំសរោះអាក្ស្ដលទទូចេុាំ នងិបញ្ា ិតខ្លួនចាំសរោះម្រទង់។ 
េហ្វហ្វព ត់របេ់ណាពីានអារមាណ៍ដឹងស្បបសនោះ ស យី ពួក្សគាា ក្់ៗមិនស្ដល
ម្របាទសមលីម្រស្គលចាំសរោះការបួងេួងេុាំពអីល់សឡាោះេូមបបីនតិច។ ពួក្សគមិន
បានយក្បញ្ញា របេព់ួក្សគសៅតអូញស្តអរម្របាបម់នុេៃដូចោា ។សនោះសោយស្គរស្តពួក្
សគរ ាំពឹងសជឿទុក្ចិតតចាំសរោះម្រទង ់ជិតេាិទធ ចាំសរោះម្រទង់ ស យីម្រទង់ក្៏ជតិេាិទធនឹងពកួ្
សគស្ដរ។ អនុវតតតាមម្រពោះបនាូលរបេ់ម្រទង់ថា : لََك ِعبَاِدي َعِني َفإِِّني قَِريب  ﴿

َ
ាន  ﴾َوإَِذا َسأ

ន័យថា: «សៅសពលណាខ្ញុ ាំរបេ់សយងីេួរអាក្(មូហ្វាំា៉ត់)អាំពីសយងី។ ពិតណាេ់
សយងីសៅជិតបាំផុ្ត»។ (អាល់សហ្វព គសរ៉ាោះ : ១៨៦) 
 ទូអាានឋានៈ្ាំស្ងណាេច់ាំសរោះអល់សឡាោះ។ វាគឺជាការម្របតិបតតដិ៏ស្ងលថាល ចាំសរោះ
អល់សឡាោះជាាា េ។់ ជួនកាលវាអាចស្ក្ស្ម្របវាេនា ស យីទូអារបេអ់ាក្មូេលីមសគ
ទទួលយក្។ ោា នការេងៃយ័សទ សបីេិនជាមូលស តុស្ដលសគម្រតូវទទួល និងោា ន
ការរារា ាំង ។ សគម្របទនឱ្យអាក្ស្ដលទូអាបួងេួងេុាំនូវម្របការមួយក្ាុងចាំសណាមម្របការ
ទាំងឡាយ ដូចស្ដលានរវ៉ីាយ៉ត់មួយណាពីម៉ូហ្វាំា៉តប់ានានម្របស្គេន៍ថា: 
ានន័យថា: «ោា នអាក្មូេលីមណាាា ក់្ស្ដលបានបងួេួងេុាំអាីមួយស្ដលោា នអាំសពី
បាប និងមនិកាត់កាលស្គច់ញាតិ។សលកី្ស្លងស្តអល់សឡាោះនឹងម្របទនឱ្យសគនូវ
ម្របការមួយក្ាុងចាំសណាមបគីឺ : ជួនកាលអល់សឡាោះសឆ្លីយតបនឹងទូអារបេ់សគភាល
មៗ។ ជួនកាលម្រទង់រក្ាទុក្ឱ្យសគសៅស្ងងអា រ៉ីាត់។ ជនួកាលម្រទង់ឱ្យសគរចួផុ្តពី
អាំសពីអាម្រក្ក់្បុ៉នការេុាំទូអាសនាោះ។ពកួ្សគបានេួរថា: ចុោះសបីពួក្សយងីេុាំទូអា

ការបួងេួងេុាំ
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សម្រចីន? ោត់បានសឆ្លីយថា: អល់សឡាោះក៏្ម្របទនឱ្យសម្រចីនអុចីងឹស្ដរ»។ (អោះា៉ត់) 
ម្របសភទស្នទូអាានពីរ : ១.ទូអាស្បបសោរពេកាា រៈ ដូចជាេឡាតនងិបួេ។  
២. ទូអាគឺជាការទទូចេុាំ និងសេាីេុាំ។ 
ភាពលអម្របសេីរជាងោា ស្នអាំសពលីអ:  
សតីការេូម្រតអាល់គួអានលអជាង ឬ ៃុសីក្ៀរ ឬទូអានងិការទទូចេុាំលអជាង? 
ការេូម្រតអាល់គួរអានលអម្របសេីរជាងសគោច់ខាត។ បនាា ប់មក្ការ ៃុសីក្ៀរនិង 
េូម្រត្មេ៌រសេីរចាំសរោះអល់សឡាោះ។ បនាា បម់ក្សទៀត ការទូអានិងការទទូចេុាំ។ 
សនោះគឺជាការនិយយជាលក្េណៈរមួ។ ក្ប៏៉ុស្នត  ជួនកាលការម្របតបិតតិស្ដលមិន
ម្របសេីរសលីេសគ អាចលអជាងរបេ់ស្ដលការម្របតិបតតិម្របសេីរសលីេសគ។ ដូចជាទូ
អាសៅស្ងងអារ ៉ាោះលអជាងេូម្រតអាល់គួរអាន។ ការយក្ចិតតទុក្ោក្់ ៃុសីក្ៀរសម្រកាយ
េឡាតហ្វា រ ាូលអជាងការេូម្រតអាល់គួរអាន។ 
មូលស តុស្នការទទួលយក្ទូអា : ានមូលស តុខាងសម្រៅ និងខាងក្ាុង : 
១.មូលស តុខាងសម្រៅ: ស្ាីអាំសពីកុ្េលដូចជាការបរចិា គ យក្ទឹក្វ ៉ូ ាុក្ េឡាត 
ស្បរតម្រមង់សៅគិបឡ័ត  សលកី្ស្ដទាំងពីរ េរសេីរចាំសរោះម្រទង់នូវអាីស្ដលេក្តិេម
ចាំសរោះម្រទង់។ សម្របីសឈាា ោះនិងលក្េណៈេមបតតិរបេ់ម្រទង់ស្ដលេមម្រេបនងឹអាីស្ដល
សគេុាំទូអាសនាោះ។ សបេីិនជាទូអាចង់បានចូលឋានេគួ៌គឺ ម្រតវូអងារក្រសោយរ ាំឭក្ពី
ក្តីម្របទន និងក្តីសមតាត ក្រុណារបេ់ម្រទង។់ ស្តសបីេិនជាទូអាោក្់បណាត ស្គរអាក្
បាំរនជោិះជាន់សគគឺពុាំម្រតូវសម្របីម្រពោះនាមរបេ់អល់សឡាោះ «الرمحن» និង«الكريم»សនាោះ
សទ។ ស្តម្រតូវសម្របីម្រពោះនាម « اْلبار» និង « القهار»។ 
អាំពីមូលស តុសផ្ៃងសទៀតគ ឺ េឡាវ៉ាតចាំសរោះណាពីសៅខាងសដីម រក្់ក្ណាត ល 
និងចុងបញ្ាប។់ ទទលួស្គា លក់្ាំ ុេរបេ់ខ្លួន និងអរគុណអល់សឡាោះចាំសរោះលាភ
េកាា រៈរបេ់ម្រទង។់ សឆ្លៀតឱ្កាេណាស្ដលានភេតតុតាងបញ្ញា ក្់ថាអាចសគនឹង
ទទួលសឆ្លយីតប។ ពីសម្ររោះវាជាសពលសវលាស្ដលសគទទួលយក្ ស យីសពលទាំង
សនាោះានសម្រចីនដូចជា : 
❖ មួយស្ងងមយួយប:់ សពលសទៀបភលឺជាសពលស្ដលអល់សឡាោះចុោះមក្កាន់សម សលាក្ី
យ។៍ ចសនាល ោះសពលអា ាន នងិអុីក្ា៉ត់។ សម្រកាយសពលយក្ទឹក្វ ៉ូ ាុក្រចួ។ ក្ាុងេ ូ
សជាត មុននឹងឱ្យស្គឡាមេឡាត។ សម្រកាយសពលេឡាតទាំងម្របាាំសពល។  សៅ
សពលេូម្រតអាល់គួរអានចប់។ សៅសពលាន់រងាវ។  សៅសពលក្ាំពុងស្ាីដាំសណីរ។  
ទូអាជនរងសម្រោោះ។ ទូអាអាក្ស្ដលានការចាំបាច។់  ទូអារបេ់ឪពុក្ាត យឱ្យកូ្
ន។ ទូអារបេ់អាក្មូេលីមឱ្យបងបអូនរបេ់សគសៅសពលានទុក្េលាំបាក្   សៅសពល
ជួបេម្រតូវេស្រងាា មក្ាុងេមរភូមិ។ 
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❖ ក្ាុងមួយេបាត  ៍: សៅស្ងងជុាំអាត់ ជាពិសេេសៅសពលស្ងងជតិលិចក្ាុងស្ងងសនោះ។ 
❖ ក្ាុងមួយស្ខ្: ស្ខ្រា៉៉ឌន សៅសពលជិតម្រស្គយបេួ និងសៅសពល ូបបាយបេួ 
សៅយប់ស្ឡឡាទុលក្សទីរ សៅស្ងងអារ ៉ាោះ។ 
❖ សៅទីក្ស្នលងពិេដិឋ ដូចសៅក្ាុងា៉េាិតទូសៅ សៅក្ៈ ពោះ ជាពសិេេសៅមុលតា
េៃមិ(េាិតសៅរវាងទា កាក្់ ពោះនិងងាសលា ) សៅា៉ក្មអុីបម្រព ុមី  សៅសលភីាាំេហ្វា  
និងា៉រវ៉ោ៉ះ សៅអារ ៉ាោះ សៅមុេោលី ាោះ សៅមណីា សៅក្ាុងស្ងងស្ាីហ្វជា។ល។ 
២.មូលស តុខាងក្ាុង: ស្គរភាពក្ាំ ុេសោយចតិតសស្គា ោះម្រតង់  ម្រតូវេងាា េ់សគ
វញិនូវអាីស្ដលខ្លួនបានរបឹអូេយក្ពីសគសោយអយុតតិ្ ម។៌ ស្េាងរក្ចាំណីអាហ្វរ 
េសមលៀក្បាំរក្់ និងលាំសៅោឋ នស្គអ តេអាំ។  ម្រតូវរក្េុីស្ដលហ្វឡាល់  បសងានីការ
ម្របតិបតតឱិ្យបានសម្រចនី។ សជៀេវាងម្របការស្ដលសគបានហ្វមឃាត់។  សជៀេឆ្ង យ
អាំពីម្របការេងៃយ័ និងចាំណង់តណាា ។ ម្រតូវតាាំងចតិតជាបជ់ាមួយនឹងទូអា។  ាន
ទាំនុក្ចតិតចាំសរោះអល់សឡាោះ ម្រតូវេងឃមឹយ៉ងមុតាាំ េុាំម្រជក្សកាណនឹងអល់សឡាោះ  
អងារក្រចាំសរោះម្រទង់ ទទូចេុាំស យីេុាំសទៀត ម្របគលកិ់្ចាការសនាោះជូនម្រទង់ មិនម្រតូវ
េមលឹងសមលីអាក្សផ្ៃងសម្រៅពីម្រទង់។ 
ម្របការស្ដលស្ាីឱ្យសគមិនទទួលយក្ទូអា : ជួនកាលមនុេៃខ្លោះបួងេួងេុាំស្ដរ ស្តសគ
មិនទទួល ឬពនារការទទួល ស យីមូលស តុរបេ់វាានសម្រចីនដូចជា: ទូអាេុាំ
អាក្ដស្ទរមួជាមួយនឹងអល់សឡាោះ។ សរៀបរាប់ស្វងឆ្ង យក្ាុងការទូអា ដូចជាេុាំ
បសញ្ា ៀេពីសភលីងនរក្ ភាពចសងអៀតរបេ់វា ភាពងងឹតរបេ់វា។ សោយម្រោន់ស្តេុាំ
បសញ្ា ៀេពីសភលីងនរក្ស្តមួយា៉ត់គឺម្រគប់ម្រោន់ ពុាំចាំបាច់ទូអាស្វងឆ្ង យសនាោះសទ។ អាក្
មូេលីមទូអាោក្ផ់្តត ស្គសលីខ្លួនឯង ឬអាក្ដស្ទសោយអយុតតិ្ម៌។ ទូអាសោយខ្លួនសៅ
ស្តម្របម្រពឹតតអាំសពីបាប និងកាតក់ាល់ស្គច់ញាតិ  ការទូអាសោយោក្់លក្េខ្ណឌ ថា : «
ឱ្អល់សឡាោះជាាា េេូ់មម្រទងអ់ភ័យសទេឱ្យខ្ញុ ាំផ្ងសបីម្រទង់ចង់»។ល។  
តក្់ម្រក្ ល់ចង់ទទួលបានការសឆ្លីយតប សោយរក្យថា ខ្ញុ ាំបានបួងេួងេុាំស្តសគមិន
សឆ្លីយតបនឹងខ្ញុ ាំសស្គោះ។ សនឿយណាយ្ុញម្រទន់នឹងការទូអា។ ទូអាសោយចិតតមិន
នឹងនរ មិនចប់អារមាណ៍នឹងការទូអា។ ខ្ាោះេុជីវ្ម៌សៅចាំសរោះអល់សឡាោះ។ 
ានន័យថា: «ម្របាក្ដណាេ់ ណាពីបានឮបុរេាា ក់្ទូអាសៅក្ាុងេឡាតរបេ់សគ 
ស យីសគមិនបានេឡាវ៉ាតចាំសរោះណាព។ី ណាពបីានានម្របស្គេន៍ថា: «ាា ក់្សនោះ
តក់្ម្រក្ ល់ណាេ់»។ បនាា បម់ក្ណាពីបានសៅសគ ស យីបាននិយយសៅកាន់សគ 
ឬអាក្ដស្ទថា (សបីនរណាាា ក់្ក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្ទូអា ចូរឱ្យសគចប់សផ្តីសោយការ
េរសេីរសៅចាំសរោះអល់សឡាោះ បនាា ប់មក្េឡាវ៉ាតចាំសរោះណាព ី បនាា ប់មក្សទៀតចូរ
ឱ្យសគបងួេងួតាមអាីស្ដលសគម្របាថាា ចង់បាន»។ (អាត់សតៀរមី ៃុ)ី ទូអាេុាំអាីស្ដលមិនអាច
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សក្ីតានសឡងីដូចជាទូអាេុាំចង់រេ់សៅអមតៈក្ាុងសលាក្ីយ។៍ ដូចោា ផ្ងស្ដរការទូអា
េុាំសោយសម្របីរក្យចាំណាបចុ់ងចួនម្រជលុ ួេសពក្។ អល់សឡាោះបានានម្រពោះបនាូល
ថា : ាននយ័ថា: «ឱ្ពកួ្អាក្(ានជាំសនឿ)  ﴾  اْدُعوا َربَُّكْم تَََضًَُّع وَُخْفيًَة ِإنَُّه اَل ُُيِبُّ الُْمْعتَِدينَ ﴿ 
ចូរបួងេួងេុាំាា េ់របេ់ពកួ្អាក្សោយឪនលាំសទននងិសកាតខាល ច។ ពិតណាេ់ម្រទង់
មិនេពាម្រពោះទ័យចាំសរោះពកួ្អាក្ស្ដលបាំរនសនាោះសឡយី»។(អាល់អាក្់រ ៉ា : ៥៥) 
ានន័យថា : «អុិបនូ អាប់ស ពេីបាននិយយថា ចូរពិនតិយសមីលចាំណាប់ចុងចនួ
ស្នទូអារចួស យីចូរសជៀេវាងពីវា។   ជាការពិតណាេ់ខ្ញុ ាំធ្លល ប់ស ញីរេូ៉លុល
សឡាោះ និងេហ្វហ្វព ត់របេ់សលាក្ មិនស្ដលស្ាីអាីសផ្ៃងសម្រៅពីសនោះ ានន័យថាពួក្
ោត់មិនស្ដលម្របម្រពឹតតសម្រៅពកីារសជៀេវាងសនាោះសទ»។ (អាល់ពូខ្រ)ី 
 ជាមួយសនាោះស្ដរទូអាឮេាំសឡងខាល ាំងម្រជលុ ួេ។ អល់សឡាោះបានានម្រពោះបនាូល
ថា : ាននយ័ថា : «ចូរកុ្ាំេូម្រតឮ  ﴾ ْْيَ َذَٰلَِك َسِبيًَل َواَل ََتَْهْر بَِصََلِتَك َواَل ُُتَاِفْت بَِها َواْبتَِغ بَ ﴿ 
ខាល ាំងៗក្ាុងការម្របតិបតតេិឡាត ស យីក៏្មិនម្រតវូេូម្រតខ្ៃបឹឮតិចសពក្ស្ដរ បុ៉ស្នតអាក្
ម្រតវូសម្រជីេសរេីយក្អាីស្ដលជាម្យម» ។អាអុី ៃោះបាននយិយថា «អាយ៉ត់សនោះ
បញ្ាុ ោះមក្ទក់្ទង់នឹងសរឿងទូអា»។(អាល់អុីេរក៉្ : ១១០) 

េូណាត់េម្រាប់អាក្ស្ដលទូអាម្រតវូសរៀបចាំទូអារបេ់សគដូចតសៅ : 
១.េរសេីរចាំសរោះអល់សឡាោះ។ ២.េឡាវ៉ាតសៅសលីណាពី។ ៣.ស្គរភាព និងទទួល
ស្គា ល់ក្ាំ ុេរបេ់ខ្លួន។ ៤.អរគុណអល់សឡាោះចាំសរោះលាភេកាា រៈរបេ់ម្រទង់។  
៥.ចប់សផ្តីមទូអានិងសផ្តត តេាំខាន់សៅទូអាខ្លីស យីខ្លឹមស្ដលានរវ៉ីាយ៉ត់អាំពីណាពី 
ឬបុពាបុរេឥស្គល មជាំនាន់សដីម។ ៦.បញ្ាប់ទូអាសោយេឡាវ៉ាតសៅសលីណាពី។ 
 
 
 

សពលសវលាស្ដលម្រតវូទូអា ទូអាស្ដលណាពីោត់បានេូម្រត : 
ទូអាមុន នងិសម្រកាយសដក្ 

ُموُت َو  
َ
بِاسِمَك اللُهمَّ أ

حَيا 
َ
 أ

(ពិេមីក្ល់សឡាោះ ុាំា៉អាមូតូវាអោះយ៉) មុនសគង។ាននយ័
ថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់របេខ់្ញុ ាំ! ខ្ញុ ាំេូមម្របេិទធពិរជ័យសោយ
ម្រពោះនាមរបេ់ម្រទង់ក្ាុងការស្គល ប់ និងការរេ់របេខ់្ញុ ាំ។

َْمُد   ِْي  "احَلْ ِ اَّلَّ َّلِلَّ
ْحَيانَا َبْعَدَما  

َ
أ

َماَتَنا َوإَِْلِْه  
َ
أ

 النُُّشْوُر" 

(អាល់ហ្វាំទូលលីសឡ ុីលីសឡ ីៃុអីោះយ៉ណាប៉ាក់្សទីា៉អាា៉តា
ណាវាអុីស្ឡ ុនីនូេាួរ) េូម្រតសៅសពលសងបី។ានន័យថា៖ការ
េរសេីរទាំងឡាយចាំសរោះអលស់ឡាោះជាាា េ់ស្ដលបានផ្តល់ឱ្យ
សយងីនូវជីវតិរេ់រានសឡងីវញិសម្រកាយពីការដក្យក្វា(ជីវតិសៅ
សពលសដក្លក្់)ពីសយងី ស យីអាីៗនឹងវលិសៅរក្ម្រទង់វញិ។។ 

សនោះជាទូអាេាំខាន់ៗចាំបាច់ម្រតវូទសនាញវា :
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ទួអាចាំសរោះការម្រពខឺាល ចសៅសពលសដក្ 
ُعوُذ بَِكلَِماِت  

َ
أ

اِت، ِمْن   اللِ اتلَّامَّ
َغَضبِِه َوِعَقابِِه،  

ورَشِّ ِعَباِدهِ، َوِمْن  
َهَمَزاِت  

َياِطِي، وأْن   الشَّ
و   نِ حَيُْضُ

(អាអូ ៃូពីសក្ីលីា៉តីលសឡ ុីតីតាមា៉តមីិន ារ ារព ី វ៉ាមិន
សេាីររអុីីសពីទី  វ៉ាមិនស ា៉ីស ៃតីីេាសេាីយ៉តនី វ៉ាស្អយោ៉ះទូរ ៉ូន) 
។ាននយ័ថា៖ ខ្ញុ ាំេុាំពីអល់សឡាោះតាមរយៈបនាូលដម៏ហ្វេុម្រក្ិត
េូមបសញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំអាំពីការខ្ងឹេាំបា នងិទរុណក្មារបេ់ម្រទង់។េូម
ម្រទង់បសញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំអាំពីម្របការអាម្រក្ក្់ស្នបណាត ខ្ញុ ាំបាំសរទីាំងឡាយ
របេ់ម្រទង់ និងេូមម្រទង់បសញ្ា ៀេអាំពីការញុោះញង់របេប់ណាត ស្េាត
នទាំងឡាយ ស យីខ្ញុ ាំេូមចាំសរោះម្រទងកុ់្ាំឱ្យពកួ្វាមក្រក្ខ្ញុ ាំឱ្យសស្គោះ។ 

សៅសពលសដក្យល់េបត ិ
សៅសពលនរណាាា ក្់សដក្យល់េបតលិអ វាមក្ពីអល់សឡាោះ សគម្រតូវអរគុណចាំសរោះអ
ល់សឡាោះ ស យីនិយយម្របាប់សគ។ សបេីិនជាយលេ់បតិស ញីអាម្រក្ក្់ វាមក្ពីស្េៃ
តាន សគម្រតូវេុាំបសញ្ា ៀេពីម្របការអាម្រក្ក្់សនាោះ ស យីពុាំម្រតូវនយិយម្របាប់សគសនាោះសទ 

វាមិនស្ាីឱ្យសម្រោោះថាា ក្់ដល់សគសនាោះសឡយី។ 
េូម្រតសពលសចញពីផ្ាោះ 

اللَُّهمَّ إنِّ أُعوُذ  
ِضلَّ ،  

َ
بَِك أْن أ

، أْو   َضلَّ
ُ
أْو أ

َزلَّ ،  
ُ
زِلَّ ، أْو أ

َ
أ

ْظلَِم ، أوْ 
َ
  أْو أ

ْظلََم ، أْو  
ُ
أ

أْجَهَل ، أْو  
 َّ  ُُيَْهَل ََعَ

 (អល់សឡាោះ ុាំា៉អុនីណីអាអូ ៃូពីសក្ីអាន់អាទលីសឡ ីសៅអូទលសឡ ី
សៅអា ៃុលីសឡ ី សៅអូ ាលសឡ ី សៅអា ៃលីម សៅអូ ៃឡាាំ សៅ
អាជ លឺ សៅយ៉ុជស សីឡអីាស្ឡយ៉)។ានន័យថា៖ ឱ្អល់សឡាោះ
ជាាា េ់!េូមម្រទងប់សញ្ា ៀេកុ្ាំឱ្យរូបខ្ញុ ាំវសងាង ឬម្រតូវសគស្ាឱី្យវសងាង។
េូមកុ្ាំឱ្យរូបខ្ញុ ាំម្រជលុម្រចឡាំសលីផ្លូវខុ្េ ឬម្រតូវសគស្ាីសឱ្យម្រជលុម្រចឡាំសលីផ្លូវ
ខុ្េ។េូមកុ្ាំឱ្យរូបខ្ញុ ាំស្ាីម្របការអយុតតិ្ម៌ ឬម្រតូវសគស្ាីម្របការអយុតតិ្ម ៌
និងេូមកុ្ាំឱ្យរូបខ្ញុ ាំម្របម្រពឹតតអាំសពលីងង់សលល  ឬម្រតូវសគស្ាីម្របការលងង់សលល មក្
សលីឱ្យសស្គោះ។

ُْت   ِمْسِب اللِ، تََوَّكَّ
 اللِ، َوَلَ لَعَ 

ةَ  َحْوَل َوَل قُوَّ
ِ إَلَّ    باَّللَّ

(ពិេមីលសឡ ុីតីាវុកឹ្ក្ិលតូអាលុលសឡ ុីសីឡសីៅសឡវ៉ីាសឡគូីវ៉ាតា
អុីលសឡពីិលសឡ ី)។ ាននយ័ថា៖ សោយនាមរបេអ់ល់សឡាោះរូប
ខ្ញុ ាំេូមម្របគលខ់្លួនចាំសរោះម្រទង។់ោា នអាំណាចឬឥទធពិលអាីសឡយី គឺ
ានស្តអល់សឡាោះ។ 

ទូអាឱ្យអាក្សរៀបការងា ី
لََك،   بَاَرَك اللُ 

وَباَرَك َعلَْيَك،  
َما يِف  وَجََع بَيَْنكُ 
 َخرْيٍ 

(សពីរកុ៉្លសឡាោះ ូសឡសីក្ ី វ៉ាសពីរស៉ក្ីអាស្ឡសក្ី វ៉ាសជីា៉អាស្ពណាគូា៉
 ាលីខុ្យរ)៍។ ានន័យថា៖ េូមអល់សឡាោះម្របទនពរជយ័ដល់អាក្ 
និងេម្រាប់អាក្ ម្រពមទាំងេូមម្រទង់ម្របទននូវការរេ់សៅរបេ់អាក្
ទាំងពីរជួបម្របទោះនូវម្របការលអៗ ។ 

អាក្ស្ដលឮាន់រងាវ ឬក្សស្រញ្ា ៀវេតាលា… 
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ស យីសៅសពលពួក្អាក្ឮាន់រងាវចូរពួក្អាក្េូម្រតថា៖« لُ 
َ
ْسأ

َ
فَْضلِهِ  ِمنْ  اللَ  أ » (អាេ់អា

លុលសឡាោះស មីិន ាទលី ) ។ានន័យថា៖ខ្ញុ ាំេុាំពីអល់សឡាោះសោយភាពងាុ ាំសងាីន
របេ់ម្រទង។់ពីសម្ររោះវាស ញីសទវតា)مَلئكة(។ 
សៅសពលពួក្អាក្ឮេាំស្រក្េតាលា ម្រតវូេូម្រតថា៖ « ُعوذُ 

َ
ِ  أ ْيَطانِ  ِمنَ  اللِ ب الشًّ » (អាអូ ៃូ

ពិលសឡ ុីមីណីាេ់ស្េាតន) ។ាននយ័ថា៖ខ្ញុ ាំេុាំពីអល់សឡាោះបសញ្ា ៀេពីស្េាតន។
ពីសម្ររោះវាស ញីស្េាតន។ 
សៅសពលពកួ្អាក្ឮេសមលងស្ឆ្ាលូនិងេាំស្រក្េតាលាសៅសពលយប់ ចូរពួក្អាក្េូម្រត
ថា៖ « ُعوذُ 

َ
بِاللِ   أ » (អាអូ ៃូពលិសឡ ៍ី) 

ានន័យថាៈខ្ញុ ាំេុាំបសញ្ា ៀេពីអល់សឡាោះនូវម្របការអាម្រក្ក្ទ់ាំងឡាយ។ 
មនុេៃស្ដលនិយយសៅកាន់អាក្ថាខ្ញុ ាំម្រេលាញ់អាក្ក្ាុងនាមអល់សឡាោះ 

អាំពីអាសណីេបាននិយយថា ានបុរេាា ក្់សៅជាមួយណាពី ស យីម្រេបសពលសនាោះ
ានបុរេាា ក្់សដីរកាត់។ សគនិយយថា បពិម្រតអាក្នាាំស្គររបេ់អល់សឡាោះ ខ្ញុ ាំម្រេលាញ់
បុរេាា ក្់សនោះ។ ណាពីបានេួរថា «អាក្និយយសៅកាន់វាស យីឬសៅ?» បុរេសនាោះ
សឆ្លីយថា សៅសទ។ ណាពីបានានម្របស្គេន៍បនតថា : «ចូរម្របាប់សគសៅ»។ សគបានសៅតាម
បុរេសនាោះ ស យីម្របាប់ថា : «ខ្ញុ ាំម្រេលាញ់អាក្ក្ាុងនាមអល់សឡាោះ។ បុរេសនាោះតបវញិថា : 
អល់សឡាោះម្រេលាញ់អាក្ដូចស្ដលអាក្ម្រេលាញ់បងបអូនរបេ់អាក្សដីមបមី្រទង់ស្ដរ។ 

សៅសពលបងបអូនអាក្ មូេលីមក្ណាត េ់ 
សៅសពលនរណាាា ក្ក់្ណាត េ ់ សគម្រតូវេូម្រតថា ) ِ  دُ احَلمْ  َّلِلَّ ( (អាល់ហ្វាំទូលលិសឡី
 ៍) ។ានន័យថា៖ការេរសេីរទាំងឡាយគឺេម្រាប់អល់សឡាោះ។ បងបអូនរបេ់សគ
ម្រតូវសឆ្លីយតបសៅសគវញិថា ) اللُ  يَرَْْحَُك  ( (យ៉រហ្វមូក្ល់សឡាោះ) ។ានន័យថា៖េូម
អល់សឡាោះអាណិតម្រេលាញ់អាក្។ សគតបសៅវញិថា ) بَاَلُكمْ  يُْصلِحُ وَ  اللُ  َيْهِديُْكمُ  ( 
(យោ៉ះទីគូមុលសឡាោះ  ូវ៉ាយ៉ូេលី  ូសពីសឡគុីាំ) ។ានន័យថា៖េូមអល់សឡាោះ
ចងអុលបងាា ញ នងិស្ក្លាំអរស្គា នភាពរបេ់អាក្។ 
សៅសពលអាក្កាស ាៀរក្ណាត េ ់ ស យីថា ) لل احلمد  ( (អាល់ហ្វាំទូលលិសឡ ៍ី) 
។ាននយ័ថា៖ការេរសេីរទាំងឡាយគេឺម្រាប់អល់សឡាោះ។សគម្រតូវសឆ្លីយតបថា 
« الل يهديكم » (យោ៉ះទគូីមុលសឡាោះ) ។ានន័យថា៖េូមអល់សឡាោះចងអុលបងាា ញ។
ស យីមិនម្រតូវសរលថា «يرْحك الل» (យ៉រហ្វមូក្ល់សឡាោះ)សទ។ានន័យថា៖េូម
អល់សឡាោះអាណិតម្រេលាញ់អាក្។ 

ទូអាសពលសក្តីទុក្េ 
َل إَلَ إَِلَّ الُل  

الَعِظيُم احَللِيُم،  
َل إَِلَ إَلَّ الُل  

(សឡអុីីសឡសី អុីីលលល់សឡាោះ ូលអា ៃុមុីលហ្វលមី សឡអុីីសឡី
ស អុីីលលល់សឡាោះ ូរប់៉ពុលសអារេាលីអា ៃុមី សឡអុីីសឡសី អុីីល
ល់សឡាោះ ូរប់៉ពុេសេីា៉វ៉ាត ី វ៉ារប់៉ពុលសអារេាលីសក្ីរមី)។ានន័យ
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َربُّ الَعْرِش  
الَعِظيُم، َل إَلَ  

َربُّ  إَل الُل 
َماَواِت، َوَربُّ   السَّ

بُّ  األْرِض َورَ 
 الَعْرِش الَكريْمِ 

ថា៖ ោា នសទាា េ់ស្ដលម្រតវូសគសោរពដ៏ពតិម្របាក្ដគាឺនស្តអល់សឡាោះ
មួយគត់ដម៏ហ្វ្ាំស្ង នងិមហ្វេសណាត េម្របណី។ោា នសទាា េ់
ស្ដលម្រតូវសគសោរពដ៏ពតិម្របាក្ដគឺានស្តអល់សឡាោះមយួគត់ ម្រទងជ់ា
ាា េ់អារេ៉ៃដ៏្ ាំស្ង។ោា នសទាា េ់ស្ដលម្រតវូសគសោរពដ៏ពតិម្របាក្ដគឺ
ានស្តអល់សឡាោះមយួគត ់ ម្រទង់ជាាា េ់ស្ផ្នដីទាំងម្របាាំពីរជាន់ និង
ជាាា េអ់ារេ៉ៃដ៏មហ្វងាុ ាំសងាីង។ 

الُل الُل َريبِّ َل  
رْشُِك 

ُ
 بِه َشيْئاً أ
(អល់សឡាោះ ូរប់៉ព ី សឡអូីេារគូីពី សី្េាអា) ។ានន័យថា៖អល់
សឡាោះជាាា េ់របេខ់្ញុ ាំ ស យីខ្ញុ ាំមិនស្ាីម្របការេាីរជិាមួយម្រទង់នឹងអាី
មាង៉ោច់ខាត។

يَا ََحُّ يَا َقيُّوُم  
 بِرَْْحَتَِك أْسَتِغيُث 

(យ៉ស្ យ៉ូ យ៉កុ្យយ៉ូម ពីសរ៉ាោះា៉តីសក្ី អាេ់តា ាេ៍ី) ។ាន
ន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! ស្ដលមនិម្រតូវការពងឹរក្អ់ាីសស្គោះ។
សោយក្តីសមតាត របេ់ម្រទង ់រូបខ្ញុ ាំេូមពីម្រទង់នូវជាំនួយ។

"ُسْبَحاَن اللِ  
 العظيِم " 

(េ ុបហ្វណុលសឡាោះ ុលីអា ៃុមី) ។ានន័យថា៖អល់សឡាោះជា
ាា េ់ដ៏មហ្វស្គអ តេអាំបាំផុ្ត។ 

ទូអាសៅសលីេម្រតវូ 
مَّ ُمزْنَِل  اللَّهُ 

الِكَتاِب، وَُمرَِي  
حَ  اِب ََسِيَْع  السَّ

احلَِساِب، اْهزِِم  
األْحَزاَب، اللَُّهمَّ  
 اْهِزْمُهْم وَزلِْزلُْهمْ 

(អល់សឡាោះ ុាំា៉មុន ៃុឡីាល់គីតាប វ៉ាមុជរយ៉ីេសេហី្វប់ សេីរអីា
ល់ ុសី្គប់ អោីះ ៃុមីីលអោះស ៃបី អល់សឡាោះ ុាំម៉ោះ ៃុមី ុាំ វ៉ា ាល
 ៃុលី ុាំ)។ ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ!់ជាអាក្បញ្ាុ ោះគតីាប 
ឆ្ប់រ ័េក្ាុងការជាំនុាំជាំរោះ េូមម្រទង់ស្ាីឱ្យម្រក្ុមសនាោះចញ់សយងីខ្ញុ ាំផ្ង
ចុោះ។ឱ្អល់សឡាោះេូមឱ្យពួក្សគចញ់ចុោះ បាំផ្តល ញ់ពួក្សគចុោះ នងិេូម
ម្រទង់ស្ាីឱ្យានការភយ័ខាល ចញាប់ញ័រដល់ពកួ្សគផ្ងចុោះ។

ទូអាសពលសម្រកាក្ពីសគងសពលយប់ 
បុគាលណាស្ដលបានដឹងខ្លួនសៅសពលយប់ស យីេូម្រតថា៖ 

ٍء قَِديٌر، احَلْمُد َّلِل َوُسْبَحاَن الل َوَل إَِلَ   َل إَِلَ إَِل الُل وَْحَدهُ  َل رَشِيَك َلُ، َلُ الُمْلُك َوَلُ احَلْمُد َوُهَو لَعَ لُكِّ َِشْ
َة إَِل بِالل  ْكَْبُ َوَل َحْوَل َوَل ُقوَّ

َ
إَِل الل َوالل أ

(សឡអុីីសឡសី អុីលីលល់សឡាោះ ូវោ៉ះសទី ូសឡសីេាីរសីក្ីឡោះ សឡ ុីលមុលគូវ៉ាសឡ ុី
លហ្វាំទូ វ៉ា ូវ៉ាអាសឡគុីលលីស្េាអុីនក៏្សទៀរ អាល់ហ្វាំទូឡលិសឡ ៍ី វ៉ាេ ុបហ្វណុ
លសឡាោះ វ៉ាសឡអុីីសឡសី អុីីលលល់សឡាោះ វល់៉សឡាោះ ូអឹក្សពីរ វ៉ាសឡសីៅសឡវ៉ីាសឡគូី
វ៉ាតាអុីលសឡពីិលសឡ ៍ី)ានន័យថា៖ោា នសទាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពដព៏ិតម្របាក្ដ
គឺានស្តអល់សឡាោះមយួគត់ ោា នេាីរកិ្នងឹម្រទង់សឡយី។ការម្រគប់ម្រគង នងិការេរសេីរ
ទាំងឡាយេម្រាប់អល់សឡាោះ។អល់សឡាោះជាាា េខ់ាល ាំងពូស្ក្សលីេអាីៗទាំងអេ។់
ភាពស្គអ តេអម នងិការសកាតេរសេរីគេឺម្រាប់អល់សឡាោះស យីោា នសទាា េ់សផ្ៃង



260

ស្ដលម្រតូវសគសោរពដ៏ពតិសនាោះគាឺនស្តអល់សឡាោះ។អល់សឡាោះដ៏មហ្វ្ាំស្ង ស យី
ោា នក្ាំលាាំង នងិអាំណាចអាមីួយស្ដលពូស្ក្សឡយី គឺានស្តអល់សឡាោះមួយគត។់ 
បនាា បម់ក្េូម្រត៖ ُهمَّ اْغِفْر ِل اللَّ   (អល់សឡាោះ ុាំសា៉គ ារីល)ីាននយ័ថា៖ ឱ្អល់សឡាោះ
ជាាា េ!់េូមម្រទង់អភ័យសទេដល់រូបខ្ញុ ាំផ្ងចុោះ។ឬបងួេួងេុាំ សគនងឹទទួលការ
បួងេងួរបេ់សគ ស យីសបីសគយក្ទឺក្វ ៉ូឌុ ស យីេឡាតសគនឹងទទលួេឡាតរបេ់
សគ។ 

សៅសពលានឧបេគា និងការលាំបាក្ 
ُهمَّ َل َسْهَل  اللَّ 

إَلَّ َما َجَعلَْتُه  
ْهَلً، وأنَْت  سَ 

ََتَْعُل احَلْزَن إَذا  
 ِشْئَت َسْهَلً 

(អល់សឡាោះ ុាំា៉សឡសី្គេ់សឡអុីីលសឡា៉ីសជីអាល់តា ូស្គេ់សឡ ី
វ៉ាអាន់តាតាជអាលុល ុ ៃណាអុីស ៃេីាិតាស្គេ់សឡ)ី ។ាន
ន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!ក្ិចាការមួយមិនអាចងាយម្រេលួ
បានសឡសីលីក្ស្លងស្តអាីស្ដលម្រទង់ចងឱ់្យានការងាយម្រេលួ
បុសណាណ ោះ។ម្រទងអ់ាចស្ាឱី្យការងារស្ដលេាុគស្គា ញលាំបាក្សនាោះសៅ
ជាការងារងាយបានម្របេនិសបមី្រទង់ានសចតនា។ 

ទូអាេងបាំណុល 
اللَُّهمَّ إنِّ أُعوُذ بَِك  
ِمَن الَهمِّ واحَلَزِن،  
والَعْجِز والَكَسِل،  
  ، واَلُْخِل واجُلْْبِ

يِْن وَغلََبِة   وَضلِع ادلَّ
 ال الرِّجَ 

(អល់សឡាោះ ុាំា៉អុនីនីអាអូ ៃូពីសក្ីមិណាល់ហ្វាំមី វ៉ាល់ហ្វ
 ានី វ៉ាល់អាជ ៃុ ីវ៉ាល់សក្សី្គល់ វ៉ាលជុបណី វ៉ាល់ពុខ្ឡ ីវ៉ា
 ារសឡអុីីទស្ទននី វ៉ា ារសឡសីពតីីររុសីជីល) ។ានន័យថា៖ឱ្អ
ល់សឡាោះជាាា េ់!ខ្ញុ ាំេុាំពីម្រទងប់សញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំពីទុក្េក្ងាល់សផ្ៃងៗ 
ភាពទន់សខ្ាយ ភាពខ្ាិលម្រចអូេ ភាពក្ាំស្គក្ ភាពក្ាំណាញ់ 
បាំណុលសម្រចីនសលីេលប់ នងិការេងាតេ់ងាិនរបេ់មនុេៃ។

ទូអាចូលបងាន់ 
សពលចូលបងាន់  " ََبائِِث

ْ
ُُبِث  َواخل

ْ
ُعْوذُ  بَِك  ِمنَ  اخل

َ
ْ  أ អល់សឡាោះ ុាំា៉អុីននីអាអូ ៃូ)"اَللَُّهمَّ  إِنِّ

ពីសក្ីមិណាល់ខូ្ពូេុីវ៉ាល់ខ្សពអុីីេ)។ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! ខ្ញុ ាំេុាំពី
ម្រទង់បសញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំពអីាំសពីអាម្រក្ក្់ស្នបណាត ស្េាតនម្របុេ និងស្េាតនម្រេី។ 
សចញពីបងាន់វញិ  " ُغْفَرانََك"  ( ាុ ារណ៉ាក្)។ានន័យថា៖ខ្ញុ ាំេូមពីម្រទង់ (អល់
សឡាោះ)នូវការេសណាត េម្របណី។ 

ចិតតមិនេងប់ក្ាុងេឡាត 
សនាោះគឺស្េាតនស្ដលានសឈាា ោះថាខ្ន ់ាប់ សបេីិនជាអាក្ានអារមាណ៍ថា វាមក្
រ ាំខាន េូមេូម្រត ) ُعْوذُ 

ُ
ْيَطانِ  ِمنَ  بِاللِ  أ لرَِّجْيمِ ا الشَّ ( (អាអូ ៃូពិលសឡ ុីមីីណាេ់ស្េាតន

ណីររយុ៉មី) ានន័យថា៖ខ្ញុ ាំេុាំពីអល់សឡាោះបសញ្ា ៀេពីស្េាតន។ពីសម្ររោះវាស ញីស្េា
តន។ ស យីសស្គត ោះទឹក្ាត់សៅខាងសឆ្ាងស្ដចាំនួនបីដង។

សៅសពលេ ូសជាត 
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اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل  
َذنِْب ُُكَُّه، ِدقَُّه  

َلُ  وَجِ  لُّه، وَأوَّ
وآِخرَُه، 

ُه وَعَلَنِيََتهُ    َوَِسَّ

(អល់សឡាោះ ុាំសា៉គ ារីលី ាន់ពី គុលសឡ ូី ទីក្ក៏្ ូ វ៉ាជីលសឡី
 ូ វ៉ាសៅវ៉ាសឡ ូី វ៉ាអាខ្ីរ ូ៉ វ៉ាអាសឡណីីយ៉តា ូ វ៉ាសេៀររ ូ៉)ាន
ន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! េូមម្រទង់អភ័យសទេទាំងឡាយ
ដល់រូបខ្ញុ ាំផ្ង សទេតូចក្តី ្ាំក្តី សទេក្នលងមក្ក្តី សទេសពលខាង
មុខ្ក្តី សទេជាលក្េណៈចាំ ក្តី និងជាលក្េណៈអាង៌ក្ាំបាាំងក្តី។

ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ  
ِِبَْمِدَك،   َربََّنا َو
 اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل 

 (េ ុបហ្វណាសក្ីរប់៉ពី វ៉ាពហី្វាំទីសក្ី អល់សឡាោះ ុាំសា៉គ ារីលី) 
ានន័យថា៖ឱ្ាា េ់ដម៏ហ្វស្គអ ត់េអាំរបេ់សយងីខ្ញុ ាំ និងការសកាត
េរសេីរចាំសរោះម្រទង។់ឱ្អល់សឡាោះេូមអ្ាម្រេយ័ដល់រូបខ្ញុ ាំផ្ងចុោះ

ُعْوُذ  ا 
َ
للَُّهمَّ إنِّ أ

بِرَِضاَك ِمْن  
َسَخِطَك،  

َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن  
ُعوُذ  

َ
ُعُقوَبتَِك، وأ

بَِك ِمْنَك، َل  
ْحِِص َثَناًء  

ُ
أ

َعَلْيَك، أْنَت َكَما  
 أثَْنْيَت لَعَ َنْفِسَك 

(អល់សឡាោះ ុាំា៉អុនីណីអាអូ ៃូពីរ ីឌរសក្ីមិនសេខី្តីសក្ី វ៉ាពីមូអា
ហ្វា តីសក្ីមិនអូគូសពីតីសក្ី វ៉ាអាអូ ៃូពីសក្ី សឡអីួេេុីស្គណាក្អា
ស្ឡសក្ី អាន់តាសក្ា៉ីអាេ់ស្ណតាអាសឡណីា ាេុីសក្ី) ានន័យ
ថា៖ ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! ខ្ញុ ាំេូមពីម្រទង់សោយក្តីសមតាត របេ់ម្រទង ់
េូមបសញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំពីក្ាំ ងឹរបេ់ម្រទង់ផ្ងចុោះ។ សោយការអនុសម្រោោះ
របេ់ម្រទង ់ ខ្ញុ ាំេូមសជៀេពីទណឌ ក្មារបេ់ម្រទង់ផ្ង ស យីរូបខ្ញុ ាំេូម
ពីម្រទង់នងឹចាំសរោះម្រទង់ េូមបសញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំផ្ង។ រូបខ្ញុ ាំពុាំអាចគិត
ស ញីអេច់ាំសរោះការេរសេីរ ចាំសរោះម្រទងដូ់ចស្ដលម្រទង់បាន
េរសេីរសលីខ្លួនម្រទង់សនាោះសឡយី។ 

ទូអាេ ូសជាតទីឡាវោ៉ះ 

اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت  
، َوبَِك آَمْنُت ،  
َولََك أْسلَْمُت،  
 ِ ي  َسَجَد وَْجِِه لِّلَّ

َرُه،   َخلََقُه، َوَصوَّ
َعُه  َوَشقَّ َسمْ 

وَبََصَُه، َتَباَرَك الُل  
 أْحَسُن اخلَالِقيَ 

(អល់សឡាោះ ុាំា៉សឡសីក្ីសេីជាទតូ វ៉ាពីសក្ីអាា៉ន់តូ វ៉ាសឡសីក្អីាេ់
ឡាាំតូ សេីសជីសទីវ៉ាជ ុយ៉ីលលីសឡ ីៃុខី្សឡក៏ី្ ូ វ៉ាសៅវ៉ារ ូ៉ វ៉ា
េាក្ក៏្ស្គាំអា ូ វ៉ាសពីេររ ូ៉ តាសពីរក៉្ល់សឡាោះ ូអោះស្គនុលខ្លី
ក្ីន) ានន័យថា៖ ឱ្អលស់ឡាោះជាាា េ់! ចាំសរោះម្រទង់ស យី
ស្ដលខ្ញុ ាំេ ូសជាទ  ស យីនឹងម្រទង់ស យីស្ដលខ្ញុ ាំានជាំសនឿ ស យី
ចាំសរោះម្រទង់ផ្ងស្ដរស្ដលខ្ញុ ាំជាអាក្មូេលមឹ មុខ្របេខ់្ញុ ាំេូមម្រកាប
ចាំសរោះម្រទង់(អល់សឡាោះ)ស្ដលបានបសងាីតវា បានតុបស្តងវា បាន
ស្ាីឱ្យឮ និងស្ាីឱ្យស ញីសោយអាំណាចនិងឥទធិពលរបេ់អល់
សឡាោះ។ ការម្របេិទធបិរចាំសរោះអល់សឡាោះជាាា េជ់ាអាក្បសងាតីដ៏លអ
ឥតសខាា ោះ(ោា នគូរម្របដូច)។ 

ទូអាសៅសពលចប់សផ្តីមេឡាត 
اللَُّهمَّ بَاِعْد َبْيِن  

وَبْيَ َخَطايَاَي َكَما  
بَاَعْدَت بَْيَ الَمْْشِِق  

(អល់សឡាោះ ុាំា៉សពអុីីទស្ ពនវ៉ីាស្ ពណាខ្តយ៉យ៉ សក្ា៉ីសពីអុីទ
តាស្ ពណាល់ា៉េារកី្ីវ៉ាល់សា៉គរបិ អល់សឡាោះ ុាំា៉ណុក្គីណី
មិនខ្តយ៉យ៉ សក្ីា៉យ៉ូណក្ក្េ់សៅពុលអាប់យ៉ទូមីណាទសទី
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والَمْغرِِب، اللَُّهمَّ  
ِن ِمْن َخَطايَاَي،   َنقِّ

َكَما ُيَنّقَّ اثلَّْوُب  
نَِس،  األْبَيُض  ِمَن ادلَّ

  اللَُّهمَّ اْغِسلِْن ِمنْ 
َخَطايَاَي، باثلَّلِْج  

 والَماءِ والَْبَدِ 

ណាេ អល់សឡាោះ ុាំសា៉គេុលីណីពិលា៉អុ ី វ៉ាេស្គល់ជ ី វ៉ាល
សពីរទី៉) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! េូមម្រទង់ស្ាីឱ្យឃាល ត
ឆ្ង យផ្ងចុោះរវាងរូបខ្ញុ ាំ និងបណាត ក្ាំ ុេរបេ់ខ្ញុ ាំដូចស្ដលអល់
សឡាោះបានស្ាឱី្យឃាល តពកីាា រវាងទិេខាងសក្ីត និងខាងលចិ។ ឱ្អ
ល់សឡាោះជាាា េ់!េូមេាអ ត់រូបខ្ញុ ាំពីបណាត សទេក្ាំ ុេរបេ់ខ្ញុ ាំ
ផ្ងចុោះ ដូចស្ដលម្រទង់បានេាអ តេ់ាំសលៀក្បាំរក្់ដេ៏ស្គអ តពី
ភាពក្ខ្ាក្់។ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!េូមម្រទង់លាងបណាត ក្ាំ ុេ
របេ់ខ្ញុ ាំ សោយទឹក្ ទឹក្ក្ក្ នងិម្រពិលផ្ងចុោះ។ 

ទូអាចុងសម្រកាយបងអេ់ស្នេឡាត 
اللَُّهمَّ إنِّ َظلَْمُت  

َنْفِِس ُظلْماً  
َكثرياً، َوََل َيْغِفُر 
نُوَب إَلَّ أنَْت،   اَّلُّ

َرةً فاْغِفْر ِل َمْغفِ 
ِمْن ِعْنِدَك،  
َت  وارَْْحِْن إنَّك أنْ 

 الَغُفوُر الرَِّحيمُ 

(អល់សឡាោះ ុាំា៉អុនីណី ៃរឡាាំតូណ ាេុី ៃុលា៉ន់សក្េុីីរ ៉ វ៉ា
សឡសីយ៉គ ារី ៉ូ ៃ ៃូណូបសពអុីីលសឡអីាន់តា សហ្វា គ ារីល ី សា៉គ
 ារីត៉ាន់មិនអុនីទិសក្ី វ៉ារហ្វាំណីអុីនណាសក្ីអាន់តាល ារ ាូរ ៉រួរ ុ៉ី
ម) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! រូបខ្ញុ ាំគឺជាអាក្ស្ដលស្ាីខុ្េ
ចាំសរោះខ្លួនឯងសម្រចនីណាេ់ ោា ននរណាាា ក្់ស្ដលអាចសលកី្ស្លង
សទេក្ាំ ុេសនោះបានសទ ានស្តម្រទង់មយួបុសណាណ ោះ។ េូមម្រទង់
សលីក្ស្លងសទេក្ាំ ុេឱ្យរូបខ្ញុ ាំផ្ងស យីេូមអាណិត អាេូដល់
រូបខ្ញុ ាំផ្ង។ ម្រទង់គឺសរសពញសោយការអ្ាម្រេយ័ និងសរសពញសៅ
សោយការអាណិតម្រេលាញ់។ 

បនាា ប់ពីេឡាត 
ِعنِّ لَع  

َ
اللُهمَّ أ

َك َوُشْكرَِك  ِذْكرِ 
وَُحْسِن  
 ِعَباَدتَِك 

(អល់សឡាោះ ុាំា៉អាអុីនណីអាសឡ ីៃគិរសីក្ីវ៉ាេាុក្រសីក្ីវ៉ា ូេណីអុីសពី
សទីតិក្) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! េូមម្រទងជ់ួយជុាំរុញរូបខ្ញុ ាំ
ឱ្យនឹក្ស ញីដល់ម្រទង់ជានចិាផ្ង។ េូមម្រទង់ស្ាឱី្យរូបខ្ញុ ាំសចោះស្ងលងអាំណរ
គុណចាំសរោះម្រទង់ នងិជួយឱ្យរូបខ្ញុ ាំស្ាីនូវអាំសពីស្ដលលអៗ ផ្ងចុោះ។

اللَُّهمَّ إِِنّ أُعوُذ بَِك  
ِمن الُكفِر و الَفقِر 

 و َعذاِب الَقْبِ 

(អល់សឡាោះ ុាំា៉អុនីណីអាអូ ៃូពីសក្ីមិណាល់គុ ារ ី វ៉ាល់ ាក្រ ី
វ៉ាអាស ៃពីីលក្ប់រ)ី ាននយ័ថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! ខ្ញុ ាំេុាំពី
ម្រទង់ឱ្យបសញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំពីភាពេារីកិ្ ភាពម្រក្ីម្រក្ និងទណឌ ក្មាសៅ
ក្ាុងផ្ាូរផ្ងចុោះ។ 

ទូអាជូនអាក្ស្ាីលអ 
នរណាសគស្ាីអាំសពីលអចាំសរោះខ្លួន សនាោះម្រតូវទូអាជូនសគថា៖ ) ا َخرْيً  اللُ  َجَزاكَ  ( (សជីស ៃកី្ល់
សឡាោះ ូខុ្យរ)៉ ានន័យថា៖េូមអល់សឡាោះផ្តល់នូវកុ្េលដ៏ម្របស្ពដល់អាក្។  សនោះជា
ការអរគុណដ៏ម្របសេីរបាំផុ្ត ស យីអាក្ស្ដលស្ាីលអតបវញិថា៖ « َوََجَزاك» (វ៉ាសជីស ៃសីក្ី)ឬ 
 ានន័យថា៖េូមឱ្យអល់សឡាោះផ្តល់កុ្េលដ៏ម្របស្ពដល់អាក្ផ្ងស្ដ។ (វ៉ាអុីយ៉សក្ី) «َوإِيَّاك »
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សៅសពលស ញីសភលៀងធ្លល ក់្ 
اللَُّهمَّ َصيِّباً  

 نَافَِعاً 
(អល់សឡាោះ ុាំា៉េាុយយុហី្វព ន់ណា ាអីា) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះ
ជាាា េ់! េូមម្រទង់ស្ាីឱ្យទកឹ្សភលៀងានផ្លម្របសយជន៍ផ្ងចុោះ។

ពីរដងឬបដីង   " ُِمطِ ْرنَا  بَِفْضلِ  اللِ  َورَْْحَتِه " (មូ៉សតៀរណាពីសហ្វា ទលីលសឡ ុីវ៉ីាសរ៉ាោះា៉
តិោះ) ានន័យថា៖សយងីម្រតូវបានសគផ្តល់ទឹក្សភលៀង ស្ដលម្របក្បសោយភាពងាុ ាំសងាីង 
និងក្តីអាណិតម្រេលាញ់របេអ់ល់សឡាោះ។ 

សៅសពលខ្យល់ពយុោះ 
اللَُّهمَّ إِنِّ أْسألَُك  

َها، وَخرْيَ َما  َخرْيَ 
  فِْيَها، وََخرْيَ َما 

ْرِسَلْت بِِه، وأُعوُذ  
ُ
أ

َها،  بَِك ِمْن   رَشِّ
َورَشِّ َما فِْيَها، َورَشِّ  

ْرِسَلْت بِهِ 
ُ
 َما أ

(អល់សឡាោះ ុាំា៉អុនីណីអាេ់អាលូសក្ីខុ្យរស៉  ី វ៉ាខុ្យរា៉៉ ាសី  ី
វ៉ាខុ្យរា៉៉អូរេុីឡាត់ពី  វ៉ាអាអ ូ ៃូពីសក្ីមនិសេាីររសី  ី វ៉ាសេាីររា៉ី
 ាសី  ី វ៉ាសេាីររា៉ីអ ូរេុីឡាត់ពិ ) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជា
ាា េ់! ពតិណាេ់ ខ្ញុ ាំេូមពីម្រទង់នូវម្របការលអ នងិអាីស្ដលជាម្របការ
លអ ម្រពមទាំងម្របការលអស្ដលវាម្រតូវបានសគបញ្ាូ នមក្។ ខ្ញុ ាំេូមឱ្យម្រទង់
បសញ្ា ៀេឱ្យឆ្ង យនូវម្របការអាីស្ដលជា ម្របការអាម្រក្ក្់ នងិម្របការ
អាម្រក្ក្់ស្ដលម្រតូវបានសគបញ្ាូ នមក្ជាមួយវា។ 

សៅសពលស ញីកូ្នស្ខ្ 
ِهلَُّه َعلَْيَنا  اللَُّهمَّ 

َ
 أ

بِاألْمِن واإليَماِن،  
َلَمِة  َوالسَّ
َواإِلْسَلِم،  

َواتلَّْوفِْيِق لَِما حُتِبُّ  
َربَِّنا َوتَْرََض، َربَُّنا  

 وَربَُّك اللُ 

(អល់សឡាោះ ុាំា៉អា ុលីសឡ ូីអាស្ឡណា ពលិយ៉ុ ាំណី វ៉ាល់អុីា៉
ណី វ៉ាេស្គឡាា៉តី វ៉ាលអុេីឡាមមុី  ុសីឡលូីខុ្យរន់ី វ៉ារ ៉ុេាទីន់ រ ៉
ប់ពីវ៉ារប៉ពូក្ល់សឡាោះ ៍) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!េូម
ម្រទង់បសញ្ាញវា(ចាំនតិដួងស្ខ្)មក្សលីពកួ្សយងី សោយផ្តលនូ់វសេច
ក្តីេុខ្ ានជាំសនឿ ានេុវតតភិាព ានភាពជាឥស្គល ម ចាំនិតដួងស្ខ្
ស្ដលលអម្របសេីរ និងការចងអុលបងាា ញ។អល់សឡាោះជាាា េ់របេ់
សយងីខ្ញុ ាំ នងិជាាា េ់របេអ់ាក្។

អាក្ជូនដាំសណីរសគ 
អាក្ជូនដាំសណីរម្រតវូេូម្រតថា៖  "  َماَنَتَك  وََخَواتِْيمَ  َعَملَِك

َ
ْسَتْوِدعُ  اللَ  ِدْيَنَك  َوأ

َ
 "  أ

(អាេ់សៅទីអូលសឡាោះស ទីណីាសក្ី វ៉ាអាា៉ណាតាសក្ ី វ៉ាខ្វ៉ាតីា៉អាា៉លីសក្)ី 
ានន័យថា៖ខ្ញុ ាំេូមពអីល់សឡាោះឱ្យស្ងរក្ាស្គេនារបេអ់ាក្ ភាពសស្គា ោះម្រតង់របេ់
អាក្ និងទីបញ្ាប់ស្នអាំសពីរបេអ់ាក្ឱ្យេាតិសេារសលផី្លូវលអ។
អាក្ស្ាីដាំសណីរម្រតវូតបវញិថា៖  " ُِيْ  َلَ  تَِضْيعُ  َوَدائُِعه ْسَتْوِدُعُكمُ  اللَ  اَّلَّ

َ
អាេ់សៅទីអ ូគូមុ) "أ

លសឡាោះហ្វល់សឡ ីៃុសីឡតីាទអុីីវ៉ាសទីអុីអូ ូ) ាននយ័ថា៖ខ្ញុ ាំេូមពីអល់សឡាោះឱ្យ
ស្ងរក្ារូបអាក្សម្ររោះម្រទងជ់ាអាក្ស្ងរក្ាដ៏លអបាំផុ្ត។ 

ទូអាសៅសពលស្ដលស ញីអាីស្ដលម្រេលាញ់និងអាីស្ដលេអប់
សៅសពលស្ដលរេូ៉លុលសឡាោះស ញីអាីស្ដលសលាក្ម្រេលាញ់សលាក្ានម្របស្គេន៍
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ថា៖ احلاُت   ي بِنِْعَمتِِه تَتِمُّ الصَّ احَلْمُد َّلِل اَّلَّ
(អាល់ហ្វាំទូលលីសឡ ុីលីសឡ ីៃុពីីស្ណក្ា៉តី ុតីាតមីមុេាេលីហ្វត) ាន
ន័យថា៖ការេរសេីរទាំងឡាយគឺេម្រាប់អល់សឡាោះ។ សោយស្គពរជ័យរបេ់ម្រទង់
សទីបក្ិចាការដ៏ម្របស្ពម្រតូវបានេាំសរច។ 
ស យីសៅសពលស្ដលសលាក្ស ញីអាីស្ដលសលាក្មនិសពញចតិតសលាក្ានម្របស្គេន៍
ថា៖ احَلْمُد َّلِل لع لّك حالٍ   (អាល់ហ្វាំទូលលីសឡ ុីអីាសឡគុីលលីហ្វល) ាននយ័
ថា៖ការេរសេីរទាំងឡាយគេឺម្រាប់អល់សឡាោះ សៅម្រគប់កាលៈសទេៈទាំងអេ។់

ទូអារស្ាីដាំសណីរ 
، ا ، }الُل أْكَْبُ ، الُل أْكَْبُ َر نَلَا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُ ُمْقِرنَِي * َوإِنَّا إَِل َربَِّنا  لُل أْكَْبُ ِي َسخَّ ُسْبَحاَن اَّلَّ

لَُك يِف َسَفِرنَا َهَذا الِْبَّ واتلَّْقوى، وِمنَ  {.لَُمْنَقلُِبونَ 
َ
نْ  اللَُّهمَّ إنَّا نَْسأ َعلَْيَنا  الَعَمِل َما تَْرََض، اللَُّهمَّ َهوِّ

َفِر، واخلَلِيَفُة يِف األْهِل، اللَُّهمَّ إنِّ  اِحُب يِف السَّ  أُعوُذ بَِك ِمْن  َسَفَرنَا َهَذا َواْطِو َعنَّا ُبْعَدهُ، اللَُّهمَّ أنَْت الصَّ
َفِر، َوكآبَِة الَمْنَظِر، وُسوءِ الُمْنَقلَبِ    يِف الَماِل واألْهلِ وَْعَثاءِ السَّ

(អល់សឡាោះ ូអឹក្សពីរ អល់សឡាោះ ូអឹក្សពីរ អល់សឡាោះ ូអឹក្សពីរ: េ ុបហ្វណាល់
សឡ ីៃុេីខ្ខ្ររស៉ឡណីាស សី ៃ ីវ៉ាា៉កុ្ណណាសឡ ូីមុ៉ក្រណីីន វ៉ាអុីនណាអុីសឡរីប៉
ពីណាសឡមុីនក៏្លីពូន អល់សឡាោះ ុាំា៉អុីនណាណាេ់អាលូសក្ី ាសី្គហ្វា រណីាស ី
 ាល់ស ពៀររ ៉ វ៉ាតតុក្វ៉ា វ៉ាមណីាល់អាា៉លី ា៉តារ ារ អល់សឡាោះ ុាំា៉សៅវនិអា
ស្ឡណាស្គហ្វា រណីាស សី ៃ ីវ៉ាតវអីាន់ណាពួក្សទី ូ អល់សឡាោះ ុាំា៉អាន់តាេរ ុី
ពូ ាេីស្គហ្វា រ ី វ៉ាល់ខ្លីហ្វា តូ  ាលីអោះលី អល់សឡាោះ ុាំា៉អុីនណីអាអូ ៃូពីសក្ី
មិនវ៉ាអស្គអុីេស្គហ្វា រ ី វ៉ាសក្ីអាសពីតិលា៉ន់ ៃររ ី វ៉ាេូអុីលមុនក៏្សឡពីី ាលីា៉លីវ៉ា
លអោះលី) ានន័យថា៖អល់សឡាោះដ៏មហ្វ្ាំស្ង(បីដង) ម្រទង់ដ៏មហ្វបរេុិទធស្ដល
ម្រទង់បានេាំរលួដល់ពួក្សយងីខ្ញុ ាំនូវក្រណីសនោះ ស យីពុាំស្មនពួក្សយងីខ្ញុ ាំជាអាក្ាន
លទធភាពក្ាុងក្រណីសនោះសទ។ ពិតណាេ់ពួក្សយងីនឹងម្រតវូវលិម្រតឡប់សៅកាន់ាា េ់
របេ់សយងីវញិ។ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! ពិតណាេ់ពួក្សយងីេូមបូងេួងចាំសរោះម្រទង់
សលីការស្ាីដាំសណីររបេ់សយងីខ្ញុ ាំឱ្យេាិតក្ាុងម្របការលអ និងការសកាតខាល ចចាំសរោះម្រទង់ 
ម្រពមទាំងការម្របតិបតតិនូវអាីស្ដលម្រទង់យល់ម្រពម។ឱ្អល់សឡាោះេូជួយេម្រមួលដល់ការ
ស្ាីដាំសណីររបេ់សយងីខ្ញុ ាំសនោះ ឱ្យបានងាយម្រេួល និងេូមម្រទង់បម្រងួមការឆ្ង យស្ន
ដាំសណីរសនោះដល់សយងីខ្ញុ ាំផ្ង។ឱ្អល់សឡាោះ!ម្រទង់ជាអាក្ស្ងរក្ាសយងីក្ាុងការស្ាីដាំសណីរ 
និងជាអាក្ម្រក្ប់ម្រគងសលីម្រគួស្គរ។ឱ្អល់សឡាោះ!ពិតណាេ់ខ្ញុ ាំេូមម្រទង់បសញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំ
ឱ្យឆ្ង យពីការលាំបាក្ស្នការស្ាីដាំសណីរ ការសនឿយ ត់ និងការផ្តល េ់បតូរស្គា នភាព ពី
លអសៅអាម្រក្ក្់ស្ដលសក្ីតានសឡងីក្ាុងម្រគួស្គរ និងម្រទពយេមបតតិ។ 
សៅសពលម្រតលប់មក្វញិម្រតវូេូម្រតបស្នាមថា  "  َآيُِبْونَ   تَائُِبْونَ  ََع بُِدْونَ  لَِربَِّنا َحاِمُدْون "(អាយុី
ពូណាតាអុពូីណាអាពីទូណាលីរប់៉ពីណាហ្វមីទូណ) ានន័យថា៖សយងីខ្ញុ ាំវលិម្រត
ឡប់មក្វញិក្ាុងនាមជាអាក្ស្គរភាពនូវសទេក្ាំ ុេ ជាអាក្សោរពម្របតិបតតិ នងិជា
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អាក្សកាតេរសេីរសៅចាំសរោះាា េ់របេព់ួក្សយងី។ 
ទូអាសៅសពលចូលសដក្

اللَُّهمَّ أْسَلْمُت َنْفِِس  
َك، َوَفوَّْضُت أْمِري  إَْلْ 

ْهُت  إَْلَْك، َووَجَّ 
َأُت  

ْ
وَْجِِه إَْلَْك، وأجل

َظْهِري إَْلَْك، رَْغَبًة  
وَرْهَبًة إَْلَْك، ََل  

َمْلَجأ َوَل َمْنَجا ِمْنَك  
إَلَّ إَْلَْك، آَمْنُت  
ِي   بِِكَتابَِك اَّلَّ

ِي   أْنَزلَْت، َوبَِنبيَِّك اَّلَّ
 أْرَسلَْت 

(អល់សឡាោះ ុាំា៉អាេឡាាំតូណា ាេុីអុីស្ឡសក្ី វ៉ាសៅា វ៉ាទតូអាាំរ ី
អុីស្ឡសក្ី វ៉ាអាល់យក់្តូស ាោះរអុីីស្ឡសក្ីសរ៉ាោះសពីតាន់ វ៉ាសរ៉ាគសពី
តាន់អុីស្ឡសក្ី សឡា៉ីលសជអីា វ៉ាសឡា៉ីន់សជីមិនសក្ី អាា៉ន់តូពីគី
តាពីកាល់សឡ ីៃុអីាន់ ាល់តា វ៉ាណាពីយកីាល់សឡ ីៃុអីារ
ស្គលតា) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!ខ្ញុ ាំេូមម្របគល់
ខ្លួន និងក្ិចាការទាំងឡាយរបេ់ខ្ញុ ាំសៅចាំសរោះម្រទង់។រូបខ្ញុ ាំេូម
ម្របគល់ខ្លួនសៅចាំសរោះម្រទង ់ ម្រពមទាំងេុាំជាំនយួពីម្រទង់សោយការ
ចង់បាន នងិការសកាតខាល ចចាំសរោះម្រទង។់ ពុាំានទីពងឹ នងិទី
ស្ដលានេុវតតិភាពណាមយួសឡយីគឺានស្តការេុាំចាំសរោះម្រទ
ង់។ខ្ញុ ាំានជាំសនឿចាំសរោះគមពីរបេ់ម្រទង់ស្ដលម្រទងប់ានបញ្ាុ ោះមក្ 
និងានជាំសនឿចាំសរោះរេ៉ ូល(ណាពីមូហ្វាំា៉ត់)របេ់ម្រទង់ស្ដល
ម្រទង់បានបញ្ាូ នមក្។ 

ِي   احَلْمُد للِ اَّلَّ
أْطَعَمَنا وَسَقانَا،  

وَكَفانَا، وآَوانا؛ فََكْم  
ْن َل َكيِفَ َلُ َوَل   ِممَّ

 ُمْؤوِيَ 

(អាល់ហ្វាំទូលលីសឡ ុីលីសឡ ីៃុសីអាតអាា៉ណា វ៉ាសេីក៏្ណា 
វ៉ាអាវ៉ាណា ហ្វា កាាំមិមា៉ន់សឡសីក្ី ាយ៉ីសឡ ូី វ៉ាសឡមុីអវ)ី ាន
ន័យថា៖ការេរសេីរទាំងឡាយេម្រាបអ់ល់សឡាោះស្ដលបានផ្ត
ល់អាហ្វរ និងសភេជាៈដល់សយងី និងផ្តល់ភាពម្រគប់ម្រោនដ់ល់
សយងី ស យីនងិផ្តលក់្ស្នលងស្គា ក្់សៅដល់សយងី។ានមនុេៃ
សម្រចីនណាេ់ស្ដលមិនបានទទលួនូវម្របការទាំងសនោះសឡយី។ 

اللَُّهمَّ قِِن َعَذابََك،  
 يَْوَم َتْبَعُث ِعَباَدكَ 

(អល់សឡាោះ ុាំា៉គណីីអាស ៃសីពីសក្ីស ៉ា៉តាប់អាេ ូអុីសពី
សទីក្) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់របេ់ខ្ញុ ាំ!េូមម្រទង់
ការរររូបខ្ញុ ាំអាំពីទរុណក្មារបេ់ម្រទង់សៅស្ងងស្ដលម្រទង់ពម្រងេ់ប
ណាត ខ្ញុ ាំបាំសររីបេ់ម្រទងទ់ាំងឡាយសឡងីវញិផ្ងចុោះ។ 

باْسِمَك َريبِّ َوَضْعُت  
َجْنِب، َوبَِك أْرَفُعُه،  

ْفِِس  َفإْن أْمَسْكُت نَ 
َفارَْْحَْها، وإْن أْرَسْلَتَها  

َفْظَها، بَِما حَتَْفُظ  فاحْ 
احِليَ   بِِه ِعَباَدَك الصَّ

(េ ុបហ្វណាកុ្លសឡាោះ ុាំា៉រប់៉ពី ពីសក្ីវ៉ា ាក់្តូយ៉ន់ពី វ៉ាពសីក្ី
អារហ្វា អូ ូ អុីនអាាំេឹក្តាណា ាេុី សហ្វា គ ារីសឡសី  ី វ៉ាអុីន
អារស្គល់តាស  ី  ាោះ ាេាស ពីីា៉តោះហ្វា  ៃូពី ុអុីីសពីសទកីាេា 
េារលី ុនី) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់របេ់ខ្ញុ ាំដ៏មហ្វ
ម្រជោះស្គអ ត់ នឹងសោយម្រទងខ់្ញុ ាំេូមោក្់ខ្លួនសដក្ នឹងសោយម្រទង់ខ្ញុ ាំ
េូមសម្រកាក្ពីដាំសណក្។ ដូសចាោះសបីម្រទង់ក្ាំណតឱ់្យរូបខ្ញុ ាំស្គល បេូ់ម
ម្រទង់សមតាត ក្រុណាដល់រូបខ្ញុ ាំផ្ង ស្តសបីម្រទង់ផ្តល់ជីវតិឱ្យខ្ញុ ាំសទៀត
សនាោះ េូមម្រទង់ស្ងរក្ារូបខ្ញុ ាំដូចស្ដលម្រទង់ស្ងរក្ាបណាត ខ្ញុ ាំបាំសរដី៏
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លអរបេ់ម្រទង់ផ្ងចុោះ។ 

 
សៅសពលោតចូ់លសដក្ ោត់ផ្លុ ាំស្ដទាំងពីររបេ់ោត់ នងិេូម្រត   قُْل   

ُعوذُ 
َ
(   أ ( ទាំងពីរ រចួយក្ស្ដទាំងពីរជូតសលីខ្លួនរបេ់ោត់។ សរៀង

រាល់យប់ស្គហ្វរមីិនទន់ចូលសដក្សទលុោះម្រតាស្តសលាក្េូម្រត
(الم) េ ូសរ៉ាោះ)سجدة( និង)تبارك(េ ូសរ៉ាោះ) امللك(ស យីេិន។ 

 

ចូលា៉េាតិ 
 សៅសពលចូលក្ាុងា៉េាិតម្រតវូចូលសជីងស្គត ាំមុនរចួសរលថា ៖
َلُم لَعَ َرُسوِل اللهاللُُّهمَّ اغِفر ل ُذنويب واْفَتْح ِل أبَْواَب رَْْحَتَِك  َلةَُوالسَّ بسم اللِ، َوالصَّ
(ពិេមីលសឡ ុីវ៉ីាេស្គឡាមូអាសឡរីេូ៉លិលសឡ ៍ី អល់សឡាោះ ុាំសា៉គ
 ារីលី ៃូនូពី វ៉ា ាតោះលីអាប់វ៉ាសពីសរ៉ាោះា៉តិក្) ។ ានន័យថា៖សោយនាម
របេ់អល់សឡាោះ និងពជ័យ ម្រពមទាំងសេចក្តីេុខ្សក្ៃមក្ានតេូមានដល់
រេូ៉លុលសឡាោះ។ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!េូមម្រទង់សបីក្បណាត ទា រសរ៉ាោះា៉ត់
របេ់ម្រទង់េម្រាប់ខ្ញុ ាំផ្ងចុោះ។

សចញពី ា៉េាតិ
 សៅសពលសចញពី ា៉េាិតម្រតវូសចញសជីងសឆ្ាងមុនរចួសរលថា៖ 
ِ، اللَُّهمَّ اغِفر ِل ُذنُويِب أبواَب َفْضلَِك  َل ُم لَعَ َرُسوِل اَّللَّ َلُة َوالسَّ ِ َوالصَّ ِمْسِب اَّللَّ
(ពិេមីលសឡ ុីវ៉ីាេស្គឡាមូអាសឡរីេូ៉លិលសឡ ៍ី អល់សឡាោះ ុាំសា៉គ
 ារីលីវ៉ា ាតោះលីអាប់វ៉ាសពី ាទលិក្) ។ ានន័យថា៖ សោយនាមរបេ់អ
ល់សឡាោះ និងពជ័យ ម្រពមទាំងសេចក្តីេុខ្សក្ៃមក្ានតេូមានដល់រេូ៉លុ
លសឡាោះ។ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!េូមម្រទង់សបីក្បណាត ទា រពជ័យរបេ់ម្រទង់
េម្រាប់ខ្ញុ ាំផ្ងចុោះ។

ទូអាសៅសពលសចញសៅេឡាត 
اللَُّهمَّ اْجَعْل يِف قَلِْب نُوراً،  
َوِِف لَِساِن نُوراً، َوِِف َسْمِِع  
نُوراً، َوِِف بَََصِي نُوراً، وِمْن  

 حَتِْت نُوراً،  فَْوِِق نُوراً، َوِمنْ 
وََعْن    وََعْن يَِميِن نُوراً، 

ِشَماِل نُوراً، َوِمْن أَماِِم  
نُوراً، َوِمْن َخلِِْف نُوراً،  
واْجَعْل يف َنْفِِس نُوراً،  

ْم ِل   وأْعِظْم ِل نُوراً، وََعظِّ
نُوراً، واْجَعْل ِل نُوراً،  

(អល់សឡាោះ ុាំា៉ជអាល់ ាកី្ល់ពីនូរ ៉ វ៉ា ាលីីស្គណីនូរ ៉ វ៉ា ាី
ស្គាំអុីនូរ ៉ វ៉ា ាសីពេីររនូីរ ៉ វ៉ាមនិសៅា គីនូរ ៉ វ៉ាមិនតោះតនូីរ ៉ វ៉ាអាន់
យ៉មីនីនូរ ៉ វ៉ាអាន់េាុា៉ីលីនូរ ៉ វ៉ាមិនអាា៉មីនូរ ៉ វ៉ាមិនខ្ល់ ានូីរ ៉
វ៉ាជអាល់ ាណីា ាេុីនូរ ៉ វ៉ាអាក់្ ៃុមីលីនូរ ៉ វ៉ាអា ៃ ៃុមីលនូីរ ៉
វ៉ាជអាល់លីនូរ ៉ វ៉ាជអាល់ននូីរ ៉ អល់សឡាោះ ុាំា៉អាក់្តនីីនូរ ៉ វ៉ាជ
អាល់ ាអីាេារពីនូរ ៉វ៉ា ាឡីោះមនូីរ ៉វ៉ា ាសីទីមីនូរ ៉វ៉ា ាសិ្គា ក់្រនូីរ ៉វ៉ា
 ាសីពីសេាីរនូីរ)៉ ាននយ័ថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!េូមម្រទង់ឱ្យ
ានរេាីក្ាុងចិតតរបេ់ខ្េុ ាំ រេាីក្ាុងអណាត ត់របេខ់្ញុ ាំ រេាីក្ាុងម្រតសចៀក្
របេ់ខ្ញុ ាំ រេាកី្ាុងស្ផ្ាក្របេខ់្ញុ ាំ រេាីខាងសលខី្ញុ ាំ រេាីខាងសម្រកាមខ្ញុ ាំ 
រេាីខាងស្គត ាំខ្ញុ ាំ រេាីខាងសឆ្ាងខ្ញុ ាំ រេាីខាងមុខ្ខ្ញុ ាំ រេាីខាងសម្រកាមខ្ញុ ាំ។
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وَاْجَعلِْن نُوراً، اللَُّهمَّ أْعِطِن  
َعْل يِف َعَصِب نُوراً،  نُوراً، واجْ 

ِِْم ُن  وراً، َوِِف َدِِم  َوِِف حلَ
نُوراً، وِِف َشْعرِي نُوراً، وِِف  

 بََْشِي نُورًا 

េូមម្រទង់ផ្តល់រេាីដលខ់្លួនរបេ់ខ្ញុ ាំ រេាីដភ៏លឺថាល ដល់រូបខ្ញុ ាំ នងិរេាីដ៏
ម្រតចោះម្រតចង់ដល់រូបខ្ញុ ាំ។ ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!េូមផ្តល់រេាីដ៏
ម្រតចោះម្រតចង់ដល់រូបខ្ញុ ាំផ្ង ស យីេូមផ្តល់រេាកី្ាុងេនាល ក្់របេ់
ខ្ញុ ាំ រេាីក្ាុងស្គច់របេខ់្ញុ ាំ រេាកី្ាុងឈាមរបេ់ខ្ញុ ាំ រេាីក្ាុងេក្់របេ់
ខ្ញុ ាំ និងរេាីក្ាុងខ្លួនម្របាណរបេខ់្ញុ ាំផ្ងចុោះ។ 

ទូអារេឡាតអុេីទីខ្រោ៉ះ 
សៅសពលនរណាាា ក់្ានទុក្េក្ងាល់នងឹក្ិចាការអាមីួយ ចូរឱ្យសគេឡាតពីររកឹ្អាត់ 
មិនស្មន ា័រ ាូសទ ស យីសគម្រតវូេូម្រតទូអាថា : 

ْ  اَللَُّهمَّ " ْسَتِخرْيُكَ  إِنِّ
َ
ْسَتْقِدُركَ   أ

َ
لَُك  َرتَِك َبُقدْ  بِِعلِْمَك،َوأ

َ
ْسأ

َ
ْقِدرُ  َوَلَ  َتْقِدرُ  َك فَإِنَّ   فَْضلَِك  ِمنْ  َوأ

َ
 َوَلَ  َوَتْعلَمُ  أ

ْعلَمُ 
َ
نَْت  أ

َ
ْمرَ  َهَذا  َتْعلَمُ  ُكْنَت  فَإِنْ  اَللَُّهمَّ  ، الُْغُيْوِب  َعَلَّمُ   َوأ

َ
اأْل
(អល់សឡាោះ ុាំា៉អុីននីអាេ់តាខ្ីរ ៉ូសក្ីពីអុីលមីសក្ី វ៉ាេតុក្ទីរ ៉ូសក្ីពីកុ្ទរត៉កី្ វ៉ាេអាលូ
សក្ី់មិន ាទលីសក្ ីហ្វា អុីនណាសក្ីតក់្ទីរ ៉ូវ៉ាសឡសីអាក្ទីរ វ៉ាតាក់្សឡមូីវ៉ាសឡអីាក់្ឡាាំ វ៉ាអា
ន់តាអាល់សឡមុីល ាូយ៉ូប អាល់សឡាោះ ុាំា៉ហ្វា អុីនគុនតាតាក់្ឡាម ូស  ីាល់អាាំរ ៉ូ) 
ានន័យថា៖ ឱ្អល់សឡាោះ! ខ្ញុ ាំេុាំជាំសរេីអាំពីម្រទង់ សោយស្គរការដឹងរបេ់ម្រទង់ ខ្ញុ ាំេុាំអាំពី
ម្រទង់ សមតាា ក្ាំណត់(អាីស្ដលលអសអាយខ្ញុ ាំ) សោយលទធភាពរបេ់ម្រទង់ ស យីខ្ញុ ាំេុាំអាំពី
ម្រទង់ នូវក្ាីក្រុណាដ៏្ ាំស្ងរបេម់្រទង់។ ម្រទង់ស យីជាអាក្ានអានុភាព ចាំស្នក្ខ្ញុ ាំោា ន 
អានុភាពអាីសឡយី។ ម្រទង់ជាអាក្ដឹងបាំផុ្តចាំស្នក្ខ្ញុ ាំមិនដងឹសឡយី ស យីម្រទង់ជាអាក្ 
ដឹងនូវម្របការអាង៌ក្ាំបាាំងទាំងអេ់។ ឱ្អល់សឡាោះ! ម្របេិនសបីម្រទង់ដឹងថា ក្ិចាការសនោះ។ 
សៅសឈាា ោះម្របការសនាោះ ْمرِيْ  وَََعقَِبةِ  َوَمَعاِِشْ  يِْنْ دِ  يِفْ  ِلْ  َخرْيًا 

َ
أ (ខុ្យរន់៉លី ាទីនីីវ៉ាា់អា

េាុ ី វ៉ាអាគីសពីតីអាាំរ)ី ានន័យថា៖លអេាំរាប់ខ្ញុ ាំ ទាំងស្ផ្ាក្ស្គេនា ការរេ់សៅ និង
លទធផ្លចុងសម្រកាយរបេខ់្ញុ ាំ។ 
ឬេូម្រតថា  : ْمرِيْ   ََعِجلِ 

َ
ُه   ِلْ   فَاْقُدْرُه   -َوآِجلِهِ   أ ْ نَّ   َتْعلَمُ   ُكْنَت   َوإِنْ   فِْيِه،  ِلْ   بَارِكْ   ُثمَّ   ِلْ   َويَسِّ

َ
ْمرَ   َهَذا  أ

َ
  اأْل

ْمرِيْ  وَََعقَِبةِ  َوَمَعاِِشْ  ِديِْنْ  يِفْ  ِلْ  رَشٌّ 
َ
أ

(អាជលីី អាាំរវ៉ីាអាជីលី - សហ្វា គទួរ ូលីវ៉ាយ៉េសេៀរ ូលី េ ុា៉សពីរកិ្ល ីា ុី ី
វ៉ាអុីនគុនតាតាក់្ឡាមូអាន់ណាស  ីាលអាាំរ ៉ សេាីររន់៉ល ីាទីីនី វ៉ាា៉អាេាុ ី វ៉ាអាគី
សពីតីអាាំរ)ី ាននយ័ថា៖លទធផ្ល សៅសពលបចាុបបនា នងិអនាគត េូមម្រទង់ 
ក្ាំណត់វាសអាយខ្ញុ ាំ េាំរលួវាសអាយខ្ញុ ាំ និងម្របេិទធពិរដលខ់្ញុ ាំចាំសរោះវាផ្ង។ ផ្ាុយសៅ 
វញិម្របេិនសបីម្រទង់ដងឹថា ក្ិចាការសនោះអាម្រក្ក្់េាំរាបខ់្ញុ ាំ ទាំងស្ផ្ាក្ស្គេនា   ការរេ់
សៅ និងលទធផ្លចុងសម្រកាយរបេ់ខ្ញុ ាំ។ 
ឬេូម្រតថា  ْْمِريْ   ََعِجلِ   يِف

َ
ْ   َفاْْصِْفهُ   -َوآِجلِهِ   أ َرْيَ   ِلْ   َواْقُدرْ   َعْنهُ   َواْْصِْفِنْ   َعنِّ ِنْ   ُثمَّ   َكنَ   َحْيُث   اخلْ "   بِهِ   َرضِّ  

( ាអីាជលីីអាាំរវ៉ីាអាជីល ុី-ី សហ្វា េរ ីា ូ អាន់នីវ៉ាេារ ីានអីាន់ ូ វក់្ទួរលីខុ្យរ ៉
ស្ េ ូសក្ីណាេ ុមា៉រទ៉ទីនីព ៍ី) ាននយ័ថា៖លទធផ្ល បចាុបបនារបេ់ខ្ញុ ាំ និង
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អនាគត េូមម្រទង់សមតាា បសញ្ា ៀេវាអាំពីខ្ញុ ាំ បសញ្ា ៀេខ្ញុ ាំអាំពីវា និងក្ាំណត់សអាយខ្ញុ ាំនូវ
អាីស្ដលលអសទោះជាសៅទីក្ស្នលង និងសពលណាក្៏សោយ បនាា ប់ មក្េូមម្រទង់សអាយខ្ញុ ាំ
ានចិតាេាបេ់ាល់ចាំសរោះវាផ្ង។ 

ទូអាឱ្យស្គក្េព 
اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُ 

ََعفِِه،  وارَْْحُْه، و
واْعُف َعْنُه، وأْكرِْم 

ْع  نُُزَلُ، َوَوسِّ
ُمْدَخلَُه، واْغِسلُه  

بالَماءِ واثلَّلِْج  
ِه ِمَن   والَْبَِد، وَنقِّ

ْيَت   اخلََطايَا َكَما َنقَّ
اثلَّْوَب األْبَيَض ِمَن  
نَِس، وأبِْدْلُ َداراً  ادلَّ

ارِهِ،  َخرْياً ِمْن دَ 
وأْهَلً َخرْياً ِمْن  

وْجاً َخرْياً  أْهلِِه، وزَ 
ِمْن َزوِْجِه، وأْدِخلُْه  
ِعْذهُ ِمْن  

َ
اجَلنََّة، وأ

َعَذاِب الَقْْبِ  
 َوَعَذاِب انلَّارِ 

(អល់សឡាោះ ុាំសា៉គ ារីសឡ ូី វ៉ារហ្វាំ ូ វ៉ាអា ា ុីវ៉ីាក់្ ាូអាន់ ូ 
វ៉ាអឹក្រមីនូ ៃូសឡ ូី វ៉ាវ៉ាេស្គក់្មុទខ្សឡ ូី សវ៉ាគេលិ ូពិលា៉
អុី វ៉ាេស្គល់ជី វ៉ាល់សពីរទី៉ វ៉ាណុក្គ ុីមីិនខ្តយ៉សក្ីា៉ណុក្កុ្យ
តាេសៅប៉ាល់អាប់យ៉ទូមណីាត់សទីណាេ វ៉ាអាប់ទលី ូសទីរន់៉
ខុ្យរន់៉មិនសទីរ ុី ីវ៉ាអោះឡាន់ខុ្យរន់៉មិនអោះលី ុ ីវ៉ាស ៅជ័ន ខុ្យរ ៉
ន់មិនស ៅជី ុ ី វ៉ាអាទខ្ីល ូលយ៉ន់ណាតា វ៉ាអាអុេីា ូមិនអា
ស ៃបីពិលក្ប់រ ី វ៉ាមិនអាស ៃបីពិនណារ) ានន័យថា៖ឱ្អល់
សឡាោះជាាា េ់!េូមម្រទង់សមតាត អភ័យសទេចាំសរោះោត ់ និងេ
សណាត ោះម្របណីដល់ោត។់ឱ្អលស់ឡាោះេូមម្រទង់សមតាត េសណាត ោះ
ម្របណីចាំសរោះសទេក្ាំ ុេ និងអភយ័សទេដល់ោត់ផ្ង។ឱ្អល់
សឡាោះ!េូមម្រទង់សលកី្ដាំសក្ីង និងពម្រងកី្ផ្ាូររបេ់ោត់ ស យីជាំរោះ
ោត់សោយទកឹ្ ទកឹ្ក្ក្ និងទកឹ្ម្រពិល ម្រពមទាំងជាំរោះោត់ឱ្យម្រជោះស្គអ
ត់ពីអាំសពខុី្េឆ្ាងទាំងឡាយសម្របៀបដូចជាងាក្េាអ តេ់ាំសលៀក្បាំរ
ក្់ពណ៌េឱ្យម្រជោះស្គអ ត់ពីភាពក្ខ្ាក្។់េូមម្រទង់ផ្តល េ់បតូរឱ្យនូវក្ស្នលង
ស្ដលលអម្របសេីរជាងក្ស្នលងស្ដលោត់បានរេ់សៅក្ាុងសលាក្យិ ៍ និង
ម្រគួស្គរស្ដលលអជាងម្រគួស្គរោត់ ម្រពមទាំងម្របបនធស្ដលលអជាង
ម្របពនធោត។់ ឱ្អល់សឡាោះ!េូមម្រទងប់ញ្ាូ លោត់សៅក្ាុងឋានេួគ ៌
និងបសញ្ា ៀេរូបោតព់ីទណឌ ក្មាក្ាុងផ្ាូរ និងទណឌ ក្មាស្នសភលងីនរក្។ 

ទូអារ ាំស្លក្ទុក្េ 
 សៅសពលស្ដលបុគាលាា ក់្វាានការសក្ីតទុក្េ និងការម្រពយួបារមាណ៍ ស យីសគបាន
សរលថា៖ 

 اللَُّهمَّ إنِّ َعْبُدَك، اْبُن َعبِدَك، اْبُن أَمتَِك، نَاِصَيت بَِيِدَك، َماٍض يِفَّ 
َ
لَُك  ُحْكُمَك، َعْدٌل يِفَّ قََضاُؤَك، أْسأ

ْيَت بِه َنْفَسَك، أْو أنَْزتْلَُه يِف كَِتابَِك، أْو َعلَّْمَتُه أَحداً ِمْن َخلِْقَك، أوِ اسْ  تأثَْرَت بِِه  بُِكلِّ اْسٍم ُهَو لََك، َسمَّ
َْعَل الُقْرآَن َربِْيَع قَلِب، وَ 

َ
  َهِمِّ نُوَر َصْدرِي، وَجَلَء ُحْزِِن، َوَذَهاَب يِف ِعلِْم الَغْيِب ِعْنَدَك، أْن َت

(អល់សឡាោះ ុាំា៉អុនីនីអាប់ទូសក្ី វ៉ាអុីបនូអាប់ទីសក្ ី វ៉ាអុីបនូអាា៉តិក្ ណាេាីយ៉តី
ពីយ៉ទិក្ ា៉ទិន ាយ៉ី ុក្មុក្ អាទលុន ាយ៉ីក៏្ ារអុក្ អាេ់អាលូសក្ពីីកុ្លលី
អុីេមិន ូវ៉ាលឹក្ ស្គាំស្ម៉តាព ុីណីា ាេកឹ្ សៅអាន់អាល់ឡាាំតា ូអាហ្វទ័ន មិន
ខុ្លគីក្ សៅអាន់ ាល់តា ូ ាគីីតាពិក្ សៅអុេីតាក់្សេីរតាពី ុ ីាអុីលីមលិ
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 ាុយពីអុីនឌឹក្ អាន់តាជអាលាល់គួរអាណារ៉ាសពៀអាគូលូពី វ៉ានូរេ៉ាទរ ី វ៉ាជីសឡអីា
 ុ ៃណី វ៉ាស ៃសី សីពីហ្វាំម)ី ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! ម្របាក្ដណាេ់
រូបខ្ញុ ាំជាខ្ញុ ាំបាំសររីបេ់ម្រទង់ និងជាកូ្នស្នខ្ញុ ាំបាំសររីបេ់ម្រទង(ណាពីអាោាំ)ាា ក្់ និងជា
កូ្នខ្ញបាំសរមី្រេីរបេ់ម្រទង់(ហ្វសវុ)ី។រូបខ្ញុ ាំេាតិក្ាុងក្ណាត ប់ស្ដរបេ់ម្រទង។់បទបញ្ញា
របេ់ម្រទងម់ក្សលីរូបខ្ញុ ាំម្រតូវបានអនុវតត ស យីការក្ាំណត់ទាំងឡាយរបេ់ម្រទង់មក្
សលីរូបខ្ញុ ាំគពឺិតជាម្រតមឹម្រតូវណាេ់។ខ្ញុ ាំេុាំពីម្រទង់នឹងនាងទាំងឡាយរបេ់ម្រទង់ស្ដល
ម្រទង់បានោក្់នាមទាំងសនាោះសោយខ្លួនម្រទង់ផ្តា ល ់ ឬនាមស្ដលម្រទងប់ានបញ្ាុ ោះមក្
ក្ាុងគីតាបរបេ់ម្រទង់ ឬម្រទង់បានបសម្រងៀននរណាាា ក្ក់្ាុងចាំសណាមខ្ញុ ាំរបេ់ម្រទង់ ឬក្៏
នាមស្ដលម្រទង់បានស្ងរក្ាវាទុក្សោយការដងឹនូវសរឿងអាងក៌្ាំបាាំងស្ដលម្រទង់ាន
(តាមរយៈនាមទាំងសនាោះ)។ខ្ញុ ាំេុាំពីម្រទងឱ់្យគួរអានកាល យជាភាពម្រេេ់ថាល ស្នសបោះដូង
របេ់ខ្ញុ ាំ ជារេាីស្នម្រទូងរបេខ់្ញុ ាំជាការបាំបាត់ស្នភាពទុក្េម្រពយួរបេ់ខ្ញុ ាំ នងិជាការ
ឃាល តឆ្ង យស្នក្ងាល់របេ់ខ្ញុ ាំ។ 
 សលីក្ស្លងស្តអល់សឡាោះបានបសញ្ា ៀេនូវការសក្តីទុក្ា និងការម្រពួយបារមាណ៍ 
ស យីផ្តល េ់បតូរមក្វញិនូវភាពេបាយរកី្រាយ។
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អល់សឡាោះបានសលកី្តាំសក្ងីមនុេៃឱ្យម្របសេីរសលីេេតាសលាក្ដស្ទសទៀត។ ម្រទងផ់្ត
ល់ជាពិសេេដល់មនុេៃគឺសគអាចនិយយបាន ស យីឧបក្រណ៍របេ់វាគឺអណាត
ត។ វាជាសណៀក្ា៉ត់ស្ដលសគសម្របីម្របាេ់ក្ាុងអាំសពលីអ នងិអាំសពអីាម្រក្ក្់។  នរណាសម្របី
ម្របាេ់វាក្ាុងអាំសពីលអគឺសគនឹងទទួលបានេុភមងាលសៅក្ាុងសលាក្ីយស៍នោះ ស យីាន
ឋានៈខ្ពងខ់្ពេ់សៅក្ាុងឋានេួគ ៌ ។ ឯចាំស្ណក្នរណាស្ដលសម្របីម្របាេ់វាសម្រៅពីសនាោះ   
គឺវានឹងស្ាីឱ្យសគវនិាេទាំងក្ាុងសលាក្ីយស៍នោះ និងស្ងងអា រ៉ីាត់។ ការសម្របីម្របាេ់ដ៏
ម្របសេីរបាំផុ្ត បនាា ប់ពីេូម្រតអាល់គួរអានសនាោះគឺ ៃុសីក្ៀរចាំសរោះអល់សឡាោះ។ 
ឧតតមភាពស្នការ ៃុសីក្ៀរចាំសរោះអល់សឡាោះានហ្វទេីជាសម្រចីនស្ដលបាននិយយ 
ទក្់ទងនឹងសរឿងសនាោះ ដូចជា : ានន័យថា : «សតីពួក្អាក្ចង់ឱ្យខ្ញុ ាំម្របាប់ពួក្អាក្
សទ អាំពីអាំសពីស្ដលលអេាំរាប់ពួក្អាក្ ស្គអ តេអាំបាំផុ្តចាំសរោះាា េ់របេ់ពកួ្អាក្  ាន
ឋានៈខ្ពេ់បាំផុ្ត លអជាងការបរចិា គ ាេ ម្របាក់្ និងលអជាងសពលស្ដលពួក្អាក្
ជួបេម្រតវូរបេ់ពួក្អាក្ ពួក្អាក្េាល ប់ពកួ្សគ ស យីពកួ្សគេាល ប់ពួក្អាក្វញិ។ 
ពួក្សគបានសឆ្លយីថា បាទចង់។ ណាពីបានានម្របស្គេថា : គឺការរ ាំឭក្  ៃសីក្ៀរ
ចាំសរោះអល់សឡាោះ»។(អាតសតៀរមុី ៃុ)ី 
ានន័យថា: «សម្របៀបស្ៀបអាក្ស្ដល ៃុសីក្ៀរចាំសរោះាា េ់របេ់សគនិងអាក្ស្ដលមិន
 ៃុសីក្ៀរចាំសរោះាា េ់របេ់សគសនាោះសម្របៀបដូចជាមនុេៃរេ់ និងមនុេៃស្គល ប់»។(អា
ល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម) 
ានន័យថា: «អល់សឡាោះបានានម្រពោះបនាូលថា សយងីសឆ្លយីតបនឹងខ្ញុ ាំបសម្រមីសយងី
អាម្រេ័យតាមការគតិរបេ់សគចាំសរោះសយងី។ សយងីសៅជាមយួនឹងសគ សៅសពលសគ
រ ាំឭក្មក្ចាំសរោះសយងី។ ស តុសនោះសៅសពលស្ដលសគរ ាំឭក្មក្ចាំសរោះសយងីសៅក្ាុង
ខ្លួនរបេ់សគ សយងីនឹងរ ាំឭក្ពីសគវញិសៅក្ាុងខ្លួនរបេ់សយងី។ ម្របេិនសបីសគរ ាំឭក្មក្
ចាំសរោះសយងីសៅក្ាុងម្រក្មុមយួ សយងីរ ាំឭក្ពីសគវញិសៅក្ាុងម្រក្មុមួយស្ដលលអជាង
ម្រក្មុរបេ់ពកួ្សគ។ សបេីិនជាសគបញ្ា ិតខ្លួនមក្ចាំសរោះសយងីចាំនួនមួយចាំអាម សយងី
នឹងខ្ិតសៅជតិសគមួយ តាវញិ»។(អាល់ពូខ្រ)ី 
ានន័យថា : «ពួក្មូស ារីរទូីន(លោះបង់ខ្លួន)បានសៅមុនស យី។ ពួក្សគបានេួរ
ថា សតីពួក្មូស ារីរទូីនជាម្រក្មុណា? ោត់បានតបវញិថា : គឺពួក្អាក្ស្ដលរ ាំឭក្
ចាំសរោះអល់សឡាោះយ៉ងសម្រចនីបាំផុ្តទាំងបុរេទាំងស្រេតី»។(មូេលឹម) 
ានន័យថា: «ណាពីបានស្ផ្តផ្តត ាំេហ្វហ្វព ត់របេ់ោត់ាា ក់្ថា ចូរឱ្យអណាត តរបេ់
អាក្សៅសេីមរ ូតជាមួយនឹងការ ៃុសីក្ៀរចាំសរោះអល់សឡាោះ»។(អាតសតៀរមុី ៃុ)ី សៅ

ការជួញដូរស្ដលចាំសណញ
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ានហ្វទេីសផ្ៃងៗសទៀត។ 
ផ្លបុណយសក្នីសទាដង: អាំសពកុី្េលបានទទួលផ្លបុណយសទាដង ដូចផ្លបុណយ
ស្នការេូម្រតអាល់គួរអានសោយស្គរ : 
១.អាម្រេ័យសលជីាំសនឿ ចិតតេទធ ម្រជោះថាល  នងិការម្រេលាញ់អល់សឡាោះស្ដលានសៅ
ក្ាុងដួងចិតត នងិម្របការបនាា ប់បនៃាំសផ្ៃងសទៀត។ 
២.អាម្រេ័យសលីចតិតស្ដលគិតនងិយក្ចតិតទុក្ោក្់ចាំសរោះការ ៃុសីក្ៀរ មិនស្មន
ម្រតឹមស្តសល ី
អណាត តប៉ុសណាណ ោះសទ។  
សបីម្របការទាំងសនាោះម្របតបិតតិបានលអម្រគបល់ក្េណៈគឺអល់សឡាោះនឹងជម្រមុោះនូវអាំសពី
បាបរបេ់សគទាំងអេ់ ស យីបស្នាមផ្លបុណយឱ្យសគយ៉ងសម្រចីនេនធឹក្េនាធ ប។់ 
សបីេិនជាខ្ាោះខាតវញិគឺបណាត លមក្ពីខ្លួនសគផ្តា ល។់ 
ផ្លម្របសយជន៍ ៃុសីក្ៀរ: បសណត ញស្េៃតាន ម្របាងវា នងិស្ាីឱ្យវាអាប់ឱ្ន ស យី
ស្ាីឱ្យាា េ់ដ៏មហ្វសមតាត ម្រទង់េពាម្រពោះទ័យ។ 
នាាំមក្នូវសេចក្តីម្រេលាញ់ចាំសរោះអល់សឡាោះ និងបញ្ា ិតខ្លួនចាំសរោះម្រទង់ ដងឹពី
ការឃាល ាំសមីលរបេ់ម្រទង់ និងសកាតខាល ចចាំសរោះម្រទង់ វលិម្រតលប់សៅរក្ម្រទង់ និងជា
ជាំនួយដល់សគក្ាុងការម្របតិបតតចិាំសរោះម្រទង់។  ជួយបាំបាត់ទុក្េក្ងាល់ពីក្ាុងដួងចិតត 
នាាំមក្នូវភាពរកី្រាយ ស្ាីឱ្យដងួចិតតរេ់ ានក្ាល ាំងថាមពល និងម្រជោះថាល ។ ក្ាុង
ដួងចិតតានតម្រមវូការ និងក្ងាោះខាតស្ដលោា នអាីបាំសពញវា សម្រៅពីការ ៃុសីក្ៀរ
ចាំសរោះអល់សឡាោះ។ ដូងចតិតរងឹរូេោា នអាីលុបបាំបាត់វា ស យីោា នអាីអាចបនាន់វា
សម្រៅពីការ ៃុសីក្ៀរចាំសរោះអល់សឡាោះ។  ការ ៃុសីក្ៀរជាការពាបាល និងជាឱ្េង
េម្រាប់ដួងចិតត និងជាក្ាល ាំងដួងចិតត ភាពស្ផ្អមស្លាមសនោះោា នអាីសម្របៀបសេាីបាន 
ស យីការសភលច ៃុសីក្ៀរជាជាំងឺដួងចិតត។ ការ ៃុសីក្ៀរតិចគឺជាេញ្ញា េាំោល់ស្ន
ភាពជាមូណា ាកិ្ ស យីការ ៃុសីក្ៀរសម្រចីនជាេញ្ញា េាា ល់ពីភាពខាល ាំងកាល ស្ន
ជាំសនឿ និងម្រេលាញ់សស្គា ោះម្រតង់ចាំសរោះអល់សឡាោះ។ ពីសម្ររោះថា នរណាាា ក់្
ម្រេលាញ់អាីមួយសគស្តងរ ាំឭក្ពរីបេ់សនាោះ។ ខ្ញុ ាំរបេ់អល់សឡាោះ សៅសពលស្គា ល់អ
ល់សឡាោះសោយការ ៃុសីក្ៀរក្ាុងសពលម្រេណុក្េុខ្ម្រេលួ   គមឺ្រទង់នឹងស្គា ល់សគវញិ
សៅសពលានទុក្េលាំបាក្។ ជាពិសេេសៅសពលជិតស្គល ប់ នងិដសងាីមចម្រងឹត។ ជា
មូលស តុនាាំឱ្យរចួផុ្តពីទរុណក្មារបេ់អល់សឡាោះ ោក់្ចុោះមក្នូវភាពនឹងនរ 
ម្រគបដណត ប់សោយក្តីសមតាត ក្រុណា និងការេុាំអភ័យសទេឱ្យ ពីេាំណាក់្ពួក្សទវ
តា។ ស្ាីឱ្យអណាត តមនិរវល់ជាមួយនឹងការនិយយសលងសេីចឥតម្របសយជន៍ 
និយយសដីមសគ និយយបងេូចសគ  និយយកុ្ ក្ និងម្របការសផ្ៃងសទៀតស្ដលេាិត
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ក្ាុងម្របការស្ដលសគហ្វមឃាត់ និងេអប់សខ្ពីម។ ជាការម្របតិបតតិស្ដលងាយម្រេួ
េបាំផុ្ត ស្តងាុ ាំសងាីងជាងសគ ម្របសេីរជាងសគ។ វាគឺជាកូ្នសវសី្ដលសគោាំសៅក្ាុងឋាន
េួគ៌។ អាក្ស្ដល ៃុសីក្ៀរលមអសោយភាពសកាតញសញីត ម្រេេ់ម្រស្គយ និងទឹក្
មុខ្ម្រេេ់បេ់។  ៃុសីក្ៀរជាពនលឺសៅក្ាុងសលាក្ីយ ៍សៅក្ាុងផ្ាូរ និងសៅស្ងងអា រ៉ីាត់។ 
អល់សឡាោះនិងសទវតារបេ់ម្រទង់ជូនពរជ័យចាំសរោះអាក្ស្ដល ៃុសីក្ៀរ។ អល់
សឡាោះម្រទង់យក្អាក្ស្ដល ៃុសីក្ៀរសៅេរសេីរម្របាប់ពួក្សទវតារបេ់ម្រទង់។ អាក្
ស្ដលានអាំសពីលអម្របសេីរជាងសគគឺអាក្ស្ដល ៃុសីក្ៀរសម្រចីនជាងសគ ស យីអាក្បួេ 
ស្ដលបួេលអជាងសគគឺអាក្បេួស្ដល ៃុសីក្ៀរចាំសរោះអល់សឡាោះសម្រចីនជាងសគ។ ស្ាី
ឱ្យការងារពិបាក្កាល យជាម្រេេួ  ្ងន់ស្ម្របជាម្រស្គល ឧបេគាតានតឹងស្ម្របជា្ូរ
ម្រស្គល នាាំមក្នូវលាបេកាា រៈ និងពម្រងឹងេុខ្ភាពផ្លូវកាយ។ 
ផ្លម្របសយជន៍: សេៀខ្ឥស្គល មបាននិយយថា ការ ៃុសីក្ៀរេម្រាប់ដួងចិតតសម្របៀប
ដូចជាទឹក្េម្រាប់ម្រតី ចុោះសបីម្រតីចក្ទឹក្ នឹងកាល យជាយ៉ងណា? 

ការ ៃុសីក្ៀរម្របចាំស្ងង 

១
េូម្រតអាយ៉ត់គួរេុី 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ڇ 
ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   

 ڇۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  ی   وئ    ۇئۇئ  ۆئ 
ស្េៃតានមិនហ្វនមក្ជិត និងជាមូល

ស តុនាាំឱ្យចូលឋានេួគ៌ 
ឥទធិពលនិង
អតាម្របសយជន៍ 

ម្រពឹក្មតងលាង ចមតងនិង
បនាា ប់ពីេឡាត ា័រ ាូ 

ចាំនួននិង
សពល
សវលា 

២ 

សរ៉ាោះអាល់ហ្វព ក្សរ៉ាោះេូម្រតពីរអាយ៉ត់ចុងសម្រកាយស្នេូ 
ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱڇ 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  

ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    
 ڇ حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت  خت  ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب

ការររពីអាំសពីអាម្រក្ក់្ម្រគប់
ស្បបយ៉ង 

ឥទធិពលនិងអតា
ម្របសយជន៍ 

លាង ចមតងនិងមុនសដក្និង
េូម្រតក្ាុងផ្ាោះបានម្រគប់សពល 

ចាំនួននិង
សពលសវលា 

៣ េូម្រតេ ូសរ៉ាោះសអៀក្សខ្លីេ និង ទាំងពីរ 
 ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڇ    ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ 

ការររសគពីអាីម្រគប់យ៉ង ឥទធិពលនិងអតាម្របសយជន៍ 
ម្រពឹក្៣ដងលាង ច៣

ដង 
ចាំនួននិង
សពលសវលា
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៤  ُِميُع الَعِليْم َماِء وُهَو السَّ ِي ال يََُضُّ َمَع اْسِمِه ََشء  يف األرِْض َوال يِف السَّ
 ِمْسِب اهلِل اذلَّ

(ពិេមីលសឡ ុីលីសឡ ីៃុ ីសឡយ៉ីទួររ ៉ូា៉អាេមុី ុសី្េាអុន  ាលីសអារ ឌ ីវ៉ាសឡ ីាេីសេី
ា៉អ វ៉ា ូវ៉ាេសេីមីអុលអាលីម) ានន័យថា៖សោយនាមរបេ់អល់សឡាោះស្ដលោា នអាី
មួយសលីស្ផ្នដីនិងសៅសលីសម អាចស្ាីឱ្យានសម្រោោះម នតរាយបានសឡយី ម្រទង់មហ្វលឺ 

និងមហ្វដឹង។ 
មិនសក្ីតសម្រោោះថាា ក់្សោយទន់ ន់ស យីោា ន

អាីបងាសម្រោោះថាា ក់្ដល់សគ។ 
ឥទធិពលនិងអតា
ម្របសយជន៍ 

ម្រពឹក្៣
លាង ច៣ 

ចាំនួននិង
សពលសវលា 

៥  ُْعو
َ
اِت ِمْن َشي أ   َما َخلََق ُذ بَِكِلَماِت اهلِل اتلَّامَّ

(អាអ ូ ៃូពីសក្ីលីា៉តីលសឡ ុីតីតាមា៉តី មិនសេាីររា៉ីខ្ឡក់្) ានន័យថា៖ខ្ញុ ាំេុាំពីអល់
សឡាោះតាមរយៈរក្យសពចន៍ដឺសពញសលញរបេ់ម្រទង់ េូមបសញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំពីម្របការអាម្រក្ក្់

ស្ដលម្រទង់បានបសងាីតផ្ងចុោះ។ 
ការររទីក្ស្នលងនានាពីសម្រោោះថាា ក់្ទាំង

ឡាយ។ 
ឥទធិពលនិងអតា
ម្របសយជន៍ 

លាង ច៣និង
សពលចុោះពីផ្ាោះ 

ចាំនួននិង
សពលសវលា 

៦   ِ ِ َ ِ ْ
َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ِ ْ َ  

(ហ្វេពីយល់៉សឡាោះ  ូសឡអុីីសឡសី  ី អុីលសឡ ី ូវ៉ាអាស្ឡ ុតីាវ៉ាក់្ក្ឹលតូ វ៉ា  ូវ៉ារប់៉ពុល
សអារេាុ ីលអា ៃុមី) ានន័យថា៖ានស្តអល់សឡាោះមួយគត់ គឺម្រគប់ម្រោន់ ស យីេម្រាប់
រូបខ្ញុ ាំ។ោា នសទាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពយ៉ងពិតម្របាក្ដ សលីក្ស្លងស្តអល់សឡាោះស្ដលខ្ញុ ាំ
េូមម្របគល់ខ្លួនជូនទាំងម្រេុង ស យីអល់សឡាោះ គឺជាាា េ់អារេ៉ៃ ដ៏ស្េន្ាំ។ 
អល់សឡាោះបសញ្ា ៀេសគពីទុក្េក្ងាល់
ទាំងក្ិចាការសលាក្ីយន៍ិងអា រ៉ីាត់។ 

ឥទធិពលនិងអតា
ម្របសយជន៍ 

ម្រពឹត៧ដង 
លាង ច៧ដង 

ចាំននួនិង
សពលសវលា 

 ៧  ٍد  نَبيًّا  رَِضيُْت باهلِل َربًّا، وباإلْسَلِم ِديْناً، وبُِمَحمَّ
(រឌ៉ីតូពិលសឡ ុីរីប់៉សពី វ៉ាពិលអុីស្គល មុីទីណា វ៉ាពីមូ៉ហ្វាំា៉ទិន ណាពីណា) ានន័យថា៖
ខ្ញុ ាំម្រពមទទួលថាអល់សឡាោះជាាា េ់ ស យីឥស្គល មជាស្គេនាមួយ ម្រពមទាំងមូហ្វាំា៉ត់ជា
ណាពី។ 
អល់សឡាោះចាំបាច់ម្រតវូស្តេពាម្រពោះ

ទ័យចាំសរោះសគ 
ឥទធិពលនិងអតា
ម្របសយជន៍ 

ម្រពឹក្៣ដង 
លាង ច៣ដង 

ចាំនួននិងសពល
សវលា 

៨   ُاللَُّهمَّ بَِك أْصبَْحنَا، وبَِك أْمَسيْنَا، َوبَِك ََنْيَا، َوبَِك َنُموُت، وإَْلَْك النُُّشور 
(អល់សឡាោះ ុាំា៉ពីសក្ី សអាេា ពោះណា វ៉ាពីសក្ីអាាំស្េណា វ៉ាពីសក្ីណោះយ៉ វ៉ាពីសក្ីណាម ូតូ 
វ៉ាអុីស្ឡកាន់នូេាួរ) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះ!សោយស្គរម្រទង់ស្ដលពួក្សយងីបានឈាន
ចូលម្រពឹក្សនោះ ស យីសោយស្គរម្រទង់ស្ដរស្ដលពួក្សយងីបានឈានចូលដល់សពលលាង ច
សនោះ។សោយស្គរស្តម្រទង់ស្ដលពួក្សយងីបានរេ់រានានជីវតិ និងសោយស្គរម្រទង់ផ្ងស្ដរ

ស្ដលពួក្សយងីនឹងម្រតូវស្គល ប់។ពួក្សយងីម្រតូវវលិសៅរក្ម្រទង់។ 
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សៅសពលលាង ច   ُاللَُّهمَّ  بَِك أْمَسيْنَا، َوبَِك أْصبَْحنَا، َوبَِك ََنْيَا، َوبَِك َنُموُْت، َوإْلَْك الَمِصْي 
(អល់សឡាោះ ុាំា៉ពីសក្ីអាាំស្េណា វ៉ាពីសក្ីសអាេា ពោះណា វ៉ាពីសក្ីណោះយ៉ វ៉ាពីសក្ីណាម ូតូ វ៉ា

អុីស្ឡកាល់ា៉េីុរ) អតាន័យម្របហ្វក្់ម្របស្ លខាងសលីស្ដរ។
ានហ្វទីេជាំរុញក្ាុង
ការ ៃុសីក្ៀរសនោះ។ 

ឥទធិពលនិងអតាម្របសយជន៍ ម្រពឹក្១ដង លាង ច
១ដង 

ចាំនួននិងសពល
សវលា

៩    ِة أبِينَا
ٍد، ولََعَ ِملَّ أْصبَْحنَا لََعَ فِْطَرةِ اإلْسَلِم، ولََعَ ََكَِمِة اإلْخَلِص، ولََعَ ِديِْن نَبيينَا ُُمَمَّ

ِكْيَ  إبَْراهيَم، َحنيفاً ُمْسِلماً وَما ََكنَ   ِمَن الُمرْشِ
(សអាេា ពោះណា អាសឡ ីាតីរត៉ីលអុីស្គល ម វ៉ាសគីលីា៉តីលអុីខ្ឡេ វ៉ាអាសឡទីីនី ណាពីយុី
ណា មូ៉ហ្វាំា៉ត់ េល់លុលសឡាោះ  ូអាស្ឡ ុវ៉ីាស្គលឡាាំ វ៉ាអាសឡមុីីលសឡតីី អាពីណាអុី
ពរ ុ៉មី ហ្វនីហ្វា ន់ មូេលីា៉ វ៉ាា៉សក្ីណាមីណាល់មូេារគីីន) ានន័យថា៖ពួក្សយងីខ្ញុ ាំ
បានចូលមក្ដល់សពលម្រពឹក្ម្រពលឹមក្ាុងសដីមក្ាំសណីតកាន់ស្គេនាឥស្គល ម និងសលីរក្យ
េាំដីដ៏ម្រជោះស្គអ ត ស យីសៅក្ាុងស្គេនាណាពីរបេ់សយងីម៉ូហ្វាំា៉ត់ ម្រពមទាំងសៅក្ាុង
ស្គេនាឳពុក្របេ់សយងីណាពីអុីបរ ុ៉មីស្ដលម្របកាន់យក្ផ្លូវដ៏ម្រតឹមម្រតូវជាអាក្មូេលឹមដ៏
ស្គអ តេអាំ។អុីបរ ុ៉មីមិនស្មនេាិតសៅក្ាុងចាំសណាមពពួក្អាក្ព ុសទពនិយមសឡយី។ 
ណាពីទូអាវា ឥទធិពលនិងអតាម្របសយជន៍ មតងសៅសពលម្រពឹក្ ចាំនួននិងសពលសវលា 

១០   يَْك لََك، فَلََك اللَُّهمَّ َما أْصبََح ِب ِمْن نِْعَمٍة، أْو بِأَحٍد ِمْن َخلِقَك، فَِمنَْك وَْحَدَك ال َشِ
ْكرُ   احلَْمُد ولََك الشُّ

 (អល់សឡាោះ ុាំា៉អុីនណី សអាេា ពោះតូមិនសក្ី ា ី ស្នក្ា៉តីន វ៉ាអា ាយ៉ីតីន វ៉ាេីុតរនី 
ហ្វា អាត់មុីម ស្នក្ា៉តាសក្ី អាស្ឡយ៉ វ៉ាអា ាយ៉ីតាសក្ី វ៉ាេីុតរស៉ក្ី ាទីទុនយ៉ វ៉ាល់អាខ្ី
សរ៉ាោះ) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!សោយស្គរម្រទង់សយងីខ្ញុ ាំបានចូលមក្ដល់សពល
ម្រពលឹមសោយលាភេកាា រៈ និងការស្ងរក្ា និងការបិទបាាំង េូមម្រទង់បាំសពញនូវលាភេ
កាា រៈរបេ់ម្រទង់ដល់ខ្ញុ ាំផ្ង និងការស្ងរក្ា និងការបិទបាាំងរបេ់ម្រទង់ក្ាុងសលាក្ិយ ៍ និងស្ងង
បរសលាក្។ 
សៅសពលលាង យ ........ ْمَسْيُت

َ
ْ  أ  (.....អល់សឡាោះ ុាំា៉អុីនណី អាាំស្េតូ) اَللَُّهمَّ  إِنِّ

អល់សឡាោះចាំបាច់ម្រតវូផ្តល់លាភេកាា រៈ
ឱ្យសគ ការររសគ និងបិទបាាំងសគ 

ឥទធិពលនិងអតា
ម្របសយជន៍ 

ម្រពឹក្១ដង 
លាង ច១ដង 

ចាំនួននិង
សពលសវលា 

១១  َّْشِهُد مَحَلََة َعرِْشَك، وَمَلئَِكِتَك، وََجيَْع َخلِْقَك، أنََّك  اللَُّهم
ُ
ْشِهُدَك، وأ

ُ
إِّني أْصبَْحُت أ

داً َعبُْدَك ورَُسولَُك  يَْك لََك، وأنَّ ُُمَمَّ  أنَْت اهلُل ال إهَلَ إالَّ أنَْت وَْحَدَك ال َشِ
(អល់សឡាោះ ុាំា៉អុីនណីអ ូេា ុទូីសក្ី វ៉ាអ ូេា ុទូីហ្វា៉ឡាតាសអារេាុ ីសក្ី វ៉ាា៉សឡអុីីសក្ីតី
សក្ី វ៉ាអាាំពីយ៉អុីសក្ី វ៉ាសជីសមៀអាខ្ល់គីសក្ី ពីអាន់ណាសក្ីអាន់តល់សឡាោះ ូសឡអុីីសឡសី អុីីល
សឡអីាន់តា វ៉ាអាន់ណាមូហ្វាំា៉ទ័ន អាប់ទូសក្ីវ៉ារេូ៉លូសក្ី) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជា
ាា េ់!ពិតម្របាក្ដណាេ់ខ្ញុ ាំេូមយក្ម្រទង់ជាេក្ៃថីាម្រទង់ជាអល់សឡាោះបនាា ប់មក្សទៀត ខ្ញុ ាំ
េូមស្ាីស្គក្ៃចីាំសរោះា៉សឡអុីីកាត់ស្ដលម្រទអារេ៉ៃរបេ់អល់សឡាោះ និងា៉សឡអុីីកាត់របេ់
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ម្រទង់ និងបណាត ណាពីរបេ់ម្រទង់ ម្រពមទាំងអាីៗស្ដលម្រទង់បសងាីតទាំងមូលជាេក្ៃថីាពិត
ម្របាក្ដណាេ់ម្រទង់គឺជាាា េ់។ោា នសទាា េ់សផ្ៃងស្ដលម្រតូវសគសោរពពិតម្របាក្ដសនាោះ 
សលីក្ស្លងស្តម្រទង់មួយគត់ ស យីម្របាក្ដណាេ់មូហ្វាំា៉ត់ក្ឺជាអាក្បាំសររីបេ់ម្រទង់ និងជា
អាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង់។ 
សពលលាង ច .............. ْمَسْيُت

َ
ْ  أ  (.....អល់សឡាោះ ុាំា៉អុីនណី អាាំស្េតូ) اَللَُّهمَّ  إِنِّ

នរណាេូម្រតវាចាំនួន៤ដង អល់សឡាោះនឹង
សោោះស្លងសគពីឋាននរក្ 

ឥទធិពលនិងអតា
ម្របសយជន៍ 

ម្រពឹក្៤ដង 
លាង ច៤ដង 

ចាំនួននិង
សពលសវលា 

១២ 
ماَواِت واألرِْض، رَبَّ ُُكي َُشٍء وَمِليَْكُه، أْشَهُد أْن اللَُّهمَّ ََعلَِم الَغيْ  َهاَدةِ، فَاِطَر السَّ ِب والشَّ

ِكِه، وأْن أقََْتَِف لََعَ   يَْطاِن َوِشْ ال إهَلَ إالَّ أنَْت، أُعوُذ بَِك ِمْن َشي َنْفِِس، َوِمْن َشي الشَّ
ُه إََل ُمْسِلمٍ َنْفِِس سُ   وءاً، أْو أُجرَّ

(អល់សឡាោះ ុាំា៉ ហ្វា តីរេ់៉សេីា៉វ៉ាតី វ៉ាលសអារឌី អាលីា៉ល ាយពី វ៉ាេាស្គា ស ទីោះ រប់៉
សពីគុលលីស្េាអុីន វ៉ាា៉លីសក្ី ូ អាេាស ទូីអាន់សឡអុីីសឡសី អុីីលសលីអាន់តា អាអ ូ ៃូពីសក្ី
មិនសេាីររណី ាេីុ វ៉ាមិនសេាីររសី្េាតន វាេាុ ីរគី ុ ី វ៉ាអាន់អុក្តារហី្វា  អាសឡណី ាេីុេូអា 
សៅអាសជីររ ូ៉អុីសឡមូីេលឹម) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!ម្រទង់ជាអាក្បសងាីតម្របាាំពីរ
ជាន់សម  និងម្របាាំពីរជាន់ដី ស យីម្រទង់ស្តមួយគត់ស្ដលដឹងពីម្របការអាង៌ក្ាំបាាំង និង
ម្របការស្ដលសលចសធ្លល សឡងី ស យីម្រទង់ជាាា េ់រាល់អាីៗទាំងអេ់ ម្រពមទាំងជាអាក្ម្រក្ប់
ម្រគងអាីៗទាំងអេ់សនាោះផ្ងស្ដរ។ខ្ញុ ាំេូមស្ាីស្គក្ៃថីាពិតម្របាក្ដណាេ់ោា នសទាា េ់ស្ដល
ម្រតូវសោរពដ៏ពិតម្របាក្ដគឺានស្តអល់សឡាោះមួយគត់។ខ្ញុ ាំេូមម្រទង់បសញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំពីអុោះសពី
អាម្រក្ក្់របេ់ខ្ញុ ាំផ្តា ល់ និងអាំសពីអាម្រក្ក្់របេ់ស្េាតន ម្រពមទាំងអាំសពីរព ុសទពនិយមរបេ់វា 
ការម្របម្រពឹតតរបេ់ខ្ញុ ាំនូវអាំសពីអាម្រក្ក្់សលីខ្លួនខ្ញុ ាំផ្តា ល់ ឬក្៏អាំសពីអាម្រក្ក្់ទាំងសនោះស្ដលបាន
បញ្ាូ នសៅអាក្មូេលឹមសផ្ៃងសទៀត។ 
ការររពីការរ ាំខានរបេ់ស្េៃ
តាន 

ឥទធិពលនិងអតា
ម្របសយជន៍ 

ម្រពឹក្១ដង លាង ច១ដង 
និងសៅសពលចូលសដក្ 

ចាំនួននិង
សពលសវលា 

១៣   يِْن  اللَُّهمَّ إِّني أُعوُذ بَِك ِمَن الَهمي واحلََزِن، والَعْجِز والَكَسِل، وابُلْخِل وا ، وَضلَِع ادلَّ ْلُْْبِ
َجالِ وَغلَبَِة الري   

(អល់សឡាោះ ុាំា៉អុីនណី អាអូ ៃូពីសក្ីមីណាល់ហ្វាំមុី វ៉ាលហ្វ ាន់ វ៉ាអាអូ ៃូពីសក្ីមី
ណាល់អាជ ៃុ ី វ៉ាលសក្ីេិល វ៉ាអាអូ ៃូពីសក្ីមីណាល់ជុបណី វ៉ាលពុខ្ល៍ វ៉ាអាអូ ៃូពីសក្ី
មីន ារសឡសីពីតីទស្ទណី វ៉ាសកាោះររីរសីជីល) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់! ខ្ញុ ាំេុាំពីម្រទង់
បសញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំពីទុក្េក្ងាល់សផ្ៃងៗ ការទន់សខ្ាយ ការខ្ាិលម្រចអូេ ការក្ាំណាញ់ ការក្ាំស្គក្ 
បាំណុលសម្រចីនសលីេលប់ និងការេងាត់េងាិនរបេ់មនុេៃ។ 
បាំបាត់ទុក្េក្ងាក់្ និងសគេងបាំណុល
ឱ្យ 

ឥទធិពលនិងអតា
ម្របសយជន៍ 

ម្រពឹក្១ដង លាង ច
១ដង 

ចាំនួននិង
សពលសវលា 
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១៤  ْنَْت، َخلَْقتَ اللَُّهمَّ أن
َ
 نَا لََعَ َعْهِدَك َووَْعِدَك َما َت َربي ال إهَلَ إالَّ أ

َ
ِِن وأنَا َعبُْدَك، وأ

، وأبُوُْء بَِذنِِْب فَاْغِفر ِل  َّ اْستََطْعُت، أُعوُْذ بَِك ِمْن َشي َما َصنَْعُت، أبُوُْء لََك بِِنْعَمِتَك لَعَ
 
َ
نُوَب إالَّ أ  نَْت فَإنَّه ال َيْغِفُر اذلُّ

(អល់សឡាោះ ុាំា៉អាន់តារប់៉ពី សឡអុីីសឡសី អុីីលសឡអីាន់តា ខ្ឡុក្តាណី វ៉ាអាណាអាប់ទូ
សក្ី វ៉ាអាណាអាសឡអីោះទីសក្ី វ៉ាវ៉ាក់្ទីសក្ីា៉េតាតក់្តូ អាអូ ៃូពីសក្ីមីនសេាីររា៉ីេរណាក់្តូ 
អាពូអូសឡសីក្ី ពីណ័ក្ា៉តីសក្ីអាស្ឡយ៉ វ៉ាអាពូអូពី ាមពី សហ្វា គ ារីលី ហ្វា អុីនណា ូ
សឡសីយ៉គ ារី ៉ូេ ៃូណូសពីអុីលសឡអីាន់តា) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!ម្រទង់ជា
ាា េ់របេ់ខ្ញុ ាំោា នាា េ់ណាស្ដលរូបខ្ញុ ាំម្រតូវសោរពសម្រៅពីម្រទង់សឡយី ម្រទង់បសងាីតរូបខ្ញុ ាំ និងរូប
ខ្ញុ ាំជាអាក្បាំសររីបេ់ម្រទង់ រូបខ្ញុ ាំេូមស្ាីតាមក្ិចាេនារបេ់ម្រទង់សៅតាមលទធភាពរបេ់ខ្ញុ ាំ។ខ្ញុ ាំ
េូមពីម្រទង់បសញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំអាំពីម្របការស្ដលខ្ញុ ាំបានស្ាីអាម្រក្ក្់។រូបខ្ញុ ាំទទួលស្គា ល់ស យីនូវ
លាភេកាា រៈសផ្ៃងៗទាំងឡាយរបេ់ម្រទង់ស្ដលបានម្របគល់មក្ឱ្យរូបខ្ញុ ាំ ស យីរូបខ្ញុ ាំក្៏
ទទួលស្គា ល់នូវសទេក្ាំ ុេរបេ់ខ្លួនទាំងឡាយស្ដរ។េូមម្រទង់សលីក្ស្លងក្ាំ ុេឱ្យខ្ញុ ាំ
ផ្ង ោា ននរណាាា ក្់ស្ដលអាចសលីក្ស្លងសទេឱ្យរូបខ្ញុ ាំបានសទគឺានស្តម្រទង់មួយគត់។ 
នរណាេូម្រតវាសៅសពលស្ងងឬសពលយប់
សោយចិតតសជឿជាក់្ សបីសគស្គល ប់សៅសពលស្ងង
សនាោះឬសពលយប់សនាោះគឺសគេាិតក្ាុង

ចាំសណាមអាក្ស្ដលបានចូលក្ាុងឋានេួគ៌។ 

ឥទធិពលនិង
អតាម្របសយជន៍ 

ជាសៅហ្វា យស្នការ
េុាំអភ័យសទេ 
ម្រពឹក្១ដង លាង ច១

ដង 

ចាំនួន
និងសពល
សវលា 

១៥  ِِِّن َُكَُّه، َواَل تَِكلِِْن يَا ََحُّ يَا َقيُّوُم بِرمَْحَِتَك أْستَِغيُث، أْصل
ْ
إََل َنْفِِس َطْرفََة َعْْيٍ ْح ِل َشأ  

(យ៉ស្ យ៉ូ យ៉កុ្យយ៉ូម ពីសរ៉ាោះា៉តីសក្ី អាេតា ាេូី សអាេស្ឡ លីស្គា ក់្ណីគុលសឡី
 ូ វ៉ាសឡតីាគីលណី អុីសឡណី ាេីុតារហ្វា តាស្អណី) ានន័យថា៖ឱ្ាា េ់ស្ដលជីវតិអម
តតៈ ឱ្ាា េ់ស្ដលមិនម្រតូវការពឹងរក្់អាីសស្គោះ សោយក្តីសមតាត របេ់ម្រទង់រូបខ្ញុ ាំេូមពីម្រទង់នូវ
ជាំនួយ និងេូមជួយស្ក្តម្រមូវម្រគប់ក្ិចាការទាំងឡាយរបេ់ខ្ញុ ាំផ្ងចុោះ។េូមម្រទង់កុ្ាំសបាោះបង់
រូបខ្ញុ ាំសចល េូមបសី្តមួយពម្រពិចស្ភាក្ក្៏សោយ។ 
ណាពីបានផ្តត ាំហ្វា ទីម៉ោះឱ្យេូម្រតវា ឥទធិពលនិងអតាម្របសយជន៍ ម្រពឹក្មតង លាង យមតង 

ចាំនួននិង
សពលសវលា 

១៦  ُفِِِن يِف َسْمِِع، اللَُّهمَّ ََعفِِِن يِف بََُصِي، ال إهَلَ إالَّ أنَْت، اللَُّهمَّ  مَّ ََعفِِِن يِف بََدِِّن، اللَُّهمَّ ََع اللَّه
، ال إهَلَ إالَّ أنَْت  ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ

َ
ُعوُذ بَِك ِمَن الُكْفِر َوالَفْقِر، وأ

َ
 إِّني أ

(អល់សឡាោះ ុាំា៉អា ាណីី  ាសីពីសគីណី អល់សឡាោះ ុាំា៉អា ាណីី ាសី្គាំអុី អល់សឡាោះ ុាំ
ា៉អា ាណីី ាសីពីេររ ីអល់សឡាោះ ុាំា៉អុីនណីអាអូ ៃូពីសក្ីមីណាល់គុ ារ ីវ៉ាលសហ្វា ក្រ ីវ៉ា
អាអូ ៃូពីសក្ីមីនអាស ៃពីីលក្ប់រ ី សឡអុីីសឡសី អុីីលសឡអីាន់តា) ានន័យថា៖ឱ្អល់
សឡាោះេូមសមតាត ស្ងរក្ា និងពាបាលេររីាងាកាយរបេ់ខ្ញុ ាំ។ឱ្អល់សឡាោះេូមសមតាត ស្ងរក្ា
ការលឺ និងការស ញីរបេ់ខ្ញុ ាំ។ោា នសទាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពដ៏ពិតម្របាក្ដ គឺានស្តអល់
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សឡាោះមួយគត់។ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!ខ្ញុ ាំេូមពីម្រទង់សមតាត បសញ្ា ៀេរូបខ្ញុ ាំពីម្របការការស ាៀរ 
និងភាពម្រក្ីម្រក្ ស យីេូមម្រទង់បសញ្ា ៀេពីទរុណក្មាក្ាុងផ្ាូរ។ោា នសទាា េ់ស្ដលម្រតូវសគ
សោរពេកាា រៈដ៏ពិតម្របាក្ដគឺានស្តអល់សឡាោះមួយគត់។ 

ណាពីបានទូអាវា ឥទធិពលនិងអតា
ម្របសយជន៍ 

ម្រពឹក្៣ដង 
លាង យ៣ដង 

ចាំនួននិង
សពលសវលា 

១៧  لَُك الَْعْفَو َوالَْعافَِيَة يِف
َ
ْسأ

َ
ْنَيا َواآلِخَرةِ، اللَُّهمَّ إِنِّ أ لَُك الَْعافَِيَة يِف ادلُّ

َ
ْسأ

َ
 ِديِن َوُدْنَياَي  اللَُّهمَّ إِنِّ أ

هْ 
َ
، وِمْن َخلِْف، َوعن  ِّل َوَماِل، اللَُّهمَّ اسرُتْ َعْوَرايتَوأ ، وآِمْن َروََْعيت، اللَّهمَّ اْحَفْظِن ِمْن بَِي يََديَّ

ت 
َ

ْغَتاَل ِمْن حت
ُ
 يَمين، وعن ِشمال، وِمن فَْوِِق، وأُعوُذ بَِعَظَمتَِك أْن أ

 
ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់ពិតម្របាក្ដណាេ់ ខ្ញុ ាំេុាំពីម្រទង់នូវសេចក្តីេសណាត េ
ម្របណីនិងេុខ្ស្គនតសៅក្ាុងសលាក្ិយស៌នោះ និងសៅស្ងងបរសលាក្។ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់ពិត
ម្របាក្ដណាេ់ ខ្ញុ ាំេុាំពីម្រទង់នូវសេចក្តីេសណាត េម្របណីនិងេុខ្ស្គនតសៅក្ាុងស្គេនា
របេ់ខ្ញុ ាំ ក្ាុងសលាក្ិយរ៌បេ់ខ្ញុ ាំ ម្រក្ុមម្រគួស្គរ បងបអូន ម្រពមទាំងម្រទពយេមបតតិរបេ់ខ្ញុ ាំផ្ង។ ឱ្
អល់សឡាោះជាាា េ់េូមម្រទង់ជួយបិតបាាំងេររីាងាកាយរបេ់ខ្ញុ ាំ ស យីេូមផ្តល់េុវតតិភាព
ឱ្យខ្ញុ ាំផុ្តពីភាពភ័យខាល ច។ ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់េូមជួយស្ងរក្ាការររខ្លួនរបេ់ខ្ញុ ាំសៅពី
ខាងសម្រកាយខ្ញុ ាំ ពីខាងស្គត ាំខ្ញុ ាំ ពីខាងសឆ្ាងខ្ញុ ាំ និងពីខាងសលីខ្ញុ ាំ ម្រពមទាំងេូមបសញ្ា ៀេខ្លួនខ្ញុ ាំ
តាមរយៈភាព្ាំស្ងរបេ់ម្រទង់អាំពីការប៉ុនប៉ងលួចម្របហ្វរមក្សលីរូបខ្ញុ ាំសៅពីខាងសម្រកាយ
ខ្ញុ ាំ។ 
ណាពីមិនស្ដលសបាោះបង់ទូ
អាសនោះសទរាល់សពលម្រពកឹ្និង

សពលរសេៀល 
ឥទធពិលនងិអតា
ម្របសយជន៍ 

ព្រកឹ នងិល្ងា ច ចាំននួនិងសពលសវលា 

១៨  ِِِبَْمِدهِ َعَدَد َخلِْقِه ،َورَِضا َنْفِسِه َوزِنََة َعْرِشِه َوِمَداَد َُكَِماتِه  ُسْبَحاَن اللِ َو
(េ ុបហ្វណល់សឡាោះ ុវ៉ីាពីហ្វាំទី ុ ី អាសទីសទីខ្ល់គី ុ ី វ៉ារឌីរណ ាេីុ ុ ី វ៉ា ៃុណីាតា 
អារេាុ ី ុ ី វ៉ាមុីសទីសទីសក្ីលីា៉តិោះ) ានន័យថា៖អល់សឡាោះដ៏ម្រជោះស្គអ ត និងការេរសេីរ
ចាំសរោះម្រទង់ ដូចជាបរាិណស្នអាីៗម្រគប់យ៉ងស្ដលជាការបសងាីតរបេ់ម្រទង់ ការ
អ្ាម្រេ័យផ្តា ល់របេ់ម្រទង់ និងទមងន់អារេ៉ៃរបេ់ម្រទង់ ម្រពមទាំងបនាូលដ៏សម្រចីនម ាិ
របេ់ម្រទង់។ 
លអម្របសេីជាងការ ៃុីសក្ៀរពីម្រពកឹ្រ ូត
ដល់ស្ងងម្រតង ់

ឥទធិពលនិងអតា
ម្របសយជន៍ 

ម្រពឹក្៣ដង ចាំនួននិង
សពលសវលា 
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ផ្លបុណយរបេ់វាានេ ុណណោះបញ្ញា
ក្់។ ណាពបីានានម្របស្គេន៍ថា : 

រក្យេមតីឬកាយវកិារស្ដលលអម្របសេីរ ល.រ 

«នរណាបានេូម្រត  
«  ول  مللك ا  ل  ل  َلرشيك  وحده  الل  إَل  هلإ  َل 

قدير  ِشء  لك  لع  وهو  احلمد  » ក្ាុង១ស្ងង
ចាំនួន១០០ដងសេានីឹងសគសលាោះខ្ញុ ាំ
បសម្រមីដប់នាក់្។ សគឱ្យផ្លបុណយ
ចាំនួន១០០ សគលុបអាំសពបីាប
ចាំនួន១០០ ស យីសៅស្ងងសនាោះសគ
សជៀេផុ្តពីស្េៃតានរ ូតដល់
សពលលាង ច។ ោា ននរណាាា ក់្ស្ាី
បានម្របសេីរជាងសនោះ សលីក្ស្លងស្ត
អាក្សនាោះស្ាីបានសម្រចនីជាងសនោះ»។ 

 َوَلُ  الُْملُْك  َلُ  َلُ، رَشِيَْك  َلَ  وَْحَدهُ  اللُ  إَِلَّ  إَِلَ  َلَ 
َْمُد، ءٍ   لُكِّ  لَعَ  َوُهوَ  احلْ قَِديْرٍ  َِشْ

(សឡអុីីសឡសី អុីលីលល់សឡាោះ ូវោ៉ះសទី ូ
សឡសីេាីរសីក្ីឡោះ សឡ ូីលមុលគូវ៉ាសឡី
 ូលហ្វាំទូ វ៉ា ូវ៉ាអាសឡគុីលលីស្េាអុីនក៏្
សទៀរ) ានន័យថា៖ោា នសទាា េ់ស្ដល
ម្រតូវសគសោរពដ៏ពិតម្របាក្ដគឺានស្តអល់
សឡាោះមួយគត ់ ោា នេាីរកិ្នឹងម្រទង់សឡយី។
ការម្រគប់ម្រគង និងការេរសេរីទាំងឡាយ
េម្រាប់អល់សឡាោះ។អល់សឡាោះជាាា េ់
ខាល ាំងពូស្ក្សលីេអាីៗទាំងអេ់។ 

១ 

«នរណាបានេូម្រត 
« َوِِبَْمِدهِ  الَْعِظْيمِ  الِل  ُسْبَحانَ   » គឺ
សគោាំសដីមសលាីឱ្យអាក្សនាោះ
មួយសដីមសៅក្ាុងឋានេគ៌ួ» 

َوِِبَْمِدِه   َعِظْيمِ الْ   الِل   ُسْبَحانَ   
(េ ុបហ្វណល់សឡាោះ ុលីអា ៃុមី វ៉ាពីហ្វាំទី ុ)ី 
ានន័យថា៖អល់សឡាោះជាាា េ់ដ៏មហ្វស្គអ តេអ

មបាំផុ្ត និងការេរសេីរចាំសរោះម្រទង់។ 

២ 

«នរណាបានេូម្រត« ِِبَْمِده  الِل  ُسْبَحانَ  َو » 
ចាំនួន១០០ដង សៅសពលម្រពឹក្និងសពល
លាង ច សនាោះសគលុបអាំសពីបាបរបេ់អាក្សនាោះ 
សទោះបីជាដូចពពុោះេមុម្រទក៏្សោយ។ សៅស្ងង
គីយ៉ា៉ត់ោា ននរណាាា ក់្នាាំមក្នូវអាីស្ដល
លអម្របសេីរជាងអាីស្ដលសគបាននាាំមក្ សលីក្
ស្លងអាក្ស្ដលបានេូម្រតដូចអាសី្ដលសគបាន
េូម្រត ឬេូម្រតសម្រចីនជាងសនាោះ»។ «ាន
រក្យពីរា៉ត់ម្រស្គលសលីអណាត ត និង្ងន់
សៅសលីជញ្ា ីង ស យីអល់សឡាោះម្រទង់សពញ
ចិតតគឺ « ِِبَْمِدهِ  اللِ  انَ ُسْبحَ  الَْعِظْيِم، اللِ  ُسْبَحانَ  َو » 

َوِِبَْمِدهِ   الِل   ُسْبَحانَ   
الَْعِظْيمِ   الِل   ُسْبَحانَ  

(េ ុបហ្វណល់សឡាោះ ុវ៉ីាពីហ្វាំទី
 ុ ីវ៉ាេ ុបហ្វណល់សឡាោះ ុវ៉ីាពី
ហ្វាំទី ុ ីេ ុបហ្វណល់សឡាោះ ុី
លអា ៃុមី) ានន័យថា៖អល់
សឡាោះដ៏ម្រជោះស្គអ ត និងការេរសេីរ
ចាំសរោះម្រទង់។អល់សឡាោះដ៏ម្រជោះ
ស្គអ ត និងការេរសេីរចាំសរោះម្រទ
ង់។អល់សឡាោះជាាា េ់ដ៏មហ្វ

ស្គអ តេអមបាំផុ្ត។ 

៣ 

«សតីអាក្ចង់ឱ្យខ្ញុ ាំម្របាប់ពីក្ាំណប់មួយ
ស្នក្ាំណប់ទាំងឡាយសៅក្ាុងឋាន
េួគ៌សទ? ខ្ញុ ាំបានសឆ្លីយថា បាទចង់។ 
ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា 

ةَ  َوَلَ  َحْوَل  َلَ  بِاللِ  إَِلَّ  قُوَّ
(សឡសីៅសឡវ៉ីាសឡគូីវ៉ាតាអុីលសឡពីិល
សឡ ៍ី) ានន័យថា៖ោា នក្ាំលាាំង នងិ
អាំណាចអាីមួយស្ដលពូស្ក្សឡយី គឺាន

៤ 

េាំដី និងអាំសពីលអស្ដលានរវ់ីាយ៉ត់ម្របាប់ថាទទួលបានផ្លបុណយ្ាំ
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 « ةَ  َوَلَ  َحْولَ  َلَ   بِاللِ  إَِلَّ  قُوَّ  » ស្តអល់សឡាោះមួយគត់។ 
ជនណាស្ដលបាេុាំពីអល់សឡាោះសអាយោត់បានចូលឋានេគ៌ួ
ចាំនួនបីដង ឋានេួគ៌បាននយិយ ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់េុាំ
បញ្ាូ លោត់ក្ាុងឋានេួគ៌ផ្ងចុោះ។ ស យីជនណាស្ដលបាន
េុាំបសញ្ា ៀេពឋីាននរក្បីដង ឋាននរក្បាននិយយថា ឱ្អ
ល់សឡាោះជាាា េ់េុាំបសញ្ា ៀេោត់ពីឋាននរក្ផ្ងចុោះ។ 

ទូអាេុាំចូល
ឋានេូគ៌ និង
បសញ្ា ៀេពី
នរក្ 

៥ 

«នរណាបានអងាុយសៅក្ាុងក្មាវ ិ្ ី ស យីសៅក្ាុងក្មាវ ិ្ សីនាោះាន
េាំសឡងអ ូអរ ស យីសគបានេូម្រតមុននឹងសគសម្រកាក្សចញពីក្មាវ ិ្ ីរបេ់
សគថា« ِِبَ  اللَُّهمَّ  ُسْبَحانََك  ْشَهدُ  ْمِدكَ َو

َ
نْ  أ

َ
ْنَت  إَِلَّ  إَِلَ  ََل  أ

َ
ْسَتْغِفُركَ  أ

َ
تُْوُب  أ

َ
إَِْلَْك  َوأ » (េ ុប

ហ្វណាក្ល់សឡាោះ ុាំា៉វ៉ាពហី្វាំទីសក្ី អាេាស ទូីអាន់សឡអុីសីឡសី អុីីល
សឡអីាន់តា អាេសតាគ ារី ៉ូសក្ី វ៉ាអាតូពូអុីស្ឡក៍្) ានន័យថា៖ម្រទង់ដ៏
មហ្វបរេុិទធ ឱ្អល់សឡាោះាា េ់របេ់ខ្ញុ ាំ និងសោយក្តីេរសេរីចាំសរោះម្រទ
ង់។ ខ្ញុ ាំេូមស្ាីស្គក្ៃថីាោា នសទាា េ់ ស្ដលពិតម្របាក្ដសផ្ៃងពមី្រទង់។ ខ្ញ
េូមអភ័យសទេពីម្រទង់ និងេូមស្គរភាពក្ាំ ុេចាំសរោះម្រទង់។ 
សនាោះសគអភ័យសទេឱ្យនូវអាីស្ដលបានសក្ីតសឡងីសៅក្ាុងក្មាវ ិ្ ីសនាោះ»។ 

ទូអា
បញ្
ាប់ក្
មាវ
ិ្ ី

៦ 

«នរណាបានទសនាញចាំ១០អាយ៉ត់ដាំបូងស្នេូ
សរ៉ាោះក្ោះ ាគីឺម្រតវូបានសគការររពីទ័ចា ល»។ 

អាក្ស្ដលទសនាញអាយ៉ត់
មួយចាំនួនស្នេូសរ៉ាោះក្ោះ ា ី

៧ 

«នរណាេឡាវ៉ាតសៅសលណីាពីមតងសនាោះអល់សឡាោះេ
ឡាវ៉ាតចាំសរោះសគដប់ដង និងជម្រមោះអាំសពីបាបរបេ់សគ
ចាំនួន១០នងិសលកី្ឋានៈសគ១០ក្ម្រមិត»ក្ាុងរវ៉ីាយ៉ត់មួយ
សទៀតថា«សគក្ត់ផ្លបុណយឱ្យចាំនួន១០»។ 

េឡាវ៉ាតសៅសលី
ណាព ី

៨ 

«នរណាបានេូម្រតអាល់គួរអានក្ាុងមួយស្ងងមយួយប់ចាំនួន៥០
អាយ៉ត់ សនាោះសគមនិក្ត់សឈាា ោះអាក្សនាោះក្ាុងបញ្ា ីពកួ្អាក្ស្ដលសភលចភាល ាំ
ង។ នរណាបានេូម្រតចាំនួន១០០អាយ៉ត់ គឺសគ ក្ត់សឈាា ោះរបេ់អាក្
សនាោះក្ាុងបញ្ា ីពួក្អាក្ស្ដលសោរពម្របណិប័តន៍។ នរណាបានេូម្រត
ចាំនួន២០០អាយ៉ត់គឺអាល់គួរអានមិនតវ៉ាម្របឆ្ាំងជាមួយនឹងអាក្
សនាោះសឡយី។ នរណាបានេូម្រត៥០០អាយ៉ត់គឺនឹងទទួលបានផ្ល
បុណយមួយកិ្នសតីរ) قِْنَطار(» 
«នរណាបានេូម្រតេូសរ៉ាោះសអៀខ្សឡេី« أحد الل هو قل » សេាីនឹងមួយ
ភាគបីស្នអាល់គួរអាន។ 

អត
ាម្រប
សយ

ជន៍
ស្ន
កា
រេូ
ម្រត

អា
យ៉
ត់ខ្
លោះសៅ

ក្ា ុង
គួរ
អា
ន 

៩ 

«ជាការពិតណាេ់ោា នអាីឮេសមលងអាក្អា ាន សទោះជិន
ឬមនុេៃ ឬោា នអាីមួយ សលកី្ស្លងស្តជាស្គក្ៃេីម្រាប់

ផ្លបុណយេម្រាប់
អាក្ 

១០ 
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អាក្អា ានសនាោះសៅស្ងងអា រ៉ីាត់» «អាក្អា ា នាន
ក្ស្វង(ជាេញ្ញា េាា ល់)សៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់» 

អា ាន 

«នរណាបានេូម្រតសៅសពលឮអា ានរចួថា៖ 
« ْعَوةِ   َهِذهِ   َربَّ   اَللَُّهمَّ  َلَةِ   اتلَّامَّةِ   ادلَّ ًدا  آتِ   اْلَقائَِمةِ   َوالصَّ   َمَقاًما  َواْبَعْثهُ   َواْلَفِضْيلَةَ   ِسْيلَةَ الْوَ   حُمَمَّ

ِيْ  حَمُْمْوًدا َوَعْدتَُه، اَّلَّ » 
(អល់សឡាោះ ុាំា៉រប់៉សពីស េុី ុីទីតាក់្វ៉ាតិតតាមម៉ោះ វ៉ាេេារសឡតីីលក៏្
អុីម៉ោះ អាតីមូហ្វាំា៉សទណិីលវ៉ាេុីសឡតីាវ៉ាលហ្វា ឌីឡោះ វ៉ាបអាេ់ ូលា៉
ក៏្ាុ ាំម៉ោះមូ៉សទីណិលសឡ ីៃុវ៉ីាអាទតោះ) ានន័យថា៖ឱ្អល់សឡាោះជា
ាា េ់ស្នការអាំរវនាវដេ៏ក្ាិេទិធឥតសខាា ោះ នងិជាាា េ់ស្នការេឡា ៍ 
ស្ដលសគបានបញ្ឈរសឡងី។េូមម្រទង់ផ្តល់ដល់ម៉ូហ្វាំា៉ត់នូវក្ស្នលងដ៏លអ
(សៅក្ាុងឋានេួគ៌)និងឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពេ់ផ្ងចុោះ។េូមបញ្ាូ នម៉ូហ្វាំា៉ត់
សៅក្ស្នលងដអ៏ស្គា រយស្ដលសគសកាតេរសេីរតាមការស្ដលម្រទង់ធ្លល ប់បាន
េនាផ្តលដ់លម់៉ូហ្វាំា៉ត់សនាោះ។ម្របក្ដណាេ់ម្រតង់មនិស្ដលសភលចរក្យ
េនាសឡយី។ សគនឹងទទួលបានការេហ្វា អាត់ពីខ្ញុ ាំសៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់» 

ថា
តា
មអ
ាក្អា

 
ាន

 

១១ 

«នរណាបានយក្ទកឹ្វូ ាុបានលអម្រគប់លក្េណៈ សនាោះអាំសពីបាប
របេ់សគនងឹម្រជោុះពីខ្លួនរបេ់សគរ ូតដល់សចញពីសម្រកាមម្រក្ចក្
របេ់សគ» 

យក្ទឹក្វុ ាុ
ឱ្យផ្ាិតផ្ាង់ 

១២ 

«ោា នអាក្មុេលីមណាាា ក់្យក្ទឹក្វូ ាុបានលអម្រគប់លក្េណៈ  
សម្រកាយមក្សគេូម្រត៖ « ْشَهدُ 

َ
نْ  أ

َ
نَّ  اللُ  إَِلَّ  إَِلَ  َلَ   أ

َ
ًدا َوأ َوَرُسْوُلُ  اللِ  َعْبدُ   حُمَمَّ » 

(អាេាស ទូីអាន់សឡអុីីសឡសី អុីីលលល់សឡាោះ វ៉ាអាន់ណាមូ៉ហ្វាំា៉ទ័ន
អាប់ទូ ូវ៉ារេូ៉លុោះ) ាននយ័ថា៖ខ្ញុ ាំេុាំស្ាីស្គក្ៃថីាោា នសទាា េ់ស្ដល
ម្រតូវសគសោរពដ៏ពតិម្របាក្ដគឺានស្តអល់សឡាោះ ស យីពិតណាេ់ម៉ូហ្វាំ
ា៉ត់ជាខ្ញុ ាំបាំសររីបេ់អល់សឡាោះ និងជាអាក្នាាំស្គររបេ់ម្រទង។់ 
សលីក្ស្លងស្តម្រទង់សបីក្ទា ឋានេួគ៌ទាំងម្របាាំបីឱ្យសគចូលតាមទាណា
ស្ដលសគចង់ចូល»។ ទូអា

បនា
ាប់
ពីយ

ក្ទឹ
ក្វូ
 
ា ុរចួ

 ១៣ 

«ោា នអាក្មូេលីមណាាា ក់្យក្ទឹក្វូ ាុបានលអម្រគប់លក្េ
ណៈ សម្រកាយមក្សគេឡាតពីររកឹ្អាត់ សោយដួងចិតត
និងអារមាណ៏របេ់សគសផ្តត តក្ាុងេឡាតសនាោះ សលីក្ស្លង
ស្តសគម្រតវូបានចូលឋានេគ៌ួ»។ 

េឡាតពីររកឹ្អាត់
បនាា ប់ពីយក្ទឹក្វូ

 ាុរចួ 

១៤ 

«នរណាបានសដីរសៅា៉េាិតសៅសពលលាង ចសដីមបេីឡាត
ចា៉អោះ សនាោះមួយជាំហ្វនរបេ់សគម្រតវូបានសគេាអ តពី
អាំសពីបាបមួយ និង បានអាំសពីលអមួយ ទាំងសៅទាំងមក្»។ 

សដីរសៅកាន់ា៉េាិត
ឱ្យបានសម្រចីន
ជាំហ្វន 

១៥ 



281281

«នរណាបានមុជទឹក្សៅស្ងងជុាំអាត់និងសដីរសៅពីម្រពឹក្ ស យីសគមិន
បានជិោះយនជាំនោិះសទ រចួសគបានសៅអងាុយជួរមុខ្ជតិអុីាុ ាំ ស យី
ស្គត ប់និងមនិសលងសេីច សនាោះរាល់ជាំហ្វនស្ដលសគបានសដីរសៅ
សនាោះទទួលបានផ្លបុណយសម្របៀបដូចជាការស្ាីអុីហ្វព ហ្វា ត់មយួឆ្ា ាំ
គិតទាំងផ្លបុណយស្នការបេួនិងសម្រកាក្វរេឡាតសពលយប់»
។ «បុរេម្រគប់រូបស្ដលបានងូតទឹក្សៅស្ងងជុាំអាត់ យក្វូ ាុតាមលទធ
ភាព លាបសម្របង ឬសម្របីសម្រគឿងម្រក្អូបពផី្ាោះរបេ់សគ បនាា ប់មក្សគ
សចញសៅេឡាត សោយមនិស្ជក្យក្ក្ស្នលងរវាងមនុេៃពីរនាក់្
(សដីរក្នលងសគ) ស យីេឡាតនូវអាីស្ដលសគបងាា ប់ឱ្យេឡាត ម្រពម
ទាំងបានសៅសេងៀមសៅសពលអុាុី ាំេូម្រត ុត ពោះ  អល់សឡាោះនឹង
អភ័យសទេឱ្យសគពីចសនាល ោះជាំអាត់សៅជុាំអាត់មួយសទៀត»។ សរៀ

បច
ាំខ្ល ួន
និង
សៅ
េ
ឡា
តជុ
ាំ អា
ត់ឱ្
យ

បា
នមុ
នស
គ 

១៦ 

«នរណាបានេឡាតចា៉អោះសោយចិតតសស្គា ោះេរ ទន់
តឹក្សពៀររតុ៉លសអៀេរម៉ចាំនួន៤០ស្ងង សនាោះសគបានរចួផុ្តពី
ពីរម្របការគឺរចួផុ្តពីសភលីងនរក្ និងរចួផុ្តពីមូណា ាកិ្» 

ទន់តឹក្សពៀររ ៉
តុលសអៀេរម៉ 

១៧ 

«េឡាតចា៉អោះលអជាងេឡាតាា ក់្ឯង២៧ក្ម្រមិត»។ េឡាតហ្វា រ ាូ
ចា៉អោះ 

១៨ 

«នរណាបានេឡាតអុីេាចា៉អោះសម្របៀបបីដូចជាសគេ
ឡាតរក់្ក្ណាត លយប់ស យីនរណាេឡាតេូសហ្វព ោះច
ា៉អោះសម្របៀបបដូីចជាសគេឡាតសពញមួយយប់»។ 

អាក្េឡាតអុី
េានិងេូសហ្វព ោះ
ចា៉អោះ 

១៩ 

«សបីេិនជាមនុេៃដឹងពីផ្លបុណយស្នការអា ាននិងការេ
ឡាតសៅជួរទីមួយ ស យីពួក្សគោា នមស្ាបាយអាីសដមីប ី
ទទួលបានដូសចា ោះសម្រៅពកីារចប់សឆ្ា ត សនាោះពកួ្សគនឹងដសណតី ម
ោា ចប់សឆ្ា ត»។ 

េឡាតសៅ
ជួរទីមួយ 

២០ 

«អាក្ម្រតវូេ ូសជាតឱ្យបានសម្រចីន ពីសម្ររោះថា ោា នសទការេ ូ
សជាតរបេ់់អាក្ចាំសរោះអល់សឡាោះចាំនួនមួយដង សលីក្ស្លងស្ត
អល់សឡាោះសលីក្ឋានៈឱ្យអាក្មយួក្ម្រមិត និងជម្រមោុះអាំសពីបាប
របេ់អាក្ចាំនួនមួយតាមរយៈការេ ូសជាត»។ 

េឡាតេ ូ
ណាត់ឱ្យបាន
សម្រចីន 

២១ 

«នរណាបានេឡាតមួយស្ងងមួយយប់ចាំនួន១២រកឹ្អាត់ 
គឺអល់សឡាោះេង់ផ្ាោះឱ្យសគមយួសៅក្ាុងឋានេួគ៌។ បួនរកឹ្
អាត់មុន ៃ  ូ ួរ និងពីររកឹ្អាតបនាា ប់ពី ៃ  ូ ូរ ស យី
ពីររកឹ្អាត់សម្រកាយសាម្រគិប នងិពីររកឹ្អាត់សម្រកាយអុេីា 
និងពីររកឹ្អាត់មុនេូសហ្វព ោះ» 

អាក្ស្ដលស្ងរក្ាេូ
ណាត់ រវ៉៉ាតិប 

២២ 

«ពីររកឹ្អាត់មុនេូសហ្វព ោះលអជាងសលាក្ីយន៍ិងអាីៗស្ដល
ានសៅក្ាុងសលាក្ីយ»៍។ «នរណាបានេឡាតេូសហ្វព ោះគឺ

រវ៉៉ាតិបមុនេូសហ្វព ោះ 
និងេឡាតេូ

២៣ 
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សគេាិតសម្រកាមការស្ងរក្ាពីអល់សឡាោះជាាា េ់»។ សហ្វព ោះ 
«ជាសរៀងរាលម្រពឹក្ ម្រគប់េនាល ក់្របេ់ពួក្អាក្ម្រតវូស្ាីេហ្វា សកាោះឱ្យវា  
រាល់ការសតីេស ពៀេគឺេហ្វា សកាោះ រាល់ការតោះមីតគឺេហ្វា សកាោះ រាល់
ការតោះលីលគឺេហ្វា សកាោះ រាល់ការតឹក្សពៀរគឺេហ្វា សកាោះ សម្របីោា ឱ្យស្ាី
អាំសពីលអគឺេហ្វា សកាោះ  ហ្វមឃាត់ពីម្របការអាម្រក្ក់្គឺេហ្វា សកាោះ ស យី
តបេាងសៅសលីម្របការទាំងសនាោះសោយការេឡាតទូហ្វពីររកឹ្អាត់» េ

ឡា
តទូ
ហ្វ

 ២៤ 

«ពួក្សទវតាឱ្យពរជ័យចាំសរោះនរណាាា ក់្ក្ាុងចាំសណាម
ពួក្អាក្ស្ដលសៅក្ស្នលងេឡាតរបេ់សគ និងានទឹក្វូ
 ាុ សោយទូអាថា 
(អល់សឡាោះ ុាំសា៉គ ារីសឡ ូី អល់សឡាោះ ុាំា៉រហ្វាំ ូ) 
ានន័យថា៖ឱ្ងល់សឡាោះជាាា េ់!េូមម្រទង់អភ័យ
សទេដលោ់ត់ នងិេសណាត េម្របណីដលោ់ត់ផ្ង។ 

អាក្ស្ដលអងាុយ ៃុី
សក្ៀរចាំសរោះអល់
សឡាោះសៅក្ស្នលងេ
ឡាតរបេ់សគ 

២៥ 

«អាក្ណាបានេឡាតេូសហ្វព ោះជាចា៉អោះ រចួ
ស យីសគអងាុយ ៃុសីក្ៀរចាំសរោះអល់សឡាោះរ ូតដល់
ស្ងងរោះ បនាា ប់មក្េឡាតពីររកឹ្អាត់ សនាោះផ្លបុណយ
របេ់សគហ្វក់្បដូីចជាផ្លបុណយស្នការស្ាីហ្វជានីិង
អុាំសរ៉ាោះ សពញ សលញ មិនខ្ាោះបនតិចសស្គោះសឡយី»។ 

 ៃុសីក្ៀរចាំសរោះអល់
សឡាោះបនាា ប់ពេីឡាត
ចា៉អោះេូសហ្វព ោះរ ូត
ដល់ស្ងងរោះសម្រកាយមក្េ
ឡាតពីររកឹ្អាត់ 

២៦ 

«អាក្ណាបានសម្រកាក្សៅសពលយប់ ស យីសគបានោេ់
ម្របពនធរបេ់សគ រចួសគទាំងពីរេឡាតពីររកឹ្អាត់ សនាោះអ
ល់សឡាោះនឹងក្ត់ម្រតាសគក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្ស្ដល ៃុី
សក្ៀរសម្រចីនចាំសរោះអល់សឡាោះ ទាំងបុរេនងិស្រេតី»។ 

អាក្ស្ដលសម្រកាក្េ
ឡាតសពលយប់និង
ោេ់ម្របពនធរបេ់

សគ 

២៧ 

«ោា នអាក្ឥស្គល មណាាា ក់្ស្ដលានបាំណងចង់េឡា
តសពលយប់ ស្តសគសដក្ម្រជលុ សលីក្ស្លងស្តអល់សឡាោះ
េរសេរផ្លបុណយេឡាតរបេ់សគ ស យីការសដក្
របេ់សគសនាោះជាេហ្វា សកាោះ» 

អាក្ស្ដលាន
បាំណងចង់េឡាត
សពលយប់ស្តសដក្

ម្រជលុ 

២៨ 

«អាក្ណាបានេូម្រតសម្រកាយពីេឡាតរចួ   َللِاَ ُسْبَحان ចាំនួន
៣៣ដង  َُْمد ِ   احلْ َّلِلَّ  ចាំននួ៣៣ដង ََ ُْكَْبُ   الل

َ
ចាំនួន៣៣ដង ទាំង أ

សនាោះសេាីនឹង៩៩ រចួថាបស្រងាប់ចាំនួន១០០ថា៖ 
« ْيَك   ََل   وَْحَدهُ   اللُ   إَِلَّ   إَِلَ   َلَ    َْمدُ   َوَلُ   الُْمْلُك   َلُ   ،   َلُ   رَشِ ءٍ   لُكِّ   لَعَ   َوُهوَ   احلْ  «  َقِدْيرٍ   َِشْ
(សឡអុីីសឡសី អុីលីលល់សឡាោះ ូវោ៉ះសទី ូសឡសីេាីរសីក្ីឡោះ 
សឡ ូីលមុលគូវ៉ាសឡ ូីលហ្វាំទូ វ៉ា ូវ៉ាអាសឡគុីលលីស្េាអុី
នក៏្សទៀរ) ានន័យថា៖ោា នសទាា េ់ស្ដលម្រតូវសគសោរពដ៏
ពិតម្របាក្ដគឺានស្តអល់សឡាោះមួយគត់ ោា នេាីរកិ្នឹងម្រទង់

េូម្រត 
«    اللِ  ُسْبَحانَ 

َْمدُ  ِ  َواحلْ    َّلِلَّ
ْكَْبُ  َواللُ 

َ
ចាំនួន«  أ

៣៣ដងស យី
បញ្ា ប់សោយ 

« ...... الل  إَل َلهلإ » 
សៅខាងសម្រកាយ

២៩ 
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សឡយី។ការម្រគប់ម្រគង និងការេរសេីរទាំងឡាយេម្រាប់អ
ល់សឡាោះ។អល់សឡាោះជាាា េខ់ាល ាំងពូស្ក្សលីេអាីៗទាំងអេ់។ 
ម្រទង់អនុសម្រោោះឱ្យក្ាំ ុេរបេ់សគសទោះបីជាដូចពពុោះទឹក្េ
មុម្រទក៏្សោយ»។ 

េឡាតហ្វា រ ាូ 

«បុគាលណាម្របាថាា ស្ងងអា រ៉ីាត់  អល់សឡាោះនឹងស្ាីឱ្យាន
ភាពេតុក្េតមក្ាុងដួងចតិតរបេ់សគ ស យីម្រគប់ក្ិចាការសផ្ៃ
ងៗរបេ់សគម្រទង់ជួយេម្រមលួសៅតាមស្គច់សរឿងរបេ់វា។ 
ម្រទង់ម្របទនេមបតតិសលាក្យីឱ៍្យសគ សោយេមបតតិសនោះមិនអ
ស្គា រយេម្រាប់រូបសគ»។ 

អាក្ស្ដលម្របាថាា
ស្ងងអា រ៉ីាត់ 

៣០ 

«នរណាបានេូម្រតអាយ៉ត់គួរេីុបនាា ប់ពេីឡាតហ្វា រ
 ាូ ោា នអាីឃាាំងសគពីឋានេួគ៌សម្រៅពីសេចក្តសី្គល ប់»។ 

េូម្រតអាយ៉តគួរេុី
បនាា ប់ពីេឡាតហ្វា រ

 ាូ 

៣១ 

«ោា នអាក្ឥស្គល មណាាា ក់្សៅេួរេុខ្ទុក្េបងបអូនឥស្គល ម
មួយសពលម្រពឹក្សលីក្ស្លងស្តពកួ្សទវតាចាំនួនម្របាាំពីរមុឺននាក់្
បានេុាំពរជ័យឱ្យសគរ ូតដល់សពលលាង ច។ សបីសគសៅេួរ
េុខ្ទុក្េសៅសពលលាង ច ពួក្សទវតាម្របាាំពីរមុឺននាក់្េុាំពរជ័យ
ឱ្យសគរ ូតដល់សពលម្រពឹក្ ស យីសគទទលួបានចាា រមួយ
សៅក្ាុងឋានេួគ៌»។ 

សៅេួរេុខ្ទុក្េ
អាក្ជាំង ឺ

៣២ 

ជនណាស យីស្ដលបានស ញីនរណាាា ក់្រងសម្រោោះ
ថាា ក់្ស យីេូម្រតថា (ការេរសេីរទាំងឡាយចាំសរោះអល់
សឡាោះស្ដលម្រទង់បានជួយេសស្រងាា ោះដល់រូបខ្ញុ ាំនូវអាីស្ដល
ម្រទង់បានស្គក្លបងចាំសរោះវា ស យីម្រទង់បានសលកី្
តសមាីងរូបខ្ញុ ាំជាសម្រចនីអាំពអីាីស្ដលម្រទង់បានបសងាតី។ 

ទូអាសពលស ញី
នរណាាា ក់្រង
សម្រោោះថាា ក់្ 

៣៣ 

«នរណាបានជួយរ ាំស្លក្ទុក្េអាក្រងសម្រោោះ គឺសគនងឹ
ទទួលផ្លបុណយដូចអាក្រងសម្រោោះថាា ក់្សនាោះស្ដរ»។ «
ោា នអាក្ឥស្គល មណាាា ក់្ជួយរ ាំស្លក្ទុក្េបងបអូនរបេ់សគ 
សលីក្ស្លស្តអល់សឡាោះបាំរក់្អាវក្ិតតិយេមួយឱ្យសគ»។ 

រ ាំស្លក្ទុក្េអាក្រង
សម្រោោះថាា ក់្ 

៣៤ 

«អាក្ណាបានសៅសមីលស្ម៉យតិរ ូតបានេឡាតស្ម៉យតិ
គឺសគទទួលបានមួយគីរត៉ ស យីនរណាបានសៅសមីលស្ម៉
យតិរ ូតដល់បញ្ាុ ោះក្ាុងផ្ាូរគឺសគទទួលបានពីរគីរត៉  ាន
សគេួរថា គីរត៉ជាអាី? សលាក្បានសឆ្លីយថា គឺសម្របៀបដូចជា
ភាាំពីរដ៏្ាំ»។ «អុីបនូអូសមីរបាននិយយថា ពួក្សយងីបាន
បាត់បង់ឱ្កាេក្ាុងការទទួលបានគីរត៉ជាសម្រចីន»។ 

េឡាតស្ម៉យតិនិង
ស្ រស្ម៉យតិសៅ
កាន់ផ្ាូរនិងរង់ចាំ
រ ូតដល់បញ្ាុ ោះ
េពរចួ 

៣៥ 
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«អាក្ណាបានស្គងេង់ា៉េាតិសដីមបអីល់សឡាោះេូ
មបសី្តតូចបុ៉នេមបុក្បក្ៃក៏ី្សោយគឺអល់សឡាោះ
េង់ផ្ាោះឱ្យសគមួយសៅក្ាុងឋានេួគ៌»។ 

អាក្ស្ដលស្គងេង់ា៉
េាិតសដីមបអីល់សឡាោះ 
ឬចូលរមួស្គងេង់ 

៣៦ 

«ោា នស្ងងណាមួយស្ដលខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ម្រទង់សម្រកាក្ពីដាំសណក្សលីក្ស្លងស្ត
ានសទវតាពីរចុោះមក្ ាា ក់្ក្ាុងចាំសណាមអាក្ទាំងពីរនយិយថា បពិម្រតអ
ល់សឡាោះជាាា េ់ េូមម្រទង់ម្របទនឱ្យជាំនេួវញិចាំសរោះអាក្ស្ដលបរចិា
គ។ ាា ក់្សទៀតបាននិយយថា បពិម្រតអល់សឡាោះជាាា េ់េូមម្រទង់ ស្ាី
ឱ្យវនិាេចាំសរោះអាក្ស្ដលរោិះក្ាំណាញ់។ 

កា
រប
រចិ
ាគ

 ៣៧ 

«ការបរចិា គម្រទពយសដីមបសី្ាីេហ្វា សកាោះ ពុាំស្ាឱី្យខាតបង់ម្រទពយេមបតតិសនាោះ
សទ ស យីអល់សឡាោះម្រទង់ោា នបស្នាមអាីចាំសរោះអាក្ស្ដលសចោះអត់ឱ្នសម្រៅពី
សលីក្ក្ិតតយិេនិងសេចក្តីស្ងលងាូរសនាោះសឡយី។ ោា ននរណាាា ក់្ឱ្ន
លាំសទនសដីមបអីល់សឡាោះ សលកី្ស្លងស្ត ម្រទង់សលកី្តសមាងីសគ»។ «មួយសឌៀរ
ហ្វាំវាោះ១០មុនឺសឌៀរហ្វាំ។ ពួក្សគបានេួរថា បពិម្រតអាក្នាាំស្គរ សតីវាសក្ីត
សឡងីយ៉ងដូចសមតច? ោត់បានសឆ្លីយថា បុរេាា ក់្ានលុយពីរសឌៀរហ្វាំ 
ស យីសគបានយក្លុយរបេ់សគ១សឌៀរហ្វាំសៅស្ាីេហ្វា សកាោះ។  រឯីាា ក់្
សទៀតានលុយ និងម្រទពយេមបតតិសម្រចីន ស យីសគយក្ម្រទពយរបេ់សគចាំននួ
១០មុនឺសៅបរចិា គ» 

េ
ហ្វ
ាសកា
ោះ 

៣៨ 

«ោា នអាក្ឥស្គល មណាាា ក់្ស្ដលឱ្យអាក្ឥស្គល មាា ក់្សទៀត
ខ្ាីចាំនួនពីរដង សលីក្ស្លងស្ត ដូចជាសគបរចិា គចាំនួន
មួយដង»។ 

ក្មាីសោយោា នការ
ម្របាក់្ 

៣៩ 

«ានបុរេាា ក់្ឱ្យមនុេៃជាសម្រចីនខ្ាីបាំណុលោត់។ ោត់
បាននិយយសៅកាន់ខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់ោត់ថា សបីអាក្បាន
សៅជួបអាក្ានទុក្េលាំបាក្ ចូរអ្ាម្រេ័យចាំសរោះសគ 
េងឃមឹថាអល់សឡាោះនឹងអ្ាម្រេ័យចាំសរោះសយងី។  
សលាក្បានានម្របស្គេន៏ថា ោត់បានសៅជួបអល់
សឡាោះ ស យីម្រទង់បានអ្ាម្រេ័យចាំសរោះោត់» 

អ្ាម្រេ័យចាំសរោះ
អាក្ស្ដលានទុក្េ
លាំបាក្ 

៤០ 

«នរណាបានបួេមួយស្ងងសដីមបអីល់សឡាោះជាាា េ់ គឺ
ម្រទង់នឹងបសញ្ា ៀេសគពីសភលីងនរក្រយៈកាលចិតេិបឆ្ា ាំ» 

បួេមួយស្ងងសដមីបអីល់
សឡាោះ 

៤១ 

«បួេបីស្ងងជាសរៀងរាល់ស្ខ្និងពីរា៉៉ ានមួយសៅកាន់រា៉៉
 ានមួយសទៀតគឺជាការបួេសពញមួយឆ្ា ាំ»។ «ានសគេួរ
ណាពីពីការបួេក្ាុងស្ងងអារ ៉ាោះ។ សលាក្បានសឆ្លីយថា 
ជម្រមោុះអាំសពីបាបមួយឆ្ា ាំក្នលងនិងឆ្ា ាំខាងមុខ្» «ស យីាន

បួេបីស្ងងជាសរៀង
រាល់ស្ខ្.ស្ងងអារ ៉ាោះ
.និងស្ងងអាេូរ៉ា 

៤២ 
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សគេួរពីការបួេសៅស្ងងអាេ ូរ៉ា សលាក្បានសឆ្លីយថា ជម្រមោុះ
អាំសពីបាបមួយឆ្ា ាំស្ដលក្នលងផុ្ត»។ 
«នរណាបានបេួក្ាុងស្ខ្រា៉៉ឌន ស យីបនតបេួចាំននួ
ម្របាាំមួយស្ងងស្នស្ខ្េាវ៉ាល់ គដូឺចជាសគបេួសពញមួយឆ្ា ាំ»។ 

បួេម្របាាំមួយស្ងង
ស្នស្ខ្េាវ៉ាល់ 

៤៣ 

«ពិតណាេ់បុរេ់ាា ក់្សៅសពលសគេឡាតជាមួយអុី
ាាំរ ូតដល់ចប់ សគគតិផ្លបុណយឱ្យដូចសម្រកាក្េឡា
តសពញមួយយប់»។ 

េឡាតតារស៉វេ៉
ជាមួយអុីាុ ាំរ ូតដល់

ចប់ 

៤៤ 

«អាក្ណាបានបាំសពញកាតពាកិ្ចាហ្វជាី ស យីសគមិនបាន
រមួដាំសណក្ នងិមិនបានស្ាបីទសលាីេសផ្ៃងៗ សនាោះសគ
ម្រតលប់មក្វញិហ្វក់្បីដូចជាសៅស្ងងស្ដលសគសក្ីតសចញពី
ស្ផ្ាាត យរបេ់សគ»។ «ហ្វជាីា៉ប់ររួោា នអាតីបេាងសទ 
សលីក្ស្លងស្តឋានេួគ៌»។ 

ស្ាីហ្វជាាីប់ររួ 
( مْبور )    

 

៤៥ 

«ការស្ាីអុាំសរ៉ាោះក្ាុងស្ខ្រា៉៉ឌនសេាីនឹងស្ាីហ្វជាី ឬស្ាីហ្វជាី
ជាមួយខ្ញុ ាំ»។ 

ស្ាីអុាំសរ៉ាោះសៅស្ខ្រ ៉
ា៉ឌន 

៤៦ 

«ោា នស្ងងណាមួយស្ដលស្ាីអាំសពីលអ អល់សឡាោះម្រេលាញ់
ជាងស្ងងសនោះសទ»គឺ ដប់ស្ងងស្នស្ខ្ ៃ  ុលហ្វជាោះ។ ពួក្សគបាន
េួរថា បពិម្រតអាក្នាាំស្គរ េូមបសី្តការតេ ូក្ាុងផ្លូវរបេ់អ
ល់សឡាោះ? សលាក្បានសឆ្លយីថាេូមបសី្តការតេ ូក្ាុងផ្លូវ
របេ់អល់សឡាោះ សលីក្ស្លងស្ត បុរេាា ក់្សគបាន សចញ
សៅទាំងខ្លួនម្របាណនងិម្រទពយេមបតតិរបេ់សគ ស យីសគ
មិនយក្អាីម្រតលប់មក្វញិសស្គោះ»។ 

ស្ាីអាំសពីកុ្េល
សៅដប់ស្ងងដាំបូង
ស្នស្ខ្ ៃ  ុល ័ជាោះ 

៤៧ 

«ឧតតមភាពរបេ់អាក្ានចាំសណោះដឹងម្របសេីរជាងអាក្ស្ាី
អុីហ្វព ហ្វា ត់សម្របៀបដូចជាឧតតមភាពរបេ់ខ្ញុ ាំសលីអាក្ស្ដល
ានឋានៈទបជាងសគបាំផុ្តក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្»។ «
អាក្នាាំស្គរបានានម្របស្គេន៍ថា អល់សឡាោះ និងសទវតា
របេ់ម្រទង់ម្រពមជាមួយនងឹអាក្ស្ដលសៅសលីសម ម្របាាំពីរ
ជាន់និងសៅសលដីីម្របាាំពីជាន់រ ូតដល់េតាម្រេសាចសៅ
ក្ាុងរនធ នងិម្រតីសៅក្ាុងេមុម្រទ េុាំពរជ័យជូនដល់អាក្
ស្ដលបសម្រងៀនសេចក្តីលអដល់មនុេៃសលាក្»។ 

ផ្លបុណយរបេ់
អាក្ានចាំសណោះដឹង
និងឧតតមភាពរបេ់

ោត់ 

៤៨ 

«បុគាលណាេុាំពីអល់សឡាោះឱ្យខ្លួនស្គល ប់េា ុតី
សោយចិតតសស្គា ោះម្រតង់ អល់សឡាោះនឹងឱ្យោត់ឈានដល់
ឋានៈរបេ់ពកួ្អាក្ស្គល ប់េា ុតី ដបតិោត់ស្គល ប់សៅ
សលីស្ម្រគក៏្សោយ»។ 

អាក្ស្ដលេុាំពីអល់
សឡាោះឱ្យខ្លួនស្គល ប់េា
 ុតីសោយចិតតសស្គា ោះ

ម្រតង់

៤៩ 
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«ស្ភាក្ពីរស្ដលសភលីងនរក្មិនប៉ោះរល់ គឺស្ភាក្ស្ដលយាំ
សោយស្គរសកាតខាល ចអល់សឡាោះ ស យីនងិស្ភាក្យម
សពលយប់សដីមបផី្លូវអល់សឡាោះ»។ 

យាំសោយស្គរខាល ចអ
ល់សឡាោះនិងការយម
ក្ាុងផ្លូវរបេ់ម្រទង់ 

៥០ 

«សគពនយល់េបតណិាពឱី្យស ញីអូា៉ត់របេ់ោត់ ក្ាុង
ចាំសណាមពកួ្សគចាំននួ៧មឺុននាក់្បានចូលឋានេគ៌ួសោយ
មិនជាំនុាំជាំរោះនិងមិនរងទរុណក្មា  ពួក្អាក្ទាំងសនាោះគ ឺ
ពួក្អាក្ស្ដលមិន ពាបាលសោយដុតក្សាល ចស្េបក្ មិន
ពាបាលសោយមនតអាគម និងមិនសមីលម្របផ្ាូល»។ 

សបាោះបង់ការ
ពាបាលសោយ
ដុត សោយមនត
អាគម និងសោយ
សមីលម្របផ្ាូល 

៥១ 

«អាក្ឥស្គល មម្រគប់រូបស្ដលានកូ្នបីនាក់្មិនទន់ម្រគប់
អាយុ ស យីស្គល ប់សចលកូ្នទាំងសនាោះគឺអល់សឡាោះនឹង
ឱ្យសគចូលឋានេួគ៌»។ 

អាក្ស្ដលស្គល ប់ស យី
ានកូ្នតូចៗស្គល ប់
ស យីានកូ្នតូចៗ 

៥២ 

«អល់សឡាោះបានានម្រពោះបនាូលថា សៅសពលសយងីស្គក្
លបងខ្ញុ ាំបសម្រមីរបេ់សយងីឱ្យបាត់បង់របេ់ពីរស្ដលជាទី
ម្រេលាញ់របេ់សគ ស យីសគអត់្ាត់ សយងីនឹងជាំនួេរបេ់
ទាំងពីរសនាោះឱ្យសគវញិសោយឋានេួគ៌» របេ់ទាំងពីរសនាោះគឺ
ស្ភាក្ទាំងគូរ»។ 

អាក្ស្ដលខាា ក់្
ស្ភាក្ ស យីសគ
អត់្ាត់ 

៥៣ 

«អាក្មិនសបាោះបង់អាមីួយសោយស្គរខាល ចអល់សឡាោះ 
សលីក្ស្លងស្តអល់សឡាោះម្របទនឱ្យអាក្វញិនូវអាលីអ
ម្របសេីរជាងសនាោះ» 

អាក្ស្ដលសបាោះបង់
អាីមួយសដីមបអីល់
សឡាោះ 

៥៤ 

«អាក្ណាស្ដលធ្លនាជាមួយខ្ញុ ាំនូវអាីស្ដលសៅចសនាល ោះ
ពុក្ាត់នងិពុក្ចងាា របេ់សគ និងអាីស្ដលសៅចសនាល ោះសជងី
របេ់សគ គឺខ្ញុ ាំធ្លនាចាំសរោះសគវញិនូវឋានេួគ៌»។ គឺអ
ណាត តនិងម្របោប់សភទ» 

អាក្ស្ដលស្ងរក្ា
ម្របោប់សភទនងិអ

ណាត ត 

៥៥ 

«សៅសពលបុរេាា ក់្បានចូលផ្ាោះរបេ់សគ ស យីសគ ៃុី
សក្ៀរចាំសរោះអល់សឡាោះសៅសពលចូលនិងសៅសពលបរសិភាគ
អាហ្វរ ស្េៃតានបាននិយយថា អត់ានក្ស្នលងសដក្និង
អាហ្វរេម្រាប់ពួក្អាក្សទ។ ស្តសបីសគចូលស យីមិនបាន
 ៃុសីក្ៀរចាំសរោះអល់សឡាោះសៅសពលចូល ស្េៃតានបាន
និយយថា ពួក្អាក្ានក្ស្នលងសដក្ស យី  ស យីសៅ
សពលសគមិនបាន ៃុសីក្ៀរចាំសរោះអល់សឡាោះសៅសពល
បរសិភាគអាហ្វររបេ់សគ សនាោះស្េៃតាបាននិយយថា ពួក្
អាក្ានក្ស្នលងសដក្ និងអាហ្វរ ូបស យី»។ 

អាក្ស្ដលេូម្រត «   بسم 
សៅសពលចូល «الل
ផ្ាោះនិងសៅសពល
 ូបអាហ្វរ 

៥៦ 
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«អាក្ណាបានបរសិភាគអាហ្វរ រចួសគេូម្រតថា៖ 
« َْمدُ  ِيْ  َّلِلِ   احَلْ ْطَعَمِنْ   اَّلَّ

َ
ْ  َحْولٍ  ِغرْيِ  ِمنْ  َوَرَزقَنِْيهِ  َهَذا  أ ةٍ  َوَلَ  ِمنِّ  « قُوَّ

(អាល់ហ្វាំទូលលីសឡ ុីលីសឡ ីៃុសីអាតអាា៉ណីស សី ៃ ី វ៉ារស៉ ៃក៏ី្
ណី ុ ី មនិ ាុយរសីៅលីន មិនណីវ៉ាសឡគូីវោ៉ះ) ាននយ័ថា៖ការ
េរសេីរទាំងឡាយចាំសរោះម្រទង ់ ស្ដលជាអាក្ផ្តល់អាហ្វរសនោះដល់
សយងីខ្ញុ ាំ និងផ្តល់លាភេកាា រៈមក្ឱ្យខ្ញុ ាំស្ដលមនិស្មនជាអនុភាព ឬក្ាំ
លាាំងពលាំសចញពីរូបខ្ញុ ាំសឡយី។ 
គឺម្រទង់អភ័យសទេឱ្យសគនូវអាំសពីបាបស្ដលក្នលង ួេ»។ «ស យី
សៅសពលផ្ឹក្ទកឹ្ ទូអាថា៖ « َْمدُ  ِ  احَلْ ِيْ  َّلِلَّ ...َهَذا كسان اَّلَّ » (អាល់ហ្វាំទូ
លីលសឡ ុីលីសឡ ីៃុ ី សេក៏ី្ណីស សី ៃ.ី...) ាននយ័ថា៖ការ
េរសេីរទាំងឡាយចាំសរោះម្រទង ់ស្ដលជាអាក្ផ្តល់ទឹក្សនោះដល់សយងីខ្ញុ ាំ 
ស យីសៅសពលរក់្េសមលៀក្បាំរក់្ងាីសគទូអាថា៖ « َْمدُ  ِيْ   لِل   احَلْ . َهَذا   سقان   اَّلَّ » 
(អាល់ហ្វាំទូលលីសឡ ុីលីសឡ ីៃុ ីសក្ីសេីណីស សី ៃ.ី...) ានន័យ
ថា៖ការេរសេីរទាំងឡាយចាំសរោះម្រទង ់ ស្ដលជាអាក្ផ្តលេ់សមលៀក្
បាំរក្់សនោះដល់សយងីខ្ញុ ាំ 

ទូអា
 សម្រកា
យ
សព
ល
 ូ
បអា
ហ្វ
រ  ផ្
ក្ទឹ
ក្ 
និង
រ
ក្េ

សម
លៀក្
បាំរ
ក្ង
ា ី

៥៧ 

«ហ្វា ទីម៉ោះបានេុាំខ្ញុ ាំបសម្រមាីា ក់្ពីណាព។ី ណាពីបាន
និយយសៅកាន់ោត់និងអាលថីា សតីអាក្ មិនចង់ឱ្យខ្ញុ ាំ
ម្របាប់អាក្ទាំងពីរពីម្របការលអជាងអាីស្ដលអាក្ទាំងពីរេុាំខ្ញុ ាំ
សទឬ? គឺសៅសពលអាក្ទាំងពីរចូលេាំរាន េូម្រត« أكْب الل » 
ចាំនួន៣៤ដង េូម្រត «  ចាំនួន៣៣ដង « الِل  ُسْبَحانَ  
ស យីនឹងេូម្រត « َْمدُ  للِ  احلْ » ចាំនួន៣៣ដងគឺម្របសេីរ
េម្រាប់អាក្ទាំងពីរជាងបានខ្ញុ ាំបសម្រមីសៅសទៀត»។ 

អាក្ស្ដលចង់ឱ្យអ
ល់សឡាោះេម្រាល 
ដល់ការលាំបាក្ក្ាុង
ផ្ាោះនិងសផ្ៃងៗសទៀត 

៥៨ 

«សបីនរណាាា ក់្ចង់រមួដាំសណក្ជាមួយម្របពនធរបេ់សគ ស យីសគេូម្រត
ថា« ْيَطانَ  َجنِّبَْنا اَللَُّهمَّ  اللِ  ِمْسِب  ْيَطانَ  وََجنِّبِ  الشَّ َرَزْقَتَنا َما  الشَّ » (ពិេមីលសឡ ៍ី 
អល់សឡាោះ ុាំា៉យ៉ន់នីបណាេស្េាតន វ៉ាយ៉ននពីីេស្េាតនណាា៉រ ៉
 ៃក់្តាណា) ាននយ័ថា៖ក្ាុងនាមអល់សឡាោះ!ឱ្អល់សឡាោះជាាា េ់!
េូមម្រទងប់សញ្ា ៀេសយងីខ្ញុ ាំឱ្យឆ្ង យពីស្េាតន និងបសញ្ា ៀេពួក្ស្េាតនឱ្យ
ឆ្ង យពីអាីស្ដលម្រទងប់ានម្របទនឱ្យសយងីខ្ញុ ាំ(កូ្ន)។ 
ស យីសបីអល់សឡាោះក្ាំណត់ឱ្យអាក្ទាំងពីរានកូ្នសៅសពលសនាោះ ស្េៃតា
នមិនអាចបងាសម្រោោះថាា ក់្ដល់សគជាោច់ខាត»។ 

ទូអា
មុន
រមួ
ដាំ ស
ណ
ក្ 

៥៩ 



288

«សបីេិនជានាងេឡាតម្របាាំសពល បួេក្ាុងស្ខ្រា៉៉ឌន រក្ា
ខ្លួនម្របាណរបេ់នាង ស យីម្របតិបតតិចាំសរោះបត។ី សគនិយយ
សៅកាន់នាងថាចូរនាងចូលឋានេួគ៌សៅតាមទា រណាស្ដល
នាងចង់»។ «ស្រេតីណាាា ក់្ស្ដលបានស្គល ប់សៅ ស យីបតីរប
េ់នាងអ្ាម្រេ័យចាំសរោះនាង គឺនាងនឹងចូលឋានេួគ៌»។ 

ស្រេតសីចោះបាំសពញ
ចតិតបត ី

៦០ 

«នរណាចង់បានជីវភាព្ូរធ្លនិងានអាយុស្វង ចូរអាក្
សនាោះម្រតវូរាប់អានស្គច់ញាតិ»។ 

រាប់ញាតិ ៦១ 

«ខ្ញុ ាំនឹងអាក្ស្ដលចិញ្ា ឹមកូ្នក្ាំម្ររសៅក្ាុងឋានេួគ៌ដូចសនោះ 
ោត់បាននិយយសោយស្ាេីញ្ាម្រាមស្ដទាំងពីររបេ់ោត់គឺ
ស្ដចងអុលនិងស្ដក្ណាត ល។ 

ចិញ្ា ឹមផ្ាត់ផ្ាង់
ដល់កូ្នក្ាំម្ររ 

៦២ 

«ពិតណាេ់អាក្ានជាំសនឿ ស្ដលានេីល្ម៌លអរបេ់សគ
ានឋានៈដូចអាក្ស្ដលបេួនងិអាក្ស្ដលសម្រកាក្េឡាត
សពលយប់»។ ផ្ាោះសៅក្ាុងឋានេួគ៌ជាន់សលីបាំផុ្តេម្រាប់
អាក្ស្ដលានេីល្ម៌លអ»។ 

េីល្ម៌លអ ៦៣ 

«ជាការពតិណាេ់អល់សឡាោះសមតាត ក្រណុាចាំសរោះខ្ញុ ាំ
របេ់ម្រទង់ណាស្ដលានចតិតសមតាត ក្រណុា ចូរពកួ្អាក្
សមតាត ចាំសរោះអាក្សៅសលីស្ផ្នដ ី សនាោះអាក្សៅសលីសម 
នងឹសមតាត ក្រណុាចាំសរោះពកួ្អាក្វញិ»។ 

សមតាត ក្រុណា នងិ
អាណិតម្រេលាញ់ចាំសរោះ
មឹខ្សលាក្(េតាសលាក្)

ទាំងឡាយ 

៦៤ 

«ពួក្អាក្ពុាំទន់ានជាំសនឿសពញសលញសទ លុោះម្រតាសគ
ម្រេលាញ់ចាំសរោះបងបអូនរបេ់សគដូចស្ដលសគម្រេលាញ់
ចាំសរោះខ្លួនឯង»។ 

ម្រេលាញ់អាំសពលីអ
េម្រាប់អាក្មូេលីម 

៦៥ 

«ការខាា េសអៀនមិនបាននាាំអាមីក្ សម្រៅពីម្របការលអសឡយី»។ 
«ភាពខាា េសអៀនជាចាំស្ណក្មយួស្នជាំសនឿ»។ «បនួម្របការ
ជាេ ុណណោះរបេ់ពួក្អាក្នាាំស្គរគឺភាពខាា េសអៀន លាបទកឹ្
អប់ សម្របីសវដុីេស្ាញ នងិយក្ម្របពនធ»។ 

ភាពខាា េសអៀន ៦៦ 

«ានបុរេាា ក់្សៅជួបណាពី រចួឱ្យស្គឡាមសៅណាពី « ََلمُ   السَّ
 ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា ទទលួបានផ្លបុណយ១០ «َعلَْيُكمْ 
។ រចួានបុរេាា ក់្សទៀតសរលថា « الل  ورْحة عليكم السَلم » ណា
ពីបានានម្របស្គេន៍ថា ទទលួបានផ្លបុណយ២០។ សម្រកាយមក្
ានបុរេាា ក់្សទៀតមក្ជួបសលាក្ ស យីសរលថា 
 « وبركته  الل ورْحة عليكم  السَلم » សគទទួលបានផ្លបុណយ៣០»។ 

សផ្
ត ីមឱ្
យស្គ
ឡា

មមុ
ន 

៦៧ 

«ោា នអាក្ឥស្គល មពីរនាក់្ណាស្ដលបានជបួោា ស យី
បានចប់ស្ដោា សលីក្ស្លងស្តម្រទង់អភ័យសទេឱ្យសគ

ចប់ស្ដសៅសពល
ជួបោា  

៦៨ 
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រ ូតដល់សគទាំងពីរស្បក្ោា »។ 
«បុគាលណាការររក្ិតតិយេបងបអូនរបេ់ខ្លួន  សៅស្ងងក្ី
យ៉ា៉ត់អល់សឡាោះការររមុខ្របេ់សគពីសភលងីនរក្»។ 

បុគាលស្ដលការររ
ក្ិតតិយេបងបអូន
ឥស្គល មរបេ់ខ្លួន 

៦៩ 

«អាក្នឹងបានសៅជាមួយនងឹមនុេៃស្ដលអាក្ម្រេលាញ់»
។អានឺេនិយយថា «ោា នហ្វទីេណាស្ាឱី្យេហ្វហ្វព ត់
របេ់សលាក្េបាយចិតតជាង ហ្វទីេសនោះសទ»។ 

ម្រេលាញ់អាក្េ
លី ុនី នងិរាប់
អានពួក្ោត់ 

៧០ 

«អល់សឡាោះបានានបនាូលថា ពួក្អាក្ស្ដលម្រេឡាញ់ោា សដមីបី
សយងី ពួក្សគនងឹទទលួបានសវទិកាស្ាីពីពនលឺស្ដលណាពីៗនងិ
េ ូហ្វហ្វា ក្ទាំងឡាយម្របាថាា េុាំេម្រាប់ពកួ្សគ»។ 

ម្រេលាញ់ោា
សដីមបអីល់
សឡាោះ 

៧១ 

«បុគាលណាបានទូអាឱ្យបងបអូនរបេ់សគពីសម្រកាយខ្ាង គឺសទវ
តាស្ដលទទលួភារក្ិចារក្ាសគបាននិយយថា អាមនី ស យី
េម្រាប់អាក្ក៏្ដូចសនោះស្ដរ»។ 

អាក្ស្ដលទូអា
ឱ្យបងបអូនមូេលី
មរបេ់សគ 

៧២ 

«បុគាលណាេុាំការអភ័យសទេឱ្យអាក្ានជាំសនឿម្របេុ
និងអាក្ានជាំសនឿម្រេី គអឺល់សឡាោះនងឹក្ត់ម្រតាឱ្យសគ
សោយក្ាុងអាក្ានជាំសនឿម្របេុនិងអាក្ជាំសនឿម្រេីាា ក់្
ទទួលបានផ្លបុណយមយួ»។ 

េុាំការអភ័យឱ្យអាក្
ានជាំសនឿម្របេុនិង
អាក្ានជាំសនឿម្រេ ី

៧៣ 

ខ្ញុ ាំបានស ញីបុរេាា ក់្បានចូលឋានេគ៌ួសោយស្គរ
ោត់បានកាត់សដីមសវសី្ដលសៅសលីផ្លូវស្ដលបងាបញ្ញា
ដល់អាក្ឥស្គល ម។ 

ការេុាំអាត់របេ់
ស្ដលបងាបញ្ញា សចញ

ពីផ្លូវ 

៧៤ 

«ខ្ញុ ាំធ្លនាឱ្យទទលួបានផ្ាោះមួយសៅក្ាុងេួនស្នឋានេគ៌ួ
េម្រាប់អាក្ស្ដលមិនសឈាល ោះម្របស្ក្ក្ សទោះសគជាអាក្ម្រតវូ  
ស យីទទួលបានផ្ាោះសៅចាំក្ណាត លឋានេួគ៌េម្រាប់អាក្
ស្ដលមិននយិយកុ្ ក្ សទោះបីជាការសលងសេចីក៏្សោយ» 

សបាោះបង់ការ
សឈាល ោះោា និង
និយយកុ្ ក្ 

៧៥ 

«បុគាលណាទប់ក្ាំ ងឹបានខ្ណៈសពលស្ដលសគអាច
បសញ្ាញវាបាន សៅស្ងងគយ៉ីា៉ត់អល់សឡាោះសៅសគក្ាុង
ចាំសណាមេតាសលាក្ទាំងឡាយ សដីមបឱី្យសគសម្រជីេសរេីសទព
អក្ៃរមួយណាស្ដលសគម្របាថាា ចង់បាន»។ 

អាក្ស្ដលទប់
ក្ាំ ងឹ 

៧៦ 

«បុគាលស្ដលពួក្អាក្េរសេីរថាលអសនាោះនងឹបានចូល
ឋានេួគ៌។ ចាំស្ណក្បុគាលស្ដលពកួ្អាក្និយយថា
អាម្រក្ក់្ នឹងចុោះឋាននរក្។ ពកួ្អាក្គឺជាស្គក្ៃរីបេ់អល់
សឡាោះសៅសលីស្ផ្នដ។ី ពកួ្អាក្គឺជាស្គក្ៃ.ី....» 

អាក្ស្ដលសគេរសេីរ
ថាលអ 

៧៧ 
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«បុគាលណាជួយសោោះទុក្េមួយេម្រាប់អាក្ឥស្គល មសៅក្ាុងសលាក្ីយស៍នោះ 
អល់សឡាោះនងឹជួយសោោះទុក្េសគវញិសៅស្ងងអា រ៉ីាត់។ បុគាលណាជួយ
េម្រមលួការលាំបាក្មួយដល់អាក្ស្ដលទុក្េលាំបាក្ សនាោះអល់សឡាោះនឹង
ជួយេម្រមលួដល់សគទាំងសលាក្យីន៍ិងស្ងងអា រ៉ីាត់។ បុគាលណាជួយ
បិតបាាំងអាក្មូេលមី អល់សឡាោះនឹងបិតបាាំងសគវញិសៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់។ អ
ល់សឡាោះជួយខ្ញុ ាំរបេ់ម្រទង់ដរាបណាសគសចោះជួយបងបអូនរបេ់សគ។ បុគាល
ណាសដីរតាមផ្លូវមយួសដីមបសី្េាងរក្ចាំសណោះវជិាា  អល់សឡាោះនងឹេម្រមលួ
ដល់សគនូវផ្លូវសៅកាន់ឋានេួគ៌។ ម្រគប់ម្រក្មុនីមយួ សៗ្ដលជួបជុាំោា សៅក្ាុង
ា៉េាិតណាមួយ សដីមបេូីម្រតគមពីរបេ់អល់សឡាោះនិងបសម្រងៀនោា សៅវញិ
សៅមក្សនាោះ ភាពនងឹនរនឹងេណឋិ តសលពីួក្សគ ក្តីសមតាត ក្រុណានឹងម្រគបដ
ណត ប់សលពីួក្សគ។ ា៉ឡាអុីកាត់ព័ទធជុាំវញិពកួ្សគ ស យីអល់សឡាោះរ ាំឭក្
ពួក្សគសៅក្ាុងចាំសណាមអាក្ស្ដលសៅឯម្រទង់ ស យីបុគាលណាអាំសពីលអ
របេ់សគខ្ាោះខាត សនាោះពូជពងៃវងៃម្រតកូ្លរបេ់សគមិនអាចជយួសគសងាីង
ថាា នបានសឡយី។ 

បុគ
ាល
ស្ដ
ល
ជួយ
សោ
ោះទុ
ក្េក្
ងាល់
អាក្
មូេ
លមី 

ជួយ
េ
ម្រម
លួ
ដល់
សគ
  បិ
តបា
ាំងស
គ 
និង
ជួយ
សគ

 ៧៨ 

«ពិតណាេ់ សៅស្ងងបរសលាក្ានមនុេៃម្របាាំពីរម្របសភទស្ដល
អល់សឡាោះជាាា េ់ឱ្យពកួ្សគម្រជក្សៅសម្រកាមមលប់របេ់ម្រទង់សៅ
ស្ងងស្ដលោា នមលប់ណាសម្រៅពីមលប់របេ់ម្រទង់សឡយី។  ទមីយួ 
អាក្ដឹក្នាាំយុតតិ្ម៌។ ទពីីរយុវជនស្ដលេក្មាក្ាុងការសោរព
េកាា រៈចាំសរោះអល់សឡាោះ។ ទបីី បុរេស្ដលចិតតរបេ់សគដិត
ជាប់នឹងា៉េាិត។ ទីបួន បុរេពីរនាក់្ម្រេលាញ់ោា ក្ាុងនាមអ
ល់សឡាោះ  ជួបោា សដីមបអីល់សឡាោះ ស្បក្ោា សដមីបអីល់សឡាោះ។ ទី
ម្របាាំ បុរេស្ដលម្រតវូស្រេតាីនបុណយេក្តិ ានម្រទពយេមបតតិេតុក្
េតម និងានេម្រមេ់ម្រេេ់ស្គអ ត បបលួឱ្យម្របម្រពឹតតអាំសពីផ្តិ 
ស្តសគនិយយថាខ្ញុ ាំខាល ចអល់សឡាោះជាាា េ់។ ទីម្របាាំមយួ បុរេ
ស្ដលស្ដសឆ្ាងរបេ់សគមិនដឹងសៅសពលស្ដស្គត ាំរបេ់សគយក្
ម្រទពយសៅបរចិា គ។ ទីម្របាាំពីរ បុរេស្ដល ៃសីក្ៀរចាំសរោះអល់
សឡាោះសៅាា ក់្ឯង ស យីសគបងាូរទឹក្ស្ភាក្»។ សម

ដឹក្
នា
ាំយុ
តត ិ្
ម៌ 
យុ
វជ
នល
អម្រប
ស្ព
 ចិ
តតជា
ប់

នឹង
ា៉
េ
ាតិ 
ម្រេ
លា
ញ់
ោា
សដី
មប
អីល់
សឡា
ោះ 

រក្
ាភា
ពស្គ
អត
េ
អាំមិន
ម្រប
ម្រពឹ
តតអ
ាំសពី
ហ្វ
រម៉
 

និង
បរ
ចិា
គស
ោ
យ
េ
ាង
ត់។

 

៧៩ 

ជនណាស្ដលស្តងស្តេុាំអភ័យសទេពីអល់សឡាោះ អល់នឹងសអា
យសគានម្រចក្សចញរាល់សពលលាំបាក្ និងពិបាក្ចតិត ស យី
ម្រទង់នឹងម្របទនលាភេកាា រៈដល់សគសោយនឹងស្គា នមនិដល់។ 

ការេុាំអភ័យ
សទេពីអល់
សឡាោះ 

៨០ 
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ល ម្របការសគហ្វមឃាត ់ ភេតុតាងបញ្ញា ក់្ពីហ្វទីេម្រតឹមម្រតវូស្ដលរាយការណ៍មក្ពី

ណាពី 
១ ស ា្ីលអម្របាថាា ចង់បាន

េគុណពីមនុេៃ 
«អល់សឡាោះជាាា េ់បានបនាូលថា ម្រទង់ពុាំម្រតវូការសគយក្
នរណាាា ក្ ់ មក្ចូល  ុនជាមួយម្រទង់ ក្ាុងការតាាំងចិតត
ម្របាថាា ឬចង់បានផ្លបុណយ។សបីេិនជានរណាាា ក់្យក្អាី
សផ្ៃងសម្រៅពីម្រទង់មក្ចូល  ុនជាមួយក្ាុងការម្របាថាា  ឬការ
សផ្ៃង  ពិតម្របាក្ដអល់សឡាោះម្រទង់នឹងទុក្សចលជាមួយអាក្
ស្ដលសគយក្មក្ចូល  ុនសនាោះ» 

២ ចង់បានមុខ្ាត់ 
និងលបសីឈាា ោះ 

«បុគាលណាចង់លបសីឈាា ោះ អល់សឡាោះនឹងបក្អាម្រកាតសរឿង
អាម្រេវូរបេ់សគសៅស្ងងបរសលាក្ ស យីបុគាលណាចង់បាន
មុខ្ាត ់ អល់សឡាោះនឹង បក្អាម្រកាតអាង៌ក្ាំបាាំងរបេ់សគ
(សៅស្ងងបរសលាក្) »។ 

៣ ម្រក្អឺតម្រក្ទម 
 (الكبَر)

«មិនបានចូលឋានេគ៌ួសទ បុគាលស្ដលានចិតត
ម្រក្អឺតម្រក្ទមតូចបុ៉នលាំអង្ូលី»។ 

៤ ការកុ្ ក្ «ក្តីវនិាេេម្រាប់អាក្ស្ដលនិយយកុ្ ក្សដីមបឱី្យសគសេីច
េបាយ វនិាេេម្រាប់សគ វនិាេេម្រាប់សគ»។ 

៥ អាំសពីបាបនិងវបិតត ិ «សគបងាា ញការស្គក្លបងសៅក្ាុងដួងចិតតសម្របៀបបីដូចជា
ក្សនាលស្ដលសគតាញមតងមួយៗ សបីដួងចិតតណាទទួលយក្
វបិតតិសនាោះ សគនឹងសៅចាំនុចសលា មួយសៅក្ាុងដួងចិតតសនាោះ»។ 

៦ ការម្របាក្ ់ «រេូ៉លុលសឡាោះោក់្បណាត ស្គចាំសរោះអាក្ស្ដលេីុការម្របាក់្ និងអាក្
បង់ការម្របាក់្»។ «ការម្របាក្់មយួសឌៀរ មឹស្ដលបុរេាា ក់្េីុ ស យីសគ
ដឹងថាវាជាការម្របាក់្សនាោះ សទេរបេស់គ ង្ន់ជាង៣៦នាក់្ស្នពួក្អាក្
 ៃុណីា»។ 

៧ សញៀនម្រស្គ «ម្របាាំម្រក្មុមិនបានចូលឋានេគ៌ួគឺអាក្សញៀនម្រស្គ អាក្ស្ដលសជឿសលី
អាំសពីអាប ា្ប់  អាក្កាត់កាលស្គច់ញាតិ ម្រគទូយ  អាក្ស្ដលស ា្ីលអចង់
បានគុណេមបតតិ»។ 

៨ ការកុ្ ក្ «ក្តីវនិាេេម្រាប់អាក្ស្ដលនិយយកុ្ ក្សដីមបឱី្យសគសេីចេបាយ 
វនិាេេម្រាប់សគ វនិាេេម្រាប់សគ»។ 

៩ សេុីបអសងាត «ជនណាលបស្គត បក់ារជស្ជក្ោា របេ់ម្រក្មុមយួ ស យីសគមិនចង់ឱ្យ
ស្គត ប់ ឬពួក្សគរត់សចញពីអាក្សនាោះ  សៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់សគនឹងចក់្ទឹក្
េាំណចូលក្ាុងម្រតសចៀក្របេ់សគ»។ 

១០ គូររូប «ពិតណា េ់មនុេៃស្ដលទទលួទណឌ ក្មាខាល ាំងបាំផុ្តសៅស្ងងបរសលាក្
គឺពួក្អាក្ស្ដលគូររូប» «ា៉ឡាអីុកាត់នឹងមិនចូលផ្ាោះស្ដលានស្ឆ្ា ឬ

ម្របការស្ដលហ្វមឃាត់ និងមិនឱ្យម្របម្រពឹតត
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រូបភាពសឡយី»។ 
១១ និយយបងេូច

សគ 
«មិនបានចូលឋានេគ៌ួសទ ពួក្អាក្ស្ដលនិយយបងេូចសគ» ។គឺ
និយយក្ាុងបាំណងបាំផ្តល ញសគ ។ 

១២ 

ន ិយ
យស
ដ ីម
សគម្រ
ក្អ
ូប «សតីពួក្អាក្ដឹងសទ អាីសៅថានិយយសដីមសគ? ពួក្សគសឆ្លីយថា  អល់សឡាោះ

និងរេូ៉លដឹងបាំផុ្ត។ សលាក្ក្ា៏នម្របស្គេន៍ថា គឺនិយយអាសី្ដលបងបអូន
របេ់អាក្មិនសពញចិតត»។ សគបានេួរថា សតីសលាក្យលយ៉់ងណាស្ដរ 
ម្របេិនសបីអាីស្ដលខ្ញុ ាំនិយយឱ្យបងបអូនខ្ញុ ាំសនាោះជាការពិត? សលាក្បានសឆ្លីយ 
ម្របេិនសបីសគដូចអាីស្ដលអាក្និយយស្មន គឺអាក្បាននិយយសដីមសគ។ ស យី
ម្របេិនសបីសគមិនដូចអាីស្ដលអាក្និយយគឺអាក្បាននិយយបងេូចសគ»។ 

១៣ ោក់្បណាត ស្គ «ោក់្បណាត ស្គអាក្មុក្មីនសេានឹីងេាល ប់សគ»។ «អាក្ស្ដល
ម្របសទចផ្តត ស្គសគសនាោះ មិនអាចកាល យជាអាក្េសស្រងាា ោះសគសៅស្ងង
បរសលាក្ ស យីមិនអាចកាល យជាស្គក្ៃសីគ»។ 

១៤ បរហិ្វរសក្រ តស្គ «សៅស្ងងបរសលាក្ មនុេៃស្ដលអាម្រក្ក់្បាំផុ្តចាំសរោះអលស់ឡាោះគឺ 
បុរេស្ដលបានរមួដាំសណក្ជាមួយម្របពនធរបេ់សគ និងម្របពនធ
របេ់សគបានរមួដាំសណក្ជាមួយសគ បនាា បម់ក្សគបានយក្សរឿង
អាង៌ក្ាំបាាំងរបេ់នាងសៅផ្ៃពាផ្ាយ»។ 

១៥ ការឈាា នីេ «ចូរពួក្អាក្ម្របងុម្របយត័ាចាំសរោះការឈាា នីេោា  សម្ររោះការ
ឈាា នីេវាបាំផ្តល ញទសងាលីអ ដូចជាសភលីងសឆ្ោះអូេេងួត»។ ឬសលាក្
ានម្របស្គេនថ៍ា «សៅា » 

១៦ សចទអាក្មូេលីម
ថាកាស ាៀរ 

«សៅសពលស្ដលបុរេាា ក់្និយយសៅកាន់បងបអូនរបេ់ោត់ថា 
កាស ាៀរ។ រក្យសនោះនឹងម្រតវូធ្លល ក់្សៅសលីនរណាាា ក់្ក្ាុងចាំសណាម
ពួក្សគទាំងពីរ។ សបីេិនជាពិត កាល យជាកាស ាៀរដូចសគថា សបី
ពុាំសនាោះសទម្រតវូធ្លល ក់្មក្សលីខ្លួនឯងវញិ»។ 

១៧ ោក់្ម្រតកូ្លខ្លួន
សផ្ៃងពីឱ្ពុក្
ខ្លួន 

«ជនណាយក្ម្រតកូ្លសផ្ៃងពីឪពុក្របេ់ខ្លួន សោយសគដឹងថា 
អាក្សនាោះមិនស្មនជាឪពុក្របេស់គ គឺម្រតវូសគហ្វមមិនឱ្យចូលឋាន
េួគ៌»។ «ជនណាស្ដលេអប់ឪពុក្ខ្លួនឯង ជនសនាោះជាកាស ាៀរ» 

១៨ បាំភ័យអាក្ 
មូេលីម 

«សគមិនអនុញ្ញា តឱ្យអាក្មូេលីមបាំភ័យអាក្មូេលមីដូចោា សទ»។«
បុគាលណាស្ដលយក្ស្ដក្ភាង់អាក្មូេលីម ពិតណាេ់សទវតាោក់្
បណាត ស្គសគរ ូតដល់សគវប់ភាង់»។ 

១៩ េាល ប់អាក្ស្ដលេុាំ
េិទធិម្រជក្សកានក្ាុង
ម្របសទេឥស្គល ម 

«ជនណាេាល ប់សោយខុ្េចាប់ចាំសរោះជនស្ដលជាប់កិ្ចា
េនា សនាោះសគមិនបាន្ុាំក្លិនឋានេួគ៌សទ  ស យីក្លិនរបេ់
វាឋតិសៅចាង យ១០០ឆ្ា ាំ»។ 

២០ ចងេម្រតវូជាមួយនឹង
វ៉ាលីអល់សឡាោះ 

បុគាលណាចងេម្រតវូជាមួយនឹងអាក្ស្ដលានជាំសនឿនិង
សកាតខាល ចចាំសរោះអល់សឡាោះ សយងីនឹងម្របកាេេស្រងាា ម



293293

ជាមួយបុគាលសនាោះ» 
២១ កុ្ាំសលីក្អាក្ 

មូណា ាកិ្និងអាក្
ហ្វា េិក្ជាសៅហ្វា យ 

«ចូរពួក្អាក្កុ្ាំសៅពួក្មូណា ាកិ្ថាសៅហ្វា យ    ស យីសបី
សគកាល យជាសៅហ្វា យស្មន   ពិតណាេ់ ពួក្អាក្ស ា្ីឱ្យម្រពោះ
ជាាា េ់ខឹ្ងនឹងពួក្អាក្»។ 

២២ ស្រេតីសចញដាំសណីរ
សោយសម្របីសម្រគឿង
ម្រក្អូប 

«ម្រគប់ស្ភាក្ទាំងអេ់គឹ ៃុណីា។ សៅសពលស្ដលស្រេតីលាប
ទឹក្អប់ ស យីសដីរកាត់មនុេៃម្របេុមួយម្រក្មុ គឺនាងដូចអីុ
សចោះ។ ានន័យថា  ៃុណីា»។ 

២៣ កាត់ ូកុ្មសោយ
អវជិាា  

«បុគាលណាសគកាត់ ូកុ្មឱ្យសោយអវជិាា   គឺក្ាំ ុេរបេ់
សគធ្លល ក់្សៅសលីអាក្ស្ដលបានកាត់ ូកុ្មឱ្យសនាោះ»។ 

២៤ សបាោះបង់េឡាតជុាំ
អាត់និងសបាោះបង់េ
ឡាតអាសេីរ 

«បុគាលណាស្ដលបានសបាោះបង់េឡាតជុាំអាត់ចាំនួនបីដង
សោយម្របាទ និងម្របស្ េ  អល់សឡាោះនឹងសបាោះម្រតាក្ាុងចិតត
របេ់សគ»។ «ជនណាសបាោះបង់េឡាតអាសេីរ សនាោះ អាា៉ល់
របេ់សគម្រតវូចត់ទុក្ជាសា ៈ »។ 

២៥ ស ា្េម្របស្ េក្ាុងការ
េឡាត 

«កិ្ចាេនារវាងសយងីនិងពួក្សគគឺេឡាត ជនណា
សបាោះបង់េឡាត ជនសនាោះជាកាស ាៀរ»។ «រវាងបុគាលាា ក្់
និងអាំសពីេៃរីកិ្គឺេឡាត»។ 

២៦ សដីរកាត់មុខ្អាក្េឡា
ត 

«សបីេិនជាបុគាលស្ដលសដីរកាត់មុខ្អាក្េឡាតដឹងថា 
បាបក្មាវាក្ម្រមិតណាសនាោះ សគនឹងវររង់ចាំរយៈសពល៤០
(ឆ្ា ាំ ឬស្ខ្) ម្របសេរីជាងសដីរកាត់មុខ្អាក្េឡាតសនាោះ»។ 

២៧ នាាំក្លិនអាម្រក្ក់្មក្ា៉
េាិត 

«បុគាលណា ូបខ្ាឹមបារា ាំង   ខ្ាឹមេឬម្រក្ ម គុយឆ្យ    
ចូរកុ្ាំមក្ជិតា៉េាិតរបេ់ពួក្សយងី សម្ររោះពួក្ា៉ឡាអីុកាត់
ទទួលរងការ្ុាំខ្លិនអាម្រក្ក់្ពីអាីស្ដលមនុេៃសលាក្ទទួលរង
នូវខ្លិនអាម្រក្ក់្ស្ដរ»។ 

២៨ បលន់យក្ដីសគ «បុគាលណាបលន់យក្ដីសគមួយចាំអាម   សៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់អ
ល់សឡាោះនឹងយក្ដីម្របាាំពីរជាន់សៅរុ ាំព័ទធសលីសគ»។ 

២៩ និយយរក្យ 
េមតីស្ដលស ា្ីឱ្យ 
អល់សឡាោះសម្រកា្ខឹ្ង 

«ពិតម្របាក្ដ  បុគាលណាបាននិយយរក្យេមតីស្ដលស ា្ី
ឱ្យអល់សឡាោះសម្រកា្ខឹ្ង សោយសគមិនខ្ាល់អាីសស្គោះសនាោះ សគ
នឹងធ្លល ក់្ចូលក្ាុងឋាននរក្សោយស្គររក្យេមតីសនាោះរយៈ
សពល៧០ឆ្ា ាំ»។ 

៣០ និយយសម្រចីនសម្រៅពី
 ៃុសីក្ៀរ អល់សឡាោះ 

«ចូរពួក្អាក្កុ្ាំនិយយសម្រចីនសម្រៅពី ៃុសីក្ៀរអល់សឡាោះ 
ពីសម្ររោះការនិយយសម្រចីនសម្រៅពី ៃុសីក្ៀរអល់សឡាោះវាស ា្ី ឱ្យ
ចិតតរងឹរូេ»។ 

៣១ ពូស្ក្បាំស្ភលសវាហ្វរ «ពិតណាេ ់ អាក្ស្ដលខ្ញុ ាំេអប់បាំផុ្តសៅក្ាុងសលាកី្យ ៍ ស យី
ឃាល តឆ្ង យពីខ្ញុ ាំសៅស្ងងបរសលាក្គឺអាក្និយយសម្រចីន  អាក្ស្ដល
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ពូស្ក្បាំស្ភលសវាហ្វរ និងអាក្ស្ដលពូស្ក្ស្លងេាំដីស ា្ីាត់ ា្ំៗ» 
៣២ សបាក្ម្របាេ់កូ្នសៅ «ោា នបុគាលណាាា ក្ស់្ដលអលស់ឡាោះបានឱ្យសគកាល យជាអាក្

ម្រគប់ម្រគងកូ្នសៅ ស យីសគស្គល ប់សៅស្ងងស្ដលសគម្រតវូអេអ់ាយុ 
ស យីសគជាអាក្សបាក្ម្របាេ់កូ្នសៅរបេ់សគ សលីក្ស្លងស្តអ
ល់សឡាោះហ្វមសគពីឋានេួគ៌»។ 

៣៣ ស្េាងរក្ចាំសណោះដឹង
សដីមបមី្របសយជន៍
សលាកី្យ ៍

«បុគាលណាស្េាងរក្ចាំសណោះដឹងអាីមួយក្ាុងចាំសណាមចាំសនោះ
ដឹងស្ដលសគស្េាងរក្សដីមបអីល់សឡាោះ ស្តបុគាលសនាោះស្បរជា
ស្េាងរក្សដីមបផី្លម្របសយជន៍សលាកី្យ ៍ គឺសៅស្ងងបរសលាក្សគ
នឹងមិនបាន្ុាំក្លិនឋានេគ៌ួសឡយី»។ 

៣៤ អាក្ឥស្គល មស្ដល
វប់រាបអ់ានោា  

«សគមិនអនុញ្ញា តឱ្យអាក្ឥស្គល មខឹ្ងោា ស្លងរាប់អានោា សលីេ
ពីបីស្ងង »។ «បុគាលណាស្ដលសបាោះបង់ខឹ្ងស្លងរាប់អានបង
បអូនរបេ់សគចាំនួនមួយឆ្ា ាំគឺហ្វក់្បីដូចជាេាល ប់សគ»។ 

៣៥ អាំសពីបាបនិងវបិតត ិ «សគបងាា ញការស្គក្លបងសៅក្ាុងដួងចិតតសម្របៀបបីដូចជា
ក្សនាលស្ដលសគតាញមតងមយួៗ សបីដួងចិតតណាទទួលយក្
វបិតតិសនាោះ សគនឹងសៅចាំនុចសលា មួយសៅក្ាុងដួងចិតតសនាោះ»។ 

៣៦ ស្រេតីេុាំបតសី្លងលោះ «ស្រេតីណាាា ក់្េុាំបតសី្លងលោះសោយោា នមូលស តុ  គឺសគ
ហ្វមមិនឱ្យនាង្ុាំក្លិនឋានេួគ៌សឡយី»។ 

៣៧ ឱ្យសគស យីយក្វញិ «អាក្ស្ដលបានឱ្យសគស យីយក្វញិសម្របៀបដូចេតាស្ឆ្ាវាក្អួត
ស យីវាេុីក្មអួតខ្លួនឯង»។ 

៣៨ ស្រេតីបដិសេ្មិនម្រពម
រមួដាំសណក្ជាមួយបត ី

«សៅសពលបតីសៅម្របពនធមក្រមួដាំសណក្ជាមួយ ស្តនាង
បដិសេ្  សទវតាោក់្បណាត ស្គនាងរ ូតដល់សពលម្រពឹក្» 

៣៩ េមលឹងសមីលម្របការហ្វ
រ៉ាម 

 (المحرماَت)

«សគបានក្ាំណត់សលីកូ្នអាោាំនូវចាំស្ណក្ស្ន ៃុណីា សគច
មិនផុ្តសឡយី។  ស្ភាក្ទាំងពីរ ៃុណីាសោយការេមលឹង
សមីល  ម្រតសចៀក្ ៃុណីាសោយការស្គត ប់ ាត់ ៃុណីា
សោយការនិយយ និងស្ដ ៃុណីាសោយ........ ស យីចិតត
សោយការបង៉ម្របាថាា   ស យីការអនុវតតជាក់្ស្េតង ឬ
បដិសេ្សនាោះអាម្រេ័យសលីម្របោប់សភទ»។ 

៤០ ស្រេតីសរៀបការសោយ
ោា នអាណាពាបាល 

«ស្រេតីណាាា ក់្សរៀបការសោយោា នការអនុញ្ញា តពីអាណា
ពាបាល សនាោះការសរៀបការរបេ់នាងចត់ទុក្ជាសា ៈ  
ការសរៀបការរបេ់នាងចត់ទុក្ជាសា ៈ     ការសរៀបការ
របេ់នាងចត់ទុក្ជាសា ៈ»។ 

៤១ អារ ៍ពិរ
 ៍េៃសី ារី 

«ណាពីបានហ្វមសរៀបការេៃសី ារី»។ គឺដនលងនឹងោា ការកូ្នម្រេីឱ្យ
ោា សៅវញិសៅមក្សោយោា នបណាណ ការ»។ 

៤២ យាំសរៀបរាប ់ «បុគាលណាសគយាំសរៀបរាប់(សៅសពលសគស្គល ប់)សគនឹងោក់្ទណឌ ក្មា
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សលីបុគាលសនាោះ សៅស្ងងបរសលាក្សោយស្គរការយាំសរៀបរាប់សនាោះ»។«រ ៉
េូលបានោក្់បណាត ស្គចាំសរោះអាក្ស្ដលយាំសរៀបរាប់និងអាក្ស្ដល
ស្គត ប់ជក់្ចិតតនឹងការយាំសរៀបរាប់»។ 

៤៣ េបងសម្រៅពីអល់
សឡាោះ 

«ជនណាស្ដលេបងនឹងអាីសម្រៅពីអល់សឡាោះ សគពិត ជាកាល យ
ជាអាក្កាស ាៀរ ឬជាអាក្េៃរីកិ្»។ «ជនណាស្ដលចង់េបង 
េូមេបងនឹងអលស់ឡាោះ ឬសៅសេងៀម»។ 

៤៤ េបងកុ្ ក្ «បុគាលណាស្ដលេបងកុ្ ក្សដីមបកីាត់យក្មួយចាំស្ណក្ស្ន
ម្រទពយរបេអ់ាក្ឥស្គល ម សគេបងសបាក្ម្របាេ់ គឺសគនឹងសៅជួប
អល់សឡាោះ ស យីម្រទង់ខឹ្ងេមារចាំសរោះសគ» ។ 

៤៥ េបងក្ាុងការលក់្ដូរ «ចូរម្របងុម្របយត័ាចាំសរោះការេបងសម្រចីនសពក្ក្ាុងការលក់្ដូរ 
សម្ររោះវាស ា្ីឱ្យទាំនិញលក់្ោច់ ស្តោា នពរជ័យ»។ «ការេបង
ស ា្ីឱ្យទាំនិញលក់្ោច់   ក៏្បុ៉ស្នតម្របាក់្ចាំសណញោា នពរជ័យ»។ 

៤៦ អាក្ស្ដលយក្តាំរាបអាក្
កាស ាៀរ 

«ជនណាម្របដូចខ្លួននឹងម្រក្មុណាមួយគឺសគេាិតក្ាុង
ចាំសណាមម្រក្មុសនាោះ»។ «មិនស្មនជាម្រក្មុរបេ់សយងីសទអាក្
ស្ដលម្របដូចខ្លួនសៅនឹងអាក្ដស្ទសម្រៅពីសយងី»។ 

៤៧ ការសរៀបឥដឋស ា្ីសខ្ឿន
ផ្ាូរ 

«រេ៉ ូលុលសឡាោះបានហ្វមការសរៀបឥដឋស ា្ីសខ្ឿនសលីផ្ាូរ 
អងាុយសលីផ្ាូរ  និងស្គងេង់សលផី្ាូរ»។ 

៤៨ ការក្បត់និងលាក់្ពុត «សៅស្ងងគីយ៉ា៉ត់ សៅសពលស្ដលអល់សឡាោះបានម្របមូលផ្តុ ាំ
អាក្ជាំនាន់មុននិងអាក្ជាំនាន់សម្រកាយ  សគសលីក្ទង់េម្រាប់
រាល់អាក្ស្ដលក្បត ់ សគសៅថា សនោះគឺជាការក្បត់របេអ់ាក្
សនោះកូ្នអាក្សនោះ»។ 

៤៩ ការអងាុយសលីផ្ាូរ «ាា ក់្ក្ាុងចាំសណាមពួក្អាក្អងាុយសលីរសងីក្សភលីង  ស យីវាសឆ្ោះ
សខារបេស់គ ល្ុោះដល់ស្េបក្សនាោះម្របសេីរជាងការអងាុយសលផី្ាូរ»។ 

៥០ ស្រេតីសៅ ៃរឺោ៉ះផ្ាូរ «អល់សឡាោះបានោក់្បណាត ស្គស្រេតីស្ដលសៅ ៃរីោ៉ះផ្ាូរ»។ «អុាំមូ
អាតីយោ៉ះបាននិយយថា  សគហ្វមឃាត់ពួក្សយងីមិនឱ្យស្ 
ស្គក្េព ស្តសគមិនហ្វមោច់ខាតមក្សលីពួក្សយងីសនាោះសទ» 

៥១ ជនស្ដលសបីក្ទា រ
េុាំទនសគ 

«បីម្របការស្ដលខ្ញុ ាំនឹងេបងសលីវា ស យីខ្ញុ ាំនឹងនិយយម្របាប់ពួក្
អាក្ ចូរពួក្អាក្ចងចាំវា.... ោា នបុគាលណាាា ក់្សបីក្ទា េុាំទន
សគ សលីក្ស្លងស្តអល់សឡាោះសបីក្ទា ម្រក្ខ្ៃត់សលីសគ»។ 

៥២ សម្របីតស្មលសបាក្
ម្របាេ់ក្ាុងការលក់្

ដូរ 

«រេូ៉លបានហ្វមមិនឱ្យអាក្ទីម្រក្ងុលក់្ដូរឱ្យពួក្អាក្រេ់សៅ
ពសនចរតាមវាលខ្ាច់។ ចូរកុ្ាំលក់្ដូរក្ាុងតស្មលសបាក្ម្របាេ ់
ស យីបុរេាា ក់្ពុាំម្រតវូលក់្ម្របស្ជងសៅសលកីារលក់្ដូរបងបអូន
របេ់សគ»។ 

៥៣ េួររក្របេ់ស្ដល «បុគាលណាស្ដលបានឮបុរេាា ក្់ម្របកាេរក្របេ់ស្ដល
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បាត់សៅក្ាុងា៉េាិត បាត់សៅក្ាុងា៉េាិត ចូរឱ្យសគនិយយថា «َعليَك َللا  «لردها
(េូមអល់សឡាោះកុ្ាំឱ្យអាក្រក្របេ់សនាោះស ញីវញិ)។ ពីសម្ររោះ
ា៉េាិតសគមិនបានក្ស្គងេម្រាប់ស ា្ីអីុចឹងសនាោះសទ»។ 

៥៤ ស្រេតីស ា្ីដាំសណីរសោយ
ោា នម៉ោះរម៉ 

«សគមិនអនុញ្ញា តឱ្យស្រេតីស្ដលានជាំសនឿនឹងអល់សឡាោះនិងស្ងង
អា រ៉ីាត់ ស ា្ដីាំសណីរាា ក់្ឯងក្ាុងរយៈសពលដាំសណីរចាំនួនមួយ
ស្ងងមួយយប់ សលីក្ស្លងស្តានម៉ោះរម៉» 

៥៥ ការកាន់ទុក្េ «សគមិនអនុញ្ញា តឱ្យស្រេតីស្ដលានជាំសនឿនឹងអល់សឡាោះនិងស្ងង
បរសលាក្កាន់ទុក្េសលីេពីបីស្ងងសឡយី សលកី្ស្លងស្តេព
សនាោះជាបតរីបេន់ាង...»។ 

៥៦ អាក្ស្ដលអាំរវនាវ
សៅរក្ក្តីវសងាង 

«ជនណាស្ដលអាំរវនាវសៅរក្ក្តីវសងាង   គឺសគនឹងទទួលបាន
អាំសពីបាបដូចអាក្ស្ដលស ា្ីតាមសគស្ដរ  សោយោា នបាត់បង់
អាំសពីបាបរបេ់ពួក្សគបនតិចសឡយី»។ 

៥៧ អាីស្ដលសគហ្វមក្ាុង
ការផឹ្ក្ 

«រេូ៉លសឡាោះបានហ្វមមិនឱ្យផឹ្ក្ទឹក្តាមាត់ដប ឬាត់
ងង់ស្េបក្»។ «ណាពីបានហ្វមមិនឱ្យផឹ្ក្ទឹក្សោយវរ»។ 

៥៨ ផឹ្ក្នឹងេាភ រៈស្ដល
ស ា្ីពីាេនិងម្របាក់្ 

«ចូរពួក្អាក្កុ្ាំផឹ្ក្នឹងេាភ រៈស្ដលស ា្ីពីាេនិងម្របាក់្ 
ស យីចូរពួក្អាក្កុ្ាំរក់្ម្រក្ណាត់េូម្រតទន់ និងម្រក្ណាត់
េូម្រតសម្រគីម។ របេទ់ាំងសនោះេម្រាប់ពួក្សគ(ពួក្អាក្ោា ន
ជាំសនឿ)សៅក្ាុងសលាកី្យ ៍ ស យីេម្រាប់ពួក្អាក្ទាំងអេោ់ា
សៅស្ងងបរសលាក្»។ 

៥៩ ផឹ្ក្នឹងស្ដសឆ្ាង «ចូរពួក្អាក្កុ្ាំ ូបនឹងស្ដសឆ្ាង ស យីក៏្មិនម្រតវូផឹ្ក្នឹងស្ដ
សឆ្ាងស្ដរ ពីសម្ររោះស្េៃតានេុីនឹងស្ដសឆ្ាង ផឹ្ក្នឹងស្ដសឆ្ាង»។ 

៦០ ផ្តត ច់ស្ខ្ៃរ ុ៉មី «មិនបានចូលឋានេគ៌ួសទអាក្ស្ដលផ្តត ច់ស្ខ្ៃរ ុ៉មី»។ 
៦១ សបាោះបង់ការ 

េឡាវាតសៅសលី
ណាពី 

«គួរឱ្យអាា៉េ់ណាេ!់អាក្ស្ដលឮសគរ ាំឭក្អាំពីខ្ញុ ាំស្តសគមិន
បានេឡាវ៉ាតមក្ចាំសរោះខ្ញុ ាំ»។ «អាក្ស្ដលក្ាំណាញ់គឺអាក្
ស្ដលឮសគរ ាំឭក្អាំពីខ្ញុ ាំស យីសគមិនេឡាវ៉ាតមក្ចាំសរោះខ្ញុ ាំ»។ 

៦២ ានស្ឆ្ាសៅជាមួយ «ជនណាានស្ឆ្ាសៅជាមួយ សម្រៅពីទុក្េម្រាប់បរបាញ់ ឬ
ការររេតារ នៈគឺសគនឹងខាតបង់ផ្លបុណយរបេ់សគ
សរៀងរាល់ស្ងងចាំនួនពីរគីរន៉»។ 

៦៣ ការស ា្ីទរណុក្មា
សលីេតារ នៈ 

«សគស ា្ីទរណុក្មាសលីស្រេតាីា ក់្ សោយស្គរេតាឆ្ា ស្ដលោត់
បាន ុាំឃាាំងវារ ូតដលស់្គល ប់ ស យីោត់ម្រតវូចុោះនរក្»។ 

៦៤ រក់្ក្ណតឹ ងឱ្យេតា
រ នៈ 

«សទវតាមិនរមួដាំសណីរសៅជាមួយ នឹងដាំសណីរណាស្ដលាន
េតាស្ឆ្ានិងក្ណតឹ ង»។ «ក្ណតឹ ងជាឧបក្រណ៍សភលងរបេ់ស្ ៃ
តន»។ 

៦៥ រមិលគុណសៅសពល សៅសពលស្ដលអាក្បានស ញីបុក្ាលស្ដលសគបានម្របទន
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សគផ្តលលាភេកាា រៈ លាភេកាា រៈសៅសលីសលាកិ្យសនោះក្ាុងអាំសពីបាប់របេស់គពិត
ណាេ់វាជាការពនាសពល បនាា ប់មក្េូម្រត«ដូសចាោះ សៅ
សពលស្ដលពួក្សគបានសភលចនូវអាសី្ដលសគ (អល់សឡាោះ)បាន
រ ាំលឹក្ពួក្សគសនាោះ សយងីបានសបីក្ទា រទាំងឡាយ ស្នអាីៗ
(ម្របការលអ)ទាំងអេឱ់្យពួក្សគ លុោះសៅសពលស្ដលពួក្សគ
បាន សម្រតក្ម្រតអាលនឹងអាីស្ដលសគបានផ្ាល់ឱ្យសនាោះ សយងីក៏្
ោក់្ទណឌ ក្មាពួក្សគភាល ម សពលសនាោះម្រស្គប់ស្តពួក្សគ
បាត់បង់អេនូ់វក្ាីេងឃមឹ។

៦៦ ចង់បានម្របសយជន៍
សលាកី្យ ៍

«ជនណាចង់បានម្របសយជន៍សលាកី្យ ៍ សនាោះអល់សឡាោះនឹង
ស ា្ីឱ្យខ្ាោះខាតជានិចា។ ម្រទង់ស ា្ឱី្យការងាររបេ់សគរប៉ាត់រប៉ា
យ។    សៅក្ាុងក្សលាកី្យស៍គពុាំទទួលបានសលេីពីអាីស្ដល
ម្រទង់បានលខិិ្តក្ាំណត់េម្រាប់សគ»។ 
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ផ្លូវរបេ់អាក្សៅកាន់ឋានេួគ៌ឬឋាននរក្ 
 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ    چ 
ានន័យថា« ឱ្បណាត លអាក្ស្ដលានជាំសនឿ! ចូរពួក្អាក្សកាតខាល ចអល់សឡាោះ 

ស យីគិតពិចរណាខ្លួនឯងនូវអាីស្ដលខ្លួនបានស្ាីេម្រាប់ស្ងងស្េអក្»។ 
ផ្ាូរ:  
ជាក្ស្នលងចុោះចតដាំបូងបងអេ់ស្នស្ងងអា រ៉ីាត់។ ជារសដត សភលងីេម្រាប់ពកួ្កាស ាៀរ 
និងពួក្មូណា ាគីនី ស យីជាេួនចារដ៏លអឥតសខាា ោះេម្រាប់អាក្ានជាំសនឿ។ 
ានរវ៉ីាយ៉ត់និយយអាំពីទរុណក្មាចាំសរោះអាក្ស្ដលស្ាីសលាេីដូចជា : 
េាអ តទឹក្សនាមមិនបានម្រជោះស្គអ ត   និយយបងេូចសគ   លួចម្រទពយជ័យភ័ណឌ  
និយយកុ្ ក្    សដក្ម្រជលុខានេឡាត   សបាោះបង់អាល់គួរអាន   ៃុណីា លីវត៉
(ម្របេុរមួរក័្សភទដូចោា )  ចងការម្របាក់្ មិនេងបាំណុលសគ។ល។  
ទសងាីស្ដលនាាំឱ្យរចួផុ្តពទីរុណក្មាសនោះាន: អាំសពីលអស្ដលម្រជោះថាល ចាំសរោះអល់សឡាោះ។  
េុាំពីអល់សឡាោះឱ្យម្រទង់បសញ្ា ៀេពីទរុណក្មារបេ់ម្រទង់។ េូម្រតេូសរ៉ាោះអាល់មុល
ក៍្។ល។ អាក្ស្ដលសគការររពសីភលីងនរក្ាន: អាក្ស្គល ប់េា ុតី អាក្វរសជងីសៅ
េមរភូមិ  អាក្ស្គល ប់សៅស្ងងជុាំអាត់ អាក្ស្គល ប់សោយវសឺរោះ។ល។ 
ផ្លុ ាំស្េាង:  
គឺជាស្េាងដ៏្ាំម ាិស្ដលសទវតាអុីម្រស្គស ាលោក់្ជាប់សៅនងឹាត់  រង់ចាំសពល
ណាសគបញ្ញា ឱ្យផ្លុ ាំ។   ការផ្លុ ាំបាំភ័យ  អល់សឡាោះបានានម្រពោះបនាូលថា៖ 
ានន័យថា : «សគបានផ្លុ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ ាំ
ស្េាង សពលសនាោះអាក្ស្ដលសៅសលីសម ជាសម្រចីនជាន់ នងិអាក្ស្ដលសៅសលីស្ផ្នដី
បានភ័យតក់្េលុតស្គល ប់ទាំងអេ់ សលីក្ស្លងអាក្ស្ដលអល់សឡាោះម្រទង់េពាម្រពោះទ័យ
មិនឱ្យស្គល ប់» (អា ៃ ៃូសមីរ ៦៨)។ ចម្រក្វាលទាំងមូលម្រតវូរលាយស្គបេូនយ។ បនាា ប់ពី
៤០ (ស្ងង ឬឆ្ា ាំ) សគផ្លុ ាំឱ្យរេ់សឡងីវញិ។ អល់សឡាោះបានានម្រពោះបនាូលថា: 
ានន័យថា: «បនាា  چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ ប់មក្សគផ្លុ ាំវាមតងសទៀត សពល
សនាោះម្រស្គប់ស្តពកួ្សគសម្រកាក្សឡងីរង់ចាំសមលីអាីស្ដលអល់សឡាោះនងឹស្ាីចាំសរោះពួក្សគ» (អា
 ៃ ៃូសមីរ ៦៨) 
ការបសងាីតឱ្យរេ់សឡងីវញិ: 
អល់សឡាោះបញ្ាូ នទឹក្សភលៀងស្ដលស្ាីឱ្យរូបកាយរបេ់ស្គក្េពដុោះសឡងីវញិ (ដុោះ
សចញពីឆ្អឹងក្ញ្ាូ ញគូង)។ សគនឹងកាល យជាមនុេៃងាីស្ដលានជីវតិអតមៈ។ រេ់
សឡងីវញិសដីរសជីងទសទ ម្រស្គតខ្លួនទសទោា នេសមលៀក្បាំរក់្  មិនទន់ខ្តាន់ (មិន
ទន់កាត់ស្េបក្ចុងអងាជាត)ិ។ ពួក្សគសមីលស ញីពួក្សទវតា និងជនិ។ ពួក្សគរេ់

ដាំសណីរអតមៈ
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សឡងីវញិតាមរូបភាពស្នទសងាីរបេ់ពួក្សគ។   
ការម្របមូលផ្តុ ាំ:  
អល់សឡាោះម្រទង់ម្របមូលផ្តុ ាំេតាសលាក្ទាំងអេ់សដមីបជីាំនុាំជម្រមោះ។ េតាសលាក្
ទាំងឡាយភ័យេលន់សស្គល តក់្េលុតហ្វក់្ដូចជាមនុេៃម្រេវងឹសជាគជាាំសៅស្ងងដ៏ម ាិ 
មួយស្ងងសេានីឹងម្របាាំមនឺឆ្ា ាំ។ ការរេ់សៅរបេ់ពួក្សគសៅក្ាុងសលាក្ីយហ៍្វក់្ដូចជាមួយ
សា៉ង។ ម្រពោះអាទិតយខ្ិតមក្ជតិចាំននួមយួស្ម៉ល៍។ មនុេៃសលាក្លង់សញីេខ្លួនឯង
អាម្រេ័យតាមអាំសពីនងិអាា៉ល់របេ់ពកួ្សគ។ សៅស្ងងសនាោះពកួ្អាក្ទន់សខ្ាយសឈាល ោះ
ោា ជាមយួនឹងពួក្អាក្ម្រក្អតឺម្រក្ទម។ អាក្កាស ាៀរសឈាល ោះោា ជាមួយនឹងស្ដគូរបេ់ពកួ្
សគគឺស្េៃតាន។ ពួក្សគោក់្បណាត ស្គោា ។ ពួក្អាក្ស្ដលបានម្របម្រពតឹតអាំសពអីយុតតិ្ ម៌
(េៃរីកិ្)បានខាាំស្ដខ្លួនឯង។ សគអូេ ឋាននរក្មក្សោយានស្ខ្ៃបសងាៀរានចាំនួន
ម្របាាំពីរមុឺនស្ខ្ៃ។ ស្ខ្ៃបសងាៀរនីមយួៗានា៉ឡាអីុកាត់ចាំននួម្របាាំពីរមុនឺនាក់្ក្ាំពុងចប់
ទញ។   សៅសពលស្ដលពកួ្កាស ាៀរបានស ញី ពួក្សគចង់សលាោះខ្លួនឯង ឬចង់កាល យ
ជាដ។ី  រឯីពកួ្អាក្ម្របម្រពឹតតសលាេីវញិ:  ដូចជាអាក្មិនម្រពមបង់ ាកាត់ ម្រទពយរបេ់សគ
កាល យជាបនាោះសភលងីេម្រាប់អ ុតខ្លួនរបេ់សគ។ ពកួ្អាក្ម្រក្អតឺម្រក្ទមម្រតវូសគម្របមូលដូច
ម្រេសាច។ សគបក្អាម្រកាតអាក្ស្ដលសបាក្ម្របាេ់ នងិអាក្ស្ដលសក្ងម្របវញ័្ា  សចរបលន់ 
សចរលចួនងឹនាាំមក្ជាមួយនឹងអាីស្ដលខ្លួនបានលចួសគ។ ការពតិ នងិសរឿងអាង៌ក្ាំបាាំង
ម្រតវូលាតម្រតោងសៅស្ងងសនាោះ។ សៅស្ងងសនាោះស្ដរអាក្សកាតខាល ច(តកឹ្វ៉ា) ពុាំានភាព
ភ័យខាល ច។ មនិម្រតមឹស្តបុ៉សណាណ ោះពកួ្សគឆ្លងកាត់ស្ងងសនាោះដូចជាេឡាត ៃ  ូ ួរ។ 
េាហ្វា អាត់ដ៏ម ាិ:  
ការេាហ្វា អាត់សនោះជាេិទធិពិសេេរបេ់ណាពីសយងីមូហ្វាំា៉ត់ស្តាា ក់្គត់ចាំសរោះ
េតាសលាក្សៅស្ងងម៉ោះសេៃរីសដីមបរី ាំសោោះសម្រោោះពួក្សគ និងេុាំអនុញ្ញា តឱ្យអល់សឡាោះជាំនុាំ
ជម្រមោះពួក្សគ។  េាហ្វា អាត់សផ្ៃងសទៀតសម្រៅពីស្ងងម៉ោះសេៃរី េម្រាប់ណាពីផ្ងនិង
េម្រាប់អាក្សផ្ៃងផ្ង។  ដូចជាការេាហ្វា អាត់េុាំឱ្យម្រេង់ពួក្អាក្ានជាំសនឿពីសភលីងនរក្ 
និងសលីក្ឋានៈរបេ់ពួក្សគ។ 
ជាំនុាំជម្រមោះ:មនុេៃទាំងអេ់វរជាជួរបងាា ញខ្លួនដល់ម្រពោះជាាា េ់របេ់ពួក្សគ។ ម្រទង់
នឹងបងាា ញឱ្យពកួ្សគស ញីនូវទសងាីរបេ់ពកួ្សគ ស យីម្រទង់េួរពួក្សគអាំពីទសងាីសនាោះ។ 
េួរអាំពីអាយុ យុវវយ័ ម្រទពយេមបតតិ ចាំសណោះដងឹ និងក្ិចាេនា។ សគនឹងេួរអាំពីលាភ
េកាា រៈ ការស្គត ប់ ការសមីលស ញី និងចិតត។ ពកួ្កាស ាៀរនងិពកួ្មូណា ាកិ្ម្រតវូជាំនុាំជាំ
រោះសៅចាំសរោះមុខ្េតាសលាក្ទាំងឡាយជាការម្របាងដល់ពកួ្សគ។ សគបងាា ញភេតុ
តាងោក់្ពួក្សគ។ សគយក្មនុេៃ នងិដ ី ស្ងង  យប់ ម្រទពយេមបតតិ សទវតានងិអវៈយវៈ
របេ់ពកួ្សគស្ាសី្គក្ៃសីលីពកួ្សគសដីមបឱី្យពួក្សគទទលួស្គា ល់។ អាក្ានជាំសនឿអល់
សឡាោះសៅសៅេួរស្តពីរនាក់្ម្រទង់។ សគបានទទួលស្គា ល់ក្ាំ ុេរបេ់ខ្លួន រ ូតដល់
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សគស ញីថា ខ្លួនសគម្រតវូវនិាេ។ ម្រទង់បានានម្រពោះបនាូលសៅកាន់សគថា ានន័យថា: 
«សយងីបានបិទបាាំងអាក្សៅក្ាុងសលាក្ីយស៍ យីសៅស្ងងសនោះសយងីបានអនុសម្រោោះវា
ឱ្យអាក្»។ អុាំា៉ត់មូហ្វាំា៉ត់ម្រតវូទទួលការជាំនុាំជម្រមោះមុនសគបងអេ់។ អាា៉ល់ស្ដលសគ
ជាំនុាំជម្រមោះមុនសគបងអេ់គេឺឡាត និងការកាត់ក្តីមុនដាំបូងបងអេ់គឺការេាល ប់ោា ។  
ការេុេស្គយស្នបញ្ា ីអាា៉ល់:  
បនាា ប់មក្បញ្ា ីអាា៉ល់បានេុេស្គយស យី ពួក្សគនងឹទទលួយក្បញ្ា ីសរៀងៗខ្លួន។
អល់សឡាោះបានានបនាូលថា៖ چژژڑڑکککچ ានន័យថា:«បញ្ា ី
សនោះោា នទុក្សចលអាំសពីតូច្ាំ សលីក្ស្លងស្តានក្ត់ម្រតាទុក្ទាំងអេ់» (អាល់ក្ោះ ា ី៤៩)។ 
 អាក្ានជាំសនឿទទួលបញ្ា ីនងឹស្ដស្គត ាំ ស យីកាស ាៀរ និងមូណា ាកិ្ទទួលបញ្ា ី
នឹងស្ដសឆ្ាង និងសៅពីសម្រកាយខ្ាង។ 
ជញ្ា ីង:  
បនាា ប់មក្ សគងលឹងអាំសពី ឬអាា៉ល់របេ់េតាសលាក្ទាំងអេ់ សដីមបតីបេាងឱ្យពួក្
សគតាមអាំសពីរបេ់ពួក្សគ។ ជាជញ្ា ីងពិតៗលអិតលអន់ានេស្ម្រងក្ពីរ។ ងលឹងសៅ្ងន់
ទល់ស្តអាា៉ល់សនាោះម្រេបចាប់ សស្គា ោះេចាំសរោះអល់សឡាោះ។ អាំពីអាា៉ល់ស្ដល
ងលឹងសៅ្ងន់សនាោះគឺ « اللُ  إَِلَّ  إَِلَ  ََل  » េីល្ម៌លអ និងការ ៃុសីក្ៀរដូចជា « َِْمُدهلل  «احلْ
« ِِبَْمِدهِ  اللِ  ُسْبَحانَ  َو » « الَْعِظْيمِ  اللِ  ُسْبَحانَ  »។ សគជម្រមោះបញ្ា ីកាត់ក្ងោា ឱ្យមនុេៃសលាក្
សោយអាំសពីលអនិងអាំសពីអាម្រក្ក់្របេ់ពួក្សគ។ 
ម្រេោះទឹក្:  
បនាា ប់មក្អាក្ានជាំសនឿនាាំោា សៅកាន់ម្រេោះទឹក្។ នរណាបានផឹ្ក្ទកឹ្ម្រេោះសនោះ 
អាក្សនាោះនងឹមិនសម្រេក្ទឹក្ជាសរៀងរ ូត។ ម្រគប់ណាពទីាំងអេ់ានម្រេោះទឹក្មួយ     
ស្តម្រេោះទឹក្របេ់ណាពីមូហ្វាំា៉ត់្ាំជាងសគ។ ទឹក្ម្រេោះសនោះេេាុោះជាងទឹក្សោោះសោ វា
ស្ផ្អមជាងទឹក្ ាុ ាំ ម្រក្អូបជាងទកឹ្អប់  សម្រគឿងភាជន៍របេ់វាស្ាពីីាេនិងម្របាក់្ ាន
ចាំនួនសម្រចីនដូចផ្តា យ។ ម្រេោះទឹក្សនោះានបសណាត យស្វងជាងពីបឹងស្អឡោះសៅ ៃក្
ោនីដល់សអសដនសៅសទៀត។ ទកឹ្ម្រេោះសនោះ ូរមក្ពទីសនលកាវសេីរ។ 
ការស្គក្លបងពួក្អាក្ានជាំសនឿ:  
សៅស្ងងជួបជុាំចុងសម្រកាយ ពួក្កាស ាៀរសដីរតាមរូបបដិាស្ដលពួក្សគបានសោរពេកាា រៈ។ 
រូបបដិាសនាោះនាាំពួក្សគសៅចុោះឋាននរក្ទាំងម្រក្មុៗដូច ាូងេតា។ អាក្ខ្លោះសោយ
សជីង ខ្លោះសទៀតលូនផ្តា ប់មុខ្។  ោា នសៅេល់សម្រៅពីពកួ្អាក្ានជាំសនឿនងិពួក្មូ
ណា ាគីីន។ អល់សឡាោះម្រទង់បានយងមក្កាន់ពួក្សគ ស យីេួរថា សតីពកួ្អាក្រង់
ចាំអាី? ពួក្សគសឆ្លីយថា ពួក្សយងីខ្ញុ ាំរងចាំម្រពោះជាាា េ់របេ់ពួក្សយងី។ ពួក្សគ
ស្គា ល់ម្រទង់សៅសពលម្រទង់សេយីក្ាំភួនសជីងរបេ់ម្រទង់ ស យីពួក្សគឱ្នេ ូសជាត 
សលីក្ស្លងស្តពួក្មូណា ាគីីន។ អល់សឡាោះម្រទង់បានានម្រពោះបនាូលថា : 
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ានន័យថា : «សៅស្ងងស្ដលអល់សឡាោះម្រទង់ چحس  خس  مس  حص  مص  جض  حض  خض  مضچ 
សេីយបាទ(ក្ាំភនួសជីង)របេ់ម្រទង់ ស យីសគសៅពកួ្សគឱ្យមក្េ ូសជាត ស្តពកួ្សគមិន
អាចេ ូសជាតបានសឡយី» (អាលក់្៏ឡាាំ ៤២)។  បនាា ប់មក្ពួក្សគតាមម្រទង់ សគោក់្ស្គព នេុីរ ៉
ត ស យីផ្តល់ពនលឱឺ្យពកួ្អាក្ានជាំសនឿ នងិពនលត់ពនលឺរបេ់ពកួ្មូណា ាគីីន។ 
ស្គព នេុីរត៉:   
ស្គព នសនោះេនធងឹសលីស្ផ្ាឋាននរក្ សដីមបឱី្យអាក្ានជាំសនឿសដីរឆ្លងសៅកាន់ឋានេួគ៌។ 
ណាពីបានពិពណ៌នាថា : ានន័យថា« ស្គព នេុីរត៉សនោះរអិល វរមិនជាប់ ានដសងាៀប
ចប់  និងតមពក់្ដូចបនាល ដាំបងយក្ៃ ...សេតីងជាេរស្េេក់្ និងមុតជាងស្ផ្លោវ»(មូេលីម)។ 
សៅសលីស្គព នសនោះសគផ្តល់ពនលឺឱ្យអាក្មូេលមីតាមទាំ ាំស្នអាំសពលីអរបេ់សគ។ ពនលឺខ្ពេ់
ជាងសគដូចភាាំ ទបជាងសគសេាចុីងម្រាមសមសជីងរបេ់សគ។ ពនលឺសនោះបាំភលឱឺ្យពួក្សគសដីរ
ឆ្លងស្គព នសៅតាមក្ម្រមិតស្នអាំសពីលអរបេ់ពួក្សគ។ អាក្ានជាំសនឿសដីរឆ្លងសលឿនស្ាី
ដូចមួយពម្រពចិស្ភាក្ ដូចសផ្លក្បសនាា រ ដូចខ្យល់ ដូចេតាស រី ដូចសេោះផ្តយ ដូចជោិះ
យនជាំនិោះ។ ានន័យថា«ានអាក្ខ្លោះឆ្លងរចួផុ្តសោយេុវតាិភាព ខ្លោះសទៀតរចួផុ្ត
សោយម្រតវូដសងាៀបចប់ោច់សោចស្គច់សោយក្ស្នលង ស យីខ្លោះសទៀតម្រតវូសបាោះទាល ក់្
សៅក្ាុងនរក្ចហ្វន់ណាាំទាំងផ្តា ប់មុខ្។(អាល់ពូខ្រ ីនិងមូេលឹម)។ 
ចាំស្ណក្ឯពួក្មូណា ាគីីនោា នពនលឺេម្រាប់បាំភលឺផ្លូវពួក្សគ។ ពួក្សគម្រតលប់សម្រកាយ
វញិ ស យីម្រតវូសគឃាាំងរបងខ្ណឌ រវាងពួក្សគនិងពួក្អាក្ជាំសនឿ។ បនាា ប់មក្ពួក្សគ
ពាយមឆ្លងកាត់ស្គព នមតងសទៀត ស្តម្រតវូធ្លល ក់្សៅក្ាុងសភលីងនរក្ទាំងអេ់ោា ។ 
ឋាននរក្:  
ពួក្កាស ាៀរចូលនរក្មុនសគ។   បនាា ប់មក្  ពួក្អាក្ានជាំសនឿខ្លោះស្ដលបាន
ម្របម្រពឹតតអាំសពីបាប។ បនាា ប់មក្សទៀត ពួក្មូណា ាគីីន។ ឋាននរក្ានទា រម្របាាំពីរ។ 
ក្សតត របេ់វាខាល ាំងជាងក្សតត សភលងីសលាក្ីយច៍ាំនួន៧០ដង។ សៅក្ាុងសភលីងនរក្ពួក្កា
ស ាៀរានាឌ្ាំសដីមបឱី្យពួក្សគភលក្ៃរេជាតទិរុណក្មា។ ចសនាល ោះស្គា ទាំងពីររបេ់
ពួក្សគានចាង យរយៈសពល៣ស្ងង។ ស្ាញថាា មរបេ់ពកួ្សគដូចភាាំអូ  ុត។ ស្េបក្
ម្រកាេ។ សម្រគឿងផ្ឹក្របេ់ពកួ្សគជាទឹក្សៅត  ស្ដលអាចស្ាីឱ្យសរោះសវៀនរបេ់ពកួ្សគ
រសលោះរលួយ។ ចាំណីរបេ់ពកួ្សគគឺសដីមបនាល  ៃកឹ្គូម ទឹក្ខ្ាុោះ។ សភលីងនរក្សខ្ាយ
បាំផុ្តគឺសគោក់្រសងីក្សភលងីពីរដុាំសៅខាងសម្រកាមបាតសជងីទាំងពីរវាពុោះដល់ខ្ួរក្ាល។ 
ជសម្រតរបេ់វាសម្រៅខាល ាំងណាេ់។ សបីសគសបាោះទរក្សៅ ទរក្សនាោះនឹងានអាយុ
៧០ឆ្ា ាំមុននឹងសៅដល់បាតរបេ់វា។ អូេេម្រាប់បងាា ត់សភលីងនរក្គពឺួក្កាស ាៀរ 
និងដុាំងា។ ខ្យល់វាានជាតិពុល មលប់របេ់វាជាស្ផ្ៃងសលា ខាល ាំង។ សភលងីនរក្សឆ្ោះ
បាំផ្តល ញអាីម្រគប់យ៉ង។ មិនបនៃល់អាីទាំងអេ់ ស យីក៏្មិនទុក្អាីសចលស្ដរ។ សឆ្ោះ
ស្េបក្ធ្លល យដល់ឆ្អឹង។ នងិសឆ្ោះរាលោលដល់សបោះដូង។ សភលីងនរក្ពុោះក្សស្រញ្ញា ល 
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និងបាំភាយក្សតត របេ់វា។ ក្ាុងចាំសណាម១រន់នាក់្ ាន៩៩៩នាក់្ម្រតវូចុោះនរក្។ 
េសមលៀក្បាំរក់្របេ់ពកួ្សគស្ាពីីសភលីង។ សោយស្គរទរុណក្មាសនោះ ស្េបក្របេ់ពួក្
សគម្រតវូសឆ្ោះសខាល ច រសលោះរលួយ សម្រក្ៀមេាិត ស្ម្របសៅជាពណ៌សលា ។ 
ស្គព នចាំសកាង:  
ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា: ានន័យថា: «អាក្ានជាំសនឿបានរចួផុ្តពីឋាននរក្ 
ស យីម្រតវូសគឃាាំងសៅសលីស្គព នចាំសកាងសៅចសនាល ោះរវាងឋានេួគ៌និងឋាននរក្។ សគ
នឹងជម្រមោះបញ្ា ីកាត់ក្ងោា រវាងពួក្អាក្ានជាំសនឿស្ដលានសរឿងអយុតតិ្ម៌ជាំរក់្វាក់្
វនិោា កាលសៅសលាក្ីយ។៍ រ ូតដល់ជម្រមោះេាអ តរចួរាល់ និងស្គអ តេអាំស យី សគ
អនុញ្ញា តឱ្យពួក្សគចូលឋានេគ៌ួ។  េូមេបងចាំសរោះអល់សឡាោះស្ដលជីវតិមូហ្វាំា៉ត់
េាិតក្ាុងស្ដរបេ់ម្រទង់ ពួក្សគាា ក់្ៗអល់សឡាោះនឹងបងាា ញផ្លូវសៅកាន់ផ្ាោះរបេ់ពួក្សគ
សៅក្ាុងឋានេួគ៌ ដូចជាពួក្សគស្គា ល់ផ្ាោះរបេ់ខ្លួនសៅក្ាុងសលាក្ីយ»៍ (អាល់ពូខ្រ)ី។ 
ឋានេួគ៌:  
ជាក្ស្នលងស្គា ក់្សៅេម្រាប់អាក្ានជាំសនឿ។ សគក្ស្គងឋានេគ៌ួពីម្របាក់្ ាេ នងិដី
ឥដឋវា្ុាំក្លិនទកឹ្អប់។  ម្រក្េួវាេុទធស្តតបូងសពម្រជ ដីវាជាសលាៀត។ ឋានេគ៌ួានទា ម្របាាំ
បី។ ទទឹងទា នីមយួៗានចាង យរយៈសពលសដីរ៣ស្ងង។   បុ៉ស្នតមនុេៃចូលវាសម្រចីនសៅ
ស្តេាោះ។ សៅក្ាុងឋានេួគ៌ាន ១០០ជាន់ ស យីជាន់នមីួយៗានចាង យរវាង
សម នងិដ។ី ឋានេួគ៌ស ាៀរសឌាេជាជាន់ខ្ពេ់បាំផុ្ត។ សៅទីសនោះជាម្របភពទឹក្ទសនល
ឋានេួគ៌។ ដាំបូលឋានេួគ៌សនោះគឺរាជបលល័ងារបេ់អល់សឡាោះជាាា េ់។ ទកឹ្ទសនលសនោះ
 ូរសោយោា នដងឬសម្រតីយ។  អាក្ានជាំសនឿអាចបញ្ញា ឱ្យវា ូរតាមចិតតចង់។  ទកឹ្
ទសនលឋានេគ៌ួានទសនលទឹក្ ាុ ាំ ទឹក្សោោះសោ ម្រស្គ នងិទកឹ្្មាតា។ ចាំណីអាហ្វររបេ់
ពួក្សគសៅជតិខ្លួនបសងាយីងាយម្រេលួយក្មក្ទទលួទន។ សៅក្ាុងឋានេួគ៌ានជាំរុ ាំ
ស្ាីពីគុជានរូងខាងក្ាុង។ ទទឹងវាម្របស្វង៦០ស្មល៍។ ម្រជងុនីមួយៗានម្រគសួ្គររេ់
សៅ។ អាក្សៅឋានេួគ៌  ោា នដុោះសរាមខ្លួន និងោា នពុក្ចងាា  ម្រតបក្ស្ភាក្សលា ដូចនលិ 
រក្ាភាពយុវវយ័មិនងាយចេ់ជរា ស យីេសមលៀក្បាំរក់្របេ់ពួក្សគក៏្មនិចេ់សរច
រលិស្ដរ។  ោា នការបត់សជងីតូច បត់សជីង្ាំ ោា នភាពក្ខ្ាក់្។ ម្រកាេេតិេក់្ស្ាីពី
ាេ សញីេពកួ្សគគឺខ្លនិដូចទកឹ្អប់។ ម្របពនធរបេ់ពកួ្សគម្រេេ់ស្គអ ត សៅម្រក្មុាំ គួរ
ជាទីម្របតិព័ទធរបេ់ស្គា មី ានអាយុសក្ាងម្រេក្រៗោា ។ អាក្ស្ដលចូលមុនសគគណឺាពី
មូហ្វាំា៉ត់ នងិបណាត ណាពទីាំងឡាយ។ អាក្ស្ដលចូលឋានេួគ៌ស្ដលានឋានៈ
ទបជាងសគម្រទង់ម្របទនឱ្យសគតាមក្តីម្រេស្មរបេ់សគសទាជាដប់។  អាក្បសម្រមីរបេ់ពួក្
សគសក្ាងៗមនិងាយចេ់ជរា និងមនិងាយស្គល ប់។ ពកួ្សគសម្របៀបបាននឹងម្រោប់គជ់
ស្ដលសគោក់្តាាំងលមអ។ សេចក្តីេុខ្ស្ដលឧតតុងាឧតតមបាំផុ្តគឺការសមលីស ញីអល់
សឡាោះជាាា េ់ ការទទលួបាននូវការេពាម្រពោះទ័យរបេ់ម្រទង់ និងានជីវតិអមតៈ។



និងបាំភាយក្សតត របេ់វា។ ក្ាុងចាំសណាម១រន់នាក់្ ាន៩៩៩នាក់្ម្រតវូចុោះនរក្។ 
េសមលៀក្បាំរក់្របេ់ពកួ្សគស្ាពីីសភលីង។ សោយស្គរទរុណក្មាសនោះ ស្េបក្របេ់ពួក្
សគម្រតវូសឆ្ោះសខាល ច រសលោះរលួយ សម្រក្ៀមេាិត ស្ម្របសៅជាពណ៌សលា ។ 
ស្គព នចាំសកាង:  
ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា: ានន័យថា: «អាក្ានជាំសនឿបានរចួផុ្តពីឋាននរក្ 
ស យីម្រតវូសគឃាាំងសៅសលីស្គព នចាំសកាងសៅចសនាល ោះរវាងឋានេួគ៌និងឋាននរក្។ សគ
នឹងជម្រមោះបញ្ា ីកាត់ក្ងោា រវាងពួក្អាក្ានជាំសនឿស្ដលានសរឿងអយុតតិ្ម៌ជាំរក់្វាក់្
វនិោា កាលសៅសលាក្ីយ។៍ រ ូតដល់ជម្រមោះេាអ តរចួរាល់ និងស្គអ តេអាំស យី សគ
អនុញ្ញា តឱ្យពួក្សគចូលឋានេគ៌ួ។  េូមេបងចាំសរោះអល់សឡាោះស្ដលជីវតិមូហ្វាំា៉ត់
េាិតក្ាុងស្ដរបេ់ម្រទង់ ពួក្សគាា ក់្ៗអល់សឡាោះនឹងបងាា ញផ្លូវសៅកាន់ផ្ាោះរបេ់ពួក្សគ
សៅក្ាុងឋានេួគ៌ ដូចជាពួក្សគស្គា ល់ផ្ាោះរបេ់ខ្លួនសៅក្ាុងសលាក្ីយ»៍ (អាល់ពូខ្រ)ី។ 
ឋានេួគ៌:  
ជាក្ស្នលងស្គា ក់្សៅេម្រាប់អាក្ានជាំសនឿ។ សគក្ស្គងឋានេគ៌ួពីម្របាក់្ ាេ នងិដី
ឥដឋវា្ុាំក្លិនទកឹ្អប់។  ម្រក្េួវាេុទធស្តតបូងសពម្រជ ដីវាជាសលាៀត។ ឋានេគ៌ួានទា ម្របាាំ
បី។ ទទឹងទា នីមយួៗានចាង យរយៈសពលសដីរ៣ស្ងង។   បុ៉ស្នតមនុេៃចូលវាសម្រចីនសៅ
ស្តេាោះ។ សៅក្ាុងឋានេួគ៌ាន ១០០ជាន់ ស យីជាន់នមីួយៗានចាង យរវាង
សម នងិដ។ី ឋានេួគ៌ស ាៀរសឌាេជាជាន់ខ្ពេ់បាំផុ្ត។ សៅទីសនោះជាម្របភពទឹក្ទសនល
ឋានេួគ៌។ ដាំបូលឋានេួគ៌សនោះគឺរាជបលល័ងារបេ់អល់សឡាោះជាាា េ់។ ទកឹ្ទសនលសនោះ
 ូរសោយោា នដងឬសម្រតីយ។  អាក្ានជាំសនឿអាចបញ្ញា ឱ្យវា ូរតាមចិតតចង់។  ទកឹ្
ទសនលឋានេគ៌ួានទសនលទឹក្ ាុ ាំ ទឹក្សោោះសោ ម្រស្គ នងិទកឹ្្មាតា។ ចាំណីអាហ្វររបេ់
ពួក្សគសៅជតិខ្លួនបសងាយីងាយម្រេលួយក្មក្ទទលួទន។ សៅក្ាុងឋានេួគ៌ានជាំរុ ាំ
ស្ាីពីគុជានរូងខាងក្ាុង។ ទទឹងវាម្របស្វង៦០ស្មល៍។ ម្រជងុនីមួយៗានម្រគសួ្គររេ់
សៅ។ អាក្សៅឋានេួគ៌  ោា នដុោះសរាមខ្លួន និងោា នពុក្ចងាា  ម្រតបក្ស្ភាក្សលា ដូចនលិ 
រក្ាភាពយុវវយ័មិនងាយចេ់ជរា ស យីេសមលៀក្បាំរក់្របេ់ពួក្សគក៏្មនិចេ់សរច
រលិស្ដរ។  ោា នការបត់សជងីតូច បត់សជីង្ាំ ោា នភាពក្ខ្ាក់្។ ម្រកាេេតិេក់្ស្ាីពី
ាេ សញីេពកួ្សគគឺខ្លនិដូចទកឹ្អប់។ ម្របពនធរបេ់ពកួ្សគម្រេេ់ស្គអ ត សៅម្រក្មុាំ គួរ
ជាទីម្របតិព័ទធរបេ់ស្គា មី ានអាយុសក្ាងម្រេក្រៗោា ។ អាក្ស្ដលចូលមុនសគគណឺាពី
មូហ្វាំា៉ត់ នងិបណាត ណាពទីាំងឡាយ។ អាក្ស្ដលចូលឋានេួគ៌ស្ដលានឋានៈ
ទបជាងសគម្រទង់ម្របទនឱ្យសគតាមក្តីម្រេស្មរបេ់សគសទាជាដប់។  អាក្បសម្រមីរបេ់ពួក្
សគសក្ាងៗមនិងាយចេ់ជរា និងមនិងាយស្គល ប់។ ពកួ្សគសម្របៀបបាននឹងម្រោប់គជ់
ស្ដលសគោក់្តាាំងលមអ។ សេចក្តីេុខ្ស្ដលឧតតុងាឧតតមបាំផុ្តគឺការសមលីស ញីអល់
សឡាោះជាាា េ់ ការទទលួបាននូវការេពាម្រពោះទ័យរបេ់ម្រទង់ និងានជីវតិអមតៈ។

 

ម្រេបូទឹក្ចូលក្ាុងម្រចមុោះចាំនួន១ដង ម្រេបូរ ូតដល់សកាត ងម្រចមុោះ ស យី
េូណាត់ស្ាីវាចាំនួនបីដង។ នអនុញ្ញា តឱ្យបញ្ាូ លទឹក្ក្ាុងម្រចមុោះសលីក្
ស្លងស្តស្ាីសៅតាមលក្េណៈស្ដលបានសរៀបរាប់។ ណាត់ម្រេបូទឹក្ចូល
ក្ាុងម្រចមុោះសោយស្ដស្គត ាំ និងសញីេសចញមក្វញិសោយស្ដសឆ្ាង។
 ណាត់ឱ្យខ្ពុរាត់ និងម្រេបូទឹក្ចូលម្រចមុោះឱ្យដល់ក្ម្រមិតរបេ់វា សលីក្
ស្លងស្តអាក្បួេ។

ខ្ពុរាត់ចាំនួន១ដង ស យីម្រតវូអម្រងន់ទឹក្សៅក្ាុងាត់ ស យីេូណាត់
ស្ាីវាចាំនួនបីដង។
នអនុញ្ញា តឱ្យខ្ពុរាត់ សលីក្ស្លងស្តស្ាីដូចអាីស្ដលបានសរៀបរាប់។  
 រសលបទឹក្បនាា ប់ពីខ្ពុរាត់រចួមិនមឹក្រូេសនាោះសទ។
ណាត់ដុេស្ាញសៅសពលខ្ពុរាត់។  
ណាត់ឱ្យខ្ពុរាត់រមួជាមួយនឹងម្រេបូទឹក្ចូលក្ាុងម្រចមុោះពីក្បង់ទឹក្ស្ត
មួយ មួយចាំស្ណក្េម្រាប់ខ្ពុរាត់ ស យីសៅេល់េម្រាប់ម្រេបូទឹក្
លាងម្រចមុោះ។

សៅសពលចប់សផ្តីមយក្ទឹក្វូ ាុ េូណាត់ឱ្យេូម្រត « للا بسم » លាងស្ដ
ទាំងពីរសៅសពលយក្ទឹក្វូ ាុ ស យីសគម្រតវូម្របាក្ដថា លាងបានម្រគប់
ចាំនួនបីដង េម្រាប់អាក្ស្ដលសទីបសងីបពីដាំសណក្។ 
 សភលចេូម្រត « للاَِ بِْسمَِ » មុនសពលយក្ទឹក្វូ ាុ ឬនឹក្ស ញីសៅសពល
ក្ាំពុងយក្វ ៉ូ ាុ ម្រតូវេូម្រត« للاَِ بِْسمَِ »ស យីទឹក្វូ ាុសនាោះមិនខូ្ចសទ។
សពលយក្ទឹក្វូ ាុមិនគបបលីាង អវយវៈសលីេពីបីដងសឡយី ។

សគមិនអនុញ្ញា តឱ្យយក្ទឹក្វូ ាុ សលីក្ស្លងស្តទឹក្ស្គអ តគឺជាទឹក្ស្ដល
រក្ាស្គរធ្លតុសដីមរបេ់វា។ ឬទឹក្ស្ដលមិនស្ម្របម្របួលពណ៌ ក្លិន ឬរេ
ជាតិរបេ់វា សោយការលាយជាមួយនឹងវតាុស្គអ ត ឬស្ម្របម្របលួ
សោយស្គរទុក្យូរ។ 
មិនគបបយីក្ទឹក្វូ ាុជាមួយនឹងទឹក្ម្រតជាក់្ ឬសៅត ខាល ាំង។
មិនគបបនីិយយោា សៅសពលយក្ទឹក្វូ ាុ។
ទឹក្តិចអាចកាល យជាទឹក្ណាជីេសោយធ្លល ក់្របេ់ណាជីេសៅក្ាុង
វា។ ស្តសបីទឹក្សម្រចីន(ម្របស្ ល២១០លីម្រត)មិនណាជីេសទ សលីក្ស្លង
ស្តស្ម្របម្របលួពណ៌ ក្លិន និងរេជាតិរបេ់វា។ 

(លក្េណៈស្នទឹក្វ ូាុ)
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លាងស្ដទាំងពីរចប់ពីចុងម្រាមស្ដរ ូតដល់ស្ក្ងស្ដ។
លាងស្ដម្របអប់ស្ដទាំងពីរមុននឹងយក្ទឹក្វូ ាុគឺេ ូណាត់ ស យីលាង
សៅទីសនោះគឺវ៉ាជិប។ មិនទន់ម្រគប់ម្រោន់សទ សោយការលាងសៅខាងសដីម
ទី។ ណាត់ឱ្យវលមី្រាមស្ដ។ ណាត់ឱ្យលាងស្ដស្គត ាំមុននឹងស្ដសឆ្ាង
ស យីនឹងរតឺចបូតវាទាំងពីរសៅសពលក្ាំពុងលាង។
បនាា ប់មក្ ម្រតវូជូតក្ាលទាំងមូលពីមុខ្ដល់ក្ញ្ា ឹងក្ ស យីជូតម្រតលប់សៅ
មុខ្វញិ។ មិនម្រតវូទុក្អាីសចលសនាោះសទ (ក្ាល សគគិតចប់ខាា តស្ផ្ាមុខ្រ ូត
ដល់ក្ញ្ា ឹងក្)។ សម្រកាយមក្ោក់្ម្រាមស្ដចងអុលទាំងពីរចូលក្ាុងរនធម្រតសចៀក្
ទាំងពីរ ស យីយក្សមស្ដជូតពីសលីម្រតសចៀក្ទាំងពីរ សទោះជាជូតស្បបណាក៏្
សគអនុញ្ញា តស្ដរ។ តសលីស្េបក្ក្ាលសបីអត់ានេក់្ក្រ ៉ូេជូតក្ាល
សលីេពីមតង។ នចាំបាច់ជូតេក់្ស្ដលស្វងសលីេពីក្ញ្ា ឹងក្។  
 ក្រ ៉ូេលាងេក់្ជាំនួេការជូត។ ពិតស្មនស្តសគអនុញ្ញា ត។ វជូតចសនាល ោះ
សៅសម្រកាយសេៀតផ្តា ទាំងពីរ។ ពីសម្ររោះវាចូលក្ាុងស្ផ្ាក្ស្នក្ាលផ្ងស្ដរ។

បនាា ប់មក្លាងសជីងទាំងពីររ ូតដល់ស្ភាក្សោលទាំងពីរ
 ណាត់ឱ្យលាងសជីងស្គត ាំមុនសជីងសឆ្ាង 
ស យីវលវីាទាំងពីរ។ណាត់ឱ្យវលមី្រាមសជីង។

លាងមុខ្ ទទឹងមុខ្ចប់ពីម្រតសចៀក្ាេ ងសៅម្រតសចៀក្ាេ ងសទៀត 
ស យីបសណាត យមុខ្ចប់ពីស្គមេក់្សលីថាង េដល់ចងាា ។ 
បាច់ម្រតូវញីពុក្ចងាា សបីេិនជាពុក្ចងាា ម្រកាេ់ ស យីេូណាត់ឱ្យ
ញីសបីេិនជាពុក្ចងាា សេតីង។ នអនុញ្ញា តឱ្យជូតមុខ្ជាំនួេការ
លាងសទ។ ណាត់ឱ្យខ្ពុរាត់និងម្រេបូទឹក្ចូលក្ាុងម្រចមុោះមុនលាង
មុខ្។ ក្រូេលាងស្ភាក្ទាំងពីរជាមួយនឹងលាងមុខ្។ ណាត់ឱ្យ
បស្នាមទឹក្ក្ាុងការលាងមុខ្សោយមិនខ្ាោះខាា យ។

លក្េខ្ណឌ : 
ស្ាីតាមលាំោប់លាំសោយរវាងអវយវៈយក្ទឹក្វូ ាុ។ ម្រតវូសផ្តីមសោយខ្ពុរាត់ និងម្រេបូទឹក្
ចូលក្ាុងម្រចមុោះនិងលាងមុខ្។ សម្រកាយមក្លាងស្ដទាំងពីរ សម្រកាយមក្ជូតក្ាល បនាា ប់មក្
លាងសជីងទាំងពីរ។ ម្រតូវស្ាីបនតបនាា ប់សោយមិនពនារការលាងអវយវៈណាមួយរ ូតដល់
េងួតអវយវៈសផ្ៃងសទៀតសនាោះសទ។
អនុញ្ញា តឱ្យជូតទឹក្សចញពីអវយវៈសម្រកាយពីយក្ទឹក្វូ ាុ ស្តសបីទុក្វាម្របសេីរជាង។ ក្រ ៉ូ
េម្រគលាេ់ទឹក្សចញពីអវយវៈសម្រកាយពីយក្ទឹក្វូ ាុរចួ។ នម្រតឹមម្រតវូសទការយក្វ ៉ូ ាុក្
សោយលាងអវយវៈមតងទាំងអេ់ ដូចជាម្រជមុជខ្លួនក្ាុងអាងទឹក្ ស យីសនៀតយក្ទឹក្វូ ាុ 
សម្ររោះវាោា នលាំោប់លាំសោយ។ ណាត់ឱ្យេូម្រតសម្រកាយពីយក្ទឹក្វូ ាុរចួថា 
ْشَهدُ  

َ
نْ  أ

َ
يَْك  وَْحَدهُ  اللُ  إَِلَّ  إَِلَ  ََل  أ ْشَهدُ  َلُ  ََلرَشِ

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ُسوُلُ َورَ  َعْبُدهُ  حُمَمَّ  រចួស យីេឡាតពីររកឹ្អាត់។
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បងបអូនម្របេុម្រេីជាទីម្រេលាញ់ : 
េូមឱ្យអល់សឡាោះជាាា េ់ម្របទនភាពងាយម្រេួលេម្រាបអ់ាក្ក្ាុងការអាន
សេៀវសៅដ៏ានម្របសយជន៍សនោះ។ សដីមបឱី្យស្ផ្លផ្តា ស្នការអានរបេ់អាក្សៅគង់វងៃ
ឋតិសឋររ ូតសនាោះគឺម្រតូវអនុវតតតាមខ្លឹមស្គរស្ដលានសៅក្ាុងសេៀវសៅសនោះ។ 
❖ អាក្បានម្រជាបអាំពីគមពីរអាល់គួរអាននិងការបក្ម្រស្គយសៅខាងសដីមរចួស យី។ 
ដូសចាោះ ចូរយក្ចិតតទុក្ោក្់ អនុវតតតាមនូវអាីស្ដលអាក្បានេិក្ាយល់ដងឹអាំពីអតា
ន័យស្នអាយ៉ត់ៗទាំងសនាោះ។ ពិតណាេ់េហ្វហ្វព ត់របេណ់ាពី បានេូម្រតចាំពី
ណាពីចាំនួន១០អាយ៉ត់ ស យីពួក្សគមិនយក្១០អាយ៉តស់ផ្ៃង ស្ងមសទៀតសទ 
លុោះម្រតាស្តពួក្ោត់អនុវតតនូវអាសី្ដលានក្ាុងដប់អាយ៉តមុ់នស្នចាំសណោះដឹងនិងការ
អនុវតតសនាោះេិន។ ពកួ្ោត់បាននិយយថា: «ពួក្សយងីសចោះទាំងចាំសណោះ និងការ
អនុវតត»។ ក្៏ដូចចាបេ់ារអីាត់ឥស្គល មបានជាំរុញឱ្យស្ាីស្បបសនាោះស្ដរ។ រក្់ព័នធ
នឹងម្រពោះបនាូលរបេអ់ល់សឡាោះថា 
ានន័យថា «ពួក្សគេូម្រតគមពរីអាល់គួរអានយ៉ងម្រតឹមម្រតវូជាទីបាំផុ្ត» (អាល់សហ្វព គសរ៉ាោះ 
១២១) ។អិបនូអាប់សពេី បានបក្ម្រស្គយថា ពកួ្សគអនុវតតតាមយ៉ងពិតម្របាក្ដ។ 
 ាូសឌលបាននិយយថា: «តាមពិតសគបញ្ាុ ោះគមពីរគួរអានមក្សនោះសដីមបឱី្យសគអនុវតត
តាម។    ដូសចាោះមនុេៃម្រតូវយក្ការេូម្រតអាល់គួរអានជាការអនុវតត។ 

ចាំសណោះដឹងស្ដលមិនអនុវតតម្រតូវបានអល់សឡាោះ រ ៉
េូលរបេ់ម្រទង់និងពួក្អាក្ានជាំសនឿេតីបសនាា េ។ 
អល់សឡាោះបានានម្រពោះបនាូលថា:ានន័យថា: «ឱ្
ពួក្អាក្ានជាំសនឿទាំងឡាយ ស តុអាីពួក្អាក្
និយយស យីមិនស្ាី? ជាសរឿងដ៏គួរឱ្យេអប់សខ្ពីម
បាំផុ្តចាំសរោះអល់សឡាោះស្ដលពួក្អាក្និយយស យី 
មិនស្ាី»(អាេេ ា ២-៣)។ 

ានន័យថា: «ចាំសណោះដឹងស្ដលសគមិនបានអនុវតតតាម
សម្របៀបបីដូចជាក្ាំណប់ស្ដលមិនបានបរចិា គខ្លោះអាំពីវា
ក្ាុងផ្លូវអល់សឡាោះ»។ 
ានន័យថា: «អាក្ានចាំសណោះដឹងសៅស្តលងង់នូវអាីស្ដល
ខ្លួនសចោះដឹង លុោះម្រតាស្តសគអនុវតតតាមចាំសណោះដឹងសនាោះ»។ 
ានន័យថា: «បុរេាា ក់្សឡងីនិយយ ស យីសគោា ន
និយយខុ្េមួយរក្យ ស្តការអនុវតតរបេ់សគខុ្េទាំង
អេ់»។

ចាំសណោះដឹង
ចាំបាច់ម្រតវូស្តអនុ

វតត
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បងបអូនម្របេុម្រេីជាទីម្រេលាញ់ : 
េូមឱ្យអល់សឡាោះជាាា េ់ម្របទនភាពងាយម្រេួលេម្រាបអ់ាក្ក្ាុងការអាន
សេៀវសៅដ៏ានម្របសយជន៍សនោះ។ សដីមបឱី្យស្ផ្លផ្តា ស្នការអានរបេ់អាក្សៅគង់វងៃ
ឋតិសឋររ ូតសនាោះគឺម្រតូវអនុវតតតាមខ្លឹមស្គរស្ដលានសៅក្ាុងសេៀវសៅសនោះ។ 
❖ អាក្បានម្រជាបអាំពគីមពីរអាល់គួរអាននិងការបក្ម្រស្គយសៅខាងសដីមរចួស យី។ 
ដូសចាោះ ចូរយក្ចិតតទុក្ោក្់ អនុវតតតាមនូវអាីស្ដលអាក្បានេិក្ាយល់ដងឹអាំពីអតា
ន័យស្នអាយ៉ត់ៗទាំងសនាោះ។ ពិតណាេ់េហ្វហ្វព ត់របេណ់ាពី បានេូម្រតចាំពី
ណាពីចាំនួន១០អាយ៉ត់ ស យីពួក្សគមិនយក្១០អាយ៉តស់ផ្ៃង ស្ងមសទៀតសទ 
លុោះម្រតាស្តពួក្ោត់អនុវតតនូវអាសី្ដលានក្ាុងដប់អាយ៉តមុ់នស្នចាំសណោះដឹងនិងការ
អនុវតតសនាោះេិន។ ពកួ្ោត់បាននិយយថា: «ពួក្សយងីសចោះទាំងចាំសណោះ និងការ
អនុវតត»។ ក្៏ដូចចាបេ់ារអីាត់ឥស្គល មបានជាំរុញឱ្យស្ាីស្បបសនាោះស្ដរ។ រក្់ព័នធ
នឹងម្រពោះបនាូលរបេអ់ល់សឡាោះថា 
ានន័យថា «ពួក្សគេូម្រតគមពរីអាល់គួរអានយ៉ងម្រតឹមម្រតវូជាទីបាំផុ្ត» (អាល់សហ្វព គសរ៉ាោះ 
១២១) ។អិបនូអាប់សពីេ បានបក្ម្រស្គយថា ពកួ្សគអនុវតតតាមយ៉ងពិតម្របាក្ដ។ 
 ាូសឌលបាននិយយថា: «តាមពិតសគបញ្ាុ ោះគមពីរគួរអានមក្សនោះសដីមបឱី្យសគអនុវតត
តាម។    ដូសចាោះមនុេៃម្រតូវយក្ការេូម្រតអាល់គួរអានជាការអនុវតត។ 

ចាំសណោះដឹងស្ដលមិនអនុវតតម្រតូវបានអល់សឡាោះ រ ៉
េូលរបេ់ម្រទង់និងពួក្អាក្ានជាំសនឿេតីបសនាា េ។ 
អល់សឡាោះបានានម្រពោះបនាូលថា:ានន័យថា: «ឱ្
ពួក្អាក្ានជាំសនឿទាំងឡាយ ស តុអាីពួក្អាក្
និយយស យីមិនស្ាី? ជាសរឿងដ៏គួរឱ្យេអប់សខ្ពីម
បាំផុ្តចាំសរោះអល់សឡាោះស្ដលពួក្អាក្និយយស យី 
មិនស្ាី»(អាេេ ា ២-៣)។ 

ានន័យថា: «ចាំសណោះដឹងស្ដលសគមិនបានអនុវតតតាម
សម្របៀបបីដូចជាក្ាំណប់ស្ដលមិនបានបរចិា គខ្លោះអាំពីវា
ក្ាុងផ្លូវអល់សឡាោះ»។ 
ានន័យថា: «អាក្ានចាំសណោះដឹងសៅស្តលងង់នូវអាីស្ដល
ខ្លួនសចោះដឹង លុោះម្រតាស្តសគអនុវតតតាមចាំសណោះដឹងសនាោះ»។ 
ានន័យថា: «បុរេាា ក់្សឡងីនិយយ ស យីសគោា ន
និយយខុ្េមួយរក្យ ស្តការអនុវតតរបេ់សគខុ្េទាំង
អេ់»។

ចាំសណោះដឹង
ចាំបាច់ម្រតវូស្តអនុ

វតត
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❖ ជាមួយសនាោះក្៏ានេ ុណណោះណាពីខ្លោះស្ដលបានឆ្លងកាតអ់ាក្។  ដូសចាោះ ចូរ
រេួរាន់ស្ាីការសឆ្លីយតប និងអនុវតតតាម។ ពិតណាេ់ ពួក្អាក្េសឡោះស្នអូា៉ត់
ឥស្គល មជាំនាន់សដមី ឱ្យស្តពួក្ោត់សរៀនអាីមយួ ពួក្ោត់ស្តងម្របស្ជងោា អនុវតតតាម 
និងអាំរវនាវោា ឱ្យអនុវតតតាម។ ជាការអនុវតតតាមម្របស្គេន៍របេណ់ាពីថា : 
ានន័យថា: «សបីេិនជាខ្ញុ ាំសម្របពីួក្អាក្ឱ្យស្ាអីាីមួយ។ ចូរពកួ្អាក្ស្ាីវាតាមលទធភាព
របេ់ពួក្អាក្។ សបេីិនជាខ្ញុ ាំបានហ្វមឃាត់ពួក្អាក្ពអីាីមយួ ចូរពួក្អាក្សជៀេវាងវា»
(អាល់ពូខ្រ ី និងមូេលឹម)។ មាង៉សទៀតពួោត់ខាល ចទរុណក្មាដ៏ស្េនវចឺបដូ់ចានស្ចង
ក្ាុងម្រពោះបនាូលរបេ់ម្រទង់ថា: 
ានន័យថា: «ចូរពួក្អាក្ស្ដលសលាេីនឹងបទបញ្ញា របេម់្រទង់ម្របយត័ាម្រតូវសម្រោោះ
ថាា ក្់រងវបិតតិ ឬ ម្រតូវទទលួទរុណក្មាយ៉ងវចឺប់»(អាន់នូរ ៦៣)។ ឧទ រណ៍គាំរូ
ខ្លោះដូចជា: ាននយ័ថា: «នរណាបានថាា យបងាាំដប់ពីររកឹ្កាអ ត់ ក្ាុងមួយស្ងងមួយ
យប់ (េឡាតេូណាត់រវ៉ាតិប) សគេង់ផ្ាោះឱ្យមយួសៅក្ាុងឋានេួគ៌។ អ ុ ៊ុំមូហ្វពី
 ពោះបាននិយយថា តាាំងពីខ្ញុ ាំបានឮ ម្របស្គេន៍របេ់រេ៉ ូលុលសឡាោះសនោះមក្ ខ្ញុ ាំមិន
ស្ដលសចលការថាា យបងាាំសនោះសឡយី» ។(មូេលឹម) 
ានន័យថា:«បុគាលមូេលមីស្ដលានម្រទពយេមបតត ិោា នេទិធ ិឬមិនគបបសីៅសលេី
ពីបីយប់សោយោា នការេរសេរបណាត ាំ។ ពីសម្ររោះបណាត ាំជាកាតពាក្ិចាសលីរូបសគជា
ក្ាំ តិ។(មូេលឹម) ោត់បានបនតថាតាាំងពីខ្ញុ ាំបានឮអាក្នាាំស្គរបានានម្របស្គេន៍រចួ
មក្ ោា នយបណ់ាមួយក្នលងផុ្តសៅសោយខ្ញុ ាំមិនបានផ្តត ាំសផ្ញីសនាោះសទ»។ 
ានន័យថា: «ខ្ញុ ាំមិនបានេរសេរហ្វទីេណាមួយសទ សលកី្ស្លងស្តខ្ញុ ាំអនុវតតវាេិ
ន។ ខ្ញុ ាំបានម្របទោះហ្វទេីមួយឱ្យដឹងថា ណាពីជប់ខ្យល់ នងិបានឱ្យលុយមួយឌី
សណីរសៅអាពូស្ត ពោះ ស យីខ្ញុ ាំបានឱ្យលុយអាក្ជបខ់្យល់មយួឌីសណីរស្ដរសៅសពល
ខ្ញុ ាំឱ្យសគជបខ់្ញុ ាំ»។ 
ានន័យថា : «ខ្ញុ ាំមនិស្ដលនិយយសដីមសគសទតាាំងពីខ្ញុ ាំបានដឹងថា ការនិយយ
សដីមសគគឺ ហ្វរម៉។ ខ្ញុ ាំេងឃមឹថាសៅសពលស្ដលខ្ញុ ាំសៅជួបអល់សឡាោះ ម្រទង់នឹងមិន
បានជាំនុាំជម្រមោះខ្ញុ ាំសោយស្គរខ្ញុ ាំនិយយសដីមនរណាាា ក្់»។ 
ានហ្វទេីមួយរវ៉ីាយ៉តថ់ា ានន័យថា: «បុគាលណាេូម្រតអាយ៉តគួរេីុបនាា ប់
ពីេឡាតរចួ ម្រទង់មិនឃាត់សគពីការចូលឋានេគួ៌ បនាា ប់ពីសគស្គល ប់សៅ»។(េ ូណាន់

គុបរ)៉ 
អិបនូស្ក្យមិបាននិយយថា: «ស្េៃ ុលឥស្គល មនិយយម្របាប់ខ្ញុ ាំថា «បនាា ប់ពីេ
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ឡាតរចួ ខ្ញុ ាំមិនស្ដលសបាោះបង់វាសទ សលីក្ស្លងស្តខ្ញុ ាំសភលច »។ 
បនាា ប់ពីានចាំសណោះដឹង និងអនុវតតរចួ ចាំបាច់ម្រតូវអាំរវនាវមនុេៃឱ្យមក្រក្ព័រ
ជ័យស្ដលអល់សឡាោះបានម្របទនឱ្យអាក្។ ពុាំម្រតូវហ្វមឃាត់ខ្លួនពីផ្លបុណយ នងិ
មិនម្រតូវហ្វមអាក្ដស្ទសផ្ៃងពីសេចក្តលីអសនោះ។ ណាពបីានានម្របស្គេន៍ថា: ាន
ន័យថា: «ជនណាចងអុលបងាា ញសៅរក្សេចក្តីលអ សនាោះសគនឹងទទួលបានផ្ល
បុណយដូចអាក្ស្ដលបានស្ាីវាស្ដរ»។(មូេលឹម) 
ានន័យថា: «មនុេៃស្ដលលអម្របសេីជាងសគ គអឺាក្ស្ដលសរៀនអាល់គួរអាន និង
បសម្រងៀនអាលគ់ួរអាន»។ (អាល់ពូខ្រ)ី 
ានន័យថា : «ចូរពួក្អាក្ផ្ៃពាផ្ាយអាំពខី្ញុ ាំេូមបសី្តមួយអាយ៉ត់»(អាល់ពូខ្រ)ី។ 
សយងីចូលរមួកាន់ស្តសម្រចនីក្ាុងការស្ាីអាំសពីលអ ក្៏នឹងទទួលបានផ្លបុណយកាន់ស្ត
សម្រចីន ស យីអាក្សៅស្តទទួលបានផ្លបុណយសៅក្ាុងសលាក្សនោះ និងសម្រកាយសពល
ស្គល ប់។ ណាពីបានានម្របស្គេន៍ថា: ានន័យថា: «សៅសពលស្ដលមនុេៃស្គល ប ់
ទសងាីរបេ់សគម្រតូវកាត់ផ្តត ច់ សលីក្ស្លងស្តបីម្របការស្តប៉ុសណាណ ោះគកឺារបរចិា គទន 
ចាំសណោះដឹងស្ដលានអតាម្របសយជន៍ ឬកូ្នក្តញ្ាូេុាំទូអាឱ្យឪពុក្» (មូេលឹម)។ 
ក្ាំណត់េាា ល់: ជាសរៀងរាល់ស្ងងសយងីេូម្រតេ ូសរ៉ាោះហ្វា ទ ីោះសម្រចីនជាង១៧ដង។ 
ក្ាុងេ ូសរ៉ាោះសយងីេុាំបសញ្ា ៀេអាំពី«ពួក្អាក្ស្ដលម្រតូវសគខឹ្ងេមារ » និង«ពួក្អាក្
ស្ដលវសងាង »។ 
សយងីេុាំបសញ្ា ៀេកុ្ាំឱ្យស្ាីដូចទសងាីរបេ់ពកួ្សគ: សយងីសបាោះបង់ការសរៀនេូម្រត គឺនឹង
ម្របតិបតតសិ្គេនាសោយភាពលងង់សលល  សនាោះសយងីម្របដូចខ្លួននងឹពួក្ណាេរន៉ី
(ម្រគិេត) ស្ដល 
វស្ងាង។ ឬសយងីសរៀនសចោះ ស្តសយងីមនិអនុវតតតាម សនាោះសយងីម្របដូចខ្លួននងឹពកួ្យ៉  ូត 
(ជី ា)ស្ដលសគខ្ងឹេមារសលពីួក្សគ! 
សយងីេុាំពអីល់សឡាោះឱ្យម្របទនដល់សយងីនិងអាក្ នូវចាំសណោះដឹងស្ដលាន
ម្របសយជន៍ នងិការម្របតបិតតិអាំសពីលអ។ 
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