


អារម្ភកថា

សេចក្តីេរសេើរទាំងឡាយគេឺម្រាប់អលស់ឡាោះាចាេន់ៃពិភពទាំង ឡាយ 
ៃិងេូមពរជ័យ េៃតភិាពសក្ើតាៃ ដល់អនក្នាំសាររបេ់អលស់ឡាោះ 
ៃិងម្រក្ុមម្រគួសារសោក្ ម្រពមទាំងេហាហាពាត់ទាំងអេ់របេ់សោក្។ 

ពិតម្រាក្ដណាេ់មៃុេាសជាសម្រចើៃសោយសារការសវេេម្របហែេ ៃិង 
មិៃាៃយក្ចិតតទុក្ោក្ស់លើក្ាបួៃចាាប់នៃសាេនឥសាលាម រែូតដល់មិៃាៃ 
យល់ដឹងអាំពីក្ាបួៃចាាបហ់ដលជាម្របការចាំាចេ់ម្រាប់ពួក្សគ។ ដូសចនោះសែើយ 
គណៈក្ាមាវិការបក្ហម្របនៃអងគការវបាបវម៌ អារាយវម៌ ក្មពជុា-អារ ាប់ ាៃចបស់្តើម 
សរៀបសរៀងសេៀវសៅសៃោះសដើមាបងីាយម្រេលួក្នុងការ េិក្ាា យល់ដឹង អាំពីក្ាបួៃចាាប់ 
ហដលជាម្របការចាំាច់េម្រាប់អនក្មេូលឹម ហដលក្នុងសនោះ ាៃដូចជា : សោលម្រគឹោះនៃ 
សាេនឥសាលាម ៃិង ជាំសៃឿ ការយក្ទឹក្វ ូែទ(ុយក្ទឹក្ជម្រមោះកាយ) រសបៀបរបប
ក្នុងការេឡាត (ថ្វាយបងគុាំ)ៃិងក្ាបួៃចាាប់ដនទស្ាសងសទៀត ហដលជាអតតបទ
េម្រាយជាភាសា ហមែរ េម្រមលួដលក់ារអាៃេម្រាប់អនក្ហដលមិៃសចោះភាសាអារ ាប់ 
ៃិងអមសោយរូបភាពងាយម្រេលួក្នុងការអៃុវតត។ 

េូមអល់សឡាោះជាាចាេ់ម្របទៃពរជយ័ដលម់្រក្មុការងារសយើងម្ុាំ ៃិង 
មិតតអនក្អាៃទាំងឡាយ ឱាយទទួលាៃសជាគជយ័ េវុតតិភាព ៃិងវិបុលភាព 
ជាៃិរៃតរ៍។ 



បញ្ជីអត្តបទ 

អត្តបទ  ទំពរ័ 
មេមរៀនទី១: មោលគ រ្ឹះននសាសនាឥសាា េ និងមោលគ រ្ឹះននជំមនឿ ០១ 

១ -  មោលគ រ្ឹះននសាសនាឥសាា េ ០១ 
២ - មោលគ រ្ឹះននជំមនឿ  ០៤ 

មេមរៀនទី២: ការយកទរកវ  ៉ូហ្ទុ(យកទរកជគេឹះកាយ) និងការង៉ូត្ទរក ០៦ 
១ - ការយកទរកវ  ៉ូហ្ទុ(យកទរកជគេឹះកាយ)  ០៦ 
២- ការជ៉ូត្មៅមលីស្សែកមជីងខ្ាុប និងមគសាេមជីង ១១ 
៣- ការង៉ូត្ទរក  ១៤ 

ច្បាប់ស្ែលទាកទ់ងនិងអនកេកឈាេរែ៉ូវឈាេជងំនឺិងឈាេសគាលក៉ូនរចួ្ប ១៧ 
មេមរៀនទី៣: គបតិ្បត្តិសឡាត្ និងការទមនទញ ជំព៉ូកអាល់ហ្វា ទីហ្ឹះ ២០ 

១- សារៈសំខាន ់និង្ុណគបមោជនន៍នសឡាត្  ២០ 
២- សឡាត្ហ្វា រឌ៉ូ(ចំ្បនួនរ រកអាត្ ់និងមពលមវលារបស់វា) ២១ 
៣- ជំព៉ូកអាល់ហ្វា តី្ហ្ឹះ(ទមនទញ)  ២៤ 

មេមរៀនទី៤: រមបៀបសឡាត្ និងការទមនទញត្ឹះយតិ្ ២៦ 
១- រមបៀបសឡាត្  ២៦ 
២- ត្ឹះយតិ្(ទមនទញ)  ៣៥ 
តារាងការបួងសួង(ទ៉ូអា)កនុងមពលសឡាត្ ៣៦ 

មេមរៀនទី៥: សល់វា ត្មលីណាហ្ព ី ៣៨ 
មេមរៀនទី៦: ជំព៉ូកអាល់មអៀខ្មឡាស  ៣៩ 
មេមរៀនទី៧: ជំព៉ូកអាល់មអាសរ ៍និងអាល់កាវមសីរ  ៤១
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គោលគ្រឹះនៃសាសនាឥសាា ម ៃងិគោលគ្រឹះនៃជំគៃឿ 
១ -  គោលគ្រឹះនៃសាសនាឥសាា ម្ 

គេស្ថា បនាស្ថសនាឥស្ថា មគៅគលើគោលគេរឹះគរាំយ៉ាង។
មិនអាចក្លា យជាអ្នកមូសារមគេគលើលលងលែគរមេេួលស្ថា ល់វា 
និងគបែិបែតិតាមវាយ៉ាងគរញគលញគោយមានជាំគនឿរិែគរកដ 
និងគស្ថម ឹះសម័គេ។ 

អ្ាំរី កូនអូ្គម ើរ ោែ់រននិយយថា រ ៉ាសូល លគ ឹះ 
រនមានគបស្ថសន៍ថា:  

يَُْْعَمرَْْاب نْ َْعنْ  ُهَماْاللهَُْْرض  هْ اللهَُْْصلَّىْاللهْ َْرُسولُْْقَالَْْقَالَْ:َْْعن  َْوَسلَّمََْْعَلي 

س ََلمُُْْبن يَْ"ْ َْْعلَىْاْل   س  ْاللهْ َْرُسولُْْدًامَُّْمحَْْنََّْوأَْْاللهُْْإلَّْْإ لَهََْْلْْأَنْ َْشَهاَدةْ َْخم 

َقامْ  يتَاءْ ََْلة ْالصََّْْوإ  َحج ْ َْكاةْ زَّْالَْوإ 
مْ َْوال  (عليهْمتفق)ْ"َرَمَضانََْْوَصو 

“គេស្ថា បនាឥស្ថា មគលើគោលគេរឹះគរាំយ៉ាងេឺ : ក្លរគ្វើស្ថកសីថា 
ោម នគេមាា ស់លដលគែូវគេគោររសក្លា រៈដ៏គែរមគែូវមានលែអ្ល់
គ ឹះគ ើយមូហាំមា៉ា ែ់េឺជារ ៉ាសូល(អ្នកនាាំស្ថរ) របស់អ្ល់គ ឹះ 
ក្លរគបែិបែតិស ែ ក្លរបរចិ្ចា េ ាក្លែ់ ក្លរគ្វើប ណ្យហជជី 
និង ក្លរបួសលែរ ៉ាមា៉ាឌន”។ (រាយក្លរណ៍្គោយ អាល់រូែរ ីនិង មូសារម) 

គម្គរៀៃទី១ 
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គោលគ្រឹះនៃសាសនាឥសាលាម្ ឺ
១- ពាកយសច្ចា ទាំងរីរ: (ែ្ ាំគ្វើស្ថកសីថាោម នគេមាា ស់លដលគែូវគេ 
គោររសក្លា រៈដ៏ គែរមគែូវមានលែអ្ល់គ ឹះ គ ើយែ្ ាំគ្វើស្ថកសី 
គេៀែថា មូហាំមា៉ា ែ់េឺជារ ៉ាសូល(អ្នកនាាំស្ថរ)របស់ អ្ល់គ ឹះ។ 
២- ក្លរគបែិបែតិស ែ (ថាវ យបងាាំ) 
៣-ក្លរបរចិ្ចា េ ាក្លែ់(បង់មួយចាំលណ្កែូចននគេរយសមបែតិ) 
៤- ក្លរបួសកន ងលែរ ៉ាមា៉ាឌន 
៥- ក្លរគ្វើប ណ្យហជជ ចាំគពាឹះអ្នកលដលមានលេធភារ។ 

អត្ថៃ័យរបស)់ َُْلهَْإ لَّْْالله ْلَّْْإ  َهدُْأَنْ   )أَش 

រិែគរកដណាស់ោម នគេមាា ស់លដលគែូវគេគោររសក្លា រៈ
ដ៏គែរមគែូវមានលែអ្ល់គ ឹះ គ ើយគេង់ស្ថកសមនរងេេួល 
រាល់ក្លរគោររសក្លា រៈទាំងអ្ស់ អ្ាំរីក្លរលាចា ច ក្លរសង រម  ក្លរ 
គបេល់ក្លរេ កចិែត  ក្លរស ាំឱ្យជួយ ក្លរបួងសួង ក្លររ ៉ាកូ  
ក្លរស ូគជាេ(ឱ្នលាំគទន និងក្លរបនាា បែាួន)-ល-។ អ្ល់គ ឹះ 
គេង់ជាគរឹះដ៏រិែគរកដគ ើយរាល់ក្លរគោររសក្លា រៈគៅចាំគពាឹះ 
គរឹះគសសងរីគេង់េឺមិនលមនជាគរឹះ រិែគរកដគ ើយ។ 

គ ើយមានរមួបញ្ាូ លគៅកន ងក្លរសច្ចា គនឹះក្លរបដិគស្ 
និងេេួលស្ថា ល់។បដិគស្រាល់ក្លរគោររសក្លា រៈលដលគសសងរី
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អ្ល់គ ឹះទាំងអ្ស់ គ ើយេេួលស្ថា ល់រាល់ក្លរគោររសក្លា រៈ 
ទាំងអ្ស់ចាំគពាឹះអ្ល់គ ឹះលែមាន ក់េែ់ គោយោម នអ្នកចូលរួម 
ជាមួយគេង់គ ើយ។ 

អត្ថៃ័យរបស ់(ُْل سُْوْ  داًْرَّْ ْمُْحَْمَّْ َهدُْأَْنَّْ أَش  )
រិែគរកដណាស់មូហាំមា៉ា ែ់ោែ់ជាអ្នកនាាំស្ថររបស់អ្ល់

គ ឹះលដលរិែគរកដ។ ច្ចាំរច់គែូវគបែិបែតិតាមអ្វីលដលគោក 
បញ្ជជ គគបើគ ើយគជឿជាក់ រាល់ដាំណ្រ ងលដលគោករនគរប់ 
គ ើយគជៀសឱ្យឆ្ងា យនូវអ្វីលដលគោកហមឃាែ់ គ ើយគយើង 
គោររសក្លា រៈគៅចាំគពាឹះអ្ល់គ ឹះ គៅតាមកបួនចាប់រន 
កាំណ្ែ់។ 

សាំនួររិច្ចរណាៈ 
១-គែើគរលណាគេើបប េាលមាន ក់រនក្លា យជាអ្នកមូសារម? 
២-គែើជាអ្នកមូសារមគែរមគែូវលដរឬគេ 
គបើោែ់េេួលស្ថា ល់ក្លរបួសកន ងលែរ ៉ាមា៉ាឌន និងគបែិបែតិហជជី 
លែោែ់មិនេេួលស្ថា ល់ក្លរបរចិ្ចា េ ាក្លែ់ (បង់មួយចាំលណ្ក 
ែូចននគេរយសមបែតិ)? 

https://www.facebook.com/Alah.Rasoullah/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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២ - គោលគ្រឹះនៃជំគៃឿ 

គោលគ្រឹះនៃជំគៃឿមាៃ៦យ ាង 
ោម ននណាមាន ក់អាចមានជាំគនឿគរញគលញគនាឹះគេគលើក

លលងលែគេគជឿចាំគពាឹះគោលគេរឹះទាំងអ្ស់គនឹះ។ 
អ្ាំរី អូ្គម ើរ កូន អាល់ែែ់ែប រននិយយថា មានប រស 

មាន ក់រនសួរ រ ៉ាសូល លគ ឹះអ្ាំរីជាំគនឿ? គោករនគ្ាើយថា: 
ْوبالقدرْاآلخرْوباليومْورسلهْوكتبهْكتهومَلئْباللهْتؤمنْأنْاْليمان"

(مسلمْرواه) "وشرهْخيره

“ជាំគនឿគនាឹះេឺ អ្នកគែូវគជឿចាំគពាឹះអ្ល់គ ឹះ មា៉ា គ ើអ្ ីក្លែ់របស់ 
គេង់ បណាត េមពីរលដលគេង់រនបញ្ា ឹះមក បណាត អ្នកនាាំស្ថរ 
របស់គេង់ គជឿចាំគពាឹះនងាបរគោក និងគជឿចាំគពាឹះក្លរកាំណ្ែ់ 

សាំណាងលអនិងអាគកក់”។(រាយក្លរណ៍្គោយ មូសារម) 

គោលគ្រឹះនៃជំគៃឿ្ ឺ
១- គជឿចាំគពាឹះអ្ល់គ ឹះ 
២- គជឿចាំគពាឹះមា៉ា គ ើអ្ ីក្លែ់(រួកគេវតា)របស់គេង់ 
៣- គជឿចាំគពាឹះបណាត េមពីររបស់គេង់ 
៤- គជឿចាំគពាឹះបណាត ណា ពី(អ្នកនាាំស្ថរ)របស់គេង់ 
៥- គជឿចាំគពាឹះនងាបរគោក 
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៦- គជឿចាំគពាឹះក្លរកាំណ្ែ់សាំណាងលអ និងអាគកក់។ 

សាំនួររិច្ចរណាៈ 
១-គែើចាប់ឥស្ថា មលចងយ៉ាងដូចគមតចចាំគពាឹះជនណាលដល 
បដិគស្គលើក្លរគ្វើឱ្យ រស់គ ើងវញិបនាា ប់រីស្ថា ប់? 
២-គែើជាជាំគនឿគែរមគែូវលដរឬគេសគមាប់ប េាលមាន ក់លដលគជឿលែ 
ចាំគពាឹះអ្ល់គ ឹះនិងមា៉ា គ ើអ្ ីក្លែ់(រួកគេវតា)របស់គេង់គ ើយ 
មិនគជឿចាំគពាឹះបណាត ណា ពី(អ្នកនាាំ ស្ថរ)របស់គេង់គនាឹះ? 
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ការយកទរកវ ៉ូហ្ទុ(យកទរកជគមឹះកាយ) 
ៃិងការង៉ូតទរក 

១ - ការយកទរកវ ៉ូហ្ទ(ុយកទរកជគម្ឹះកាយ) 

១-១-្ុណគបគយជៃន៍ៃការយកទរកវ ៉ូហ្ទុ(យកទរកជគមឹះកាយ) 
មានក្លររាយក្លរណ៍្ជាគគចើនគៅកន ងហឌីសណា ពីលដល

ទក់េងនរងេ ណ្គបគយជន៍ននក្លរយកេរកវ ៉ា ូា (យកេរកជគមឹះ
ក្លយ) កន ងគនាឹះរ ៉ាសូល លគ ឹះរន មានគបស្ថសន៍ថា: 

َْتََْْمنْ  : وسلمْعليهْاللهْصلىْاللهْرسولْقال أ َسنَْْ،َْوضَّ ْال ُوُضوءَْْفَأَح 
نْ َْخَطايَاهَُْْخَرَجتْ  هْ ْم  ُرجََْْحتَّىَْجَسد  نْ ْتَخ  هْ ْتَح تْ ْم  فَار  ْ(مسلمْرواه).ْْأَظ 

“ប េាលណាយកេរកវ ៉ា ូា គោយលអគែរមគែូវគនាឹះ របកមមរបស់ 
ោែ់នរងគចញរីែាួនគរណ្របស់ោែ់ សូមបីលែគៅគគក្លម 

គកចក”។ (រាយក្លរណ៍្គោយ មូសារម) 
១-២-រគបៀបយកទរកវ ៉ូហ្ទុ(យកទរកជគមឹះកាយ) 
១- ែ្ ាំគនៀែ(ប៉ាង)យកេរកវ ៉ាូ ា និងចិែតរបស់ែ្ ាំ 
២- ែ្ ាំសូគែ រីសមីលគ ើ ៍(بسمْالله ) 
៣- ែ្ ាំោងគបអ្ប់នដទាំងរីរបីដង 

គម្គរៀៃទី ២ 
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៤- ែ្ ាំែព រមាែ់បីដង 
៥-ែ្ ាំស្សូបេរកបញ្ាូ លគចម ឹះ និងគញើសវាគចញវញិបីដង 

១-របូភារននក្លរោងគបអ្ប់នដ 

២- របូភារននក្លរែព រមាែ់ ៣-របូភារននក្លរស្សូបេរកបញ្ាូ ល 
គចម ឹះ និងគញើសវាគចញមកវញិ។ 
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៦-ែ្ ាំោងម ែបីដងច្ចប់រីេល់សក់រ ូែដល់ គគក្លមចង្កា រ 
គ ើយច្ចប់រីគែគចៀក រ ូែដល់ គែគចៀកមាា ងគេៀែ។ គ ើយែ្ ាំ 
ោងរ កចង្កា រ  និងលសបកលដលគៅគគក្លមវា គបសិនគបើវាគសតើង 
គបសិនគបើវាគក្លសោងរីគលើវា គ ើយឈ្ាីចូលកន ងវា។ 

 ៧- ែ្ ាំោងនដទាំងរីររ ូែដល់លកងនដបីដង(លកងនដវាេឺ 
ជាចគនាា ឹះរវាងគដើមនដ និងកាំភួននដ) 

ែ្ ាំោងម ែបីដងច្ចប់រីេល់សក់រ ូែដល់
គគក្លមចង្កា រគ ើយច្ចប់រីគែគចៀករ ូែដល់
គែគចៀកមាា ងគេៀែ។ 
 

៤- របូភារោងម ែ 

៥- របូភារោងនដ 
ែ្ ាំោងនដទាំងរីររ ូែដល់លកងនដ 
បីដង។ 
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៨- ែ្ ាំជូែកាលមួយដងេែ់ (ច្ចប់គសតើមរីលសនកលាចងម ែ 
ននកាល រ ូែដល់គគក្លយបនាា ប់មកគែ ប់ មកវញិ។ 

៩- ែ្ ាំជូែគែគចៀកទាំងរីរ គោយបញ្ាូ លគមាមនដចងអ ល 
កន ងគែគចៀក គ ើយជូែលាចងគគៅគោយ គមនដទាំងរីរ។ 

(ជូែកាលជាមួយគែគចៀកលែមតងប៉ា គណាណ ឹះ។) 

១០- ែ្ ាំោងគជើងទាំងរីររ ូែដល់លភនកគោល បីដង 

១-៣-គបការដែលនាំឱាយខ៉ូចការយកទរកវ ៉ូហ្ទុវាមាៃគរំយ ាង: 

៦- របូភារជូែកាល ៧- របូភារជូែគែគជៀកទាំងរីរ 

៨- របូភារោងគជើងទាំងរីរ 
 

ែ្ ាំោងគជើងទាំងរីររ ូែដល់លភនកគោល បីដង 
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១-៣-គបការដែលនាំឱាយខ៉ូចការយកទរកវ ៉ូហ្ទុវាមាៃគរំ 
១-អ្វីលដលគចញតាមទវ រទាំងរីរ(ម ែគគក្លយ)ដូចជា 
េរកគនាម ោមក គោម េរកមា៉ា សី េរកវា៉ាេី(េរករ ាំអិ្ល)។ 
២-គចញណាជីស(ធាែ កែវក់)គគៅរីទវ ទាំងរីរដូចជាឈាម 
អាគកក់ េរកគនាម ោមក ឈាមគចម ឹះគគចើន។ 
៣-រែ់បង់វចិ្ចរណ្ញ្ជា ណ្ដូចជាគេងលង់លក់(លដលមិន 
ដរងែាួន) ឬ ្ាួែ ឬសនាប់ ឬស្សវ រង ឬគោយក្លរគគបើថាន ាំ។ 
៤-ក្លន់គបោប់គភេ(ម ែ គគក្លយ)គោយោា ល់។ 
៥- ូបស្ថច់អូ្ដឋ។ 

១-៤-គបការដែលគ្ហាមមិៃឱាយអនកោមាៃទរកវ ៉ូហ្ទុគ្វើ 
១-គបែិបែតិស ែ(ថាវ យបងាាំ) 
២-ែវា៉ា វ(គដើរជ ាំវញិកៈ ពឹះ) 
៣-ប៉ាឹះេមពីរេួរអានគោយោា ល់  
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សាំនួររិច្ចរណា 
១-ប រសមាន ក់រនយកេរកវ ៉ា ូា រចួគ ើយក៏រនគេងលក់បនតិច 
លែោែ់គៅអ្ងា យ គែើវ ៉ា ូា របស់ោែ់ែូចលដរឬគេ? 
២-ប រសមាន ក់រនយកេរកវ ៉ា ូា រចួគ ើយក៏រនប៉ាឹះគបោប់គភេរី 
គលើសាំគលៀកបាំពាក់របស់ោែ់ គែើោែ់គែូវយកេរកវ ៉ាូ ា មតង គេៀែ 
លដរឬគេ? 
៣-ប រសមាន ក់រនយកេរកវ ៉ា ូា រចួគ ើយក៏រន ូបស្ថច់រលរ 
គែើោែ់គែូវយកេរក វ ៉ា ូា គដើមបីស ែលដរឬគេ? 
៤-ប រសមាន ក់រនយកេរកវ ៉ា ូា គោយោងគជើងទាំងរីរគ ើយ 
ោងម ែគ ើយជូែកាលបនាា ប់មកោងនដទាំងរីររបស់ោែ់ 
ចូរគរៀបរាប់កលនាងលដលោែ់រនគ្វើែ ស គរលយកេរកវ ៉ា ូា ? 

២- ការជ៉ូត្គៅគលើស្សែកគជើងខ្ាបុ ៃិងគគសាម្គជើង 

លសបកគជើងលដលពាក់គលើគជើងទាំងរីរគបសិនគបើវាគ្វើអ្ាំរី
លសបកសែវវាជាលសបកគជើងែា ប។គបសិនគបើមិនលមនគ្វើអ្ាំរីលសបក
សែវគេដូចជាគ្វើអ្ាំរីគរាមសែវគកណាែ់និងគកណាែ់គ្វើរីសនស
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រ កាជាែិវាជាគស្ស្ថមគជើង។គ ើយគស្ស្ថមគជើងក៏អាចជាំនួសកលនាង
លសបកគជើងែា បរនលដរ គបសិនគបើវាបិេជិែ។ 

២-១-ចាាប់ដែលទាក់ទងៃរងការជ៉ូត្ 
គៅគរលលដលមន សសរនពាក់លសបកគជើងែា ប ឬគស្ស្ថម 

គជើងគ ើយចង យកេរកវ ៉ាូ ា  រិែណាស់ោែ់អាចជូែគៅគលើ 
លសបកគជើងែា ប ឬគស្ស្ថមគជើង គោយអ្ន វែត តាមលកាែ័ណ្ឌ  
លាចងគគក្លម: 
១-គែូវពាក់វាគៅគរលលដលមានេរកវ ៉ា ូា  
២-គែូវឱ្យវាគនាឹះបិេជិែគបអ្ប់គជើងរ ូែដល់លភនកគោល 

២-២-រគបៀបជ៉ូត្ 
យកនដគៅប៉ាឹះេរកឱ្យគសើមគ ើយជូែគៅគលើលសបកគជើង 

ែា ប ឬគស្ស្ថមគជើងគោយគមាមនដ។ 

៩- របូភារជូែគលើលសបកគជើងែា ប និង 
គស្ស្ថមគជើង 
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២-៣-គេរគវលានៃការជ៉ូត្ 
គេអ្ន ញ្ជា ែតឱ្យជូែគៅគលើលសបកគជើងែា ប និងគស្ស្ថមគជើង 

សគមាប់ អ្នកវែតមាន (មិនគ្វើដាំគណ្ើ រ) រយៈគរល ១ នងា ១ យប់ 
(២៤គមា៉ាង)គ ើយសគមាប់អ្នកគ្វើដាំគណ្ើ រ រយៈគរល ៣នងា ៣យប់ 
(៧២គមា៉ាង)។គ ើយច្ចប់គសតើមរាប់រីគរលលដលជូែដាំបូង 
បនាា ប់គរលែូចេរកវ ៉ា ូា ។ 

២-៤-គបការដែលនាំឱាយខ៉ូចការជ៉ូត្ 
១- ស ែគរលកាំណ្ែ់ 
២- គបក្លរលដលច្ចាំរច់ងូែេរក(និងមានក្លរបកស្ស្ថយគៅ 
លាចងម ែ) 
៣- គោឹះលសបកគជើងែា ប ឬគស្ស្ថមគជើងគចញ 

សាំនួររិច្ចរណា 
១-ប រសមាន ក់រនយកេរកវ ៉ា ូា  បនាា ប់មកក៏ពាក់គស្ស្ថមគជើង 
គ ើយក៏គោឹះវាគចញវញិ គ ើយក៏ពាក់វាមតងគេៀែ គែើចាប់ 
អ្ន ញ្ជា ែតឱ្យោែ់ជូែគៅគលើវាទាំងរីរលដរ ឬគេ? 
២-ប រសមាន ក់រនជូែគលើលសបកគជើងែា បទាំងលាចងគលើ និង លាចង 
គគក្លម គែើអ្នកេួរ គរប់ោែ់ដូចគមតច? 
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៣- ការង៉ូត្ទរក 

៣-១-រគបៀបង៉ូត្ទរកដែលគ្ប់លកខណៈៃិងគេញគលញ 
១-ែ្ ាំគនៀែ(ប៉ាង)ជគមឹះក្លយគៅកន ងចិែតរបស់ែ្ ាំ 
២-ែ្ ាំសូគែ រីសមីលគ ើ ៍ ( الله بسم  ) 
៣-ែ្ ាំោងគបអ្ប់នដរបស់ែ្ ាំទាំងរីរបីដង 
៤-ែ្ ាំោងគបោប់គភេរបស់ែ្ ាំ 
៥-ែ្ ាំយកេរកវ ៉ាូ ា ដូចយកេរកវ ៉ាូ ា ស ែ។ បនាា ប់មកែ្ ាំ 
ោងគជើងទាំងរីររបស់ែ្ ាំ គ ើយែ្ ាំក៏អាចេ កក្លរោងគជើង 
គៅគរលច ងគគក្លយននក្លរងូែេរកក៏រន។ គៅគរលរចួ 
រាល់ ែ្ ាំគស្ស្ថចេរកគលើកាលបីដងឱ្យសរវដល់េល់សក់។ 
៦-គស្ស្ថចេរកគលើែាួនឱ្យសរវគរញរាងក្លយច្ចប់គសតើមរី 
លសនកលាចងស្ថត ាំ បនាា ប់មកលាចងគ្វងជាមួយនរងក្លរដ ឹះោង 
គែង់គ្ាៀក កន ងគែគចៀក និង សសិែ។គ ើយក៏ដូគច្ចន ឹះលដរ 
គែង់កលនាងកនាា ក់លដលច្ចាំរច់គែូវដ ឹះោង។ 
៣-២-រគបៀបង៉ូត្ទរកដែលគ្ទទលួយក 

ែ្ ាំគនៀែ(ប៉ាង)ជគមឹះក្លយបនាា ប់មកសូគែ(រីសមីល
គ ើ ៍)គស្ស្ថចេរកគលើែាួនឱ្យសរវគរញរាងក្លយ និងោង 
កន ងមាែ់ និងគចម ឹះ គោយក្លរែព រមាែ់ និងស្សូប 
េរកបញ្ាូ លគចម ឹះ។ 
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៣-៣-កាត្េវកិចចង៉ូត្ទរក 
១-គចញេរកក្លមគរលមានអារមមណ៍្ គោយស្ថរក្លរ 
រមួដាំគណ្ក ឬយល់សបត ឬគសសងរីគនឹះដូចជាក្លរគ្វើគោយ 
ែាួនឯង និងក្លរគមើលគរឿង។ 
២-ក្លរជួបោន រវាងគបោប់គភេទាំងរីរប រសនរងស្តសតីគទឹះបី 
ជាមិន គចញេរកក្លមក៏គោយ។ 
៣-មកឈាមរដូវ និងឈាមគរលសគមាលកូនរចួ។គ ើយ 
លកាែណ្ឌ  របស់វាេឺគែូវងូែេរកបនាា ប់រីអ្ស់ឈាម។ 
៤-អ្នកចូលឥស្ថា មងមី។ 
៥-ស្ថា ប់លដលមិនលមនស្ថា ប់ ស្ថ  ីេ (ស្ថា ប់គោយគ្វើ 
សង្គ្ង្កា ម កន ងសាូវ អ្ល់គ ឹះ)គៅកន ងសង្គ្ង្កា ម។ 

៣-៤-អវីដែលគ្ហាមឃាត្់មិៃឱាយអនកមាៃជ៉ូៃុប(អនកគចញទរកកាម)គបគេរត្ត 
១-គបែិបែតិស ែ 
២-ែវា៉ា វ(គដើរជ ាំវញិកៈ ពឹះ) 
៣-ប៉ាឹះេមពីរេួរអាន 
៤-សូគែេមពីរេួរអាន 
៥-សាិែគៅកន ងមា៉ាសជីេគលើកលលងលែយកេរកវ ៉ា ូា  
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៣-៥-គបការដែលគ្ហាមឃាត្់មិៃឱាយអនកមកឈាមរែ៉ូវ ៃិងឈាមគេល 
សគមាលក៉ូៃរួចគបគេរត្ត 
១-គបែិបែតិស ែ(មិនច្ចាំរច់ស ែស្ថរគ ើងវញិគេ) 
២-បួស(ច្ចាំរច់បួសសងវញិគបសិនគបើបួសរ ៉ាមា៉ាឌន) 
៣-ែវា៉ា វ(គដើរជ ាំវញិកៈ ពឹះ) 
៤-សាិែគៅកន ងមា៉ាសជីេ 
៥-ប៉ាឹះេមពីរេួរអាន (គេអ្ន ញ្ជា ែតឱ្យសូគែេួរអាន និងប៉ាឹះ 
េួរអានគោយ មានអ្វីគទប់ដូចជាគស្ស្ថមនដ) 
៦-រមួដាំគណ្ក 

សាំនួររិច្ចរណា 
១-ប រសមាន ក់រមួដាំគណ្កជាមួយគបរនធរបស់ោែ់បនាា ប់មកោែ់ 
ចងសូគែេួរអាន គែើច្ចាំរច់គែូវគ្វើដូចគមតច? 

២-ស្តសតីមាន ក់មកឈាមរដូវបនាា ប់មកក៏អ្ស់ឈាមរដូវវញិម ន 
គរលស ែ គែើោែ់គែូវគ្វើដូចគមតច? 
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ច្បាប់ដែលទាក់ទងៃិងអ្នកមកឈាមរែ៉ូវ ឈាមជំង ឺ
ៃិងឈាមសគាលក៉ូៃរចួ្ប

១-ឈាម្រដ៉ូវ 

និយមន័យ: វាេឺជាឈាម្មមជាែិលដលមានោយរណ៌្គមម លាចប់ 
លដលគចញរី គបោប់គភេស្តសតី។ 
គរលគវោគចញ: ច្ចប់រីអាយ  ៩ឆ្ងន ាំរ ូែដល់គរលអ្ស់វាគៅអាយ  
៥០ឆ្ងន ាំ ជាេូគៅ។ 
រយៈគរល: ែិចបាំស ែ ១នងា១យប់។ ជាេូគៅ ៦ឬ៧នងា 
ជាគរៀងរាល់លែ។ គគចើនបាំស ែ ១៥នងា។ 
ក្លែរវកិចា: ងូែេរកគគក្លយគរលអ្ស់វា និង បួសសង។ 
គបក្លរហមឃាែ់:  

១-គបែិបែតិស ែ  
២-បួស  
៣-ែវា៉ា វ(គដើរជ ាំវញិកៈ ពឹះ)  
៤-ប៉ាឹះេួរអានគោយោម នអ្វីគទប់ 
៥-សាិែគៅកន ងមា៉ាសជីេ  
៦-រមួដាំគណ្ក។ 

កបួនចាប់: 
១-ហមឃាែ់មិនឱ្យលលងលឹះកន ងគរល នរងគ ើយ 
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២-គបគររែតកិចាក្លររាល់នងារន្មមតា  
៣-អាចគេងជាមួយបតីរនគោយមិនរមួរក័សគ ើយ។ 

២-ឈាម្ជំងឺ 

និយមន័យ: វាេឺជាឈាមរណ៌្គក មលដលនូវបនតក្លរគចញ 
គ ើយវាមានភារ ែ សលបាករីឈាមរដូវ ដូចជារណ៌្ លកាណ្ៈ 
និងកាិនរបស់វា។ 
គរលគវោគចញ: មិនមានគរលគវោចាស់ោស់គ ើយ មាន 
គ ើយ វាជាឈាម លដលសតលសល់ប៉ាឹះពាល់ដល់ស្តសតី។ 
រយៈគរល: មិនមានរយៈគរលចាស់ោស់គ ើយ។ 
ក្លែរវកិចា: យកេរកវ ៉ា ូា រាល់គរលស ែ។ 
គបក្លរហមឃាែ់: 
មិនមានអ្វីហមឃាែ់សគមាប់អ្នកមកឈាមជាំងឺគ ើយ 
កបួនចាប់: គែូវោក់គបោប់ក្លរពារឈាមក ាំឱ្យគប ក់សាំគលៀក 
បាំពាក់ ឬមា៉ាសជីេ គៅគរលលដលោែ់ចង់ែវា៉ា វគៅកៈ ពឹះ
ឬស ែគៅកន ងមា៉ាសជីេ។ 
៣-ឈាម្គេលសគាលក៉ូៃរួច 

និយមន័យ: ឈាមលដលគចញរីអ្នកមាននសាគពាឹះ គៅគរល 
សគមាលកូន ឬម ន គរលសគមាល។
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គរលគវោគចញ: គៅគរលសគមាលកូន ឬម នគរលសគមាល 
១នងា ឬ២នងា ឬ៣នងា។ 
រយៈគរល: គគចើនបាំស ែ ៤០នងា គ ើយមិនកាំណ្ែ់រយៈគរលែិច 
បាំស ែគ ើយ។ 
ក្លែរវកិចា:  

១-ងូែេរកគគក្លយគរលអ្ស់ឈាម 
២-បួសសង។ 

គបក្លរហមឃាែ់:  
១-គបែិបែតិស ែ  
២-បួស  
៣-ែវា៉ា វ(គដើរជ ាំវញិកៈ ពឹះ)  
៤-ប៉ាឹះេួរអានគោយមិនមានអ្វីគទប់ 
៥-សាិែគៅកន ងមា៉ាសជីេ  
៦-រមួដាំគណ្ក។ 

កបួនចាប់: 
១-គបគររែតកិចាក្លររាល់នងារន្មមតា 
២-អាចគេងជាមួយបតីរនគោយមិនរមួរក័សគ ើយ។ 
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គបតិបតតិសឡាត ៃងិការទគៃទញជំព៉ូកអាលហ់្វា ទីហ្ឹះ 
១- សារៈសំខាៃ់ ៃិង្ណុគបគោជៃ៍នៃសឡាត្ 

សគមាបស់ឡាត្្ឺមាៃសារៈសខំាៃ់ខាលាំងបំផតុ្គៅកនុងសាសនាឥសាលាម 
ែ៉ូចជា: 

- គោលគេរឹះេី២ននគោលគេរឹះស្ថសនាឥស្ថា មទាំងគរាំ
- សរសគេូងននស្ថសនាឥស្ថា ម លដលវា មិនអាចឈ្រ

រនគេគលើកលលងលែមានវា(ស ែ)។
- ជាក្លែរវកិចាដាំបូងបាំស ែលដលអ្ល់គ ឹះរនោក់គលើែ្ ាំ

របស់គេង់។
- ក្លរគោររសក្លា រៈហវ រឌូ(ក្លែរវកិចា)ជាគរៀងរាល់នងាវាេឺ

ជាក្លរភាជ ប់ែាួនអ្នកមូសារមជាមួយនរងមាា ស់របស់ោែ់។ 
- អ្ែតសញ្ជា ណ្ ដ៏ចាស់ោស់មួយនន អ្ែតសញ្ជា ណ្

របស់ស្ថសនាឥស្ថា ម។
- គេជាំន ាំជាំរឹះគៅគលើវាដាំបូងគេបងអស់គៅនងាបរគោក។

គបសិនគបើវាលអគបគសើរ េគងវើគសសងគេៀែក៏លអគបគសើរលដរ
លែគបសិនគបើវា មិនលអ េគងវើគសសងគេៀែក៏មិនលអលដរ។

គម្គរៀៃទី ៣ 
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 រិែគរកដណាស់មានក្លររាយក្លរណ៍្ជាគគចើនគៅកន ង
ហឌីសអ្ាំរីេ ណ្គបគយជន៍ននស ែ កន ងគនាឹះមានហឌីស 
អារី ូរ យគរាឹះ រននិយយថា: ែ្ ាំរនលឺរ ៉ាសូល លគ ឹះ 
រនមានគបស្ថសន៍ថា៖ 

عتْقالْهَُري َرةَْْأَب يَْعنْ  هْ ْاللَّهَُْْصلَّىْاللَّهْ َْرُسولََْْسم  َْيقُولُْْ،َْوَسلَّمََْْعَلي 

تُمْ :" ًراْأَنَّْْلَوْ ْأََرأَي  ُكمْ ْب بَابْ َْنه  لُْْأََحد  تَس  هُْْيَغ  ن  مْ ْكُلَّْْم  سَْْيَو  اتْ َْخم  ْهَلْ ْ،َْمرَّ

قَى ب  نْ ْيَ ءْ ْدََرن هْ ْم  قَىَْلْ:ْْقَالُواْ؟َْشي  ب  نْ ْيَ ءْ ْدََرن هْ ْم  َْمثَلُْْفَذَل كَْ:ْْقَالَْْ،َْشي 

لََواتْ  ْْالصَّ س  ُحوْ،ْال َخم  هُْْيَم  نَّْْاللَّ ه  (عليهْمتفق) " ال َخطَايَاْب 

“គែើរួកអ្នកយល់យ៉ាងណាលដរ គបសិនគបើមានេគនាមួយគៅម ែ 
ទវ រសាឹះរបស់រួកអ្នកគ ើយោែ់ងូែេរកគនាឹះមួយនងា៥ដងរាល់នងា
គែើកាំលអ្លរបស់ោែ់អាចគៅគសសសល់លដរឬគេ? ”រួកោែ់ 
គ្ាើយថា:“កាំលអ្លរបស់ោែ់មិនគសសសល់គេ”គោករនមាន
គបស្ថសន៍ថា:“គនាឹះេឺដូចជាក្លរស ែទាំង៥គរលលដរ លដល 

អ្ល់គ ឹះជាំរ ឹះគច្ចលនូវរបកមមទាំង យ”។ 
(រាយក្លរណ៍្គោយអាល់រូែរ ីនិងមូសារម) 

២- សឡាត្ហ្វា រឌ៉ូ(ចំៃួៃរឹកអាត្់ ៃិងគេលគវលារបស់វា) 

 អ្ល់គ ឹះរនោក់ក្លរែរវកិចាគលើែ្ ាំបាំគរ ើរបស់គេង់ឱ្យគបែិប
ែតិស ែ៥គរល កន ងមួយនងា មួយយប់។ វាេឺ ស ែហវ ជរ ៍
(ស រូ ឹះ) ស ែស  ូ េូ ស ែ អាគសើរ ស ែគមា៉ាេរបិ 
ស ែអ្ ីស្ថ គ ើយក៏ោក់ក្លែរវកិចាឱ្យគបែិបែតិវាកន ងគរល 
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កាំណ្ែ់ចាស់ោស់។ដូចលដលអ្ល់គ ឹះរនមានគរឹះបនាូល
ថា៖ 

ن ينََْْعلَىَْكانَتْ ْالصَََّلةَْْإ نَّْ"ْتعالىْلهالْقال م  ُمؤ  تَابًاْال  اْك  قُوتً و  (301ْالنساء)"مَّ

“រិែគរកដណាស់ស ែជាក្លែរវកិចាមួយគៅគលើបណាត អ្នក
មានជាំគនឿ លដល មានគរលគវោកាំណ្ែ់យ៉ាងចាស់ោស់”។ 

(អាន់នីស្ថក ១០៣) 

ការបង្ហាញអំេីគឈាមាឹះសឡាត្ហាវារឌ៉ូ ចំៃួៃរឹកអាត្់ ៃិងគេលគវលារបស់វាគៅកនុង 
តារាងខាងគគកាម: 

តារាងរ រកអាត់ ៃងិគពលគវលាសឡាតហ្វា រឌ៉ូ 
ស ែ រ រកអាែ់ គរលគវោ 

ស ែហវ
ជរ(៍ស ូគហព ឹះ) 

រីររ រកអាែ់ ច្ចប់រីគសែរ ណ្រឹះរ ូែដល់នងារឹះ 

ស ែស ូ
  ូេ 

បួនរ រកអាែ់ 
ច្ចប់រីនងាគគជរបនតិចរ ូែដល់ស្សគមាលអ្វី

មយ៉ាងគសមើនិងែាួនរបស់វា 
ស ែអា

គសើរ 
បួនរ រកអាែ់ 

ច្ចប់រីគរលស្សគមាលអ្វីមយ៉ាងគសមើនិងែាួន
របស់វារ ូែដល់នងាលិច 

ស ែគមា៉ា
េរបិ

បីរ រកអាែ់ 
ច្ចប់រីនងាលិចរ ូែដល់រនាឺរណ៌្គក ម

លិចរែ់ 
ស ែអ្ ី

ស្ថ 
បួនរ រកអាែ់ 

ច្ចប់រីរនាឺរណ៌្គក មលិចរែ់រ ូែដល់
ពាក់កណាត លយប់ 
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សាំនួររិច្ចរណា 
១-ប រសមាន ក់គបែិបែតិស ែ ស ូ  ូេ ម នគរលនងាគគជរ 

គែើស ែរបស់ ោែ់គែរមគែូវលដរឬគេ? 
២-ស្តសតីមាន ក់រនគេងគៅពាក់កណាត លយប់ បនាា ប់មក 

ោែ់គគក្លកគៅគរលនងារឹះ គែើអ្នកគរប់ោែ់ដូចគមតច? 
៣-គែើអ្នកដរងអ្ាំរីេ ណ្គបគយជន៍របស់ស ែ់គសសងរីអ្វី 

លដលរនគរៀបរាប់ កន ងគសៀវគៅគនឹះលដរឬគេ? 
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៣- ជំេ៉ូកអាល់ហ្វា ត្ីហ្ឹះ(ទគៃទញ) 

مْ  س  َمنْ ْهْ اللَّْْب  ح  يمْ ْالرَّ ح  الرَّ

ប ីសមីលគ ើ  រី គរា៉ាឹះមា៉ា នីរ រ ៉ា  មី 
(កន ងនាមអ្ល់គ ឹះមហសបប រស មហអាណិ្ែស្ស ញ់) 

دُْ لَّهْ ْال َحم  ْ ْل  ينََْْرب  ال عَالَم 

អាល់ហាំេូ លីលគ ើ   ីរ ៉ាប់រីល អាគ ើមីន 
(រាល់ក្លរសរគសើរ េឺចាំគពាឹះអ្ល់គ ឹះលដលជាមាា ស់គេប់គេង 

រិភរទាំងអ្ស់) 

َمنْ  ح  يمْ الرَّْْالرَّ ح 

អារគរា៉ាឹះមា៉ា នីរ រ ៉ា  មី 
(ជាមាា ស់មហសបប រស មហអាណិ្ែស្ស ញ់) 

مْ َْمال كْ  ينْ ْيَو  الد  

មា៉ាលីេី គ ៉ាមីេ េីន 
(ជាគសដច(គេប់គេង)នននងាជាំន ាំជាំរឹះ(បរគោក)) 

يَّاكَْ يَّاكَْْنَع بُدُْْإ  ينَُْْوإ  تَع  َنس 

អ្ ីយ៉ាគកើ ណាក់រូេូ វា៉ាអ្ ីយ៉ាគកើ ណាសតាអ្ ីន 
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(ចាំគពាឹះគេង់លែមួយេែ់លដលរួកគយើងគោររសក្លា រៈ គ ើយ 
ចាំគពាឹះគេង់លែមួយេែ់លដលរួកគយើងស ាំឱ្យជួយ) 

نَا َراطَْْاهد  يمَْْالص   َتق  ُمس  ال 

អ្ ី េីន ស  សរី ៉ាែល ម៉ាូសតាេីម 
(សូមគេង់គមតាដ ចងអ លបង្កា ញដល់រួកគយើងនូវមាោ៌ ដ៏គែរម 

គែូវសងច ឹះ) 

َراطَْ ينَْْص  مْ ْأَن عَم تَْْالَّذ  ه  ي  هْ ْال َمغ ُضوبْ َْغي رْ َْعلَ ي  ينََْْولَْْمْ َعلَ ال   الضَّ

 សរី ៉ាែល គ ើ សណីា អាន់អាាំតា អាន   មី  ា យរ លី គមា៉ាេេូប ី 
អាន   មី វា៉ា ែ់ គហឌ លលីន 

(េឺមាោ៌ របស់បណាដ អ្នកលដលគេង់រនគបទនគនៀកមា៉ា ែ់ 
ដល់រួកគេ រ ាំលមនជា (មាោ៌)អ្នកលដលគែូវគេែរងសមា 

និងរ ាំលមន ជា(មាោ៌)រួកលដលវគងវងគ ើយ)។ 
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រគបៀបសឡាត ៃងិការទគៃទញតឹះយតិ 

១- រគបៀបសឡាត្ 

មៃុគេលសឡាត្ 
គៅគរលលដលែ្ ាំចង់ស ែ ែ្ ាំគែវូ: 

-គជឹះស្ថអ ែរី ហដីស ា្ំ និងហដីសែូច
-ជគមឹះែាួនគរណ្ សាំគលៀកបាំពាក់ និងេីកលនាងសគមាប់
ស ែ 
-បិេរាំងគ ៉ាគរា៉ា ឹះ
-គែូវចាស់ោស់ថា ដល់គរលស ែ (គរលគវោ
ស ែរនគរៀបរាប់រីម ន)
-ែគមង់េីប ឹះ វាេីកៈ ពឹះ
-គនៀែ(ប៉ាង):វាេឺក្លរតាាំងចិែតគលើក្លរគោររសក្លា រៈអ្វី
មួយចាស់ោស់។
-ឈ្រគបើមានលេធភារ

គម្គរៀៃទី ៤ 



27

គបត្បិត្តសិឡាត្ 
បនាា ប់មកច្ចប់គសតើមគបែិបែតិស ែ ដូចលាចងគគក្លម: 
១-ែ្ ាំែរកគ ពៀររ ៉ាគែលអ្ឹះរ ៉ាម គោយសូគែថា ( أكبرْالله  )
 (អ្ល់ រ  ូអ្រកគរើរ) គមើលគៅក្លន់កលនាងស ូគជាេ។ 
២-គលើនដទាំងរីររបស់ែ្ ាំគៅគរលែរកគ ពៀររ ៉ាែ លអ្ឹះរ ៉ាម 
រ ូែដល់ស្ថម ទាំងរីរ ឬ ដល់គែគចៀក។ 

 

៣-ោក់នដទាំងរីររបស់ែ្ ាំគលើគដើមគេូងរបស់ែ្ ាំ លាចងស្ថត ាំោក់ 
គលើលាចងគ្វង។ 
៤-សូគែេូអារអ្ ីសែី វែឹះ 

َحانَكَْ َلهََْغي ُركَُْْسب  ُمَكَْوتَعَالَىَْجدَُّكَْولَْإ  َكَْوتَبَاَرَكْاس  د  َْوب َحم  ُهمَّ اللَّ

ស  បហណាកល់ រ  ាំមា៉ា  វា៉ាប ីហាំ េីគកើ វា៉ាតាគរើរ ៉ាក្លសម៉ាូគកើ 
វា៉ាតាអាគ ើ គជើេេូក្ល វា៉ាគ ើអ្ ីគ ើគ ើ  ា យរ ៉ាូគកើ 

របូភារគលើកនដគសមើរនរងគែគចៀក 

២-ែរកគ ពៀររ ៉ាតាលអ្ឹះរ ៉ាម
( أكبرْالله  ) 

(អ្ល់ រ  ូអ្រកគរើរ)
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ោក់នដគលើគដើមគេូង 
ងដងមមមមគេូង

 

៥-បនាា ប់មកែ្ ាំសូគែ 
يمْ  ج  ْالرَّ ي َطان  َنْالشَّ ْم  أَُعوذُْب اللَّه 

អាអ្ ូ សូរីលគ ើ ីមីណាសនសាែណ្នីររ ៉ាជីម 

يمْ  ح  ْالرَّ َمن  ح  ْالرَّ ْاللَّه  م  س  ب 

ប ីសមីលគ ើ  រី គរា៉ាឹះមា៉ា នីរ រ ៉ា  មី 
គ ើយសូគែជាំរូកអាល់ហវ ែី ឹះ គ ើយបនាា ប់រីសូគែចប់ 

ែ្ ាំសូគែ (آمين)(អាមីន)លឺៗគៅកន ងស ែសូគែលឺ និងែិចៗ
កន ងគរលស ែសូគែែិច។ 
៦-បនាា ប់មកែ្ ាំសូគែអ្វីលដលង្កយស្សួលអ្ាំរីេួរអាន 
៧-ែ្ ាំរ ៉ាកូ គោយសូគែែរកគ ពៀរ 
-គលើកនដទាំងរីររ ូែដល់ស្ថម  ឬគែគចៀក

សូគែេូអារអ្ ីសែី វែឹះ 
َلَهْ ُمَكَْوتَعَالَىَْجدَُّكَْولَْإ  َكَْوتََباَرَكْاس  د  َْوب َحم  ُهمَّ َحانََكْاللَّ َغي ُركَُْسب 

ស  បហណាកល់ រ  ាំមា៉ា  វា៉ាប ីហាំ េីគកើ 
វា៉ាតាគរើរ ៉ាក្លសម៉ាូគកើ វា៉ាតាអាគ ើ គជើេេូគកើ 

វា៉ាគ ើអ្ ីគ ើគ ើ  ា យរ ៉ាគូកើ 
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-ោក់កាលរបស់ែ្ ាំឱ្យគសមើនរងែនង គ ើយលភនករបស់ែ្ ាំ សមារង
គមើលកលនាង ស ូគជាេ។
-ោក់នដទាំងរីររបស់ែ្ ាំគលើជងាង់គ ើយលញកគមាមនដគចញរីោន
-ែ្ ាំរ ៉ាកូ ឱ្យរននរងនរគ ើយសូគែ ( ُْيمظْ عَْيْال ْب  ْرَْْانَْحَْبْ س )
(ស  បហណារ៉ាបរីយ៉ាលអា ស មី) ចាំនួនបីដងឬគគចើនជាងគនឹះ។

៨-ែ្ ាំគងើបកាលគ ើងរីរ ៉ាកូ
-គលើកនដរបស់ែ្ ាំរ ូែដល់ស្ថម  ឬគែគចៀក
-សូគែថា( َْة ْدَْمْ حَْْنْ مَْلْ ْاللهُْعَْمْ س ) (គសើមីអ្ល់ រ   ូ
លីមា៉ា ន់ហមីដឹះ)
គបសិនគបើែ្ ាំជាអ្ ីមា ាំ ឬស ែមាន ក់ឯង
-គ ើយែ្ ាំសូគែគៅគរលលដលឈ្រគែង់ថា (ُْد ْال َحم  َْولََك َربَّنَا )
(រ ៉ាប់គរើណាវា៉ាគ ើគកើលហាំ) 

របូភាររ ៉ាកូ 

يم ) َحاَنَْرب  يْال عَظ   ( ُسب 

(ស  បហណារ៉ាបរីយ៉ាលអា ស ីម)

ច្បំនួនបីែង 
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៩-ែ្ ាំស ូគជាេគោយសូគែែរកគរៀរគែូវស ូគជាេគៅគលើគរាំរីរ 
អ្វយវៈ 
-ថាា ស និងគចម ឹះ -នដទាំងរីរ -ជងាងទាំងរីរ
-ច ងគជើងទាំងរីរ គ ើយគបអ្ប់គជើងលបម ែគៅេិសេីប ឹះ
គ ើយសូគែថា ( ُْْا ْب  ْرَْْانَْحَْبْ س لىعْ لَْي )
(ស  បហណារ៉ាប់រីយ៉ាលអាក់គ ើ)  បីដងឬគគចើនជាងគនឹះ។

របូភារស ូគជាេ 

َحاَنَْرب  يْا لَع لى )  ( ُسب 

(ស ុបហ្វណារ  ប់ពីោ លអាក់ម )ី 

ចំ្បនួនបីែង 

របូភារគងើបគ ើងរីរ ៉ាកូ

ةدَْمْ حَْْنْ مَْلْ ْاللهُْْعَْمْ سَْ  

គសើមីអ្ល់ រ  ូ លីមា៉ា ន់ហមីដឹះ 

دُْ ْال َحم  َولََك  َربَّنَْا

រ ៉ាប់គរើណាវា៉ាគ ើគកើលហាំ 
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១០-ែ្ ាំគងើបកាលគ ើងមកវញិគោយសូគែែរកគរៀរ 
-គ ើយែ្ ាំោក់គជើងគ្វងរាប់គសមើគ ើយអ្ងា យគលើវា 
-គ ើយែ្ ាំបញ្ឈរគជើងស្ថត ាំ 
-គ ើយែ្ ាំោក់នដទាំងរីរគលើកាំគៅា ឬជងាង់ 
-គ ើយែ្ ាំសូគែ( َْر ْ يلْ رْ فْ اغْ ْب  ْ) (រ ៉ាប់រីេគ វៀរលី) 
-គ ើយែ្ ាំអ្ងា យឱ្យនរងនរ 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
១១-ែ្ ាំស ូគជាេគលើកេីរីរគោយសូគែែរកគរៀរ គ ើយែ្ ាំគបែិបែតិ 
វាដូចលដលែ្ ាំរនគបែិបែតិគៅកន ងស ូគជាេេីមួយ។ 

របូភារអ្ងា យរីលាចងម ែ 

 

 

 

 

របូភារអ្ងា យរីលាចងគគក្លយ 
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១២-បនាា ប់មកែ្ ាំគងើបឈ្រគដើមបីគបែិបែតិរ រកអាែ់េី២គោយសូគែ 
ែរកគរៀរ គ ើយែ្ ាំគបែិបែតិវា ដូចលដលែ្ ាំរនគបែិបែតិគៅកន ង 
រ រកអាែ់េី១លដរ។ 
១៣-បនាា ប់មកែ្ ាំអ្ងា យបនាា ប់រីគងើបរី ស ូគជាេេី២ គ ើយែ្ ាំ 
សូគែែឹះយិែ និង សល់វា៉ាែ គលើណា ពី។
១៤-បនាា ប់មកែ្ ាំឱ្យស្ថ មគៅលាចងស្ថត ាំ គ ើយលាចងគ្វង 
គោយសូគែ 

 (السَلمْعليكمْورحمةْالله )
(អាសស្ថ ម៉ាូអាន េ ាំវា៉ារ ៉ាសមា៉ាែ ល  ៍)

គដើមបីបញ្ា ប់ក្លរស ែគបសិនគបើជាស ែរីររ រកអាែ់។ 

របូភារឱ្យស្ថ មគៅលាចងគ្វង របូភារឱ្យស្ថ មគៅលាចងស្ថត ាំ
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១៥-គបសិនគបើវាជាស ែ ៣រ រកអាែ់ ឬបួនរ រកអាែ់ ែ្ ាំនរងគងើប 
ឈ្របនាា ប់រីសូគែែឹះយិែរចួ គោយសូគែែរកគរៀរ គលើកនដទាំង 
រីរ គ ើយែ្ ាំគបែិបែតិវា ដូចលដលែ្ ាំរនគបែិបែតិគៅកន ងរ រកអាែ់ 
េី១ គលើកលលងលែកន ងគរលឈ្រ ែ្ ាំសូគែលែជាំរូក ហវ ែី ឹះ 
ប៉ា គណាណ ឹះ។ 

១៦-ែ្ ាំអ្ងា យែឹះយិែច ងគគក្លយកន ងស ែលដលមានបីរ រកអាែ់ 
ឬបួនរ រកអាែ់ គោយអ្ងា យតាវា៉ាររ ក។ 

អ្ងា យតាវា៉ាររ ក   
េឺែ្ ាំបញ្ឈរគជើងស្ថត ាំរបស់ែ្ ាំ 
គ ើយែគមង់គមាមគជើងគៅេិស 
េីប ឹះ គ ើយោក់គជើងគ្វងរាប់គសមើ 
គៅលាចងគគក្លមកគជើងស្ថត ាំគ ើយែ្ ាំ 
អ្ងា យគៅគលើដី។ 
 
 
 
 

រូបភារអ្ងា យតាវា៉ាររ ក 
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សាំនួររិច្ចរណា 
១-ប រសមាន ក់ោែ់ស ែអាគសើរ គ ើយោែ់រនឈ្រស ែ 
រ រកអាែ់េី១បនាា ប់មកោែ់ស ូគជាេគោយគរឹះបង់រ ៉ាកូ  គែើស ែ 
របស់ោែ់គែរមគែូវលដរឬគេ? 
២-ប រសមាន ក់់ស ែគោយលបរម ែគៅេីគកុងមា៉ា ឌីណ្ឹះ 
គែើស ែរបស់ោែ់ដូចគមតចលដរ? 
៣-ប រសមាន ក់ស ែម នគរលដល់គរលគវោរបស់វា 
គែើស ែរបស់ោែ់ដូចគមតចលដរ? 
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២- ត្ឹះយិត្(ទគៃទញ) 

គៅគរលលដលែ្ ាំគងើបកាលគ ើងរីស ូគជាេគៅរ រកអាែ់េី
រីរកន ងស ែ ែ្ ាំអ្ងា យគ ើយសូគែែឹះយិែ គ ើយែ្ ាំរនសូគែ 
វា គៅកន ងគរលអ្ងា យច ងគគក្លយ បនាា ប់រីរ រកអាែ់េី៣ ឬេី៤ 
គោយសូគែថា:  

يَّاتُْ لَّهْ ْالتَّح  لََواتُْْل  ي  بَاتَُْْوالصَّ َهاَْعَلي كَْْالسَََّلمَُْْوالطَّ َمةُْْالنَّب يُّْْأَيُّ هْ َْوَرح  ْاللَّ

نَاََْلمُْالسََّْْوبََرَكاتُهُْ بَادْ َْوَعلَىَْعَلي  ينَْْاللَّهْ ْع  َهدُْْ،ْالصَّال ح  َلهََْْلْْأَنْ َْأش  ْْإ  ْاللَّهُْْإ لَّ

َهدُْ دًاْأَنََّْْوَأش  دُهُُْْمَحمَّ  َوَرُسوُلهَُْْعب 
 

អាែ់តា  យី៉ា ែូលីលគ ើ  វា៉ាស សរគ ើវា៉ាែូ វា៉ាែែ យយីគរើែ 
អាសស្ថ ម៉ាូ អាន គកើ នអ្យូហន់ណារីយូ 

វា៉ាគរា៉ាឹះមា៉ាែ ល រ   ីវា៉ាគរើរ ៉ាគកើេ ឹះ អាសស្ថ ម៉ាូ អាន ណា 
វា៉ាអាគ ើ អ្ ីគរើេីលគ ើ  សី សរលី  នី អាស់គ ើេូ 
អាលគ ើអ្ ីគ ើ គ ើអ្ ីលល លគ ឹះ វា៉ាអាស់គ ើេូ 

អាន់ណាម៉ាូហាំមា៉ា េ័ន អាប់េូ   ូវា៉ារ ៉ាសូល ឹះ។ 
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តារាងការបងួសងួ(ទ៉ូអា)កនងុគេលសឡាត្ 

គឈាម ឹះការបួងសួង 

(ទ៉ូអា) 
កស្ៃាងស៉ូគត្គត្ូវវាកនងុ 

គេលសឡាត្ 
ឃ្លា បួងសួង 

ែរកគរៀរ 
គរលច្ចប់គសតើមចូលស ែ 
និងគរលោា សបតូរីរ ៉ាូក នមួយ 

គៅរ ៉ាូក នមួយគេៀែ 
អ្ល់ រ  ូអ្រកគរើរ 

េូអាអ្ ីសែី វែឹះ បនាា ប់រីែរកគ ពៀរចូលស ែ 

ស  បហណាកល រ  ាំមា៉ា  
វា៉ាប ី ហាំេីគកើ 

វា៉ាតាគរើរ ៉ាក្លសម៉ាូគកើ វា៉ាតា 
អាគ ើ គជើេេូគកើ 

វា៉ាគ ើអ្ ីគ ើគ ើ  ា យរ ៉ាូគកើ 

អាែតាគ  វា៉ា ស ម នគរលសូគែជាំរូកហវ ែី ឹះ 
អាអ្ ូ សូរីលគ ើ ីមីណាស

នសាែណ្នីររ ៉ាជីម 

ពាសមា៉ា ឹះ ម នគរលសូគែជាំរូកហវ ែី ឹះ 
ប ីសមីលគ ើ  ីរ គរា៉ា ឹះមា៉ា នីរ 

រ ៉ា  ីម 
ជាំរូកហវ  ែី ឹះ គរលឈ្រ រនបកស្ស្ថយរួចគ ើយ 

អាែតាកមីន 
គគក្លយគរលសូគែជាំរូកហវ ែី

 ឹះចប់ 
អាមីន 

 ស ីគកៀរគរលរ ៉ាូក  គរលរ ៉ាូក  
ស  បហណារ៉ាបរីយ៉ាលអា

 ស ីម 

អាែតាស គមៀក គរលគងើបរីរ ៉ាូក  
គសើមីអ្ល់ រ  ូ 
លីមា៉ា ន់ហមីដឹះ 
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អាែែឹះមីេ ឈ្រគគក្លយគរលរ ៉ាូក  រ ៉ាប់គរើណាវា៉ាគ ើគកើលហាំ 
 ស ីគកៀរគរលស ូ

គជាេ 
គរលស ូគជាេ 

ស  បហណារ៉ាប់រីយ៉ាល 
អាក់គ ើ 

 ស ីគកៀរគរលអ្ងា 
យ 

គរលអ្ងា យរវាងស ូគជាេទាំងរីរ រ ៉ាប់រីេគ វៀរលី 

ែឹះយិែ 
គរលអ្ងា យគលើកេី១គគក្លយគរ

លចប់រ រកអាែ់េី២ 
និងគរលអ្ងា យច ង គគក្លយ 

រនបកស្ស្ថយរួចគ ើយ 

សគ ើវា៉ាែគលើ
ណារី 

គរលអ្ងា យែឹះយិែច ងគគក្លយ 
នរងមានក្លរបកស្ស្ថយគៅលាច

ងម ែ 

អាែតាស លីម គរលបញ្ា ប់ស ែ 
អាសស្ថ ម៉ាូអាន េ ាំវា៉ារ ៉ាស

មា៉ាែ ល  ៍ 
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សលវ់ តគលើណាហ្ព ី

១- សល់វា ត្គលើណាហ្ពី(ទគៃទញ) 

គគក្លយគរលសូគែែឹះយិែចប់ ែ្ ាំសល់វា៉ាែគលើណា ពី 
និងគកុមគេួស្ថររបស់ គោក គោយសូគែថា  

ُهمَّْ دْ َْعلَىْصَل ْ ْاللَّ دْ ْآلْ َْوَعلَىُْمَحمَّ يمََْْعلَىَْصلَّي تََْْكَماُْمَحمَّ ْآلْ َْوَعلَىْإ ب َراه 

يمَْ يد ْْإ نَّكَْْإ ب َراه  يد َْْحم  كْ ْوْ،َْمج  دْ َْعلَىْبَار  دْ ْآلْ َْوَعلَىُْمَحمَّ ْبَاَرك تََْْكَماُْمَحمَّ

يمََْْعلَى يمَْْآلْ ْىَوَعلَْْإ ب َراه  يد ْْإ نَّكَْْإ ب َراه  يد َْْحم   َمج 

ْ

អ្ល់ រ   ៊ុំមា៉ា  សល់លី អាគលើ ម៉ាូហាំមា៉ា ែ់ វា៉ាអាគលើ អាលី 
ម៉ាូហាំមា៉ា ែ់ គកើមា៉ា  សល់ន តា អាគលើ អ្ ីររ ៉ា  មី វា៉ាអាគលើ អាលី 
អ្ ីររ ៉ា  មី អ្ ីនណាគកើ ហមីេ ាំ មា៉ា ជីេ វា៉ាគរើរកិ អាគលើ ម៉ាូហាំមា៉ា ែ់ 
វា៉ាអាគលើ អាលី ម៉ាូហាំមា៉ា ែ់ គកើមា៉ា  គរើរ រកតា អាគលើ អ្ ីររ ៉ា   មី 
វា៉ាអាគលើ អាលី អ្ ីររ ៉ា  មី អ្ ីនណាគកើ ហមីេ ាំ មា៉ា ជីេ។ 

 
 
 

គម្គរៀៃទី ៥ 
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ជំព៉ូកអាលគ់អ្ៀខគឡាស 
១- ជំេ៉ូកអាល់គអៀខ្គឡាស 

 الرحيمْالرحمنْاللهْبسم

ប ីសមីលគ ើ  រី គរា៉ាឹះមា៉ា នីរ រ ៉ា  មី 
(កន ងនាមអ្ល់គ ឹះមហសបប រស មហអាណិ្ែស្ស ញ់) 

 
ُْهوَْ ْأََحد ْْاللَّهُْْقُل 

េ ល  វូ ៉ា ល រ  អូាហេ 
(ចូរអ្នក(មូហាំមា៉ា ែ់)គពាលថាៈ អ្ល់គ ឹះេឺជាមាា ស់លែមួយេែ់) 

 
َمدُْْاللَّهُْ  الصَّ

អ្ល់ រ  សូសមា៉ាេ 
(អ្ល់គ ឹះ េឺជាអ្នកលដលគែូវគេររងពាក់) 

 
 
د َْْلمْ   يُولَدْ َْوَلمْ ْيَل 

 ាំយ៉ា ីេវា៉ា ាំយ៉ា ូេ 

គម្គរៀៃទី ៦ 
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(គេង់មិនរនគបសូែប គែគ ើយ គ ើយគេង់ក៏មិនគែូវគេ 
គបសូែលដរ) 

 
 أََحد ُْْكفًُواْلَّهُْْيَُكنَْوَلمْ 

វា៉ា ាំយ៉ាេ លគ ើ  កូូ វូវា៉ាន់អាហេ 
(គ ើយោម ននរណាមាន ក់គគបៀបគបដូចនរងគេង់គ ើយ) 
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ជំព៉ូកអាលគ់អាសរ ៍ៃិងអាលក់ាវគសើរ 
១- ជំេ៉ូកអាល់គអាសរ៍(ទគៃទញ) 

مْ  س  نْ ْاللَّهْ ْب  َمَٰ ح  يمْ ْالرَّ ح   الرَّ

ប ីសមីលគ ើ  រី គរា៉ាឹះមា៉ា នីរ រ ៉ា  មី 
(កន ងនាមអ្ល់គ ឹះមហសបប រស មហអាណិ្ែស្ស ញ់) 

 
 َوال عَص رْ 

វា៉ាលគអាសរ ៍
(អ្ល់គ ឹះសបងនរងគរលគវោ) 

 
َسانَْْإ نَّْ ن   ُخس رْ َْلف يْاْل  

អ្ ីនណាលអ្ ីនគសើណាគលើ វែូីសរ ៍
(រិែគរកដណាស់ មន សសគោកេឺសាិែកន ងភារលាចែបង់) 

 
 
 

គម្គរៀៃទី ៧ 
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ينَْْإ لَّْ لُواْآَمنُواْالَّذ  ال َحاتْ َْوَعم  اْالصَّ ْ َْوتََواَصو  ال َحق  اْب   ب رْ ب الصََّْْوتََواَصو 

អ្ ីល លគ ើ សណីា អាមា៉ា នូ វា៉ាអាមីល ស សលីហែី វា៉ាតាវា៉ា 
គៅរីល  កេី វា៉ាតាវា៉ាគៅរីសស បរ ៍

(គលើកលលងលែបណាដ អ្នកលដលមានជាំគនឿ និងរនស្ថងអ្ាំគរើ 
លអគែរមគែូវ និងរនលសដោដ ាំោន ឱ្យគបក្លន់លាចជ ប់នូវក្លររិែ 

និងរនលសដោដ ាំ ោន ឱ្យមានក្លរអ្ែ់្មែ់ ប៉ា គណាណ ឹះ) 
 
២- ជំេ៉ូកអាល់កាវគសើរ(ទគៃទញ) 

مْ  س  نْ ْاللَّهْ ْب  َمَٰ ح  يمْ ْالرَّ ح   الرَّ

ប ីសមីលគ ើ  រី គរា៉ាឹះមា៉ា នីរ រ ៉ា  មី 
(កន ងនាមអ្ល់គ ឹះមហសបប រស មហអាណិ្ែស្ស ញ់) 

 
نَّا نَاكَْْإ  ثَرَْْأَع َطي   ال َكو 

អ្ ីនណាអាក់ែ យណាកិលគៅគសើរ 
(រិែគរកដណាស់ គយើងរនគបទនឱ្យអ្នក(មូហាំមា៉ា ែ់) 

នូវអាល់ក្លវគសើរ(េគនាមួយគៅកន ងនសនសួេ៌)) 
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 َوان َحرْ ْل َرب  كَْْفَصَل ْ 

ហវ សល់លីលីរ ៉ាប់ប ីគកើវា៉ាន់គ ើរ 
(ដូគចនឹះ ចូរអ្នកស ែ និងសាំគ ឹះសែវគដើមបីមាា ស់របស់អ្នកច ឹះ) 

 
َب تَرُْْهُوََْْشان ئَكَْْإ نَّْ  ال 

អ្ ីនណាគសើណី្អាគកើ ូវា៉ាល់អាប់គែើរ 
(រិែគរកដណាស់ អ្នកលដលសអប់គែពើមអ្នក(មូហាំមា៉ា ែ់) គេ 

នរងគែូវក្លែ់ោដ ច់ រីសលលអ(ទាំងគៅកន ងគោកិយ និងបរគោក)) 
 

 

 

 

 

ចប់ 
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