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 ١٢اىجقشح:  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چ 
 

មានន័យថា៖ «ឱមនុស្សទាំងឡាយ!  ចូរពួកអ្នកគោរពស្ក្កា រៈចុុះចាំគ ុះ 
រពុះជាមាា ស្រ់បស្ព់ួកអ្នក ដដលបានបគងាើតពួកអ្នក  គ ើយនងិពកួអ្នកដដល 
មុនៗពួកអ្នក ស្ងឃមឹថាពួកអ្នកនឹងគក្កតខ្លល ច»។  អ្ាំ វនាវដល់បងបអូន 
ររបរូ់បគដើមបើមករមួជាមួយនឹងកបួនដាំគ ើ ររបស្់ពកួអ្នកមានជាំគនឿគ ព្ ុះគៅ
ក្កន់អ្ល់គឡាុះ 
 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ 

 ٩٦اىْسبء:  چڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  
 

     មានន័យថា៖ ‹‹អ្នកណាដដលគោរពរបតិបតតិចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះនងិអ្នកនាាំ 
សារ។ ដូគចនុះពកួគរស្ថិតគៅជាមួយនឹងពួកអ្នកដដលររង់បានរបទនព័រ 
ជ័យដល់ពកួគរននពកួអ្នកនាាំសារ ពួកអ្នកដដលគជឿជាក់ ពកួអ្នកដដលពលើ
ជើវតិកនុងនាមសាស្នា និងពកួអ្នកដដលគ្វើអ្ាំគពើលអ គ ើយពួកគរជារូកនដ៏
លអរបគស្ើរជារើបាំផុតគៅកនុងឋានស្ួរ៌››។ 
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ជំពូកទ៊ី១ 
 

អារមភកថា 
 

1. ចូរអ្នករកគេកគមើលគៅគលើអ្វើៗដដលគៅជុាំវញិអ្នក គៅគលើដផនដើ វតថុ 
រុកខជាតិ ស្តវ  នៈ ស្តវសាល ប ស្តវលអិត និងរតើទាំងឡាយ...។ 

2. គតើអ្នកមនិគ ើញគរឬ      អ្វើទាំងគនាុះមានរកតឹយរកមដ៏សុ្រកតឹឥតគខ្លា ុះ 
ដដលររបរ់រងគលើជើវតិរស្គ់ៅ និងរសិ្គៅរបស្់ស្ភាវស្តវគោកទាំង 
គនាុះ? 

3. ចូរអ្នករកគេកគមើលគៅក្កន់ាលល់អ្វើៗដដលគៅខ្លងគលើអ្នកកនុងលាំ  មាន 
រពុះអារិតយ រពុះចនទ ផ្កា យ ពពក ខ្យល់...គតើវាមិនបានគដើរតាមរកឹតយ 
រកមយ៉ា ងលមអិត គ ើយបាំគពញគស្វាកមមបគរមើដល់ក្កររស្់គៅរបស្់គយើង 
គៅគលើដផនដើគនុះគរឬ? 

4. ចូរពិចារណាគលើខ្លួនអ្នក អ្វយវៈខ្លួនរបា  និងរបពន័ធាលងក្កយរបស្់អ្នក 
    ដ៏គរចើន និងដស្នអ្សាា រយ គ តុអ្វើវាដាំគ ើ រក្ករគោយស្ ក្ករោន  គដើមបើ 
    រកាក្កររស្់គៅរបស្់អ្នករបកបគោយសុ្ខ្ដុមរមនា? 
5. គតើអ្នកណាជាអ្នកបគងាើតអ្ចឆរយិៈទាំងគនុះ? គតើអ្នកណាជាអ្នកកាំ ត ់
រកឹតយរកមរបស្់វា? គតើអ្នកណាជាអ្នកដដលរតួតរតា និងបញ្ជា ចរកវាេដ៏្ាំ 
ស្គមបើមអ្សាា រយនងិមហាស្មុរសាម ញគនុះ? 

6. ោម នអ្នកណាមាន ក់ហា៊ា នអ្ុះអាងថាខ្លួនគរបានបគងាើតអ្វើមួយននស្ភាវៈទាំង
គនុះ ឬក៏មានស្មតថភាពកនុងបគងាើតអ្វើមួយសូ្មបើមួយស្នស្ស្ក់!! 

7. ពិតរបាកដណាស្់ អ្នកដដលបគងាើតឱយមានអ្វើៗគៅគលើគោក នងិររប ់
ររងគលើក្ករងារគនុះរដឺតមាន ករ់ត់។ របស្ិនជាមានអ្នកណាគផសងគរៀត 
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គរៅពើមាន ក់គនាុះរឺ ចាស្់ជារកតឹយរកមទាំងឡាយគៅកនុងចរកវាេ និង 
គៅគលើគម នងឹរតូវវនិាស្ជាមនិខ្លន។ មាន ក់គនាុះរឺជា (រពុះជាមាា ស្់ 
ដព៏តិរបាកដ)។ 

8. ជាក្ករស្មគ តុស្មផល ដដលគយើងរតូវររួលសាា ល់នូវក្ករពិតគនុះ 
គយើងសាា ល់រពុះជាមាា ស្ដ់ដលជាអ្នកបគងាើតគយើង។ ជារពុះជាមាា ស្់របស្ ់
គយើង គយើងដងឹរុ ចាំគ ុះររង់ដដលបានរបទនពរជ័យគនុះមកដល់
គយើង។ គលើស្ពើគនុះ គយើងរតវូរបរល់ខ្លួនគយើង ជើវតិរស្គ់ៅរបស្់គយើង 
ស្រមាប់កតើចងអុលបងាា ញរបស្រ់រង់ដម៏ហាករុណារបកបគោយរតិប ឌិ ត 
និងកតើគមតាត ។ 

9. មាា ស្់របស្់គយើងបានរបទនដល់គយើងនូវរបាជាា ស្រមាបរ់ិតពចិារណា 
និងគស្រ ើភាពគដើមបើគរជើស្គរ ើស្ផលូវដរ៏តឹមរតវូ។ 

10. អ្ល់គឡាុះបានបងាា ញរបាបគ់យើងនូវផលូវដ៏រតឹមរតូវតាមរយៈបណាត អ្នក
នាាំសាររបស្់ររង់ ដដលបញ្ា ប់រតឹមអ្នកនាាំសារគ ម្ ុះមូហាាំមា៉ា ត់ ដដល 
ជាអ្នកនាាំសារចុងគរក្កយបងអស្់ គ ើយអ្ល់គឡាុះបានបងាា ញរបាប់គយើង 
នូវផលូវដ៏រតមឹរតូវតាមរយៈបណាត រមពើៗ របស្់ររង់ ដដលបញ្ាប់គោយរមពើរ
អាល់រួរអាន។ 

11. ដូគចនុះឥេូវគនុះ គៅខ្លងមុខ្គយើងមានផលូវពើរ៖ផលូ វរើ១នាាំគយើងគៅក្កន់ 
ភាពសុ្ខ្សានតទាំងកនុងគោកើយ ៍និងបរគោកគនាុះរឺសាស្នាអុ្ើសាល ម។ 

12.  ផលូវរើ២នាាំគយើងគៅក្កន់វាស្នាអ្ភ័ពវនិងក្ករខ្លតបងគ់ៅកនុងគោកើយ៍ 
គ ើយនឹងរតូវគរគ្វើទរុ កមមជាអ្មតៈគៅនងៃបរគោក។ 
 

ជតក្មើសសថ ិតៅកនងុដដរបសត់យើងទងំអ្សគ់្នន  ដូតចនេះ 
ត ើតយើងនឹងតក្ជើសតរ ើសយកអ្វ៊ី? 
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សូ្មអ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ររង់បងាា ញផលូ វដ៏រតឹមរតូវដល់គយើង(សូ្មររង់
គមតាត ររួលយកក្ករបួងស្ួងគនុះផងចុុះ)។ 
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ជំពូកទ៊ី២ 
អ្ុ៊ីស្លា ម 

 

គ តុអ្វើ? ស្រមាបអ់្នកណា? គពលណា? អុ្ើសាល ម...គ តុអ្វើ? 
1. គរ ុះអុ្ើសាល មជាសាស្នារបស្ព់ួកពាក្ករ ើដដលអ្លគ់ឡាុះររង់ស្ពវ
រពុះរ័យររួលសាា ល់ជាសាស្នាស្រមាប់មនុស្សគោកទាំងអ្ស្់។ 

2. គរ ុះអុ្ើសាល មជាសាស្នារបស្ព់កួពាក្ករ ើទាំងឡាយ តាាំងពើពាក្ករ ើ 
អាោាំ រ ូតដល់ពាក្ករ ើ មូហាាំមា៉ា ត់(សូ្មគស្ចកតើសុ្ខ្ស្នតិភាពគកើត 
មានចាំគ ុះពួកោត់ទាំងអ្ស្ោ់ន )។ 

3. គរ ុះអុ្ើសាល មជាសាស្នាចុងគរក្កយកនុងចាំគនាមសាស្នាដដលគរបញ្ាុ ុះពើ
គលើគម មក។ 

4. អ្នកនាាំសារសាស្នាអុ្ើសាល ម រជឺាអ្នកនាាំសារចុងគរក្កយបងអស្ក់នុងបណាត
អ្នកនាាំសារទាំងឡាយរបស្អ់្ល់គឡាុះ។ 

5. រមពើរអាលរ់ួរអាន ជារមពើរចុងគរក្កយបងអស្ក់នុងចាំគណាមរមពើរៗ ដដលគរ 
បញ្ាុ ុះពើគលើគម មក។ 

6. អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ររង់បានមានរពុះបនទូលថា៖ 
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

 ٣٨آه عَشاُ:  چۈئ  ېئ  ېئ   
មានន័យថា៖ «គតើសាស្នាគផសងពើសាស្នារបស្់អ្លគ់ឡាុះឬដដល 

ពួកគរដស្វងរក? ស្រមាបរ់រងរ់ឺ អ្នកដដលគៅគលើគម និងគៅគលើដផនដើ 
រពមចុុះចូលគោរពចាំគ ុះររងទ់ាំងស្ម័ររចិតតនិងបងខាំ គ ើយពកួគរទាំងអ្ស្់ 
នឹងវលិរតេប់គៅរកររងវ់ញិ»។  
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ត ើអ្ុ៊ីស្លា ម...សក្ាប់អ្នកណា? 
7. ស្រមាប់ាលល់អ្នកដដលអ្លគ់ឡាុះរបទនដលរូ់បគរនូវជើវតិរស្់គៅ
និងរបាជាា សាម រតើ។ 

8. ស្រមាប់ាលល់អ្នកដដលមានចកខុ(ដភនក)ពើរគមើលគ ើញអ្វើដដលអ្លគ់ឡាុះ 
បានរបទនជូន។ 

9. ស្រមាប់អ្នកណាដដលមានរតគចៀកសាត បរ់ពុះបនទូលរបស្់អ្លគ់ឡាុះ។ 
10. ស្រមាប់ាលលអ់្នកដដលមានរបាជាា យល់ដឹងពើភស្តុតាងនិងរពុះបនទូល 
របស្់អ្ល់គឡាុះ។ 

11. ស្រមាប់ាលល់អ្នកដដលមានគបុះដូងមានចលនាគោយកតើរស្ោញ់ដឹង
រុ និងអ្ររុ ចាំគ ុះររង់។ 

12. ស្រមាប់អ្នក  ស្រមាប់ខ្ាុ ាំ  ស្រមាប់ាលល់អ្នកដដលអ្ល់គឡាុះគបើកចាំ 
គបុះដូងរបស្គ់រស្រមាបក់តើជាំគនឿ។ 

 
ត ើអ្ុ៊ីស្លា ម...តពលណា? 
13. គពលឥេូវគនុះ...គៅនងៃគនុះ...មុននងៃដស្អក... 
14. ចូរអ្នកគោរពចាំគ ុះអ្នកដដលជាំរុញគលើករឹកគៅរកកតើជាំគនឿ... 
15. ពិតណាស្់ជាឱក្កស្កនុង្កជើវតិរបស្អ់្នក... 
16. ជាឱក្កស្មាស្ជួនក្កលមិនអាចឆលងក្កត់ចតិតរបស្់អ្នកជាគលើករើពើរ
គនាុះគេើយ...។ 

17. ចូរអ្នកគឆលើយតបនងឹក្ករអ្ាំ វនាវរបស្អ់្ល់គឡាុះ...ពតិណាស្់ររង ់
កាំពុងគៅអ្នក 
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18. ររង់បានមានរពុះបនទូលថា៖ 
 ٨٣: اىحج چ  گ  گ   گ  کک  ک   ک  ڑ  ڑ چ

មានន័យថា៖ «ដូគចនុះ រពុះមាា ស្់របស្់ពកួអ្នករឺមានដតមួយរត ់
ចូរពកួអ្នករបរលខ់្លួនគោរពស្ក្កា រៈចាំគ ុះររង់ គ ើយចូរផតល់ដាំ ឹង
រ ើកាលយដលព់ួកអ្នកដដលបនាទ បខ្លួនគោរព»។ 
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ជំពូកទ៊ី៣ 
ការត វ្ើដំតណ្ើ រដ៏្ំមហាិ 

 
1. គៅគពលដដលអ្នករពមររួលថា អុ្ើសាល មរឺជាសាស្នាពិត។ 
2. ដូគចនុះចូរអ្នកដស្វងរកបដនថមតាមររឹុះសាថ នផលូវក្កររបស្អុ់្ើសាល មស្ាំខ្លន់  ៗ
ដូចជាមជឈម ឌ លអុ្ើសាល ម វហិារអុ្ើសាល ម ឬអ្ងាក្ករអុ្ើសាល មនានា។ 

3. ចូររាំនាក់រាំនងជាមួយនឹងអ្នកររួលខុ្ស្រតូវគៅរើគនាុះ គ ើយរបាប ់
គរពើក្ករចង់ចូលសាស្នាអុ្ើសាល មរបស្អ់្នក។ 

4. ោត់នឹងស្រួអ្នកនូវស្ាំនរួខ្លុះៗ គដើមបើដឹងពើករមតិននក្ករចូលអុ្ើសាល ម 
របស្់អ្នក។ 

5. គបើស្ិនជាអ្នកបានអានសារគនុះ មុននឹងអ្នកគៅជបួោត់ អ្នកអាច
គឆលើយនឹងស្ាំនរួរបស្់ោត់បាន។ 

6. កនុងនងៃដដលអ្នកស្ាំគរចចិតតថា អ្នកនឹងរបក្កស្ខ្លួនចូលអុ្ើសាល ម   ដូគចនុះ 
មុននឹងអ្នកគ្វើដាំគ ើ រគៅក្កន់កដនលងណាត់ជួបដ៏ស្ាំខ្លន់គនាុះចូរអ្នក 
ងូតរកឹស្មាអ តខ្លួន គោយនកឹកនុងចិតតថា ខ្ាុ ាំចូលសាស្នាអុ្ើសាល ម 
គ ើយជាក្កររបគស្ើរបាំផុត គបើស្ិនជាអ្នកបានគក្ករស្ក់និងគស្លៀក 
ស្ាំគលៀកបាំ កណ់ាដដលអ្នករតិថាវាលអជាងគរកនុងចាំគណាមស្ាំគលៀក 
បាំ ក់របស្់អ្នក គ ើយអាចោប និងបាញ់រកឹអ្ប់ឱយរកអូ្បផងដដរ។ 
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ជំពូកទ៊ី៤ 
ត ើអ្នកក្ វវថាអ្វ៊ី ា្េះតៅតពលអ្នកក្បកាស ា្ួនចូលអ្ុ៊ីស្លា ម? 

1. ររបរ់ោន់ស្រមាប់ក្ករចូលអុ្ើសាល មគោយរោនដ់តគ លថា ៖ 
2. ( មានន័យថា៖ « ខ្ាុ (  أشهد أن ال إله إال اهلل ាំគ្វើស្ចាា ថា ពិតរបាកដ
ណាស្់ ោម នគររពុះមាា ស្់ដដលគោរពស្ក្កា រៈយ៉ា ងពិតរបាកដ 
គលើកដលងដតអ្ល់គឡាុះ»។ 

មានន័យថា ៖ «គ ើយខ្ាុ (وأشهد أن محمدا رسول اهلل) .3 ាំសូ្មស្ចាា ថា 
ពិតរបាកដណាស្មូ់ហាាំមា៉ា តជ់ាអ្នកនាាំសាររបស្់អ្លគ់ឡាុះ»។ 

)وأشهد أن عيسى عبد اهلل  ورسوله  .4  ) មានន័យថា ៖ «គ ើយខ្ាុ ាំសូ្ម 
ស្ចាា គរៀតថា ពិតរបាកដណាស្់ ពាក្ករ ើអុ្ើសា(គយស្៊ាូ)រឺជាខ្ាុ ាំ 
បគរមើរបស្អ់្ល់គឡាុះ និងជាអ្នកនាាំសាររបស្រ់រង់)។ 

មានន័យថា៖(ខ្ាុ (برئت من كل دين يخالف دين اإلسالم) .5 ាំដលង
 ក់ព័នធជាមួយនឹងសាស្នាដដលគផសងពើសាស្នាអុ្ើសាល ម)។ 

6. ប៉ាុដនតជាក្ករលអណាស្់ គបើស្ិនជាអ្នកសូ្រតថា៖ ខ្ាុ ាំគជឿចាំគ ុះអ្លគ់ឡាុះ 
ពួកគរវតារបស្រ់រង់ រមពើរៗរបស្់ររង់  ពួកអ្នកនាាំសាររបស្់ររង ់
គជឿចាំគ ុះនងៃបរគោក គ ើយគជឿចាំគ ុះស្ាំណាងលអនិងស្ាំណាង 
អារកកម់កពើអ្លគ់ឡាុះ។ 

7. ខ្ាុ ាំស្នាចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះថា ខ្ាុ ាំមិនយកអ្វើមួយមកគោរពចូលរមួ
ជាមួយនឹងររង់ជាោច់ខ្លត។ 

8. ខ្ាុ ាំរបតិបតតិស្ឡាត(ថាវ យបងាាំ) 
9. ខ្ាុ ាំបរចិាា រររពយ 
10. ខ្ាុ ាំមិនលួចបលន ់
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11. ខ្ាុ ាំមិនរបរពតឹតអ្ាំគពើផិតកបត់ជាមយួនឹងស្រស្តើគផសងៗ។ 
12. ខ្ាុ ាំមិនស្ាំោប់ជើវតិដដលគរោកច់ាប់បាំាលម។ 
13. ខ្ាុ ាំមិនរបរពតឹតគលមើស្នឹងអ្ល់គឡាុះ។ 
14. ក្ករស្គស្ើរស្រមាបអ់្ល់គឡាុះ ដដលររង់បានរបទនដល់ខ្ាុ ាំឱយ
សាា ល់នូវជាំគនឿ។ 

15. បញ្ជា ក៖់ អ្នកដដលររលួខុ្ស្រតូវ របបើសុ្ាំបងួស្ួងពើអ្លគ់ឡាុះឱយ
អ្នកដដលមករបក្កស្ខ្លួនចូលអុ្ើសាល មដដលកាំពុងដតឈរគៅចាំគ ុះ
មុខ្គរគនាុះគោយបងួស្ួងថា ៖  

النبيين )غفراهلل لي ولك ، وتّقبل اهلل مني ومنك ، اللهم اجعله مع الذين أنعت عليهم من
 ،والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، وَحُسن أولئك رفيقا(

មានន័យថា៖ «សូ្មអ្ល់គឡាុះគលើកដលងគទស្ដល់រូបខ្ាុ ាំនិងអ្នក 
គ ើយអ្ល់គឡាុះររង់ររួលយកអ្ាំពើរូបខ្ាុ ាំនិងអ្នក ឪអ្ល់គឡាុះសូ្ម 
ររងប់គងាើតរូបគរផងចុុះកនុងចាំគណាមពកួអ្នក ដដលររង់បានរបទន 
ដល់ពកួគរននពួកពាក្ករ ើ ពួកអ្នកគជឿជាក់ ពួកអ្នកពលើគដើមបើសាស្នា 
ពួកអ្នកគ្វើអ្ាំគពើលអ គ ើយលអណាស្់ដដលបានពួកគរជារូកនគនាុះ»។ 
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ជំពូកទ៊ី៥ 
ត ើអ្ុ៊ីស្លា មគឺជាអ្វ៊ី? 

1. អុ្ើសាល មមាន៣របក្ករ  ស្ាំដើ ក្ករគជឿជាកក់នុងចិតត នងិក្ករអ្នុវតត។ 
2. ស្ាំដើ៖ អ្វើដដលបានគរបញ្ជា ក់របាប់អ្នកកនុងជាំពូកមុន។ 
3. ក្ករគជឿជាកក់នុងចិតត ៖ រឺក្ករគជឿចាំគ ុះអ្លគ់ឡាុះ  គរវតា រមពើរៗ 
ដដលគររបទនចុុះមកពើគលើគម   ពួកអ្នកនាាំសារ  គ ើយនិងនងៃ 
បរគោក។ 

4. ក្ករអ្នុវតត ៖ ដូចជាក្ករបួស្  ក្ករថាវ យបងាាំ  ក្ករបរចិាា រររពយ  
ក្ករគៅគ្វើបុ យ្មមយរតា (ហាជា)គៅរើរកងុមកឹាុះ។ 
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ជំពូកទ៊ី៦ 
ការតជឿចំត េះអ្លត់ េះ 

1. ពួកគយើងមានជាំគនឿថា ពិតរបាកដណាស្់ អ្លគ់ឡាុះរឺជារពុះមាា ស្់ដត 
មួយ ររង់ជារពុះញជាមាា ស់្របស់្គយើង និងជារពុះជាមាា ស្់ននអ្វើៗ 
ររបយ់៉ា ង។ 

2. អ្ល់គឡាុះររង់ជាអ្នកបគងាើតអ្វើររប់យ៉ា ង។ 
3. ាលល់អ្វើ ដៗដលគផសងអ្ាំពើររង់រឺជាស្ភាវស្តវគោកដដលររង់បានបគងាើត 
ជាខ្ាុ ាំរបស្់អ្ល់គឡាុះ ោម នស្ិរធិអ្ាំណាចអ្វើរមួជាមួយនឹងអ្ល់គឡាុះ 
គេើយ។ 

4. សូ្មបើពកួគរវតា ពកួពាក្ករ ើ ពកួគរទាំងគនាុះក៏ជាខ្ាុ ាំបគរមើរបស្់អ្ល-់ 
គឡាុះផងដដរ។ 

5. កនុងចាំគណាមពកួគរមានដូចជា អុ្ើសា(គយស្៊ាូ) មូហាាំមា៉ា ត់ ពួកគរ 
ទាំងពើរោម នស្ិរធិអ្ាំណាចអ្វើក្កល យជារពុះជាមាា ស្់គនាុះគេើយ។ 

6. ពួកគយើងគជឿជាក់កនុងចិតតថា ពតិរបាកដណាស្់ អ្លគ់ឡាុះ ររង់រស្ ់
ជាអ្មតៈ ររង់ជារពុះដាំបូងបងអស្់ោម នរើចាបគ់ផដើម ររង់ជារពុះចុង 
គរក្កយបងអស្់ោម នរើបញ្ាប់។ 

7. ររងម់ហាឮ ឮាលលស់្គមលងទាំងឡាយ គ ើយររងម់ហាគ ើញ 
គ ើញាលល់អ្វើៗទាំងអ្ស្់។ 

8. ររងរ់ឺមហាស្គណាត ស្ មហាអា ិតរស្ោញ់ មានអានុភាពគលើអ្វើ 
ររបយ់៉ា ង។ 

9. ររង់មានរពុះនាមៗដ៏លអរបនព និងមានលកខ ៈស្មបតតដិ៏ខ្ពងខ់្ពស្ ់
ជារើបាំផុត។ 
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10. ពួកគយើងគជឿជាក់កនុងចិតតថា ពតិរបាកដណាស្់ អ្លគ់ឡាុះររង់បាន 
បគងាើតពួកគយើងពើភាពោម ន 

11. ររង់បានបគងាើតពកួគយើងឱយមានរូបស្មបតតិលកខ ៈដ៏លអរបនពជារើ 
បាំផុត។ 

12. ររង់បានរបទនដល់ពកួគយើងនូវាលល់ពរជ័យទាំងឡាយ គ តុដូគចនុះ 
គរមនិអ្នុញ្ជា តឱយគយើងគោរពស្ក្កា រៈចាំគ ុះអ្នកណាមាន កគ់ផសងគរៅ 
ពើររង់គេើយ សូ្មបើអ្នកគនាុះជាគស្តចដខ៏្ពងខ់្ពស្់ ឬក៏ជាអ្នកនាាំសារ
ដដលគរបញ្ាូ នមកកគ៏ោយ។ 

13. អ្នកណាថាវ យបងាាំចាំគ ុះអ្នកគផសងគរៅពើអ្ល់គឡាុះ ឬ គអានកាល 
ស្ាំពុះគរៅពើអ្ល់គឡាុះ ឬស្ាំគេុះស្តវថាវ យជូនអ្វើគផសងគរៅពើអ្ល់គឡាុះ 
កនុងបាំ ងគោរពបូជា នងិគលើកតគមាើងអ្នកគនាុះ ដូគចនុះគររឺជាអ្នក
រប្ាំងនឹងអ្ល់គឡាុះ គ ើយអ្នកគនាុះមិនដមនជាអ្នកអុ្ើសាល មគរ គបើគទុះ 
ជាគរគ ល កយស្ចាា សាកសើក៏គោយ។  

14. អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ររង់បានមានរពុះបនទូលថា៖ 
  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ
  ٢٩٨ - ٢٩١: األّعبً چ  ې     ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ

 
មានន័យថា៖«មូហាាំមា៉ា តចូ់រអ្នកគ លចុុះ ពិតណាស្់ ក្ករថាវ យបងាាំ 
របស្់ខ្ាុ ាំ ក្ករស្ាំគេុះស្តវបូជារបស្់ខ្ាុ ាំ ក្កររស្់គៅរបស្់ខ្ាុ ាំ ក្ករសាល ប់ 
របស្់ខ្ាុ ាំ គដើមបើអ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ននស្កលគោកទាំងមូលោម នគរ 
នដរូរមួចាំដ កស្រមាប់ររងក់នុងក្ករគោរពស្ក្កា រៈ។ ទាំងគនុះរឺជាអ្វើ
ដដលគរបងាា ប់គរបើមកចាំគ ុះខ្ាុ ាំ គ ើយខ្ាុ ាំជាអ្នកមូស្លើមដាំបូងបងអស្់)។ 
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15. អុ្ើសាល ម រឺជាសាស្នាដដលមានគោលជាំគនឿគលើរពុះដតមួយ កនុងសាស្នា 
16. អុ្ើសាល មពុាំមានមាា ស្ព់ើរដូចពួកអ្នកគោរពគភលើង គ ើយោម នរពុះបើអ្ងា
ដូចពួកររិសាទ នគនាុះដដរ។  អ្ល់គឡាុះរឺជារពុះដតមួយ ោម នអ្នកណា
មាន ក់ជានដរូស្រមាប់ររង់កនុងក្ករររប់ររង គ ើយកោ៏ម នផងដដរកនុងក្ករ 

17. ក្កត់កតើ  ស្រមាបអ់្ល់គឡាុះរមឺានរពុះនាមៗដ៏មហាលអរបនព និងមាន 
លកខ ៈស្មបតតមិហាខ្ពង់ខ្ពស្។់ 

18. អ្ល់គឡាុះបានមានបនទូលថា៖ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

  ٣ - ٢اإلخالص:  چٿ  ٿ   

 មានន័យថា៖ «មូហាាំមា៉ា ត់ ចូរអ្នកមានរបសាស្ន៍ចុុះថា 
ររងរ់ឺអ្លគ់ឡាុះដតមួយរត់។ អ្ល់គឡាុះជារើពាំនឹង ររង់មនិរបសូ្ត 
គ ើយក៏ោម នអ្នកណាមាន ក់បគងាើតររង់ដដរ។ ោម ននរណាមាន ក់គរបៀប
ផទឹមនឹងររងប់ានគេើយ)។  
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ជំពូកទ៊ី ៧ 
ជំតនឿចំត េះពួកតទវតា 

 

1. គយើងមានជាំគនឿថាស្រមាប់អ្លគ់ឡាុះរឺមានពួកគរវតាដដលអ្លគ់ឡាុះ 
បានបគងាើតគដើមបើឱយពកួគរគោរពស្ក្កា រៈចាំគ ុះររង់ 
និងបគរមើកចិាក្កររបស្រ់រង់។ ពួកគរជារូតនាាំសាររវាងររង់
ជាមួយនឹងពួកពាក្ករ ើទាំងឡាយ។ 

2.  គរវតាទាំងគនាុះមានគ ម្ ុះ ជើរពើលល ជាអ្នកនាាំវា៉ា  ុើ(រពុះបនទូល) 
មកឱយពាក្ករ ើរបស្់គយើងមូហាាំមា៉ា ត់(សូ្នស្នតិភាពគកើតចាំគ ុះ 
រូបោត់)។ 

3. គរវតាគ ម្ ុះ មើក្កអុ្ើល ជាអ្នកនាាំរឹកគភលៀង។ 
4. គរវតាគ ម្ ុះ មា៉ា លើរុលគមា៉ា ត(គរវតាដកយកជើវតិ ឬយមាលជ) 
ជាអ្នកររប់ររងខ្លងក្ករដកយករពលឹងមនុស្សគៅគពលពួកគរ 
សាល ប់។ 

5. គរវតាទាំងគនាុះជាខ្ាុ ាំបគរមើរបស្់អ្ល់គឡាុះ។ 
6. គ តុដូគចនុះ ពួកគយើងចាាំបាចគ់ោរពពកួគរ តគមាើងពួកគរ។ 
7. ក៏ប៉ាុដនតគយើងមនិស្ាំពុះបូជាពកួគរ មិនបួងស្ងួសុ្ាំអ្វើពើពកួគរ គ ើយ 
មិនចាតរុ់កពួកគរជាកូនរបុស្ ឬកូនរស្ើរបស្់អ្ល់គឡាុះគនាុះគេើយ។ 

8. គ លរឺគយើងរតូវគោរពស្ក្កា រៈចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះដតមួយរតជ់ាអ្នក 
ដដលបានបគងាើតពួកគរ។ 

9. អ្ល់គឡាុះបានមានរពុះបនទូលថា៖ 
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک           ک  

  ١٦ - ١٩األّجٞبء:  چک  گ  
មានន័យថា៖«ពកួអ្នកគោរពព ុគរពនិយយថា 

រពុះជាមាា ស្រ់រង់មានកូន ររងម់ហាសាអ តស្អាំ ប៉ាុដនតពកួគរវតាទាំង
គនាុះជាខ្ាុ ាំបគរមើដន៏ងលថាល ។ ពួកគរមិននិយយអ្វើមួយគលើកដលងដតររង់គរបើ 
ឱយនយិយ គ ើយពួកគរអ្នុវតតតាមក្ករបងាា ប់បញ្ជា របស្រ់រង។់ ររង់ដងឹ 
ពើអ្វើដដលគៅពើមុខ្នងិគៅពើគរក្កយពួកគរ ពួកគរមិនអាចស្គស្រងាា ុះនរណា
មាន ក់គលើកដលងដតចាំគ ុះអ្នកដដលររង់អ្នុញ្ជា ត គ ើយពកួគរភ័យខ្លល ច
ដតគ្វើខុ្ស្នឹងបរបញ្ជា របស្រ់រង់។ ចាំគ ុះគរវតាណាដដលអ្ុះអាងថា 
ខ្លួនគរជារពុះគផសងពើអ្ល់គឡាុះគនាុះ គយើងនងឹោកគ់រចូលគៅកនុងគភលើង
នរក កដូ៏ចោន គនុះដដរគយើងតបស្នងចាំគ ុះពួកអ្នកដដលអ្រតិគោរពព ុ 
គរពនិយម»។ 
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ជំពូកទ៊ី ៨ 
ជំតនឿចំត េះគមព៊ីរៗដដលតគបញុ្េះព៊ីតលើតមឃ 

 

1. គយើងគជឿថាអ្ល់គឡាុះបានបញ្ាុ ុះរមពើរៗគៅចាំគ ុះអ្នកនាាំសារខ្លុះរបស្់
ររង់ គដើមបើឱយពកួគរផតលរ់មពើរទាំងគនាុះដល់មនុស្សទាំងឡាយ។ 

2. រមពើរទាំងគនុះជារពុះបនទូលរបស្់អ្ល់គឡាុះ។ 
3. កនុងគនាុះមាន រមពើរស្៊ាូ ៊ាុ វរបស្់ណាពើអុ្ើរព ុើម។ 
រមពើរ អាត់តាវរ ៉ាត ដដលគរបញ្ាុ ុះឱយពាក្ករ ើ មូសា(ម៉ាូសុ្ើស្) 
រមពើរ អាស្ ាបរួ ដដលគរបញ្ាុ ុះឱយពាក្ករ ើ ោវូត(ោវ ើត) 
រមពើរ អាលអុ់្ើនជើល ដដលគរបញ្ាុ ុះឪយពាក្ករ ើ អុ្ើសា(គយស្៊ាូ) 
រមពើរ អាលរ់ួរអាន ដដលគរបញ្ាុ ុះឱយពាក្ករ ើ មូហាាំមា៉ា ត(់សូ្មសុ្ខ្ 
ស្នតិភាពគកើតមានចាំគ ុះពកួោត់)។ 

4. ពិតរបាកដណាស្់ ពកួជវើ វ(យ៉ា  ៊ាូដ)និងពួកររិសាទ ន(ណាស្ាល៉ានើ)
ពួកគរបានដកដរបខ្លុះនូវអ្វើដដលមានគៅកនុងរមពើរតាវរ ៉ាត នងិរមពើរអាល-់ 
អុ្ើនជើល។ 

5. ាលលអ់្វើៗដដលមានកនុងរមពើរដដលគរបានបញ្ាុ ុះមុនៗគនាុះ រតវូចាត់រុក 
ជាអ្សារបងគ់ោយគយើងមានរមពើរអាល់រួរអាន គ ើយាលលស់ាស្នា 
ដដលគផសងពើសាស្នាអុ្ើសាល មរតូវក្កល យជាអ្សារបង់។ 

6. ាលល់អ្វើដដលអ្នកគ ើញគៅកនុងរមពើរៗដដលគរបានបញ្ាុ ុះពើគលើគម មក
ផទុយនឹងអ្វើដដលមានកនុងរមពើរអាល់រួរអាន ររឺមពើរគនាុះអាចរតូវបានគរ 
ដកគរបើ ឬរតវូចាតរុ់កជាគមា ៈ។ 

7. អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ររង់បានមានរពុះបនទូលថា៖ 
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  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ چ
  ٣٣: اىَبئذح چ ژ   ڈ

មានន័យថា៖ «គយើងបានបញ្ាុ ុះគៅក្កន់អ្នកនូវរមពើរមួយរបកបគោយភាពស្ចាៈ 
គដើមបើបញ្ជា កព់ើរមពើរមុន  ៗនងិបករសាយបាំភលពឺើក្ករដកដរបរបស្រ់មពើរមុនៗ»។ 

8. ពិតរបាកដណាស្់អ្លគ់ឡាុះបានបញ្ាុ ុះរមពើរអាលរ់ួរអានជាភាសារ 
អាាល៉ាប់។ អ្ល់គឡាុះបានធានារការមពើរគនុះពើក្ករដកដរបទាំងឡាយ។ 
ដូចអ្ល់គឡាុះបានមានរពុះបនទូលថា៖ 

  ٦: اىحجش چ   ں  ڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ چ
មានន័យថា៖ ‹‹ពិតរបាកដណាស្់គយើង(អ្ល់គឡាុះ)បានបញ្ាុ ុះរមពើរ 
អាល់រួរអាន គ ើយពិតរបាកដណាស្គ់យើងជាអ្នកដងរកាវាជាដាលប 
គរៀងគៅ››។ 
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ជំពូកទ៊ី៩ 
ជំតនឿចំត េះពួកពាការ ៊ី 

 
1. គយើងគជឿថាអ្ល់គឡាុះបានគរជើស្គរ ើស្កនុងចាំគណាមមនុស្សនូវពួកពា-
ក្ករ ើ គ ើយមានដតពួកគរប៉ាុគណាណ ុះដដលអ្លគ់ឡាុះរបាបអ់្ាំពើដាំ ឹងគលើ 
គម ។ 

2. អ្ល់គឡាុះបានគរជើស្គរ ើស្កនុងចាំគណាមពកួពាក្ករ ើទាំងគនាុះនូវអ្នកនាាំ
សាររបស្់ររង់។ 

3. ររង់បានផតល់(វា៉ា  ុើ)រពុះបនទូលស្តើពើកបួនវនិ័យទាំងឡាយដល់ពួកគរ
គដើមបើផសពវផាយដលម់នុស្ស នងិបគរងៀនកបនួវនិ័យទាំងឡាយដល់ 
មនុស្សរូគៅ ។ 

4. កនុងចាំគណាមពកួពាក្ករ ើទាំងគនាុះ មានពួកពាក្ករ ើដដលគរឱយគ ម្ ុះ 
ថា”កាំពូលអ្នកគផតជាា ចិតត”ពួកគរទាំងគនាុះរឺជាអ្នកររួលបនទុកដ៏្ៃន ់
្ៃនរបាំផុតកនុងក្ករអ្ាំ វនាវមនុស្សគៅរកអ្លគ់ឡាុះ។ ពកួគរទាំងគនាុះ 
មាន ពាក្ករ ើ  ួ  ពាក្ករ ើអុ្ើរព ុើម  មូសា(ម៉ាូសុ្ើស្) អុ្ើសា(គយស្៊ាូ) 
គ ើយនិងមូហាាំមា៉ា ត(់សូ្មអ្លគ់ឡាុះជូនពរជ័យចាំគ ុះពួកោត់)។ 

5. ចូររជាបថា គៅគពលដដលអ្នកចូលអុ្ើសាល ម អុ្ើសាល មមនិគរបើអ្នកឱយរប្ាំង 
ចាំគ ុះមូសា(ម៉ាូសុ្ើស្) ឬអុ្ើសា(គយស្៊ាូ) គ ើយនិងបណាត ពាក្ករ ើដនរ 
គរៀតគនាុះគរ។ 

6. ក៏ប៉ាុដនតអុ្ើសាល មបញ្ជា ក់របាបអ់្នកអ្ាំពើរគបៀបលកខ ៈដរ៏តមឹរតូវននក្ករគជឿ
គោរពចាំគ ុះពួកគរ។ 

7. អ្ល់គឡាុះបានមានរពុះបនទូលថា៖ 
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  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ     ڇ  ڇ چ
  ٣٣: اىَبئذح چ ژ   ڈ  ڈ

មានន័យថា៖(គយើងបានបញ្ាុ ុះគៅក្កន់អ្នកនូវរមពើរគោយស្ចាៈគដើមបើ
បញ្ជា កព់ើរមពើរមុនៗ និងបករសាយបាំភលពឺើក្ករដកដរបរបស្រ់មពើរមុនៗ)។ 
មានន័យថា បញ្ជា ក់ពើភាពពិតដដលគរបានដកដរប។ របាកដណាស្់អ្លគ់ឡាុះ
បានមានរពុះបនទូលរបាប់ពើគ ម្ ុះពាក្ករ ើជាគរចើនគៅកនុងរមពើរអាល់ររួអាន
អ្ល់គឡាុះបានមានរពុះបនទូលថា៖ 

  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ چ
   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ
 چ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ

    ٢٨٩: اىجقشح

មានន័យថា៖(ចូរពកួអ្នកថាចុុះ ពួកគយើងមានជាំគនឿចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះ 
គ ើយនិងអ្វើៗដដលអ្ល់គឡាុះបានបញ្ាុ ុះមកចាំគ ុះគយើង និងចាំគ ុះ 
អុ្ើរព ុើម អុ្ើសាម គអ្ល អុ្ើសាា ក យ៉ា ក់កូប និងកូនគៅពួកគរ គ ើយនិង
មូសា(ម៉ាូសុ្ើស្) អុ្ើសា(គយស្៊ាូ) គ ើយនិងអ្វើៗដដលអ្ល់គឡាុះបាន 
របទនចុុះមកចាំគ ុះពួកពាក្ករ ើដនរគរៀត គោយពួកគយើងមិនបាន 
ដបងដចកអ្នកណាមាន ក់កនុងចាំគណាមពួកគរគេើយ គ ើយពួកគយើងរបរល ់
ខ្លួនជូនចូលចាំគ ុះររង់)។ 

8. ពាក្ករ ើអាោាំ រឺជាពាក្ករ ើដាំបូងគរបងអស្់កនុងចាំគណាមពាក្ករ ើទាំងឡាយ 
9.  ពាក្ករ ើចុងគរក្កយបងអស្រ់ឺពាក្ករ ើមូហាាំមា៉ា ត់ (សូ្មស្នតិភាពគកើត 
    មានចាំគ ុះោត់) ោម នពាក្ករ ើណាមក បនាទ បព់ើោត់គេើយ។ 
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10. គ តុដូគចនុះ សាស្នារបស្ោ់ត់ រឺជាសាស្នាពិតដតមួយរត់
ដដលគៅស្ថិតគស្ថររ ូតដល់នងៃបរគោក 

11. ោត់រឺ មូហាាំមា៉ា ត់ កូន អាប់ឌុលគឡាុះ កូនអាបឌុ់លមូតាេបឹ 
កូនហាស្សុើម ជនជាតិអាាល៉ាប់មកពើកុលស្មព័នធរូគរ ៉ាស្សដល៏បើដលបង 
មកពើពូជពងសពាក្ករ ើអុ្ើរព ុើម និងអុ្ើសាម គអ្ល(សូ្មសុ្ខ្ស្នតភិាពគកើត 
មានចាំគ ុះពួកគរទាំងពើរ)។ 

12. ោត់បានគកើតគៅរើរកុងមឹកាុះ(អាាល៉ាប៊ាើគស្អូ្ឌើត) ្ ន ាំដាំរ ើ(៥៧១រ.ស្)។ 
13. អ្ល់គឡាុះបានរបទនក្កររតាស្់បនទូល(វា៉ា  ុើ)ដល់ោត់ជាពាក្ករ ើ
គៅគពលដដលោត់មានអាយុ៤០ ន្ ាំ។ 

14. គរក្កយគពលក្កល យជាពាក្ករ ើោត់គ្វើក្ករអ្ាំ វនាវមនុស្សឱយចូលអុ្ើសាល ម
គៅរើរកុងមឹកាុះអ្ស្់រយៈគពល១៣ ន្ ាំ។ 

15. មានអ្នករស្ុកមឹកាុះតចិតួចណាស្់ដដលគជឿតាមោត់។ 
16. ដូគចនុះោតក់៏បានគភៀស្ខ្លួនគៅក្កន់រើរកុងមា៉ា ឌើ ុះ គៅរើគនាុះោត់
ក៏បានអ្ាំ វនាវមនុស្សឱយចូលអុ្ើសាល ម  គ ើយអ្នកទាំងគនាុះក៏មានជាំគនឿ 
ចាំគ ុះោត់។ 

17. ោត់បានរ ាំគោុះរើរកងុមកឹាុះមកវញិ (ដដលជារើកដនលងកាំគ ើ តរបស្ ់
ោត់)គៅ ន្ ាំរើ៨ .ស្ ( ន្ ាំគភៀស្ខ្លួនគៅមា៉ា ឌើ ុះ)។ 

18. ោត់បានររួលមរ ភាពគៅគពលដដលោត់មានអាយុ៦៣ ន្ ាំ។ 
ោត់បានររួលមរ ភាពបនាទ ប់ពើក្ករបញ្ាុ ុះរមពើរអាលរូ់រអានពើ 
អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់មកដល់ោត់បានចប់ស្ពវររប់ គ ើយពកួអាាល៉ាប់ 
ទាំងអ្ស្់កប៏ានចូលអុ្ើសាល មរចួាលល់គ ើយដដរ។ 
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ជំពូកទ៊ី១០ 
ជំតនឿចំត េះដងៃបរតលក 

 
1. គយើងគជឿថា គរក្កយពើក្កររស្់គៅគលើគោកើយគ៍នុះ រឺមានក្កររស្់គៅ 
គផសងគរៀត។ 

2. គៅគពលដដលអាយុក្កលពិភពគោកបានដលក់ាំ ត់ ពិតរបាកដ 
ណាស្់អ្លគ់ឡាុះនឹងគរបើគរវតាឱយផលុ ាំដរត រ ាំគពចគនាុះមនុស្សទាំងអ្ស្ ់
រតូវសាល ប់។ 

3. គរក្កយមកគរវតាក៏បានផលុ ាំដរតគនាុះមតងគរៀត ដូគចនុះមនុស្សទាំងអ្ស្ ់
តាាំងពើស្ម័យពាក្ករ ើអាោាំ រ ូតដល ់ ស្ម័យពាក្ករ ើមូហាាំមា៉ា ត់ 
នឹងគងើបគចញពើផនូរទាំងអ្ស្គ់ោយគ ព្ ុះគៅក្កនក់ដនលងជាំនុាំជរមុះ។ 

4. គរក្កយមកអ្លគ់ឡាុះនឹងជាំនុាំជាំរុះពកួគរតាមរគងវើរបស្ព់ួកគរគៅគលើ
គោកើយគ៍នុះ។ 

5. រ ើឯអ្នកដដលមានជាំគនឿចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះ ចាំគ ុះអ្នកនាាំសារអ្ល់គឡាុះ 
គ ើយពួកគរបានគ្វើអ្ាំគពើលអ ដូគចនុះ អ្ល់គឡាុះនងឹឱយពកួគរចូលឋាន- 
ស្ួរ៍របស្់ររង់។ 

6. គៅកនុងឋានស្ួរព៌ួកគរស្បាយរ ើកាលយជាមួយនងឹកតើរបទនរបស្់អ្ល់
គឡាុះោម នរើបញ្ាប់។ 

7. រ ើឯអ្នកដដលរប្ាំងនឹងអ្នកនាាំសាររបស្់អ្ល់គឡាុះ រប្ាំងនងឹបញ្ជា  
របស្់អ្ល់គឡាុះ  ពួកគរនងឹចុុះនរក។ 

8. គៅកនុងនរករតូវគរគ្វើទរុ កមមដស្នឈចឺាប់គខ្លល ចផាជារើបាំផុតគោយ
ោម ននងៃបញ្ាប់។ 
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9. បពិរតអ្លគ់ឡាុះជាមាា ស្់ សូ្មររងគ់មតាត របទនឋានស្ួរដ៌ល់ពួក 
គយើងផងចុុះ សូ្មររងប់គញ្ា ៀស្ពួកគយើង ពើគភលើងនរក។ (សូ្មររង ់
ររួលយកក្ករបងួស្ួងគនុះផងចុុះ)។ 

10. អ្ល់គឡាុះររង់បានមានបនទូលថា៖ 
    ى  ې    ې  ې  ې    ۉ   ۉ   ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ چ
  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى
 ٣٢ - ٨٣: اىْبصعبد چ  ېئ     ېئ  ېئ

មានន័យថា៖ «រ ើឯអ្នកដដលបានបាំ ន គ ើយឱយតាំនលជើវតិគលើគោកើយ ៍
ជាងនងៃបរគោក ពិតរបាកដណាស្់គភលើងនរករឺជាកដនលងរជកគក្កនរបស្់គរ។ 
ឯចាំដ កអ្នកដដលគក្កតខ្លល ច គពលដដលគរឈរជាំនុាំជរមុះគៅចាំគ ុះមុខ្ 
រពុះជាមាា ស្រ់បស្គ់រ គ ើយបានរកាក្ករ រខ្លួនពើកគិលស្តណាា  ពិតរបាកដ 
ណាស្់ឋានស្ួររ៌ឺជារើរជកគក្កនស្រមាបគ់រ»។ 
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ជំពូកទ៊ី ១១ 
 

ការតគ្នរពសកាា រៈ 
(កិច្ក្ប ិប តិដនស្លសនា) 

 

1. កិចារបតបិតតកិនុងសាស្នាអុ្ើសាល មដបងដចកជាពើររបគភរ្ាំៗរ៖ឺ 
ក. ក្ករគោរពស្ក្កា រៈ៖ រឺជាអ្តតស្ស្ញ្ជា   និងជាក្កតពវកិចាននក្ករ 
គោរពស្ក្កា រៈ ដូចជាក្ករថាវ យបងាាំ បរចិាា រររពយ តមអាហារគពល 
នងៃ(បួស្) និងគ្វើ្ មមយរតា (ដាំគ ើ រគៅរើរកងុមកឹាុះ)។ 
ខ្. រាំនាក់រាំនង៖ ាលល់ស្កមមភាពរស្់គៅទាំងអ្ស្់ទក់រងនងឹបុរាល 
ឬររួសារ ឬស្ងាម ឬរបជាជាតអុិ្ើសាល មទាំងមូល...គទុះជាទករ់ង 
នឹងបញ្ជា នគយបាយ ឬគស្ដធកិចា ឬវបប្ម៍ ឬបញ្ជា តុោក្ករ 
ឬស្ើល្ម៌...កនុងតាំបន់ ឬអ្នតរជាតិ។ 

2. ក្កររាំនាករ់ាំនង៖ 
គៅគពលដដលក្កររាំនាក់រាំនងអ្នុវតតតាមចាប់សារ ើអាតរ់បស្់
អ្ល់គឡាុះគនាុះ នងឹក្កល យគៅជាក្ករគោរពស្ក្កា រៈកនុងន័យរូគៅ។ 

3. កនុងកូនគស្ៀវគៅដតូ៏ចគនុះមិនបានបញ្ជា ក់អ្ាំពើរគបៀបននរាំនាក់រាំនង
គនាុះគរ។ អ្នកចាាំបាចរ់តូវដស្វងរកគមើលកនុងគស្ៀវគៅកបួនចាបអុ់្ើសាល ម 
គផសងៗ ឬអ្នកអាចស្ួរបុរាលណាក៏បាន ដដលជាអ្នកគចុះដងឹគរៅរជុះ 
ឬក៏អ្ងាក្ករអុ្ើសាល មនានា។ 

4. គោលររុឹះអុ្ើសាល មដផនករបតិបតតមិាន៥ របក្កររឺ  កយស្ចាា ទាំងពើរ   
ក្ករថាវ យបងាាំ  បរចិាា រររពយ  តមអាហារ  គ្វើយមមយរតា។ 
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ជំពូកទ៊ី ១២ 
 កយសច្្ចទងំព៊ីរ    

 
1. អ្នករតូវស្ចាា នឹងស្មតើរបស្់អ្នក គ ើយគជឿកនុងចតិតរបស្់អ្នក គោយ 
គ លថា៖ 

) أشهد أن ال إله إال اهلل (  .2  មានន័យថា៖ (ខ្ាុ ាំស្ចាា ថា ពិតរបាកដ
ណាស្់ោម នគរមាា ស្គ់រៅពើអ្លគ់ឡាុះ)1 

3. ( رسول اهلل أن حممدا وأشهد ) មានន័យថា ៖ (គ ើយខ្ាុ ាំស្ចាា គរៀតថា 
មូហាាំមា៉ា ត់ជាអ្នកនាាំសារអ្ល់គឡាុះ)2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                         
1
 .អត្ថនយ័ននពាក្យសច្ចា ននេះ គឺនផេជ្ញា ទទួលស្គា ល់ និងន ឿជ្ញក្ក់្នុងចិត្េចំនពាេះភាពជ្ញព្ពេះជ្ញម្ចា ស់តត្មយួរបស់អល់ន េះ 
គ្មា នអនក្នផេងនព្ៅពីព្ទង ់ម្ចនតត្អល់ន េះតែលស្គក្សមចំនពាេះការនគ្មរពសកាា រៈននេះ។ 
2
 .អត្ថនយ័ននពាក្យសច្ចា ទីពីរ គឺនផេជ្ញា ចិត្េទទួលស្គា ល់ និងន ឿជ្ញក្ក់្នុងចិត្េថាពពាការមីូហមំ្ច៉ា ត្ជ់្ញអនក្នសំ្គររបស់អល់ន េះ 

នគំមពរីអាល់គួរអានមក្ឱ្យនយើង តែលក្នុងគមពរីនិងធមានិយម(ស ុណ្ណ េះ) ជ្ញម្ចគ្ម៌ា ែសុ៏ព្កឹ្ត្សព្ម្ចប ី់វតិ្។ 
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ជំពូកទ៊ី១៣ 
ការថាវ យបងគំ 

 
1. គយើងថាវ យបងាាំគរៀងាលលន់ងៃ គ ើយកនុងមួយនងៃ៥ដង។ 
2. ថាវ យបងាាំគពលអ្រុ រុះ  (សាឡាតស្៊ាូគហាព ុះ) ពើរដងឱន។ 
គពលគវោបនាទ បព់ើអារុ រុះរ ូតដល ់រពុះអារិតយរុះ ។ 

3. ថាវ យបងាាំគពលនងៃរគស្ៀល(សាឡាត សូ រួ) ៤ដងឱន។ គពលគវោ 
4. ចាប់ពើរពុះអារតិយគរជគៅរិស្ខ្លងលិចបនតិចរ ូតដល់ កក់ណាត ល 
ចគនាល ុះនងៃគរជនិងនងៃលចិ។ 

5. ថាវ យបងាាំគពលនងៃបាករ់គស្ៀល(សាឡាតអាគស្ើរ) ៤ដងឱន។ 
គពលគវោរបស្់វារឺចាប់ពើគមា៉ា ងអ្ស្់គពលថាវ យបងាាំនងៃរគស្ៀល 
រ ូតដលន់ងៃលចិ។ 

6. ថាវ យបងាាំគរក្កយនងៃលចិបនតិច(សាឡាតមា៉ា ស្រ ាបិ) ៣ដងឱន។ 
គពលគវោចាប់ពើនងៃលចិរ ូតដលប់ាត់គជើងគម ព ៌រក ម 
(គរក្កយគពលនងៃលចិរបដ ល១គមា៉ា ង១៥នារើ)។ 

7. ថាវ យបងាាំគពលរពលប់(សាឡាតអុ្ើសា) ៤ដងឱន។ គពលគវោ 
ដដលរបគស្ើរបាំផុតចាប់ពើគពលផុតគមា៉ា ងថាវ យបងាាំមា៉ា ស្រ ាបិរ ូត 
ដល់ ក់កណាត លអារធាត។ អាចពនារដលគ់ពលអារុ រុះ។ 
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ជំពូកទ៊ី ១៤ 
ការជក្មេះសាា   

 

1. ចាាំបាច់ចាំគ ុះអ្នកមូស្លឹមរតវូដតជរមុះស្មាអ តគៅគពលថាវ យបងាាំ។ 
2. ក្ករជរមុះស្មាអ តមានពើររបគភរ៖ 
ក្ករយករកឹវូ ទុ(ក្ករជរមុះស្មាអ តតូច) នងិក្ករងូតរកឹ(ក្ករជរមុះ
ស្មាអ ត្ាំ)។ 
 

  ក.ក្ករយករកឹវូ ទុ(ជរមុះស្មាអ តតូច)គយើងរតវូគ្វើដូចខ្លងគរក្កម៖ 
3. នឹកកនុងចតិតថា គនុះជាក្ករយករឹកវូ ទុគដើមបើថាវ យបងាាំ 
4. សូ្រតថា(بسم اهلل الرحمن الرحيم) 
5. ោងនដទាំងពើរគោយរឹកសាអ តរ ូតដលក់នដទាំងពើរ ខ្ពុរមាត ់
រតឺរឹកចូលកនុងរចមុុះ គ ើយគញើស្គចញមកវញិគដើមបើស្ាំអាតរនធរចមុុះ។ 

6. លុបមុខ្នឹងរឹក។ 
7. ោងនដទាំងពើររ ូតដល់ដកងនដគោយចាបព់ើនដសាដ ាំមុន។ 
8. យកនដគផសើមរឹក រចួជូតកាលនិងរតគចៀកទាំងពើរ។ 
9. ោងគជើងទាំងពើររ ូតដល់ដភនកគោលគោយចាប់គផតើមពើគជើងសាត ាំមុន។ 
10. បនាទ ប់ពើចប់ស្ពវររប់ គយើងគ ល កយស្ចាា ទាំងពើរ 
11. គៅគពលដដលគយើងយករកឹវូ ទុរចួ(ជរមុះក្កយគដើមបើថាវ យបងាាំ) 
គយើងមនិចាាំបាចយ់កមតងគរៀតគនាុះគរគលើកដលងដតមានរបក្ករ 
ណាមួយដដលគ្វើឱយវាខូ្ច។ 

12. របក្ករដដលគ្វើឱយខូ្ចរឹកវូ ទុមាន ក្ករបតគ់ជើងតូច ក្ករបត់គជើង 
្ាំ គផ្កម គដកលក់។ 
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  ខ្. ក្ករងូតរកឹ(ក្ករជរមុះស្មាអ ត្ាំ) 
13. អ្នកមូស្លើមចាាំបាចរ់តវូដតងូតរកឹកនុងករ ើ ដូចខ្លងគរក្កម៖ 

   ១. គចញរឹកក្កមគោយ្មមជាតិ 
   ២. រមួដាំគ ក គទុះបានស្គរមច ឬមិនបានស្គរមច 
   ៣. គៅគពលស្រស្តើអ្ស្់រដូវ 

 ៤.គៅគពលស្រស្តើអ្ស្់្មស្រមាលកូន 
14. រតូវងូតរឹកសាអ តគ ើយងូតគអាយស្ពវខ្លួនរបា ទាំងមូល។ 

   រ. អាតត់ាយុាំមាំ(ក្ករជរមុះស្មាអ តស្ៃួត) 
15. គយើងគ្វើតាយុាំមាំគនុះគៅគពលដដលគយើងោម នរកឹស្រមាប់ជរមុះ
ក្កយគដើមបើថាវ យបងាាំ ឬស្រមាប់ងូត ឬគៅគពលគយើងឈ ឺ
ឬមូលគ តុគផសងៗគរៀតដដលគ្វើឱយគយើងមិនអាចប៉ាុះរឹកបាន។ 

16. គយើងគ្វើតាយុាំមាំគនុះគោយរោន់ដតយកបាតនដទាំងពើរគៅរុះ 
គលើដើដដលរជុះសាអ ត។ គរក្កយមកយកបាតនដទាំងពើរជូតគលើមុខ្ 
(ជូតដតមតង)។ បនាទ ប់ពើជូតមុខ្រចួជូតនដទាំងពើររតឹមកនដប៉ាុគណាណ ុះ។ 
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ជំពូកទ៊ី ១៥ 
ត ើតយើងថាវ យបងគំយ៉ា ងដូចតមតច? 

 

1.  ជាក្ករលអបាំផុតដដលអ្នកចូលរមួថាវ យបងាាំជាមួយនឹងពួកអ្នកមូស្លើមដនរ
គរៀតគៅមា៉ា ស្ាិរ(វហិារ) អ្នកនឹងររួលបានផលបុ យជាគរចើនពើ 
អ្ល់គឡាុះ គ ើយអ្នកនឹងបានហាតគ់រៀនយ៉ា ងងាយរស្ួលពើរគបៀបរបប
ថាវ យបងាាំដ៏រតមឹរតូវ។ 

2. កនុងករ ើ ដដលអ្នកថាវ យបងាាំមាន ក់ឯង អ្នករតូវអ្នុវតតដូចខ្លងគរក្កម៖ 
3. រតូវដឹងចាស្់ថា ស្ាំគលៀកបាំ ក់របស្់អ្នក ខ្លួនរបា របស្អ់្នក 
និងរើកដនលងថាវ យបងាាំរបស្អ់្នកសាអ ត។ 

4. ដបរគៅរិស្រិបេ័ត(រិស្ខ្លងលិច)។ 
5. គលើកនដទាំងពើររតមឹសាម  ឬរតមឹរតគចៀក គ ើយរតូវសូ្រតថា( أكبر هللا ) 
6. ោក់នដទាំងពើរគលើររងូ នដសាត ាំគលើនដគឆវង 
7. សូ្រតជាំពូកអាលហ់ាវ រើ ុះ( الفاتحت سىرة ) 
8. ឱនគៅមុខ្នដរចត់ជងាង់ គ ើយសូ្រតថា( أكبر هللا ) ខ្នងោក់ឱយរតងជ់ា 
មួយនឹងកាលរបស្់អ្នក គ ើយស្មលឹងដភនកគៅគរក្កម។ 

9. គៅគពលឱនសូ្រតថា( العظين ربي سبحان ) បើដង។ 
10. គងើបមកវញិគោយសូ្រតថា( الحمد ولك ربنا ، حمده لمه هللا سمع ) ។ 
11. គយើងរតូវសូ្រតថា( أكبر هللا ) គ ើយឱនរក្កបគោយោក់ថាៃ ស្  រចមុុះ 
បាតនដទាំងពើរ កាលជងាង់ទាំងពើរ រមាមគជើងទាំងអ្ស្់ដលដ់ើ 
ឬករមាល រចួរតូវសូ្រតថា( األعلى ربي سبحان )បើដង។ 

12. រតូវគងើបអ្ងាុយគោយសូ្រតថា ( أكبر هللا ) គ ើយគៅគពលអ្ងាុយគនាុះ 
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រតូវសូ្រតថា( وارحمني اغفرلي رب )។ 
13. រតូវសូ្រតថា ( أكبر هللا )  គ ើយឱនរក្កបគលើករើពើរគោយគ្វើដូចគលើក 
រើមួយ រចួរតវូសូ្រតថា( األعلى ربي سبحان )បើដង។ 

14. គរក្កយពើបានបញ្ាប់ក្កររក្កបគលើករើពើរគនុះរចួាលលរ់ឺគយើងបានបញ្ាប ់
មួយដងឱនននក្ករថាវ យបងាាំ។ 

15. គរក្កយពើគនាុះសូ្រតគរៀតថា( أكبر هللا ) រចួថាវ យបងាាំឱនរើពើរបនតគរៀត 
គោយអ្នុវតតដូចឱនរើមួយដដរ។ 

16. គរក្កយពើបានបញ្ាបឱ់នរើពើរគនុះ គយើងអ្ងាុយសូ្រតអាត់តាស្ាុះ ៊ាុដ 
គ ើយនិងសាឡាវា៉ាតចាំគ ុះពាក្ករ (التشهد) ើ( اإلبراهيميت والصالة )3 ។ 

17. រតូវងាកសាត ាំគោយសូ្រតថា( هللا ورحمت عليكن السالم ) 
18. រចួងាកគឆវងសូ្រតថា( هللا ورحمت عليكن السالم  ) 
19. គនុះជាក្ករថាវ យបងាាំគពលស្៊ាូគហាព ុះ(الصبح) 
គរ ុះវាមានដតពើរដងឱនប៉ាុគណាណ ុះ។ 

20.  រ ើឯក្ករថាវ យបងាាំគៅគពល សូ រួ(الظهر) 
គយើងរតូវគរក្កកឈរគរក្កយពើអ្ងាុយអាត់តាស្ាុះ ៊ាុដ(التشهد)គោយ
គយើងមិនបាច់សូ្រតក្ករសាឡាវា៉ា ត( اإلبراهيميت والصالة ) គៅកនុង 
អាត់តាស្ាុះ ៊ាុដ(التشهد)គនាុះគរ ពើគរ ុះគយើងរតវូបនតក្ករថាវ យបងាាំគនុះ 
ពើរដងឱនគរៀត។ 

21. គៅចុងបញ្ាប់ក្ករឱនរើពើរគនុះ រតូវអ្ងាុយអាត់តាស្ាុះ ៊ាុដគរៀតដដល
កនុងគនាុះគយើងរតវូសាឡាវា៉ាត( اإلبراهيميت والصالة ) គរក្កយមករតូវងាក 

                                                         
3 ចូរតសែងរក្នមើលគំរអូាត្ត់ាសហេះហ ុែ(التشهد) នហើយនិងស្គ វ៉ា ត្ ( والصالة   នៅទំពរ័ចុងនព្កាយនននសៀវនៅននេះ (اإلبراهيميت 
(នមើលក្នុងនសចក្េីបតនថមទី 2) 
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សាត ាំគឆវងគោយសូ្រត( هللا ورحمت عليكن السالم ) 
22. ក៏ដូចោន គនុះដដរក្ករថាវ យបងាាំគពលអាគស្ើរ និងអុ្ើសា។ 
23. ដតថាវ យបងាាំគពលមា៉ា ស្រ ាបិមានដតបើដងឱនដតប៉ាុគណាណ ុះ ដូគចនុះគយើង 
ថាវ យបងាាំបនាទ បព់ើអ្ងាុយអាត់តាស្ាុះ ៊ាុដ(التشهد) រចួដតមួយដងឱន 
គរៀតប៉ាុគណាណ ុះ។ 

 

តហ ុអ្វ៊ីតយើងក្ វវថាវ យបងគំ? 
24. អ្នកមូស្លើមថាវ យបងាាំជាក្ករគោរពស្ក្កា រៈចាំគ ុះអ្លគ់ឡាុះ។ ក្ករថាវ យ 
បងាាំរឺជាក្កររបតបិតតដិ៏ស្ាំខ្លនប់ាំផុតដដលអ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ររង់ស្ពវ 
រពុះរ័យចង់ឱយមនុស្សគោរពរបតិបតតិ។ 

25. ជាក្ករដឹងរុ ចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះដម៏ហាខ្ពង់ខ្ពស្ដ់ដលររងប់ានបគងាើត
គយើងឱយមានរូបស្មបតតដិ៏លអរបគស្ើរជារើបាំផុត។ 

26. ររង់បានរបទនដល់គយើងនូវសាស្នាអុ្ើសាល ម។ 
27. គដើមបើផារភាា ប់អ្នកមូស្លើមជាមយួនឹងមាា ស្់របស្់ពកួគរគៅកនុងក្ករថាវ យ
បងាាំ គោយសូ្រតរពុះបនទូលអ្ល់គឡាុះ ររឺមពើរអាល់ររួអាន។ 

28. គដើមបើឱយអ្នកមូស្លើមរ ាំលកឹចាំគ ុះមាា ស្់របស្ព់ួកគរ គ ើយមិនគភលចររង់
មិនគភលចាលលប់របញ្ជា របស្រ់ពុះជាមាា ស្់ជាមួយនឹងភាពមមាញឹកនន 
ជើវតិ។ 

29. គដើមបើឱយអ្នកមូស្លើមបួងស្ួងចាំគ ុះរពុះជាមាា ស្ដ់៏ខ្ពង់ខ្ពស្ ់ សុ្ាំជាំនួយ 
កតើស្គរមចគជារជ័យ និងកតើចងអុលបងាា ញផលូវជារបចាាំកនុងភាពងងឹតអ្នធក្ករ 
ននជើវតិ។ 

30. គដើមបើពរងងឹកតើរស្ោញ់ចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះនងិភាពគក្កតខ្លល ចចាំគ ុះររង ់
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    គៅកនុងចិតតរបស្អ់្នកដដលថាវ យបងាាំ។ ដូគចនុះអ្តតចរតិរបស្គ់រគៅ 
    ដតឋតិកនុងភាពខ្លា បខ់្ាួនរតាមសាស្នានិងកបូនចាប់អុ្ើសាល ម។ 
31. ថាវ យបងាាំគដើមបើររួលបានផលបុ យ គ ើយអ្ល់គឡាុះររងលុ់បោង 
កាំ ុស្និងអ្ាំគពើបាបរបស្គ់យើង។ 

32. គដើមបើជបួរពុះមាា ស្់គៅនងៃបរគោក គ ើយស្បាយរ ើកាលយជាមួយនឹង
អ្វើដដលអ្លគ់ឡាុះបានគរៀបចាំស្រមាប់គរគៅកនុងឋានស្រួ៌ដ៏មានបរមសុ្ខ្។ 

33. ក្ករថាវ យបងាាំរឺជាកមមវ ិ្ ើ វកឹហាត់នងិអ្ប់រ ាំខ្លួន។ របស្និគបើគររបតិបតត ិ
បានលអនឹងររលួបានផលរបគយជនគ៍រចើនស្រមាបអ់្នកមូស្លើម ទាំងផលូវ 
ក្កយ អ្តតចរកិ និងចិតតវញិ្ជា   ឧទ រ ៍៖ ក្ករអ្នាមយ័ សុ្ខ្ភាព 
ស្ណាត បធ់ាន ប់ ភាព មត់ចត ់ គរៀងរតង់ ភាតរភាព ស្មភាព 
និងសាមរាើភាពស្ងាម ។ល។ 
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ជំពូកទ៊ី១៦ 
ការបរច្ិ្ចគក្ទពយ )الزكاة(  

1.  កយ ាក្កត់ ”  គៅកនុងន័យចាំរឺភាពលូតោស្់ នងិភាព“ الزكاة
រជុះសាអ ត។ 

2. ន័យបញ្ាតតកិនុងអុ្ើសាល មមាននយ័ថា៖ ក្ករបង់តាមភាររយដដលគរ 
កាំ តន់នររពយស្មបតតិស្នសាំរុកគរៀងាលល់
មួយខ្ួបមតងរិតតាម ន្ ាំចនទរត ិចាំណាយកនុងផលូវលអដដលរមពើរអាល-់ 
រួរអានបានកាំ ត់។  

3. គៅគពលររពយស្មបតតិរបស្់អ្នកររប់ចាំនួនដដលរតវូបរចិាា រស្រមាប់មួយ 
ខ្ួបមតងរតិតាម ន្ ាំចនទរតិ។ រតិជាសាច់របាក់មានតាំនលមនិតិចជាង 
៨៥រក្កមមាស្សុ្រធ(របដ ល១០០០ដុោល ) ចាាំបាច់អ្នករតវូបរចិាា រ
ចាំនួន១/២ (២.៥%)។ 

4. យកតាំនលដដលបានបរចិាា រគនុះផតល់ជូនអ្នករកើរក អ្នកដាំគ ើ រោច់ 
ស្ដងវងតាមផលូវ ផាតផ់ាងដ់លក់្ករអ្ាំ វនាវអុ្ើសាល ម និងក្ករតស្៊ាូកនុងផលូវ 
អ្ល់គឡាុះ ឬស្រមាប់ជាក្ករគលើករឹកចឹតតចាំគ ុះអ្នកដដលចង់ចូល
អុ្ើសាល ម ឬជួយអ្នកដដលជាំ កប់ាំ ុលគរគរចើន គ ើយោម នលរធភាព
ស្ងគរ។ 

5. របស្ិនជាអ្នកមានរាំនិញជួញដូរ គ ើយររប់ចាំនួនដដលរតវូបរចិាា រ រឺ
ចាាំបាច់អ្នករតវូដតបរចិាា រដដរ។ 

6. អ្នកអាចសាកស្រួអ្នកដដលគចុះដងឹបដនថមគរៀត ឬអាចអានគស្ៀវគៅ  ៗ
ដដលនិយយអ្ាំពើបញ្ជា គនុះគដើមបើបគងាើនចាំគ ុះដឹងរបស្អ់្នក 
បដនថមគរៀត។ 
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តហ ុអ្វ៊ីច្ចបំាច់ក្ វវបរច្ិ្ចគ? 
 

1. គយើងបរចិាា រគដើមបើជាក្ករគោរពរបតបិតតចិាំគ ុះអ្ល់គឡាុះ 
ពើគរ ុះអ្លគ់ឡាុះររង់បានបងាា ប់គរបើមកចាំគ ុះគយើង 
គ ើយររង់រស្ឡាញ់ពួកអ្នកដដលបរចិាា រររពយគ្វើទន។ 

2. គដើមបើគោរពអ្ាំ ររុ ចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះដដលររង់បានរបទនររ
ពយស្មបតតិទាំងគនុះដល់គយើង និងបាន
គ្វើឱយគយើងររួលគជារជ័យកនុងក្កររបកបរបស្់រកសុ្ើ។ 

3. គដើមបើជួយដល់អ្នករកើរកឱយពួកោត់ររួលបានសុ្ភមងាល 
និងជួយស្គស្រងាា ុះដលព់ួកអ្នកដដលររួលរងគរោុះរុរភិកស។ 

4. គដើមបើចូលរមួចាំដ កកនុងក្ករគលើកស្ទួយស្ងាមអុ្ើសាល ម។ 
5. គដើមបើចូលរមួចាំដ កកនុងក្ករផសពវផាយសាស្នាអុ្ើសាល មគៅគលើស្ក
លគោក។ 

6. គយើងបរចិាា រគដើមបើជរមុះខ្លួនគយើងពើចតិតរុិះកាំណាញ់។ 
7. គដើមបើឱយខ្លួនឯងក្កល យជាមាា ស្់ររពយ 
ពុាំដមនក្កល យជាទស្កររបស្់ររពយគនាុះគរ។ 

8. បរចិាា រគដើមបើជរមុះស្មាអ តររពយរបស្គ់យើងពើភាពរុចារតិដដលគយើង
បានរបរពតឹតកនុងគពលកាំពុងរកសុ្ើ។ 

9. អ្ល់គឡាុះរកានិងផតល់ពរជ័យដល់ររពយស្មបតតិរបស្់គយើង។ 
10. បរចិាា រគដើមបើររួលបានផលបុ យដ៏លអរបគស្ើរអ្ាំពើអ្ល់គឡាុះគៅនងៃ
បរគោក។ 

11. គដើមបើក្ករ រកុាំឱយពកួអ្នករើរល័រកគកើតចិតតរចដ ន ន្ នើស្។ 
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12. គដើមបើក្ករ រស្ងាមរបស្់គយើងពើជគមាល ុះវ ណៈ គ ើយចូលរមួចាំដ ក 
គោុះរសាយបញ្ជា គស្ដឋកិចា។ 

13. អ្នកអាចបរចិាា រផងដដរដល់រតនាោឥសាល មដដលររួលររពយបរចិាា រ 
ឬស្មារមអុ្ើសាល មណាមួយមានក្ករគជឿរុកចិតត ដដលររួលបនទុក 
កនុងក្កររបមូលនងិដចកចាយររពយបរចិាា រទាំងគនុះ។ 
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ជំពូកទ៊ី១៧ 
បួស(ការ មអាហារ) 

 
1. គៅគពលដខ្រ ៉ាមា៉ា  ទនមកដល់(ដខ្រើ៩នន ន្ ាំចនទរតិរបស្់អុ្ើសាល ម)អ្នក
មូស្លើមទាំងអ្ស្់រតូវដតតមអាហារកនុងដខ្គនុះជាក្ករគោរពរបតិបតត ិ
ចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះនងិជាក្ករដងឹរុ ដលរ់រង់ដដលបានរបទនរពុះ
រមពើរអាលរ់ួរអានចុុះមកកនុងដខ្គនុះ។  

2. ក្ករតមគនុះរឺតមក្ករ ូបចុក ផឹករកឹ រមួដាំគ ក ចាប់ពើគពលអ្រុ 
រុះរ ូតដលន់ងៃលចិ។ 

3. អ្នកណាដដលមានជាំងឺឈថឺាា តក់នុងដខ្គនុះ ឬរតវូគចញដាំគ ើ រផលូវ ៃ្ យ 
តាមចាបអុ់្ើសាល មអ្នុគរោុះចាំគ ុះអ្នកទាំងគនាុះមិនបាចប់ួស្គរ។ 

4. គបើស្ិនជាអ្នកជាំងឺបានោចប់សួ្ ឬអ្នកដាំគ ើ រដដលបានោច់បួស្ 
គររតូវបួស្ស្ងវញិគៅនងៃគផសងតាមចាំននួនងៃដដលរូបគរបានោច់បួស្ 
គនាុះ។ 

5. គៅគពលចប់ដខ្រ ៉ាមា៉ា  ទន នងៃបុ យរសាយបួស្នឹងមកដល់ រឺនងៃរើ 
មួយននដខ្សាា វវា៉ាល ជាដខ្ដដលគៅបនាទ បព់ើដខ្រ ៉ាមា៉ា  ទន។ 

6. គៅរពឹកនងៃបុ យគនុះ អ្នកមូស្លើមទាំងអ្ស់្រតូវជួបជុាំោន គដើមបើគ្វើក្ករ 
ថាវ យបងាាំជបួជុាំោន គៅរើវាលណាមួយ ឬគៅរពុះវហិារ   គដើមបើអ្ររុ  
ចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ដដលររង់គមតាត របទនដល់ពួកគរបាន 
បាំគពញក្កតពវកិចាបួស្។ 

7. អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ររង់បានមានរពុះបនទូលទករ់ងនឹងក្កតពវកិចាដ៏
ស្ាំខ្លន់គនុះថា៖ 
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   ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ
 ٢٣٨: اىجقشح چ ڦ ڦ ڦ

មានន័យថា៖ «ឱពួកអ្នកមានជាំគនឿ គរបានោក់ក្កតពវកិចាបួស្គលើ 
ពួកអ្នក ដូចដដលគរបានោកក់្កតពវកចិាគនុះគលើពួកអ្នកជាំនាន់មុនដដរ 
ស្ងឃមឹថាពួកអ្នកនឹងគក្កតខ្លល ច»។ 

8. អ្ល់គឡាុះររង់បានមានរពុះបនទូលថា៖ 
 

  ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڳڱ ڳ چ
    ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ
 ٢٣١: اىجقشح چ ﮴ ﮳  ﮲ ۓ

 មានន័យថា៖ «ដខ្រ ៉ាមា៉ា  ទនដដលគរបានបញ្ាុ ុះរមពើរអាលរ់ួរអានមកកនុង 
ដខ្គនុះជាមរាគរស្កស៍្រមាបម់នុស្សគោក គ ើយជាក្ករបញ្ជា ក់ពើគស្ចកតើ 
ចងអុលបងាា ញ និងក្ករដបងដចករវាងស្ចាភាពនិងអ្ស្ចាភាព។ ដូគចនុះ អ្នក
ណាមានវតតមានកនុងដខ្គនុះ រឺរតវូដតបួស្។ រ ើឯអ្នកណាដដលឈថឺាា ត់ 
ឬរតវូគចញដាំគ ើ រ រឺរតវូបួស្ស្ងវញិគៅនងៃគផសង»។ 
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តហ ុអ្វ៊ីច្ចបំាច់ក្ វវបួស( ម)ដ្រ៉ា ា៉ា ហទន? 

9. គយើងបួស្កនុងដខ្រ ៉ាមា៉ា  ទនគដើមបើគោរពរបតបិតតិតាមររបញ្ជា របស្់ 
អ្ល់គឡាុះ។ អ្ល់គឡាុះររង់បានបងាា ប់គរបើដូគចនុះ ពើគរ ុះររង់ 
រស្ោញ់អ្នកដដលបសួ្។ 

10. គយើងបួស្គដើមបើអ្ររុ ចាំគ ុះររងដ់ដលបានរបទនរមពើរអាល់រួរ- 
អានចុុះមកកនុងដខ្រ ៉ាមា៉ា  ទនជាក្ករបងាា ញផលូវដល់ពួកគយើងនងិមនុស្ស 
រូគៅ។ 

11. អ្ាំ ររុ ចាំគ ុះររងដ់ដលបានគរជើស្គរ ើស្គយើងនងិបគងាើតគយើងជា
អ្នកអុ្ើសាល ម។ 

12. អ្ាំ ររុ ចាំគ ុះររងដ់ដលបានផតល់ឱក្កស្ឱយគយើងបានរគនទញ 
សូ្រត យល់ និងររួលគស្ចកតើចងអុលបងាា ញពើរមពើរអាលរ់ួរអាន។ 

13. គយើងបួស្គដើមបើររប់ររងខ្លួនគយើងពើគស្ចកតើគោភលន់ ូបចុកដដល
អ្ល់គឡាុះបានកកាំ ត់កនុងខ្លួនរបា របស្់គយើង។ 

14. គដើមបើហាត់ពត់ខ្លួនឱយគចុះលុះបង់ចាំ ើ អាហារ ររពយស្មបតតិណា 
ដដលអុ្ើសាល មហាមរបាមជាគស្ចកតើគោរពរបតិបតតិចាំគ ុះបរបញ្ជា  
របស្់អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់។ 

15. គយើងបួស្គដើមបើនឹករិតដល់ជនរកើរក អ្នករន់គខ្ាយខ្វុះខ្លតដដល 
ពួកគរភារគរចើនកាំពុងរងគរោុះអ្តឃ់្លល ន គ ើយកូនគៅរកុមររសួារ 
របស្់ពកួោតក់៏អ្ត់ឃ្លល នផងដដរ។ ដូគចនុះគយើងចាាំបាចគ់្វើក្ករោក់
ទនដចកចាយជូនដលព់ួកគរនូវអ្វើដដលអ្ល់គឡាុះបានរបទនដល ់
គយើង។ 
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16. គយើងបួស្គដើមបើគជៀស្វាងពើភាពមមាញឹកនឹងកិគលស្តណាា  គយើង 
បគងាើនក្ករយកចតិតរុកោកច់ាំគ ុះផលូវចិតតរបស្់គយើងតាមរយៈក្ករ 
ខ្ិតខ្ាំរបងឹដរបងគោរពរបតបិតតចិាំគ ុះអ្ល់គឡាុះកនុងដខ្រមពើរអាល់
រួរអានដឧ៏តតុងាឧតតមគនុះ។ 

17. គដើមបើបគងាើនភាពគសាម ុះរតង ់ ដឹងពើក្ករឃ្លល ាំគមើលរបស្់អ្ល់គឡាុះ 
គស្ចកតើអ្ត់្ មត់ និងក្ករគោរពរបតបិតតចិាំគ ុះអ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់។ 
មា៉ាងគរៀតបួស្មានសាររបគយជន៍ស្រមាប់សុ្ខ្ភាពផលូវក្កយផងដដរ។ 

18. អ្ល់គឡាុះនងឹផតលផ់លបុ យជាគរចើនដលគ់យើងទាំងអ្ស្់ោន គៅនងៃ 
បរគោក។ 
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ជំពូកទ៊ី១៨ 
ត្វើបុណ្យហាជជ 

 

1.  បុ យហាជារឺជាក្ករគ្វើដាំគ ើ រគៅកៈ ពុះគៅរើរកងុមា៉ា កាុះ កនុងបាំ ង
របតិបតតិតាមបរបញ្ជា របស្់អ្ល់គឡាុះ និងបាំគពញអ្តតស្ញ្ជា   
ពិគស្ស្មួយចាំននួគៅរើគនាុះ (គដើមបើដស្វងយល់ឱយបានចាស្់អ្ាំពើ
គមគរៀនគនុះ សូ្មរតលប់គៅរកអានគស្ៀវគៅឯកសារគយងស្តើអ្ាំពើ 
របធានបរគនុះ)។ 

2. ក្ករគ្វើហាជាគនុះជាក្កតពវកិចារតូវអ្នុវតតឱយបានមតងកនុងមួយជើវតិ 
គលើអ្នកមូស្លើមដដលររប់អាយុនិងមានលរធភាព(ទាំងសុ្ខ្ភាពផលូវ 
ក្កយ និងររពយស្មបតតិ)។ 

3. ដាំគ ើ រគៅគ្វើហាជានងិក្កររបតបិតតិគផសងៗគរៀតបងាា ញយ៉ា ងចាស្់
ពើរូបភាពដតមួយរត់ននគោលក្ករ ៍ឥសាល ម និងគដើមបើរ ាំឭកដល់ 
គោលរបតិបតតិរបស្់ពកួពាក្ករ ើដូចជាអុ្រិព ុើម អុ្ើសាម គអ្ល មូហាាំមា៉ា ត ់
(សូ្មស្នតភិាពគកើតមានចាំគ ុះពួកោត់)។ 

4. ជារូគៅគររបតបិតតិបុ យហាជាគៅ កក់ណាត លរើ១ននដខ្ស្៊ាុលហា
ជាុះ(ដខ្១២នន ន្ ាំ ចិគាល៉ា ុះ)។ 

5. គររបតបិតតិក្ករគោរពបុ យហាជាដ៏្ាំគនុះគៅនងៃរើ៩ននដខ្ស្៊ាុលហាជាុះ 
រឺក្ករឈប់ស្រមាកគៅភនាំអាាល៉ាហាវ តដដលពកួអ្នករបារពធបុ យហាជា 
គៅជួបជុាំោន គៅរើគនាុះ។ ចាំនួនអ្នកចូលរមួទាំងអ្ស្គ់ពលខ្លុះអាចដល់
គៅ២ោននាក់។ 

6. អ្នកគ្វើហាជាទាំងអ្ស្់របមូលផតុ ាំោន គៅអាាល៉ាហាវ តគោយពួកគរគ្វើក្ករបួង 
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ស្ួងសុ្ាំក្ករអ្ភ័យគទស្ចាំគ ុះ អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ របក្កស្ក្ករសារ 
ភាពកាំ ុស្ នងិរបាថាន ចង់បានកតើគមតាត ករុណានិងក្ករអ្ភ័យគទស្ពើ
ររង់។ 

7. ទាំងគនុះជាក្កររ ាំលកឹពកួគយើងពើក្ករជួបជុាំោន ដ៏្ ាំមួយគៅនងៃបរគោក។ 
8. នងៃបនាទ ប់(នងៃរើ១០)ជានងៃបុ យដ៏្ ាំ រឺបុ យស្ាំគេុះស្តវ កនុងនងៃ
គនាុះអ្នកគ្វើបុ យហាជាទាំងអ្ស្់រតូវស្ាំគលុះស្តវបូជារបស្់ពួកគរ 
គរក្កយពើស្ាំគេុះរួច ពួកគរបនតគៅមឹកាុះ ពួកគររតូវគដើររបរ័កសិ  
ជុាំវញិ( )ط٘اف កៈ ពុះចាំននួ៧ជុាំ។ 

9. អ្នកមូស្លើមររបរ់ើកដនលងរតូវគ្វើក្ករស្ាំគេុះស្តវរបស្់ពកួគរផងដដរដូច
ជា គោ ពដព គរក្កយពើថាវ យបងាាំននបុ យគនុះរចួ។ 

10. ក្ករស្ាំគេុះគនុះោក់ចាបឱ់យរបតិបតតគិដើមបើរ ាំឭកដល់ក្ករលុះបង់ដ៏្ាំ 
របស្់ពាក្ករ ើអុ្ើរព ុើម។ អ្លគ់ឡាុះជាមាា ស្់គរបើពាក្ករ ើអុ្ើរព ុើមឱយ 
ស្ាំគេុះកូនរបស្់ោតព់ាក្ករ ើអុ្ើសាម គអ្ល គ ើយក្កលគនាុះោត់គស្ទើរ
ដតស្ាំគេុះកូនជារើរស្ោញ់របស់្ោត់ដមនដរន។ គនុះរោន់ដតជា 
ក្ករសាកលបងពើភាពគសាម ុះរតង់ និងក្ករគោរពរបតបិតតរិបស្ោ់ត់
ចាំគ ុះររងដ់តប៉ាុគណាណ ុះ។ 

11. គៅគពលណាអ្នកបានគៅគ្វើហាជារចួស្ពវររប់ អ្នកអាចគៅរស្សនា
មា៉ា ស្ាិតពាក្ករ ើគៅរើរកុងមា៉ា ឌើ ុះមូណាវារ ៉ាស្់ គ ើយចូរអ្នកថាវ យ 
បងាាំគៅវហិារគនាុះ ពើគរ ុះក្ករថាវ យបងាាំគៅកនុងវហិារគនាុះមានផល
បុ យ្ាំគ្ងណាស្់។ 

12. គៅគពលណាអ្នកបានគៅរើរកងុមា៉ា ឌើ ុះមូណាវា៉ា រ ៉ាស្់ អ្នករបបើចូល 
គមើលផនូររបស្់ពាក្ករ ើមូហាាំមា៉ា ត(់សូ្មស្នតិភាពគកើតមានចាំគ ុះោត់) 
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និងផនូររបស្់ស្ ក្ករ ើរបស្់ោតដ់៏មហានងលថាល ។ ក្ករចូលគមើលរស្សនា
រឺជារបក្ករដដលគរគរបើ គ ើយសូ្មអ្នកឱយស្ឡាមសាវ រមដល់ពួកោត់។ 

13. ដូគចនុះដដរក្ករគៅរស្សនាវហិារអាល់អ្ក់ស្រ គៅយ៉ា រូសាេមឹ ជា 
របក្កររបបើគ្វើផងដដរកនុងអុ្ើសាល ម។ សូ្មអ្ល់គឡាុះររងគ់មតាត ជួយ 
ដល់ពកួអ្នកមូស្លើមកនុងក្ករស្គស្រងាា ុះវហិារគនុះឱយរចួផុតពើក្កររតតួ 
រតារបស្ព់ួកជិ វ្ ល ន ន។ 

 

តហ ុអ្វ៊ីក្ វវត្វើហាជជ? 
 

14. គ្វើហាជាគដើមបើគោរពបរបញ្ជា របស្់អ្លគ់ឡាុះដ៏មហាខ្ពងខ់្ពស្ ់គរ ុះ 
ររង់បានោក់ក្កតពវកិចាមកចាំគ ុះគយើងទាំងអ្ស្់ោន ។ 

15. គដើមបើជាក្ករដឹងរុ ដដលររងប់ានរបទនសុ្ខ្ភាពបរបូិរ ៍ កូន 
គៅ ររពយស្មបតតដិល់ពកួគយើងទាំងអ្ស្់ោន ។ 

16. គដើមបើគលើកតគមាើងររងគ់ោយគដើរជុាំវញិកៈ ពុះជាវហិាររបស្់អ្ល់គឡាុះ
ដ៏រជុះសាអ ត។ 

17. កៈ ពុះជាវហិារដាំបូងបងអស្ដ់ដលគរបានសាងស្ង់គលើភពដផនដើរុក
ជារើស្ក្កា រៈចាំគ ុះអ្លគ់ឡាុះ។ សាងស្ង់គោយពាក្ករ ើអុ្ើរព ុើមនិង 
បុរតរបស្់ោត់ពាក្ករ ើអុ្ើសាម គអ្ល គោយមានក្ករបងាា ប់បញ្ជា ពើ
អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់។ 

18. គយើងគ្វើហាជាគដើមបើបានថាវ យបងាាំគៅកៈ ពុះដដលជារបិេ័ត(រិស្)
ស្រមាប់ពកួអ្នកមូស្លើមទាំងអ្ស្់គៅគលើស្កលគោកគ ព្ ុះតរមង់កនុង
គពលថាវ យបងាាំ។ 

19. គដើមបើឈប់គៅភនាំអាាល៉ាហាវ ត នងិរបតបិតតិក្ករស្ក្កា រៈដឧ៏តតមគៅរើគនាុះ 
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ដូចជារ ាំឭកចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះ ជរមុះខ្លួនរបស្គ់យើងពើអ្ាំគពើបាប និង 
សុ្ាំក្ករគលើកដលងគទស្ពើអ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់។ 

20. គដើមបើរស្សនាកដនលងដដលពយក្ករ ើអុ្ើរព ុើមនិងពាក្កររ ើអុ្ើសាម គអ្លបាន 
សាន ក់គៅនិងកដនលងដដលពួកោត់ទាំងពើរបានគោរពរបតិបតតិចាំគ ុះ 
អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់។ 

21. គដើមបើចង់គ ើញរឹកដើពិស្ដិធដដលពាក្ករ ើមូហាាំមា៉ា ត់របស្់គយើងោត់បាន 
របសូ្តនិង្ាំដងឹកតើ គ ើយបានររួលវា៉ា  ុើគៅរើគនាុះ។ កដនលងដដល 
ោត់បានររួលក្ករឈចឺាប់ នងិបានតស្៊ាូកនុងក្ករផសពវផាយពនលរឺបស្់
អ្ល់គឡាុះ។ 

22. គដើមបើជបួជុាំបងបអូនអុ្ើសាល មដដលមកពើររប់រសិ្រើ គោយមនិរបក្កន ់
ពូជសាស្ន៍ ពរ ៌ស្មបុរ ជើវភាពរស្់គៅ និងក្កររបក្កន់គផសងៗ 
គរៀតដដលចាប់គោកើយប៍ានបគងាើតគេើង។ គៅរើគនាុះគយើងគមើល
គ ើញពើស្កលគោកអុ្ើសាល ម។ 

23. គដើមបើ វកឹហាត់ចរតិអ្ត់្មត់ លុះបង់ ពុុះ រ ភាពសាមញ្ានិងក្ករ 
របតបិតតផិលូវចិតតគផសងៗគរៀត ដដលពកួគយើងកាំពុងដតរតូវក្ករបាំផុត។ 

24. គដើមបើជរមុះស្មាអ តខ្លួនគយើងពើអ្ាំគពើបាបទាំងឡាយ គយើងរតលប់មក 
វញិគោយោម នអ្ាំគពើបាប គ ើយគយើងចាប់គផតើមជើវតិរបស្់គយើងគោយ 
ភាពសាអ តស្អាំ។ ស្ងឈមឹថាគយើងនឹងរកាភាពសាអ តស្អាំគនុះរ ូតដល់នងៃ
ដដលគយើងគៅជួបនឹងអ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ គ ើយគយើងក្កល យរកុម
អ្នកដដលររួលបាននូវក្ករអា ិតរស្ោញ់
ពើររង់គៅកនុងឋានស្ួរដ៌៏អ្មតៈ។ 
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ជំពូកទ៊ី១៩ 
ត ើអ្នកអ្ភិវឌ្ឍអ្ុ៊ីស្លា មរបសអ់្នកយ៉ា ងដូចតមតច? 

 
1. គៅគពលអ្នករបក្កស្ខ្លួនរពមចូលអុ្ើសាល ម មានន័យថា អ្នកកាំពុងគបើក 
រាំព័រស្កនុងបញ្ា ើអ្ាំគពើលអរបស្អ់្នក។ 

2. រ ើឯអ្វើៗ ដដលបានកនលង សួ្ននអ្ាំគពើអារកក់ទាំងប៉ាុនាម នគនាុះស្ងឈមឹថា
អ្ល់គឡាុះររង់នងឹអ្ភ័យគទស្ដល់អ្នកគោយសារក្ករចូលអុ្ើសាល មរបស្ ់
អ្នក។ 

3. របាកដណាស្់ គៅគពលអ្នកបានចូលអុ្ើសាល ម មានន័យថាអ្នកបាន 
គកើតសាជាងមើកនុងសាស្នាអុ្ើសាល ម។ 

4. ចាំគ ុះអ្នករតូវដតអ្ភវិឌឍខ្លួនឯងនិងគ្វើឱយខ្លួនឯងរ ើកលូតោស្់កនុង 
ឥសាល ម។ គតើរតូវគ្វើយ៉ា ងដូចគមតច? 

 
 

ទ៊ី១ បតងាើនការយលដឹ់ងរបសអ់្នកអ្ំព៊ីអ្ុ៊ីស្លា ម៖ 
1. គោយសូ្រតអាលរ់ួរអាន 
2. អានអ្ាំពើក្ករបករសាយ(តា វគស្ៀរ)អាល់ររួអាន។ 
3. អានបណាត ហារើស្ដដលគរបាន ាំនាាំពើពាក្ករ ើមូហាាំមា៉ា ត់(សូ្មស្នតិ
ភាពគកើតមានចាំគ ុះោត់)។ 

4. អានជើវៈរបវតតិរបស្់ោត ់
5. អានជើវរបវតតគមដឹកនាាំអុ្ើសាល មនងិជើវរបវតតរបស្អ់្នកគចុះដឹងមុន ដៗដល 
ពួកគរបានផសពវផាយសាស្នាអុ្ើសាល មរ ូតបានសុ្ស្សាយគពញ
គលើស្កលគោក។ 
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6. ចូលរមួថាវ យបងាាំនងៃសុ្រក(សាឡាតយាំអាត់) គដើមបើសាត បប់ររូនាម ន 
គរបៀនរបគៅ និងគដើមបើថាវ យបងាាំជាមួយនឹងបងបអូនអុ្ើសាល ម។ 

7. ចូលរមួថាវ យបងាាំនងៃបុ យទាំងពើរ និងសាត ប់ កយរូនាម នគរបៀនរបគៅ 
របស្់អុ្ើមុា ាំ។ 

8. ថាវ យបងាាំទាំង៥គពលកនុងវហិារអុ្ើសាល ម គៅគពលដដលោម នបញ្ជា  
លាំបាកអ្វើគកើតគេើងចាំគ ុះអ្នក។ 

9. ចូលរមួកនុងកមមវ ិ្ ើនានាដដលបគរងៀនអ្ាំពើសាស្នាអុ្ើសាល ម។ 
10. ពាយមរាំនាករ់ាំនងជាមួយអ្នកដដលមានលរធភាពននពកួអ្នកដដល
មានចាំគ ុះដងឹ អ្នកដឹកនាាំវហិារ និងររបូគរងៀនសាស្នា គ ើយចូរ 
ដ នាាំខ្លួនរបស្អ់្នកដល់ពកួគរ និងស្រួពកួគរពើអ្វើដដលអ្នកមិនទន់
យល់ចាស្់ននក្កតពវកិចាសាស្នាអុ្ើសាល ម។ ចាស្់ណាស្់បុរាលដដល 
អ្នកគៅស្ួរគនាុះោត់នឹងស្បាយចិតត រ ើកាលយកនុងក្ករបករសាយ 
ជូនដល់អ្នកជាមិនខ្លន។ 

11. ពាយមាលប់អានមិតតភ័កតិដដលជាអ្នកមូស្លើម គចុះដឹងអ្ាំពើសាស្នា 
អុ្ើសាល ម គដើមបើចងអុលបងាា ញអ្នក ពនយលអ់្នកពើអ្វើដដលអ្នកពុាំទន់យល ់
ចាស្់ននក្កតពវកិចាសាស្នាអុ្ើសាល ម។ 

12. ចូរអានរបភពររឹុះននសាស្នាអុ្ើសាល ម(រមពើរអាល់រួរអាន និងកបួន 
ចាប់របស្់ពាក្ករ ើ) រពមទាំងគស្ៀវគៅដដលមានជាំគនឿរុកចិតតបក 
រសាយអ្ាំពើអុ្ើសាល ម គដើមបើបគងាើនចាំគ ុះដឹងរបស្អ់្នក។ 

13. អ្នកនងឹបានយល់ជាគរចើនអ្ាំពើវនិ័យអុ្ើសាល ម រគបៀបរបបននរបតិបតតិ
ទាំងឡាយ  វនិ័យររួសារ ក្កររាំនាករ់ាំនង សុ្ជើវ្ម៍ គស្ដឋកចិា 
គ ើយនិងកិចាក្កររូគៅ។ 
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14. អ្នកនងឹរជាបពើមាោ៍អុ្ើសាល មនងិរស្សនរបស្់វាដដលស្តើអ្ាំពើក្ករបគងាើត 
ភពដផនដើ មនុស្សគោក និង ក្កររស្គ់ៅ។ 

15. អុ្ើសាល មមិនរតមឹដតជាសាស្នាប៉ាុគណាណ ុះគរ ដតជារបពន័ធររបរ់រង 
ស្ងាម ចាប់រដធ និងជាផលូវស្រមាប់ជើវតិផងដដរ។ 

 

ទ៊ីព៊ីរ ៖ បតងាើនការក្ប ិប តិអ្ំតពើលា 
16. ពាយមគ្វើនូវរគងវើលអបដនថមពើគលើរក្កររបតបិតតិទាំង៥ដដលបាន 
និយយកនលងមក ឧទ រ ៍៖  

17. គ្វើក្ករថាវ យបងាាំបដនថមពើគលើក្ករថាវ យបងាាំទាំង៥គពល។ 
18. ឬជួយជនរកើរកនិងអ្នកដដលខ្វុះខ្លតអ្ត់ឃ្លល នបដនថមពើគលើររពយដដល 
ចាប់អុ្ើសាល មបងាា បឱ់យបរចិាា រ ឬជួយពួកគរកនុងក្ករគរៀបចាំកិចាក្ករចាាំ 
បាច់ដដលពួកគរពុាំមានលរធភាពគ្វើ។ 

19. ឬបួស្(តម)បដនថមពើគលើក្ករបសួ្កនុងដខ្ាល៉ាមា៉ា  ទន។ 
20. ឬចូលរមួកនុងរគរមាងស្ងាមកចិាកនុងគោលបាំ ងចូលរមួអ្ភវិឌឍន ៍
ស្ងាមអុ្ើសាល ម។ 

21. ឬអ្ាំ វនាវមតិតភក័តើណាមាន កឱ់យចូលអុ្ើសាល ម។ 
  



 كيف تدخل يف اإلسالم؟

48 

ជំពូកទ៊ី២០ 
ត ើអ្នករកាអ្ុ៊ីស្លា មរបសអ់្ នកយ៉ា ងដូចតមតច? 

 
1. គៅគពលដដលអ្នកបានចូលអុ្ើសាល ម មានន័យថា អ្នកបានរការុក 
អ្ាំគពើលអជាគរចើនស្រមាបខ់្លួនអ្នក។ 

2. អ្នកគរបៀបដូចជាអ្នកដដលដដលមានស្ាំណាងររួលបានកាំ បដ់៏មាន 
តនមល។ 

3. អ្នកដដលមានកាំ បដ់៏មានតនមលគនុះ របាកដជាមានស្រតូវជាគរចើន 
ពាយមមកលចួយកកាំ បរ់បស្់អ្នក។ 

4. ដូគចាន ុះដដរ អ្នកបានររួលកាំ ប់អុ្ើសាល ម។ 
5. រង់ដតមានមនុស្សមួយចាំននួនងឹពាយមាលាល ាំងអ្នកពើសាស្នាងមើរបស្ ់
អ្នក។ 

6. ពួកគរទាំងគនាុះជាស្រតូវរបស្អ់្ល់គឡាុះ។ 
7. ស្រតូវរបស្អ់្ល់គឡាុះរឺពកួបសិាចជាមនុស្សមនុស្សដូចោន  និង 
រ យបិសាច។ 

8. រ ើឯរ យបិសាចមនុស្សរឺពកួគរពាយមសាកលបងនយិយរបមាង
គមើលងាយអ្នក។ 

9. ឬពាយមបញ្ាុ ុះបញ្ាូ លអ្នកគោយយកលុយមករិញរកឹចតិតរបស្់អ្នក 
ឱយចាកគចញពើសាស្នារបស្អ់្នក។ 

10. គរនយិយរបាបអ់្នកថា អុ្ើសាល មជាសាស្នាដបបគនុះដបបគនាុះ  គ ើយ 
11. ពួកគរនយិយបនលប់ អ្នកគដើមបើគ្វើឱយអ្នករចបូករចបល់គកើងកតើមនទិល 
ស្ងសយ័។ 
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12. ចូររជាបចុុះអ្ល់គឡាុះបានមានរពុះបនទូលថា៖ 
 ٨٨: اىفشقبُ چ   پ  پ  پ پ  ٻ ٻ ٻ  ٻ  ٱ چ

 មានន័យថា៖ «គ ើយពកួគរនឹងមិននាាំមកនូវភស្តុតាងឬគលស្ស្ាំអាង 
ណាមួយ គលើកដលងដតគយើងរបទនជូនដលអ់្នកនូវចគមលើយដ៏ស្ចាៈរតឹម 
រតូវ គ ើយជាក្ករបករសាយដ៏របគស្ើរជារើបាំផុត»។ 

13. ចូរអ្នកស្ួរពួកអ្នករបាជារបស្អុ់្ើសាល មពើចគមលើយដដលអ្លគ់ឡាុះបាន 
របទនចុុះមកកនុងរមពើរអាលរ់ួរអាន ចាំគ ុះាលល់ក្ករចមៃលស់្ងសយ័ 
របស្់អ្នក។ 

14. រ ើឯរ យបិសាច(យនិ)វញិ ពកួគរបានពងវកដ់ួងចិតតរបស្អ់្នកឱយ 
វលិវល់ ពកួគរខ្សបឹរបាប់អ្នកថា៖គតើអ្នកគបាុះបង់សាស្នារបស្អ់្នក  
និងគបាុះបង់សាស្នាជើដូនជើតា គ ើយគរជើស្គរ ើស្យកសាស្នាដនរឬ? 

15. គតើអ្នកតាមសាស្នាដដលបងាា ប់គរបើឱយថាវ យបងាាំ(សាឡាត) បួស្ 
(តម) និងបរចិាា រ( ាក្កត)ឬ? សាស្នាដដលហាមអ្នកមនិឱយ 
ផឹករសា។ល។? 

16. ចូររជាបចុុះថា ាលល់មនុស្សទាំងអ្ស្់ដតងរបរុះគ ើញខ្លួនឯគដើរតាម 
សាស្នាដដលឪពុកមាត យរបស្គ់របានគដើរតាម គ ើយគរ្ាំដឹងកតើកនុង 
សាស្នាគនាុះ។ 

17. ទាំងពួកអ្នកគដើរគលើផលូវរតូវ និងអ្នកគដើរគលើផលូវខុ្ស្។ 
18. ក៏ប៉ាុដនតជាបញ្ជា គៅរតង់ គតើសាស្នាណាមួយដដលពតិ គ ើយសាស្នា 
ណាមួយដដលវគងវង? 

19. ជាពិតណាស្់ អុ្ើសាល មជាសាស្នាដ៏ពិតរបាកដ រជុះសាអ តពើអ្បបយិ 
ជាំគនឿទាំងឡាយ រជុះសាអ តពើអ្ាំគពើព ុគរពកនុងក្ករគោរពស្ក្កា រៈ 
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ចាំគ ុះរពុះជាមាា ស្់។ 
20. ជាសាស្នាដដលមានជាំគនឿចាំគ ុះមាា ស្់ដតមួយរត់ និងគសាម ុះរតង ់
ចាំគ ុះររង់។ 

21. គៅគពលអ្នកមានអារ ម៍ ថា មានរ យបិសាចមកយយើអ្នក 
ចូរអ្នកសូ្រតថា៖ 

  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ چ
  ٦٣ - ٦٣: اىَإٍُْ٘ چ  ہ

  មានន័យថា៖ «បពរិតរពុះជាមាា ស្់របស្ខ់្ាុ ាំ  សូ្មររង់គមតាត ោាំ រ 
ខ្ាុ ាំពើក្ករលបួងរបស្ព់ួករ យបសិាច។ សូ្មររងគ់មតាត ោាំ រខ្ាុ ាំពើក្ករមក 
យយើរបស្ព់ួកគរកនុងកិចាក្ករងាររបស្ខ់្ាុ ាំ»។ 
 

22. ចូរសូ្រតផងដដរជាំពូកអាល់ហាវ េកឹ ( اىفيق س٘سح )និងជាំពូកអាន់គ ើ ស្ 
)س٘سحاىْبس(                   

                            (សូ្មអានកនុងគមគរៀនបដនថម)។ 
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ជំពូកទ៊ី២១ 
ត ើអ្នកអ្ំ វនាវអ្នកដដទឱ្យចូលអ្ុ៊ីស្លា មយ៉ា ងដូចតមតច? 
 

1. ពាក្ករ ើមូហាាំមា៉ា ត់បានមានរបសាស្ថា៖ 
 ٍِ ىل خٞش ٗاحذًا سجاًل ثل اهلل ٖٝذٛ ألُ ف٘اهلل: (  ٗسيٌ عيٞٔ اهلل طيٚ اىشس٘ه قبه
  ٍٗسيٌ اىجخبسٛ، سٗآ ) اىََّعٌ حَش ىل ٝنُ٘ أُ

មានន័យថា‹‹ខ្ាុ ាំសូ្មស្បងចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ គបើអ្ល់គឡាុះររង ់
របទនគស្ចកតើចងអុលបងាា ញដល់នូវបុរស្មាន កចូ់លអុ្ើសាល មគោយសារ 
អ្នក វារបគស្ើរចាំគ ុះអ្នកជាងអ្នកមានស្តវស្តវអូ្ដឋនងលមួយកាលររពយ
ដដលមានតនមលបាំផុតគៅអាាល៉ាបក់្កលស្ម័យបុាល )››។ 

2. ោត់បានរបសាស្ន៍គរៀតថា៖ 
 ٍِ أج٘س ٍثو األجش ٍِ ىٔ مبُ ٕذٙ ئىٚ دعب ٍِ: ( أٝضب ٗسيٌ عيٞٔ اهلل طيٚ ٗقبه
 )  شٞئًب أج٘سٌٕ ٍِ رىل ْٝقض ال رجعٔ

មានន័យថា‹‹អ្នកណាដដលបានអ្ាំ វនាវគៅរកគស្ចកតើចងអុលបងាា ញ 
អ្នកគនាុះររួលផលបុ យដូចអ្នក ដដលបានគ្វើតាមគរដដរ ោម នខ្លត 
បង់ផលបុ យរបស្់ពកួគរអ្វើបនតិចគេើយ››។ 

3. ចូរយកចិតតរុកកនុងក្ករអ្ាំ វនាវគៅរកអុ្ើសាល មចាំគ ុះបុរាលមនិដមន 
មូស្លើមដដលអ្នកសាា ល់។ 

4. ចាប់គផតើមពើសាចញ់ាតដិដលជតិជាងគរបាំផុតដូចជាឪពុកមាត យរបស្់
អ្នក របពនធ បតើ កូនរបុស្ កូនរស្ើ   បងបអូនរបុស្រស្ើ អ្នកជិតខ្លង 
មិតតភក័តិ។ 

5. អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់បានមានរពុះបនទូលដល់ពាក្ករ ើរបស្់ោតថ់ា ៖ 
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  ١٢٣: اىشعشاء چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ چ
មានន័យថា៖(ចូរអ្នកគរកើនរ ាំលកឹោស្់គតឿនដល់សាច់ញាតិរបស្់អ្នក
ដដលជតិបាំផុត)។ 

6. ចូរបងាា ញរបាបពូ់កគរអ្ាំពើសាស្នាពិត គ ើយបញ្ាុ ុះបញ្ាូ លពូកគរឱយ 
គពញចតិតនងឹសាស្នាគនុះ។ 

7. ផតល់ដាំ ឹងរ ើកាលយដល់ពកួគរ ពើអ្វើដដលអ្លគ់ឡាុះបានរបទនដល់
ពួកគរកនុងគោកើយគ៍នុះគ ើយនិងកនុងបរគោក គោយពួកគរគដើរតាម 
រនលងអុ្ើសាល ម។ 

8. ចូរោស្់គតឿនពកួគរឱយដឹងថា អ្ល់គឡាុះររង់ខ្ងឹចាំគ ុះពួកគរគៅ 
គពលដដលពួកគរមនិរពមមានជាំគនឿចាំគ ុះរមពើរអាលរ់ួរអានដដល 
ររង់បានបញ្ាុ ុះមកជាមរាគរស្ក៍ស្រមាបម់នុស្សគោកទាំងមូល។ 

9. ឬពួកគរមិនមានជាំគនឿចាំគ ុះពាក្ករ ើមូហាាំមា៉ា តដ់ដលអ្ល់គឡាុះបាន 
បញ្ាូ នោតម់កជាកតើគមតាត ស្រមាប់ស្កលគោកទាំងមូល។ 

10. ចូរអ្ាំ វនាវគោយកតើរស្ោញ់ និងគសាម ុះរតង់។ 
11. ខ្លួនអ្នកផ្កទ ល់រតូវគ្វើរាំរូលអគោយរបក្កននូ់វអ្តតចរតិនងលងនូរ។ 
12. ចូររបញាប់របញាល់គ្វើអ្ាំគពើលអ និងជារបគយជនរ៍មួ។ 
13. គបើស្ិនជាអ្នកគ្វើដូគចនុះអ្នកនងឹក្កល យជាអ្នកអ្ាំ វនាវមករកអុ្ើសាល មគោយ 
រគងវើនិងស្មតើរបស្់អ្នក។ 

14. មិតតភក័តិរបស្់អ្នកនងឹររួលក្ករអ្ាំ វនាវរបស្អ់្នកយ៉ា ងរ ័ស្ របស្ិន 
គបើអ្លគ់ឡាុះររងគ់បើកផលូវចងអុលបងាា ញដល់ពកួគរ។ 

15. ពួកគរនងឹដងឹអ្វើដដលគចញពើមាត់របស្អ់្នកសុ្រធដតជាក្ករពតិ។ 
16. ពួកគរនឹងររួលយកអុ្ើសាល ម រស្ោញ់ចូលចិតត គ ើយពួកគរនឹង 
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រស្ោញ់ចូលចតិតអ្នកផងដដរ។ 
17. អ្នកចាាំបាចរ់តវូម៉ាតចត់កនុងក្ករអ្ាំ វនាវ និងបគរងៀន។ ចូរអ្នកនិយយ
ផសពវផាយគៅររបរ់ើកដនលងទាំងអ្ស្ដ់ដលស្មរស្ប។ 

18. គោយមាន កយគសាល កអាាល៉ាបម់យួគ លថា៖(ាលល់ស្មតើនើមួយៗអ្រស្័
យគៅនឹងបរបិរ)។ 

19. អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ររង់បានមានរពុះបនទូលថា៖ 
  ۓ﮲  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ ھ  ہ ہ  ہ  ہ چ
 چ ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮺﮻  ﮹  ﮸  ﮷  ﮵﮶ ﮴  ﮳
 ٢١١: اىْحو 

 

មានន័យថា៖ «ចូរអ្នកអ្ាំ វនាវគៅក្កនផ់លូវរពុះជាមាា ស្រ់បស្អ់្នកគោយ 
រតិប ឌិ ត នងិក្កររូនាម នគរបៀរបគៅដ៏លអ របនព គ ើយចូរអ្នកជដជកជាមួយ 
នឹងពកួគរគោយអ្វើដដលលអរបគស្ើរ។ របាកដណាស្ ់ រពុះជាមាា ស្់របស្អ់្នក
មហាដងឹចាំគ ុះអ្នកដដលវគងវងពើផលូវរបស្រ់រង់ គ ើយររងម់ហាដឹងចាំគ ុះ 
អ្នកដដលររួលបាននូវគស្ចកតើចងអុលបងាា ញ)។ 
 

20. គបើស្ិនជាអ្នកមិនទន់គចុះភាសារអាាល៉ាប់គរៅរជុះគរគនាុះ ចូរអ្នករសាវ 
រជាវស្ិកាបដនថម គដើមបើដស្វងយលអ់្ាំពើសាស្នាអុ្ើសាល មឱយដងឹក្កន់ដត 
ចាស្់ពើរបភពគដើមរបស្់វា។ 

21. គៅគពលគនាុះ គបើស្ិនជាអ្នកនយិយអ្ាំពើសាស្នាអុ្ើសាល ម អ្នកនងឹនិយយ 
ពើចាំគ ុះដងឹផ្កទ ល់ននរពុះបនទូលរបស្អ់្ល់គឡាុះ និង កយរបសាស្ន ៍
របស្់អ្នកនាាំសាររបស្់អ្លគ់ឡាុះ និងស្ាំមតើអ្នករបាជាអុ្ើសាល ម។ 



 كيف تدخل يف اإلسالم؟

54 

22. ចូរផតលគ់ស្ៀវគៅគនុះមួយចាបជូ់នដកលអ្នកណាដដលអ្នកគពញចិតត
ចង់អ្នកនងឹអ្ាំ វនាវគរឱយចូលអុ្ើសាល មគដើមបើជាជាំនួយដល់អ្នកកនុង 
ក្ករបករសាយពនយល់។ 
 

ជំពូកទ៊ី២២ 
ក្បការដដលតគហាមឃា ់ 

 
1. របាកដណាស្់ អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់បាបបញ្ាតតចិាបដ់ល់គយើងទាំង 
អ្ស្់ោន គៅកនុងរមពើរអាលរ់ួរអាន និង រាំគនៀមរាំោប់(សុ្ ណុះ) 
ជាគរចើនរបស្់ពាក្ករ ើមូហាាំមា៉ា ត។់ 

2. កនុងគនាុះមានរបក្ករចាាំបាច់រតវូដតគ្វើ នងិរបក្កចាាំបាចរ់តូវដតគបាុះបង់។ 
3. អ្វើដដលជារបក្ករចាាំបាច់រតូវដតគ្វើគនាុះរឺគយើងបានបករសាយវារចួមក 
គ ើយកនុងគមគរៀនមុនៗ។ 

4. រ ើឯរបក្កចាាំបាច់រតូវដតគបាុះបង ់  គនាុះរឺគយើងនឹងនិយយអ្ាំពើក្ករបក 
រសាយដូចខ្លងគរក្កម៖ 
 

ទ៊ីមួយ៖ ចំណ្៊ីអាហារដដលតគហាមឃា ់ 
5. សាកស្ព៖ សាកស្ពស្តវ  នៈដដលរស្់គៅគលើគោក គទុះបើស្តវ 
គនាុះសាល ប់គោយោច់ខ្យល(់មិនបានស្ាំគេុះតាមកបួនចាបអុ់្ើសាល ម) 
ឬសាល ប់គោយគរចងក ឬសាល ប់គោយរតវូគររចានរាំោកព់ើរើខ្ពស្់ 
ឬរតវូស្តវសាហាវខ្លាំសុ្ើ គ ើយសាល ប់គោយមិនទន់បានស្ាំគេុះ។  

6. ក៏ដូចោន ដដរ អ្នកដដលស្ាំគេុះគនាុះមិនដមនជាអ្នកមូស្លើម គរៅពើ 
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ណាស្រ ៉ានើ(ររិសាទ ន) និងយ៉ា  ូឌើ(ជិ វ)។ 
7. រ ើឯសាកស្ពស្តវដដលរស្់គៅកនុងរកឹគរពុាំបានហាមឃ្លតគ់រ មាន 
ន័យថាគយើងអាច ូបបាន។ 

8. ្មដដល ូរគចញពើស្តវគរស្ាំគេុះ។ 
9. សាច់រជូក។ 
10. ស្តវដដលគរស្ាំគលុះមិនបានសូ្រតរពុះនាមអ្ល់គឡាុះ ឬគរស្ាំគេុះរុក 
បូជាគរៅពើអ្លគ់ឡាុះ។ 

11. សាច់ស្តវសាហាវដូចជាស្តវគតា ខ្លល  ដឆា ឬសាច់ស្តវសាល បកាំណាច 
ដូចជាសាទ ាំង ឥស្រនទើ។ 

12. សាច់ស្តវោរស្ុក។ 
13. សាច់ស្តវដដលសុ្ើចាំ ើ កខ្វកស់្អុយរលួយ លុុះរតាដតគយើង ុាំវារុក 
គដើមបើឱយចាំ ើ សាអ តវាសុ្ើមួយរយៈក្កលររបរ់ោនមុ់ននងឹស្ាំគេុះវា 
 ូប។ 

14. ាលល់មាូបចាំ ើ ណាដដលរបោក់របស្ក់ខ្វក់ លុុះរតាណាគយើងោង 
ស្មាអ តវាស្ិនគបើអាច។ 

15. រសា គររឿងគញៀន នងិវតថុទាំងឡាយដដលមានជាតិរស្វងឹ ។ 
16. ាលល់ចាំ ើ ណាដដលគ្វើគអាយគរោុះថាន ក់ដល់សុ្ខ្ភាពាលងាក្កយ 
ដូចជាថាន ាំពុលជាគដើម។ 
 

ទ៊ីព៊ីរ ៖ ទតងវើដដលតគហាមឃា ់ 
 

រឺជារគងវើដដលអ្លគ់ឡាុះស្អប់គខ្ពើម  ររង់គរក្ក្ខ្ងឹ គ ើយររង់នឹង 
ទរុ កមមចាំគ ុះអ្នកដដលរបរពឹតត។ 
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17. គោរពមាា ស់្គផសងរួមជាមួយអ្ល់គឡាុះ(ស្ាើរកិ)អ្កតញ្ាូចាំគ ុះ 
ឪពុកមាត យ។ 

18. គ្វើសាកសើគបាករបាស្់ក្ក រជនរុចារតិ។ 
19. ស្មាល ប់ជើវតិ ដដលចាបអុ់្ើសាល មបានហាម គលើកដលងដតខុ្ស្នងឹ 
ចាប់ឥសាល ម។ 

20. របរពឹតតអ្ាំគពើផតិជាមួយអ្នកដដលចាប់អុ្ើសាល មបានហាមឃ្លត។់ 
21. ក្ករលួច បលន់។ 
22. គកងរបវញ័្ា ររពយស្មបតតិគកមងកាំរ ។ 
23. រតគ់រចគចញពើស្ស្រងាា មរបយុរធរប្ាំងជាមួយនឹងស្រតវូ។ 
24. គចាររបក្កនអ់្ាំគពើផិតកបត់ចាំគ ុះបុរស្ នងិស្រស្តើដដលសាអ តស្អាំ។ 
25. គបើកបងាា ញគករ ត ិ៍ខ្លម ស្( ع٘سح(

4គៅចាំគ ុះមុខ្មហាជន គលើកដលងដត 
គដើមបើពាបាល។ 

26. គកងរបវញ័្ា ររពយស្មបតតិអ្នកដនរគោយអ្ាំគពើរុចារតិ ឬសូ្កបា៉ា ន់ គបាក 
របាស្់។ 

27. គរបើរបាស្់ក្ករសូ្កបា៉ា នគ់ដើមបើគកងរបវញ័្ា ររពយស្មបតតអិ្នកដនរ ឬគដើមបើ 
យកស្មបតតអិ្នកដនរគ្វើជាកមមស្ិរធខិ្លួនគោយខុ្ស្ចាប់។ 

28. គរៀបក្ករជាមួយមាត យខ្លួនឯង ឬកូនរស្ើខ្លួនឯង ឬគរៀបក្ករជាមយួមា 
បគងាើត ឬកមួយរស្ើបគងាើត ជាបងបអូនបគងាើតឬរមួដម៉ាគោុះ ឬក៏ជារបពនធ 
របស្់ឪពុក ឬក៏កូន ឬមាត យគកមក ឬកូនរបស្រ់បពនធជាគដើម។ 

                                                         

4 ពាក្យ  )عىرة(  គឺជ្ញតផនក្មយួននរាងកាយរបស់ព្បុស និងព្សីតែលព្តូ្វតត្បិទបងំ។ សព្ម្ចបប់រុស គឺច្ចបពី់ផាិត្រហូត្ែល់ ងាង ់
រឯីស្រសេីវញិគឺខ្លួនព្បណ្ំមំលូ នលើក្តលងតត្មខុ្ និងព្បអបន់ែំងំពីរ។ 
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29. បុរស្មូស្លើមកុាំគរៀបក្ករជាមូយស្រស្តើដដលជាពួកក្ករគ វៀត(រប្ាំង) 
គលើកដលងដតពកួណាស្ាល៉ានើ(ររិសាទ ន) និងពកួយ៉ា  ូដ(ជើ វ) 

30. កុាំគរៀបក្ករស្រស្តើអុ្ើសាល មឱយគៅបុរស្ក្កគ វៀរ គទុះបើជាណាស្ាល៉ានើ 
(ររិសាទ ន) ឬយ៉ា  ូឌើ(ជើ វ)។ 
 

ជំពូកទ៊ី២៣ 
អាវល៊ីយ៉ា ក5របសអ់្លត់ េះ 
(សណំ្ពវចិ តរបសអ់្លត់ េះ) 

 
1. ស្ាំ ពវចតិតរបស្់អ្លគ់ឡាុះរជឺាអ្នកដដលអ្លគ់ឡាុះររង់រស្ោញ់
ស្ពវរពុះរ័យចាំគ ុះពួកគរ គ ើយពួកគរក៏រស្ោញ់អ្ល់គឡាុះ
ផងដដរ។ 

2. ពួកគររឺជាអ្នករបតិបតតិអ្ាំគពើកុស្ល្ម៌ មានជាំគនឿចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះ 
និងរបតបិតតិតាមបញ្ជា របស្់ររង់។ 

3. អ្ល់គឡាុះតបស្នងដល់ពកួគរនូវក្កររស្់គៅដ៏មានបរមសុ្ខ្សុ្ភមងាល 
គៅកនុងគោកិយគនុះ គ ើយពកួគរនឹងបានរស្គ់ៅជតិខ្លងអ្ល់គឡាុះ 
កនុងនងៃបរគោកគៅឋានស្រួ៌ដឧ៏តតុងាឧតតម។ 

4. ពូកគរ(ពួកគៅលើយ៉ា ក)ោម នលរធភាពអាចជួយស្គស្រងាា ុះអ្នកណាមាន ក់ 
                                                         
5 (អាវលីយ៉ា ក្)ពហុវចនៈននពាក្យ(វ៉ា លីយ)៍ជ្ញបនចាក្សពទអុីស្គល មម្ចននយ័កំ្ណ្ត្ ់បននសចក្េីថាជ្ញអនក្មូសលីមតែលបនសម្ចា ត្ចិត្េ
របស់នគនោយនសចក្េីព្ េះថាល សព្ម្ចបប់ទបញ្ជា របស់អល់ន េះក្នុងអត្ថនយ័ែទូ៏លំទូលាយនិងសីុ នព្ៅ។ 
ក្ប៏៉ាតុនេបនចាក្សពទននេះព្តូ្វបនអនក្មសូលីមខ្លេះនព្បើខុ្ស។ តែលពួក្នគបនទទួលឥទធិពលពីនព្ៅមនិតមនម្ចនលក្ខណ្ៈជ្ញអុីស្គល ម។ 
ែូនចនេះពូក្នគសំនៅនៅនលើ នចំតឡក្តែលព្បក្បនោយអាថ៌ាកំ្បងំអេះ
អាងថាខ្លួននគម្ចនអានុភាពក្នុងការបនងាើត្ឱ្យម្ចនភាពអចឆរយិៈ។ ឧំហរណ៍្ែូចជ្ញពួក្អនក្ព្ប ានលាក្
ខាងលិចតែលសិក្ាអំពីឥស្គល មយល់ថាថាពាក្យ(អាវលីយ៉ា ក្)ព្សនែៀងនឹងពាក្យ‹‹អាល់គុែសីុន››(សនេបគុាល)
ក្នុងស្គសនព្គិស្គទ ន អំណ្េះអំណាងននេះគ្មា ននគ្មលព្គឹេះការពិត្អែីំងំអស់។ 
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បានគេើយ គរក្កយពើពួកគរបានសាល ប់ គ ើយក៏ោម នដដរកនុង្កជើវតិ 
របស្់ពូកគរ គលើកដលងដតតាមមូលគ តុ្មមតាប៉ាុគណាណ ុះ។ 

5. ដូចអ្ល់គឡាុះបានមានបនទូលថា៖ 
  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ
  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ
 ٩٣ - ٩١: ّٝ٘س چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ

មានន័យថា៖«របាកដណាស្់ ស្ាំ ពវចតិតរបស្់អ្លគ់ឡាុះ រពឺួកគរ 
ោម នភាពភ័យខ្លល ច គ ើយក៏ោម នគកើតរុកខរពួយអ្វើដដរ។ ពកួអ្នកដដល 
មានជាំគនឿ គ ើយគោរពគក្កតខ្លល ច។ ស្រមាប់ពួកគរគនាុះរឺដាំ ឹងរ ើក
ាលយគៅគលើគោកើយ ៍ នងិគៅនងៃបរគោក រពុះបនទូលរបស្អ់្ល់គឡាុះ
ោម នក្ករផ្កល ស្់បតូរគេើយ។ គនាុះរជឺាក្ករគជារជ័យដ៏្ាំគ្ងជារើបាំផុត)។ 

6. ចូរកសាងខ្លួនជាអ្នកអុ្ើសាល មដ៏លអគនាុះអ្នកនងឹក្កល យជាអ្នកដដលគៅកនុង 
ចាំគណាមពកួគរ។ 

7. អ្ល់គឡាុះមានបនទូលថា៖ 
  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ چ

 ٩٦: اىْسبء چ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ
 
មានន័យថា៖ ‹‹ អ្នកដដលគោរពរបតិបតតិចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះនិងអ្នក 
នាាំសារ ពួកគរស្ថតិគៅជាមួយនងឹពួកអ្នកដដលររងប់ានរបទនពរជ័យ 
ដល់ពួកគរននពួកអ្នកនាាំសារ ពួកអ្នកមានជាំគនឿគសាម ុះរតង់ ពួកអ្នក 
ពលើជើវតិកនុងផលូវអ្លគ់ឡាុះ និងពួកអ្នកដដលសាងនូវកុស្ល្ម ៌
គ ើយពួកគរជារូកនដ៏លអរបគស្ើរជារើបាំផុត››។ 
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8. ពួកអ្នកដដលជាស្ាំ ពវចតិតរបស្់អ្ល់គឡាុះមានដូចជាពកួពាក្ករ ើរបស្ ់
ររងដ់៏នងលថាល ។ 

9. ពួកស្ ក្ករ ើរបស្ព់ាក្ករ ើដដលពួកគរមានជាំគនឿយ៉ា ងមុតមាាំចាំគ ុះពួក
ពាក្ករ ើ។ 

10. ពួកស្ ក្ករ ើរបស្ព់ាក្ករ ើមូហាាំមា៉ា ត់(សូ្មស្នតិភាពគកើតមានចាំគ ុះ
ោត់)និងភរយិៗរបស្់ោត់។ 

11. ពួកស្ ក្ករ ើដ៍លអបាំផុតរបស្់ោត់ 
រឺអ្នកទាំងដប់ដដលគរផតលដ់ាំ ឹងលអឱយបានចូលឋានស្រួ៌។ 

12. ពួកគរទាំងគនុះរឺជាស្ ក្ករ ើដដលបានគរគរជើស្គរ ើស្ជាអ្នកជាមនុស្សដ៏
លអរបគស្ើរជារើបាំផុតគោយក្ករចូលឥសាល មមុនគរ មានជាំ ររងឹមាាំ 
គ ើយហា៊ា នលុះបងគ់ដើមបើអុ្ើសាល ម។ 

13. ពួកអ្នកដដលមានឋានៈខ្ពស្់ជាងអ្នកទាំងដប់គនាុះរឺ ពកួខ្លើ វុះទាំង 
បួន( اىشاشذِٝ اىخيفبء )ដដលពកួអ្នកមូស្លើមទាំងអ្ស្់នាស្ម័យគនាុះ 
បានគរជើស្គរ ើស្គលើកពកួោតជ់ាអ្នកដកឹនាាំអាណាចរកអុ្ើសាល មបនាទ ប់
ពើអ្នកនាាំសារមូហាាំមា៉ា ត(់សូ្មស្នតិភាពគកើតមានចាំគ ុះោត)់ពួកគរ 
ទាំងគនាុះរ(ឺរិតតាមលាំោប់ននរុ ស្មបតតនិិងឋានានុរកមននក្ករ 
ររបរ់រង ើឡា វុះ)៖ 
1) អាពូគពើក្ករ អាស្សុ្ើតឌើក(ររលួមរ ភាព ន្ ាំរើ១៣  .ស្) 
2) អូ្គមើរ កូន អាលខ់្ត់តប(ររលួមរ ភាព ន្ ាំរើ២៣  .ស្) 
3) អូ្សាម ន កូន អ្័ វហាវ ន(ររួលមរ ភាព ន្ ាំរើ២៥  .ស្) 
4) អាលើ កូន អាពើតាេបិ(ររួលមរ ភាព ន្ ាំរើ៤០  .ស្) 

14. រ ើឯអ្នកបនាទ ប់កនុងចាំគណាមអ្នកទាំងដបគ់នាុះរឺ ស្ស ៊ាូដពរ កូន អាល់អាវវា៉ាម 
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សាអាដ កូន អាពើវា៉ា គកើស្   តល់ ុះ កូន អ្៊ាូនបរិលគឡាុះ    
អាប់ឌុររ ៉ាស្់មា៉ា ន កូន អ្័ វ   អាពូអូ្នបឌុះ អាគមៀរ កូន អាល់គជើររ ៉ាស្ ់   
សាអុ្ើដ កូន គស្សត(អ្ល់គឡាុះបានស្ពវរពុះរ័យចាំគ ុះពួកគរ 
រពមទាំងពកួស្ ក្ករ ើទាំងអ្ស្់)។ 

 
ជំពូកទ៊ី២៤ 

ស៊ីល្ម ៌និងសជុ៊ីវ្ម៌អ្ុ៊ីស្លា ម 
 

1) អ្នកមូស្លើមគរៀងរតងគ់ជឿជាក់ ោម នក្ករភូតកុ ក។ 
2) អ្នកមូស្លើមគោរព កយស្នា មនិមានឧបាយកលកបត់ មានជាំគនឿរុក 
ចិតត មនិគបាករបាស្់។  

3) អ្នកមូស្លើមមនិនយិយបងបអូនមូស្លើមខ្លួនឯង។ 
4) អ្នកមូស្លើមក្កល ហាន មិនកាំសាក។ 
5) អ្នកមូស្លើមតស្៊ាូអ្ត់្មត់ចាំគ ុះស្ចា្ម៌ ហា៊ា នគ ល កយពិត។ 
6) អ្នកមូស្លើមផតល់ភាពយុតតិ្ម៍ដលម់នុស្សរូគៅ មិនរពតឹតអ្ាំគពើអ្យុតតិ្ម ៍
7) គលើនរណាមាន ក់ គ ើយក៏មនិរពមឱយនរណាមាន ករ់បរពឹតតអ្ាំគពើអ្យុតតិ្ម ៍
មកគលើខ្លួនឯងដដរ។ អ្នកមូស្លើមនងលងនូរោម ននរណាមាន ក់អាចរបមាង
គមើលងាយគរបានគេើយ។ 

8) អ្នកមូស្លើមសុ្ាំរបកឹាគយបល់ចាំគ ុះររប់កចិាក្ករទាំងអ្ស្់ គ ើយពឹង 
អារស្័យអ្ល់គឡាុះ។ 

9) អ្នកមូស្លើមរតូវម៉ាតច់ងច់ាំគ ុះក្ករងាររបស្់ខ្លួន។ 
10) អ្នកមូស្លើមឱនលាំគទន គមតាត ករុណា  គរបើោន ឱយរបតបិតតអិ្ាំគពើលអហាម 
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11) ឃ្លត់ោន ពើក្កររបរពតឹតអ្ាំគពើអារកក់។ 
12)  អ្នកមូស្លើមតស្៊ាូគដើមបើគលើកតគមាើងបនទូលរបស្់អ្លគ់ឡាុះ នងិអ្ាំ វ 
នាវគដើមបើគលើកស្ទួយសាស្នាឥសាល ម។ 

13) ស្រស្តើមូស្លើមរតូវគស្លៀក ក់បរិបាាំងខ្លួនរបា ជតិៗតាមចាប់សាល ម 
គៅមុខ្អ្នកដដលមិនដមនជាសាច់ញាតិរបស្់ខ្លួន។ រតូវររបជិតខ្លួន 
របា ទាំងមូលគលើកដលងដតមុខ្នងិបាតនដទាំងពើរ។ 

 
ជំពូកទ៊ី២៥ 

ការរឭំក និង ការបួងសងួ 
 

1) គៅគពលណាអ្នកចង់ ូបចុក ឬផឹក ចាាំបាចអ់្នករតវូសូ្រតថា៖ 
‹‹ពើស្មើលេុះ››  ‹‹ ٌاهلل ثس  ›› 

2)  ូបអាហារនឹងនដសាត ាំ  មិនដមន ូបនងឹនដគឆវងគរ។ 
3) គៅគពលអ្នករចួាលលព់ើក្ករ ូបចុកចូរអ្នកសូ្រតថា៖ 
‹‹អាល់ហាាំឌូលើលេុះ››    ‹‹  هلل اىحَذ ›› 

4) គៅគពលអ្នកបានជបួនងឹបងបអូនអុ្ើសាល មរបស្់អ្នក អ្នករតូវចាប់នដោន  
គ ើយញញឹមោក់ោន  គោយគ លថា៖ ‹‹ ًٗثشمبرٔ اهلل ٗسحَخ عيٞنٌ اىسال  ›› 

5) គៅគពលបងបអូនអុ្ើសាល មឱយសាឡាមដលអ់្នក ( កយជូនពរ)ថា៖ 
‹‹ ٗثشمبرٔ اهلل ٗسحَخ عيٞنٌ اىسالً   ›› អ្នករតូវតបវញិថា៖ 
ٗثشمبرٔ اهلل ٗسحَخ اىسالً ٗعيٞنٌ ››  ››។ 

6) គៅគពលនងៃរុះ ឬគៅគពលោៃ ច ចូរអ្នកសូ្រត៖ 
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 ٗدِٝ ، اإلخالص ٗميَخ ، اإلسالً فطشح عيٚ)  أٍسْٞب (ឬ ) أطجحْب(
 )  اىَششمِٞ ٍِ أّب ٍٗب ، ٍسيَب حْٞفب ، ئثشإٌٞ أثْٞب ٍٗيخ ، ٍحَذ ّجْٞب

7) គៅគពលគខ្នើតដខ្ងមើរុះគេើងចូរសូ្រតថា៖  
 ). ٗإلسالً ٗاىسالٍخ ، ٗاإلٍبُ ثبىَِٞ عيْٞب إٔئ اىيٌٖ ، ٗسشذ خٞش ٕاله( 

8) គៅគពលគៅស្ួរសុ្ខ្រុកខអ្នកជាំងឺ រតូវសូ្រតថា៖ 
 ، اىشبفٜ ٗأّذ اشف اىيٌٖ ، اىْبس سة ، اىجأس أرٕت اىيٌٖ ، اهلل ثسٌ(

 ). سقَب ٝغبدس ال شفبء ، شفبؤك ئال الشفبء
9) គៅគពលអ្នកចូលមា៉ា ស្ាិត ចូរអ្នកសូ្រតថា៖ 

 ، رّ٘ثٜ ىٜ اغفش اىيٌٖ ، اهلل ه سس٘ عيٚ ٗاىسالً ٗاىظالح ، اهلل ثسٌ( 
 ) سحَزل أث٘اة ىٜ ٗفزح

10) គៅគពលអ្នកចាកគចញពើមា៉ា ស្ាតិ 
ចូរសូ្រតដូចគពលអ្នកចូលដដរ រោន់ដតចុងគរក្កយបតូរថា៖ 

 ) فضيل أث٘اة ىٜ ٗافزح( 
11) គៅគពលអ្នកវលិរតលបម់កផទុះវញិ ចូរសូ្រតថា៖ 

 ). ٍٙإٗ ٗال ىٔ مبفٜ ال ٍَِ فنٌ ، ٗآٗاّب ٗسقبّب أطعَْب اىزٛ هلل اىحَذ(
 

12) គរៀងគពលគវោ ចូរបគងាើនក្កររបតិបតតិអ្ាំគពើលអគោយសូ្រតថា៖ 
 

 .  اهلل سجحبُ 
 . اهلل ٗاىحَذ

 . أمجش ٗاهلل
 . ثبهلل ئال ق٘ح ٗال ح٘ه ٗال
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13) ដូគចនុះដដរ ចូរបគងាើនក្ករសាឡាវា៉ាត(ក្ករឱយពរ)ដលព់ាក្ករ ើ 
មូហាាំ មា៉ា ត់ ( ٗسيٌ عيٞٔ اهلل طيٚ )។ ជាពិគស្ស្គៅគពលដដល 

គយើងបានឮគ ម្ ុះរបស្់ោត់ រឺគយើងសូ្រតថា៖ ស្ល់េល ់
ឡា ៊ាូអានេ ុើវា៉ាសាលឡាម( ٗسيٌ عيٞٔ اهلل طيٚ )។ 

 
ជំពូកទ៊ី២៦ 
ស្តសត៊ីមូសា៊ីម 

 
1) ស្រស្តើកនុងសាស្នាអុ្ើសាល មជាបងបអូនបគងាើតរបស្់បុរស្។ 
2) ស្រស្តើជាមនុស្សដដលអ្ល់គឡាុះបានបគងាើតមកដូចបុរស្ដដរ។ 
3) ដូគចនុះនាងក៏រតវូបានគរអ្ាំ វនាវឱយចូលអុ្ើសាល មផងដដរ។ 
4) នាងក៏រតូវបានគរបងាា បគ់របើឱយមានជាំគនឿចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះ 
គោរពរបតិបតតិ និងរស្ោញ់ររង់។ 

5) នាងក៏រតូវបានគរទមទរឱយមានជាំគនឿចាំគ ុះសាររបស្ព់ាក្ករ ើ 
មូហាាំមា៉ា ត់។ 

6)  គរទមទឱយនាងថាវ យបងាាំ ំ្  បសួ្(តម) បរចិាា រ គ្វើហាជា  និង 
គោរពស្ក្កា រៈចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះ។ 

7) គរទមទឱយអ្នុវតតតាមចាបវ់និ័យអុ្ើសាល មដូចបុរស្ដដរ។ 
8) អ្ប់រ ាំកូនៗរបស្់នាងតាមមាោ៌អុ្ើសាល ម ឱយកូនៗសាា ល់នូវរុ ្ម៌ 
បើបាច់ដងរកាពកួគរ។ ស្រស្តើខុ្ស្ពើបុរស្ដូចតគៅ៖ 

9) នាងរតវូ ក់ស្ាំគលៀកបាំ ក់ររបជិតាលងក្កយទាំងមូលគលើកដលង
ដតមុខ្ និងបាតនដទាំងពើរ។ 
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10) គៅគពលនាងមានរដូវ ចាប់អុ្ើសាល មមិនអ្នុញ្ជា តឱយនាងថាវ យ 
បងាាំ បួស្(តម) មិនឱយសូ្រតរមពើរអាល់រួរអាន មិនឱយចូលវហិារ 
(មា៉ា ស្ាិត)។ 

11) គៅគពលនាងអ្ស្រ់ដូវ ចាាំបាច់រតូវងូតរឹក និងបួស្(តម)ស្ងវញិ 
ដតមនិចាាំបាច់ថាវ យបងាាំស្ងគរ។ 

12) មិនចាាំបាចច់ាំគ ុះស្រស្តើរតូវចូលរមួថាវ យបងាាំនងៃសុ្រកគនាុះគរ។ 
13) ចាប់អុ្ើសាល មមិនអ្នុញ្ជា តឱយស្រស្តើគរៀបក្ករជាមួយបុរស្ណាស្ាល៉ា
នើ(ររិសាទ ន) ឬបុរស្យ៉ា  ៊ាូឌើ(ជើ វ) ឬជនក្កគ វៀរគនាុះគរ។ 
គលើកដលងដតពកួគរទាំងគនាុះចូលអុ្ើសាល មយ៉ា ងពតិរបាកដ 
គជឿជាក់ចាស្់។ 
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តសចកត៊ីបដនថមទ៊ី១ 
(ជំពូក១តៅកនងុគមព៊ីរអាលគួ់រអាន) 

 
ជំពូកអាលហ់ាវ ទ៊ីហេះ 

 

  چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  -٢

 چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ  -١

 چڀ  ڀ  ڀ  چ  -٨

  چٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ   -٣

  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  -١

  چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ  -٩
  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ  -٣

មានន័យថា ៖  
1. ‹‹ កនុងរពុះនាមអ្ល់គឡាុះមហាគមតាត  មហាករុណា›› 
2. ‹‹ ក្ករស្រគស្ើរស្រមាប់អ្លគ់ឡាុះជារពុះជាមាា ស្់ននស្កលគោក 
ទាំងមូល ›› 

3. ‹‹ រពុះមហាគមតាត  មហាករុណា ›› 
4. ‹‹ ររង់ជាគស្តចររប់ររងនននងៃក្កត់កតើ ›› 
5. ‹‹ ចាំគ ុះររងដ់តមួយរត់ដដលពួកគយើងគោរពស្ក្កា រៈ គ ើយមានដត 
ររងដ់តមួយរត់ដដលពកួគយើងសុ្ាំជាំនួយ ››។ 
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6. ‹‹ សូ្មររង់គមតាត របទនដល់ពកួគយើងនូវមាោ៌ដ៏រតមឹរតូវ ››។ 
7.  ‹‹ មាោ៌ដដលររង់បានរបទនដល់ពួកអ្នកដដលររង់របទនពរ 
ជ័យដល់ពកួគរ មិនដមនជាមាោ៌ពួកអ្នកដដលរតូវគរគរក្ក្ខ្ងឹ និងមិន 
ដមនជាមាោ៌ពួកដដលវដងវង ››។ 
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ជំពូកអាលត់អ្ើសរ ៊ី 

( اىعظش س٘سح ) 

 چٱ       ٻ  ٻ  ٻ     چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ 

  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   
 

មានន័យថា ៖ 
1. ‹‹ អ្ល់គឡាុះររង់បានស្បងនឹងគពលគវោ ›› 
2. ‹‹ពិតរបាកដណាស្់មនុស្សគោកទាំងអ្ស្ស់្ថិតកនុងភាពខ្លតបង›់› 
3. ‹‹ គលើកដលងដតពកួអ្នកដដលមានជាំគនឿចាំគ ុះអ្ល់គឡាុះ បាន 
របតបិតតអិ្ាំគពើលអ គ ើយបានដផតផ្កត ាំោន ឱយរបក្កន់ខ្លា ប់ក្ករពតិ នងិ 
ដផតផ្កត ាំោន ឱយរបក្កន់ខ្លា បនូ់វក្ករអ្ត់្មត់ ››។ 
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ជំពូក អាលា់៉ា អ្ ូន 

( اىَبعُ٘ س٘سح ) 
                                          چٱ       ٻ  ٻ  ٻ     چ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   
 
មានន័យថា ៖ 

1. ‹‹ 
ដនមូហាាំមា៉ា តគ់តើអ្នកបានគ ើញអ្នកដដលបដិគស្្នងឹនងៃក្កតក់តើជាំនុាំ
ជរមុះដដរឬគរ? ››។ 

2. ‹‹គនាុះរឺជាអ្នកដដលគបាុះបង់គកមងកាំរ  ››។ 
3. ‹‹ គ ើយពួកគរមនិជាំរុញោន ឱយឧបតថមភដលជ់នរកើរក ››។ 
4. ‹‹ គ ើយនរកគវលរឺស្រមាប់អ្នកដដលសាឡាត(ថាវ យបងាាំ)››។ 
5. ‹‹ពួកអ្នកដដលគ្វស្របដ ស្ចាំគ ុះគពលគវោថាវ យបងាាំរបស្ ់
ពួកគរ ››។ 

6. ‹‹ អ្នកដដលគ្វើអ្ាំគពើលអគដើមបើចងឱ់យគរគ ើញ គរស្រគស្ើរប៉ាុគណាណ ុះ ››។ 
7. ‹‹ គ ើយពួកគររុិះកាំណាញ់មិនឱយគរខ្ាើរបស្គ់របើរបាស្់ ››។ 
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ជំពូក អាលត់អ្ៀ្ត ស 

( اإلخالص س٘سح ) 

                                  چٱ       ٻ  ٻ  ٻ     چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

  چٿ  ٿ   

មានន័យថា ៖ 
1. ‹‹ ដនមហាាំមា៉ា ត់ ចូរមានរបសាស្ន៍ចុុះថា ររងរ់ឺអ្លគ់ឡាុះ 
ជារពុះជាមាា ស្់ដតមួយរត់››។ 

2. ‹‹ អ្ល់គឡាុះជារើពាំនាក់អារស្យ័ននស្តវគោកទាំងមូល››។ 
3. ‹‹ ររង់មិនរបសូ្តបុរត គ ើយក៏ោម នអ្នកណារបសូ្តររងដ់ដរ ›› 
4. ‹‹ គ ើយក៏ោម ននរណាមាន ក់គរបៀបគស្មើនឹងររង់ដដរ›› ។ 
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ជំពូក អាលក់ាវតសើរ 

( اىن٘ثش س٘سح ) 
 

چٱ       ٻ  ٻ  ٻ     چ   
  چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک    گ   چ 

 

មានន័យថា ៖ 
1. ‹‹ពិតរបាកដណាស្់គយើងបានរបទនដលអ់្នក(មូហាាំមា៉ា ត់)នូវ 
រគនលក្កវគស្ើរគៅកនុងឋានស្ួរ៌››។ 

2. ‹‹ ដូគចនុះចូរស្ឡាត(ថាវ យបងាាំ) និងស្ាំគលុះស្តវបូជាចាំគ ុះរពុះ 
ជាមាា ស្់របស្់អ្នក››។ 

3. ‹‹ របាកដណាស្់ អ្នកដដលខ្ឹង ស្អប់គខ្ពើមចាំគ ុះអ្នកគនាុះ រឺជា 
អ្នកដដលរតូវផុតខ្កបាំ ង ››។ 
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ជំពូក អាលហ់ាវ  ក 

اىفيق س٘سح ) ) 

                                         چٱ       ٻ  ٻ  ٻ     چ 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

  چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   

 

មានន័យថា៖ 
1. ‹‹ ដនមូហាាំមា៉ា ត់ចូរមានរបសាស្ន៍ចុុះថា សូ្មរពុះជាមាា ស្់ននគពល 
គរៀបភលឺ សូ្មររង់គមតាត បគញ្ា ៀស្ ›› 

2. ‹‹ អ្ាំពើរបក្ករអារកក់ទាំងឡាយដដលររង់បានបគងាើត ›› 
3. ‹‹ អ្ាំពើរបក្ករអារកក់ទាំងឡាយននគពលយប់ គៅគពលភាពងងតឹ 
មកដល់ ›› 

4. ‹‹ អ្ាំពើរបក្ករអារកក់ទាំងឡាយរបស្់ស្រស្តើមនតអារម ដដលសូ្រតផលុ ាំ 
កនុងដខ្សកថា ›› 

5. ‹‹ អ្ាំពើរបក្ករអារកក់ទាំងឡាយរបស្់ពកួអ្នកដដល ន្ នើស្ គៅ 
គពលគររចដ ន ››។ 
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ជំពូក អាន់ណាស 

( اىْبس س٘سح ) 
             چٱ       ٻ  ٻ  ٻ     چ 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ 

ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

  چڳ  ڳ   
 

មានន័យថា ៖ 
1. ‹‹ ដនមូហាាំមា៉ា ត់ ចូរមានរបសាស្ន៍ចុុះថា ខ្ាុ ាំសុ្ាំពើរពុះជាមាា ស្់នន 
មនុស្សគោក ›› 

2. ‹‹ ជាគស្តចររបរ់រងមនុស្សគោក ›› 
3. ‹‹ ជារពុះជាមាា ស្់ដដលមនុស្សគោកទាំងអ្ស្់រតូវគោរពស្ក្កា រៈ ›› 
4. ‹‹ សូ្មគមតាត ររង់កាំបាាំងពើក្ករពងវក់របស្់រ យបិសាចទាំងឡាយ 
ដដលោកខ់្លួន ›› 

5. ‹‹ ដដលកាំពុងដតពងវក់កនុងចតិតរបស្់មនុស្សគោក ›› 
6. ‹‹ រ យបិសាចទាំងគនាុះរមឺកពើជនិ និងមនុស្ស ››។ 
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តសចកត៊ីបដនថមទ៊ី២ 
អា ់តាសហេះហ ុដ 

 ( اىزشٖذ )
 

 ، ٗاىطٞجبد ٗاىظي٘اد ، هلل اىزحٞبد .1
 ، ٗثشمبرٔ اهلل ٗسحَخ اىْجٜ أٖٝب عيٞل اىسالً .2
 ، اىظبىحِٞ اهلل عجبد ٗعيٚ عيْٞب اىسالً .3
 ، اهلل ئال ئىٔ ال أُ أشٖذ .4
 . سس٘ىٔ ٍحَذا أُ ٗأشٖذ .5

 

មានន័យថា ៖ 
1. ‹‹ ាលល់ក្ករគោរពស្ក្កា រៈ ពរជយ័ និងគស្ចកតើលអទាំងឡាយស្រមាប ់
អ្ល់គឡាុះជាមាា ស្់ដតមួយរត់ ››។ 

2. ‹‹ បពិរតពាក្ករ ើមូហាាំមា៉ា ត់ សូ្មភាពសុ្ខ្សានត ក្ករគរបាស្រប ើ  
គមតាត  ក្ករឱយពររបស្់អ្លគ់ឡាុះគកើតមានចាំគ ុះគោក ››។ 

3. ‹‹ ភាពសុ្ខ្សានតគកើតមានចាំគ ុះគយើង នងិខ្ាុ ាំបាំគរ ើអ្ល់គឡាុះដដល 
របកបគោយកុស្ល្ម៌››។ 

4. ‹‹ ខ្ាុ ាំសូ្មស្ចាា ថា 
ោម នរពុះជាមាា ស្់ដដលរតវូគរគោរពស្ក្កា រៈយ៉ា ងពតិរបាកដ គលើក 
ដលងដតអ្ល់គឡាុះដតមួយរត់ ››។ 

5. ‹‹ គ ើយខ្ាុ ាំសូ្មគ្វើស្ចាា ថា មូហាាំមា៉ា ត់ជាអ្នកនាាំសាររបស្អ់្ល់គឡាុះ ››។ 
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ស វ៉ា  (ជូនពរ)តាមពាការ ៊ីអ្ុ៊ីក្ពហុ៊ីម 

 

 ، ٍحَذ عيٚ طو اىيٌٖ .1
 ، ٍحَذ آه ٗعيٚ .2
 ، ئثشإٌٞ عيٚ طيٞذ مَب .3
 ، ئثشإٌٞ آه ٗعيٚ .4
 ، ٍحَذ عيٚ ٗثبسك .5
 ٍحَذ آه ٗعيٚ .6
 ، ئثشإٌٞ عيٚ ثبسمذ مَب .7
 ، ئثشإٌٞ آه ٗعيٚ .8
 ، اىعبىَِٞ فٜ .9

 . ٍجٞذ حَٞذ ئّل .10
មានន័យថា ៖  

1. ‹‹ បពិរតអ្លគ់ឡាុះ សូ្មររង់របទនពរជ័យស្រិ ើស្ួស្តើគកើតមានដល ់
   មូហាាំមា៉ា ត់ ››។ 

2. ‹‹ និងដល់ររួសាររបស្់ោត់ ››។ 
3. ‹‹ ដូចជាររង់បានរបទនពរជយ័ស្ិរ ើស្ួស្តើគកើតមានដលអុ់្ើរព ុើម››។ 
4. ‹‹ និងដល់ររួសារអុ្ើរព ុើម ››។ 
5. ‹‹ សូ្មររង់ររងរ់បស្រិធិពរដលមូ់ហាាំមា៉ា ត់ ››។ 
6. ‹‹ និងដល់ររួសារអុ្ើរព ុើម ››។ 
7. ‹‹ ដូចដដលររង់បានរបស្ិរធពិរដល់អុ្ើរព ុើម ››។ 
8. ‹‹ និងដល់ររួសារអុ្ើរព ុើម ››។ 
9. ‹‹គលើស្ស្កលគោកទាំងមូល ››។ 
10. ‹‹ ពិតណាស្់អ្ល់គឡាុះមហាគមតាត  និងមហាឧតតុងាឧតតម ››។ 




