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ការសរសសើរសៅចំស ោះអល់ស ោះ ដែលស ើងសកាតសរសសើរចំស ោះទ្រង់ ស ើ ស ើងស ំជំនួ អំពីទ្រង់និងការអភ័ សោសពីទ្រង់។ ស ើ 

ស ើងស ំទ្រង់បស្ជៀសខ្លួនរបសស់ ើងអំពីទ្បការៗនិងរសងវើរអាទ្ររ់នានាដែលសរើតមរសលើស ើង។         អនរណាស ើ ដែលអល់ស ោះចងអុល
បង្ហា ញសៅកាន់ផ្លូវទ្តឺមទ្តវូ គឺអត់មានអនរវសងវងស ើ ។     
 អនរណាស ើ ដែលអល់ស ោះមិនចងអុលបង្ហា ញរ៏គ្មា នអនរណាអាចចងអុលបង្ហា ញសទ្ៅពីទ្រង់បានស ើ ។ ខ្្ុំស្វើសច្ចា រគ្មា នមាា ស់ណាសទ្ៅពីអល់
ស ោះស ើ  គឺមានដតទ្រង់មួ អងគគត់ ស ើ គ្មា នការសគ្មរពលា  ំនិងទ្រង់ស ើ ។    ស ើ ខ្្ុំស្វើសច្ចា រសរៀតពិតទ្បារែណាស់ម៉ា៉ូហំមា៉ា ត់ជា
រ៉ស៉ូល(ពាការី)របស់អល់ស ោះ។ 

 
គ្មត់ជាសៃសាខ្ លឥស្លល ម)شيخ اإلسالم(ស ើ រ៏ជាស្លា បនិរែ៏លបីខាងដផ្នរសៅស តមួ រ៉ូប។គឺអ ីមា ំ ម៉ា៉ូហំមា៉ា ត់ ពិន អាប់ឌ លវ៉ហប់ 

ពិន ស៉ូសៃ មា៉ា ន អាត់សតើមីមី។ ង្ហរ )كنيته(របស់គ្មតគ់ ឺអាប ៉ូអាល់ ៉ូសសន )أبو احلسني(។ 
គ្មត់សរើតសៅតំបន់អាល់អ៉ូសៃ ណាស់ )العيينة(  រនុងឆ្ន ំ១១១៥(មស) ស ើ ស្លល ប់រនុងតំបន់អាត់សែើតអ ី ៉ាោះ  )الدرعية(ឆ្ន ំ១២០៦(មស)។ 
 
 

                         
 
 
     
 
 
 

 
 

អ្នកនិពនធគីតាបននេះ 
 

នេតុអ្វីបានជាន ើងត្តវូសិកានៅនេត? 
 

ពិតណាស់អល់ឡ ោះបឡ្កើតឡយើ្ឡោយការ

កំណត់របស់ទ្រ្់ 

អល់ឡ ោះទ្រ្់មិនយករឡ្វើណាមួយឡ ើយឡលើក

លល្លតវា 

មិនមានសិរឋចូលឋានសួគ៍ឡរ ឡលើកលល្លត

អនកម ូវា៉ាស់ហ ៊ីត( ُد ُح ُ وُ م ) 

ជាមូលឡហត លែលបលនែមនូវផលប ណយជាឡទ្ចើន 

មូលឡហត កនុ្ ការល បបំបាត់ព៊ីអំឡពើអាទ្កក់

ទំ្ យ 

ជាមូលឡហត កនុ្ ការទ្បទនសនតិស ខនិ្ ឡសែ រភាព 

មូលឡហត លែលឡ្វើឡអាយខលនួឡយើ្មាន

លំនឹ្ 

ជាមូលឡហត ឡែើមប៊ីឡអាយណាហព៊ីជួយឡ្វើអនតរាគម 
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សោ ស្លរបណាា រអ ៉ូ មា៉ា រស ើង)السنة واجلماعة សនោះ)بركة(សម័ ម ន ពួរសគ រចិតារ រោរ់សៅសលើគីតាបដែលមានស ពើរ៉កាត់)أهل 
ណាស់។សោ គីតាបសនោះវផ្ាល់អតាទ្បសោជន៍ែ៏សទ្ចើនសនធឹរសនាធ ប់សៅរនុងវស ើ អវីដែលមានផ្លទ្បសោជន៍ែ៏្ំស្ងរនុងគីតាបសនោះ គឺស ើង
អាច រវសំរាប់សអា សិសសដែលសគដសវងររចំស ោះវជិាជ សនោះ  ស ើ វអាច រមរស្វើជារ៉ូបមនារនុងការសិរាទ្ស្លវទ្ជាវសំរាប់ខ្លួនរបស់សគផ្ង
ដែរ  ស ើ អវីដែលសគសរៀនពីគីតាបសនោះ និងអាចសរើតជា្នធានសំរាប់សគ ល់ែឹងអំពី  ៉ូរ មសសាើរ៉អ ី(شرعي)។ ស ើ ស ើងគួរដត រវជាគំរ៉ូ
សែើរតាមន៉ូវអវីដែលជាផ្លូវរនុងការសរៀបចំរបស់អ ៉ូ មា៉ា រ(علماء).សំរាប់មន សសរ៉ូសៅរ៏ែ៉ូចសចនោះដែរ វសំខានណ់ាស់មិនអាចសគចបានស ើ   ទ្តូវ
សរៀនទ្តវូែឹងន៉ូវគីតាបត៉ូចមួ សនោះ។     សោ ស្លរគីតាបត៉ូចមួ សនោះវទ្គបែ ា ប់សៅសោ ទ្បការសំខាន់ៗដែលស្វើ សអា ស ើងមានអ ីមា៉ា ន់
សៅចំស ោះអល់ស ោះជាមាា ស់សោ គ្មា នការសងស ័និងស្លា រ់សសាើរស ើ  ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
សបើអនរសរៀនសចោះអំពីទ្គឹោះោំងបី(األصول الثالثة) សទ្កា មរអនរបសទ្ងៀនវែល់អនរែ៏សៃរ ស ើ អំ វនាវមន សសសៅររវ ស ើ សទ្កា មរអនរ
អត់ ា្ត់សលើចំសនោះវិជាជ  ការទ្បតិបតាិនិងសសចរាីដ នាំរបស់អនរ ពិតទ្បារែណាស់អនរនិងអាចស្លើ បានរាល់ៗសំនួរោំងបីដែលសគសួរសៅរនុងផ្នូរ
ោ៉ា(القرب) ងង្ហ ទ្សួលបំផ្ ត   إبذن للا  

សឡ្េបនិយមន័យ ទ្គឹោះទំ្ប៊ី (ثالثةلا صولاأل )   វាជាសំនួរទំ្ប៊ីលែលឡគសួរឡៅកនុ្ ផនូរ 

និ មន័  ត្គរេះទាំងបី ( الثالثة األصول )  

ភាពង្ហ ទ្សួលស ើ 
ចាស់លាស់ 

បង្ហា ញរាល់ៗ 
សំនួរដែលភាជ ប់ជាមួ 

ភសាុតាង 

ទ្បម៉ូលរាល់ៗ បញ្ហា ស ើ  
សរៀបចំសអា  មានរសបៀប
និងចំនួនចាស់លាស់ 

បដនាមអំពីការ ឌ៉ូសអើសំរាប ់
អនរដែលអាន និង ស្លា ប់
ចំស ោះគីតាបមួ សនោះ 

នរណាជាមាា ស់របស់ឯ្? អវ៊ីជាសាសនារបស់ឯ្? ឡតើនរណាជាណាហព៊ីរបស់ឯ្? 

    អ្វីដែលជាដលែផ្កា ដែលន ើងទទួលបានអ្ាំពីការសកិារបស់ន ើងនលើ) الثالثة األصول  (   

ឧតតមភាពកនុងការដបងដែកគីតាបននេះនិងការតាក់ដតងរបស់នសហៀខម៉ា៉ូហាំម៉ា ត់ពិនអាប់ឌុលវ៉ាហប់) هللا رحمه   ( 
 

ម៉ូលនេតុដែលនត្រើសនរ ើស កគីតាបននេះសាំរាប់នអា សិសសកនុងការសិកាែាំប៉ូង 
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មតិកានសៀវនៅ ត្គរេះទាំងបី  (الثالثُة األصول )  
នគបានដបងដែកនសៀវនៅននេះនៅជាត្រាំដលនកវន េះគឺ៖ 

បញ្ហា ទំ្បួន 

 )سورة العصر (
បញ្ហា ទំ្ប៊ី 

 )أقسام التوحيد (
សារៈសំខាន់

កនុ្ ការសិកា

ព៊ីឡៅឡហត 

  توحيد

ទ្គឹោះទំ្ប៊ី  

លែលទក់រ្ 

សំនួរឡៅកនុ្  

ផនូរ 

បញ្ាប់ឡសចកត៊ី 
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)២(  ែាំនោទបញ្ហហ ទាំងបី 
الثالث  المسائل  
  

) ៣ ( សារៈសាំខាន់ននការសិកានៅនេត 

ចំឡលើយននសំនួរ ៖ ឡហត អវ៊ីបានជាឡយើ្សិកាឡៅឡហត (  توحيد)   

) ៤ ( ត្គរេះទាំងបី (الثالثة األصول )  

១ ចំស ោះវិជាជ  ២ ការទ្បតិបតាិ ចំស ោះវ ៣ សសចរាីដ នាំសៅររវ ៤សសចរាីអត់ ា្ត់សលើឧបសគគ
ដែលសរើតស ើងសោ ស្លរវ 

អតែន័យសឡ្េបននទ្គឹោះទំ្ប៊ី (الثالثة األصول ) វាគឺជាសំនួរទំ្ប៊ីលែលឡគសួរកនុ្ ផនូរ 

) ៥ (បញ្ច ប់នសែកត ី
 

ឡោ្ឡៅតាមពាកយសំែ៊ីរបស់អនកនិពនធ )មន សសឡទ្កាយឡពលលែលសាល ប់និ្ទ្តូវឡគពឡទ្រោះឡ ើ្វិញ( 

រហូតែល់ច ្បញ្ាប់ននឡសៀវឡៅ។ 

 

នរណាជាមាា ស់របស់ឯ្? 

 

អវ៊ីជាសាសនារបស់ឯ្? 

 

ឡតើនរណាជាណាហព៊ីរបស់

ឯ្? 

១សៅស តរ៉៉ូប ៉ូប ៊ីោ៉ា សនិងអ ីស្លា
រអ ីវ៉សស ី វ 

២ សៅស ត អ ៉ូល៉ូ  ីោ៉ា ស់ ៣ ការសចៀសឆ្ា  ពីទ្បការសារីិរនានាសោ  
ចិតា អណាា តនិងកា វិការសផ្សងៗ 

)១ ( ែាំនោទបញ្ហហ ទាំងបួន 
  األربعة  المسائل
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  ២)  ែ៉ូចដែលបានចងអុលបង្ហា ញស ើងពីខាងសែើម ជារំលាប់របស់អនរនពិនធ ពិតណាស់គ្មត់ច្ចប់សផ្ាើមស ើងរនុងការឌ៉ូសអើសំ
រាប់អនរដែលសរិាដសវងររចំស ោះវិជាជ សអា ររលួបានន៉ូវ     ការអា តិទ្សលាញ់ពអីល់ស ោះ   ស ើ សនោះជាភសាុតាងបញ្ហជ រ់
និងចងអុលបង្ហា ញែ៉ូចជា៖ 

 

 

ដែលសៅថាចំសនោះវិជាជ គឺស ើងែឹងការពិតជាមួ នងិអំនោះអំនាង ស ើ ផ្ាុ និងចំសនោះវិជាជ គឺភាពលាង់សលល ។ 
៣) សគបាននិោ ថាអពំីរំនារ់រនំងរវងចំសនោះវិជាជ និងការទ្បតិបតាិ ចំស ោះវិជាជ គឺជាការអន វតាន៍ ទ្បសិនសបើស ើងមនិអន វតា 

ចំស ោះវិជាជ និងរ៏គ្មា នផ្លទ្បសោជន៍ដែរ។   សបើសិនជាអនរមានចំសនោះវិជាជ មនិអន វតាន៍សលើចំសនោះវិជាជ ដែលមានសទ្បៀបបីែ៉ូចជាពួរោ៉ា
 ៉ូឌ (يهود)អ្ាងឹដែរ។ សោ ស្លរដតពួរោ៉ា  ួឌ(يهود)ពួរសគមានចំសនោះវិជាជ ដតមិនអន វតាន៍ ។ 

 األنعام:َُّ نتيث  مت زت رتُّٹٱٹٱ

មានន័ ថា៖  َّ ពួរសគបាន លែ់ឹងែ៉ូចនិងអវីដែលរ៉ូនសៅឯងែងឹែ៉ូចគ្មន ដែរ  ُّ មានបីនារ់ ស ើ ែំប៉ូងដែលច៉ូលឋាននររគឺ អនរសចោះ
ែឹងដែលមានចំស ោះវិជាជ  ស ើ សគមិនអន វតាន៍ ែ៉ូចដែលមានរនុងរំណាពយថា 

អនរទ្បាជ្ដែលមនិសទ្បើចំស ោះរបស់វ              ទ្តូវសគស្វើោរ  រមាម នអនរព  សរពន ិម 

ទីមួ ៖  ែាំនោទបញ្ហហ ទាំងបួន  

)១) មូលឡហត អនកនិពនធឡផតើមសរឡសរឡសៀវឡៅឡោយ ( البسملة)  

១) ស្វើតាមគំរ៉ូគី
តាបអល់ស ោះ
និងបណាា  
ណា ពីៗ 

២)  រលំនាំតាមអ ៉ូ
 មា៉ា រ ដែលពួរ

គ្មត់ច្ចប់សផ្ាើមតារ់ដតង
ស ើងសោ 

 )البسملة ( 

៣) អំពីទ្បការ
ដែល  ររួលបាន  
ពរជ័  សៃនស ា្ ោះ 
អល់ស ោះ ែ៏មហ
ស្កើនថាក ន 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
(១) ច៉ូរអនរែឹងច ោះ អនរដែលអល់ស ោះអា ិតទ្សលាញ់។ 
(២) ពិតទ្បារែណាស់ វច្ចំបាច់មរសលើស ើងរនុងការ
សិរាអំពីបញ្ហា ោំងបនួ 
រីមួ ៖ ចំស ោះវិជាជ វជាការស្លគ ល់អល់ស ោះ ស្លគ ល់ណា ព ី
ស្លគ ល់ស្លសនាអ ីស្លល មជាមួ និងភសាុតាងនានា។ 
រីពីរ៖  ការទ្បតិបតាិវ (៣) 

សសចរាីសមតាា ររ ណារបស់អនរទ្បាជ្ស   ណោះចំស ោះសសិសរបស់ពួរសគ ស្លសនាអ ីស្លល មជាស្លសនាមួ ដផ្អរសលើសសចរាីសមតាា  
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៩ 

 
 

 
 
 

 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّٱمت  زت رت ُّٱ   ៖   សោងសៅតាមអវីដែលនាំមរសោ ណា ពអីំពចីាប់ស្លសនាាៈ រយថា سبيل គឺមស្ាបា  ។ 

َّٱيت ىت نت ُّٱ                               ៖   អនរដែលអំ វនាវមន សសសៅររអល់ស ោះ ស ើ សគមានសសចរាីសស្លា ោះសរសៅចំស ោះទ្រង់និង 
                       មានបំ ងផ្ារភាជ ប់រវងមន សសនងិអល់ស ោះ។ 
مث زث ُّٱٱ   َّ           ៖   អតាន័ សៃន រយبصرية គឺចំស ោះវិជាជ ។ 

 

                                    
ែ៉ូចនងិអវីដែលអនរនពិនធបាននិោ ថា សៅសពលដែលអនរសរៀនចំសនោះវិជជ សទ្កា មរអនរទ្បតិបតាវិ ច្ចបំាច់ណាស់សៅសលើអនរអំពីសស
ចរាី្លងកាត់រនងុការព ោះ រែ៉ូចសៅនិងអវីដែលណា ពីនិងសហ ពីត(والصحابة والسلف الصاحل)  ែ៉ូចគ្មន ដែរ ។   
សោ អល់ស ោះទ្រង់មានបនាូលថា៖ 
 َّ ច៉ូរអនរស លច ោះឱម៉ាហំមា៉ា ត់ សនោះជាមាគ្ម៌ា របសខ់្្ុំ ដែលខ្្ុំអំណាវនាវសៅកាន់អល់ស ោះ សោ មានការសចោះែឹងចាស់លាស់ ខ្្ុំ
ស ើ និងអនរសែើរតាមខ្្ុំ(ទ្តូវអំ វនាវអនរសផ្សងសរៀតសៅកានអ់ល់ស ោះ)  អ្ាឹងច្ចំបាច់ណាស់សៅសលើការអំ វនាវ។ 

១. ចាប់ស្លសនា ២. ស្លា នភាពរបស់អនរស្លា ប ់ ៣. មស្ាបា សឆ្ព ោះសៅររភាពសជាគជ័  

ភសតុតាងដែលនោងនៅនលើបោត រលកខខណ្ឌ ៗទាំងននេះ    

سنيوَُّ ىك مك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت ٹٱٹٱُّٱ  

 َّ អល់ស ោះទ្រង់មានបនាូលថា៖     ច៉ូរអនរស លច ោះឱម៉ា៉ូហំមា៉ា ត់      សនោះជាមាគ្ម៌ា របស់ខ្្ុំ    ដែលខ្្ុំអំ វនាវសៅកាន់អល់ស ោះ សោ 
មានការសចោះែឹងចាស់លាស់ ខ្្ុំនិងអនរសែើរតាមខ្្ុំ(ទ្តូវអំ វនាវអនរសផ្សងសរៀតសៅកាន់អល់ស ោះ) ស ើ អល់ស ោះមហទ្ជោះស្លអ ត 
ស ើ ខ្្ុំមិនដមនជាអនរដែលសាិតរនុងចំសណាមពួរដែលស្វើសាីរិរស ើ ។       ُّ 

សាំរាប់ការអ្ាំពាវ វមនលកខខណ្ឌ និងត្កិតត្កមដែលចាំបាែ់ត្តូវដតបញ្ឈរ នេើ នរងសារៈសាំខាន់វ 

ទ្បការបី៖ 
សសចរាីអ ំវនា
សៅររវ  

១)  ជាការអំ វនាវ
 )الدعوة(

ែ៏បរិស រធចំស ោះទ្ពោះ
ភទ្រតរបស ់

អល់ស ោះជាមាា ស ់

២) ការអ ំវ
នាវដផ្អរសៅសលើចំ
សនោះែឹងរបស់
ស្លសនា 

៣) ការអំ វ
នាវសោ ទ្បាជ្ា
និងការអត់្ាត ់

៤) ទ្តូវសចោះ
ពិច្ចរណាសលើ
ស្លា នភាពរបស់
អនរស្លា ប់ (املدعوين)  
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)១) សទ្កា ពកីារអំ វនាវអនរនពិនធបានសលើរស ើងអំពកីារអត ់
្ាត់ ែ៉ូចដែលគ្មត់សរៀបរាប់សៅចំស ោះអនរថា ៖  អនរដែលតាម 
ផ្លូវនិងររួលបានលរធផ្លជាសទ្ចើនែ៉ូច ដែលពួរបណាា លណា 
 ពីនិងរ៉ស ៉ូលអ្ជងឹដែរ ែ៉ូសចនោះទ្តូវដតអត់្ាត់។ 

 
 
 

     
 

 
 
 
 

 
(២) បនាា ប់ពីសលើរស ើងបញ្ហា ោងំបួនអនរនិពនធបានបង្ហា ញភសាតុាងពីសសៀវសៅសនោះគ ឺ)سورة العصر(. 
អនរនពិនធដតងដតសលើរស ើងពីបញ្ហា  សោ ភាជ បជ់ាមួ នងិភសាតុាង.ស ត អវី? 

  
 

 
 

ទ្បការបួន ៖ ការអត់្ ាតច់ំស ោះបញ្ហា រដែលសរើតស ើង។
(១)ស ើ ភសាុតាងពសីំែីទ្រង់ែខ៏្ពង់ខ្ពស ់

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ىن من خن حن جن  يم ىم
 ٣ – ١العصر: َُّ  جه ين

អល់ស ោះទ្រង់មានបនាូលថា៖ 
 َّ អល់ស ោះសប្និងសពលសវលាអាសស ើត។ពិតទ្បារែណាស់
មន សស គឺសាិតរនុងភាពខាតបង់។ សលើងដលងដតអនរមានជំសនឿ 
និងបានស្លងអំសពើលអនិងបានដផ្ាផ្ា ំគ្មន សអា ទ្បកាន់ភាជ ប់ន៉ូវ
ការពិត និងបានដផ្ាផ្ា ំគ្មន សអា មានការអត់្ាត់ប៉ា សណាណ ោះ  

នសែកតីអ្ត់ធ្មត់ 

ន័ ភាស្លរ៖
ការបង្ហខ ំងរ រ 

ន័ សៃនចាប់ស្លសនា៖ បង្ហខ ងំខ្លនួអំពី
ទ្បការៗដែលសរើតមរសលើខ្លួន 

អីុ្បន៉ូ នក មី (القيم ابن) បានដែកនសែកតីអ្ត់ធ្មត់ជាបីត្រការ៖ 

១) ការអត់្ាត់សលើទ្បការ
ដែលអល់ស ោះបង្ហគ ប់សទ្បើ 

២) ការអត់្ាត់សលើទ្បការមនិលអនិង
បស្ាៀសន៉ូវអវីដែលអល់ស ោះហមឃាត ់

៣) ការអត់្ាត់សៅសលើទ្បការពីដែលអ
ល់ស ោះស្លរលបង 

សែើមបីអប់រំសិសសសអា សចោះវិនចិឆ័ ររ
ស ត ផ្លចាស់លាសន់ិងមានអំនោះ

អំនាងទ្តមឹទ្តូវ 

សែើមបីសអា សិសស   មានភាព 
ង្ហ  ស្លើ តប  សៅសលើអនរ

ដែលទ្បឆ្ំង 

សែើមបីសអា សិសសមានលរធភាព
បស្ាញ  ៉ូរ មៗដែលភាជ បម់រ
ជាមួ ភសាុតាងសលើធាត ពតិ 
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(១)  សគ្មលបំ ងរបស់អនរនិពនធ   ទ្បារែណាស់ស ៉ូសរ៉ាោះសនោះ  
ដតវមួ ទ្គប់ទ្គ្មន់សែើមបីសលើរជាអំនោះអំនាង (سورةالعصر)
សលើខ្្ុំរបស់ទ្រង់ រនុងការបសទ្ងៀនសែើមប ីរសៅទ្បតិបតា ិអំ វនាវ 
និងអត់្ាត់។ គឺវកាន់ដតអស្លា រយសំរាប់អនរ សបើសៅរនុងគួរអាន
  ?មានន៉ូវស ៉ូសរ៉ាោះសផ្សងៗជាសទ្ចើនសរៀត (قرآن )
គួរអានោំងអស់របស់វជាអំនោះអំនាងោ៉ា ង  ទ្តឹមទ្តូវចាស់លា
ស់។ 
(២) អាសមៀរ លម រម ៊ីនីនបានោរ់ជំពួររនុងហ ាីស  គីតាប
របស់គ្មត់ ري()صحيح البخا   ៖ (( ជំពួរ៖ ចំសនោះវិជាជ
គឺវម ន រយសំែីស ើ និងការទ្បតិបតាិ)   ស ើ គ្មតប់ានសលើភ
សាុតាងគឺថាច្ចំបាច់ទ្តូវដតចំស ោះវជិាជ ម នការនិោ និទ្បតិបតាិ។ 
វមិនទ្តឹមទ្តូវស ើ  ការទ្បតិបតាិណាសោ គ្មា នចំស ោះវិជាជ សបើ
មិនអ្ាឹងសរលរធផ្លទ្បែ៉ូចសៅនិងពួរណាសរ៉នី។ 

អ ីមា ំសសាើ វីអ ី  فعي (الشا )إمام គ្មត់បាននិោ ថា៖ 
(( ទ្បសិនសបើអល់ស ោះទ្រង់មិនប្ាុោះភសាុតាងនិងអំនោះអំនាង
សផ្សងសរមានដតស ៉ូសរ៉ាោះសនោះមួ រ៏ទ្គប់ទ្គ្មន់ដែរ។))(១) 
ស ើ អ ីមា ំ ប ៉ូខ្រី  )البخاري បាននិោ ថា៖    )إمام 
((សៅជំពួរ៖ចំសនោះវិជាជ គឺវម ន រយសំែីស ើ និងកាទ្បតិបតាិ))  
ស ើ ភសាុតាងរបសទ់្រង់ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មានបនាូលថា៖ 

  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ٹٱٹٱُّٱ
١٩محمد: َُّ  هس  هبمت مب  

َّ ច៉ូរអនរែឹងច ោះ គ្មា នមាា ស់ណាសទ្ៅពីអល់ស ោះស ើ  ស ើ 
ទ្រង់គឺជាអនរដែលល បលាងរាល់ឌ៉ូសសើរៗ(បាបរមា)របស់អនរ  
និងអនរម រម ៊ីនោំងអស់។  គឺសគបានច្ចប់សផ្ាើមន៉ូវចំស ោះវិជាជ ម ន
 រយសំែីនិងការទ្បតិបតាិ។ (២) 
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(១)  ការច្ចប់សផ្ាើមរបស់អនរនពិនធ អំពីដផ្នរម ួសៃនគីតាបសនោះគឺការឌ៉ូសអើ(الدعاء)សអា 
សិសាន សិសស។  ពតិទ្បារែណាស់ការឌ៉ូសអើររបស់អនរនពិនឋ រនងុគីតាប (  األصول
សនាោះមានបីរដនលង ។ ែបំ៉ូងរនុងសសចរាីសផ្ាើមចំសណារបញ្ហា(الثالثة ោងំបនួ(  املسائل
សទ្កា មរគចឺំសណារបញ្ហា (األربعة ោំងបី  (املسائل الثالثة) ស ើ និងចំ ងោងំ
បី  (املوضع الثالث) ។          ស ើ ទ្តង់រដនលងសៃនចំ ងោងំបី (  املوضع
ច៉ូរអនរែងឹច ោះ អល់ស ោះទ្រង់បានចងអុលបង្ហា)(الثالث ញសៅសលើសសចរាីសគ្មរពសៅចំស ោះ
ទ្រង់ ពតិទ្បារែណាស់ស្លសនាបរិស រធជាមាគ្ម៌ា របស់អ ីទ្បា  មី)។ 

អរម្ភកថាម្នុននការអធិប្បាយរប្បសច់ំណោទប្បញ្ហា ទងំប្បី 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ទីពីរ៖ បញ្ហហ រទាំងបី 

ច៉ូរអនរែឹងច ោះ អនរដែលអ
ល់ស ោះអា ិតទ្សលាញ់
វជាទ្បការច្ចំបាច់សរំាប់
អនរអ ីស្លល មទ្គប់រ៉ូប រនុងការ
សិរាអំពបីញ្ហា ោំងបីសនោះ 
និងការទ្បតិបតាិវ (១) 

នៅនេត 

وحد يوحد توحيدا : لغة  
 وحد الشيئ

ស្វើអវីសអា កាល  សៅជាមួ  

:  شرعا ការសគ្មរពអល់ស ោះដតមួ ដែលោរ់រងសៅនិងរ៉៉ូប ៉ូប ៊ីោ៉ា ស់
និងអ ៉ូល៉ូ  ីោ៉ា )الربوبية( ស់  )واأللوهية( ស ើ និងអាស្លា រវ៉ស ់

ស ីហវ ត  )واألمساءوالصفات( 

នគបានដែកនៅនេតជាបីដលនក 

 توحيد الربوبية
សគ្មរពអល់ស ោះដតមួ និង
រសងវើរបស់វរឺរ៏សគ្មរពអល់
ស ោះដតមួ ជាមាា ស់បសងកើត

អវីៗោំងអស់ 

 توحيد
األلوهية   

សគ្មរពអលស់ ោះដតមួ 
ជាមួ ការថាវ  បងគំ

ចំស ោះទ្រង់ 

 توحيد األمساءوالصفات
សគ្មរពអល់ស ោះដតមួ ន៉ូវនាមនិងលរខ ាៈ របស់ទ្រង់សៅរនុងគីតាប
របស់ទ្រង់ឬសលើ រយសំែរីបស់ណា ពី ស ើ ែ៉ូសចនោះទ្តូវសគ្មរពន៉ូវអវី
ដែលទ្រង់សទ្បើ ស ើ សជៀសវងន៉ូវអវីដែលទ្រង់ហមឃាត ់សោ គ្មា ន

បាូរ បែិសស្ រឺសទ្បៀទ្បែ៉ូចនិងទ្រង់ស ើ  
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(១)ចំសណាររី១៖  ការរំ ត់របស់អនរនិពនធគឺសៅស តរ៉៉ូប ៉ូប ៊ីោ៉ា ស់ )توحيد الرببوبية( និងសៅស តអាស្លា រវ៉ស់ស ី វត     وتوحيد (
ស ើ ទ្រង់ជាអនរបសងកើត (ទ្រង់បានផ្ាល់រីសគី(លាភ)ែល់ស ើង)( ពិតណាស់អល់ស ោះទ្រង់បានបសងកើតពួរស ើង ) األمساءوالصفات(
ទ្រង់ជាអនរផ្ាល់។(ស ើ ទ្រង់មិនសបាោះបង់ស ើងសច្ចលស ើ ) គឺស ើងទ្តូវសបាោះបង់សច្ចលន៉ូវទ្បការដែលហមឃាត់ (ស ើ ទ្រង់បានប្ាូនពា
ការីមរែល់ស ើង)។ 

 
 

 

នោលបាំណ្ងដែលអ្ល់ន េះបញ្ច៉ូ នពាការមីក 

ជាភសាុតាងបញ្ហជ រ់សលើអវីដែលទ្រង់បសងកើត 
َُّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خضُّٱ  

َّ ស ើ ស ើងមិនដែលោរ់រ ឌ រមាអនរណាមាន រ់ស ើ ល ោះ
ទ្តាដតស ើងដតងតាំងអនរនាំស្លរមាន រ់ជាម នសិន។ُّ 

សសចរាីអា ិតទ្សលាញ ់
َُُّمل يك ىك مك لك اك ٱُّ  

َّស ើ ស ើងមិនបានប្ជូនអនរស ើ សលើរដលងដតផ្ាល់រាីសមតាា
ររ ណាចំស ោះពិភពសលារប៉ា សណាណ ោះ។ُّ 

រី១៖    ជាការពិតណាស់ទ្រង់បានបសងកើតស ើងផ្ាល់រីសគី 
សអា ស ើងដ្មសរៀត ស ើ ទ្រង់មិនបាសបាោះបង់ស ើង
សច្ចលសរ។  ទ្រង់បានប្ជូន ពាការីមរែល់ស ើងសរៀត
ផ្ង អនរដែលតាមពាការីនិងច៉ូលឋានសួគ៍ ស ើ អនរ
ដែលទ្បឆ្ំងពាការីនិងច៉ូលឋាននររ។ 

 مث هت  مت خت حت جت هب ٹٱٹٱُّٱ
 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج

١٦  - ١٥: زملالمَُّ خص حص مس  

 َّ ពិតណាស់ស ើងបានប្ាូនអនរនាំស្លរមាន រ់(ម៉ា៉ូហំមា៉ា ត់) 
សៅកាន់ពួរអនរ(អនរទ្សុរមា៉ា រកោះ) ដែលស្វើជាស្លរសីសលើ
ពួរអនរ បីែ៉ូចជាស ើងបានប្ាូនអនរនាំស្លរមាន រ់(ម៉ា៉ូស្ល) 
សៅកាន់ស វៀតអ៉ូនសនាោះដែរ ស ើ ស វៀតអ៉ូនបានទ្បឆ្ងំ
និងអនរនាំស្លរសនាោះ។ ែ៉ូសចនោះស ើងបានោរ់ោរ  រមាសគ
ោ៉ា ង្ាន់្ារ។   ُّ    

 ا

ស (األمساءوالصفات)* ា្ ោះនិងលរខ :របស់អល់ស ោះដែល 
ស ើងគិតមិនែល់ស ើ រ៏មិនអាច រអវីមរសទ្បៀបស្ៀបនិងទ្រង់បាន
ស ើ  ន៉ូវអវីដែលបានបញ្ហា រ់មានសៅរនុងគីតាប( القرآن)និងស  ណោះ
ស ើ ស ើងរំ ត់ន៉ូវអវីដែលអល់ស ោះរំ ត់ន៉ូវខ្លួនរបស់  (السنة)
ទ្រង់  ដែលមានសៅរនុងគីតាប ( آن القر  ) និងស  ណោះរបស់រ៉ស៉ូល 
(ពាការី)របស់ទ្រង់។ស ើ ទ្តូវបស្ាៀសខ្លួនរបស់ស ើងន៉ូវអវីដែលទ្រង់
បានហមឃាត់ដែលមានសៅរនុងគីតាប( القرآن) របស់ទ្រង់ស ើ និង
ការហមឃាត់របស់រ៉ស៉ូលផ្ងដែរែ៉ូចជា 

 ٢٥٥البقرة: َُّ هل مبهب خب حب جب  هئ مئٹٱٹٱُّٱ

 َّ ទ្រង់មិនងង  ស ើ រ៏មិនសគងដែរ  
 ٣٨ق:  َُّ مب زب رب  يئ ىئ  ٹٱٹٱُّٱ

 َّស ើ ស ើងព ំមាការសនឿ  ត់ស ើ  សោ គ្មា នការបាូរ និងមិន
បែិសស្ ស ើ រ៏គ្មា នការសទ្បៀបស្ៀបពីរសបៀប  និងមិនទ្បែ៉ូចសៅនិងអវី
ស ើ ។  

ចំសណាររី១៖   សៅស តរ៉៉ូប ៉ូប ៊ីោ៉ា
ស់និងសៅស តអាស់មា៉ា អ ីវ៉ស់ស ីហវ

ត់ 

ចំសណាររី៣៖   ការសចៀស
ឆ្ា  អំពីទ្បការៗសា ៊ីរិរ 

«ែាំនោទបញ្ហហ រទាំងបី» ការសនងខបរបស់
វ 

 
ចំសណាររី២៖    សៅស តអ ៉ូល៉ូ
  ីោ៉ា ស់  )توحيد األلوهية( 
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កនុ្ អតែនយ័ននពាកយមា សា តិ (مسجد ) មានប៊ីអតែនយ័ ឡហើយឡគសឡ្េបវាែចូជា៖ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 រី២៖អល់ស ោះទ្រង់មិនអភ័ សោសសអា ស ើ  
ចំស ោះអនរណាដែលបួងសួងនរណាមាន រ់រួមជាមួ ទ្រ
ង់។ស៉ូមបីដតសសាចដផ្នែី និងបណាា រណា ពីៗ ដែល
ទ្រង់ប្ជូនមររ៏សោ ។ 
     ភសាុតាងបនាូលទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់៖ 

َُُّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ٱُّٱ  

َّពិតទ្បារែណាស់មា៉ា សាិត (វិហរ) គឺជារមាសិរធិ
របស់អល់ស ោះ។ ែ៉ូសចនោះច៉ូរពួរអនររ ំបួងសួងស ំំ
នរណាមាន រ់រួមជាមួ អល់ស ោះសអា សស្លោះ។ 

បញ្ហា រី២៖    រនុងការរំ ត់ អ ៉ូល៉ូ  ីោ៉ា ស់ (األلوهية) សទ្មាប ់ 
អល់ស ោះ  ៉ូតាអាស ើ(تعاىل អនរនិពនធបាននិោ ថា៖(ពិត(للا 
ទ្បារែណាស់អល់ស ោះទ្រង់មិនអភ័ សោសសអា ស ើ  សំរាប់អនរ
ណាមាន រ់ដែលសគ្មរពមាា សរ់ឺរបស់សផ្សងលា  ំជាមួ ទ្រង់)។ អាហ
ែ ន(أحد) មិនរំ ត់ចាស់សំសៅសៅសលើមន សសរ៉ូសៅ មិនថាណា
 ពី សមែឹរនាំ សសាច អនរសចា ំឬសផ្សងពីសនោះសរៀតរ៏សោ ។ ភសាុតាង
ដែលអល់ស ោះទ្រង់មានបនាូល៖  
َّ ស ើ ពិតទ្បារែណាស់មា៉ា សាិត (វិហរ) គឺជារមាសិរធិរបស់អល់
ស ោះ។    ែ៉ូសចនោះច៉ូរពួរអនររ ំបួងសួងស ំអនរណាមាន រ់រួមជាមួ អល់
ស ោះសអា សស្លោះ។ُّ 

 

ពាកយថាមា សា ិត (مسجد) វាជាកលនល្លែល

ឡគសា្ស្់ឡ ើ្ឡែើមប៊ីបួ្សួ្ឡៅ

ចំឡពាោះអល់ឡ ោះ 

អវៈយវៈលែលទ្កាប

ថាវ យប្គំ 

ែ៊ី៖  ﴾ ឡគបានផតល់ឡអាយខ្ុំនូវ
ែ៊ីែ៏ទ្ជោះសាា តសំរាប់ថាវ យប្គំ ﴿ 

١٨الجن: َُُّ يب ىب نب مب زب رب يئ ٹٱٹٱُّٱ  

َّ )វិហារ( គឺជាកមមសិរធិរបស់អល់ឡ ោះ។ ែូឡចនោះចូរពួកអនកក ំបួ្សួ្ស ំំនរណាមាន ក់ រួមជាមួយអល់ឡ ោះឡអាយ

ឡសាោះ។ُّ 

គឺន័យរូឡៅ វាសំឡៅឡលើអវ៊ីៗទំ្អស់លែលមានឡៅកនុ្  ىب    ទ្បឡោគហាមឃាត់ ។    ែូឡចនោះឡហើយអ ៊ីមា ំ 

) هللا رحمُه ماإلما  ( គាត់បាននិោយឡៅឡែើមែំបូ្ននបញ្ហា ររ៊ីព៊ីថា៖     ) ពិតទ្បាកែណាស់អល់ឡ ោះទ្រ្់មិន

អភ័យឡទសឡអាយឡ ើយចំឡពាោះអនកណា  ឡហើយលែលបួ្សួ្នរណាមាន ក់រួមជាមួយទ្រ្់។(      គឺថា សូមប៊ីលត

នរណាមាន ក់ក៏ឡោយ ណាហព៊ី ឡមែឹកនំា  ជ៊ីនែ៏ឡឃារឡៅ  រឺ ក៏អនកលែលមានចិតតលាបរិស រធោ ្ណាក៏ឡោយ ។ 
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១ç ព៊ីចិតត៖   ពិតទ្បាកែណាស់ចំបាច់ទ្តូវខឹ្សាប់កា

ឡហវៀរ ពិ ៊្ីប ណយនិ្ការជប់លា្ឡផស្ៗរបស់ពួកឡគ។    

ជាពិឡសសរាល់ៗទ្បការសា ៊ី រិក ឡហើយនិ្ទ្បការៗលែល

បឡ្កើតថ្ម៊ីរបស់ឡគ។                                                                                       

២ ç អំព៊ីអណាត ត ៖   

 ٢٦ :الزخرفَُّ ىث نث مث زث رث ٹٱٹٱُّٱ

َّ ពិតទ្បាកែណាស់ខ្ុំមិនពាក់ព័នធនិ្អវ៊ីលែលពួកអនក

កំព ្ឡគារពសកាក រៈឡនាោះឡ ើ្។  ُّٱ 

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

 ٦ -  ١الكافرون: 
َّ ចូរអនក)ម ូហាមា ត់(    ឡពាលថា ឱពួកទ្បឆំ្    

 ខ្ុំមិនឡគារពសកាក រៈចំឡពាោះអវ៊ីលែលពួកអនកឡគារពសកាក រ

ឡនាោះឡ ើយ ។   

 ឡហើយពួកអនក   ក៏មិនលមនជាអនកឡគារពសកាក រៈចំឡពាោះអវ៊ី

លែលខ្ុំ ឡគារពសកាក រឡនាោះលែរ ។ 

ឡហើយខ្ុំ        មិនលមនជាអនកលែលឡគារពសកាក រៈចំឡពាោះអវ៊ី 

លែលពួកអនកឡគារពសកាក រឡនាោះឡ ើយ ។  

ឡហើយពួកអនកមិនលមនជាអនកឡគារពសកាក រៈឡនាោះលែរ។ 

សទ្មាប់ពួកអនក គឺសាសនារបស់ពួកអនក ឡហើយ

សទ្មាប់ខ្ុំគឺសាសនារបស់ខ្ុំ ។ ُّٱ                                     

៣ç អំព៊ីអវ:យវ:  ៖ ឡោយគាម នការចូលរួមជាមួយពួក

ឡគឡៅកនុ្ ពិ ៊្ីប ណយរបស់ពួកឡគ រឺសំឡលៀកបំពាក់ ឬក៏

ចូលឡៅកនុ្ អវ៊ីលែលពួគឡគមានជំឡនឿ ។ 

 

 

រ៊ី៣ ៖   អនកតាមរ៉ាសូល (رسول)  និ្តអាត់   (طاعة)   

ចំឡពាោះអល់ឡ ោះលតមួយ ឡគមិនអន ញ្ហា តិ ឡអាយវា

គំាពារឡៅចំឡពាោះអនកទ្បឆំ្ និ្អល់ឡ ោះឡហើយ

និ្ពាកា រររបស់ទ្រ្់ ឡទោះប៊ីជាប្បាូនសាច់ញ្ហា តិ

សន ិតសាន លក៏ឡោយ។ 

ភសតុតា្ព៊ីបនទូលទ្រ្ែ់៏មហាខព្ ់ខពស់៖ 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم
 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي جيحي يه
 نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ
 يت ىت نت زتمت رت يب نبىب  مب زب رب يئ

٢٢المجادلة: َُّ  نث مث زث رث  

َّ អនក)មូហំាមា ត់(នឹ្មិនជួបទ្បរោះទ្កុមលែលមាន

ជំឡនឿឡលើ អល់ឡ ោះនិ្នថ្ៃបរឡលាក អាណិត

ទ្ស ញ់ពួកលែលទ្បឆំ្នឹ្ អល់ឡ ោះ និ្អនក

នំាសាររបស់ទ្រ្់ឡ ើយ ឡទោះប៊ីជាពួកឡគជាឪព ក 

របស់ពួកឡគ ឬកូនឡៅរបស់ពួកឡគ ឬប្បាូនរបស់

ពួកឡគ ឬក៏ពូជព្ស របស់ពួកឡគក៏ឡោយ។ពួកទំ្

ឡនាោះឡហើយលែលទ្រ្់បានចររ កនូវ ភាពមាន

ជំឡនឿឡៅកនុ្ ែួ្ចិតដរបស់ពួកឡគ ឡហើយទ្រ្់បាន

ឡ្វើឱយពួក ឡគមានភាពរឹ្មំាកាន់លតខាល ំ្ឡោយមាន

ជំនួយព៊ីទ្រ្់។ ឡហើយទ្រ្់ នឹ្បញ្ាូលពួកឡគឡៅ

កនុ្ ឋានសួគ៌លែលមានរឡនលជាឡទ្ចើនហូរព៊ីឡទ្កាម វា 

ឡោយពួកឡគឡៅកនុ្ ឡនាោះជាអមតៈ។ អល់ឡ ោះ

បានយល់ទ្ពម ចំឡពាោះពួកឡគ។ ឡហើយពួកឡគក៏បាន

យល់ទ្ពមចំឡពាោះទ្រ្់វិញលែរ។ អនកទំ្ឡនាោះគឺជា

ទ្កុមរបស់អល់ឡ ោះ។ ចូរែឹ្ថាៈ ពិតទ្បាកែ 

ណាស់ ទ្កុមរបស់អល់ឡ ោះគឺជាអនកលែលររួល

បានជ័យជំនោះُّٱ 

 

 

១ 

ការនរៀសនអា ឆ្ងា  ពីត្រការសហីរកិនិងនោរពលា ឡាំ
ជាមួ អ្ល់ន េះនកើតនឡើងនោ ៖             

ចិតត អណាត ត អវៈយវៈ 

បញ្ហា រ៊ី៣៖ អនកនិពនធបានបញ្ហា ក់អំព៊ីកាតពវកិចាកនុ្

ការឡជៀសឡអាយឆៃ យអំព៊ីទ្បការលែលឡគារពនរណា

មាន ក់លាយ ំជាមួយអល់ឡ ោះ។       
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 )៣( ទ្តង់ចំន ចសនោះអនរនិពនធបញ្ហជ រ់ថា ស ត អវីបានជាស ើងទ្តូវសរៀនសៅស ត?ស ើ ស ើងបានបញ្ហជ រ់រួចមរស ើ ស្លរាៈសំខាន់របស់វ។  

 

 

 

 

 

 

អនរនពិនធបានថា៖ អតាន័ ការទ្ប ិប័តន៍មរចំស ោះស ើង(អល់ស ោះ)  គឺមានន័ ថា ពួរសគទ្តូវសគ្មរព សកាក រាៈចំស ោះស ើងដត
មាន រ់គត់។ស ើ សនោះជាសំែីរបស់រ៉ូនអាប់ស ពើស  رضي للا عنهما សោ គ្មត់បានថា៖   (ពិតណាស់រាល់ៗអ ីស ពើឌាត់សៅរនុងអាល់គួរ
អាន គឺមានន័ ថាាៈសៅស ត)។ جح  ام يل  ىل ٱُّٱ َُُّ    ច៉ូរពួរអនរសគ្មរពសកាក រាៈអល់ស ោះដតមួ គត។់ ُّٱ             ច៉ូរ រអល៉ាស ោះដត
មួ ជារីសកាក រាៈ َّ جئ ين ىن نن من ٱُّٱ     ឱមន សសសលារោំង  ច៉ូរពួរអនរសគ្មរពសកាក រាៈមាា ស់របស់ពួរអនរដតមួ គត់. 
ឱបណាា លអនរមានជំសនឿោំង  ច៉ូរអនរសកាក រាៈមាា ស់របស់អនរដតមួ គត់។ 

និ មន័  នៅនេត : ន ើងបាននរៀបរាប់រួែនេើ នៅកនុងនសែកតីនលតើ ម 
 

តាមភាស្ល៖ ទ្បភពសែើមមរពី រយ   
ْيداَ  ْوحِّ ُد ت َ د ي َُوح ِّ  َوحَّ

មានន័ ថា៖ ប្ាូលរបស់ោំង  សៅជារបស់ម ួ។ 

តាមសសាើរីអាត់៖ មានន័ ថាអល់ស ោះដតមាន រ់ឯងគត់រនុងការបសងកើត  
ការទ្គប់ទ្គង ភាពជាមាា ស់ និងភាពលអឥតសខាា ោះសៃនបណាា ស ា្ ោះនិង
បណាា លរខ ាៈ សមបតា។ិ 

ច៉ូរែឹងច ោះអល់ស ោះបានដ នាំសអា សគ្មរពចំស ោះទ្រង់៖ហនី វី
ោ៉ា ស់)احلنيفية(ជាស្លសនារបស់អ ទី្បា  ីម៖  
គឺសគ្មរពតាមអល់ស ោះដតមួ គត់ សោ សស្លា ោះទ្តង់និងស្លសនា
របស់ទ្រង់៕ ែ៉ូចសនោះស ើ អល់ស ោះបានសទ្បើមន សសសលារនិង
បសងកើតពួរសគ គឺសំរាប់សគ្មរពចំស ោះទ្រង់ដតមួ គត់៕ ែ៉ូចអល់
ស ោះបានមានបនាូលថា៖ 

٥٦الذاريات: َُّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱ    
 َّ ស ើងគ្មា នបំ ងបសងកើតជិននិងមន សសមរស្វើអវីសទ្ៅពីសអា ពួរ
សគសគ្មរពមរចំស ោះស ើងសនាោះសរ។ ُّ  
      អតាន័ ដែលថា ការទ្ប ិប័តន៏មរចំស ោះស ើងគឺមាន
ន័ ថា៖ ពួរសគទ្តូវសគ្មរពសកាក រាៈចំស ោះស ើងដតមួ គត់។អវីដែល
អល់ស ោះសទ្បើជាច្ចំបាច់គឺសៅស ត។មានន័ ថា  សគ្មរពអល់ស ោះ
ដតមួ  ជាមួ ទ្បតិបតាិសកាក រាៈ ស ើ អវីដែលអល់ស ោះបានហម
ឃាត់បំផ្ តសនាោះគឺសាីរិរ។ មានន័ ថាការស ំបួងសួងពីអនរសផ្សង
ជាមួ នងិទ្រង់ដែរ។ 
   
 
                       
 
 

អាល់ហនីេវីោ៉ា ស់ 

ត្រការទីបី: សារៈសាំខាន់ននការនរៀននៅនេត 
 

សគ រពី រយ 
“ហនា វ”
ដែលមានន័ 
ថា ដបរសចញ 

តាមសសាើរីអាត់គឺ៖ ស្លសនា
ដែលដបរសចញពីសសាើរិរ សឆ្ព ោះ
សៅររភាពសស្លា ោះសសៅស ត
និងអ ីមា៉ា ន ់          ٱ 

َّ  ٰذ يي  ىي  ُّٱ  
ُ 
َّ សគ្មរពតាមអល់ស ោះ
សោ ចិតាសស្លា ោះស  ُّٱ  មាន
ន័ ថា៖   សឆ្ព ោះសៅររអល់
ស ោះ ដបរសចញពីសសាើរិរ  
ស ើ ហនី វសនាោះគឺអវីដែល 
ទ្ត ប់សៅររសៅស តជានិចា
និងង្ហរសចញពីទ្បការសាីរិរ។ 
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 (១) អនរនិពនធច្ចប់សផ្ាើមសោ និោ ពីទ្គឹោះោំងបី។ ស ើ និង សលើរ
 រសំ ួរសៅរនុងផ្នូរោំងបីមរផ្ងដែរ។ សែើមបីជំរ ញ ោស់សតឿនអនរ
អាននិងអនរស្លា ប់ន៉ូវសំ ួរោំងសណាោះ។ ស ើ រ៏បានស្លើ ន៉ូវសំ ួរ
ោំងសនាោះផ្ងដែរ។ 
(២)ស ើ អនរនិពនធរ៏បានពនយល់ន៉ូវទ្គឹោះរី១និងបញ្ហជ រ់ថាាៈ ពិតណាស់
មាា ស់ដែលស្លរសមសអា សគសគ្មរពសនាោះ គឺអលស ោះ سبحانه
។  ភសាុតាងបញ្ហជ وتعاىل   រ់ែ៉ូចអល់ស ោះបានមានបនាូលថាាៈ 
٢الفاتحة:  َُّ  يم  ىم مم خم حم ٹٱٹٱُّٱ   
َّ រាល់ការសរសសើរចំស ោះអលស់ ោះ  ដែលជាមាា ស់ទ្គប់ទ្គងពិភពោំង
អស់ُّ ស ើ  រយថាមាា ស់មានន័ ថាអនរដែលទ្តូវសគសគ្មរពសកាក រាៈ។ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 (៣) គឺរាល់ៗអវីដែលសផ្សងពីអល់ស ោះគឺមា៉ា ខ្លូរ។ ស ើ សបើខំុ្្ជាមា៉ា ខ្លូរច្ចំបាច់សលើខ្្ុំទ្តូវែឹងគ  អនរដែលបសងកើតែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់  للا
 ។  سبحانه وتعاىل  

 

ែាំនុែទីបួន៖ ត្គរេះទាំងបី 
នលើន ើ 

សៅសពលដែលមានសគសួរអនរថា៖សតើអនរែឹងសរអវីសៅជាចនំ ច
ទ្គឹោះោំងបីដែលមន សសច្ចំបាច់ទ្តូវែឹង? ច៉ូរអនរស្លើ ច ោះថា៖  
គឺការស្លគ ល់របស់ខ្្ុំអល់ស ោះន៉ូវមាា ស់របសស់គ (អល់ស ោះ)   
ការស្លគ ល់ស្លសនារបស់សគ(អ ីស្លល ម)ការស្លគ ល់ណា ពីរបស់
សគ គឺណា ពីម៉ា៉ូហំមា៉ា ត់ (១) 
    សបើសគសួរអនរថា៖  នរណាជាមាា ស់របស់អនរ? ច៉ូរអនរ
ស្លើ ថា៖  មាា ស់របស់ខ្្ុំគឺអល់ស ោះ ទ្រង់ជាអនរទ្គប់ទ្គងរ៉ូប
ខ្្ុំនិងអវីៗ ោំងអស់សៅរនុងសលារី ៍សនោះសោ សនៀរមា៉ា ត
របស់គ្មត់។ អល់ស ោះ ជារីសកាក រាៈរបស់ខ្្ុំ។ ខ្្ុំមិនសគ្មរព
សកាក រាៈសៅចំស ោះអនរសផ្សងពីអល់ស ោះស ើ ។ ភសាុតាង
ែ៉ូចមានរនុងបនាូលរបស់អល់ស ោះថា៖  

 ٢الفاتحة: َُّيم  ىم مم خم حمٹٱٹٱُّٱ
َّ             ការសរសសើរោំង  ចំស ោះអលស់ ោះដែលជាមាា ស់
ទ្គប់ទ្គងពិភពោំងអស់ ُّٱ    )២) រាល់អវីៗដែលមានសលើ
សលារសនោះសទ្ៅពីអល់ស ោះសគសៅថាមា៉ា ខ្លូរ។ ស ើ រ៉ូបខ្្ុំគឺ
ជាមា៉ា ខ្លូរមួ រនុងចំសណាមមា៉ា ខ្លូរោំងអស់។ (៣) 
 
 
 
 

َّ  يم ىم مم خم حم ٹٱٹٱُّٱ  

អាោ៉ា ត់ននេះត្រម៉ូលលុ្ាំ ន៉ូវត្រនភទនៅនេតទាំងបី៖ 

 

 َّ حم ُّٱ
ការសរសសើរគឺររួល រសៅស ត អ ីស្លា រនិងស ីហវ ត។ 

 َّ خم ُّ

ចំស ោះអល់ស ោះគឺ
ររួល រសៅស ត 
អាល់អ ៉ូ ូ  ី ៉ាោះ។ 

 َّٱمم  ُّ
មាា ស់គឺររួល រសៅ 
ស ត រ៉៉ូប ៉ូប ៊ីោ៉ា ស់។ 
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១៩ 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

សបើសគសួរអនរថា៖ សតើអនរស្លគ ល់មាា ស់របស់អនរសោ ស្លរអវី?ច៉ូរអនរ
ស្លើ ច ោះថា៖ ខ្្ុំស្លគ ល់មាា ស់របស់ខ្្ុំសោ ស្លរភសាតុាងរបស់ទ្រង់ជា
សទ្ចើននិងអវីៗដែលទ្រង់បានបសងកើត។ ភសាុតាងោំងសនាោះែ៉ូចជាាៈ សពល
 ប់ សពលសៃ្ា ទ្ពោះអារិតយ  ទ្ពោះច័នា  សមឃទ្បាំពីរជាន់ ែីទ្បាំពីរជាន់ 
និងអវីៗដែលមានសៅរនុងចសនាល ោះសមឃនិងែី។ ភសាុតាងែ៉ូចអល់ស ោះ
បានមានបនាូលថា៖ 

  خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱ

 جع  مظ حط  مض  خض حض  جض مص  خص حص مس
َُّ جغ مع  

 َّស ើ អំពីភសាុតាងរបស់អល់ស ោះគ ឺសពល ប់ សពលសៃ្ា ទ្ពោះអារិតយ 
ទ្ពោះច័នា។   ច៉ូរពួរអនររ ំសគ្មរពទ្ពោះអារិតយនិងទ្ពោះច័នាសអា សស្លោះ 
ដតពួរអនរោំងអស់គ្មន  ទ្តូវសគ្មរពអល់ស ោះដែលជាអនរបសងកើតពួរវ
ោំងសនាោះ។ សបើសិនអនរោំងអស់គ្មន ជាអនរសគ្មរពចំស ោះអល់ស ោះ
ោ៉ា ងពិតទ្បារែ។  ُّស ើ អល់ស ោះបានបញ្ហជ រ់សរៀតថា៖  

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ٹٱٹٱُّٱ
 مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق
 ني زيمي ري  ٰى ين ننىن من زن رن
      )១(  ٥٤األعراف: َُّ حئ جئ يي ىي

 َّទ្បារែណាស់មាា ស់របស់អនរោំងអស់គ្មន  គឺអល់ស ោះដែលជាអនរ
បសងកើតសមឃនិងែី រនុងរ ោះសពលទ្បាំពីរសៃ្ាបនាា ប់មរទ្រង់សៅសលើអារ៉
សា។ អល់ស ោះជាអនរផ្ល ស់បាូរសពល ប់និងសពលសៃ្ាដែលវទ្តូវការ
គ្មន សៅវិញសៅមរ ោ៉ា ងឆ្ប់រ ័សទ្ពោះអារិតយ ទ្ពោះច័នា និងផ្ក  
ោំងអស់សាិតសៅសទ្កាមការបញ្ហជ របស់អល់ស ោះ គឺទ្រង់ជាអនរបសងកើត
និងជាអនរទ្គប់ទ្គង។ អល់ស ោះមហ្កុំស្កើនមាា ស់ទ្គប់ទ្គងអវីៗោំងអ
ស់។  រយថា មាា ស់ គឺជាអនរដែលទ្តូវសគសគ្មរពោ៉ា ងពិតទ្បារែ។  ُّٱ
ភសាុតាង អល់ស ោះបានមានបនាូលថា៖  

 مي  زي   ري ٰى ين ىن  نن من  ٹٱٹٱُّٱ
 خب  حب  جب  هئ  مئ خئ  حئ جئ  يي ىي ني

 جخ مح مججح حج مث هت مت  خت حت جت هب مب
 )២( ٢٢  - ٢١البقرة:  َّ مس  خس  حس جس مخ

َّ ឱមន សសសលារោំង  ច៉ូរសគ្មរពមាា សរ់បស់ពួរអនរោំងអស់គ្មន
ដែលជាអនរបសងកើតពួរអនរនិងអនរម នៗពួរអនរ សងឈឹមថាពួរអនរនិង
មានការសកាតខាល ច។  អល់ស ោះជាអនរបសងកើតដផ្នែីសអា រាបសសាើនិង
បសងកើតសមឃជាែំប៉ូលសំរាប់ពួរអនរោំងអស់គ្មន ។ ស ើ ទ្រង់បានប
្ជុោះពីសលើសមឃន៉ូវរឹរសភលៀងនិងបានបស្ាញពីរឹរសភលៀងន៉ូវផ្លាល ន ផ្ល
ជាសទ្ចើនដែលជាលាភីសំរាប់អនរោំងអស់គ្មន ។ែ៉ូចសនោះច៉ូរអនរោំងអស់
គ្មន រ ំ រអនរែ៍សៃររួមចំដនរនិងអល់ស ោះសោ សចតនាសអា សស្លោះ។  
សលារអ ីបន៉ូសរើស  បាននិោ ថា៖ អនរបសងកើតរបស់ោំងអស់សនោះគឺ
ពិតជាស្លរសមទ្តូវសគសគ្មរពោ៉ា ងពិតទ្បារែ៕(៣) 

 
 
 

(១)អនរនិពនធបានសរៀបរាប់អំពីភសាុតាងៗនិងមា៉ា ខ្លូគោំង  
ដែលចងអុលបង្ហា ញថាអល់ស ោះមានោ៉ា ងពិតទ្បារែ។ស ើ 
អវីដែលររួល រពិតទ្បារែវគ្មា នសរមាា ស់គ្មា នសរអនរបសងកើត
និងគ្មា នអនរដែលទ្តូវសគសគ្មរពោ៉ា ងពិតទ្បារែ គឺមានដតអល់
ស ោះមួ គត់។ ស ើ អនរនិពនធរ៏បានសលើរស ើងន៉ូវភសាុតា
ងៗអំពីអាល់គួរអាន ែ៉ូចដែលមានសៅរនុងអតាបរ។រាល់ៗមា៉ា ខ្លូ
គោំងអស់វគឺជាភសាុតាងបញ្ហជ រ់ថាអល់ស ោះ سبحانه
មាន។ ប៉ា ដនាសោោះជាោ៉ា وتعاىل   ងណារ៍សោ សលារ    
ម៉ូហំមា៉ា តព់ិន អាប់ឌ ល់វ៉ហប់(رمحه للا) គ្មត់បានបញ្ហជ រ់
ពីភាពខ្ សគ្មន រវងភសាុតាងនិងមា៉ា ខ្លូគ។ ពីសទ្ ោះថា  ភសាុតាង
វដទ្បទ្បួលែ៉ូចជា៖  ប់និងសៃ្ា។ស ើ អវីដែលដទ្បទ្បួលវជាភ
សាុតាងខាល ំងជាងអវីដែលមិនដទ្បទ្បួល។ 
(២)រថាខ្ ឌ សនោះគឺសៅរនុងស សរ៉ាោះអាល់សពើរ៏សរ៉ាោះអនរវិរ៉ូ(សចោះ
ែឹង)ឥស្លល មមួ ចំនួននិោ ថា៖ពិតទ្បារែណាស់អាោ៉ា ត់
សនោះវមានការសៅរីមួ សៅរនុងគមពីរគួរអាន َّنن منٱُّ  

 َّឱមន សសសលារោំង  ُّែំប៉ូងសៃនការបញ្ហជ សទ្បើសៅរនុងអាល់
គួរអានគឺ៖ َّٱىنٱُّ  َّច៉ូរពួរអនរសគ្មរព(អល់ស ោះមាន រ់
គត់)។ ُّ គឺច៉ូរសគ្មរពសកាក រាៈដតមួ ។ 
ស ើ រនុងវគឺការហមឃាត់សៅរនុងអាល់គួរអាន ៖  

 َّ خس  حس جس مخ جخ مح ُّ
َّ ែ៉ូចសនោះច៉ូរអនរោំងអស់គ្មន រ ំ រអនរែ៍សៃររួមចំដនរនិងអល់
ស ោះសោ សចតនាសអា សស្លោះ។ ُّ ការហមឃាត់ពីសាីរិរ។ 

(៣)ដែលមានន័ ថាការ រដតមាន រ់គត់ចំស ោះសៅស ត រ៉៉ូប ៉ូ
ប ៊ីោ៉ា ស់ (ស ើ )វរ៏ច្ចំបាច់ផ្ងដែរសំរាប់សៅស ត អ ៉ូ ូ  ី
ោ៉ា ស់ដែល រមាន រ់គត់ជាមាា ស់។ 
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 ទ្បសភរអ ីស ពើឌាត់ដែលអលស់ ោះបានសទ្បើ ១៖ែ៉ូចជាអ ីស្លល ម 
អ ីមា៉ា ន ់ និងសអៀសស្លន។ ស ើ សៅរនុងអ ីស ពើឌាត់សនាោះដែរ
មានែ៉ូចជា៖ ការបួងសួង ការសកាតខាល ច រាីសងឃឹមការទ្បគល់
ខ្លួន ការចង់បាន សកាក រាៈ ការនឹងនរចិតា  ការខាល ច   ការស ំ
វិលទ្ត ប់ ការស ំជំនួ   សសគង្ហគ ោះ ការសំស ោះ ការបន់ទ្សន ់
និងសផ្សងសរៀតអំពីទ្បសភរអ ីស ពើឌាត់ ដែលអល់ស ោះបានសទ្បើ  
សអា ស្វើវោំងអស់សនាោះសែើមបីអល់ស ោះដតមួ គត់។ 

ស ើ ភសាុតាងបនាូលរបស់ទ្រង់ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់៖ 
َُّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ٹٱٹٱُّٱ  

َّពិតណាស់មា៉ា សាិតជារដនលងសគ្មរពទ្ប ិប័តន៍អល់ស ោះដត
មួ គត់។ ែ៉ូចសនោះអនរោំងគ្មន រ ំស ំពីនរណាមាន រ់រួមចំដនរជា 
មួ និងអល់ស ោះសអា សស្លោះ។  ُّជនណាស ើ ស្វើអ ីស ពើឌាត់
ណាមួ សផ្សងពីអល់ស ោះជនសនាោះគឺសនាោះគឺជាអនរម៉ូសាររិ សរើ
ស វៀរ។     ស ើ ភសាុតាងបនាូលរបស់ទ្រង់ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់៖  

 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض ٹٱٹٱُّٱ
َُُّ لك خك  حك جك مق مفحق خف حف جف مغ  

 َّជនណាស ើ ដែលវស ំមាា ស់សផ្សងរួមជាមួ អល់ស ោះដែល
គ្មា នភសាុតាងអវីសស្លោះសនាោះ ពិតណាស់ផ្លរបស់សាិតសៅ  
សលើអល់ស ោះពិតទ្បារែពួរគ្មា នជំសនឿមិនអាចមានជ័ ជំនោះ
ស ើ ٱស ើ សៅរនុងហរីសសបានបញ្ហជ រ់ថា៖ 
មានន័ ថាាៈ( ការស ំរ៉ូអាជា) اَلدَُّعاُء ُمخُّ اْلعَِّباَدةِّ ( 
ចំន ចសំខាន់សំរាប់អ ីស ពើឌាត់។)  

ស ើ ភសាុតាងអល់ស ោះបានបញ្ហជ រ់ថា៖ 
 يه ىه  جهمه ين ىن من خن ٱُّٱ

  يي  ىي مي خي حي جي
មានន័ ថាាៈ មាា ស់របស់អនរោំងអស់គ្មន បានមានបនាូលថាាៈ 
ច៉ូរពួរអនរស ំមរចំស ោះស ើង ស ើងនិងររួលន៉ូវសំ ៉ូ មពរ
របស់ពួរអនរ។ ពិតណាស់ជនណាស ើ ដែលមានភាពអំនួត
អំពីការស្វើអ ីស ពើឌាត់មរចំស ោះស ើងពួរសនាោះនិងច៉ូលឋាន
នររជាអមតាៈ។ 

 
 

 

បនាា ប់ពីអនរនិពនធ សលើរស ើងសំែីអ ីបន៉ូកាសសៀតគ្មត់រ៍បាន
សរៀបរាប់មួ ចំនួនអំពីអ ីអ ីស ពើឌាត់រនុងចិតា និងអ ីស ពើឌាត់ខ្លួន
ទ្បា ជាមួ និងភសាុតាងអំពីអាល់គួរអានន៉ូវរាល់ៗ រសងវើ 
ោំង  ។មានែ៉ូចតសៅសនោះ   

ឌ៉ូនអ្ើដបងដែកជា 
 

ឌ៉ូសអើអ ីស ពើឌាត់៖ 
វជាការស ំសោ អណាា ត
ភាជ ប់ជាមួ ស្លា នភាពែ៉ូច
ជា៖ស ត បួស និង
ការស្វើប  យហ ី។ 

ឌ៉ូសអើមា៉ា ស់អា ោះ៖ 
វគឺការស ំសោ អណាា ត
ភាជ ប់ជាមួ និង រយសំែ ី
ែ៉ូចជាការស៉ូទ្តថា៖ ស៉ូម
អភ័ សោសឲខ្្ុផំ្ងស៉ូម
អា ិតអាស៉ូរខ្្ុំផ្ង។ 

ការដបរសចញព ី
អល់ស ោះន៉ូវទ្បការ
ោំងសនោះ គឺសាីរិរ្ំ។ 

 
 

  ៉ូរ មវគឺមានការ
អ្ិបា ស ើ វ
ដចរជាពីរ មាននិង
បញ្ហជ រ់សៅសពល
សទ្កា  ។ 
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ចំដនរឯការសជឿជារ់ថា អនរដែលទ្តូវសគស ំសនាោះមានឥរធិពលសោ ខ្លួនឯងសៅរនុងពិភពសលារសនោះនិងអាចផ្ាលផ់្លទ្បសោជន៍
និងសទ្គ្មោះថាន រ់សនាោះ គឺធាល រ់ សាីរិរ។ 

 រំ ត់ចំណំា 
ពួរស ើងសិរាពីចាបោ់ររ់ងសលើសរមាភាព។ រឺឯចាប់ោរោ់ងសលើអនរទ្បទ្ពតឹាគឺទ្តូវការអន វតាតាមភសាុតាងនងិសបាោះបង់ការ
សងស័ ចំស ោះរសងវើសនាោះ។  
ស ើ អនរទ្បាជអ្ ីស្លល មពួរកាតរ់ាីសៅសលើអនរទ្បទ្ពឹតា វជាអនរមានជំសនឿពតិរឺជាអនរដែលទ្បឆ្ំង។ 

 
 

 
 

ឌ៉ូនអ្ើម៉ា សអាឡេះដែកជាពីរដលនក 

ន៉ូវអវីដែលខ្្ុំអល់ស ោះមានសមតាភាពចំស ោះវ 
អាចទ្តឹមទ្តូវបានជាមួ នងិលរខខ្ ឌ ៖ 

ន៉ូវអវីដែលគ្មា នអនរណាមានសមតាភាពសលើរដលងដតអល់ស ោះ 
ែំស ើរការវសផ្សងពីអល់ស ោះគឺសាីរិរ្ ំ

ទ្តូវសជឿជារ់អនរដែល
ទ្តូវសគស ំសនាោះជាប ពវ
ស ត មួ មិនមាន
ឥរធិពលសោ ខ្លនួ
ឯងស ើ ។ 

អនរដែលទ្តូវសគស ំ
សនាោះមានសមតាភាព 
មិនដមនអសមតា
ភាពស ើ ។ 

អនរដែលទ្តូវសគ
ស ំសនាោះមានវតា 
មានមនិដមនអ
វតាមានស ើ ។ 

អនរដែលទ្តូវសគស ំ
សនាោះគឺមានជីវិត 
មិនដមនជាអនរ
ស្លល ប់។ 
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ចំស ោះការស ំឌ៉ូសអើមានបញ្ហជ រ់សៅរនុងហ ាសីថា៖    ) حديث ضعيف       ) الدعاء مخ العبادة មានន័ ថាាៈ 
ការស ំឌ៉ូសអើជាចំន ចសំខានស់ំរាប់អ ីស ពើឌាត់។វជាហ ាីសសខ្ា ។     ស ើ ហ ាីសដែលទ្តមឹទ្តូវគឺសំែពីាការីម៉ូហំមា៉ា ត់
បានមានទ្បស្លសន៍ថា៖ لعبادة ( ) الدعاء هوا មានន័ ថាាៈ ការស ំ ាូសអើវជាអ ីស ពើឌាត់។ 

 

ភសាុតាងបញ្ហជ រែ់៉ូចសនោះែ៉ូចមានរនងុបនាូលរបសអ់ល់ស ោះថា៖ 
غافر:  َُّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه  مهجه ين ىن من خن ٹٱٹٱُّٱ  

មានន័ ថា៖ មាា សអ់នរោងំអសគ់្មន បានមានបនាលូថា ច៉ូរពួរអនរស មំរចំស ោះស ើង ស ើងនិងររលួសំ ៉ូ មពររបស់ពួរអនរ។
ពិតណាស់ជនណាស ើ ដែលមានអំនតួអពំីការស្វើអ ីស ពើឌាតម់រចំស ោះស ើង ពរួសនាោះនិងច៉ូលឋាននររជាអមតាៈ។  សែំីរបស់
អល់ស  មានន័ ថា៖ អ ីស ពើឌាតម់រចំស ោះស ើង។ សនោះជាភសាតុាងបញ្ហជ រ់ថា ពិតណាស់ឌ៉ូសអើជាអ សី ពើឌាត់ ។ 

ដបងដែកមនុសសកនុងការនរឿនលើម៉ូលនេតុជាបីត្រនភទ 
 

ទ្បសភរដែលវមានជំសនឿថាអវី
ដែលសរើតស ើងគអឺល់ស ោះ 
សអា វជាប ពវស ត  

 
ស ើ សនោះគឺទ្តឹមទ្តូវ 

ទ្បសភរដែលវមានជំសនឿថាអវី
ដែលសរើតស ើងគអឺល់ស ោះ
មិន រវជាប ពវស ត សរ 

 
  ៉ូរ មវសាីរិរ ត៉ូច។ 

 

ទ្បសភរដែលមានជំសនឿថាម៉ូល
ស ត គឺសោ ស្លរខ្លនួវនិងរនុងរ
ណាា ប់សៃែវអាចោញ រផ្លនិង
រ ញសចញពីភាពសទ្គ្មោះថាន រប់ាន 

  ៉ូរ មវគឺ សាីររិ្។ំ 

ម៉ូលស ត តាមចាបឥ់ស្លល មែ៉ូចជាាៈ ការសស្លា ោះផ្លុំ
តាមចាបឥ់ស្លល ម។ពិតណាសអ់ល់បានបសងកើត
ការសស្លា ោះផ្លុំជាម៉ូលស ត សែើមបីពាបាលជំង។ឺ 

ម៉ូលស ត សោ ការភលរ់រសជាតិែ៉ូចជាការសទ្បើ
ថាន ំ។ ពតិណាស់   អល់ស ោះបានបសងកើតវស្វើ

ជាម៉ូលស ត សែើមបីពាបាលជំង។ឺ 

នេតុែ៉ូែនម្ែបានថាការសុាំឌ៉ូនអ្ើជាអីុ្នេពើឌាត់? 
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ភសាុតាងបញ្ហជ រព់ី ការសកាតខាល ចចំស ោះអល់ស ោះ 
ែ៉ូចអល់ស ោះបានមានបនាូលថា៖ 

َُّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ٹٱٹٱُّٱ  

មានន័ ថា៖ អនរោងំអស់គ្មន មនិទ្តូវខាល ចពួរវសរ 
ដតពួរអនរទ្តូវសគ្មរពសកាតខាល ចស ើង ទ្បសិនពួរអនរ
ជាអនរមានជសំនឿ។ ស ើ ភសាុតាងបញ្ហជ រ់ពីសសចរាី
សងឃឹមគមឺានសៅរនងុបនាូលរបស់អល់ស ោះថា៖ 

 هث مث هت مت هب  مب هئ مئ هي ٹٱٹٱُّٱ
َُّ  مك لك هش مش هس مس  

មានន័ ថា៖ ជនណាស ើ ដែលមានសងឃឹមចង់
ជួបមាា ស់របស់សគច្ចំបាច់សលើជនសនាោះ ទ្តូវស្វើទ្បការ
លអ។ ស ើ មនិទ្តូវស្វើអំសពើសាីរិរចំស ោះជនណាមាន រ់
ជាមួ នងិមាា ស់របស់សគរនុងអ ីស ពើឌាត់ស ើ ។ 

(១) សសចរាីខាល ច( اخلوف) គឺជាអារមា ៍រនងុចិតាដែល
គិតថានិងសរើតមានន៉ូវការបរាជ័ រឺសទ្គ្មោះថាន រ់រឺ ការលំបារអវី
មួ ។ ពិតណាស់អល់ស ោះ سبحانه وتعاىلបានហម
ឃាត់អំពកីារខាល ចពួរសខាា ចទ្  បិស្លច ស ើ បានបញ្ហជ រ
សទ្បើសអា ខាល ចចំស ោះទ្រង់ដតមួ គត់ ។ 

ការខាែ ែមនបីត្រនភទ 

ខាល ចសោ ការ
ស្វើអ ីស ពើឌាត់ 
សលើរតំសរើននិង
លារ់រំបាងំ។ 

ការខាល ច 
្មាតា។ 

ការខាល ចដែលទ្តូវ
បានហមឃាត់។ 

គឺការខាល ចរបស់ខ្្ុំ
ោំង  សៅ
ចំស ោះមាា ស់
សោ ការសអាន
លំសោននិងសលើរ
តំសរើនចំស ោះ
មាា ស់។ការខាល ច
ទ្បសភរសនោះគឺ
ច្ចំបាច់ខាល ច

ចំស ោះអល់ស ោះ
ដតមាន រ់។ជនណា
ដែលខាល ចសផ្សងពី
អល់ស ោះគឺធាល រ់
ច៉ូលសាីរិរ្ំ។ 
 

ែ៉ូចជាមន សស
សលារខាល ចសភលើ
ងខាល ចសទ្តូវ
ខាល ចសតវស្ល
ហវ.ល។   
ការខាល ចដបប
សនោះគឺទ្តូវបាន
អន ញ្ហា ត។ិ 

គឺការអស់
សងឃឹមពកីារ
អា ិតទ្ស្ល
លាញ់ពីអល់
ស ោះរឺសគ្មរព
តាមមា៉ា ខ្លរូ
ទ្បឆ្ំងជាមួ 
អល់ស ោះ។ 

(២) សសចរាីសងឃឹម (الرجاء) គឺមន សសសលារ
មានការសងឃមឹោ៉ា ងម តមាំថានិង ររួលបានអវមី ួ
សៅសពលឆ្ប់ៗសនោះ។ ជួនកាលសងឃឹមថានងិររលួ
បានសៅសពលខាងម ខ្។រាីសងឃឹមដែលមានការបនាា ប
ខ្លួនគចឺំស ោះអល់ស ោះដតមាន រ់គត់។ ស ើ រាីសងឃឹម
ចំស ោះអនរសផ្សងពីអល់ស ោះគឺសសាើរិត្។ំ ស ើ រាី
សងឃឹមដែលលអទ្តឹមទ្តូវ មនិអាចសរើតមានស ើងសរ 
សទ្ៅពីអនរអន វតាតាមអល់ស ោះនិង សងឃឹមថាររលួ
បានផ្លប  យ រឺ រវ៍បានស្លរភាពអពំីរ ំ ស្គង
ស ើ សងឃឹថា ររលួបានការអភ័ សោសពអីល់
ស ោះ។ ចដំនរឯអនរដែលមានរាីសងឃឹមដតមិនស្វើអវី
សស្លោះសនាោះគឺជាការសបារទ្បាស់ខ្លួនឯង ។ 
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(២) បំ ងទ្បាថាន  គឺជាការច៉ូលចិតាដែលនាំសៅែល់របស់អវីមួ ដែលជារទី្សលាញ់។ )اَلرَّْغَبُة(

 ការខាល ច )اَلرَّْهَبُة( គឺការភ័ ទ្ពួ ដែលនាំសអា រត់សគចពីទ្បការសនាោះ។មានន័ ថា ការភ័ ខាល ចអមជាមួ ការអន វតាន៍។ 
 លំនឹងចិតា )َاخلُُْشْوُع(  គឺជាការសអានលសំោននិងនឹងនរចំស ោះភាព្ំស្ងរបស់អល់ស ោះ។សោ ទ្ពមររួល រការរំនត់របស់ទ្រង់   

 ។)الكوين والشرعي(
❖ ប គគលដែលសឆ្ព ោះសៅររអល់ស ោះច្ចំបាច់ទ្តូវមាន សសចរាីខាល ចនិងរាីសងឃឹមសអា សសាើគ្មន រ ំសអា សលើសខ្វោះសបើមនិែ៉ូចសច្ចន ោះវនិងស្វើ

សអា ធាល រ់ច ោះនិងបរាជ័ ជារ់ជាមិនខាន។ ស ើ ច្ចំបាច់សលើប គគលមាន រ់ទ្តូវដតមានន៉ូវការខាល ចនិងរាីសងឃឹម សទ្បៀបែ៉ូចជាស្លល ប

ភសាុតាងបញ្ហជ រព់ីការទ្បគល់ខ្លនួគឺមានសៅរនងុបនាលូ
របស់អល់ស ោះថា៖ 

َُُّ  جن مم خم حم جم هل مل خل ٹٱٹٱُّٱ  

មានន័ ថា៖ ច៉ូរពួរអនរស្វើការទ្បគលខ់្លួនចំស ោះអល់
ស ោះទ្បសិនសបើពរួអនរជាអនរមានជំសនឿ។ ស ើ អល់
ស ោះបានបញ្ហជ រ់សរៀតថា៖  

َُُّ جح جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ٹٱٹٱُّٱ  

មានន័ ថា៖ជនណាស ើ ដែលទ្បគល់សលើអល់ស ោះគឺ
អល់ស ោះនិងជួ ជនសនាោះ។ 
ភសាុតាងបញ្ហជ រ់សលើការចង់បានការភ័ ខាល ច នងិការ
មានលំនងឹចតិាែ៉ូចមានសៅរនុងបនាូលរបស់អល់ស ោះថា៖ 

 جع  مظ حط مض خض حض ٹٱٹٱُّٱ
َُّ  مف خف حف جف جغمغ مع  

មានន័ ថា៖ ទ្បារែណាស់ពួរសគ(បណាា ណា ពី) 
ដតងដតរួសរាន់រនងុការស្វើអំសពើលអ ស ើ ពួរសគបងួសួង
មរចំស ោះស ើង (អល់ស ោះ) សោសសចរាចីងប់ាននិង
សកាតខាល ច ស ើ ពួរសគមានលនំឹងចិតាមរចំស ោះស ើង។ 

)១(  និ មន័  ការត្រគល់ខែួន (التوكل)  

តាមភាស្លរ៖ ទ្បគល់
ខ្លួនសៅសលើអវមីួ  
មានន័ ថា៖ពឹង រ់

សៅសលើវ។ 

តាមស្លា រីអាត់៖គឺជា
ការពឹង រ់ែព៍ិតសលើអ
ល់ស ោះជាមួ នងិ
សជឿជារ់សលើទ្រងន់ិង
ររួល រន៉ូវម៉ូល
ស ត ដែលទ្តឹមទ្តូវ។ 

បីត្រការចាំបាែ់កនុងការត្រគល់ខែួន (توكل)     

ពឹង រ់ែព៍ិត
ទ្បារែសលើ 
អល់ស ោះ 
 سبحانه 
 وتعاىل 

សជឿជារ់ថា  
អល់ស ោះ 

سبحانه  
 وتعاىل 
បំសពញន៉ូវអវី
ដែលគ្មត់
បានសនា។ 

ររួល រន៉ូវ
ម៉ូលស ត 
ដែលទ្តឹមទ្តូវ 
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ភសាុតាងបញ្ហជ រ់ពីការភ័ ខាល ចគឺមានសៅរនុងបនាូលរបស់អល់ ស ោះ 
َّ مت  خب حب جب   ٹٱٹٱُّٱ  

មានន័ ថា៖ច៉ូរអនរោំងអស់គ្មន រ ំខាល ចពួរវសអា សស្លោះ ដតអនរោំងគ្មន
ទ្តូវសគ្មរពសកាតខាល ចមរចំស ោះស ើង។ 
ភសាុតាងបញ្ហជ រ់ពីការវិលទ្ត ប់គឺ មានសៅរនុងបនាូលរបស់ទ្រង់ថា៖ 

َّ خسحط حس جس مخ جخ ٱٹٱٹٱُّ  

មានន័ ថា៖ ស ើ ច៉ូរពួរអនរោំងគ្មន ទ្ត ប់សៅររមាា ស់របស់ពួរអនរ 
ស ើ ច៉ូរពួរអនរស្វើអ ីស ពើឌាត់ចំស ោះទ្រង់សោ សស្លា ោះសរ។  ភសាុតាង
បញ្ហជ រ់សលើការស ំជំនួ គឺមានសៅរនុងបនាូលរបស់ទ្រង់ថា៖ 

 َّ حي جي  يه ىه مه ٹٱٹٱُّٱ

មានន័ ថា៖ ចំស ោះអល់ស ោះដតមួ គត់ដែលពួរស ើងសគ្មរពស ើ 
ចំស ោះអល់ស ោះដតមួ គត់ដែលពួរស ើងស ំជំនួ ។ ស ើ មានបញ្ហជ រ់ 
សៅរនុងហ ាីសផ្ងដែរ    មានន ័ ថា៖   إذااستعني فاستعن ابهلل    
សពលណាអនរស ំជំនួ ច៉ូរអនរស ំពីអល់ស ោះ។   ភសាុតាងបញ្ហជ រ់ពីការស ំ
បស្ាៀសពីអវីមួ គឺមានសៅរនុងបនាូលរបស់អល់ស ោះថា 

َّ مي خي حي جي يه ٹٱٹٱُّٱ  
មានន័ ថាាៈ ច៉ូរអនរ(ម៉ូហំមា៉ា ត)់ស លថា៖ ខ្្ុំស ំពីមាា សទ្គប់ទ្គងសពល
សរៀបភលឺសអា បស្ាៀស។ 

َّ ىت نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱ  
មានន័ ថា៖ ច៉ូរអនរ(ម៉ូហំមា៉ា ត)់ស លថាាៈខ្្ុំស ំពីមាា ស់ទ្គប់ទ្គងមន សស
សលារ។ 
ភសាុតាងបញ្ហជ រ់សលើការស ំជួ សសគង្ហគ ោះគឺមានរនុងបនលូលរបស់អល់ស ោះ 

َّ حن  جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ  

មានន័ ថា៖    សៅសពលពួរអនរបួងសួងស ំជួ សសគង្ហគ ោះពីមាា ស់របស់
ពួរអនរសពលសនាោះទ្រង់និងផ្ាល់សអា ពួរអនរ។ 
ភសាុតាងបញ្ហជ រ ់សលើការសំស ោះសតវគឺរនុងបនាូលរបស់ទ្រង់ថាាៈ 

 مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ٹٱٹٱُّٱ
َّ حض   خسحس جس مخ جخ  

មានន័ ថា៖ច៉ូរអនរ (ម៉ូហំមា៉ា ត)់ ស លថា៖ពិតណាស់ការ ស ត
របស់ខ្្ុំនិងការប៉ូជាសតវ -របស់ខ្្ុសំ ើ និងសសចរាសី្លល ប់របស់ខ្្ុំគឺសំរាប់
មាា ស់ទ្គប់ទ្គងពិភពោំង  អស់។ព ំមានសសាើរិរជាមួ ទ្រង់ស ើ ។ ស ើ 
រ៍មានបញ្ហជ រ់សៅរនុងស  ណោះណា ពី  صلى للا عليه وسلمផ្ងដែរ
ថា៖ មានន័ ថាាៈអល់បានោរ់   () لعن للا من ذبح لغري للا  
បណាា ស្លចំស ោះជនណាដែលសំស ោះ ប៉ូជាសតវចំស ោះអវីសផ្សងពី អល់
ស ោះ៕ 

 

 

 
 

(១)ការភ័ ខាល ច(  خلشية)ا គឺការភ័ ខាល ចដែលសរើត
ស ើងសោ ការស្លគ ល់ពីភាព្ំស្ងរបស់អល់ស ោះនិង
អំណាចែស៍ពញសលញរបស់ទ្រង់។ 
(២)ការវិលទ្ត ប(់التوكل)៖គឺទ្ត ប់សៅររអល់ស ោះ
សោ ការសគ្មរពតាមទ្រងន់ិងសជៀសឆ្ា  ការទ្បឆំ្ងនងិទ្រ
ង់។ جخមានន័ ថាាៈច៉ូរពួរអនរោំងអស់គ្មន វិលទ្ត ប់។ 

خس حس جس مخ មានន័ ថាាៈរិចាការរបស់អនរគឺ
សស្លា ោះទ្តង់ចំស ោះអល់ស ោះដតមាន រ់គត។់ ពីសទ្ ោះអនរគឺជា
ខ្្ុំបសទ្មើស ើ ខ្្ុំបសទ្មើទ្តូវសស្លា ោះទ្តង់ចំស ោះសៅហវ  ។ 
ស ើ សៅហវ  គឺអល់ស ោះ។ែ៉ូចណា ពី للا صلى 
وسلم  (السيدللا( បានមានទ្បស្លសន៍ថា៖عليه 
មានន័ ថា៖  សៅហវ  (មាា ស់)គឺអល់ស ោះែ៍មហទ្ជោះ
ស្លអ ត។  
(៣) ការស ំជំនួ (االستعانة( 

َّ حي  جي يه ىه  مه ٱٹٱُّٱٹ  

មានន័ ថា៖ ចំស ោះអល់ស ោះដតមួ គត់ដែលពរួស ើង
សគ្មរព ស ើ ចំស ោះអល់ស ោះដតមួ គត់ដែលពរួស ើង
ស ំជំនួ ។ សនោះសបញ្ហជ រ់សលើការរំ ត់ មានន័ ថា៖ 
ពួរស ើងមិនសគ្មរពសរសលើរដលងដតអល់ស ោះមួ គត។់  
ស ើ ពួរស ើងមនិស ំជំនួ សរសលើរដលងអល់ស ោះមួ 
គត់ដែលពួរស ើងទ្តូវសគ្មរពនងិស ំជំនួ ។ 
(៤) ការស ំបស្ាៀស( االستعاذة( គឺការស ំដ្ររា
ការ រពីទ្បការអាទ្ររ់។ 
 មានន័ ថា៖ ខ្្ុំស ំបស្ាៀសនិងការការ រ។  جي
(៥) ការស ំជួ សសគង្ហគ ោះ    )االستغاثة( គឺការស ំសអា
 រួចផ្ តពីសទ្គ្មោះថាន រន់ិងការបំផ្លចិបំផ្ល ញ។ 
 
 
 
 (៦) ការសំស ោះសតវ  (الذبح(   គឺការប្ាប់ជីវតិ
សោ ការបងាូរ្មតាមរសបៀបទ្តមឹទ្តូវ (ឥស្លល ម)។ 
 

 

ការស ំជំនួ ការស បំស្ាៀសពីអវមីួ នងិការស ំជួ សសគង្ហគ٭٭٭  ោះគឺ
អន ញ្ហា តិសអា ស ពំីមា៉ា ខ្លរូបានប៉ា ដនាទ្តូវមានបួនលរខ ាៈគឺរស់
មានវតាមានមានសមតាភាពនិងម៉ូលស ត ។ 
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❖ រំ ត់ចំណាំាៈ និងមានការបរទ្ស្ល បដនាមរនុងបញ្ហា សំស ោះសតវសៅរនុងគឺតាប សៅស ត  إن شاءللا ៕ 
 

 

 

 

 

 

❖ រំ ត់ចំណាំាៈ ការបន់ទ្សន់វមានដផ្នរៗនិងលរខ័ ស ើ និងការពិន័ របស់វ។និងមានការបរទ្ស្ល សៅរនុងគឺតាមសៅស ត
 ។ إن شاءللا 

 

 

 

 

 

❖ ការសគ្មរពប៉ូជាដែលអនរនិពនធសលើរស ើងសនោះមិនដមនជាការរំនត់សនាោះសរ។ប៉ា ដនាជាឧោ រ ៍ពីសទ្ ោះមានការសគ្មរពប៉ូជាជាសទ្ចើន
សរៀតដែលមិនបានសលើរស ើង។   សរ បសសចរាីមរជនណាដែលសគ្មរពប៉ូជាអវីមួ សផ្សងពីអល់ស ោះគឺសាីរិរ។ 

 

ត្រនភទននការបន់ត្សន ់

ភសាុតាងបញ្ហជ រ់សលើការបន់ទ្សន់គឺមានរនុង
បនាូលរបស់អល់ស ោះថា៖ 

 من خن حن  جن يم ىم ٹٱٹٱُّٱ

ين ىن  

មានន័ ថា៖ ពួរសគបានបំសពញន៉ូវការបន់
ទ្សន់ស ើ ពួរសគមានការសកាតខាល ចសៅសៃ្ា
ដែលរសងវើអាទ្ររ់ទ្តូវបានលាតទ្តោែ។ 

 

)១( និ មន័  បន់ត្សន់ 

ដបងដែកការសាំនឡេះជាបីត្រនភទ 
 

សំស ោះសែើមបីអនរ
សផ្សងពីអល់ស ោះ
សោ ការទ្សលាញ់
និងការសលើរតសមកើន
ែ៉ូចជា៖សំស សែើមបី
ជិននិងសែើមបីអនស្លល ប់
ការសំស ោះដបបសនោះ
គឺច៉ូលរនុងសាីរិត្ំ ។ 

សំស ោះ សែើមបី 
អល់ស ោះ ែ៉ូច
ជា៖សំស ោះស្វើគួរ
បាន និងសំស ោះ 
សែើមបីបរិច្ចា រ ។ 

សំស ោះដែល 
ទ្តូវបានអន 
ញ្ហា តិែ៉ូចជា៖
សំស ោះសែើមបី 
ររួលសភ្ៀវនិង
លរ់ែ៉ូរ។ 

តាមភាស្ល៖គឺការសច្ចា និងភាពច្ចំបាច់។ តាមសសាើរីអាត់៖ភាពច្ចំបាចស់លើប គគលមាន រ់ដែលខ្លួនទ្តូវ
ស្វើន៉ូវអវីមួ ដែលមិនច្ចំបាច់ 

បន់ទ្សន់ចំស ោះអល់ស ោះ។ បន់ទ្សន់ចំស ោះអវីសផ្សងពី អល់ស ោះ។ 
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ចំន ចទ្គឹោះរីពីរាៈការស្លគ ល់ស្លសនាអ ីស្លល មតាមរ ាៈភ
សាុតាងវគឺជាការទ្បគល់ការសគ្មរពចំស ោះអល់ស ោះ
ដតមួ គត់។ការស្លា ប់បង្ហគ ប់សោ ការសគ្មរពនិងការ
សំអាតពីអំសពើសាីរិរ និងទ្រុមអនរទ្បទ្ពឹតាសាីរិរ។      
វមានបីលំោប់គឺ អ ីស្លល ម  អ ីមា៉ា ន ់និងសអៀ ស្លន
ស ើ រាល់លំោប់នីមួ ៗមានរ៉ូរ នជាសទ្ចើន។ 
លំោប់រីមួ ៖ អ ីស្លល ម ស ើ រ៉ូរ នអ ីស្លល មមានទ្បាំ
ទ្បការ៖ 
(១) ការស្វើស្លរសីថាគ្មា នសរមាា ស់ដែលទ្តូវសគ្មរព
ោ៉ា ងពិតទ្បារែគឺមានដតអល់ស ោះមួ គត់ស ើ 
ណា ពីម៉ូហំមា៉ា ត់ជាពាការីរបស់ទ្រង់។ 
(២) ប្ឈរស ត។ 
(៣) បស្ាញ ាកាត ់
(៤) បួសដខ្រ៉មាឌន។ 
(៥) ស្វើហជជ ី សៅសៃ ពរ លស ោះ អាល់ហរ៉ម។
(ចំស ោះអនរមានលរធភាពរនុងការបំសពញវ) ៕ 
 
 

(១) អនរនិពនធបានពនយល់ចំន ចទ្គឹោះរីពីរ គឺការស្លគ ល់របស់ខ្្ុំ
អល់ស ោះន៉ូវស្លសនារបស់ខ្លួន។ ស ើ ច្ចប់សផ្ាើមសោ និ មន័ អ ី
ស្លល មថា៖ 

 
 

 
 
ស ើ សនោះជានិ មន័  អ ីស្លល មគឺរិចាការរបស់អនរទ្តូវសស្លា ោះទ្តង់
ចំស ោះអល់ស ោះដតមាន រ់។ ពីសទ្ ោះអនរគឺជាខ្្ុំបសទ្មើស ើ      ខ្្ុំបសទ្មើ
ទ្តូវសស្លា ោះទ្តង់ចំស ោះសៅហវ   
(មាា ស់)ស ើ សៅហវ  (មាា ស់)  គឺ អល់ស ោះ។សោ ដែលណា ពី
បានស លខាងសលើ។ 

វគឺជាទ្បគល់ការសគ្មរពចំស ោះ អល់ស ោះដតមួ គត់។ការ
ស្លា ប់បង្ហគ ប់សោ  ការសគ្មរពនិងសំអាតពីអំសពើសសាើរិរនិង
ទ្រុមអនរទ្បទ្ពឹតសាីរិរ។ 
 
 

ស្លសនាដបងដចរជាបីលំោប់ 

អ ីស្លល ម អ ីមា៉ា ន ់ សអៀ ស្លន 

(២) រ៉ូរ នអ ីស្លល មមានទ្បាំទ្បការរមីួ វ៖ 
  ការស្វើជាស្លរសី 

លាំោប់ទីមួ ៈ អីុ្សាែ ម 
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 ភសាុតាងបញ្ហជ រ់សលើការស្វើជាស្លរសីគឺមានសៅរនងុ
បនាូលរបស់អល់ស ោះថា៖  

 ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي  يه  ٹٱٹٱُّٱ
َُُّ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى  

មានន័ ថា៖  អល់ស ោះបានស្វើជាស្លរសីថា៖  ទ្បារែ
ណាស់ គឺវគ្មា នមាា សែ់៍សៃរដែលទ្តូវសគសគ្មរពោ៉ា ងពិត
ទ្បារែសទ្ៅពីទ្រង់ ដែលឈរសលើភាព  តាិ្ម៏សនាោះស ើ  
ស ើ បណាា ពួរមា៉ា ស ើអ ីកាត់នងិបណាា អនរមានចំស ោះែឹង
រ៏ែ៉ូសច្ចន ោះដែរ គ្មា នមាា ស់ណាដែលទ្តូវសគ្មរពសកាក រាៈ ែ៏ពតិ
ទ្បារែសទ្ៅពីទ្រង់ដែលមហខាល ំងព៉ូដរនងិមហគតបិ ឌ ិត
ស ើ ។ 
រនុងឃាល សនោះមានន័ ថា៖ គ្មា នអនរដែលទ្តូវសគសគ្មរពោ៉ា ង
ពិតទ្បារែស ើ  គឺមានអល់ស ោះដតមួ ប៉ា សណាណ ោះ 
 រយថា (   الإله )   គបឺែិសស្រាល់ៗ អវីដែលសគសគ្មរព
សផ្សងពីអល់ស ោះ។នងិ រយថា (  إالللا ( គឺររលួ
ស្លគ ល់ទ្គប់អ ីស ពើហា ត់ ោំងអស់ចំស ោះអល់ស ោះដតមួ 
គត់សោ គ្មា នសាីរិរនិង  អល់ស ោះរនងុអ ីស ពើឌាតស់ ើ ។ 
រ៏ែ៉ូចជាគ្មា នការសសាើរិររនុងរិចាការទ្គប់ទ្គងរបស់ទ្រង់ផ្ង
ដែរ។ ការបរទ្ស្ល បញ្ហជ រ់សអា កាន់ ដតចាសស់នាោះែ៉ូច
មានសៅរនងុបនាលូរបសអ់ល់ស ោះថា 

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ٹٱٹٱُّٱ
 يك  ىك مك  لك اك   يق  ىق يف ىف يث ىث

َُّ ام  يل ىل مل  

មានន័ ថា៖ សៅសពលដែលណា ពអី ីទ្ព  មីបានមាន
ទ្បស្លសន៍សៅកានឪ់ព រនងិទ្រមុរបស់គ្មត់ថា៖ទ្បារែ
ណាស់ពួរខ្្ុមំិនច៉ូលរួម  និង អវីដែលពួរអនររំព ងសគ្ម 
រពសនាោះស ើ ។ សលើរដលងដតចំស ោះអនរដែលបសងកើតខ្្ុំ
ប៉ា សណាណ ោះទ្រង់និងចងអុលបង្ហា ញែល់រ៉ូបខ្្ុ។ំ ស ើ គ្មត់បាន
ស្វើសអា  រយ(إالللا ទ្តូវបានសគទ្ប ិបតាិន៍ (الإله 
ោ៉ា ង សាិតសសារសៅរនុងញាតិសណាា នរបស់សលារ។សងឃឹម
ថាពួរសគនិងវិលទ្ត ប់សៅររ រយ(إالللا គឺ(الإله 
សគ្មរពចំស ោះអល់ស ោះ។ 
 

 

អនរនពិនធបានសលើរស ើង ន៉ូវភសាុតាងស្វើជាស្លរសីពិត
ណាស់គ្មា នសរមាា ស់សលើរដលងដតអល់ស ោះ។ និង
បញ្ហជ រ់ោ៉ា ងចាស់ន៉ូវអតាន័ របស់វថាាៈគ្មា នសរអនរ
ដែលទ្តូវសគសគ្មរពោ៉ា ងពិតទ្បារែ  
         គមឺានដតអលស់ ោះម ួប៉ា សណាណ ោះ។ 

 នៅកនុង  ការនឡើងនធ្វើសាកស(ីគឺមន៖(  شهادة

ការបែិសស្រនុងសែំី(الإله)គឺគ្មា នសរមាា ស។់ ការ
ររួល ររនងុសែំី (إالللا) គឺសលើរដលងដតអល់
ស ោះមួ គត។់សៅរនងុសំែីសនោះ គឺបញ្ហជ រ់ពីការរនំត់
និងការររួល រ។សោ រំនត់ររួល រការសគ្មរព
សកាក រាៈចំស ោះអល់ស ោះដតមាន រ់គត់ នងិបែិសស្អវី
សផ្សងពីទ្រង។់ ែ៉ូសចនោះដែរអនរនិពនធរ៍បានបរទ្ស្ល 
បញ្ហជ រ់សអា កាន់ដតចាស់ថា៖ 

 مث  زث رث  يت ىت نت مت  زت ٹٱٹٱُّٱ
يف  ىف يث ىث نث  

មានន័ ថា៖ សៅសពល  ពីអ ីទ្ព  ីមបានមាន
ទ្បស្លសន៍សៅកានឪ់ព រនងិទ្រមុរបស់គ្មត់ថា៖ទ្បារែ
ណាស់រ៉ូបខ្្ុំមិនច៉ូលរួមនិង អវីដែលពួរអនររពំ ងសគ្មរព
សកាក រាៈសនាោះស ើ ។ សលើរដលងដតចំស ោះអនរដែល
បសងកើតរ៉ូបខ្្ុំប៉ា សណាណ ោះ។ 
 

បែិឡស្ ររួលយក 

َّٱنث مث زث رثُّ មានន័ ថាាៈالإله គឺគ្មា នសរមាា ស់។ 
َّٱيف ىف يث  ُّ មានន័ ថាាៈ إالللا សលើរដលងដតអល់ស ោះមួ គត់។ 
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  ទ្បសិនសបើមានសគស លថា៖ អតាន័ ស្លា ស  ើឌាស់ 
)ال إله إال للا(    គ្មា នសរអនរដែលទ្តូវសគសគ្មរព មានដតអល់ស ោះ? 

ស ើងរ៏បានថាសនោះជា រយរ  រ់     ពីសទ្ ោះពិតណាស់ រយសនោះវ 
បញ្ហជ រ់ភាពទ្តឹមទ្តូវ  សអា អវីោំង  ដែលទ្តូវសគសគ្មរពសផ្សងពី 
អល់ស ោះ រ៏ប៉ា ដនាសៅសពលណាសគស ល រយ  )حبق(   (ដែលពិត) 
សនោះបញ្ហជ រ់ថាពិតណាស់សគបែិសសែោំងអស់ន៉ូវរាល់អវីដែលសគ្មរព 
សផ្សងពីអល់ស ោះ ស ើ គ្មា នសរអនរដែលទ្តូវសគសគ្មរពពិតទ្បារែ មានដត
អល់ស ោះ។ 
 ទ្បសិនសបើមានសគស លថាាៈ អតាន័ ស្លា ស  ើឌាស ់)ال إله إال للا( 
  គ្មា នសរមាា ស់ែ៏ពិតទ្បារែ មានដតអល់ស ោះ? 
ស ើងរ៏បានថាសនោះជា រយពិត  រ៏ប៉ា ដនាវមិនបានបញ្ហជ រ់ន័ សអា  

)ال إله إال للا   សរវជាសៅស តអាលរ៉៉ូប ៉ូប ៊ីោ៉ា ស់ស ើ ពិតណាស់ពួរ 
សរើស វៀរបានររួលស្លគ ល់ថាវទ្តូវបានសគច្ចត់តាំងមរសំរាប់ពួរសគសោ 
ណា ពី ស ើ ពួរសគមិនទ្តូវបានសគប្ាូលសៅរនុងអ ីស្លល មស ើ ។ 
)១( َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱٱٱ  

 ច៉ូរអនរ(ម៉ូហំមា៉ា ត)់ស លថា៖ ឱអោះលីគីតាប!ច៉ូរព ួ    អនរទ្ត ប់មរររ រយសំែីមួ ដែលសសើាភាពគ្មន រវងពួរស ើងនិងពួរអនរគឺពួរស ើង
ោំងអស់គ្មន  អាោ៉ា ត់សនោះសៅរនុងវបញ្ហជ រ់សៅសលើការបែិសសែភាព រ់ព័នឋសៃនបណាា ស្លសនាោំង  ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ
 نئ  مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

 زت  رت يب ىب   نب مب زب رب يئ ىئ
آل َُُّ ىث نث  مث  زث رث يت ىت متنت

٦٤عمران:   
َّ ចូរអនក)មហំូាមា ត់(ឡពាលថា៖ ឱអោះល៊ីគ៊ីតាប!

ចូរពួកអនកទ្ត ប់មករកពាកយសំែ៊ីមួយលែល

ឡសើមភាពគាន រវា្ពួកឡយើ្និ្ពួកអនកគឺពួកឡយើ្

ទំ្អស់គាន មិនទ្តូវឡគារពសកាក រៈមាា ស់ឡផស្ព៊ី

អល់ឡ ោះនិ្មិនទ្តូវឡ្វើសា ហ៊ីរិកនឹ្ទ្រ្់នូវ

ទ្បការណាមួយឡ ើយឡហើយពួកឡយើ្ក៏មិន

ទ្តូវយកគាន ឯ្ឡ្វើជាមាា ស់ឡផស្ព៊ីអល់ឡ ោះលែ

រ។លតទ្បសិនឡបើពួកឡគឡៅលតលបរឡចញ)ព៊ីការ

អំពាវនាវែ៏លា ឡនោះ(ឡរៀតចូរពួកអនក)អនកមាន

ជំឡនឿ(និោយឡៅកាន់ពួកឡគថាៈ ចូរែឹ្ ឮផ្

ថាៈពិតទ្បាកែណាស់ ពួកឡយើ្គឺជាមូសល ៊ីម។  ُّٱ
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(១) អនរនិពនធ បានរំលឹរន៉ូវអាោ៉ា   ه للا رمح ត់សនោះជាភសាុតាងឯ
សលើការស្វើជាស្លរសីពិតណាស់ម៉ូហំមា៉ា ត់ជាពាការីរបស់អល់ស ោះ      
ស ើ អល់ស ោះបានបញ្ហជ រ់ចាស់សៅរនុងវជាស្លរសីសោ បញ្ហជ រ់
ជាបីសលើរ។ 
ការសបត់សោ រំ ត់ជាមួ អរសរ ំالالمនិង រយរត់قد ។ 
(២) អនរនិពនធ   رمحه للا បានបញ្ហជ រ់ថាអតាន័ ការស្វើជាស្លរសី
ពិតណាស់ម៉ូហំមា៉ា ត់ជាពាការីរបស់អល់ស ោះ ស ើ ពិតណាស់វ 
ច្ចំបាច់សលើអ ីស្លល មទ្បុស និង អ ីស្លល មទ្សីរនុងការររួលការស្វើជា
ស្លរសីសនោះ៖   ទ្បតិបតាិតាមរ៉ស៉ូល ន៉ូវអវីដែលវបានសទ្បើស ើ សជឿ
ជារ់សលើវន៉ូវអវីដែលវបានទ្បាប់,   ស ើ សជៀសវងអវីអំពីវបាន 
ហមខ្ត់ជាោច់ខាត។   ស ើ ស ើ សគសគ្មរពចំស ោះអល់ស ោះ
សលើរដលងដតន៉ូវអវីដែលវោរ់បរបញ្ហជ និងបញ្ហជ រ។់ 
    صلوات   للا والسالم عليه   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ភសាុតាងស្វើជាស្លរសីថាពិតណាស់ម៉ូហំមា៉ា ត់ពាការីរបស់
អល់ស ោះសោ សំែីរបសទ់្រង់ថា៖ 

 حت  جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ
 َّجح مج  حج مث هت مت خت

ٱ ជាការពិតណាស់អនរនាំស្លរមាន َّ ٱ រ់(ម៉ូហំមា៉ា ត់)សចញពី 
ព៉ូជពងសរបស់ពួរអនរបានមរែល់ពួរអនរ។ គ្មត់ជាអនរ
ររួលរងការលំបារ ន៉ូវអវីដែលពួរអនរបានររួលរងការ
លំបារសនាោះ។ គ្មត់ជាអនរចង់បាន(ន៉ូវទ្បការលអ)ែល់ពួរ
អនរ និងជាអនរសមតាា ររ ណាអា ិតទ្ស ញ់ែល់បណាា
អនរដែលមានជំសនឿ។(១) 
ស ើ អតាន័ ការស្វើជាស្លរសីពិតណាស់ម៉ូហំមា៉ា ត់ជាពា
ការីរបស់អសលើស ោះទ្បតិបតាិតាមវ ន៉ូវអវីដែលវបានសទ្បើ
ស ើ សជឿជារ់សលើវ ន៉ូវអវីដែលវបានទ្បាប់ស ើ សជៀស
វងអវីអំពវីបានហមឃាត់ជាោច់ខាត។ ស ើ ស ើ សគ
សគ្មរពចំស ោះអលស ោះ សលើរដលងដតន៉ូវអវីដែលវោរ់
បរបញ្ហជ ។(២) 

ត្រការចាំបាែ់ននការនធ្វើសាកសពិីតោស់ម៉ូហាំម៉ា ត់ជារ ៉ាស៉ូលរបស់អ្ល់ន េះ  ៖)) ពិតោស់វជាខុ្ាំមន ក់ដែលនគមិនត្តូវ
បាននគនោរពប៉ូជា,នេើ ជាពាការមីន ក់ដែលមិនត្តូវបាននគកុេក (( ននេះគឺមនន័ ថា៖ 

ពិតណាស់ឲយស ើង
តាមវសៅរាល់អវីដែល

វបានសទ្បើ  
ពីសទ្ ោះវគឺជាអនរ 
រា ការ ៍មរពី 
អល់ស ោះ 

សជឿជារ់វន៉ូវអវីដែលវ
បានទ្បាប ់ 

វគឺជាអនរដែសគ 
សជឿជារ់សលើវ  

ការសជៀសវងនិងច៉ូល
រួមន៉ូវអវីដែគ្មត់បាន
ហមឃាត់ សែើមបីស្វើឱយ
អវីដែលពាការីហម
ឃាត់សៅមាខ ងស ើ អនរ

សៅមាខ ង 
 

រ ំថាវ  បងគអំល់ស ោះ
សលើរដលងដតអវីដែល
បានមរពីពាការីសៅ
រនុងការស្លើ តបសនោះ
ចំស ោះអនរសៃចនទ្បឌិត 
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(1)  រ៉ូរ នរី2 ៖ សំពោះោ ំង(الصالة)៖ វជាការសគ្មរព
(ថាវ  បងគ)ំ ចំស ោះអល់ស ោះ ជាមួ  រយសំែីនិងកា វិការ
ច្ចប់សផ្ាើមស ើងសោ តឹរសបៀរ(التكبري)ស ើ ប្ាប់សោ សអា
 ស្លលាម (التسليم)  ស ើ វជាសសរទ្រូងរបសស់្លសនា
ស ើ អល់ស ោះ  បានោរ់រតពវរិចាសោ ផ្ា ល់សៅសលើពាការី
របស់ទ្រង់   សនាោះស ើ សៅសពលដែលគ្មត់បានសៅសលើសមឃ។     
រ៉ូរ នរី3៖ការបរចិ្ចា រ( الزكاة)៖ន័ ភាស្លរ៖គឺវជាកាអភិវឌឍន៍
និងការសំអាតស ើ វ 
បានដចរជា២៖ការបរិច្ចា រសលើែងខ្លួន  ស ើ ការបរចិ្ចា រសោ 
ទ្រពយសមបតាិ ។ 
(២) រ៉ូរ នរី4 ៖ ការបួស(الصيام) ៖ 
 ន័ ភាស្លរ ៖ វគឺជាការែំ ម ។ 
ន័ រនុងចាប់ស្លសនា ៖ 
វគឺជាការសគ្មរពចំស ោះអល់ស ោះសោ តំ មអាហរនានា
ជាមួ និងការសនៀតច្ចប់ពីមានពនលឺសៃនរិសខាងសរើតរ ៉ូតែល់សៃ្ា
លិច។  ការបួសគឺជាដផ្នរមួ សៃនការសគ្មរពប៉ូជាែ៏លអបផំ្ តសែើមបី
បំសពញន៉ូវការអត់្ាត់បីទ្បសភរសៅរនុងវអំពីរិចាការែ៏អស្លា រយពិត
ណាស់អល់ស ោះបានផ្ាល់ផ្លប  យសំរាប់អនរបួសសោ ខ្លួន
របស់ទ្រង់ផ្ា ល់។ 
 
(៣) រ៉ូរ នរី5៖ ការស្វើ្មាោទ្តា(ស្វើហ ី)៖            
ន័ ភាស្លរគឺបំ ង ន័ រនុងចាប់ស្លសនា ៖ គឺជាការសគ្មរពចំស ោះអល់ស ោះសែើមបីស្វើពិ្ីស្លសនាសោងសៅតាមអវីដែលបានស្វើតាមលំនាំ
របស់ណាពីម៉ា៉ូហំមា៉ា ត់ វគឺជារតពវរិចាសៅសលើអនរម សលីមទ្គប់រ៉ូបរនុងការបំសពញវមួ ែងរនុង១ឆ្រជីវិត។ 
 

ស ើ ភសាុតាងអំពីការបួស អល់ស ោះមានបនាូលថា៖ 
 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ
٥البينة: َُّ مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض  

      َّស ើ ពួរសគមិនទ្តូវបានសគបញ្ហជ ឱយស្ើវអវីសទ្ៅពីឱយពួដរគ
សគ្មរពសកាក រាៈចំស ោះអល់ស ោះសោ ចិតាសស្លា ោះសនិងទ្តឹមទ្តូវ
ចំស ោះទ្រង់និងទ្បតិបតាិស តទ្ពមោំងបរិច្ចា គ ាកាត់សនាោះ
ស ើ ។ស ើ សនាោះគឺជាស្លសនាែ៏ទ្តឹមទ្តូវ។ُّٱ  )១(  
ស ើ ផ្សាុតាងអំពីការបួស អល់ស ោះមានបនាូលថា៖ 

 ىي مي خي  حي جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱ
البقرة:   َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  

َّ ឱបណាា អនរដែលមានជំសនឿ!អល់ស ោះបានោរ់កាតពវរិចា
បួសមរសលើពួរអនរែ៉ូចដែលទ្រង់បានោរ់កាតពវរិចាសៅសលើ
ពួរអនរជំនាន់ម នៗដែរសែើមបីឱយពួរអនរសកាតខាល ចអល់ស ោះ៕ 

ស ើ ផ្សាុតាងអំពីការហ  ី អល់ទ្រង់មានបនាូលថា៖ 
 حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ

٩٧آل عران: َُّ حس  جس مخ جخ مح جح مج  

 َّស ើ អល់ស ោះបានោរ់កាតពវរិចាសលើមន សសសលារឱយស្វើ
ប  យហ  ីសៅផ្ាោះរបស់អល់ស ោះ (មា៉ា រកោះ)ចំស ោះអនរដែល
មានលរធភាពសៅែល់។    ស ើ សបើអនរណាបានបែិសស្
ពិតទ្បារែណាស់អល់ស ោះ មិនទ្តូវការអវីមួ ពីពិភពោំង
អស់ស ើ ។ُّٱ  )៣( 
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ជំសនឿគឺជាចាប់មួ ដែលច្ចំបាច់វទ្តូវដតមាន៥ោ៉ា ង។     សៅ
សពលណាបាត់បង់មួ អំពីវសនាោះនឹងសចញអំពីអតាន័ សៃនជំសនឿ
របស់អោះលីស   ណោះ វ៉ល់ស  ើមា៉ា អោះ។ 
 
     អវីសៅដែលជាភសាតុាងសលើទ្បការោំង៥សនោះ? 
ពាការី  បានមានទ្បស្លសថា៖ 
 (( ខ្ពស់បំផ្ តវគឺ រយ  )ال إله إال للا( គ្មា នសរមាា ស់សផ្សង 
មានដតអល់ស ោះ)) សនោះជាភសាុតាងបញ្ហជ រ់សៅសលើ រយសនោះ។ 
((ស ើ ោបបំផ្ តវគឺការល បបំបាត់សទ្គ្មោះថាន រ់អំពីផ្លូវ))សនោះ

ជារសងវើសៃនអវាៈ វាៈ។((ស ើ ការសអៀនខាា ស់)) ជារសងវើសៃនចិតា។ 
 
ស ើ សំែីមាា ស់ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់៖   َّ               ١٢٤التوبة:  َُُّٰى  ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ សតើមានអនរណារនុងចំសណាមពួរអនរ ដែលវ(ជំព៉ូរ)
សនោះស្វើឱយសគកាន់ដតមានជំសនឿសនាោះ?   ُّសនោះជាភសាុតាងបញ្ហជ រ់ថាជំសនឿគឺបដនាម,  ស ើ សពលណាវបដនាម ច្ចំបាច់វទ្តូវដតបនា , ស ើ 
ពិតណាស់ការខ្វោះខាតសៃនស្លសនាទ្តូវបានសគអន ញ្ហា តសអា វសៅរនុងទ្បស្លសន៏របស់ពាការី អវីដែលខ្្ុំបានសឃើញគឺភាពមិនសពញសលញសៃន
គំនិតនិងស្លសនាែ៉ូសចនោះស្លសនាគឺមិនសពញសលញ។ 
 

លាំោប់ទី២ )អីុ្ម៉ា ន់( ចណំាតថ់ាន ររ់ី២៖ ជំសនឿវគឺ៧២ដផ្នរខ្ពស់បំផ្ តវគឺ រយ គ្មា នសរ
មាា ស់សផ្សងមានដតអល់ស ោះស ើ ោបបំផ្ តវគឺ ការល បបំបាត់
សទ្គ្មោះថាន រ់អំពីផ្លូវស ើ កាតសអៀនខាា សជ់ាដផ្នរមួ សៃនជំសនឿ។ 
ស ើ ទ្គោឺះរបសវ់មាន៦៖ 
ការសជឿសលើអល់ស ោះនិងបណាា សរវរបស់ទ្រង់ និងបណាា គមពីរបស់
ទ្រង់និងពាការីរបស់ទ្រង់និងសៃ្ាបរសលារ,និងសជឿសលើការរំ ត់
វសនាលអឬអាទ្ររ់របស់ទ្រង់។ ភសាុតាងសលើបណាា ទ្គោឹះោំងសនោះ
អំពីបនាូលរបស់មាា ស់ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់៖ 

  يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

َُُّ ىه  مه جه  ين ىن من خن حن جن  

َّការតទ្មង់ម ខ្របស់ពួរអនរសឆ្ព ោះសៅរិសខាងសរើត ឬ រិសខាង
លិច(រនុងការស ត)សនាោះមិនច្ចត់រ រជាអំសពើលអស ើ ។     
ប៉ា ដនាអសំពើលអសនាោះគឺអនរណាដែលមានជំសនឿសលើអលស់ ោះនិងសៃ្ាបរ 
សលារនិងមា៉ា  អ ីកាត់និងគមពីរោំង  និងបណាា ណាពី។ُّٱ  

ស ើ ផ្សាុតាងការរំ ត់វសនាអំពីសំែីមាា ស់ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់៖ 
٤٩القمر: َُّ  هئ مئ هي مي خي حي ٹٱٹٱُّٱ  

  َّ ពិតទ្បារែណាស់រាល់អវីៗោំងអស់ស ើងបានបសងកើតវសោ 
មានរំ ត់់រួចជាសទ្សច។ ٱٱٱٱٱٱٱٱُّ  

ភាស្ល៖ ការ ល់ទ្ពម 
ន័ អ ីស្លល ម៖ រយសំែីនឹងអណាា តការសជឿជារ់រនុងចិតា 
ការទ្បតិបតាិនឹងអវាៈ វាៈស ើ និងទ្គឹោះមានន័ ថានឹងចិតា
បដនាមវនឹងការសគ្មរទ្បតិបតាិនិងបនា វសោ អំសពើបាប។ 
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ត្គរេះននរាំ ននឿមន៦ 

ជំសនឿនឹង 
អល់ស ោះ 

 

ជំសនឿនឹងការ 
រំ ត់លអ 
និងអាទ្ររ់ 

ជំសនឿនឹង 
សៃ្ាបរសលារ 

ជំសនឿនឹង 
ពាការី 
ោំង   

ជំសនឿនឹង 
គមពីោំង 
   

ជំសនឿនឹង 
មា៉ា  អ ីកាត់ 

ខ្រួរាល 
ខ្ួររាលមិនអាចររួល
 របានស ើ ដែលមាន
របស់ដែលបានសគបសងកើត
សោ គ្មា នអនរបសងកើត 

ء   َغي رِ  ِمن   ُخِلقُوا أَم  ُّ   أَم   َشي 

َّال َخاِلقُونَ  هُمُ   

សតើពួរសគទ្តូវបានសគបសងកើត
សោ គ្មា នអនរបសងកើតឬ?ឬ
មួ ពរួសគជាអនរដែល
បសងកើតខ្លួនឯង ? 

 

រសំ ើត 
រាល់ៗរំស ើតសគ
បសងកើតស ើងសៅសលើ
សែើមរំស ើតរបស់វរួច
ឪព រមាា  របសវ់ស្វើ
ឱយវកាល  ជាោ៉ា   ៉ូត 
សៅជាទ្គឹោះស្លសនា  
ឬសៅជាអនរសគ្មរពទ្ពោះ 

 

ការែងឹ 
អនរសរើតស ើងសៅសពល 
រ រខទ្ពួ និងតានតឹង 
អនរសលើរសៃែោំងពីររបស់
អនរសៅសលើសមឃរួច 
ស លថា៖ ឱមាា ស់! 
អនរបានសឃើញរ រខទ្ពួ 
សនោះសរើនស ើងសោ 
បំ ងរបសអ់នរែ៏មហ

ខ្ពង់ខ្ពស់។ 

សោ ចាបអ់ សី្លល ម 
អ ិបន៉ូសៃគ ីមបាន
រំលឹរថា៖ជាការពិត
ណាស់អវីដែលមាន
អំពីអាោ៉ា ត់សៅរនុង
គមពីររបសអ់ល់ស ោះ    
គឺមានភសាុតាង
បញ្ហជ រ់សៅ 
សលើសៅស ត។ 

ត្គរេះែាំប៉ូងគឺរាំ ននឿនរងអ្ល់ន េះ

សជឿថាមានអល់ស ោះ 
វមាន៤ទ្បការ 

 

សជឿនឹងសៅស តអល់
ស ោះដតមួ គត់ជាមាា ស ់

សជឿនឹងសៅស តអល់ស ោះ
ដតមួ គត់ជាអនរ 
ដែរសគគរពប៉ូជារ 

សជឿសៅស តសៃនបណាា ស ា្ ោះ
និងលរខ ោំង 

  របស់អល់ស ោះ 
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មា៉ា  អ ីកាត់៖ ពរួសគជាអនរមានចំសនោះែឹងអា្៍របំាំង អល់ស ោះទ្រងប់សងកើតពួរសគពីពនលឺរសាីពរួសគសគ្មរពអល់ស ោះនងិស្លា ប់
បង្ហគ ប់ទ្រង់ពរួសគរស់មានវិញ្ហា َُّ حف جف ُّٱ   (វិញ្ហា  បរិស រធ) ស ើ និងស្លល ប់       

١فاطر: َُّجت هب مب خب حب هئجب خئمئ حئ  جئ يي ىي  ني ٹٱٹٱُّٱ  

 َّ ដែលជាអនរបសងកើតមា៉ា  អ កីាត់ស្វើជាអនរនាំស្លរដែលមានស្លល បជាសទ្ចើន មានពីរ មានប ី នងិមានបួន។ ទ្រងប់ដនាមរនុងការ
បសងកើតន៉ូវអវីដែលទ្រង់មានសចតនា។ ٱُّٱ  ស ើ គំនតិនងិែួងចិតា 

٢٣سبأ: َُّمه جه ين ىن من  خن حن جن يم ٹٱٹٱُّٱ  

                                                        َّ ល ោះសៅសពលដែលសគបានបបំាត់ការភ័ ខាល ចសចញពី ចតិារបស់ពរួសគ(មា៉ា  អ ីកាត)់ ពួរសគបាននិោ គ្មន ថាាៈ សតើមាា ស ់
របស់ពួរអនរមានបនាូលអវី? ُّ ស ើងមានជំសនឿសលើពួរសគពរួសគបានស្លើ ែ៉ូចអល់ស ោះបានទ្បាបស់ ើងពីស ា្ ោះរបស់ពួរសគ 
ែ៉ូចជា ជីសទ្ពល និង មីកាសអល ស ើ និងអ ីទ្សស វល( جربيل وميكا ئيل و إسرافيل)ស ើ លរខ :របសព់ួរសគ 

٦التحريم: َُّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٹٱٹٱُّٱ  
  َّ ពួរសគមិនជំោសន់ឹងអល់ស ោះ ន៉ូវអវីដែលទ្រង់បានបញ្ហជ ែលព់ួរសគស ើ  ស ើ ពរួសគស្វើន៉ូវអវី ដែលអល់ស ោះបញ្ហជ ។ ُّ 
ស ើ រិចាការរបសព់ួរសគ(ែ៉ូចជា  រធនាការអារ៉ាសالعرش ចំស ោះែំ ឹងដែលនាមំរសោ ពួរសគសនាោះសោ ឥតសខាា (محلة  ោះ 
និងលមអិត ។ 
 

ច្ចំបាច់ស ើងទ្តូវដតសជឿថាទ្ពោះបនាលូរបស់អល់ស ោះជាការពិត មិនដមនជា រយសទ្បៀបស្ៀបសរស ើ វជាការប្ាុោះមរ
មិនដមនមា៉ា ខ្លគូសរ خملوقةពតិណាស់អល់ស ោះបានប្ាុោះគតីាបមរសលើបណាា រ៉ស៉ូលទ្គប់ៗរ៉ូបស ើងសជឿសលើអវីដែលអល់ស ោះ
បានទ្បាប់ស ើងពីស ា្ ោះព័ត៌ាមាននិងបរប្ាតាិរបស់វជារ៉ូសៅនិងលមអិត, សោ គ្មា នការចមលងស ើងមានជំសនឿថាពតិណាស់គួរ
អានគវឺមានឥរធពិលទ្គបែ ា ប់សៅសលើបណាា គីតាបៗពមី នមរ(គីតាបពមី នមរទ្តូវសគល បសច្ចលសោ ស្លរមានគួរអាន)ែ៉ូច
ជា:គីតាបសៅរ៉ត(التوراة)គីតាបអ ីន  លី(اإلجنيل)គីតាប ាពួរ(الزبور)គមពីរអ ីទ្បា  មីនងិម៉ា៉ូសសើរ عليهماالسالم ។ 
 

 

ស ើងទ្តូវដតសជឿថាពរួសគជាមន សសពរួសគមនិមានលរខ ាៈសមបតាិជាមាា សអ់វីម ួសរ, ពួរសគជាមន សស្មាតាស ើ រ ំ
សគ្មរពប៉ូជាសៅចំស ោះពរួសគស ើ ថាអល់ស ោះបានប្ជនូពរួសគនងិបានបំផ្ សគនំិតែល់ពរួសគ(الوحي), ស ើ មានភាជ ប់
និងអាោ៉ា ត់(اآلايت)ស ើ ពរួសគបានអន វតានន៍៉ូវភាពសស្លា ោះទ្តង់និងដ នាែំល់ទ្បជាជាតនិិងផ្ាល់សអា  ស ើ បានតស ៉ូសៅ
រនុងផ្លូវអល់ស ោះជាសរិធិ សៃនការជីហតរបស់គ្មត ់ ស ើងសជឿនងិពរួសគ ស ើ ន៉ូវអវីដែលអល់ស ោះបានបសទ្ងៀនស ើងសអា ែងឹ
អំពីស ា្ ោះរបស់ពួរសគ លរខ :របសព់ួរសគនិងពត័៌ាមានរបស់ពរួសគ ,សោ ចាស់លាសន់ិងលមអិត  ណា ពីែបំ៉ូងបងអសគ់ឺអា
ោម( آدم عليه السالم)ស ើ រ៉ស៉ូលែបំ៉ូងសគបងអស់គនឺ  (عليه السالم)ស ើ ច ងសទ្កា បងអស់សៃនណា ពីនិងរ៉ស៉ូលគឺជា
ម៉ូហំមា៉ា ត់ស ើ បណាា ចាប់ពមី នមរទ្តូវបានល បសោ ចាប់របសម់៉ូហំមា៉ា ត់ស ើ ពួរសគបានរំ តច់ំនួនទ្បាំដែលបានសលើរ
ស ើងសៅរនុងស ៉ូសរ៉ាោះពីរគឺ ( الشورى واألحزاب)៖(ម៉ូហំមា៉ា ត់   ស ើ ន៉ូស(عليه السالم)  អ ីទ្បា  ីម( عليه السالم )  ម៉ូសសើរ 
( السالمعليه  )  ស ើ និងអ ីសសើរ ( عليه السالم)។ 

រ៉ូកុនទី3: រាំ ននឿនលើគីតាប )القرآن(  

រ៉ូកុនទី4 : រាំ ននឿនលើអ្នក ាំសារ )الرسول( 

រ៉ូកុនទី2: រាំ ននឿនលើម៉ា  អីុ្កាត់ )المالئكة( 
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ជំសនឿរួមប្ាូលោំងអស់ដែលណា ពីគ្មត់បានទ្បាប់បនាា ប់ពីការស្លល ប ់ែ៉ូចជា  វីត ោះរនុងផ្នូរ  ផ្លុំសអា មានជីវិតស ើងវិញ មន សស
សទ្ការពីផ្នូររបស់ពួរសគ  ស ើ និងរ៉ូោត់ផ្លប  យ គមពីរ ស្លព ន អ ាូ ង ស្វើអនារាគមន៍ ឋានសួគ៌ា ឋាននររការសមើលសឃើញ មាា ស់របស់
ពួរសគផ្ា ល់សំរាប់អនរម រម ីនសៅរនុងឋានសួគ៍ ស ើ សផ្សងៗសរៀតជារិចាការអា្៍រំបាំង។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ស ើ សនោះជាការសរៀបចំោំងបួន៖ សគបានទ្បម៉ូលវជាឃាល រំណាពយ ដែលនិោ ថា ៖ 
 علم ، كتابه موالان ، مشيئته.   وخلقه وهو إجياد وتكوين 

 
 

រ៉ូកុនទី5: រាំ ននឿមននងាបរនលាក 

រ៉ូកុនទី6: នរឿនលើសាំោងលអនិងសាំោងអាត្កក់ ននេះត្តូវរាប់
បញ្ច៉ូលរាំ ននឿនលើនរឿង ៤ ោ៉ា ង 

ចសំនោះវជិាជ  
សោ សជឿថាអល់
ស ោះទ្រង់បាន

បសទ្ងៀនអវីៗ ោំងអស់
សោ ចាស់លាស់

និងលមអិត 

គតីាប : 
ជំសនឿថាអល់ស ោះ
បានសរសសររំ ត់
អវីៗោងំអស់រ ៉ូត
ែល់សៃ្ាបរសលា 

្នាាៈ 
សជឿសលើអវីដែលទ្រងច់ង់សអា
 សរើតស ើង គឺសរើតស ើង 
ស ើ អវីដែលទ្រង់មនិ 

ចង់សអា សរើតស ើងគឺ មិន
សរើតស ើងស ើ ស ើ 
សទ្មាប់ខ្្ុបំសទ្មើគឺ្នា:  

ប៉ា ដនាពរួសគសាិតសៅសទ្កាម្
នាាៈរបសអ់ល់ស ោះ 

ការបសងកើត 
មានជំសនឿរាល់ខ្្ុំបសទ្មើោំង
អស់ស រាដតអល់ស ោះជា
អនរបសងកើតជាស្លន សៃែរបស់
ទ្រង់ រ៏ែ៉ូចជាមន សសែសៃរ
សរៀតអ្ាឹងដែរ ផ្សាុតាង

បញ្ហជ រ់ 
 (للا خالق كل شيئ)
អល់ស ោះជាអនរបសងកើទ្គប់

អវីៗ ោំងអស់ 
 (و للا خلقكم وما تعملون)
អល់ស ោះទ្រង់បសងកើតពួរ
អនរនិងរិចាការបស់ពួរអនរ 
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ជំព៉ូររី3៖ អាល់សអៀ ស្លន(اإلحسان) រ៉ូរ នមានដត១គត់គឺ
ថា ((សគ្មរពថាវ  បងគំអល់ស ោះែ៉ូចជាអនរសឃើញទ្រង់ ដតអនរ 
មិនបានសឃើញទ្រង់សរ ប៉ា ដនាទ្រង់បានសឃើញអនរ))ភសាុតាងទ្រង់
មានបនាូលថា៖ 
١٢٨النحل:  َُّ خن حن جن مم خم حم جم هل ٹٱٹٱُّٱ   
َّ ពិតទ្បារែណាស់ អល់ស ោះសៅជាមួ បណាា អនរដែល 
សកាតខាល ច និងបណាា អនរដែលស្លងអំសពើលអ។   ُّٱ

ស ើ ទ្រង់បនាូលថា៖ 
 رن  مم ام  يل ىل مل يك  ىك مك ٹٱٹٱُّٱ

الشعراء:  َُّ مي  زي ري  ٰى ين ىن  نن من  زن 

٢٢٠ - ٢١٧  
َّ ស ើ ច៉ូរអនរទ្បគល់ការរ រចិតាសៅចំស ោះមាា ស់មហ ខាល ំង
ព៉ូដរ មហអា ិតទ្ស ញ់ ىل  ដែលទ្រង់សឃើញអនរសៅសពល
ដែលអនរទ្បតិបតាិស ត (នាសពល ប់អាទ្ធាត) زن   និងរាល់
សរមាភាពស តរបស់អនរជាមួ បណាា អនរដែលស ត  ين 
ពិតទ្បារែណាស់ ទ្រង់មហឮ មហែឹង ُّ ស ើ អល់ស ោះ
មានបនាូលថា៖  

 خف  حف  جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ٹٱٹٱُّٱ
٦١يونس: َُّجل  مك  لك  خك حك جك مق حق مف  

 ស ើ អនរមិនស្វើការង្ហរ និងមិនស៉ូទ្តខ្លោះៗអំពីគមពីរ គួរអាន َّٱٱ
ស ើ ពួរអនរមិនស្វើរិចាការអវីរ៏សោ  រ៏ស ើងសៅដតស្វើជា
ស្លរសីែល់ពួរអនរសៅសពលដែលពួរអនរស្វើវដែរُّ 

 

រាំ ព៉ូកទី3៖អាល់នអ្ៀេសាន )اإلحسان( វជាឋានៈ 
ខពស់បាំលុតននសាស និងជាត្រុងមួ សថិតនៅ 

ពីររួរខាងនត្កាម 

អ ីស ពើសឌើរ លម៉ា៉ូសសើ 
ហឌោះ 

( دة املشاهدةعبا ) 
វគឺជាការថាវ  បងគំអល់
ស ោះសោ សសចរាី
ទ្ស ញ់និងបំ ង
ទ្បាថាន និងការចង់បានពី
ទ្រង់ ឧោ រ ៍: ការ
សគ្មរពទ្បតិបតារបស់បណាា

ណា ពីនិងរ៉ស៉ូល 
 ស ើ عليهم السالم
អនរសផ្សងសរៀតអាចររួល
បានន៉ូវទ្បការសនោះ 

 
 
 
 

អ ីស ពើសឌើរ លម៉ា៉ូរ៉រ៏សពើស 
 (عبادة املراقبة) 
វគឺជាការសគ្មរព 

ប៉ូជាសៃនការភ័ ខាល ចនិង
ការរត់សគចខ្លួន ស ើ 
ដផ្នរមួ សនោះមិនសចញពី

ម សលីមសរ 

ការបញ្ហា រ់៖ សនោះមិនមានន័ ថាដផ្នរសនោះមានសសចរាីទ្ស ញ់ចំស ោះអល់ស ោះដតមួ អងគគត់សនាោះសរស ើ រ៏មិនខាល ច 
គ្មត់ដែរ ប៉ា ដនាសៅរនុងចំណាត់ថាន រ់សនោះជំរ ញខាល ំងបំផ្ តគឺឱយខ្្ុំបសទ្មើរនុងសកាក រាៈសគ្មរពប៉ូជាចំស ោះអល់ស ោះ ែ៉ូចជា ការទ្សលាញ់
អល់ស ោះ  ស ើ  រយសំែីណាហព រីបានមានទ្បស្លសន៍ថា៖((សតើខំុ្្មិនដមនជាខ្្ុំបសទ្មើដែលអរគ  សរ))។ 
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ហ ាីសសនោះជាភសាុតាងឯសលើទ្គឹោះឥស្លល ម,អ ីមា៉ា ន,់ 
និងសអៀ ស្លន។សៅរនងុទ្បស្លសន៍របស់ណា ព ី
((អវីដែលទ្តូវសួរអពំីវអនរដែលសួរសលើសែឹងជាងសគ)) 
ភសាុតាងបញ្ហា រថ់ាគ្មា នសរសគែឹងអំពីសពលសវលា 
សៃនសៃ្ាបរសលារមានដតអល់ស ោះ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(អនរនឹងសឃើញអនរដែលគ្មា នដសបរសជើងនិងសំសលៀរបំ រ់) 
 មានន័ ថា៖ អនរទ្រីទ្រ(អនរជនបរទ្រីទ្រទ្បដជងរមពស់គ្មន រនុង 
សំ ង់របស់ពួរសគ) មានន័ ថា៖ ការដទ្បទ្បួលសៃនស្លា នភាព 
អនរទ្រីទ្រសនោះដទ្បសៅជាអនរមានែ៏អាទ្ររ់បំផ្ ត។ 

 
 

ស ើ ភសាុតាងអំពសី  ន ោះ៖ ហ ាីសរបសជ់ីសទ្ពលែ៏លបអីំពី
អ ៉ូសម ើត បានស លថា៖   សៅរវងពួរស ើងសៅជាមួ រ៉ស ៉ូល ល
ស ោះមានសៃ្ាមួ សៅសពលសនាោះបានសលចស ើងសៅចំសណាមពួរ
ស ើងន៉ូវប រសមាន រ់ដែលមានសំសលៀរបំ រ់សអស្លា រយ,សរ់សលា
ទ្រឹប មិនសឃើញសៅសលើសគមានស្លល រស្លន មស្វើែំស ើរ,ស ើ គ្មា ន
អនរណា ស្លគ ល់សគស ើ អំពពីួរស ើង រ ៉ូតែលស់គបានអងគុ 
ជាមួ ណា ពីរួចោរជ់ងគង់ោំងពីរ របស់គ្មតរ់ល់នងឹជងគង់
ោំងពីរ របស់ណា ពីស ើ ោរ់សៃែោំងពីរសៅសលើសៅល របស់គ្មត់
,រួចស លថា៖ ឱម៉ូហំមា៉ា ត!់ចួរអនរទ្បាបខ់្្ុំអពំីអ សី្លល ម? រ៉ស៉ូល
បានមានទ្បស្លសន៍ថា៖ ((អ ីស្លល មគឺអនរស្វើជាស្លរសីពិតណាស់
គ្មា នសរមាា ស់សផ្សងមានដតអល់ស ោះ ស ើ ស្វើជាស្លរសីពតិ
ណាស់ម៉ូហំមា៉ា ត់ជាអនរនាំស្លររបសអ់ល់ស ោះ ឱយអនរប្ឃរកា
រស តឱយអនរបរិច្ចា រ ាកាត,់ឱយអនរប សួដខ្រមា៉ា ឌន, ស ើ 
ឱយអនរស្វើហ ីទ្បសិនអនរមានសមតាភាពសៅកានផ់្លូវវ))។ សគ
រ៏បានស លថា៖ អនរស្លើ ការពិត គ្មតរ់៏បានស លថា៖ ពរួ
ស ើងមានការ្ាល់ចំស ោះរ៉ូបសគដែលសួរសគស ើ រួចស្លើ ថាសគ
ទ្តូវ។ រួចសគបានថា៖ច៉ូរអនរទ្បាប់ខ្្ុអំំពអី ីមា៉ា ន់?ណាប ៊ីបានមាន
ទ្បស្លសន៍ថា៖ ((ពតិណាស់ឱយអនរសជឿនឹងអល់ស ោះស ើ 
និងបណាា មា៉ា  អ ីកាត់របស់ទ្រង់, និងបណាា គមពីររបស់ទ្រង់,ប
ណាា ពាការីទ្រង់,នងិសៃ្ាបរសលារ, នងិសជឿរំ ត់លអឬអាទ្ររ់
អំពីទ្រង់))។សគរ៏ស លថា៖អនរស្លើ ពតិ,សគរ៏ស លសរៀតថា៖
ច៉ូរទ្បាប់ខ្្ុអំំពីសអៀ ស្លន? ណា ពីបានមានទ្បស្លសន៍ថា៖ 
((អនរសគ្មរពប៉ូជារចំស ោះអល់ស ោះបែី៉ូចជាអនរសឃើញទ្រង់ 
ទ្បសិនសបើអនរមនិបានសឃើញទ្រង់សរសនាោះ ពិតណាស់ទ្រង់បាន
សឃើញអនរ 
 

មានន័ ថា៖ការសរើនស ើងសៃនភាពរមិលគ   

ត្រសាសន៍ោេពីថា៖ការលតល់កាំនណ្ើ ត 
របស់ស្រសតីទសករជាមច ស់របស ់ង 

មានន័ ថា៖ការផ្ល ស់បាូរស្លា នភាព 

មានន័ ថា៖ការសរើនស ើងសៃនសរសររ 

មានន័ ថា៖មាា ស់បានសរៀបការនងឹោសររទ្សី
រួចបានសរំាលរ៉ូនទ្បុសឱយមាា ស់,រួចសរាងទ្បសុរ៏
កាល  ជាមាា ស់សទ្កា សពលឪព រសគបានស្លល ប់

ស ើ ជាមាា ស់សលើមាា  របស់សគ។ 
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) 

1) ពិតទ្បារែណាស់សំរាប់និសសិតមាន៦រតពវរចិាច្ចំបាច់  ៖រតពវរចិាចំស ោះខ្លនួរបសវ់ រតពវរិចាចំស ោះទ្គូរបស់វសលើរដនលង
ដែលវសរិា,        ចំស ោះមតិាភរាិវ    សលើគីតាបវ    ចំស ោះចំស ោះដែលវសិរា ។ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្តថត្រនោរន៍ដនហេទីស រីត្ពីល អានឡេុីសា ម 
 

រតពវរិចាចំស ោះខ្លួនវ ៖ ចំស ោះគឺជាការទ្បតិបត្   ងច៉ូរអនរសាតិរនុ មាគ្ម៌ា ទ្តមឹទ្តូវបផំ្ ត(សស្លា ោះទ្តង់នងិសែើរតាម)      
ការខាល ច  ដវរដញរ   សអានលំសោន   សជៀសសអា ឆ្ា  ពភីាពទ្រសអើតទ្ររម។ 
ទ្ពមររួលនងិការលាៈបង់ ទ្បកាន់ភាជ ប់សអា ទ្សបតាមចំសនោះែងឹ ការខាា ស់សអៀន )ររាតំសៃល( សបា រីររា 

ទ្បកានភ់ាជ បភ់ាព សោជន៍ង្ហរសចញពរីដនលងដែលគ្មា នទ្ប សបាោះបង់សច្ចលភាពស ីវិល័  និងភាពជាប រស
ភាពនងឹនរនងិការមានសគ្មលជំ រ រន់ភលន់  ររាន៉ូវរិចាសនា ការដសវង ល់សោ បស្ាញដផ្នរទ្បតិបតាអិំពី

ម៉ូលោឋ នទ្គឹោះ ពឹងដផ្អរសៅសលើអល់ស ោះ សស្លា ោះទ្តង់និងចំសនោះែងឹ និោ សរៀងទ្តង ់។ 
រនាំងការ រអនរសិរាគឺឃាល ថា (ខ្្ុមំិនែឹងសរ)  ការរំស្លនាអារមា ៍ (សពលវលា) ដ្ររា 
សែើមរន់ អានសអា ចាស់លាស់នងិលអំិត(ចំស ោះែឹងរ៉ូសៅ) មិនខ្ជីខាជ រសពលវលា ។ 
ដសវង ល់សអា ចាសែ់៉ូចជា ៖ ស្លា ប់  ល់ នងិអន វតាន៍ សែញសោលសោ គ្មា នផ្ា ញ់ផ្ា ល រំលរឹសមសរៀន ច៉ូរ
អនរសាតិសលើគីតាបនងិស   ណោះ នងិបណាា ចំស ោះវិជាជ របស់វ បំសពញឧបររ ៍ជំនាញច្ចបំាច់ោងំអស់ ។ 
ទ្បតិបតាិ៖ទ្តូវសជៀសវងន៉ូវភាពច៉ូលចតិាជាសមែឹរនារំិតាិនាមនងិសលារី ។រ ំសមើលទ្ស្ល ខ្លួនឯង និងសលើរែំសរើន
អនរែ៏សៃរ ។ 
ការែ ោះខាត់ចំសនោះវិជាជ   រអាទ្ររ់ឃាត់អពំីទ្បកាហម ទ្បការលអជំរ ញសអា ស្វើ ឈរសលើការពតិ  
(្លឹងដ្លងរវងទ្បការអាទ្ររ់នងិលអ) ផ្សបផ់្ា ចំស ោះ ជ ួ សអា ទ្បារែទ្បជា លទ្បសោជន៍ច្ចប់ រផ្ វិជាជ
 រអាស្លរអនរម សលមីីនសលើផ្លូវទ្តឹមទ្តូវនងិលអ។សមារនភាពដ្ររាចំសនោះ   
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(២) អំពសី ជីវ្ម៌ា ។ គឺទ្តូវច្ចប់សផ្ាើមសោ សំនួរណាដែលគតិថាវសខំាន់មានផ្លនិងផ្ាលទ់្បសោជន៍ រនងុការសួរ  
(៣) ចំស ោះអនរដសវងររចំស ោះ រទ្តូវររាភាពសៃ្ល្នូ វិជាជ  ។ 

- រតពវរិចាចំស ោះទ្គូរបស់វ ៖មន សសរនុងសរឿងសនោះដញរជាពីរថាន រ់នងិចរំណាា ល ស ើ វនិងមរែលស់ ើង ម ន
ែំប៉ូងទ្បការព  សរពន ិមដែលសរើតស ើងសលើដផ្នែី សោ ម៉ូលស ត ទ្ជលន់ិ មបនាចិមាងៗសលើអនរ សលី  ីន

ជាមួ ពរួ គឺស ើងច្ចំបាត់ទ្តូវសៅរណាា  )الصاحلني ( ល សល ី ីន ) الصاحلني (   មនិសលើសស ើ រ៏
មិនខ្វោះ ។ 

- រតពវរិចាសលើរដនលងដែលអនរសិរាចំស ោះវ  

- រតពវរិចាចំស ោះមិតារបស់វ ៖អល់ស ោះមានទ្ពោះបនាូលថា៖ 
١١٠آل عمران:  َُّ مه جه ين ىن من ٹٱٹٱُّٱ  

 មានន័ ថា ៖ពួរអនរ(ទ្បជាជាតិរបសម់៉ូហំមា៉ា ត)់ គឺជាទ្បជាជាតែិ៏លអទ្បសៃពបំផ្ តដែលទ្តូវបាន 
 សគបសងកើតស ើងសរំាបម់ន សសសលារ សោ ពរួអនរសទ្បើគ្មន .. 

 خيه ما حيب لنفسه (()) ال يؤمن أحدكم حىت حيب إل  قال النيب  
ស ើ ណាពីមានទ្បស្លសន៍ថា ៖ ( មិនោន់មានជំសនឿពិតទ្បារែសរ ល ោះទ្តាដតអនរទ្សលាញ់ បងបអូនរបសអ់នរ 
ែ៉ូចអវីដែលទ្សលាញ់ខ្លនួឯង )   

- រតពវរិចាសលើគីតាប )قرآن( ៖ រ៏សទ្ ោះដតអល់ស ោះបានផ្ាល់ែល់ស ើងន៉ូវបណាា រ ទ្តូវដ្ររាសលើគតីាប គីតាប
ោំងសនោះ ែ៉ូសចនោះទ្តូវដ្ររាវ។ 

- រតពវរិចាសលើចំសនោះ ៖ លំអតិសលើចំសនោះ ស ើ សផ្ាជ្ាថារំលឹរវជាែរាប និងអន វតាន៍ពវី សោ ស្លរវជារតពវរិចា
សលើអនរសរៀនទ្តូវអន វតាន៍ បនាា បម់រសអា សគអំ វនាវសៅររចំសនោះែឹងសនោះសោ ស្លរលាបសនោះស ើ ស ើងទ្តូវែឹង
អំ រអគ  ។ 
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(៤) សពលណា ពី ៖ ស៉ូមរ នំិោ ថា ស្លល ប់សៅស ើ    អល់ស ោះ
អល់ស ោះ គឺទ្តូវនិោ ថា និងរ៉ស ៉ូលដែលែឹង      ែឹងដត

ប៉ា សណាណ ោះ ។  
ដផ្នរសនោះគឺវទ្បម៉ូលផ្ាុំសលើរតាា ស្លច់សរឿងជាសទ្ចើនអពំីណា ពី ដែលរួមមាន 
ោំងស ា្ ោះ ដខ្សទ្ស  ពួជពង់អា   នងិការអំ វនាវសឃាសនារបស់
គ្មត់ ( លរ់ាីស ខ្ចំស ោះគ្មត់រគ្មត់នងិផ្ាអល់ស ោះជនួព ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នគដបងដែកការកាន់ែាំ ដណ្ងរបស់ោត់  នៅជា៖ 

 

 

 
 

សតើគ្មត់    عليه الصالة والسالم ជាណាពីឫរ៉ស ៉ូល? 
គ្មត់ជាណា ពីស ើ រ៏ជារ៉ស ៉ូលផ្ងដែរ សោ សគ   صلوات للا وسالمه عليه  សោ  រយ ច៉ូរអនរស៉ូទ្ត បនាា ប់មរសគ
ដតងតាំងគ្មត់ជារ៉ស ៉ូល សោ សទ្បើ រយ អនរែ ា ប់ភួ  ។ 

អ្វីដែលចាំបាែ់ន ើងត្តូវសាា ល់ពីោពីគឺមន 

អា  គ្មត ់
គឺគ្មត់មានអា  ៦៣ឆ្ន ំ 

រនុងសនាោះ៤០ឆ្ន ំម នដតងតាំង
និង២៣ឆ្ន ំសទ្កា ដតងតាំង 

 

ស ា្ ោះនិងពួជពង់គ្មត់ 
ម៉ូហំមា៉ា ត់ រ៉ូន អាបឌ់ ស ោះ

រ៉ូន អាប់ឌ ល 
ម៉ូត ិប រ៉ូន ហសសីម 
ស ើ ហសសឹម ជាអបំ៉ូរ 
អារ៉ាប់ ដែលជាប់ដខ្សទ្ស
   ព ីអ ីស្លា ដអល រ៉ូនអ ី
ទ្បា  ីមអាលខ់្ស ល 

 عليهم السالم 
 

ម៉ូលោឋ នទ្គោឹះរ៣ី  ៖ ការស្លគ លណ់ា ពី
របសព់រួអនរម៉ូហំមា៉ា ត។់គ្មតគ់ ឺ ម៉ូហំមា៉ា ត់
រ៉ូនអាបឌ់ លស ោះរ៉ូនអាបឌ់ លម៉ា៉ូត បិរ៉ូន 
ហសសមី ពជួអបំ៉ូរអារ៉ាបគ់សួៃរស៉ស ដែលដខ្ស
ទ្ស  ពអី សី្លា សអល រ៉ូនរបសអ់ ទី្បា  មី 
អាល ់ខ្ស ល ការសរសសើរ នងិជ៉ូនពរែ៏្ ំ
ស្ងសៅសលើគ្មតន់ងិណា ពសី ើង។ ស ើ 
សរំាបគ់្មតគ់មឺានអា   ៦៣ឆ្ន ំ សោ ៤០
ឆ្ន ំ ម នសគច្ចតគ់្មតជ់ាណា ពី ស ើ ២៣
ឆ្ន ំជាណា ពនីងិរស៉ ៉ូល។ សគច្ចតត់ាំងគ្មត់
ជាណា ពនីងិ រយថាច៉ូរអនរអាន    إقرأ  
នងិសអា ជារស៉ ៉ូលសោ  រ្  (រែ ា ប់អន

ភ ួ  )املدثر  ស ើ ទ្រងុរសំ ើតរបស់
គ្មត ់ម៉ាោះកាស ់រប៏ានភាសខ្លនួសចញសៅរី
ទ្រងុមា៉ា ឌ ីោះ។ 

រ ោះសពលសៅមា៉ា ឌី ោះ 
ចំណា សពលរ ៉ូតែល់ ១០ឆ្ន ំ 

រ ោះសពលសៅម៉ាោះកាស់ 
ចំណា សពលរ ៉ូតែល់១៣ឆ្ន ំ 
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ស ើ ការអំ វនាវសៅម៉ាោះកាស់អំ ងុសពលសនាោះគឺសផ្ា តសៅ
សលើសៅស ត  និងែឹរនាំសអា សចញឆ្ា  ពីទ្បការព  សរព
និ ម ស ើ  សស្លា ោះស្លា រ់ រនុងការទ្បតិបតាិ ទ្ពោះ  )អល់
ស ោះ( ដតមួ គត់   រចួរ៏សៅដតបនា ការអំ វនាវសនោះរ ៉ូត
អស់រ ោះសពល១០ឆ្ន ំ ។  បនាា ប់មរសគ  នសទ្បើសអា គ្មត់បា
 សភៀសខ្លួនសចញសៅមា៉ា ឌី ោះ ។ ស ើ រ៏ែ៉ូសច្ចន ោះដែរការ
ចំណា សពលអំ វនាវសៅរីសនាោះ បានបនារ ៉ូតដែលជំ រ
សលើសៅស ត និងជាប់ជាមួ ការប្ជុោះបណាា លចាប់

ដែលសៅស្លសនា សល់ មានែ៉ូចជាការទ្បតិបតាិរនំារ់រនំង
សងគម និងការង្ហរទ្បច្ចំជីវិត។សលើរដលងដតអនរសសងកតសមើល 
ទ្បវតារនុងការអំ វនារបស់ណា ពី  សនាោះវនិងជួបថាការ
អំ វនាវសៅសលើផ្លូវសៅស តសៅដតបនាភាជ ប់រ ៉ូតែល់អល់
ស ោះបានែរជីវិតរបស់គ្ម សៅរនងុសនោះដែរការស្លើ តបសៅ
ោ៉ា ងចាស់នងិស្លរ់សមសៅសលើអនរដែលស្វើសអា មន សស 
មិន រចតិារ រខោររ់នុងការសរៀន លែ់ឹងពីសៅស ត ស ើ 
សគអោះអាងថា សៅស ត មនិច្ចំបាច ់ល់ែងឹពវីសពរសនាោះសរ 
សលើរដលងប៉ា នាា ននារីប៉ា សណាណ ោះ។  

 
សំែីគ្មត់ رمحه للا ៖ ( សគបានប្ជនូគ្មត់សៅសលើសមឃ) ស ើងែរទ្សង់ពវីបានថា ៖ 
 1) ទ្បារែណាស់អវីដែលណា ពី បានទ្បាបព់ីការង្ហរអា្៍រំបាងំ ស ើងមានដត រយថាពតិទ្បារែ  សជឿជារ់គ្មា នសងស័ ។ 
 ២) ស្លរាៈសំខាន់ របសក់ាតពវរចិាថាវ  បងគំ  ពតិណាស់អល់ស ោះ سبحانه وتعاىل     បានោរ់បញ្ហជ វ សៅសលើសមឃ ។ 

ែាំ នណ្ើ សាែ់នរឿងពីរីវៈត្រវតតរបស់ោេពីម៉ា៉ូហាំម៉ា ត់ អល់ស ោះដតងតាងំគ្មត់សោ ការបំរាមអពំីព  សរពនិ ម
និងអ ំវនាវសៅររសៅស ត ។ផ្សាុតាង សោ បនាូល
របស់ទ្រង់  

 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٹٱٹٱُّٱ
٧  – ١المدثر: َُّ  حس جس مخ جخ مح جح مج  

َّ ឱអនរែ ា បភ់ួ ម៉ូហមំា៉ា ត់  ច៉ូរអនរសទ្ការស ើង ស ើ 
ច៉ូរអនរោស់សតឿនទ្ពមាន  ស ើ ច៉ូរអនរសលើរតសមកើងមាា ស់
របស់អនរច ោះ  ស ើ ច៉ូរអនរសំអាតសំសលៀរប ំរ់របស់
អនរ  ស ើ ច៉ូរអនរសចៀសឱយឆ្ា  ពអីំសពើសា ៊ីរិរ  ស ើ ច៉ូរអនរ
រ ំឱយអវែីល់សគ សោ អនរចង់បានការតបសនង សទ្ចើនមរវិញ
ឱយសស្លោះ  ស ើ សែើមបីបំសពញបរបញ្ហជ សៃនមាា ស់របស់អនរច៉ូរ
អនរ អត់្ាត់ُّ ស ើ ន័ ថា៖ គឺវទ្បមានសចញ   َّٱخب حب ُّ  
ពីព  សរពនិ ម និងអំ វនាវសៅររសៅស ត។   

ពីសៅស ត គឺសលើរែំសរើង َّٱجت هب ُّ ។ 
َّٱمت خت ُّ       គឺសំអាតរសងវើរបស់អនរពពី  សរពនិ ម   

រ៉ូបចំលារ់  الرجز َّٱحج مث ُّ សបាោះបង់វ  هجرها  
សច្ចលនិងសចញសអា ឆ្ា  ពវីនងិពរួរបសវ់ ។  
ចំណា សពលែល់សៅ១០ឆ្ន គំ្មតអ់ំ វនាវសៅររសៅស ត
បនាា បព់ី១០ឆ្ន ំសៅសគ(អល់ស ោះ) បានប្ជនូស ើងសលើ
សមឃស ើ បានោរ់បរបញ្ហជ រសៅសលើគ្មតន់៉ូវការថាវ  បងគំ
៥សពល។ស ើ បានទ្បតិបតាិ សៅម៉ាោះកាស់៣ ថាវ  បងគំ

ស ើ បនាា បព់ីសនាោះសគ ឆ្ន ំ (អល់ស ោះ)បានបង្ហគ ប់សអា 
។ ភាសខ្លួនសៅសៅរីទ្រុងមា៉ា ឌី ោះ  
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ការស៉ូមអភ័ សោសទ្តូវោច់រនងុទ្បការមួ សៃន 
ចំសនាមទ្បការោងំពីរសនោះ ៖ 
១ សៃ្ារោះពីរីសខាងលចិ 
២ ការស្លល ប់មរែល់  

يك  ىك  مك لك اك ٹٱٹٱُّٱ  
َّ  زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل   

َّ ផ្ាុ សៅវិញការររួលស្លរភាពរំ  ស សនាោះមិនដមន 
សទ្មាប់ពួរដែលទ្បទ្ពឹតាអំសពើអាទ្ររ់ រ ៉ូតសៅសពលដែល
សសចរា ីស្លល ប់ច៉ូលមរែល់សរើបនិោ ថា ខ្្ុំស៉ូមស្លរភាពរំ  សស ើ  ឥ ូវសនោះ ស ើ រ៏មិនសទ្មាប់ពួរដែលស្លល ប់រនុងសភាពជាអនរ 
ទ្បឆ្ំងដែរ។ُّٱ រយសំែីណា ពី(គ្មា នការសភៀសខ្លួនបនាា ប់ពីការសបើរ)៖គឺពីមា៉ា ឌី ោះសៅម៉ាោះកាស់ ស ើ រនុងសនោះគឺចងអលុបង្ហា ញសអា 
សឃើញពីណា ពី ថា ម៉ាោះកាស់មិនអាចទ្ត ប់សៅជារដនលង ការស វៀរបានសរ ...  

ស ើ ការសភៀសខ្លួន៖ គឺការបាូររីលំសៅពតីំបន់ ព  សរនិ ម 
សៅររតំបន់ដែលមានស ខ្សនាិភាព។   ស ើ ការសភៀសខ្លួន 
គឺជាបរបញ្ហជ សលើអ ៉ូមា៉ា ត់សនោះ ពតីំបន់ព  សរពន ិម សៅររ
តំបន់ដែលមានស ខ្សនាិភាព   វសៅដតមានបនាររ ៉ូតែល់សៃ្ា
បរសលារ។ ស ើ ផ្សាុតាងចងអលុបញ្ហា ញពីអល់ស ោះ ៖ 
 ىث مثنث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱ 

 يلام ىل مل  يك ىك  مك لك  اك  ىقيق يف ىف يث
٩٧النساء: َُّ ين ىن نن زنمن  رن مم  

 َّពិតទ្បារែណាស់ពរួដែលមា៉ា  អ ីកាត់បានប ាបជ់ីវិត 
របស់ពួរសគខ្ ាៈដែលពួរសគជាអនរបំ នសលើខ្លនួឯង
(សោ មនិ)  ទ្ពមសភៀសខ្លួនរនុងមាគ្ម៌ា របសអ់ល់ស ោះ ។  មា៉ា
 អ ីកាត់បានសួរ   សៅពរួសគថា៖  សតើពរួអនរបានស្វើអវខី្លោះ 

)បរ់ិចាការស្លសនាសទ្មា( ?   ពរួសគបានតបថា៖ ពួរស ើង
ជាអនររន់សខ្ា ដែលរស់សៅសលើដផ្នែី សនោះ។ មា៉ា  អ ីកាត់
បានសួរសរៀតថា៖     សតើដផ្នែីរបស់អល់ស ោះមិន    ្ំរ៉ូលំ
រ៉ូលា សទ្មាបឱ់យពួរអនរសភៀសខ្លួនសចញសរឬ      ពរួោំង
សនាោះ រីជទ្មររបស់ពរួសគគនឺររសជើហន់ណំា ដែលជារដនលង
វិលទ្ត ប់ ែ៏អាទ្ររប់ំផ្ ត ٱُّٱ សំែ ីអាល់សបើហគ វី  للا  رمحه 
ថា ( អ ី ស្លសនិរ សៅសលើ ម៉ូលស ត ប្ាុោះអាោ៉ា ត់សនោះ
ស្លល មសៅម៉ាោះកាស់គពឺួរសគមិនបានសភៀសខ្លួនអល់ស ោះបាន
សៅពួរសគរនងនាមជាអនរមានជំសនឿ)។ផ្សាតុាងចងអុល
បង្ហា ញពសី   ណោះរបស់ណាពីថា៖(មិនោច់ការសភៀសខ្លួន 
ោល់ដតោរ់ការអភ័ សោសស ើ មនិោរ់ការអភ ័សោស
រ ៉ូតោល់ដតសៃ្ារោះពីរសិខាងលិច)។ 
 

ដបងដែកការភាសខែួនជាបីែាំោក់កាល 
ការសភៀសខ្លួន 
អវីោំងអស់ដែល
អល់ស ោះបាន
ោរ់រតពវរិចាពី
រសងវើអនរស្វើ 

សពលវលានិងរី
រដនលង 

ការសភៀសខ្លួន
ពីម៉ាោះកាស់សៅ
មា៉ា ឌី ោះ  
ស ើ វទ្តូវ
ោច់ សពល
សបើររឹរែី 
ម៉ាោះកាស់ 

ការសភៀសខ្លួន
ពីរឹរែីការ
ស វៀតសៅររ
រឹរែីអ ីស្លល ម 
ចំស ោះចាប់
របស់វជា
ទ្បការច្ចំបាច ់

រសងវើ៖ អវីោំងអស់ដែលអល់ស ោះបានហមឃាតវ់ 
និងសៅសលើរាលែរឹនាំរបស់ព  សរពន ិមសនោះ។ 
អនរទ្បទ្ពតឹា៖ ការស វៀត ម៉ា៉ូណា វីគ នងិសផ្សងពវី
សរៀត។  សពលវលា៖ ង្ហរសចញសពលវលាដែលកា
ស វៀតទ្បារពវពិ្រីនុងវ។ រីដនលង៖ ង្ហរសចញពីរដនលង
ដែលកាស វៀតទ្បារពវសលើវ។ពិ្ ីរនងុវ......... 
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(១  ( អ ៉ូសៃសម នី رمحه للاសលារមានទ្បស្លសនថ៍ា៖  
( ទ្តូវបានសគោររ់តពវរចិាម នែំប៉ូងសៅ ការបរិច្ចា រោន មា៉ា កា
ស់ ស ើ រ៏មនិ រ៏ប៉ា ដនាសគមនិោនរ់ំ តន់៉ូវបរិមា របសវ់

ោល់ដតសពលមរែល់មា៉ា ឌី ងវោន់រំ ត់ោររ់តពវរចិារនុ
 ោះសរើបសគបានរំ ត់) ។   

)២  ( មរ ាៈភាពរបស់ណាពីរនងុឆ្ន រំី១០បនាា បព់ីការសភៀស
ខ្លួនស ើ ទ្តូវបានសគប្ាុោះរនុងខ្ាមរបស់អាអ ីសាោះ رضي للا عنها    
(៣) ( សលើ គ្មា នអវលីអជាជាងការចងអលុបង្ហា ញចំស ោះអ ៉ូមា៉ា ត់
វសនាោះសរស ើ គ្មា នអវអីាទ្ររម់រសលើស ើងស ើ ស ើងបាន
ទ្ពមាន ត់រួចរាល់ស ើ ពីវមា៉ាអ ៉ូ ) ស ើ ររួលស្លគ ល់ថាណា
ពីគ្មត់បានបំសពញការររួលខ្ សទ្តូវរួចរាល់ស ើ  នងិបានផ្ា
ល់ន៉ូវស្លរ ដរតំរ៉ូវអ ៉ូមា៉ា ត់ ស ើ ទ្បឹងដទ្បងោ៉ា ងចាស់លាស់
ពិតទ្បារែ សែើមបីអល់ស ោះ  នងិបនសល់រ រន៉ូវស្លរ ជាតទ្មូវ
ការច្ចំបាច់ែ៏ទ្តចោះទ្តចង់បភំលឺ ប់សអា ែ៉ូចជាសៃ្ាមនិង្ហរសរ
ស ើ រ ៉ូតែល់ែសងាើមច ងសទ្កា ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សៅសពលដែលមរែល់មា៉ា ឌី ោះសោ ស វតាិភាព សគបាន
ោរ់បរបញ្ហជ ន៉ូវបណាា ចាបអ់ ីស្លល មដែលសៅសល់ មានែ៉ូច
ជា៖  ាកាត់ )១  ( បួសស្វើហ ី  ីស  ើត អាស សើនសអា 
ស្វើការង្ហរដែលទ្តឹមទ្តូវនិងហមឃាត់ពីទ្បការអាទ្ររ់ 
ស ើ និងចាប់ៗមួ ចំនួនសរៀត ។ 
ចំណា សពលសលើសនោះអល់១០ឆ្ន ំបនាា ប់មរគ្មតរ់៏ស្លល ប ់

)២(  وسالم عليه ()صلوات للا ។ 
ស ើ ស្លសនារបស់គ្មត់សៅមានគឺសនោះស ើ ជាស្លសនា
របស់គ្មត់គ្មា នអវីលអជាជាងការចងអុលបង្ហា ញចំស ោះអ ៉ូមា៉ា ត់ 
សលើវសនាោះសរស ើ គ្មា នអវីអាទ្ររ់មរសលើស ើងស ើ សបើស ើង
បានទ្ពមានអ ៉ូមា៉ា ត់រួចរាលស់ ើ ពីវ។ស ើ ទ្បការលអទ្តូវ
ចងអុលបង្ហា ញចំស ោះវសនោះគឺសៅស តស ើ អវោីំងអស់ដែល
អល់ស ោះទ្សលាញ់និងររួលស្លគ ល់។  ស ើ ទ្បការអាទ្ររ់
ដែលទ្តូវទ្បមានោស់សតឿនពីវគឺ សាីរីរនិងអវីោំ    ណា
ដែលអល់ស ោះមិនច៉ូលចិតានិងទ្បឆ្ំងោច់ខាត។ 
 

ការហមឃាត់ែ៏ធ្ាំសាំនបើមបាំលុត  

ទ្បការត៉ូចៗ 
(រាល់ការហមឃាត់
ោំងអស់ ដែលសគមិន
រំ ត់សលើវន៉ូវ

រ ឌ រមាសោ ដ រ) 

ទ្បការ្ំៗ 
( រាល់អវីោំងអស់ 
ដែលសគរំ ត់
សលើវន៉ូវរ ឌ រមា
សោ ដ រ ) 

សាីរីរត៉ូច  
(មិនសចញពីស្លសនា 

អ ីស្លល ម)   
 

សាីរីរ្ំ  
(សចញពីស្លសនា 

អ ីស្លល ម) 
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(១) ណា ពីទ្តូវបានសគប្ជូន សៅកាន់មន សសោំងអស់ ស ើ 
តាមរ ាៈសរឿងសនោះរាល់ចាប់ោំងអស់ទ្តូវបានសគល បសច្ចល   គឺ
ថាោ៉ា  ួត និងណាសរ៉នីរនុងជនំាន់ណា ពី   និងរនុងសម័ 
ស ើងបចាុបបននសនោះសៅសពលណាការអំ វនាវបានមរែល់ស ើ 
ពួរសគមិនច៉ូលអ ីស្លល ម គឺពួរសគគឺជាអនរទ្បឆ្ំង សបើសោោះជាសគ
រំព ងកាន់តាមអវីដែលម៉ា៉ូសសើនិងអ ីសសើ  عليهم السالم កាន់ពី
ម នមររ៏សោ  ។ 
ស ើ អំពីភសាុតាងសនាោះ ៖ 
១) បនាូលរបស់ទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់៖ 

  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ

٦٤آل عمران: َُّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  

َّ ច៉ូរអនរ )ម៉ូហំមា៉ា ត់(ឱអោះលីគីតាប ស លថាាៈ !ទ្ត ច៉ូរពួរអនរ
និងពួរ  ប់មរររ រយសំែីមួ ដែលសសើាភាពគ្មន រវងពួរស ើង  

អល់ អនរគឺពួរស ើងោំងអស់គ្មន មិនទ្តូវសគ្មរពសកាក រាៈមាា ស់សផ្សងពី
មួ ស ើ និងមិនទ្តូវស្វើសា ៊ីរិរនឹងទ្រង់ន៉ូវទ្បការណា ស ោះ  ُّ     

២) បនាូលរបស់ទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់៖  
 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٹٱٹٱُّٱ
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث

٢٩التوبة: َُّ مك  لك  

َّ ច៉ូរពួរអនរទ្ប  រធជាមួ នឹងពួរដែលគ្មា នជំសនឿសលើអល់ស ោះ 
និងគ្មា នជំសនឿនឹងសៃ្ាបរសលារ ស ើ មិនហមឃាត់ន៉ូវ អវីដែលអ
ល់ស ោះ និងអនរនាំស្លររបស់ទ្រង់បានហមឃាត់ និងមិន កាន់
តាស្លសនាដែលទ្តឹមទ្តូវ )ស្លសនាអ ីស្លល ម)មពួររនុងចំសណា  
ដែលសគបានផ្ាល់គមពីរឱយច ោះٱ  ُّ 

 
 

៣) ទ្បស្លសន៍ណា ពី ))ខ្្ុំសប្និងអនរដែលជីវិតរបសខ់្្ុំរនងុរណាា ប់សៃែរបស់ទ្រង់ គ្មា នោ៉ា   ៉ូឌ ីនិងណាសរ៉នីណាមាន រ់
ដែលស្លា ប់ពខី្្ុំ សទ្កា មរសគមនិសជឿខ្្ុំសរៀត គឺមានដតសាិតរនុងចំសណាមអនរច៉ូលឋានររដតប៉ា សណាណ ោះ ))។ 

)២) រនងុអាោ៉ា ត់សនោះគឺ ស្លើ តបសលើអនរដែលស្វើទ្បការបសងកើត្ាី ។  

អល់ស ោះបានប្ជូនគ្មតស់ៅកាន់មន សសោំងអស់ស ើ  
អល់ស ោះបានោរ់រតពវរិចាទ្តូវស្វើតាមគ្មត់ចំស ោះខ្្ុំរបស់គ្មត់
ោំងពីរឋានគឺ )ជនិ និងមន សស)។ 
ស ើ ភសាុតាងគឺបនាូលរបស់ទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់៖ 

١٥٨األعراف: َُّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ٹٱٹٱُّٱ   
َّច៉ូរអនរ)ម៉ូហំមា៉ា ត់)ស លថា៖ឱមន សសសលារោំង  !ពិត
ទ្បាែរណាស់ខ្្ុំគឺជាអនរនាំស្លររបស់អល់ស ោះមរកាន់ពួរអនរ
ោំងអស់គ្មន  ។ (១) ُّٱ

ស ើ អល់ស ោះបានបំសពញតាមរ ាៈគ្មត់ន៉ូវស្លសនា ។ 
ស ើ ភសាុតាងបញ្ហជ រ់របស់ទ្រង់ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គឺ៖ 

  المائدة:  َُّيت ىت نت مت زت رت  يب  ىب نب مب زب ٹٱٹٱُّٱ 

 َّ សៃ្ាសនោះស ើងបានបំសពញស្លសនារបស់ពួរអនរសអា ពួរអនរ
និងបានបគងគប់សនៀរមា៉ា ត់របស់ស ើងសអា ពួរអនរស ើ ស ើង
បានសទ្ជើសសរីសស្លសនាអ ីស្លល មជាស្លសនារបស់អនរ ُّ  )២(  

និងភសាុតាងដែលបញ្ហជ រ់ពីមរ ាៈភាពរបស់គ្មត់បនាូល 
ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ទ្រង់គឺ៖  خن  حن جن مم خم ٹٱٹٱُّٱ ٱٱ

٣١ - ٣٠الزمر: َُّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من  
َّ ពិតទ្បារែណាស់ អនរ )ម៉ូហំមា៉ា ត់)នឹងស្លល ប់ ស ើ ពិត 

ពួរសគរ៏នឹងស្លល ប់ដែរ ទ្បារែណាស់ បនាា ប់មរ ពិតទ្បារែ
ណាស់ ពួរអនរនឹងស ល្ ោះទ្បដររ គ្មន សៅចំស ោះម ខ្មាា ស់របស់
ពួរអនរសៅសៃ្ាបរសលារ ُّٱ   
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(១) មន សសោងំអស ់ទ្តូវភលរ់រសជ់ាតិស្លល ប់ សោ 

គ្មា នជំរ ស ើ ទ្តូវសគពទ្ងស់សៅសៃ្ាែ៏អស្លា រយ វគឺសៃ្ា
បរសលារបនាា បម់រទ្តូវបានសគជំន ជំំរោះនិងសអា ផ្ល
ប  យសៅតាមរសងវើរបស់វ។  

)២)  នរណាស ើ មិនសជឿសៃ្ាដែលពទ្ងសនិងការ
ជំន ំជំរោះគឺកាស វៀរ     រ៏សទ្ ោះដតវបែិសស្រ៉៉ូរ ន
មួ រនងុចំសណាមរ៉៉ូរ ោងំ  របស់អ មីា៉ា ន់។ 

)៣) ន ួ អាសៃ   ីស្ល ម ជាអនរនាំស្លររ១ី
ស ើ   
ភសាុតាង ពីបនាូលរបស់ អល់ស ោះ  ៖ تعالى 

َّ  جنحن يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ  
ពិតទ្បារែណាស់ស ើងបានផ្ាលវ៉់  ីសអា អនរ 

)ម៉ូហំមា៉ា ត)់ែ៉ូចដែលស ើងបានផ្ាល់វ៉  ីសៅសអា នួ
  និងបណាា ណា ពីបនាា បព់ីគ្មត។់ ُّٱ ររឯអាោម អា
សៃ   ីស្ល ម គឺជាណា ពរីី១ស ើ មានភសាុតាងគឺ
៖ ទ្បារែណាស់ណា ពី  ទ្តូវ បានសគសួរពអីា
ោមថា គ្មត់គឺណា ពីដមនសរ? គ្មត់ស្លើ ថា)ណា ពី
ដែលសគវ៉  ីសអា )។  ស ើ ច ងប្ជប់ណា ពីនងិរ៉
ស ៉ូល គមឺ៉ា៉ូហមា៉ា ត ់។ 
ភសាុតាងគឺបនាូលរបសអ់ល់ស ោះមហខ្ពងខ់្ពស់៖  

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱ

َّ  مفحق  
 

ទីត្រាំ៖ បញ្ច ប់នសែកតី 

មន សសសៅសពលពួរសគបានស្លល បគ់ឺសគពទ្ងស់ស ើងវិញ ស ើ ភសាុ
តាងគបឺនាូលរបស់អល់ស ោះមហខ្ពង់ខ្ពស់ ៖                      

 طه َُّ رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱ

អំពីែីសនោះស ើ ដែលស ើងបានបសងកើតពរួអនរ ស ើ ស ើង នឹងស្វើ
ឱយពួរអនរទ្ត ប់សៅជាែីវិញ)ស្លល ប់)ស ើ )សៅសៃ្ាបរសលារ)
ស ើងនិងបស្ជញ វមាងសរៀតពរួអនរពី )រស់ស ើងវិញ) ٱនិងបនាលូអ
ល់ស ោះមហខ្ពង់ខ្ពស់ ៖ 

نوح َُّ زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ  

 

َّ ស ើ អល់ស ោះបានបសងកើតធាត សែើមរបសព់ួរអនរអំពែីី បនាា ប់
មរទ្រង់នងឹស្វើឱយអនរវិលទ្ត ប់សៅរនុងែីវិញ ស ើ ទ្រង់រប៏ស ា
ញពួរអនរពីវវិញផ្ងដែរ )សៅសៃ្ាបរសលារ)ٱ   បនាា ប់ពីពទ្ងស់

ស ើងវិញ ទ្តូវសគកាត់សសចរាី នងិ ផ្ាល់សអា ផ្លប  យដែលពួរ
សគបានស្លង។ ភសាុតាងគឺបនាូលរបស់ទ្រង់៖  

  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱ
 زن

 

َّ ស ើ អវីៗដែលសៅសលើសមឃជាសទ្ចើនជាន់នងិអវីៗដែលសៅសលើ
ដផ្នែី គជឺារមាសិរធិរបស់អល់ស ោះ ដែលទ្រងន់ងឹតបសនងចំស ោះ
ពួរដែលបានទ្បទ្ពតឹាបាបរមាឱយសមសៅនឹងអវីដែលពួរសគបាន
ទ្បទ្ពឹតា។ ស ើ ទ្រង់នងឹតបសនងចំស ោះបណាា អនរដែលបានស្លង 
អំសពើលអន៉ូវផ្លប  យែល៏អទ្បសៃព )ឋានសគួ៌ា) (១) ٱٱ ُّ   
ស ើ នណាដែលបែិសសែ សៃ្ាបរសលារគឺកាស វៀរ សោ ភសាុ
តាងគបឺនាូលរបស់ទ្រងែ់៏មហខ្ពងខ់្ពស់៖ 

حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب ٱُّٱ  

 

َّ ពួរដែលទ្បឆ្ំងបានគតិថាាៈ ពរួសគនងឹមនិទ្តូវបានសគស្វើ ឱយរស់
ស ើងវិញស ើ ។ ច៉ូរអនរ)ម៉ូហំមា៉ា ត់)ស លថាាៈ មិនដមន ែ៉ូសច្ចន ោះ
សរ ស៉ូមសប្នងឹមាា ស់របស់ខ្្ុ ំពរួអនរពតិជានងឹទ្តូវសគស្វើឱយ រស់

បនាា បម់រពួរអនរនឹងទ្តូវសគទ្បាប់ឱយែងឹន៉ូវអវីដែលពួរស ើងវិញ 
អនរធាល ប់បានទ្បទ្ពឹតា។ ស ើ ោងំសនាោះគឺជាការង្ហ ទ្សួលបផំ្ ត 
ចំស ោះអល់ស ោះُّٱ  (២)   

ស ើ អល់ស ោះបានប្ជូនរ៉ស ៉ូលោំងអល់ជាអនរផ្ាល់
ែំ ឹងលអនិងជាអនរទ្បមាន បនាូលរបស់អល់ស ោះ     سبحانه وتعالى

١٦٥النساء: َُُّ رت يب ىب ٹٱٹٱُّٱ  
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ម៉ូហំមា៉ា តម់ិនដមនជាឪព ររបស់អនរណាមាន រ់រនងុ 
ចំសណាម ប រសរបសព់ួរអនរស ើ  រ៏ប៉ា ដនាគ្មតជ់ាអនរ
នាំស្លររបស់អល់ស ោះ នងិជាណា ពីច ងសទ្កា បងអ
ស់។ស ើ អល់ស ោះែឹងបំផ្ តន៉ូវរាល់អវីៗោំអស់     ُّ  

 រាល់អនរដែល អោះអាងថាសគគឺជាណា ពី នងិអនរ
ររួលស្លរបនាា បព់ីណា ពី សគគឺជាអនរដែលរ  
រ់  និង ជា  អនរកាស វៀរ  ស ើ រាល់អនរដែលបានសជឿ
អនរដែលអោះអាងសនោះ សគគឺជាអនរកាស វៀរែ៉ូចគ្មន  ៕ 
អល់ស ោះបានប្ាួន បណាា លរ៉ស ៉ូលនិងណា ពី សអា 
ផ្សពវផ្ា និងោស់សតឿន ស ើ ពួរសគោំងអល់ឯរភាព 
រនុងការអំ វនាវសៅររសៅស ត ស ើ ទ្បឆ្ំងត គ ូត  
សាីរីរ និងទ្គប់ទ្សោប់របស់វ ។ 
ភសាុតាងគឺបនាូលអល់ស ោះ  ថា ៖  سبحانه وتعال   

َّٱيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ  
َّ  ស ើ ជាការពិតណាស់ រាល់ទ្បជាជាតិនីមួ ៗស ើង

បាន ដតងតាំងអនរនាំស្លរមាន រ់  គឺទ្គប់ទ្រុមោំងអស់ ។ ُّٱٱ
សោ សគបង្ហគ َّ    َّ  مب زب رب ُّ ប់ពួរសគឱយ

សគ្មរពសកាក រាៈ ចំស ោះអល់ស ោះ គឺការសគ្មរពអល់ស ោះ ُّٱ
ដតមួ ។ 
َّىب نب ُّ   َّនិងសជៀសវងពីត គ ូត ُّٱ   

ច៉ូរពួរអនរោរត់ គ ូតសោ ដ រ និងពួរអនរសៅសោ 
ដ រ ស ើ សនោះជាការហមឃាតោ់ច់ខាត និងការសៅ
សអា ឆ្ា  ពីពួរសគ ស ើ វគឹជាការសទ្មាច់ បានន៉ូវ
ភាពទ្ជោះទ្ស ោះ ពីសាីរីរ និងទ្រុមរបស់វ។ 
 អល់ស ោះបានោរ់រតពវរិចាសលើខ្្ុំោំង   សអា 
ទ្បឆ្ំងនិងត  គូត មួ ។និងមានជំសនឿសលើទ្រង់ដត  ស ើ 
បាច់ទ្តូវដតទ្បឆ្ំងច្ចំ នឹងត  គូត ម ននិងមានជំសនឿសលើ 

អល់ស ោះ។ 

 

َّ គឺបណាា អនរនាំស្លរដែលជាអនរផ្សពវផ្ា ែំ ឹងរីររា  និងជាអនរ
ោស់សតឿនទ្ពមានُّនួសអាសៃ   ីស្ល ម ជារ៉ស ៉ូលរី១ ស ើ  រ៉ស ៉ូលច ង
សទ្កា គឺម៉ា៉ូហំមា៉ា ត់ រ៏ជាណា ពីច ងសទ្កា ផ្ងដែរ ។ ភសាុតាង ដែលថា 
នួ   السالم عليه ជារ៉ស ៉ូលរី១ សោ បនាូលអល់ស ោះែ៏មហ
ខ្ពង់ខ្ពស់  ៖  

َُّ  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ  

 

َّ ពិតទ្បារែណាស់ ស ើងបានផ្ាល់វ៉  ីឱយអនរ)ម៉ូហំមា៉ា ត់)ែ៉ូចដែល
បនាា ប់ពីគ្មត់វ៉  ីសៅឱយនួ  និងបណាា ណាពី ស ើងបានផ្ាល់ (៣) ُّٱ   

អល់ស ោះបានោរ់រតពវរិចាសលើខ្្ុំោំង   សអា ទ្បឆ្ំងពីត គ ូត 
)الطاغوت( និងមានជំសនឿសលើទ្រង់ដតមួ ។អ ីបន៉ូសៃរ ឹម رمحه هللا បាន

ថា៖ ))   (الطاغوت) ដែលអវី ខ្្ុំបានទ្បទ្ពឹតា ួសដែនរំ ត់សៃនការ
សគ្មរពមាា ស់ អនរដែលសគតាម និងសមែឹរនាំ))ស ើ អ ៉ូមា៉ា ត់ោំងអស់ បាន
ច្ចត់តាំងរ៉ស ៉ូលមាន រ់សៅកានព់ួរសគ ពីនួ  عليه السالم រ ៉ូតែល់ ម៉ា៉ូ
ហំមា៉ា ត ់ សអា សគ្មរពទ្រង់ដតមួ គត់ ស ើ ហមឃាត់ពួរសគន៉ូវការ
សគ្មរព ត  គូត )الطاغوت(   ។ 
ស ើ ភតាុតាងគឺបនាូលរបស់ទ្រង់មហខ្ពង់ខ្ពស់ ៖ 

  ىبيب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ
ស ើ ជាការពិតណាស់ រាល់ទ្បជាជាតិនីមួ ៗស ើងបាន ដតងតាំងអនរ
នាំស្លរមាន រ ់ សោ សគបង្ហគ ប់ពួរសគឱយសគ្មរពសកាក រាៈ ចំស ោះអល់ស ោះ 
និងសជៀសវងពីត គ ូតតវ៉ស គៀត (طواغيت) គឺមានសទ្ចើនស ើ រាល
មា៉ា ស ីែឹរនាំរបស់វមានទ្បាំ ៖អ ីប ីស(ابليس)  អល់ស ោះបានបណាា
ស្ល(ស ើ ទ្ពឹោធ ច្ចរយសៅរដនលងសនោះទ្បារែណាស់ទ្រង់ ោរ់បណាា ស្លរវ
ទ្គ្មន់ដតផ្ាល់ពត៌ាមាន) នរណាដែលសគបានសគ្មរពស ើ វ ល់ទ្ពម  
អនរដែលអំ វនាវសអា សគសគ្មរពខ្លួនវ អនរដែលអោះអាងថាែឹងសរឿងអា្៍
រំបាំង ស ើ និងអនរកាត់សសចរាីន៉ូវអវីដែលវមិនដមនការប្ាុោះមរពីអល់
ស ោះ ។ ភសាុតាងពីបនាូលអល់ស ោះ៖ 

  هي مي خي حي جي ٰه جهمه هن  من خن حن ممجن خم حم جم ٱُّٱ

َّ  مب هئ مئ  
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   َّٱمي خي حي جي ٰه ُّ 
 َّ ស ត សនោះ អនរណាដែលគ្មា នជំសនឿសលើ ត គ ូត ដតមាន
ជំសនឿសលើអល់ស ោះ សនាោះ  ٱ ُّ  

 ស ើ ត គ ូត   الطاغوت  វគឺជាអវីដែលខ្្ុំអល់ស ោះ
បានទ្បទ្ពឹតា ួសដែនរំ តស់ៃនមាា ស់ដែលទ្តូវសគ្មរព)ែ៉ូច
ជាែ ំ ា្ សែើមសឈើ)ឬអនរដែលសគតាមែ៉ូចជាសមែឹរនាំ
អាទ្ររ់ )សមែឹរនាំដែលសចញពីការទ្បតិបតាិអល់ស ោះ)   
ឬអនរដែលសគស្លា ប់បង្ហគ ប់)។ស ើ តវ៉ស គៀត 

(الطواغيت(  មានសទ្ចើន ៖ ដែលរាលែឹរនាំវទ្បាំ 
អ ីប ីស)ابليس) អល់ស ោះបានបណាា ស្ល)ស ើ 
ទ្ពឹោធ ច្ចរយសៅរដនលងសនោះទ្បារែណាស់ទ្រង់ ោរ់បណាា
ស្លរវទ្គ្មន់ដតផ្ាលព់ត៌ាមាន) នរណាដែលសគបានសគ្មរព
ស ើ វ ល់ទ្ពម  អនរដែលអំ វនាវសអា សគសគ្មរពខ្លួន
វ អនរដែលអោះអាងថាែឹងសរឿងអា្៍រំបាំង ស ើ និងអនរ
កាត់សសចរាីន៉ូវអវីដែលវមិនដមនការប្ាុោះមរពីអល់ស ោះ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

គ្មា នការបងខិតបងខំស ើ សៅរនុងស្លសនាអ ីស្លល ម។ ពិត ទ្បារែណាស់ 
ការពិតបានបង្ហា ញចាស់ពីទ្បការមិនពិត។ ស ត សនោះ អនរណាដែលគ្មា ន
ជំសនឿសលើត គ ូត ដតមានជំសនឿសលើអល់ស ោះសនាោះ សគទ្បារែជាបាន
ទ្បកាន់ខាជ ប់ន៉ូវដខ្សែ ៏
រឹងមាំ )ស្លសនាអ ីស្លល ម(      ُّស ើ សនោះគឺអតាន័ ( هللا  إل  إله  ل   )  
និងរនុងហ ាីស  (( នាំម ខ្គឺទ្បការច្ចំបាច់ អ ីស្លល ម  ស ើ សរសរទ្ររបស់
វគឺ ស ត (الصالة)  និង ការពួនសលើររមពស់របស់វគឺ  ីស  ើត 

 ((  រនុងផ្លូវអល់ស ោះ  (اجلهاد)
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បញ្ច ប់នសែកត ី
ច្ចំបាច់សលើប គគលដែលមានគតិ ទ្តូវសផ្ា តការ រចិតារ រខោរ់សអា ដមនដរនសលើខ្លឹមស្លរែ៏អស្លា រយសនោះ និងររាសោ  

ពិសសសបផំ្ ត ន៉ូវអវីដែលរាប់រងពឹងដផ្អរពធីាត សែើម ដែលច្ចំបាចឯ់សលើវរាល់មន សសោងំអលរ់នុងផ្នូររបស់សគ។ 

 
 

 

ការកាត់កតីនលសងពីការបញ្ចុ េះរបស់អ្ល់ន េះ មនការដវកដែក 
 

 كفر   دون كفر
អនរណាដែលររួលទ្បារែថា ចាប់ដែលប្ាុោះសផ្សងពីអ
ល់ស ោះគឺមិនទ្តឹមទ្តូវ ដតវកាត់សសចរាីសោ សលងសលើច 

ចង់បានអំណាច ឬសផ្សងពីសនោះសរៀត 

 أكرب كفر
អនរណាដែលររួលស្លគ ល់ទ្បារែថា ចាប់មន សសរ៏ែ៉ូច

ចាប់អល់ស ោះ ឬរ៏លអជាង 

អិុ្បន៉ូនគ រមបានដបងដែក  ីនេើត الجهاد  ជាបួនែាំោក់កាល 

والبدع الظلم  أرابب جهاد  
 واملنكرات 

ស្វើស ើងសោ សៃែ 
 រយសំែ ីនិង ចិតា 
 

واملنافقي  كفر ال  جهاد  
គឺស្វើរនុងចិតា រយសំែី 
ទ្រពយសមបតាិ និង 
ខ្លួនទ្បា    

الشيطان  جهاد  
គឺស្វើស ើងសោ សបាោះបង់
ទ្បការមនាិល) សាីរីគ)្ំនិង
ត៉ូច) របសងកើត ា្ីកា ) និង

តណាា   

النفس  جهاد  
គឺស្វើស ើងសោ ចំសនោះែឹងនិង
ការអន វតាន៍ ស ើ អំ វនាវ
សៅររផ្លូវអល់ស ោះ និងទ្បរប 

សោ ភាពអត់ ា្ត ់

សនោះគឺអល់ស ោះដែលែឹង និងការជ៉ូនពរពីអល់ស ោះមរសលើម៉ា៉ូហំមា៉ា ត់ នងិទ្រុមទ្គូស្លរ ស ើ និងបណាា មិតារបស់គ្មត់ 
ររួលភាពស ខ្ស្លនា 
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ស្លគ ល់អល់ស ោះ នងិ ណា ពី និងស្លសនាអ សី្លល មសោ មានភសាុតាង
បញ្ហជ រ់(គឺទ្គឹោះោំងបី(  

 
ចំសនោះែឹង 

ច
ឡំណា

រ
ទំ
្
ប
នួ
ន
ិ្
ភ
ស
តុតា
្
ព
៊ីវា
 )
ស
ហរូ៉ាស
 ់អា
ល
អ់
ហ ស
រ៉ា(ូ

 

ម
លូ
ោ
ឋន
ទ្គ
ោះទំ
្
៣
)គ
ជា
កា
រស
ឡ
េ្ប
ស
នំ
រួក
នុ្
ផ
នរូ(
 ប
ណា
ត
ភ
ស
តុតា
្
រប
ស
វា
 ឡ
ហ
ត
 អ
វ៊ីឡយ
ើ្
ស
កិ
ា

 

ឡៅ
ឡហ
ត
 ឡ
ហ
ត
 អ
វ៊ីឡយ
ើ្
ឡរ
ៀន
ព
៊ីទ្គ
ោះទំ
្
ប
៊ី ?
 អ
វ៊ីឡៅ
លែ
ល
បា
ន
ផ
ល
ទ្ប
ឡោ

ជ
ន
ព៍
៊ីកា
រស
កិ
ា
រប
ស
វា
?
 

ចំសនោះវិជាជ ោមោសលើការអន វតាន៍ទ្បសិនសបើស្វើតាមសបើមិនអ្ជឹងសរវនិងច្ចរសចញអនរ
សចោះសោ មានចំស ោះមិនអន វតាន៍ ទ្តូវសគោរ់សោសម នអនរដែលស្វើព  សរពនិ ម 

  
 ការអន វតាន ៍

លរខ័ សលើការអំ វនាវមាន៖ សស្លា ោះទ្តង់ ចំស ោះែឹងខាងចាប់ ទ្តូវស្លគ ល់ពី
ស្លា នភាពអនរដែលទ្តូវអំ វនាវ គតិប ឌ តិ នងិអត់្ាត ់ 

 

 
ការអំ វនាវ 

 

អវីដែលម នែបំ៉ូងទ្តូវអំ វនាវសៅររគឺសៅស ត សនោះជាការអំ វនាវរបស ់
ណា ពីនិងរ៉ស ៉ូល ស ើ ែំណារ់កាលខ្ពស់បផំ្ តរនងុការអំ វនាវគ ឺ

សៅស ត  សនាោះគឺបែិសស្ពពី  សរពនិ ម។ 
ការអត់្ាត់សលើការសគ្មរពអល់ស ោះែ៉ូចជា )ស ត) មនិស្លងរំ  សនិងអ
ល់ស ោះ ែ៉ូចជា)ច ងការ) សលើសជាគវសនាជ៉ូរចតដ់ែលអល់ស ោះរំ ត់ ែ៉ូច

ជា)ភាពទ្រីទ្រ) 

 
អត់្ាត់សលើបញ្ហា

លំបារ 
ចង់និោ ថា គអឺត់្ ាតព់ាោមសលើចំស ោះ)ការសិរា) ការទ្បទ្ពឹតា និង

បនាា បម់រការអំ វនាវ  
ររួលស្លគ  " الربوبية توحيد"  ល់មាា ស់មានដតម ួ ច្ចំបាច់ទ្តូវច្ចត់រ រខទ្រង់ជាមាា ស់ដែលទ្តូវសគ

សគ្មរពដតមួ គត់ ស ើ សៅស តអ ីស្លា រ នងិ ស ហីវ ត  )الصفات ُو األسماء )  

ច
ំឡណា

រ
ទំ
្
ប
៊ី  

សស្លា( " األلوهية توحيد"  ោះទ្តង់) ៖ទ្បារែណាសអ់ល់ស ោះមិនអ្ាទ្ស័ សលើប គគលណាមាន រ់ស្វើ
ការច៉ូលរួមស ការ ៍ជាមួ ទ្រង់ស ើ រនុងការសគ្មរពទ្បតបិតាចំស ោះទ្រង់ មនិថាមា៉ា  អ ីកាត់សៅ
ជិត ស ើ ណាពីដែលសគបានប្ជនូមររ៏សោ ។ 
ការសជៀសវងពី សាីរីរ )الشرك(  និងទ្រុមរបស់វ ៖ សោ ចិតា(សអប់កាស វៀរ) សោ  រយសំែី          

٢٦: الزخرفَُّ ىث نث مث زث رث ٹٱٹٱُّٱ  

ٱٱَّ  ពិតទ្បារែណាស់ ខំុ្្មិន រ់ព័នធ នឹងអវីដែលពួរអនររំព ងសគ្មរពសកាក រាៈសនាោះស ើ  ُّ 

 ( សោ អវាៈ វាៈ ) គឺមិនទ្តូវមានការច៉ូលរួមរនុង ពិ្ីប  យ និងរមាវី្ី និងការស្វើែ៉ូចពួរសគٱ



 

47 

( الحنيفية(  ៖គឺជាស្លសនាដែលង្ហរសចញពីទ្បការព  សរពនិ ម ដែលសផ្ា តសៅសលើទ្គឹោះ សស្លា ោះសរ និងសៅ
ស ត 

ម
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ា
ព
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ជ
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ស
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 សៅសពលដែលស្វើអវីសអា សៅជាចំនួនមួ ។   وحدالشيء ، توحيدا يوحد وحد ៖ គឺមរពី  لغة
៖ វគឺររួលស្លគ  شرعا ល់អល់ស ោះដតមួ  ន៉ូវអវីដែលរំ ត់សំរាប់ទ្រង់ែ៉ូចជាភាពជាមាា ស់  

(الربوبية(    ភាពដែលទ្តូវសគសគ្មរពដតមួ   )األلوهية)    ស ើ បណាា ស ា្ ោះនិងលរខ ាៈ 
( والصفات األسماء(    ស ើ វមានបីទ្បសភរ 

" الربوبية توحيد"    ការររួលស្លគ ល់អល់ស ោះដតមួ ជាអនរស្វើអវីៗោំងអស់ ររួលស្លគ ល់អល់ស ោះដតមួ 
ជាអនរបសងកើត ទ្គប់ទ្គង និងសរៀបចំ 

" األلوهية توجيد"  ការសគ្មរពអល់ស ោះដតមួ  ឬការស្វើអវីរបស់ខ្្ុំសែើមបីអល់ស ោះ  
" والصفات األسماء يدتوح"  ររួលស្លគ ល់អល់ស ោះ ន៉ូវអវីដែលទ្រង់បានោរ់នាម និងអវីដែលទ្រង់បានពិព ៌ានា

ផ្ា ល់រនុងគមពីររបស់ទ្រង់ ឬសលើអណាា តអនរនាំស្លររបស់ទ្រង់ ស ើ សនាោះគឺការ ររួល រអវដីែលទ្រង់បាន
បញ្ហជ រ់ផ្ា ល់ និងបែិសស្ន៉ូវអវីដែលទ្រង់បែិសស្ មិនបាូរអតាន័  បែិសស្លរខ ាៈ មិនសួរពីរសបៀប និង
សទ្បៀបស្ៀប 

សាីរិរ គឺការបួងសួងអវីសផ្សងជាមួ ទ្រង់ )سبحانه) វជាបាបរមាែ៏្ំសសមបើមរនុងសលារ 
ស្លគ ល់អល់ស ោះ وتعالى سبحانه   ៖នណាជាមាា ស់របស់អនរ? សតើអនរស្លគ ល់អល់ស ោះសោ អវី? ស ើ មាា ស់គឺ
ជាអនរដែលសគសគ្មរព ដផ្នរៗសៃនការសគ្មរពចាប់អនរដែលបដងវអវីមួ សៃនការសគ្មរពសផ្សងពីអល់ស ោះជាមួយនិ្

ផ្សាុតាង 

ម
ូល
ោ
ឋន
ទ្គឹ
ោះតា
្
ប
៊ី 

ស្លគ ល់ស្លសនាអ ីស្លល មសោ ភសាុតាង  និ មន័ អ ីស្លល ម  លំោប់ស្លសនា  រ៉៉ូរ នអ ីស្លល ម និ មន័ សសាើ
ស  ើឌាស់ រ៉៉ូរ នអ ីមា៉ា ន់ ដផ្នរៗរបស់វ សអៀ ស្លន ភសាុតាងសៃនលំោប់ស្លសនា និមិតាសញ្ហា  សៃ្ាបរសលារ  

ស្លគ ល់ណា ពីរបស់ទ្រង់ ដខ្សទ្ស  របស់គ្មត់  ការទ្បស៉ូទ្តរបស់គ្មត់ អា  របស់គ្មត់ ភាពជាពាការ ី
និងស្លររបស់សលារ  ទ្សុររបស់សលារ  គតិប ឌ ិតសៃនការដតងតាំងរបស់សលារជំនាន់អំ វនាវរបស់គ្មត់

សៅកាន់សៅស ត ការស្វើែំស ើរនិងការស ើងសលើសមឃ 
(والمعراج اإلسراء)     រដនលងនិងសពលណាដែលសគបានោរ់រតពវរិចាស ត? ការភាសខ្លួន  
គឺចាប់ និងសពលវលារបស់វ សពលណាសគបានោរ់ចាប់សផ្សងសរៀត? រ ាៈសពលសៃនការ 

អំ វនាវ ការបាត់បង់ជីវិតរបស់គ្មត់ អវីដែលសលារនាមំរដែលមានរនុងស្លសនា ការប្ជូនសលារជារ៉ូសៅសំ
រាប់មន សសនិងជិន ស្លសនាែ៏សពញសលញនិងលាបសកាក រាៈោ៉ា ងទ្គប់ទ្គ្មន់ ។ 
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ការពទ្ងស់ស ើងវិញបនាា បព់ីស្លល ប់ និងការជំន ំជំរាៈសលើរសងវើ(ដែលបានទ្បទ្ពឹតាិ)ការសរើតកាស វៀរចំស ោះជន
ណាដែលបែិសសែពីការពទ្ងស់សនោះ តួនារីរបស់បណាា រ៉ស ៉ូលនិងការអំ វនាវរបស់ពួរសគ បណាា លរ៉ស ៉ូលរី
មួ  និងច ងសទ្កា  រ៉៉ូរ នោំងពីររបស់សៅស ត៖ ទ្បឆ្ំងត គូត(الطاغوت) និងមានជំសនឿសលើអល់
ស ោះ និ មន័ ត គូត( غوتطاال )  រាលែឹរនាំរបស់ត គូត លរខ ាៈទ្បឆ្ំងនិងត គូត  អតាន័ 
( للا إال الإله )  អ ីស្លល មគឺជារាលស្លសនា សរសរទ្រស្លសនាគឹស ត(الصالة)  រំព៉ូលសៃន

ស្លសនាគឺ  ីស ើត(اجلهاد)។ 

ឡស
ច
ក
ត៊ីប
ញ្
ាប

 ់

ម
លូ
ោ
ឋន
ទ្គ
ោះទំ
្
៣
)គ
កា
រស
ឡ
េ្ប
ន
វូស
នំ
រួក
នុ្
ផ
នរូ(
 ប
ណា
ត
ភ
ស
តុតា
្
រប
ស
វា
 ឡ
ហ
ត
 អ
វ៊ីឡយ
ើ្
ស
កិ
ា

 

ឡៅ
ឡហ
ត
 ឡ
ហ
ត
 អ
វ៊ីឡយ
ើ្
ឡរ
ៀន
ព
៊ីទ្គ
ោះទំ
្
ប
៊ី ?
 អ
វ៊ីឡៅ
ជា
ផ
ល
ទ្ប
ឡោ

ជ
ន
ល៍ន
កា
រស
កិ
ា
រប
ស
វា
? 

ការស្វើស ើងតាមអវីដែលមានរនុងស ៉ូសរ៉ាោះ អាល់អ  ស(العصر) 
(ចំស ោះ ទ្បតិបតាិ អំ វនាវ និង អត់្ាត់) 

 
ការរប់ចិតា 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ទ្បសភរ 
  សី ើត 

 
បាបរមា្ំ )អវីដែលសគសរៀបចំ រ ឌ រមា សំ

រាប់វសោ ដ រ) 

 
 
 

ចំ ង់តណាា  

 
 
 

ការរប់រល់និង 
សៃសាតន 

បាបរមាត៉ូច )រាល់អវីដែលជាទ្បការហរា ំ
ដែលមានការសរៀបចំរ ឌ រមាសំរាប់វសោ 

ដ រ) 
សាីរិរ្ំ )សចញពីស្លសនា) សាីរិរត៉ូច  

ទ្បការមិន
ចាស់លាស់ 

ទ្បការបសងកើត ា្ី 

 
គឺការស្វើស ើងសោ ចិតា  រយសំែី  កា វិការ និង្វកិារ 

រប់រល់និងកាស វៀរ
ស ើ និង 
 ម៉ា៉ូណា វីរ 

 
គឺស្វើស ើងសោ សៃែ  រយសំែី និង ចិតា 

រប់រល់អនរបំ ន 
បសងកើត ា្ី និងទ្បការ

អាទ្ររ់ 
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វជាអវីដែលខ្្ុំអល់ស ោះបានស្វើ ួសទ្ពំដែនចំស ោះអវីដែលទ្តូវសគ្មរព )ែ៉ូចជា ែ ំ្ា និង
សែើមសឈើ) ឬអនរដែលសគសែើរតាម )អ ៉ូ មា៉ា រអាទ្ររ់)ឬ អារដែលទ្តូវសគសគ្មរព)ែ៉ូចជា
សមែឹរនាំដែលមិនសគ្មរពអល់ស ោះ) ត គូតមានសទ្ចើន សមែឹរនាំរបស់វមាន៥ ៖ អ ីបលី
សអល់ស ោះោរ់បណាា ស្លរ )ស ើ ប គគលសៅរីសនោះគឺអល់ស ោះបានោរ់បណាា ស្លរសគ
ជាសរឿងផ្ាល់ែំ ឹង) អនរដែលទ្តូវបានសគសគ្មរព ស ើ សគ ទ្ពមររួល  អនរដែលសៅ
មន សសសអា សគ្មរពខ្លួនសគ អនរដែលអោះអាងថាសគែឹងសរឿងអា្៍រំបាំង និងអនរកាត់សសចរាី

តាមអវីដែលមិនមរពីអល់ស ោះ ។ 

 

 

 

អប៊ីជឡំនឿ 

  

អល់ស ោះមហែឹង និងការជ៉ូនពរជ័ សលើម៉ា៉ូហំមា៉ា ត់ ស ើ បណាា ទ្រុមទ្គូស្លរ មិតាភ័រា របស់គ្មត់ និងស៉ូមមាន
សសចរាីស ខ្ 
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ច៉ូរសទ្ជើសសរីសចំសលើ ទ្តឹមទ្តូវ សៅចសនាល ោះវង់ទ្រចរ )  ) ោងំពីរ 
1. អនរចងទ្រងម៉ូលោឋ នទ្គឹោះោំងបី )ម៉ូហំមា៉ា ត ់ពនិស ៉ូសៃ មា៉ា ន អាល់ តាមីមី - ម៉ូហំមា៉ា ត់ ពិនអាបឌ់ លវហប់ - ោងំ

អស់ដែលបានសរៀបរាប)់ 
2. ម៉ូលោឋ នទ្គឹោះោំងប ីវគជឺាការសសងខបអំពសីំនួរសៅរនុងផ្នូរ ) ទ្តូវ   - ខ្ ស ) 
3. អនរនពិនធបានបួងសងួជ៉ូនចំស ោះអនរអាន រនុងម៉ូលោឋ នទ្គឹោះោំងបី មាន ) ពីររដនលង - បីរដនលង ) 
4. សសៀវសៅរបស់អនរចងទ្រងវមានភាពខ្ សដផ្លរពីសគសៅទ្តង់ចនំ ច៖ )ទ្បសោគង្ហ ទ្សួល - និោ ជារួម បនាា ប់

មរបរទ្ស្ល លអំិត - ភសាុតាងសចញពីអាល់គួរអាន នងិស  ណោះ - ការបួងសួងសអា សសិស - ស្លើ តបសៅនិង
ភាពមនិចាស់លាស់របសព់ួរជំនាន់្ាី - មានការបរទ្ស្ល ជាសទ្ចើន - ស្វើសអា សំ ៉ូ រសំខាន់ៗនងិស្លើ តបនងឹវ 
- អល់ស ោះបានោរ់ការររួល រចំស ោះវ - ទ្តូវោំងអស់ ) 

5. សសចរាីដនទ្គឹោះោងំបីអាចដបងដចរនងិស្វើជាមាតិការសៅជា )៥  -  ៦)ដផ្នរ 
6. ការសរៀនសៅស ត គឺ )ហវ រឌ៉ូគីហវ ោ៉ា ស់   -   ហវ រឌ៉ូអ ីន ) 
7. ភសាុតាងរបស់ បញ្ហា ោំងបួន៖ ស ៉ូសរ៉ាោះ  )អាល់អ  សរ៉៉ូ - អាល់ អ ីសឃាល ស ) 
8. អនរដែលសរៀនស ើ វមនិអន វតាន៍តាមវ គឺទ្សសែៀងសៅនឹង ) ណាស រ៉  -   ោ៉ា   ៉ូឌី  -   ែ៉ូចោំងពីរដតមាង) 
9. ដបងដចរការអត់្ ាត់ ជា )   ពីរដផ្នរ -  បីដផ្នរ ) 

10. អតាន ័សំែី អ ីមា ំ ស្លា  វអី ី រនុងស ៉ូសរ៉ាោះ អាស់ អ  សរ៉៉ូ គឺថា ៖ )ទ្គប់ទ្គ្មន់រនងុការសលើរអំនោះអនំាង - ទ្តូវមានស ៉ូសរ៉ាោះ
សផ្សងមរបដនាមសរៀត ) 

11. នណាវមានជំសនឿមួ  រនុងចំសណាមដផ្នរោងំ  របស់សៅស ត គឺវមិនដមនសាិតសលើអនរដែលសជឿអល់ស ោះដត
មួ សនាោះសរ )ខ្ ស - ទ្តូវ ) 

12. ការសចៀសឆ្ា  ពីទ្បការសាីររិ នងិបណាា ពរួរបសវ់ )អបីជំសនឿសផ្សងៗសរៀត) គឺស្វើស ើងសោ  ៖ ) ចិតា អណាា ត 
និង កា វិការ  -  សោ ការសជៀសវងសៅការទ្បទ្ពឹតានិិងរតាា ជំរ ញ -   រមួោំងអស់) 

នតសសាកលបង អ្ាំពីម៉ូលែឋនត្គរេះទាំងបី និងបោត ភសតុតាងរបស់វ 
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13. ន័ ថា អាលម់ា៉ា ស្ល ីត សៅរនុងបនាលូរបស់ទ្រង ់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់ ) هلل المساجد وأن ) គឺ៖ )មា៉ា សាិតដែលស្លងសង ់
-     អវាៈ វាៈដែលស ៉ូជ៉ូត  -  ែីដែលដគស ៉ូជ៉ូតសលើវ  -  ន័ ោំងអស់ នងឹ ) 

14. មាគ្ម៌ា ស្ល  វ ) បង្ហា ញន៉ូវភសាតុាងបនាា បម់រជសំនឿ -  សជឿស ើ រួចស ំបស្ាញន៉ូវភសាុតាង ) 
15. នណាដែលវសងវងពី អ ៉ូ មា៉ា ររបសព់ួរស ើង គវឺែ៉ូចជា ) អាល់ោ៉ា   តួ  -   អាល់ ណាស រ៉ ) 
16. នណាដែលវសងវងពី អនរថាវ  បងគំរបសព់ួរស ើង គវឺែ៉ូចជា ) អាល់ោ៉ា   ួត  -   អាល៉ា ណាស រ៉ ) 
17. ចំសណារបញ្ហា ោំងបី វគឺម៉ូលោឋ នទ្គឹោះោងំបី នងឹស ើ   ) ទ្តូវ - ខ្ ស ) 
18. ការបួងសងួដបងដចរ សៅជា ) បងួសួងន័ ជាអ ីស ពើឌាស់នងិមា៉ា សអា ោះ  -  កាបួងសងួ រយសែំីសោ ស្លា ន

ភាព ការបងួសួងសៃន រយសែំីសោ តំរ៉ូវការ) 
19. ការបួងសងួមា៉ា សអា ោះសគដបងដចរជា ) ពីរដផ្នរ  -   បួនដផ្នរ ) 
20. ការសជឿជារ់សៅសលើម៉ូលស ត  មន សសដបងដចរសៅជា) ពីរភាគីនិងរណាា ល  សាីរីរ្ំ ត៉ូច និងអាចស្វើបាន) 
21. វទ្តឹមទ្តូវ ការស ជំំន ួ(اإلستغاثة) ចំស ោះមន សសសលារ )ជារ៉ូសៅ   -   សៅអវីដែលសគមានសមតាភាព  -  រនុង

អវីដែលសគមានសមតាភាជាមួ លរខខ្័ ឌ បួន) 
22. អតាន ័ រយ )ُهللاُإلُإلهُُل )  ៖ )សមតាភាពសលើការបសងកើតភាពអស្លា រយ -  គ្មា នមាា ស់ដែលសគសគ្មរពសផ្សងសលើរ

ដលងអល់ស ោះ  - គ្មា នមាា ស់ពតិទ្បារែដែលទ្តូវសគសគ្មរពសលើរដលងដតអល់ស ោះដតមួ គត់  -  ោំងអលន់៉ូវអវី
ដែលបានសរសសរ) 

23. ការបទ្ងួបបទ្ងួម រវងបណាា លស្លសនា )ស្វើសៅបាន -  ឌ៉ូសសើ្ ំ  -  សរើតការស វៀរ ) 
24. ភសាុតាងដែលថាមានអល់ស ោះ សោ សសចរាីសសងខបគឺ៖ ) មានសទ្ចើន  -  បនួ) 
25. សតើ សំរាបប់ណាា មា៉ា  អ ីកាតគ់ឺមានចិតា  ) ទ្តូវ  -  ខ្ ស ) 
26. រំនាររ់ំនងសៅស ត)التوحيد) ជាមួ ជំសនឿ)اإليمان)  គឺថា ៖ ជំសនឿជាលរខ ាៈរ៉ូសៅ ស ើ សៅស តជាដផ្នរ

មួ សៃនវ   ) ទ្តូវ   -  ខ្ ស) 
27. រ៉៉ូរ នអ ីមា៉ា ន់ មាន )  ៥  -    ៦  -   ៨ )សរំាប់អនរដែលទ្បឆ្ំង )المشركون)  គឺមានអវមីួ រនុងការទ្បតាិបតា 

ចំស ោះអល់ស ោះ ) ទ្តូវ -  ខ្ ស ) 
28. នណាស ើ ដែលទ្តូវសគសគ្មរពសផ្សងពីអល់ស ោះ សោ សគមនិ ល់ទ្ពមសអា សគសគ្មរព )ត គតួ- មនិដមនត គួត ) 
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29. ររួល រអល់ស ោះដតមួ គត់ដែលជាអនរទ្គប់ទ្គងសរៀបចចំទ្រវ  និងការប្ាុោះរឹរសភលៀង វគឺសៅស ត ) អ ៉ូល៉ូ  ី
ោ៉ា ស់ -  រ៉៉ូប ៉ូប ៊ីោ៉ា ស់  -   អ ីស្លា រនិងស ីហវ ត់ ) 

30. អវីដែលផ្ា ុពីទ្បភពសែើមសៃនសៅស ត  ) សាីរិរ្ំ  -   សាីររិត៉ូច  -   បសងកើត្ាី)ខ្ ស្គង)   ) 
31. រតពវរិចា ច្ចំបាចខ់ាល ំងបំផ្ ត ការរតញូចំស ោះឪព រមាា   )ទ្តូវ   -   ខ្ ស ) 
32. ទ្បការហមឃាត់ដែល្ំបផំ្ ត  សីណា និងការសលំាប់ជីវិតដែលអល់ស ោះបានោរប់ំរាម ) ទ្តូវ  -  ខ្ ស ) 

33. អាល់សម ៀររ៉ាច គកឺារស្វើែំស ើររបស់គ្មត ់ ពមីា៉ា រ់កាស់ សៅ សៃ ពរ លម៉ា៉ូរត ់ឌីស ) ទ្តូវ  -  ខ្ ស ) 

34. សគបានប្ាូនណា ពី  មរសលើ )បណាា ទ្បជាជនរបស់គ្មត់សោ ដ រ  -   ខ្្ុំរបស់ទ្រង់ោំងពភីព 

35. ណាពី  ) មរ ាៈភាព   -   បណាា ណា ពគីឺររលួមរ ាៈភាព) 
36. នណាដែលមិនសជឿទ្បឆ្ំងពីសៃ្ាបរសលារ  គឺកាស វៀរ )្ំ -  ត៉ូច) 
37. ស្លសនារបស់បណាា ណា ពីគឺ )ដតមួ  - រាលណ់ាពីគឺមានស្លសនាសរៀងៗខ្លនួ) 
38. ការភាសខ្លួន )الهجرة) ) ទ្តូវផ្ា ច់សពលដែលសបើររីទ្រុងម៉ាោះកាស់  -  សៅដតបនារ ៉ូតែល់សៃ្ាបរសលារ ) 
39. ការភាសខ្លួនគឺមានន័ ថា ៖) ការផ្ល ស់ផ្ាូរពីរដនលងដែលកាស វៀរ សៅរររដនលងអ ីស្លល ម -  សបាោះបងន់៉ូវអវីដែលអល់

ស ោះបានហមឃាត)់ 
40. ស្លសនាអ ីស្លល មគឺទ្គប់ទ្គ្មន់ សលើរដលងពីការស បនិាសឃើញរបស់អនរសស ោះ     )ទ្តូវ  -  ខ្ ស) 
41. បដងវការស្វើអ ីសប ៊ីឌាត់ សផ្សងពី អល់ស ោះ គឺសាីររិ         )្ំ   -  ត៉ូច) 
42. ច្ចំបាច់ទ្តូវដបងដចររវង ចាប់សៅសលើរសងវើ នងិចាប់សៅសលើអនរទ្បទ្ពតឹា )ទ្តូវ   -   ខ្ ស) 
43. ណាពីែំប៉ូងសគបងអស់គឺ ) នួ  ) السالمُعليه )   -    អាោំ ) السالمُُعليه ) ) 

44. ណា ពីស ើង  គ្មត់គឺជា ) ណា ពី    -   រស៉ ៉ូល ) 
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ច៉ូរសទ្ជើសសរីសពីតារាងរី១សអា បានសមទ្សបសៅនឹងតារាងរ២ី 

តារាងរី១ សលខ្ សលខ្ តារាងរី២ 
( حيدالتو)  

 ន័ រនុងភាស្ល 

 ១  រយសំែីរបស់អ ីមា ំ អោះមា៉ា ត់៖សៅសពលដែលសឃើញកាស វៀរខ្្ុំបាន
បិរដភនរោំងពីរសោ ខាល ចសមើលសឃើញសទ្តូវរបសអល់ស ោះ 

( التوحيد)  

 ន័ រនុងចាប ់

 ២ ការមានជំសនឿគឺរមួប្ជលូសៅនឹងរាលអ់វីោំងអស់ ដែលសរើតមាន
ស ើងបនាា បព់ីការស្លល ប ់

  

 

األلوهيُة توحيد  

 ៣ គឺការស លនិងអណាា ត ការសជឿសៅរនងុចតិា នងិការអន វតាសោ 
កា វិការ ស ើ បណាា រ៉៉ូរ នបដនាមជំសនឿសោ ការសគ្មរព បនា 

ជំសនឿសោ ការការទ្បទ្ពឹតាអាទ្ររ់ 
الربوبيُة توحيد   ៤ អ ីស្លល ម អ ីមា៉ា ន់ និង សអៀ ស្លន 

والصفاُت األسماء توحيد   ៥ សែើមបីអល់ស ោះ នងិសផ្សងពីអល់ស ោះ 
 ៦ ច្ចំបាច់  ស្វើបាន និងហរ៉ម  الحنيفية

ការសៅសលើរែំប៉ូង និង រតពវ
រិចារនងុគួរអាន 

 ៧ តាមចាប់របស់អល់ស ោះនងិភាពជារ់ដសាង 

៨ បញ្ហា  النُد សៅរនុងផ្នូរ 
៩ ចំស ោះវិជាជ  الخشية  ការទ្បតាិបតា ិការអំ វនាវ និងការអត់្ ាត ់
១០ ភាពសស្លា  التوكل ោះទ្តង់នងិការតាមោន 

លរខខ្័ ឌ រនុងការររួលអ ីបាឌាត់ 
 )العبادة(

 ១១ គឺជាការពងឹដផ្អរសៅររអល់ស ោះោ៉ា ងពិតទ្បារែ ជាមួ នងិការ
មានរនំ រចិតានិងទ្រង់ នងិររួល រសោ ម៉ូលស ត  

បញ្ហា ោំងបួនសោ សសងខប  ១២ គឺជាការខាល ចសោ ដផ្អរសៅសលើការែងឹនងិអំណាច ោ៉ា ងសពល
សលញរបស់ទ្រង ់

បញ្ហា ោំងបីសោ សសងខប  ១៣ វគឺការសទ្បៀបស្ៀបទ្សសែៀង ភាពជារ់ដសាង នងិទ្បែ៉ូច 
ទ្គឹោះោំងបីសោ សសងខប  ១៤ សៅរនុងស ៉ូសរ៉ាោះ សប ៊ីរ៏រ៉ស ់
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មួលស ត ដបងដចរជា 

 ១៥ គឺជាការ្ ញទ្ោន់នងិទ្បការសាីរិរ ដែលស្លងស ើងពីភាពសស្លា ោះ
ទ្តង់នងិសៅស ត 

 

 

 

បណាត លំបកលចកជា 

 ១៦ វគឺការររួល រអល់ស ោះន៉ូវអវីដែលគ្មត់ោរ់ស ា្ ោះ និង 
លរខ ាៈពវីសោ ខ្លនួរបស់គ្មត់រនងុគតីាប និង រយសំែីរបស ់
រ៉ស ៉ូលគ្មត់ ស ើ បញ្ហជ រ់ន៉ូវសអវើដែលទ្រង់បានបញ្ហជ រ់សោ ខ្លួន
ឯងផ្ងដែរសនាោះ សផ្សងពបីាូរនិងខ្ួចអតាន័  និងសផ្សងពីរសបៀបនងិ

មិនសទ្បៀបទ្បែ៉ូច ។ 
ការសំលោះដបងដចរជា  ១៧ គឺការររលួស្លគ ល់អល់ស ោះដតមួ គត ់
ភាពភ័ ខាល ចដបងដចរជា  ១៨ គឺការររួលសាគ ល់អល់ឡ ោះលតមួយគត់ជាអនកបឡ្កើត ទ្គប់ទ្គ្ 

 និ្ឡរៀបចំលផនការ 

អ ីស្លល ម  ១៩ វជាការររួលស្លគ ល់ ន៉ូវអវីដែលស្វើស ើងោ៉ា ងពិសសសពីវ 
សំោប់លំសោ សៃនស្លសនា  ២០ ន័ សែើមសៃន រយ وحد   អវមីួ  គឺស្វើវសអា សៅដតមួ  

អ ីមា៉ា ន់ )ជំសនឿ)  ២១ សៃ្ារោះពីរីសខាងលិច ឬការស្លល បម់រែល់ 
ជំសនឿសលើសៃ្ាបរសលារសគឺដផ្អរសៅ

សលើ 
 ២២ អវីដែលខ្្ុបំំសរីអល់ស ោះ ួសទ្ពំដែនពអីវីដែលទ្តូវសគ្មរព សែើរតាម 

និងសគ្មរព 
ពីការបញ្ហជ រ់សអា ង្ហរសចញពីសាី

រីរ 
 ២៣ សៅស តរ៉៉ូប ៉ូប ៊ីោ៉ា ស់ អ ីស្លា រ ស ីហវ ត និងអ ៉ូល៉ូ  ោី៉ា ស់ និងង្ហរ

សចញពីសាីរិរនិងទ្រមុបរសពរួរបស់វ 
សពលវលាដែលោច់ការស អំភ័ 

សោស 
 ២៤ ការទ្បគល់ខ្លនួសៅចំស ោះអល់ស ោះ ការសគ្មរពទ្បតាិបតាតិាមចំស ោះ

ទ្រង់ ស ើ បញ្ហជ សខ្លនួពីសាីរិរ នងិពរួរបស់វ 
ត គួត )الطاغوت)  ២៥ អវីដែលសគសគ្មរពវសផ្សងពអីល់ស ោះ 
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 القواعد األربع
 

) ទ្គោឹះទំ្បនួ ( 
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الرحيم  الرمحن هللا بسم  

ن شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده للا إن احلمد هلل حنمده ونستعينه و نستغفره، ونعوذ ابهلل م
أن   شريك له ، وأشهدله ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال للا وحده ال فال مضل 

 ورسوله.أما بعد: حممدا عبده 
សសចរាីសផ្ាើមរនុងការបរទ្ស្ល  

 
សសាៀខ្ លអ ីស្លល ម និងការបទ្ងួបបទ្ងមួអំ វនាវសៅររ សៅស តស ើងវិញ អ ីមា  ំ៖ ម៉ូហំមា៉ា ត ់រ៉ូន អាប់ឌ លវ៉ហប់ រ៉ូន ស ៉ូ

សៃ មា៉ា ន អាល់តាមមីី ដែលសគោរ់ង្ហរគ្មត់ជា ៖ អាប ៉ូ    សសសន 

សរើតសៅអ ៉ូសៃ ៉ា ោះ ឆ្ន ំ (១១១៥ ម ) នងិមរ ភាពសៅ ឌឺរ៉អ ីោ៉ា ស់ឆ្ន ំ (១២០៦ ម) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

អ្នកនិពនធកនុងសាែ់នរឿងននេះ  
 

ម៉ូលោឋ នត្គរេះទាំងបួនគឺជាសមសធាតុមួ នទៀតដែលនគតាំរ៉ូវនអា សិកាពីវ កនុងនស៊េរដីតមួ នលើការដសវង 
រកែាំននេះវិជាា  ការ កែិតតទុកខោក់កនុងែាំណុ្ែននេះ ត្តូវពរងដលអកនលើនេតុលលមួ ែាំនួនែ៉ូែជា 

ែំប៉ូនាា នអ ៉ូ មា៉ា ររបស់ស ើងសែើមបីសិរាពវី ការសែើរតាមអ ៉ូ មា៉ា រស្ល  វពមី នស្វើជាគំរ៉ូ 
រនុងវ គឹជាការស្លើ តប សលើពរួដែលជតិ្នសៅ

ែល់ព  សរពន ិម នាសម័ ស ើង 
ស ើ វរ៏ជាការសសងខបរបស់សសៀវសៅ  

(الشبهات كشف)  

ស ើងច្ចប់សផ្ាើមពវី ម ននងិច្ចប់សផ្ាើមដសវង ល់ពគីតីាប )الشبهات كشف  ) អនរដសវង ល់ចំរ ៉ូតោល់ដតមិនសអា
សនោះវិជាជ  នឹងផ្ាភាជ ប់សៅររទ្បការដែលមានបនាលិសងស័ ដបបណារ៏សោ  ។ 
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សិកាខ បទរ៉ូបមនតទាំងបួន 
ដបងដែកសាែ់នរឿងននេះជាបី គឺ៖ 

១ សសចរាីសផ្ាើម 
ចំនងសជើងសៃនស ភមងគល 

២ ស្លរាៈសំខាន់សៃនការ
សិរាពីសៅស ត 

៣ និ មន័  
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ការត្រទនពរដែកនែែជា២ត្រការ 

ស ើ ស្វើសអា
 អនរកាល  
ជាអនរ

ទ្បសិនសបើខ្្ុំ
អរគ   

ពរគឺគំសរាង 
ការហមឃាត់៖ វមិនបង្ហា ញអវីោំងអស់សៅរនុងវសោ ទ្សប

ចាប់ឬន័  វជាដផ្នរ១សៃនសាីរិរត៉ូច 

អារមា ៍៖ែ៉ូចជាចំស ោះែឹងនិងការបួងសួង ស ើ អវី
ដែលទ្បហរ់ទ្បដ លពីរ នឺងសរៀត.ប រសមាន រ់ទ្តវូបាន
សគទ្បោនសោ ចំស ោះែឹងរបស់គ្មត់ ស ើ សៅគ្មត់
ថា លអ ពិតទ្បារែណាស់សនោះជាពរជ័  សទ្ ោះស ើង
ររួលបានពីគ្មត់ភាពលអទ្បសសើរោ៉ា ងសទ្ចើន ែ៉ូចជា
សសៀវសៅរបសស់សាៀខ្ លអ សី្លល មនិងអ ីមា ំែ៏សៃរសរៀតដែល
បានោរ់ទ្ពោះ)អល់ស ោះ)រនុងសសៀវសៅរបស់ពួរសគ 
ដែលបានទ្បោនពរនិងសសចរាីលអនិងបានផ្ាល់ផ្ល

ទ្បសោជន៍ែល់ទ្បសរសជាតិ។ 
 

ចាប់  ៖ 
ែ៉ូចជាការថាវ  បងគំរនុងមា៉ា សាិត 
ហរ៉ម ( الحرام المسجد(   

រឺរនុងមា៉ា សាិតណា ពី 
ُ(النبوُيُالمسجد(  

 

 

 

 

 

(១) លាភសកាក រាៈគឺជាការស្លរលបង ៖  ភសាុតាងជាសទ្ចើនដែលបញ្ហា រព់ីវាៈ ( فتنة  واخلري ابلشر ونبلكم)  

មានន័ ថា៖ ស ើ ស ើងនងិស្លរលបងពរួអនរន៉ូវទ្បការអាទ្ររន់ិងទ្បការលអ។ 
( كرمي  غين ريب فإن كفر  ومن لنفسه يشكر فإمنا  شكر ومن أكفر   أشكرأم ريب فضل هذامن قال عنده مستقرا فلمارءاه)  

មានន័ ថា៖ សៅសពលដែលស ៉ូសៃ មា៉ា នបានសឃើញរាជបលល័ងសនាោះសាិតសៅចំស ោះម ខ្របស់គ្មត់ គ្មតរ់៏បានស លថា៖        
សនោះជាការសទ្បាសទ្បោនពីមាា ស់របសខ់្្ុំសែើមបីស្លរលបងខ្្ុំ សតើខ្្ុំែងឹគ  រឺរមិលគ  ?ស ើ អនរណាបានែងឹគ  
)ចំស ោះអល់ស ោះ)គពឺិតទ្បារែណាស់ សគែឹងគ  ចំស ោះខ្លួនឯង ដតអនរណារមិលគ  វិញសនាោះ ពិតទ្បារែណាស់
មាា ស់របស់ខ្្ុមំហសលើសលប់មហសបបរស។ 

(أكرمن ريب فيقول ونعمه فأكرمه ربه إذاماابتله اإلنسان فلما)  
មានន័ ថា៖ រីឯមន សសសលារសៅសពលដែលមាា សរ់បស់សគបានស្លរលបងសគ សោ បានការសលើរតសមកើងនងិទ្បោនសនៀរ
មា៉ា ត់ែល់សគសនាោះសគនិងនិោ ថាាៈមាា ស់របស់ខ្្ុំ គជឺាអនរសលើរតសមកើងខ្្ុំ។ ស ើ សៅរនុងហ ាសី ពតិទ្បារែអំពរី៉ូនសៅ
របស់អ ីទ្ស្លដអលបនីារ់ដែលអល់ស ោះចង់ស្លរលបងពួរសគ។ 
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៦៣ 

លាភសកាា រៈទក់ទងនៅនិងនៅនេតរ ៉ា៉ូប៊េ៉ូប៊េីោ៉ា ស់ (الربوبية توحيد)   និងនៅនេតអ្៊េ៉ូល៉ូ
េុីោ៉ា ស់  ( األلوهية توحيد)   និងការដងែងអ្ាំណ្រគុណ្ត្តូវបានដបងដែកជា២ត្រការ 

 

ភាជ ប់ជាម ួអល់ស ោះម នសពលទ្ពោះគ  
)លាភសកាក រាៈ) 

ការអរគ  បនាា ប់ពីសរើតស ើងសៃនលាភសកាក រាៈ 
ែ៉ូចជា 

លផនកមួយឡនោះតទ្មូវឡអាយខ្ុំបឡទ្មើ)លែលអល់ឡ ោះ

បឡ្កើត(មានជំឡនឿរោ ្ម តមំា ពិតណាស់មាា ស់

លែលពិតឡនាោះគឺជាអល់ឡ ោះ។ឡហើយចិតតរបស់ឡគ

 វិញមិនទក់រ្ជាមួយនរណាឡទ្ៅព៊ីអល់ឡ ោះ

ឡ ើយ ឡហើយនិ្មិនលសវ្រកទ្បការលា ឡរ ឡលើក

លល្លតអល់ឡ ោះ។ែូចគាន ឡៅនិ្ឋានសួគ៍គឺស ំ

ព៊ីអល់ឡ ោះឡោយសារទ្រ្់ជាមាា ស់របស់វា 

ែូឡចនោះលែរលាភសកាក រៈគឺឡយើ្ទ្តូវស ំព៊ីទ្រ្់។ 

(يموت ل الذي الحي على وتوكل)  

មានន័យថា៖ឡហើយចូរអនក)ម ូហំាមា ត់(ទ្បគល់ការ

រ កចិតតឡលើអនកលែលរស់ អនកលែលមិនសាល ប់)អល់

ឡ ោះ ينُ  إ نُ   نُْ ت ْعب د ونُ  ال ذ  ُ ّللا  ُ د ونُ  م  زُْ ل ك مُْ ي ْمل ك ونُ  ل   قًار 

ْند ُ ف اْبت غ وا ْزقُ  ّللا  ُ ع  ُ﴾ الر   17)العنكبوت سورة]   ពិត

ទ្បាកែណាស់ ពួក)ទ្ពោះ នានា(លែលពួកអនក

កំព ្ឡគារពសកាក រៈឡទ្ៅព៊ីអល់ឡ ោះឡនាោះគឺពួក វា

មិនអាចផដល់លាភសកាក រៈែល់ពួកអនកបានឡ ើ

យ។ ែូឡចនោះ ចូរពួក អនកលសវ្រកលាភសកាក រៈព៊ីអ

ល់ឡ ោះ  

(واشكرواله وعبدوه)  

ឡហើយទ្តូវឡគារពឡៅចំឡពាោះអល់ឡ ោះនិ្លថ្ល្អំន

រគ ណចំឡពាោះទ្រ្់។ 

ចិតត អណាត ត អវៈយ វៈ 

ទ្តូវមាន

ជំឡនឿ

ឡោយ

ឡសាម ោះទ្ត្់

និ្ការ

ររួល

សាគ ល់

ោ ្ឡពញ

ឡលញថា

មាា ស់

ទ្បទនពរ

គឺជាអល់

ឡ ោះ

ឡហើយរា

ល់ៗលាភ

សកាក រៈទំ្

អស់គឺទ្រ្់

ជាអនក

ទ្បទន 

តាមរយៈការ

និោយនិ្

លាភសកាក រៈ

របស់អល់

ឡ ោះឡហើយ

ការសរឡសើរ

ចំឡពាោះទ្រ្់

និ្ការលថ្ល្

អំនរគ ណ 

សំរាប់លត

ទ្រ្់មាន ក់គ

ត់។ទ្រ្់មាន

បនទូលថា៖

ឡនៀកមា ត់

លែលមាា ស់

របស់អនក

ទ្បទបឡអា

យ ចូរអនក

ែឹ្គ ណ។ 

តាមរយៈឡនៀ

កមា ត់និ្ការ

ទ្បតិបតតិ

ចំឡពាោះអល់

ឡ ោះលតមាន ក់

គត់។ឡហើយ

ការបឡញ្ា ៀស

ឆៃ យព៊ីទ្បការ

អាទ្កក់ៗ

ឡហើយនិ្ឡ្វើ

រាល់ៗបរ

បញ្ហា ររបស់អ

ល់ឡ ោះ 
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(១)ពីសទ្ ោះបណាា អ៉ូ មា៉ា រអ ីស្លល មបានឯរភាពគ្មន ថាការអត់្ ាតជ់ាទ្បការដែលច្ចបំាច់)واجب(។           

 

 

 

 

 

 

១-  ខ្ងឹ៖ គមឺិនទ្តូវបានអន ញ្ហា តិស ើ ស ើ ដ្មោងំមានរមាន់សោសសរៀតផ្ង ៖ 
 

 

 

- ខ្ឹងសោ បងកបរ់ ររនុងចិតា: អ ិបន៉ូសៃរ ីមបាននោិ ថាមន សសមួ ចនំួនមិនហ៑ា នស ល រយខ្ឹងនិងមាត់សគស ើ  ប៉ា ដនា
ចិតារបស់សគបានបង្ហា ញថាសគមិនសពញចតិានងឹមាា សអ់ល់ស ោះស ើ ។សោ ចតិាសគបានររលួស្លគ ល់ថាអល់ស ោះបានបំ ននឹង
បានរារាំងខ្លួនសគ។ល។រសងវើរសនោះតចិឬសទ្ចើនដតងដតសរើតមានសលើប គគលមាន រ់ៗ ែ៉ូស្នោះប គគលទ្គប់រ៉ូបទ្តូវដ្រសមើលចិតារបស់សគសែើមបី
បញ្ហជ រ់ថាសតើចិតាពួរសគមានរំ ឹងនិងអល់ស ោះដែរឬអត់ទ្បសិនសបើវិនចិឆ័ សឃើញថាចិតាសគសស្លា ោះទ្តងគ់្មា នរំ ងឹនងិទ្រង់សរសនាោះ
សគនិងរួចផ្ តពីរ៉ូស្លរស ើ ។ 
- រំ ឹងដែលបស្ាញនងិអណាា ត៖ ែ៉ូចជាដទ្សរខាល ំងៗតអូញដតអរឬឩសា ន៍ិោ  រយដែលសគអាចវ តំសៃលថាប គគលសនាោះ
មានរំ ងឹនងិអល់ស ោះ។ 
- រំ ឹងដែលបស្ាញសោ រសងវើ៖ ែ៉ូចជាវ ខ្លួនឯងឬស្វើោរ  រមាសផ្សងៗសលើខ្លួនឯង។ 
២-អត់្ាត់ ៖   ៉ូរ មវគឺច្ចបំាច់)واجب)បំផ្ ត៖ ការអត់្ាត់នងិចិតានិងមាតរ់៏ែ៉ូចជាសៃែសជើងសផ្សងៗគឺច្ចំបាច់ណាស់។អ ីមា ំអោះ
មា៉ា ត់បានសលើរស ើងថា រយអត់្ ាត់ទ្តូវបានសគដចងសៅរនុងគមពីគួរអានមានែល់សៅសៅសិប)90)រដនលងឯសនាោះ។  
ស ើ ការអត់្ាត់ជាទ្បការដែលបណាា អ ៉ូ មា៉ា រអ សី្លល មឯរភាពគ្មន ស ើ ភាពអត់្ ាត់សរៀតសស្ល្សសាើរនឹងម ួភាគពីរសៃនអ ីមា៉ា ន់
នឹងអលស ោះសទ្ ោះអ ីមា៉ា នដចរជាពីរដផ្នរមួ ដផ្នរគឺការអត់្ ាតម់ួ ដផ្នរសរៀតគឺអគ  ឬែងឹគ  )شكر)។ 
៣-រី ឌ ) ល់ទ្ពម សពញចតិា) ៖    ៉ូរ មរី ឌគសឺ ៉ូណាត់ស ើ រំរិតដនរី ឌខ្ពស់ជាងអត់្ាត។់ 
៤-ស ៉ូគួរ )អគ   ែឹងគ  ) ៖   ៉ូរ មស ៉ូគួរគឺស ៉ូណាត់ស ើ រំរិតសៃនស ៉ូគួរខ្ពស់ជាងអត់្ាត់នងិរី ឌ។ 

បួនត្រនភទមនុសសនៅនពលរួបបញ្ហហ : 

ខឹ្ អត់្មត ់ ឡពញចិតត អគ ណ 

 

ចិតត អណាត ត អវៈយវៈ 

សៅសពលជបួបញ្ហា  
)១( 
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(១)   អនរនពិនធ  ) رمحه للا(ចងប់ញ្ហា រ់ថា 
ស ត អវីស ើងសរិាអំពីសៅស ត។ 
(២)បណាា ពួរការស វៀរដែល  ពីទ្តូវបាន
ប្ជូនសៅកាន់ពរួសគ សអា ររួល រសៅស ត
(រ៉ួប ៉ូ ពីោ៉ា ស់) រនាមឹផ្ងសនាោះ រ៉ស ៉ូល លស ោះ
បានទ្បឆ្ងំពរួសគែ៉ូចសនោះជសមាល ោះរវងពួរសគនិង
ណា ពីគឺសៅរនុងសៅស តអ ៉ូ ូ  ីោ៉ា ស។់ ស ើ 
រាល់អនរដែលបដងវអវមីួ សៃនការទ្បតិបតាិសៅសផ្សង
ពីអល់ស ោះ សគគឺជាអនរសាីរីរ ការស វៀរ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ច៉ូរអនរែឹង អល់ស ោះបានចងអុលបង្ហា ញអនរសអា សគ្មរពទ្រង់៖ 
ស្លសនាទ្ជោះស្លអ ត ة()احلنيفي  ដែលជាស្លសនាអ ទី្បា  ីមគឺការសគ្មរព 
អល់ស ោះដតមួ គត់ សស្លា ោះទ្តង់ចំស ោះទ្រង់ សោ សរឿងសនាោះអល់ស ោះបាន
ោរ់បញ្ហជ សលើមន សសទ្គង់រ៉ូប និងទ្រង់បសងកើតពួរសគសែើមបីវ ។ 
 ែ៉ូចទ្រង់បានមានបនាលូថា៖  

٥٦الذاريات:  َُّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱ   
َُُّ ស ើ ស ើងមិនបានបសងកើតជិននិងមន សសសលារសទ្ៅពីឱយ ពួរសគសគ្មរពស
កាក រាៈមរចំស ោះស ើងស ើ ។ُّ )១( 
សៅសពលអនរែឹងថាអល់ស ោះបានបសងកើតអនរសែើមបីសគ្មរពទ្រង់ច៉ូរអនរែឹងថា សគ
មិនសៅការសគ្មរពបានសរ សលើដលងជាមួ និងសៅស ត ែ៉ូចស ត សគមិន
សៅថាស តសរ សលើរដលងជាមួ ការបគ្ជោះ )الوضوء)   សៅសពលដែល
សាីរីរបានច៉ូលរនុងអ ីបាោស់ គឺខួ្ច រ៏ែ៉ូចជាភាពមិនស្លអ ត  (حلدثا)   
បានច៉ូលរនុងភាពទ្ជោះស្លអ ត )الطهارة)   ) វូឌ រ) ។សៅសពលអនរែឹងថា សាី
រីរវលា លំនិងអ ីបាោស់ វស្វើសអា ខ្ួច ស ើ រសងវើដែលទ្តូវបានសគកាត់
ផ្ា ច់ អនរស្វើវគឺកាល  ជាអនរសាិតរនុងនររជាអមតាៈ អនរបានែឹងថា អវីដែល
សំខាន់បំផ្ តចំស ោះអនរគឺការសចោះែឹងអំពីសរឿងសនាោះ សងឃឹមថាអល់ស ោះស្វើសអា
 អនររួចផ្ តពីសំណាញ់មួ សនោះគឺការសាីរីរនិងអល់ស ោះ ។   ដែលទ្រង់
បានមានបនាូលថា៖ 

 ىك  مك اكلك يق ىق  يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٹٱٹٱُّٱ
١١٦النساء: َُّ مم  ام  يل ىل مل يك  

َّ ពិតទ្បារែណាស់ អល់ស ោះមិនអភ័ សោសឱយអនរ ដែលស្វើសាីរិរចំស ោះ
ទ្រង់ស ើ ។ដតទ្រង់នឹងអភ័ សោសចំស ោះបាបរមាសផ្សងពីសនាោះឱយអនរណា
ដែលទ្រង់មានសចតនា។ ស ើ អនរណាស្វើសាីរិរចំស ោះអល់ស ោះ សគពិតជា
បានវសងវង)ពីមាគ្ម៌ា ទ្តឹមទ្តូវ)ែ៏ដសនឆ្ា  ជាមិនខាន។ُّٱ  
សនាោះគឺជាការែឹងរ៉ូបមនាោំងបួនដែលអល់ស ោះែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់បានសលើរស ើង
រនុងគមពីរទ្រង់។រ៉ូបមនារីមួ  ការែឹងថាបណាា កាស វៀរដែលរ៉ស ៉ូល  បាន
ទ្បឆ្ំងពួរសគ គឺជាអនរររួល រថាអល់ស ោះែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់ ទ្រង់ជាអនរ
បសងកើត ជាអនរទ្គប់ទ្គងស ើ សនាោះមិនបានប្ាូលពួរសគសៅរនុងស្លសនាស ើ
 ។ ស ើ ភសាុតាងរបស់ទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់៖ 

 

 

រ៉ូបមនតទាំងបួន 
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)១)  អនរស្វើសាីរីរនិងការស វៀរ អោះអាងថាពួរសគមិន
បានបួងសួង ស ំពីមាា ស់មិនពិតរបស់ពួរសគស ើ រ៏មិន
បានតំរង់សឆ្ព ោះសៅកាន់ពួរសគ)រនុងការសគ្មរព)សលើរដលង
ដតោមោការប្ជិតនិងការស្លា ហវ អាត់ ។ ពិតទ្បារែ
ណាស់ពួរសគស្លរសមរនុងសរឿងសនាោះឲណា ពីកាត់ពួរ
សគថា កាស វៀរ និងទ្បឆ្ំងពួរសគ។ 
 )២)  ស្លា ហវ អាត់រនុងន័ ភាស្ល គឺការបទ្ងួបបទ្ងួម 
និងការស្វើឲចំនួនមួ សៅជាពីរ ។ន័ រនុងចាប់៖ ការស្វើ
ដខ្សរ ាៈសំរាប់អនរសផ្សងរនុងការនាំផ្លទ្បសោជន៍ឬការ 
 រសទ្គ្មោះថាន រ ់
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ٹٱٹٱُّٱ  

 مفحق خف  جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض

 ٣١يونس: َُّ خك حك جك مق

َُُّ ច៉ូរអនរ)មួហំមា៉ា ត់) ស លថា៖ សតើអនរជាអនរទ្បោនលាភសកាក រាៈសអា 
ពួរអនរពសីលើសមឃនិងដផ្នែី?ឬអនរណាជាអនរទ្គប់ទ្គងការឮនិងការសឃើញ?
ស ើ នណាជាអនរបស្ាញរបសរ់ស់ពីរបស់ស្លល ប់និងបស្ាញរបស់ស្លល ប់ពី
របស់រស់?ស ើ សតើអនរណាជាអនរច្ចត់ដចងរិចាការោំងសនាោះ?  ពួរសគនិង
ស្លើ ថាាៈ គឺអល់ស ោះ។ ែ៉ូសចនោះច៉ូលអនរស លថាាៈ សតើពួរអនរមិនសកាតខាល ច
សរឬ? ២)រ៉ូបមនារីពីរ ៖ គឺពួរសគនិោ ថា ស ើងមិនបានបួងសួងស ំពួរ( ُّٱ
សគស ើ រ៏មិនបានតំរង់សឆ្ព ោះសៅកាន់ពួរសគ)រនុងការសគ្មរព)សលើរដលងដត
សែើមបីោមោការប្ជិតនិងការអនារាគមន៍។ភសាុតាងរនុងការប្ជិតគឺបនាួល
របស់ទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់៖ 

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

٣الزمر: َُّ خئ حئ  جئ يي  

َّ ស ើ ពួរដែលបាន រអនរគ្មំ រសផ្សងពីទ្រង់)បាននិោ ថា) ពួរ
ស ើងមិនសគ្មរពសកាក រាៈចំស ោះពួរវស ើ សលើរដលងដតសែើមបីឲពួរវប្ជិត
ពួរស ើងឲជិតបំផ្ តសៅចំស ោះអល់ស ោះប៉ា សណាណ ោះ។ពិតទ្បារែណាស់អល់
ស ោះនិងកាត់សសចរាីរវង ពួរសគន៉ូវអវីដែលពួរសគដខ្វងគំនិតគ្មន ចំស ោះវ 
)ការសគ្មរពសកាក រាៈ)។ពិតទ្បារែណាស់អល់ស ោះមិនចងអុលបង្ហា ញអនរណា
ដែលជាអនរភ៉ូតរ  រ់និងទ្បឆ្ំងស ើ ។ ُّ )១( 
ស ើ ភសាុតាង ស្លា ហវ អាត់ បនាួលរបស់ទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់៖ 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٹٱٹٱُّٱ
١٨يونس: َُّخب حب  جب هئ  

َّពួរសគសគ្មរពសកាក រាៈសផ្សងពីអល់ស ោះដែលវមិនអាចផ្ាល់សទ្គ្មោះថាន រ់ឬផ្ា
ល់ផ្លទ្បសោជន៏ែល់ពួរសគស ើ ពួរសគនិោ ថាាៈពួរវោំងសនោះជាអនរ
ជួ អនារាគមន៍ែល់ពួរស ើងសៅចំស ោះម ខ្អលស ោះ។  ُّٱ

ស ើ ការស្លា ហវ អាត់គឺមានពីរ៖ ស្លា ហវ អាត់ មិនទ្សបចាប់ និងស្លា ហវ
អាត់ទ្សបចាប់ )២) 
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សំរាប់ដតណា ពី   គ្មា ននណាមាន រ់ដែលច៉ូល
រួមជាមួ សលារបានស ើ   

 

រ៉ូសៅសំរាប់រ៉ស ៉ូលនិងបណាា ណា ពី មា៉ា  អ ីកាត់ 
អនរមានជំសនឿ និងប គគល )សរាងៗ) 

-ស្លា ហវ អាត់្ំ 
 

 

-ស្លា ហវ អាត់ 
ចំស ោះឪព រមា
គ្មតអ់ាប ៉ូត ឹប 
សែើមបីសំរាល
ោរ  រមា។ 

 

-ស្លា ហវ អាត់
សពលសបើររាល់  
បណាា ោវ ឋាន 
សួគ៍។ 

 

-ស្លា ហវ អាត់រនុង
ការតសមលើង 

ឋានាៈសំរាប់ពួរ
អនរមានែំសនឿ
 ។(املوحدين(

 

-ស្លា ហវ អាត់សំ
រាប់អនរទ្តូវច៉ូល
ឋានរររនុង

ចំសណាមអនរមាន
ជំសនឿមិនឲច៉ូលវ 

វិញ។ 
 

-ស្លា ហវ អាត់សំ
រាប់អនរបាន
ច៉ូលឋានរររនុង
ចំសណាមអនរ
មានជំសនឿឲ
សចញពីវ 
វិញ។ 

 

ដលនកៗននសាហ ហវ អាត ់
 

ស្លា ហវ អាត់ដែលទ្សបចាប់ 
  ( مثبتة شفاعة ) 

គឺជាស្លា ហវ អាត់ដែលោមោពីអល់ស ោះ
ស ើ សគោរល់រខខ្័ ឌ សៅរនុងវ ៖ 
 1-ការអន ញ្ហា តពីិអល់ស ោះឲយស្លា ហវ អាត់។  
2-ការ ល់ទ្ពមរបស់ទ្រង់ចំស ោះអនរស្លា ហវ
អាត់ ។  
3-និងអនរដែលទ្តូវស្លា ហវ អាត់។ 
 

 
 

 

រនុងអវីដែលមា៉ា ឃលូរអាចស្វើបាន
ទ្តឹមទ្តូវសោ មានបួនលរខខ្័ ឌ  
១-មានវតាមាន 
២- មានជីវិត 
៣-មានលរធភាព 
៤- ជាម៉ូលស ត ប៉ា សណាណ ោះ 
 

 

ស្លា ហវ អាត់ មិនទ្សបចាប់ 
) منفية شفاعة ) 

គឺជាស្លា ហវ អាត់ ដែលគមពីរគួរអាន
បែិសស្ ស ើ វគឺអវីដែលោមោ
សផ្សងពីអល់ស ោះន៉ូវអវីដែលមិនមាន
លរធិភាពសលើរដលងដតអល់ស ោះ។

ចាប់របស់វគឺ៖ សាីរីរ្ំ 
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ស្លា ហវ អាត់មិនទ្សបចាប់ អវីដែលសគោមោពីអល់ស ោះ សៅសលើអវីដែលសគមានសមតាភាពសលើរដលងដតទ្រង់មួ គត់ 
ភសាុតាងបនាូលរបស់ទ្រង់៖  ين ننىن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ٹٱٹٱُّٱ

٢٥٤البقرة: َُّ زي ري ٰى  
 َّ ឱបណាា អនរមានជំសនឿ! ច៉ូរពួរអនរបរិច្ចា គមួ ចំនួនអំពី អវីដែលស ើងបានទ្បោនឱយពួរអនរម ននឹងសៃ្ាមួ មរែល់ដែលរនុង សៃ្ាសនាោះគ្មា ន
ការលរ់ែ៉ូរ គ្មា នមិតាភរាិ និងគ្មា នការអនារាគមន៍ស ើ ។ ស ើ ពួរទ្បឆ្ំងគឺជាពួរបំ ន។ស្លា ហវ អាត់ទ្សបចាប់វគឺអវីដែលទ្តូវោមោពីអ
ល់ស ោះស ើ អនរស្លា ហវ អាត់ទ្តូវបានសគឲយតំសៃលនិងអនរដែលររួលស្លា ហវ អាត់ ដែលអលស់ ោះទ្រង់បាន ល់ទ្ពមពីសំែីនិងរសងវើរបស់សគ
បនាា បព់ីមានការអន ញ្ហា តិ ែ៉ូចទ្រង់មានបនាូលថា៖ البقرة:َُّخس حس جس مخ  جخ مح جح ٹٱٹٱُّٱ  
ٱٱٱٱٱٱَّ  គ្មា នប គគលណាមាន រ់ហ នស្វើអនារាគមន៍សៅចំស ោះម ខ្អល់ស ោះស ើ  សលើរដលងដតមានការអន ញ្ហា តិពីទ្រង់ប៉ា សណាណ ោះ។ ُّ 

 

 

 

)១( រ៉ូបមនាសនោះជាភសាុតាងោ៉ា ងចាស់លាស់រនុង
ការស្លើ តបសៅកាន់អនរដែលថា៖ ការសាីរីរ 
សរើតមានដតសំរាប់អនរសគ្មរពរ៉ូប )الشرك(  
សំណារប៉ា សណាណ ោះ ភសាុតាងទ្សបចាប់មានមរសំ
រាប់ រ៉ូបសំណារនិងអវីសផ្សងសរៀតរនុងចំសណាមមាា ស់
ដែលមិនពិត សៅែំណារ់កាលសម័ សនាោះប៉ា សណាណ ោះ      
ស ើ រ៉ស ៉ូល  មិនបានដបងដចររវងវោំងពីរសរ 
ផ្ាុ សៅវិញគ្មត់បានរាប់ប្ាូលវោំងពីរសៅរនុង 
 ត គូត   )الطواغيت( ស ើ សលារបានទ្បឆ្ំង
ពួរសគសោ គ្មា នការសលើរដលង សែើមបីឲស្លសនា
ោំងមួលសំរាប់អល់ស ោះដតមួ គត់។ 
 

 

 

 

រ៉ូបមនារីប ី)១) ណា ពី  បានសលចស ើងរនុង វូងមន សសដែលសគ្មរពសកាក
រាៈខ្ សៗគ្មន  រនុងចំសណាមពួរសគមានអនរសគ្មរព មា៉ា  អ ីកាត់បណាា លណា ពី
និងអនរ សលីស ៀន សគ្មរពសែើមសឈើ   និងរ៉ូបបែិមានស ើ រនុងចំសណាមពួរ
សគមានអនរសគ្មរពទ្ពោះអារិតយនិងទ្ពោះចនា័ផ្ងដែរ  រ៉ស ៉ូល  បានទ្បឆ្ំងពួរ
សគ សោ សលារមិនបានដបងដចរស ើ ។ស ើ ភសាតុាងគឺបនាូលរបស់ទ្រង់ែ៏
មហខ្ពង់ខ្ពស់៖  

َُُّمخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ٹٱٹٱُّٱ  

ٱٱ ٱَّٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ស ើ ច៉ូរពួរអនរ)អនរមានជំសនឿ)ទ្ប  រធនិងពួរសគ)ពួរម៉ូសារីគីន)រ ៉ូត
ែល់ភាពវឹរវរ)ទ្បការសាីរិរ)ដលងសរើតមាននិងស្វើឲការសគ្មរពសកាក រាៈោំងអស់
សៅចំស ោះអល់ស ោះដតមួ គត់។ُّ 
ភសាុតាង ទ្ពោះអារិតយនិងទ្ពោះចនា័ គឺបនាូលែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់របស់ទ្រង់៖ 

 مس  خس حس  جس  جخمخ مح  جح مج  حج مث ٹٱٹٱُّٱ

٣٧َُّ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص  

َّ រនុងចំសណាមភសាុតាងោំង  )ដែលបញ្ហជ រ់ពីអន ភាព)របស់ទ្រង់សនាោះគឺ
សពល ប់និងសពលសៃ្ា ទ្ពោះអារិតយនិងទ្ពោះចនា័។ច៉ូរពួរអនររ ំ 
ស ៉ូជ៉ូតចំស ោះទ្ពោះអារិតយនិងទ្ពោះចនា័ឲសស្លោះ ដតពួរអនរទ្តូវស ៉ូជ៉ូតចំស ោះ 
អល់ស ោះដែលជាអនរបសងកើតពួរវវិញទ្បសិនជាពួរអនរជាអនរសគ្មរព 
សកាក រាៈចំស ោះទ្រង់ដតមួ ដមនសនាោះ ُّٱ 
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ភសាុតាងមា៉ា  អ ីកាត់គឺបនាូលរបស់ទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់៖ 
٨٠آل عمران: َُّمك لك  اك يق ىق يف ىف ٹٱٹٱُّٱ  

َّស ើ សគរ៏មិនគបបីសទ្បើពួរអនរឲ របណាា មា៉ា  អ ីកាត់និងណា ពីស្វើជាមាា ស់ដែរ។  ُّٱ

ភសាុតាងបណាា ណា ពីគឺបនាូលរបស់ទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់៖ 
 ىف ىثيث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱ

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك  ىك مك  لك اك يق ىق يف
١١٦المائدة: َُّ جب هئ مئ خئ حئ ييجئ  

َّ ស ើ )ច៉ូរចងច្ចំ) សៅសពលដែលអល់ស ោះបានសរួថាាៈ ឱអ ីស្លរ៉ូនមា៉ា រោ ំ ! សតើអនរឬដែល
បាននិោ សៅកាន់មន សសថាាៈ ច៉ូរពួរអនរ រខំុ្្និងមាា  របស់ខ្្ុំស្វើជាមាា ស់ពីរសទ្ៅពីអល់
ស ោះ?អ ីស្លបានស្លើ ថាាៈទ្រង់មហស្លអ តសអំ!មិនសរាិសមសរសំរាប់ខ្្ុំរនុងការនិោ ន៉ូវអវីដែល
ព ំដមនជាការពិតសទ្មាប់ខ្្ុំសនាោះ។ ទ្បសិនសបើខ្្ុំបាននិោ ដបបសនោះដមនទ្រង់ទ្បារែជាបាន
ទ្ជាបវជាមិនខាន។ទ្រង់ទ្ជាបន៉ូវអវីដែលមានសៅរនុងខ្លួនខំុ្្ ដតខំុ្្មិនអាចែឹងន៉ូវអវីដែលមានសៅ
រនុងខ្លួនទ្រង់ស ើ ។ទ្បារែណាស់ទ្រង់ដតមួ គត់មហែឹងន៉ូវទ្បការអា្៌ារំបាំងោំង  ។ُّ 

ភសាុតាងបណាា សលី ីនគឺបនាូលរបស់ទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់៖ 
َّخف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض ٱُّٱ  

َّពួរ)ទ្ពោះនានា)ដែលពួរម៉ូសារីគីនសៅបួងសួងស ំសនាោះពួរសគរ៏ដសវងររមស្ាបា សៅកាន់
មាា ស់របស់ពួរសគដែរថាសតើពួរសគណាមាន រ់ដែលជិត)និងអល់ស ោះ)បំផ្ តសនាោះ?ស ើ ពួរសគសៅ
សងឃឹមន៉ូវការសទ្បាសទ្ប ីរបស់ទ្រង់និងពួរសគខាល ចចំស ោះោរ  រមារបស់ទ្រង់។ُّ 

ភសាុតាងសែើមសឈើនិងែ ំ ា្ គឺបនាលូរបស់ទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់៖ 
٢٠ - ١٩: النجمَُّ مت خت حت  جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ  

َّ ឡតើពួរអនរ)ពួរម៉ូសារីគីន) ល់ោ៉ា ងណាចំស ោះសំណារស ា្ ោះ តនិងអ  ស ា .  ស ើ 
និងមា៉ា ណាតដែលជារ៉ូបសំណាររីបីសផ្សងសរៀតសនាោះ)សតើវផ្ាល់ផ្លទ្បសោជន៍ឬបងកសទ្គ្មោះថាន រ់
ែល់ពួរអនរឬសរ)?  បាននិោ رضي للا عنه  ស ើ ហ ាីសអាប ៊ីវ៉គីែ អាល់សៃ សសُّٱ
ថា៖((ស ើងបានសចញជាមួ ណា ពីសៅ  ៉ូស នស ើ ពួរស ើងសរើបដតច៉ូលអ ីស្លល មសំរាប់
ពួរម៉ូសារីគីនដតងដតមានសែើមសឈើជារីតាំងោរ់សមាា រាៈសឹរដែលសគសៅថា( أنواط ذات )   
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(១)  អនរនិពនធ رمحه للا បានបរទ្ស្ល រនុង 
រ៉ូបមនាសនោះពីភាពសទ្គ្មោះថាន រ់ែ៏្ាន់្ាររបស់អនរម៉ូសារីគ
សម័ បចាុបបននស ើងសនោះ គឺពួរសគខាល ំងជាងសម័ ម នរ៏
សទ្ ោះអនរសាីរិរសម័ ស ើងសនោះស្វើសារីិរោំងភាពរីររា 
និងសរើតរ រខសបើទ្រស រសមើលសម័ ម នវិញគឺទ្បារែ
ណាស់ពួរសគស្វើសាីរិរដតសពលមានសសចរាីស ខ្ស ើ  
ទ្ត ប់ររអល់ស ោះវិញនិងស វ្ើសកាក រាៈដតមួ របស់ពួរសគ
សពលមានសទ្គ្មោះអាសនន ។សបើសមើលពួរកាស វៀរសម័ ម ន
គឺពួរសគស្វើសាីរិរដតសពលមានសសចរាីស ខ្ ស ើ អល់
ស ោះបានោរ់ពួរសគជាកាស វៀរ ច ោះសម័ ស ើងវិញមិន
កាន់ដតស្លរសមជាកាស វៀរខាល ំងជាងម នសរឬអី សបើស្វើសាី
រិរទ្គប់សពលវលាមិនថាមានសសចរាីស ខ្ឬរ រខសនាោះ។ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ស ើ សពលពួរស ើងបាន្លងកាត់សែើមសឈើទ្បសភរសនាោះរ៏បានស លថាាៈ 
ឱរ៉ស ៉ូល លស ោះ!    ស្វើឲពួរស ើងមាន ( أنواط ذات ) ែ៉ូចជា 
( أنواط  ذات ) របស់ពួរសគ))ម៉ូហំមា៉ា ត់ឲយមាន ( أنواط  ذات ) 
ែ៉ូចពួរសគដែរ.......)) 
រ៉ូបមនារីបួន៖    ទ្បារែណាស់អនរស្វើសាីរិររនុងសម័ ស ើងគឺសាីរីរខាល ំង
ជាងសម័ ម ន សទ្ ោះថាមន សសសម័ ម ន សាីរិររនុងសពលរីររា  
ស ើ ពួរសគសស្លា ោះសរ(រនុងការសគ្មរពអលស់ ោះ)សៅសពលមានរ រខ ចំដន
រពួរអនរស វ្ើសាីរិរសម័ ស ើងវិញ សាីរិររបស់ពួរសគោំងរីររា និង
សពលសរើតរ រខ។ 

ភសាុតាងបនាូលរបស់ទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់៖ 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ٹٱُّٱٹٱ

٦٥العنكبوت: َُّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ  

َّ ស ើ សៅសពលដែលពួរសគជិោះសសំៅ)ជួបទ្បរោះនិងសទ្គ្មោះថាន រ់)សនាោះ
ពួរសគបួងសួងស ំសៅចំស ោះអល់ស ោះសោ ចិតាសស្លា ោះសរនុងការទ្ប ិ 
ប័តចំស ោះទ្រង់។ ដតសៅសពលដែលទ្រង់បានសសគង្ហគ ោះពួរសគឲសៅែល់
សទ្តើ  សពលសនាោះពួរសគដបរជាស្វើសារីិរនិងទ្រង់សៅវិញ។ُّٱٱٱٱٱ )១( 
អល់ស ោះមហែឹង និងអល់ស ោះបានបួងសួងសៅសលើម៉ូហំមា៉ា តន់ិងសលើ
ទ្រុមទ្គូស្លរស ើ និងបណាា សហប ៊ិតរបស់គ្មត់សអា  ស ខ្ស្លនា សនាិ
ភាព។ 

 وهللا أعلم ، وصلى هللا على حممد وعلى آله و صحبه وسلم
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    ការោមោឋានសួគ៌ាមិនសរើតមានសលើរដលងពីអល់ស ោះ
ពីសទ្ ោះទ្រង់ែ៏មហខ្ពង់ខ្ពស់ជាអនរទ្គប់ទ្គងវ ែ៉ូសចនោះដែរលាបសកាក
រាៈមិនោបោបានសរសលើរដលងដតពីអល់ស ោះច្ចំបាច់ទ្តវូដ្ររា

ភាជ ប់នឹងអល់ស ោះសោ មិនអាចសផ្សងពីទ្រង់ស ើ  ។ ការផ្
ាភាជ

ប់និង
សៅ 

ស ត
រ៉ប ៉ូប

 ៊ីោ៉ាស
់ 

អ
គ
 ណ
ន
ិ្
ឡន
ៀក
មា
 ត
់ 

សនៀរមា៉ា ត់
គឺជាការ
ស្លរលបង 
ស ើ  

ភសាុតាង 
 ٹٱٹٱُّٱ

 جم
 حم
 خم
َُُّمم
٣٥: األنبياء  

َّស ើ 
ស ើងនិង
ស្លរលបង
ពួរអនរន៉ូវ
ទ្បការ

អាទ្ររ់និង
ទ្បការលអُّٱ 

  

សៅស
ពល

សគផ្
ាល់ទ្ត

វូអគ
   

អតាស
ញ្ហា 

សៃនស
 ភមង

គល 
សសច

រាីសផ្
ាើម ៖

 ស 
ើ សៅ

រនុងវ
មាន

 អត
ាសញ្ហ

ា 
សៃនស

 ភមង
គល 

រ៉ូនម
នាោ

ំងបួន
 ៖ វ

គឺជា
សសច

រាីស
សងខប

រនុងស
សៀវ

សៅ
ت(  

شبها
ف ال

كش
( 

អគ  នឹងចិតារបស់សគ ៖ គឺសោ ស្លរររួលស្លគ ល់និងឯរភាពថា
រាល់អវីៗអំពីសនៀរមា៉ា ត់ដែលសគររួលបានគឺមរពីអល់ស ោះសោ មិន

ដមនសផ្សងពីទ្រង់ស ើ ។ 

ការផ្
ាភាជ

ប់និង
សៅស

 ត
អ ៉ូ 

ូ  ីោ
៉ាស ់

អគ  នឹងអណាា  របស់សគ៖ 
٤٠: النملَُّخئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٹٱٹٱُّٱ  

َُّ សនោះគឺជាការសទ្បាសទ្បោនពីមាា ស់របស់ខ្្ុសំែើមបីនឹងស្លរលបងខំុ្្ 
សតើខំុ្្ែឹងគ  ឬរមិលគ  ُّٱ 

 

អគ  នឹងអវាៈ វាៈរបស់សគ៖ សោ ការដចររដំលរលាបសកាក រាៈសៅ
តាមរំរិតសៃនសនៀរមា៉ា ត់និមួ ៗ ការអគ  សនៀរមា៉ា ត់និងទ្រពយ

សមបតាគិឺការចំណា សលើផ្លូវអល់ស ោះ ការអគ  សនៀរមា៉ា ត់ចំស ោះ
ែឹងគឺការផ្ាល់វសៅសអា អនរដែលសរួ(អនរទ្តូវការ)ជនួកាលតាមរ

 ាៈអណាា តឬអតាបរសរសសរ។ 
អនររមិលគ  ៖  ួរ មវបាបរមា ជួនកាល្នសៅែល់សាីរិរត៉ូច 
ស ើ ការរមិលគ  គឺតាមរ ាៈចិតា អណាា ត និងអវាៈ វាៈ 

 
ស្លា នភាពមន សស 
សៅសពលមានរ រខ

លំបារ 
អនរអត់្ាត់៖  ៉ូរ មវ វ៉ជីបសោ ការឯរភាពរបស់អ ៉ូមា៉ា ត់ សគអត់
្ាត់និងចិតា អណាា ត អវាៈ វាៈ របស់សគ ស ើ ការអត់្ាត់សទ្បៀប

ែ៉ូចស ា្ ោះរបស់វ ជ៉ូរជត់រស់ជាតិរបស់វ  
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លរធផ្លរបស់វដផ្អមជាងរឹរឃាុំ       

អនរ ល់ទ្ពម៖  ៉ូរ មរបស់ស ៉ូណាត់ សែើមបីឲការ
 ល់ទ្ពមរបស់សគជាមួ មាា ស់ សគែឹងថារាល់អវីៗ
ដែលបានសរើតស ើងគឺមរពីអល់ស ោះស ើ រាល់
អវីដែលអល់ស ោះបានរំ ត់វជាទ្បការលអ 

អនរខ្លោះែឹងគ  )شاكر) : គឺជាទ្បការស ៉ូណាត់
ដែលសគោមោបំផ្ ត)រំរិតខ្ពស់ជាងសគបំផ្ ត) 

សៅសពលមានបាបរមាគឺស ំអភ័ សោស 

- អាល់ហនី វី ោះ )احلنيفية(  គឺជាស្លសនាណា ពី អ ី
ទ្បា  ីម។ អលស់ ោះទ្រង់បានបសងកើតអនរ សែើមបីសគ្មរពសការាៈ
ចំស ោះទ្រង់។ ស ើ ការសគ្មរពចំស ោះទ្រង់មិនអាចទ្តឹមទ្តូវ
សទ្ៅពីសៅស ត )توحيد ( ស ើ  ស ើ សាីរិរ ) شرك(  សៅ
សពលមានលា  ំជាមួ នឹងអ ីបាឌាត់ សនាោះនឹងស្វើឲយអស្ល
បង់(រសងវើរលអោំង  ដែលបានស្លង)ស ើ អនរដែល

ទ្បទ្ពឹតានិងច៉ូលរនុងនររជាអមតាៈ។ែ៉ូស្នោះសៅស ត(توحيد) 
គឺជាទ្បការដែលច្ចបំាច់ ដែលអនរទ្តូវសរៀនឲយបានសទ្ៅទ្ជោះ

និងចាស់លាស់បំផ្ ត។ 

ស ត អវីបានជាស ើង ទ្តូវសិរាសៅស ត 
)توحيد(  និងភាពសទ្គ្មោះថាន រស់ៃនសាីរិរ 

)شرك(    ? 

  

រ៉ូបមនារីមួ  ៖ ពិតទ្បារែណាស់ពួរកាស វៀរសៅសម័ ណា ពីម៉ូហំមា៉ា ត ់គឺពួរសគបានររួលស្លគ ល់  توحيد(
) الربوبية  ដតមិនបានររួលស្លគ ល់ )األلوهية توحيد( សរ ស ើ សគរ៏មិនបានប្ជូលពួរសគសៅរនុងអ ីស្លល ម 

រ៉ូបម
នាោ

ំងបួន
 

 

 

រ៉ូបមនារីពីរ ៖  កាស វៀរសៅសម័ កាលសនាោះពួរសគសគ្មរពរ៉ូបបែិមាទ្គ្មន់ដតជាវិ្ីស្លទ្សត បានប្ជិតនិងស ំជំនួ 
សៅនិងអល់ស ោះប៉ា សណាណ ោះ។ 
រ៉ូបមនារីប ី៖ ណា ពីម៉ូហំមា៉ា ត់ដែលទ្តូវបានអ លស ោះដតងតាំងសៅរនុងចំសណាមមន សស ដែលសគ្មរពសការាៈសផ្សងៗ
ពីគ្មន  ស ើ គ្មត់មិនដបងដចរដវរដញររវងសាីរិរនិងសាីររិ។ 

រ៉ូបមនារីបួន ៖ កាស វៀរ)مشركني)សម័ បចាុបបនន ពួរសគផ្ តៗអាទ្ររ់នឹង្ាន់្ារជាងសម័ ម នសរវរែង។ 
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រិចាការ )ភតាតុាងអំពគីរួអាននងិស  ណោះ) 

សនៀរមា៉ា ត់គឺជាការស្លរលបង  

ពួរកាស វៀរររួលស្លគ ល់ (الربوبية توحيد(   

ការោមោសៃនការប្ជិត  

ស្លា ហវ អាត់មិនទ្សបចាប់  

ភសាុតាងដែលហមសគ្មរពសៃ្ានិងដខ្  

ភសាុតាងដែលហមសគ្មរព បណាា មា៉ា  អ ីកាត់  

ភសាុតាងដែលហមសគ្មរព បណាា ណា ពី  

ភសាុតាងដែលហមសគ្មរព បណាា ពួរសស ោះ  

ភសាុតាងដែលហមសគ្មរព ែ ំ ា្ និងសែើមសឈើ  

បណាា លការស វៀរសស្លា ោះសា័ទ្គសៅសពលមានរ រខស ើ សារីិរ
សៅសពលមានសសចរាីស ខ្ 

 

ភសាុតាងបញ្ហជ រ់ពីស ីរិរ )   ( شرك  

 

ស ា្ ោះ ........... ...........ចំនួនដែលបានរសនាញរនុងសសៀវសៅសៅស ត............................. 

សតើអនររសនាញរ៉ូបមនាោំងបួនឬសរ? ............... ............... ............... 

សាំនួរសាកលបងទក់ទងនិងរ៉ូបមនតទាំងបួន 
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ច៉ូរសរសសរសៅអវដីែលអនរែងឹែ៉ូចខាងសទ្កាមសនោះ 

ស ត អវីស ើងទ្តូវសរៀនអំពីសៅស ត ( توحيد   ) ? 1-                  2-                  3-                   4-          

5-                        6-                   7-                           8-                         9- 

ស ត អវីស ើងទ្តូវសរៀនរ៉ូបមនាោំងបួន 1-                             2- 

3-                                                     4- 

 រ៉ូបមនាោំងបួនដចរសៅជា  

រ៉ូបមនាគឺជាសសចរាីសសងខបរបស់សសៀវសៅ  

ស ត អវីស ើងមិនសិរាសសៀវសៅ 

 ?(كشف الشبهات) 

 

អតាសញ្ហា  សៃនស ភមងគល 1-                 2-                    3- 

អាល់ហនី វីោ៉ា ស់ (   نيفيةاحل ) គឹជា?  

លរធផ្លពីការសិរារ៉ូបមនា  

ពួរសគគឺ សសាៀខ្ លអ ីស្លល   (أولياء للا) មបានថា  ៖  

ស ើ ភសាុតាងសៅសលើសរឿងសនាោះ ឡហត អវ៊ី ៖ 

ការអគ  សៅសលើសនៀរមា៉ា ត់ ជាមួ និងឧោ រ ៍  1- 

2- 

3- 

ែូចឡមតចជាការផាភាា ប់ របសខ់្ុ ំ

)អល់ឡ ោះ( )تعلف العبد( ? 

 

សានភាពមន សសសពលជួបបញ្ហា លំបារ ជាមួ  ១   ៉ូរ មវ            សរើតស ើងសោ            និង          និង 
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និង  ៉ូរ ម ១   ៉ូរ មវ            សរើតស ើងសោ            និង          និង 

៣                                                    ៤ 

និ មន័ ស្លា ហវ អាត់ ន័ រនុងភាស្លរ 

 

ន័ រនុងចាប់ស្លសនា  

 

ស្លា ហវ អាត់ដចរសចញជា  ១                                      ២ 

លរខខ្ ឌ  ស្លា ហវ អាត់ទ្សបចាប់ ១                          ២                         ៣ 

ស ើ ដចរសចញជា ៖ ១              ដចរសចញជា                           និង                           
និង 

២                                   ដចរសចញជា                          និង                     និង 

រ៉ូបមនារីមួ   

 

រ៉ូបមនារីពីរ  

 

រ៉ូបមនារីបី  

 

រ៉ូបមនារីបួន  

 

  ៉ូរ មសៃនការទ្បតាិបតាិសៅសពលសារីិរលា ជាមួ វ  ភតាុតាងបញ្ហធ រ់ 
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៣ ចឡំណារទំ្ប៊ី 13 - 16 
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