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កបួនចបប់អនម័យ

សំ ប់ ស េពលមនរដូវ
និងសំ លបុ ត
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ُ١ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ
អារមភកថា

សាសនិ កអុ៊ី សាលមទាំងឡាយជាទ៊ី ស្សឡាញ់!

ននេះជាសមិ ទិផ
ធ លថម៊ី

មួ យនទៀតដដលពួ កនយើងខ្ាំុជានិ សសិតកាំពុងសិកានៅសាកលវ ិទាល័យម៉ា ឌ៊ី
ណេះ របនទសអារ៉ា ប៊ីសាអូឌ៊ីតបានខិតខាំ ពាយាម នោយសហការគ្នននដើ មប៊ី
របសូតនូ វសមិទិ ផ
ធ លថម៊ីននេះជាជាំ នួយសាមរត៊ីដផនកសាសនាអុ៊ី សាលម
មិ តត អនកអានទាំងអស់គ្នន។

សរមប់

នយើងខ្ាំុមនជាំ ននឿថាមិតអ
ត ក
ន អានមួ យចាំនួនពិតជាបានយល់រជួត

រជាបខលេះនហើយ នហើយកាំ ពុងរបតិបតតិយា៉ាងយកចិតទ
ត ុកោក់។
នទៀតកាំពុងដសវងយល់នៅនឡើយ

រ ៊ីឯមួ យចាំ នួន

ព៊ី កិចចការដដលទក់ ទងនឹង បញ្ហ
ា ឈាមរ

ដូ វ ឈាមនិ ហ្វវស និ ងឈាមអុ៊ី សទ៊ី ហ្វដាស់ ដូចននេះនហើយនទើ ប ពួកនយើងខ្ាំុ

ទាំងអស់គ្ននបានមូ លមតិគ្នន នធវើការបកដរបនសៀវនៅសដ៊ីអាំព៊ីឈាមរដូ វឈាម

ន៊ី ហ្វវស និងឈាមអុ៊ី សទ៊ីហ្វដាស់ជាភាសាដខមរននេះនឡើង នដើមប៊ីនអាយមន

ភាពងាយស្សួលកនុងការសិកាដសវងយល់បដនថមកនុងនគ្នលបាំ ណងនធវើការរបតិ
បតតិឲ្យស្សបតាមអាល់គួរអាន និ ងសុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ាត់។

កនុងការផសពវផាយនសៀវនៅននេះ នយើងខ្ាំុគ្នមនបាំណងបនរមើផលរប
នយាជន៍ ឲ្យបកសពួ ក រកុម ឬនិ កាយណាមួ យនឡើយ នោលគឺ នយើងខ្ាំុទាំង

អស់គ្ននមនបាំ ណងដតមួ យគត់គឺបងាាញជូ នមិ តអ
ត នកអាននូ វតថភាពដដលមន
នៅកនុងអាល់គួរអាន និងសុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ ដដលទក់ទងនៅនឹង
បញ្ហ
ា ឈាមរដូ វ ឈាមនិហ្វវស ឈាមអុ៊ី សទ៊ី ហ្វដាស់។ ជាមួ យគ្នន ននេះដដរ
ការរបកាន់ យកតាមមគ្ន៌ាននអុ៊ី មុាំណាមួ យនោយោច់ខាត

ឬការរបកាន់

យកតាមសាសនវ ិទូ ណាមនក់ នោយោច់ ខាត និងមិនរពមសិកាដសវងយល់
បដនថមឲ្យលអិតលអន់នទននាេះ ក៏ មិនដមនជាការរបនសើរននាេះដដរ

ព៊ី នរោេះអុ៊ី មុាំ

មនក់ ៗកនុងចាំ នណាមអុ៊ី មុាំទាំងបួន សុទធដតបានបនសល់ទុកនូ វោកយបណា
ដ ាំ ដល់
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សាសនិ កអុ៊ី សាលមទាំងអស់។ ោកយផ្ដាំនផ្ើរទាំងននាេះ នយើងខ្ាំុបានដកស្សង់
នចញព៊ីនសៀវនៅហ្វវតាវ៉ា អុ៊ីបនូនតម៊ី យ៉ាេះ ដដលមនខលឹមសារដូចខាងនរកាម ៖


អុ៊ី មុាំអាពាូហ្វន៊ី ហេះវ បាននិយាយថា៖

ََخَجَشٚ هللاإ
َ ََخَبٌَإفَ إَوزَبة٠  َلاَْٛ َ ( َإإراَ لٍََْذَ ل:َفَخ١َْ ؽََٕإَْٛ َالَِبََ أَث
َلَبيَ ْ إ
)ٟ
َْ ٌَإَْٛ َا لَْٛ َعٍُ فَبَْرشَوٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝ إَي صَْٛ َاٌشَع
មនន័ យថា៖ នពលណាខ្ាំុនិយាយោកយសមដ៊ីណាមួយ ដដលរបាស
ចាកព៊ី អាល់គួរអាន និងសុណណេះ ចូ រអនកទាំងអស់គ្នននបាេះបង់ សមដ៊ីខាំុន្ ចាល
ចុ េះ។ នោកក៏ បាននិយាយផងដដរថា៖

َََٛٙشَ ف٠َْ (َإإرَا صَؼَ اٌَْؾَ إَذ:فخ أٔٗ لبي١ٕ ؽٟفمذ صؼ عٓ أث
)ٟ
َْ َِ َْزََ٘جإ
មនន័ យថា៖ នៅនពលណាដដលអនកទាំងអស់គ្នន បានជួបនូវហ្វឌ៊ីសរតឹ ម
រតូវននាេះនហើយជាមគ្ន៌ា )ម៉ា ហសហ្វប់( របស់ខាំុដ្ ដរ។


អុ៊ី មុាំម៉ាលិកបាននិ យាយថា៖

، َت١َْص
ََأَ إٚ َطئ
َخ إ
َْ َ (َإإََّٔب أََٔب ثَؾَشَ أ:لبي الِبَ ِبٌه سؽّٗ هللا
، ََْٖٚ ََاٌغََٕخَ فَخَزٚ ََافَكَ اٌَْ إَىزَبةٚ  فَىًََ َِب، ٟ
َْ إ٠َ سََْأٟ
َْ ا َفإَْٚ َفَبَْٔظَش
) ََْٖٛ ََاٌَغَٕخَ فَبَْرشَوٚ َك اٌَْ إَىزَبة
ََا َفإ إَٛ٠ َُْ ٌَ َوًََ َِبٚ
មនន័ យថា៖ ពិ តណាស់រប
ូ ខ្ាំុជាមនុ សសនោករដមងខុ ស និងរតូវដូ ចននេះ ចូ រ

អនកទាំងអស់គ្ននសនងេតនមើលកនុងទសសនៈរបស់ខាំុ្ រល់អ៊ីដវ ដលសមស្សប នឹ ង
អាល់គួរអាន និ ងសុណណេះណាព៊ី នយើងចូ រអនកទាំងអស់គ្ននទទួ លយកវចុ េះ ដត
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នបើចាំនុចណាដដលវផទុយព៊ីអាល់គួរអាន និងសុណណេះណាព៊ី នយើងចូ រអនក ទាំង
អស់គ្នននបាេះបង់វនចាលនៅ។


អុ៊ី មុាំនសើហ៊ីអ
វ ុ៊ី បាននិយាយថា៖

َ خَلَفٟ
َْ  إَوزَبَثإٟ
َْ َعَ َْذرَ َُْ َفإٚ  (َإإرَا: سؽّٗ هللاٟلبي الِبَ اٌؾبفع
َ  إَيَْٛ َ إَي سَعَْٛ َا َثإمَْٛ ٌََْٛ َعٍُ فَمٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝهللاإ ص
َ  إَيَْٛ َعََٕ إَخ سَع
هللاإ
)ٟ
َْ ٌَإَْٛ ََ لََٛ٘ٚ ،
មនន័ យថា៖ នៅនពលដដលអនកទាំងអស់គ្ននជួ បរបទេះកនុងនសៀវនៅរបស់ ខ្ាំុ
នូ វអវ៊ីដដលផទុយនឹ ងសុណណេះរ ៉ាសូលុលនឡាេះ
ចូ រអនកទាំងអស់គ្ននរបកាន់ យក
នូ វរបសាសន៍ របស់រ ៉ាសូលុលនឡាេះចុ េះ ននាេះនហើយក៏ ជាសមដ៊ីរបស់ខាំុដ្ ដរ។


អុ៊ី មុាំនសើហ៊ីអ
វ ុ៊ី បាននិយាយផងដដរថា៖

)ٟ
َْ َ ِ ْز٘جإٛٙشَ ف٠ْ  (إإرا صؼَ ا ٌْؾ إذ:لبيٚ
មនន័ យថា៖

នៅនពលណាអនកទាំងអស់គ្ននបានជួបនូវហ្វឌ៊ីសរតឹ មរតូវ

ននាេះនហើយជាមគ្ន៌ា )ម៉ា ហសហ្វប់( របស់ខាំុដ្ ដរ។


អុ៊ី មុាំអេះម៉ា ត់ បាននិ យាយថា៖

َلَ رَمٍََ َْذَِبٌَإ اَىبٚ ٟ
َْ  (لَ رَمٍََ َْذَٔإ:لبي الِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً سؽّٗ هللا
....اَْٚ َضَؤَخَز١َََْخَ َْز إََِْٓ ؽٚ ،َٞ إَسَْٛ ََلَ اٌضٚ َٟع
َصَا إَْٚ ََلَ أٚ ََٟلَ اٌؾَب َفإ إَعٚ
មនន័ យថាៈ ចូ រអនកទាំងអស់គ្ននកុាំអនុវតតកិចចការសាសនាតាមខ្ាំុ តាមអុ៊ី មុាំ

ម៉ា លិក តាមអុ៊ី មុាំនសើហ៊ីអ
ើ ុ៊ី ឬនោកអានសៅរ ៊ី
ុវ ុ៊ី តាមនោកអាល់នៅនហសុអ
ប៉ាុ ដនដអក
ន ទាំងអស់គ្ននរតូវអនុ វតតតាម

កដនលងដដលអនកទាំងននាេះនាាំមកអនុ វតត

)ព៊ីគួរអាន និងសុណណេះ( ។
3



អុ៊ី មុាំអេះម៉ា ត់ បាននិ យាយផងដដរថា៖

َ ؽَفَبٍََٝ عََٛٙعٍُ فٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝهللاإ ص
َ  إَيَْٛ َشَ سَع٠َْ (ََِْٓ سَدَ ؽَ إَذ:لبيٚ
)ٍَََ٘ىَخ
មនន័យថាៈ ជនណាបាននបាេះបង់ សុណណេះរបស់រ ៉ាសូលុលនឡាេះជនននាេះសថិត

នៅមត់ រនដ
ដ នននសចកដ៊ីអនដរយ។
ជាទ៊ី បញ្ចប់ នយើងខ្ាំុទាំងអស់គ្ននជាអនកដរបសរមួល អនករតួតពិ និតយ

និ ងសហនសវ ិកដដលបាននរៀបចាំ ននេះ

សូមបួងសួងព៊ីអល់នឡាេះជាមចស់

សូមរទង់ នបើកចាំ ហរនូ វមគ្ន៌ាដ៏ រតឹមរតូវ និងតរមង់ ពួកនយើងទាំងអស់គ្នន រពម
ទាំងមិតតអក
ន អាន នៅកាន់ផូវនជាគជ័
ល
យ របកបនោយការអាណិតអាសូរអាំព៊ី
អល់នឡាេះជាមចស់ននពិភពនោកទាំងឡាយ។
នយើងខ្ាំុរង់ ចាាំទទួ លការរ ិេះគន់

នដើ មប៊ីសាថបនានូ វកាំ ហុសឆគងនោយ

អនចតនា ព៊ី សាំណាក់មិតអ
ត ក
ន អានរគប់ នពលនវោ។
រកុមអនកដរបសរមួល នថងទ៊ី ១៥ ដខកកេោ ឆ្នាំ២០០២
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ជំពូកទី១
ឈាមរដូវ (ហេដ) និងហេតុផលវា
ពនយល់ោកយ នហដ៖
-

នហដជាលកខណៈភាសាមនន័យថា ការហូរននវតថុរវមួយ។
នហដ ជាលកខណៈចាប់មនន័យថា គឺជាឈាមដដលនកើត

មនចាំនោេះស្រសត៊ី តាមធមមជាតិ គ្នមនមូលនហតុ ដតមនរយៈនពលជាក់
ោក់ នោលគឺ វជាឈាមដដលនកើតមនព៊ីធមមជាតិ មិនដមននកើតនឡើង
នោយសារជាំងឺ ដាំនៅ រលូតកូន ឬឆលងទននលននាេះនឡើយ។

នទេះប៊ីជា

ឈាមដដលនកើតនចញព៊ីធមមជាតិក៏នោយ ក៏វមនលកខណៈខុសៗគ្នន
អាស្ស័យនៅតាមសាថនភាពតាំបន់

និងភូមិសាស្រសតដដលស្រសត៊ីទាំងននាេះ

រស់នៅ។
នហតុផលននការមករដូវ៖
អល់នឡាេះជាមចស់បានបនងេើតឲ្យស្រសត៊ីមនឈាមរដូវននេះគឺ មន
នហតុផលជានរចើនដូចជា នពលស្រសត៊ីមននផទនោេះឈាមរដូវនឹងកាលយជា
អាហ្វរសរមប់ចិញ្ចឹមទរកតាមរយៈទងសុក។ ដូនចនេះនហើយនទើបបា ន
ជានពលកាំពុងមននផទនោេះ និងបាំនៅកូនរយៈនពលដាំបូង នគករមនឹង
នឃើញស្រសត៊ីមករដូវណាស់។
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ជំពូក២
ការមានឈាមរដូវ និងរយៈហពលរបស់វា
បាំណកស្សាយកនុងជាំពូកននេះដចកនចញជាព៊ី រដផនក៖
1. អាយុរបស់ស្រសត៊ីដដលអាចមនរដូវៈ

តាមធមមតាស្រសត៊ីភាគនរចើនមនឈាមរដូវ កនុងចននាលេះអាយុចាប់
ព៊ី12ឆ្នាំ នៅ 50ឆ្នាំជួនកាលស្រសត៊ីអាចមនឈាមរដូវមុ ន ឬនរកាយចននាលេះ
នពលខាងនលើននេះ អាស្ស័យនៅតាមសាថនភាពតាំបន់ និងភូមិសាស្រសត
ដដលស្រសត៊ីទាំងននាេះរស់នៅ។
សាសនវ ិទូអុ៊ីសាលមមនការដខវងនយាបល់គ្នន ចាំនោេះអាយុដដល
អាចមនឈាមរដូវននេះ។ វមនការកាំណត់ជាក់ោក់ នោលគឺស្រសត៊ី
មិនអាចមនមុន ឬនរកាយការកាំណត់ននាេះនទនហើយឈាមដដលនកើត
នឡើងចាំនោេះស្រសត៊ីកុងរយៈនពលមុ
ន
ន

និងនរកាយការកាំណត់ននេះ នតើវ

ជាឈាមជមងឺ មិនដមនជាឈាមរដូវ ឬយា៉ា ងណា?

រតង់ចាំនុចននេះ

សាសនវ ិទូ អាល់–នឌាើរ ៉ាម៊ី )ٍ (الذاسهបានរចាននចាលនូវទសសនៈដខវងគ្នន
ខាងនលើ នហើយបានបនញ្ចញជាទសសនៈឯករជយមួយ នោយនោលថា
“សរមប់ខុ ាំ ្ ទសសនៈទាំងននេះមិ នរតឹមរតូវននាេះនទ ព៊ី នរោេះកនុងបញ្ហ
ា

ននេះ

នគនផ្តតដតនៅនលើឈាមរដូវ

នបើនទេះជាមនកនុងករមិតណា

មនលកខណៈដបបណានិងសថិតកនុងអាយុប៉ាុនាមនក៏នោយ
ទុកថាវជាឈាមរដូវដដរ ” ។
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ក៏នគចាត់

ការនលើកនឡើងរបស់សាសនវ ិទូ អាល់–នឌាើរ ៉ាម៊ី ជាទសសនៈរតឹម
រតូវ និងសមនហតុផលនហើយក៏ជាជនរមើ សរបស់សាសនវ ិទូ អុ៊ីបនូនតម៊ី
យ៉ាេះផងដដរ។ ដូនចនេះ ស្រសត៊ីមករដូវ គឺជាស្រសត៊ីដដលមនឈាមរដូវនោយ
ពុាំ ចាាំបាច់កាំណត់អាយុ នទេះប៊ីស្រសត៊ីននាេះមនអាយុតិចជាង 9ឆ្នាំ ឬនលើ
សព៊ី50ឆ្នាំក៏នោយចុេះ ព៊ី នរោេះនយាងនៅតាមចាប់ ដដលមនដចងកនុង
គមព៊ីរអាល់គួរអាន និងសុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ ដដលបានកាំណត់
ថា៖ ករណ៊ីឈាមរដូវននេះនគកាំណត់នៅនលើការមនឈាមរដូវពុាំ ដមន
កាំណត់នលើអាយុននាេះនទ។ ដូនចនេះនគចាត់ទុកថាស្រសត៊ីមករដូវគឺ អាស្ស័យ
នលើឈាមរដូវពុាំដមនអាស្ស័យនលើអាយុរបស់ស្រសត៊ីដូចដដលពួកសាសន
វ ិទូមួយចាំនួនបានកាំណត់ននាេះនទ។

នរោេះការកាំណត់ អាយុននាេះ គឺ

ពុាំមនអាំណេះអាំណាងទាំងនៅកនុងគមព៊ីរ និងសុណណេះរបស់ណាព៊ី មូ
ហ្វាំម៉ាត់នឡើយ។

2. រយៈនពលននការមនឈាមរដូវ៖
សាសនវ ិទូ អុ៊ីសាលមមនការដខវងនយាបល់គ្ននជានរចើន គឺរហូត
មននៅដល់ 6 ឬ 7 ទសសនៈកនុងការនដញនោលនលើបញ្ហ
ា ននេះ។

ចាំនោេះសាសនវ ិទូ អុ៊ីបនូ អាល់–មុននហសៀ ) (ابي الوٌزسបាននលើកនឡើង

ថា “មនសាសនវ ិទូអុ៊ីសាលមមួយចាំនួនយល់នឃើញថា សរមប់

ឈាមរដូវពុាំមនការកាំណត់ចាំនួននថង តិច ឬនរចើនននាេះនទ។ ខ្ុាំក៏
យល់ថាទសសនៈននេះស្សបនៅនឹងទសសនៈវ ិទូ អាល់–នឌាើរ ៉ាម៊ី

នហើយក៏ជាជនរមើសរបស់សាសនវ ិទូ នសាខខុលអុ៊ីសាលម អុ៊ីបនូ
នតម៊ីយ៉ាេះ ផងដដរ ” ។
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ការអេះអាងខាងនលើជាការរតឹមរតូវ

នោយនហតុ ថាទសសនៈរបស់

នោក ឆលុេះបញ្ហ
ច ង
ាំ នៅកនុងគមព៊ីរអាល់គួរអាន

និងសុណណេះរបស់ណាព៊ី

មូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ និងតាមសភាពជាក់ដសដង។ ដូចអល់នឡាេះបានមនបនទូល
ថា៖

ٝا إٌَغَبءَ َفإٌَٛعزَ إَض
َْ  فَبَٜ أَ اَرَٛ٘ ًَْ َط ل
َ إ١َْؾ
َٓ اٌََّْ إ
ََٔهَ عَ إَْٛ ٍََغئ
َْ َ٠َٚ(
222 سورة البقرة آية
មនន័យថា៖

)ََْ َْشٙط
َْ َ٠ َََٝ٘ٓ ؽَزَْٛ ََلَ رَ َْمشَثٚ ط
َ إ١َْؾ
َاٌََّْ إ

“ពួកនគនឹងសួរអនក )មូហ្វម
ាំ ៉ា ត់( អាំព៊ីការមករដូវ ចូរ

នឆលើយថាវជាអាហា ដូនចនេះចូរពួកអនកនជៀសវងការរួមសងាវសជាមួយ
របពនធ ខណៈនពលនាងមករដូវ លុេះរតាណាពួកនាងរជេះសាអត )បាន
ងូតទឹកសាំអាតខលួន(”។

 អាហា ) (أريជានរគដដលនាាំឲ្យមននរគ្នេះថានក់ដល់សាវម៊ី និង

ភរ ិយាដដលរួមសងាវសជាមួយគ្នន

ខណៈដដលនាងមករដូវ។បនទូល

ខាងនលើបាននសចកដ៊ីថា រយៈនពលននឈាមរដូវយូរ ឬឆ្ប់អាស្ស័យ

នលើការអស់រដូវរបស់ស្រសត៊ី រទង់ពុាំបានកាំណត់រយៈនពល 1នថង 1យប់ 3
នថង ឬ 15នថងននាេះនឡើយ។ ដូនចនេះបញ្ហ
ជ ក់ឲ្យនឃើញថាៈ មូលនហតុនន
ចាប់គឺ ការមករដូវ ឬគ្នមននោលគឺនពលណាមនឈាមរដូវចាប់ ក៏
នកើតមន និងនពលណាវរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវចាប់ក៏បញ្ចប់នៅវ ិញ
ដដរ។

ការបកស្សាយរបស់សាសនវ ិទូអុ៊ីមុាំមូស៊ីម
ល ដកស្សង់ នចញព៊ី

របសាសន៍របស់រ ៉ាសូលមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់

ដដលនោកបានមនរបសាសន៍

នៅកាន់អាអុ៊ីសេះរបពនធរបស់នោកខណៈនពលដដលអនកស្ស៊ីមករដូវ
ចាំនពលកាំពុងកាន់តាំណមអុមនរ៉ា េះថាៈ
8

َؾ إَشَِخ ٌََثإبٌَْعَ َّْشَ إح
َْ َِ َََٟ٘ إٚ ََْلَ َْذ ؽَبظَذٚ ََ لَبيَ ٌَإعَبَئإؾَخٟ(أََْ إٌََجإ
َْ َ إَشٙط
ٞ
َْ َ رَٝذ ؽَز
َ إ١ََْ َثإبٌَْجٟ
َْ  َفإَْٛ َشَ أََْْ لَ رَط١َََْ َْفعًََ اٌَْؾَبطَ غ٠  َِبٟ
َْ َاإ َْفعٍََإ
).ََ َْشدَٙؾ إَش غ
َْ ٌَََٕ اَْٛ َ٠ َْلَبٌَذَْ فٍَََّب وَب

មនន័យថា៖ “ចូរអនកនធវើនូវអវ៊ីដដលបណា
ដ អនកនធវើហ្វជជ៊ីកាំពុងនធវើដតកុាំនដើរ

តវ៉ា ហជ
វ ុាំវ ិញកៈពាេះ ) (كعبةឲ្យនសាេះ លុេះរតាដតអនកបានរជេះសាអតព៊ី
ឈាមរដូវសិន ” ។ អាអុ៊ីសេះនិយាយថា នៅនថងពិឃាតសតវ )(َىم الٌحش

រតូវនឹងនថងទ៊ី 10 ដខហសុ លហុិជជេះ ខ្ាំុបានរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ។ ណាព៊ី
មូហ្វម
ាំ ៉ា ត់បានមនរបសាសន៍នទៀតថាៈ

)َُ إ١ََْ اٌزََْٕ إَعٌٝ َإإٟ
َْ ع
َبخشَ إ
َْ َد ف
ََ َْش إَٙ فََئ إرَا غٞ
َْ ظ إَش
َ َاإَْٔزَ إ:َبٌَٙ ََ لَبيٟ(أََْ إٌََجإ
មនន័យថា៖ ណាព៊ីបានមនរបសាសន៍នៅកាន់របពនធនោកថា

“ចូរអនករង់ចាាំរហូតដល់រជេះសាអតព៊ី ឈាមរដូ វ អនកអាចនចញនៅ
កាន់តាំបន់តាន់អុ៊ីម1 នដើមប៊ីបាំនពញការអុ៊ុំនរ៉ា េះ”។

ដូនចនេះរបសាសន៍ទាំងព៊ីរខាងនលើរបស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ ឆលុេះ
បញ្ហ
ច ង
ាំ ឲ្យនឃើញថារយៈនពលននការមករដូវរបស់ស្រសត៊ីពុាំមនការកាំណត់
ចាស់ោស់ននាេះនទ នោលគឺអាស្ស័យនៅនលើរយៈនពលយូរ ឬឆ្ប់
ដដលស្រសត៊ីននាេះរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូ វប៉ាុ នណាណេះ។ មា៉ា ងវ ិញនទៀតអាហា
និងការមករដូវនកើតមករពមជាមួយគ្នន តាាំងព៊ីនថងដាំបូង រហូត ដល់នថង
រជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ ពុាំមនការដបងដចក និងដវកដញករវងនថងន៊ីមួយៗននាេះនឡើយ។ នលើសព៊ីននេះនៅនទៀតចាំនោេះទសសនៈដខវងគ្នន រវង
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ឈ្មោះកន្លែងមួយឈៅទី ក្កុងឡាមិក(ម៉ា កកោះ)ឈៅខាងឈក្ៅទឹ កដីពិសិដឋ។

9

ពួកសាសនវ ិទូ អាំព៊ីបញ្ហ
ា កាំណត់រយៈនពលមករដូវ ននាេះពុាំមនអាំ ណេះ
អាំ ណាងចាស់ោស់ នដើ មប៊ីគ្នាំរទទសសនៈរបស់ពួកនគននាេះនទ ព៊ី នរោេះ

គាំនិតយល់នឃើញរបស់ពួកនគអាចរតូវ អាចខុស មិនអាចយកមកនធវើ
ជានគ្នលបាននឡើយ មនដតដាំនណាេះស្សាយមួយគត់ គឺ វ ិលនៅ រក
គមព៊ីរអាល់គួរអាន និងសុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ ដតប៉ាុនណាណេះ។
នសចកដ៊ីដូចដដលបាននលើកនឡើងខាងនលើបងាាញឲ្យនឃើញថា
រដូវដដលពុាំមនរយៈនពលកាំណត់នសចកដ៊ី

ឈាម

ដូចដដលបាននលើកនឡើង

ខាងនលើបងាាញឲ្យនឃើញថា ឈាមរដូវដដលពុាំមនរយៈនពលកាំណត់
ចាស់ោស់ គឺជាទសសនៈមួយដដលសមហតុផល និងរតឹមរតូវ។
ដូចននេះស្រសត៊ីមករដូវគឺជាស្រសត៊ីដដលមនឈាមរដូវហូរមកនោយពុាំគិតព៊ី
អាយុ និងរយៈនពលកាំណត់ណាមួយនឡើយ។ នលើកដលងដតឈាម
ននាេះហូរជាប់មិនោច់នហើយវបាត់ នៅវ ិញកនុងរយៈនពលខល៊ីដូចជាបាត់

ដតមួយនថង ឬព៊ីរនថងកុងមួ
ន
យដខ។ ឈាមដដលមនលកខណៈដូចបាន
នរៀបរប់ ននេះនគនៅថាឈាមជមងឺ ជាភាសាអារ៉ា ប់នៅថាអុ៊ី ស៊ីហ្វ
ទ
ឌស់។


ខាងនរកាមននេះជាបាំណកស្សាយព៊ីឈាមជមងឺ )អុ៊ីសហ្វ
៊ី ទ ឌស់(:
សាសនវ ិទូ នសាខុលអុ៊ីសាលម អុ៊ីបនូ នតម៊ីយ៉ាេះ បាននិយាយថា៖
ជាការពិតណាស់ ឈាមដដលហូរនចញព៊ីសបូនស្រសត៊ី

គឺជាឈាមរដូវ

លុេះរតាដតនរគសញ្ហាអវ៊ីមួយដដលបញ្ហ
ជ ក់ថា ឈាមននាេះមិនដមនឈា
មរដូវ នទើបនគនៅថាឈាមជមងឺ ។
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ទសសនៈននេះងាយស្សួលកនុងការអនុ វតត ដដលកាំណត់រយៈនពល

មករដូវរបស់ស្រសត៊ី។

មិនដតប៉ាុនណាណេះសាសនាអុ៊ីសាលមបានបនងេើតភាព

ងាយស្សួល និងផដល់ជនរមើសការអនុវតតដបបងាយៗដល់អុ៊ីសាលមសា
សនិក។ ដូចននេះ នយើងគួរគបប៊ីនរជើសនរ ើស ការអនុវតតណាដដលមន
ភាពងាយស្សួល និ ងមិនបងេភាពសមុរគសាមញដល់ខួន។
ល
ដូចអល់នឡាេះបានមនបនទូលថាៈ

78 خ٠ آ،سح اٌؾظٛٓ إََِْٓ ؽَشَطَ) ع
َ إ٠ََْ اٌذٝىَ َُْ َفإ١ٍَََََِْب عَعًََ عٚ(

មនន័យថា៖“អល់នឡាេះមិ នោក់បនទុកធងន់នៅនលើពួកអនកកនុងកិ ចច

សាសនាននាេះនឡើយ ” ។

រ ៉ាសូលមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់បានមនរបសាសថាៈ

َٓ٠َََْؾَبدَ اٌذ٠ ٌَََْٓٚ َغش
ْ ٠ َٓ٠ََْ َإإَْ اٌذ:ٍََََُعٚ َٗ إ١ٍََََْ هللاَ عٍَٝ(لَبيَ ص
)اَْٚ َؾش
ََأََْث إٚ اَْٛ ََلبَ إَسثٚ اَْٚ َأَؽَذَ َإإلَ غٍََجََٗ فَغَذَد
ٞاٖ اٌجخبسٚس
មនន័យថា៖ “ពិតណាស់ អុ៊ីសាលមជាសាសនាងាយស្សួល គ្នមនជន

ណាមនក់ បនងេើតការលាំបាកសមុរគសាមញបាននឡើយ )របសិននបើមន

ដូនចានេះដមន( ជនននាេះនឹងរតូវបរជ័យ ” ។ ដូនចនេះ ចូរពួកអនកទូនាមនគ្នន
រួបរួមសាមគគ៊ី និងផសពវផាយដាំណឹងលអៗចាំ នោេះគ្នននៅវ ិញនៅមក។
ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ ដតងរបកាន់យកការអនុវតតងាយស្សួល ដរបណា
របការននេះមិនដមនជាអាំនពើបាបនទននាេះ។ នបើអល់នឡាេះោក់ឲ្យនោក
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នរជើសយកជនរមើសមួយ កនុងចាំ នណាមកិចកា
ច រព៊ីរ គឹនោកនរជើសយក
កិចចការណាដដលងាយស្សួល។

ស្រសតីមានគភ៌ និងឈាមរដូវ
តាមធមមតា ស្រសត៊ីមននផទនោេះរដមងបាត់រដូវ។ អុ៊ីមុាំ អេះម៉ា ត់ ហ្វោ
ាំ ល់
បាននិយាយថា៖ នគអាចដឹងថាស្រសត៊ីមននផទនោេះ នោយសារការ បាត់
រដូវ។

ចាំនោេះស្រសត៊ីមននផទនោេះ

នហើយមនធ្លលក់ ឈាមមុននពលឆលង

ទននលបនតិច ដូចជាមុនព៊ីរ ប៊ីនថង រពមទាំងឈឺនោេះផង ននាេះនគនៅថា
ឈាមឆលងទននល )ន៊ីហ្វវស(។
នបើសិនជាមនឈាមមុនឆលងទននលរយៈនពលយូរ ឬឆ្ប់ និងពុាំមនការ
ឈឺនោេះនទននាេះ ពុាំ ដមនជាឈាមឆលងទននលននាេះនឡើយ ។ កនុងករណ៊ី
ននេះ ពុាំ មនការដវកដញកឲ្យចាស់ោស់ថានតើ វជាឈាមជមងឺឬឈាម
រដូវននាេះនទ? នៅកនុងករណ៊ីននេះ ពួ កសាសនវ ិទូមនការដខវងនយាបល់
គ្នន។

តាមធមមតាឈាមននាេះនគចាត់ទុកថា ជាឈាមរដូវដដលនកើត

មនចាំនោេះស្រសត៊ី ជារបរកត៊ី ពុាំមនមូលនហតុ ឬជមងឺដដលនាាំឲ្យឈាម
ននាេះធ្លលក់មកនឡើយ។

នរោេះនៅកនុងគមព៊ីរអាល់គួរអានពុាំ បានបញ្ហ
ជ ក់
ថា៖ ស្រសត៊ីមនគភ៌ាមិនអាចមនឈាមដូវននាេះនទ ននេះជានិកាយអុ៊ីមុាំ
ម៉ា ល៊ីគ៊ី សាហវ៊ីុអុ៊ី និ ងជាជនរមើសរបស់សាសនវ ិទូ នសាខុលអុ៊ីសាលម
អុ៊ី បនូនតម៊ីយ៉ាេះផងដដរ។ នយាងតាមការបកស្សាយខាងនលើ នយើងអាច
សននិោានបានថា រគប់ស្រសត៊ីដដលមនឈាមរដូវ ទាំងមន និងគ្នមននផទ
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នោេះ នគចាត់ទុកថាស្រសត៊ីននាេះមករដូវ

នលើកដលងដតព៊ីរករណ៊ីដូចខាង

នរកាម៖
 ការដលងលេះ ៖ នៅកនុងសាសនាអុ៊ីសាលម នគបានោក់ចាប់

បាំរមការដលងលេះរបពនធ នពលនាងកាំពុងមនរដូវដដលមិនទន់មន
នផទនោេះ ដតនបើសិនជានាងមករដូវ ខណៈនពលនាងមននផទនោេះននាេះ
ចាប់មិនហ្វមរបាមចាំនោេះការដលងលេះននាេះនឡើយ។
ដលងលេះនពលមករដូវ

នរោេះថាការ

ដដលមិនទន់មននផទនោេះននាេះ គឹខុសនឹង

បញ្ា តិ ច
ត ាប់ដដលបានដចងនៅកនុងគមព៊ីរអាល់គួរអាន។ អល់នឡាេះជា
មចស់បានមនបនទូលថា៖

1 سح اٌطلقٛع

)...ََََٓٙ٘ٓ ٌَإ إَعذَ َرإ إَْٛ َ(فَطٍََم

មនន័យថា៖ ចូ រពួកអនកនធវើការដលងលេះរបពនធ កនុងរយៈនពលរង់ចាាំ

អុ៊ីដឌាេះ2 របស់ពួកនាងចុេះ ។

ចាំដណកការដលងលេះរបពនធនពលមនឈាមរដូវ

ខណៈនពលដដល

នាងកាំពុងមននផទនោេះននាេះ ពុាំមនការហ្វមរបាមនទ នរោេះការដលង
លេះនពលនាងមននផទនោេះ គឺ ជាការដលងលេះមួយស្សបចាប់ កុងនពល
ន

រង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះ។ ដូនចនេះចាប់ អុ៊ីសាលម បានអនុញ្ហាតឲ្យដលងលេះរបពនធ
ខណៈនពលដដលនាងមននផទនោេះ នទេះនរកាយការរួមសងាវសនហើយ
ក៏ នោយចុេះ។ ផទុយនៅវ ិញ ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមិនទន់មននផទនោេះមុន
នធវើការដលងលេះរតូវរង់ចាាំរយៈនពលរជេះសាអតជាមុនសិន។

2

អុីដឌ្ហោះ:ជារយៈឈពលរង់ចាំការក្រោះស្អាតពី្មររដូវ លិងមិលទាល់រម
ួ ឈេទជាមួយនាង។
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 រយៈនពលរង់ចាឲ្
ាំ យផុតអុិដឌាេះ )(اٌعذح
រយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះ ដដលអុ៊ីសាលមបានកាំណត់ តរមូវឲ្យភាគ៊ី
ទាំងព៊ីរ បដ៊ីនិងរបពនធរបកាន់យា៉ាងខាជប់ខួន
ជ មុននិងនរកាយនពលដលង

លេះគ្នន ឬនរកាយនពលបដ៊ីសាលប់។ រយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះរបស់ស្រសត៊ីមន
នផទនោេះ គឺបនាទប់ព៊ីនាងឆលងទននលរច
ួ ។ អល់នឡាេះជាមចស់បានមនរពេះ
បនទូលថា៖

)ٍََََّْٓٙ ََعَ َْعَٓ ؽ٠ ََََْْٓ أٍََٙبي أَع
َؽَّ إ
َْ ال
َ ْ َلَدَْٚ ََأٚ(

4 سىسة الطالق
មនន័យថា៖ ស្រសត៊ីដដលមននផទនោេះ រយៈនពលរង់ចាាំរបស់ពួកនាង

គឺបនាទប់ព៊ីឆលងទននលរច
ួ ។



ជំពូកទី ៣

ហេតុការណ៍ចៃដនយដដលអាៃហកើតមានៃំហ

ាោះស្រសតីមករដូវ

ករណ៊ីននេះនកើតមនចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមនរដូវអាចមននរចើនសណា
ា ន៖
1. ការនលើសខវេះចាំនួននថងៈ ឧទហរណ៍ថា

តាមធមមតាស្រសត៊ីមនក់

ធ្លលប់មករដូវរយៈនពលរបាាំមួយនថង ដតមននពលខលេះធ្លលក់ឈាម
រហូតដល់នថងទ៊ីរបាាំព៊ីរ

ឬនាងធ្លលប់មករដូវរយៈនពលរបាាំព៊ីរនថង

បនាទប់មកថយមកនៅរតឹមដតរបាាំមួយនថងវ ិញ។
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2. រដូវមិននទៀងៈ

តាមធមមតាស្រសត៊ីមនក់ធ្លលប់មនរដូវ នៅចុងដខ

ស្សាប់ដតនពលខលេះមករដូវនៅនដើមដខ ឬផទុយមកវ ិញ។
សាសនវ ិទូអុ៊ីសាលមមនការដខវងនយាបល់គ្ននកនុងករណ៊ីទាំងព៊ី រខាង

នលើ។ ដតអវ៊ីដដលរតឹមរតូវននាេះ គឺនគមិនបានកាំណត់ចាំនួននថង ឬនពល
ចាប់នផដើមមករដូវននាេះនឡើយ។ នពលណានាងចាប់នផដើមមករដូវ នពល
ននាេះនគចាត់ទុកថានាងមករដូវ
រជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ

នហើយនពលណាដដលនាងបាត់រដូវ

នពលននាេះនគនៅថាស្រសត៊ីរជេះសាអតព៊ីរដូវ។

ននេះជានិកាយ អុ៊ី មុាំ សាហវ៊ីុអុ៊ី និ ងជាសជនរមើសរបស់សាសនវ ិទូ អុ៊ី បនូ
នតម៊ីយ៉ាេះ។

3. ឈាមមនសភាពពណ៌ារកហមស្សាល និងលអក់ៈ
ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលធ្លលក់ឈាមមនសភាពពណ៌ារកហមស្សាល ដូច
ទឹករនង

ឬឈាមលអក់រកហមស្សាលោយពណ៌ានមម

នបើសិនមន

ករណ៊ីននេះនកើតនឡើង នរកាយព៊ីមករដូ វ មុនសាំអាតខលួនរបាណ នគចាត់

ទុកថា ជាឈាមរដូវ ដតនបើនកើតនឡើងនរកាយព៊ី រជេះសាអតខលួនរបាណរួច
នហើយននាេះនគមិនចាត់ទុកជាឈាមរដូវននាេះនទ នោយសាំអាងនៅនលើ

របសាសន៍របស់អុមមូអាទ៊ីយ៉ាេះរបពនធរបស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ ដដលបាន
មនរបសាសន៍ថា៖

ََاٌَْىَ َْذسَحٚ َ(وََٕب لَ َٔعَذَ اٌصَ َْفشَح:َبَََْٕٙ هللاَ عٟظ
ََخَ سَ إ١ط
َ إَي أَََ عَ إَْٛ ٌََإم
ؼ١د ثغٕذ صؾٚ داٛأثٚ ٞاٖ اٌجخبسٚس

)َئاب١ََْ إشَ ؽَْٙ َثَ َْعذَ اٌط

មនន័យថា៖ នរកាយព៊ីរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ នយើងមិនបានចាត់ ទុក

ឈាមរកហមស្សាល និងលអក់ននាេះជាឈាមរដូវនឡើយ ។
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ចាំដណកឯរបសាសន៍មួយនទៀតរបស់អាអុ៊ីសេះ បាននិយាយថា៖

)َعَبء١َََْٓ اٌَْ َمإصَخَ اٌَْج٠ََْ رَشَٝ(ؽَز
មនន័យថា៖ រហូតដល់ពួកអនកនឃើញទឹករ ាំអិលពណ៌ាសធ្លលក់មក ។
របសាសន៍ខាងនលើ ចង់បងាាញឲ្យនឃើញថាៈ

ការមនឈាមពណ៌ា

រកហមស្សាល និងលអក់ នពលកាំពុងនិងនរកាយព៊ីមករដូ វ នគចាត់ទុក
ថាជាឈាមរដូ វ លុេះរតាណានគនឃើញមនធ្លលក់ ទឹករ ាំអិ លពណ៌ាសនទើ ប

នគចាត់ទុកថាអស់រដូវ។
4. ឈាមរដូវមនការរអាក់រអួលៈ ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមនឈាមរដូវរ
អាក់រអួលនឃើញមួយនថងនហើយ ក៏ បាត់ មួយនថងនៅវ ិញ ឬមន

លកខណៈស្សនដៀងគ្ននននេះ។ ចាប់ បានដចកជាព៊ីរករណ៊ីដូច
ខាងនរកាម៖
 ស្រសត៊ីដដលនកើតមនអាការៈឈាមធ្លលក់រអាក់រអួល ជាប់មិនោច់
នគចាត់ទុកថាជាឈាមជមងឺ។ ចាំនោេះស្រសត៊ីមនអាការៈដបបននេះ
នគចាត់ចូលកនុងករណ៊ីឈាមជមងឺ។

 ស្រសត៊ីដដលពុាំនកើតមនអាការៈខាងនលើ

ដូចជាមនឈាមធ្លលក់

រអាក់រអួលដតមួយរយៈ នហើយក៏បាត់ និ ងរជេះសាអតនៅវ ិញ។
រតង់ចាំនុចននេះពួកសាសនវ ិទូ អុ៊ីសាលមមនការដខវងគាំនិតគ្ននថា
នតើគួរចាត់ចូលកនុងករណ៊ីឈាមរដូ វ ឬឈាមជមងឺ។

នយាងតាមនិកាយអុ៊ីមុាំ នសើហ៊ីុអ
វ ុ៊ីបានកាំ ណត់ថា ចាំនោេះស្រសត៊ីដដល

មនអាការៈដបបននេះ នគចាត់ទុកជាឈាមរដូវ នហើយននេះជាជនរមើស
របស់សាសនវ ិទូអុ៊ីបនូនតម៊ី យ៉ាេះ។ មា៉ា ងវ ិញនទៀតចាំ នោេះនិកាយ អុ៊ីមុាំ
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អាពាូហ្វន៊ីហេះ
វ ក៏បានឯកភាពនលើទសសនៈននេះដដរ នរោេះទឹករ ាំអិល
ពណ៌ាសមិននឃើញនកើតមនកនុងអាការៈដបបននេះនឡើយ ។ របសិនជា
ឈាមធ្លលក់មករអាក់រអួលមិនោច់ នហើយនគចាត់ទុកថា
ននាេះនឹងនាាំឲ្យនកើតមនផលវ ិបាក

ឈាមរដូវ

និ ងសមុរគសាមញសរមប់ស្រសត៊ីដដល

មនអាការៈដបបននេះ។ មិនដតប៉ាុនណាណេះ ពុាំមនសាសនវ ិទូអុ៊ីសាលមណា
មនក់ បានចាត់ទុកអការៈឈាមធ្លលក់រអាក់រអួលជាប់ដបបននេះជាឈាម
រដូវននាេះនឡើយ នរោេះសាសនាអុ៊ីសាលមមិនបងេឲ្យនកើតមនភាពសមុរគ
សាមញ និងការលាំបាកដល់អុ៊ីសាលមសាសនិកននាេះនឡើយ។

ដូចអល់នឡាេះបានមនបនទូលនៅកនុងគមព៊ីអាល់គួរអានថា៖

78 خ٠ آ،سح اٌؾظٛٓ إَِْٓ ؽشطَ) ع
َ إ٠ْ  اٌذٝى َُْ فإ١ْ ٍِب ععًَ عٚ(

មនន័យថា៖“អល់នឡាេះមិ នោក់បនទុកធងន់នៅនលើពួកអនកកនុងកិ ចច

សាសនាននាេះនឡើយ ” ។

5-ការរាំងរដូវៈ ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមករដូវ ស្សាប់ដតបាត់ឈាម នហើយ
មនជាតិរ ាំអិលនសើមធ្លលក់មកមុននពលរជេះសាអត នគចាត់ទុកថាជាឈា ម
រដូវ។ ដតរបសិននបើនកើតមនអាការៈដបបននេះនរកាយនពលរជេះសាអត
នគពុាំចាត់ទុកថាវជាឈាមរដូវននាេះនឡើយ
ឈាមរកហមស្សាល និងលអក់។
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នរោេះវសថិតកនុងអាការៈ

ជំពូកទី ៤

ករណីឈាមរដូវនិងបញ្ញតតិៃបាាប់

ទក់ទងនឹងករណ៊ីឈាមរដូវ ចាប់ អុ៊ីសាលមបានហ្វមឃាត់ ចាំនោេះ
ស្រសត៊ីដដលកាំពុងមករដូវកនុងការរបតិ បតតិករណ៊ីយកិចចដូចខាងនរកាម៖

១- ការរបតិបតេិសឡាត ៖ ករណ៊ីឈាមរដូវ ចា ប់អុ៊ីសាលមបានករមិត
ចាប់មិនអនុញ្ហាតតឲ្យស្រសត៊ីដដលកាំពុងមករដូវ

នធវើការរបតិបតតិសឡាត

ទាំងហ្វវរទូ និងសូណាត់។ប៉ាុដនតចាប់ តរមូវនអាយស្រសត៊ីទាំងននាេះបាំនពញ
សឡាតហ្វវរទូ និងសូណាត់ នរកាយព៊ីរជេះសាអតព៊ី ឈាមរដូវ នទេះប៊ី
ជា

ពួកនាងបានរជេះសាអតមុននពលផុតនម៉ា ងរបតិបតតិសឡាតចាំនួន

នថរនវោមួយរ ៉ាក់អាត់ក៏នោយ

ក៏ពួកនាងរតូវដតបាំនពញការរបតិបតតិ

សឡាតននាេះនឡើងវ ិញដដរ។ ពួ កនាងក៏ រតូវដតបាំ នពញករណ៊ីយកិ ចនច នេះ

នទេះប៊ីពួកនាងបានរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ

នៅនដើម ឬនៅចុងនម៉ា ង

សឡាតក៏នោយចុេះ។ ឧទហរណ៍ថាៈ ស្រសត៊ីមនក់មករដូវនរកាយព៊ីដល់
នម៉ា ងបនតិចននកិ ចចរបតិបតតិសឡាតនពលនថងលិច3។ កនុងករណ៊ីននេះនាង

រតូវបាំនពញករណ៊ីយកិ ចស
ច ឡាតនថងលិចននាេះនឡើងវ ិញ នរកាយនពល
ដដលនាងរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ

នរោេះនាងបានទន់នម៉ា ងសឡាត

មុននពលមករដូវ។ ដូចគ្ននផងដដរ ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលបាត់រដូវ និងរជេះ
សាអតនៅចុងនម៉ា ងសឡាតណាមួយននាេះ នាងក៏រតូវដតបាំនពញសឡាត
ននាេះនឡើងវ ិញផងដដរ។

ឧទហរណ៍ថាៈ

ស្រសត៊ីមនក់ បានរជេះសាអតព៊ី
4

ឈាមរដូ វ នៅមុ ននពលផុ តនម៉ា ងសឡាតបនតិចនៅនពលនទៀបភលឺ ននាេះ
3

ការថ្វាយបងគាំឈពលថ្ងៃលិច គឺសឡាតម៉ា ហ្គ្គិប។
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នាងរតូវដតបាំនពញសឡាតននាេះនឡើងវ ិញ។ ចាំនោេះករណ៊ីទ៊ី1 និងទ៊ី2
ខាងនលើ

នបើសិនជាមនរយៈនពលតិចជាងននាេះ មិនរតូវឲ្យបាំនពញ

ករណ៊ីយកិចចសឡាតនឡើងវ ិញននាេះនឡើយ ។

ដូចដដលណាព៊ីមូហ្វាំ

ម៉ា ត់ នោកបានមនរបសាសន៍ ថា៖

َعٍُ (ََِْٓ أَ َْدسَنَ سَ َْوعَ َخا إََِٓ اٌصَلَ إَح فَمَ َْذ أَ َْدسَنٚ ٗ١ٍ هللا عٌٍٝٗ صٛل
)َاٌصَلَح

َُهتفك عل

មនន័យថា៖ អនកដដលបានទន់មួយរ ៉ាក់អាត់ សឡាត អនកននាេះពិតជា

ទន់ការរបតិបតតិសឡាតនហើយ ។
របសាសន៍របស់ណាព៊ីនយើងខាងនលើបញ្ហ
ជ ក់ឲ្យនឃើញថា

ការដដល

មិនទន់មួយដងននការរបតិបតតិសឡាត ននាេះនគមិនចាត់ ទុកថាទន់
ការរបតិបតតិសឡាតននាេះនទ។
នោយដឡកស្រសត៊ីដដលទន់មុន ឬនរកាយនម៉ា ងសឡាតនពលរនសៀល5
ននរយៈនពលមួយរ ៉ាក់អាត់

នតើនាងរតូវបាំនពញករណ៊ីយកិចចសឡាត

នទៀបភលឺ និងសឡាតនថងរតង់6ននាេះនឡើងវ ិញដដរ ឬនទ? ចុេះនបើនាងរជេះ
សាអតព៊ីឈាមរដូ វ នោយទន់ មួយរ ៉ាក់ អាត់ កុងនម៉ា
ន
ងសឡាតនពលយប់
7

វ ិញ នតើនាងរតូវបាំនពញករណ៊ីយកិចចសឡាតនពលនថងលិចជាមួយនឹង

4

ការថ្វាយបងគាំឈពលឈទៀបេែឺ គឺសឡាសូឈ្ពោះ។

5

ការថ្វាយបងគាំឈពលរឈសៀល គឺសឡាតអាឈសើរ។

6

ការថ្វាយបងគាំឈពលថ្ងៃក្តង់ គឺសឡាត្សូ្ូរ។

7

ការថ្វាយបងគាំឈពលយប់ គឺសឡាតអុីឈសើ។
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នពលយប់បានដដរឬនទ? ោក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ហ
ា ននេះ សាសនវ ិទូ អុ៊ីសាលម
បានដខវងនយាបល់គ្នន ដតអវ៊ីដដលរតឹមរតូវននាេះគឺ នាងមិនរតូវបាំនពញ
ករណ៊ីយកិចស
ច ឡា
ា តនពលនទៀបភលឺ

និងនពលនថងលិចននាេះនទ នលើក

ដលងនម៉ា ងសឡាតនពលរនសៀល

និងនពលយប់ដដលនាងបានទន់

ប៉ាុនណាណេះ។ ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់បានមនរបសាសន៍ថា៖

ًَص إَش لََْج
َْ َعٍُ (ََِْٓ أَ َْدسَنَ سَ َْوعَ َخا إََِٓ اٌَْعٚ ٗ١ٍ هللا عٌٍٝٗ صٛل
ٗ١ٍصشَ) ِزفك ع
َْ َأََْْ رَ َْغشَةَ اٌؾَ َّْظَ فَمَ َْذ أَ َْدسَنَ اٌَْع
មនន័យថា៖ អនកដដលបានទន់ មួយរ ៉ាក់អាត់ សឡាតនពលរនសៀល

មុននថងលិច អនកននាេះពិតជាទន់សឡាតនពលរនសៀលននាេះនហើយ ។
របសាសន៍របស់ណាព៊ីនយើងខាងនលើពុាំបញ្ហ
ជ ក់ឲ្យនឃើញថា អនក
ននាេះរតូវបាំនពញករណ៊ីយកិចចសឡាតនពលនទៀបភលឺ និងនពលរនសៀល
នឡើយគឺឲ្យបាំនពញករណ៊ីយកិចចណាដដលនគទន់ប៉ាុនណាណេះ។
បាំណកស្សាយខាងនលើ គឺស្សបនៅតាមនិកាយអុ៊ីមុាំ អាពាូហ្វន៊ី ហេះ
វ
និង អុ៊ីមុាំម៉ាលិក។
រ ៊ីឯការសុាំបួងសួង រ ាំលឹក សរនសើរ មនដូចជាតឹកនពាៀរ តាសនពាៀហ
តេះម៊ីដ និងសូរត  ثغُ هللاនពលទទួលទន និងបរ ិនភាគចាំណ៊ីនផសងៗ
និងការសូរតគួរអាន នោយទននទញចាាំមត់ននាេះ ចាប់អុ៊ីសាលមពុាំបាន
ហ្វមឃាត់ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលកាំពុងមករដូវននាេះនឡើយ។ នោយសាំអាង
នលើអាំណេះអាំណាង ដដលមននៅកនុងនសៀវនៅ ករមង សុរកឹត
) (صحُحដដលចងរកងនោយ រពឹ ទធចារយសាសនវ ិទូ ទាំងព៊ី រ គឺអុ៊ីមុាំអា
20

ល់ពូខរ
ា ៊ី និងមុស៊ីម
ល រពមទាំងសាសនវ ិទូ អុ៊ីសាលមនផសងៗនទៀត។ មិនដត
ប៉ាុនណាណេះ ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់បាននគងនកើយនលើនៅលរបពនធនោក

នឈាមេះអាអុ៊ីសេះ ខណៈនពលដដលរបពនធរបស់នោកកាំពុងដតមករដូវ
នហើយសូរតអាល់គួរអាននទៀតផង ។

មនកាំណត់រតានូវរបសាសន៍

របស់នោកសដ៊ីព៊ីនរឿងននេះនៅកនុងនសៀវនៅ ករមងសុរកឹតរបស់សាសន
វ ិទូ អាល់ពូខរ
ា ៊ី និងមុស៊ីម
ល ដដលបានទទួ លយករបសាសន៍ ននេះ ព៊ី
របពនធរបស់ណាព៊ីនឈាមេះ អុមមូអាទ៊ីយ៉ាេះ បានមនរបសាសន៍ថា៖

ََادََٚ رٚ ََاَرإكَٛخشَطَ اٌَْع
َْ َ٠( :ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍَٝ صٟلبَيَ إٌََجإ
َش١َََْ َْذَْ اٌَْخٙؾ
َْ َ١ٌََْٚ ٓ
َ إ٠ََْذ١ََْ صَلَ إَح اٌَْ إَعٌٝ َإإٟ
َْ َ َْعَٕإ٠ ََط١ََاٌَْؾٚ  إَسَْٚ َاٌَْخَذ
)ٍَََٝطَ اٌََّْص١ََ َْعزَ إَضيَ اٌَْؾ٠َٚ َٓ١ََْحَ اٌََّْ َْؤ إََِٕإٛع
َْ ََدٚ
មនន័យថា៖ទាំងស្រសត៊ីចាំណាស់ នពញវ ័យ និ ងមនរដូវ នចញនៅបាំនពញ

ការរបតិបតតិសឡាត នថងរ ៉ានយុើទាំងព៊ីរ នដើមប៊ីឲ្យពួកនគបានចូលរួមកនុង
ការសាងអាំនពើលអ និងការអាំោវនាវរបស់ពួកអនកមនជាំននឿ ដតពួកស្រសត៊ី
ដដលមនរដូវ រតូវនៅោច់នោយដឡកព៊ីកដនលងសឡាត ។
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ស្រសតីកំពុងមករដូវ និងការសូត្តគួរអាន
១-ការសូរតអាល់គូរអាន៖
របសិននបើរគ្នន់ដតនមើលនឹងដភនក អានកនុងចិតត មិនរគោស់
អណា
ដ តបនញ្ចញសនមលងនទ ននាេះពុាំមនបញ្ហ
ា អវ៊ីនឡើយ ។ ដូចជាអាន
អាល់គួរអាននបើកស្សាប់ ឬឃាលគួរអានដដលនគសរនសរនលើរកោសផ្ទាំ
ងបោជានដើម។ សាសនវ ិទូ ណាវ៉ា វ ៊ី បានសរនសរនៅកនុងនសៀវនៅ
អាល់មូហ្វសាប់ ) (الوهزبដដលមនខលឹមសារថា៖ “ ចាំនោេះករណ៊ីននេះ
នគបានអនុញ្ហាតនោយគ្នមនការដខវងនយាបល់អ៊ី វនឡើយ នៅកនុងចាំនណាម
ពួកសាសនវ ិទូអុ៊ីសាលម” ។ចាំ ដណកការសូរតបនញ្ចញសនមលងខាលាំងៗវ ិញ
សាសនវ ិទូ អុ៊ីសាលមភាគនរចើនបានឯកភាពគ្ននថា ចាប់អុ៊ីសាលមបានហ្វម
ឃាត់ ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលកាំពុងមករដូវ

កនុងការសូរត អាល់គួរអានលឺ
សនមលងខាលាំង។ សាសនវ ិទូ អាល់ពូាខរ ៊ី និ ងសាសនវ ិទូ អុិបនូចានរៀរ
អាល់តនពាើរ ៊ី និងអុិបនូមុននហសៀរ បានឯកភាពគ្ននថា អុ៊ីសាលមបានអនុ
ញ្ហាតឲ្យស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវអាចសូរតអាល់គួរអានលឺសនមលងបាន។
ជាមួ យននេះនគបានសាំអាងនលើទសសនៈចាស់របស់ នមនិ កាយអុ៊ី មុាំម៉ាលិក

និងអ៊ីមុាំ នសើហ៊ីុអ
វ ុ៊ី បានបកស្សាយនៅកនុងនសៀវនៅ ហ្វវត់ហុលនពាើរ ៊ី
)ٌ (فتح الباسដដលនគនលើកយកកាំណត់រតារបស់ សាសនវ ិទូ អាល់ពូខរ
ា ៊ី
ដដលនរៀបរប់ព៊ីសាសនវ ិទូអុ៊ីរបហុ៊ីមអាន់ណាអុ៊ីមនខលឹមសារថា ៖ “ពុាំ
មនបញ្ហ
ា អវ៊ីចាំនោេះស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវដដលសូរតអាល់គួរអានបនញ្ចញ
សនមលងឲ្យនគលឺននាេះនទ”។មា៉ា ងវ ិញនទៀតសាសនវ ិទូ អុិបនូនតម៊ីយ៉ាេះ
បានសរនសរនៅកនុងនសៀវនៅ ហ្វវតាវ៉ា ម៉ាចចមូក ) (فتاوٌ هجوىعរបស់អុិប
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នូ កសឹមថា “ការដដលហ្វមឃាត់ស្រសត៊ីព៊ី ការសូរតអាល់គួរអានលឺសាំ
ននាេះ ពុាំមនអាំណេះអាំណាងចាស់ោស់ននាេះនឡើយ” ។
ចាំដណករបសាសន៍ របស់ណាព៊ី មូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ វ ិញគឺ “ស្រសត៊ីដដលកាំពុងមក
រដូវ និងអនកដដលរួមសងាវស មិ នទន់ងូតទឹកសាំអាតខលួន )អនកមនជូ
នុប(ននាេះ មិនរតូវសូរតអវ៊ីដដលមននៅកនុង អាល់គួរអានននាេះនឡើយ”។

ប៉ាុដនតរបភពដដលោាំនាាំឲ្យរបសាសន៍ននេះពុាំមនសុរកិតភាព និងចាស់
ោស់ននាេះនទ )នោយពួកសាសនវ ិទូបានឯកភាពគ្ននថា របសាសន៍
ននេះពុាំរតឹមរតូវនឡើយ(។ របសិននបើស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវ រតូវអុ៊ីសាលមហ្វម
ឃាត់កុង
ន ការសូរតគួ រអាននោយលឺសនមលងដមនននាេះ ណាព៊ី មូហ្វម
ាំ ៉ា ត់

របាកដជា នឹងបានបញ្ហ
ជ ក់របាប់មនុសសនៅសម័យរបស់នោកពុាំខាន

ជាពិនសសភរ ិយារបស់នោក ឲ្យអស់នសចកដ៊ីទក់ទងនឹងបញ្ហ
ា ននេះជា
មិនខាន។

ដតគ្នមននរណាមនក់បាននធវើកាំណត់រតា ចាស់ោស់រតឹម

រតូវ និងជាក់ដសដងនូវរបសាសន៍របស់ណាព៊ី សដ៊ីព៊ីការហ្វមឃាត់ ស្រសត៊ី
កាំ ពុងមករដូ វ ចាំ នោេះការសូរតគួ រអាននោយលឺសនមលងននាេះនឡើយ។

ដូនចនេះ នយើងមិនរតូវកាំណត់ចាប់ ចាំនោេះករណ៊ីណាដដលអល់នឡាេះ
និងរ ៉ាសូលរបស់រទង់មិនបានបងាគប់បញ្ហ
ជ ឬហ្វមឃាត់ននាេះនឡើយ។
នសចកដ៊ីដូចបានរជាបព៊ីខាងនលើ ស្រសត៊ីដដលមនរដូវ មិនដមននទើប
ដតមននាសម័យននេះ គឺ មនតាាំងព៊ីយូរណាស់មកនហើយ នហើយនបើ
ចាប់ហ្វមឃាត់ដមនននាេះ រ ៉ាសូលរបាកដជាបានហ្វមឃាត់ ជាក់ជា
មិនខាននឡើយ។
នរកាយព៊ីបានដវកដញកនូវទសសនៈដខវងគ្ននរបស់សាសនវ ិទូ អុ៊ីសាលម
សដ៊ីព៊ីបញ្ហ
ា ននេះនយើងគួរគបប៊ីដឹងថាជាការរបនសើរចាំនោេះស្រសត៊ីកាំពុងមក រ
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ដូវ

មិនរតូវសូរតគួរអានលឺសនមលង

នលើកដលងករណ៊ីចាាំបាច់ណា

មួយ ដូចជាស្រសត៊ីននាេះជារគូបនរងៀន រតូវរបលងសិសស ឬខលួនឯងរតូវ
របលង ឬករណ៊ីចាាំបាច់ណាដដលរបហ្វក់របដហលនឹងអវ៊ីដដលបាន
នរៀបរប់ខាងនលើ )ននេះជាទសសនៈផ្ទល់របស់អនកចងរកងនសៀវនៅននេះ( ។
២-ការបួស៖
ករណ៊ីស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវ អុ៊ីសាលមបានកាំណត់ចាប់មិនអនុញ្ហាត
ឲ្យស្រសត៊ីននាេះបួស នទេះជាបួសដខរ ៉ាម៉ា ដាន ឬបួសសូណាត់ ក៏នោយ។
ប៉ាុដនតតរមូវឲ្យស្រសត៊ីននាេះបួសសងវ ិញ ចាំនោេះបួសករណ៊ីយកិចច )ហ្វវរទូ(
នរកាយនពលរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ នរកាយព៊ីផុតដខរ ៉ាម៉ា ដានននាេះ។
នោយនយាងតាមរបសាសន៍របស់អាអុ៊ីសេះថា៖

َط١َْؾ
َ اٌَْ إٟجََٕب رٌََإهَ رَ َْعَٕإ١َْص
ََ إ٠ َْب (وَبٕٙ هللا عٟلبٌذ عبئؾخ سظ
) َلَ َٔ َْؤَِشَ َثإمَعَب إَء اٌصَلَ إَحٚ ََ إَْٛ َفََٕ َْؤَِشَ َثإمَعَب إَء اٌص
َُهتفك عل
មនន័យថា៖ នយើងដតងជួបរបទេះបញ្ហ
ា ននេះ មនន័យថាឈាមរដូវ

ដូនចនេះនគនរបើឲ្យពួកនយើងបួសសង ដតនគមិននរបើឲ្យពួកនយើងរបតិបតតិ
សឡាតសងននាេះនទ ។

នយាងតាមរបសាសន៍ខាងនលើ ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលកាំពុងបួស ស្សាប់ដត
មនរដូវមកគឺបួសរបស់នាងនៅនថងននាេះរតូវខូច នហើយរតូវចាប់ហ្វម
នលើរប
ូ នាងចាប់ ព៊ីនពលមករដូវននាេះ រហូតដល់រជេះសាអតខលួន (ទល់ដត
អស់រដូវ) នទើបអាចបួសតនៅនទៀតបាន។ លុេះចប់ដខបួសនទើបនគអាច
បួសសងនូវចាំនួននថងដដលបានខូចននាេះ។ មួ យវ ិញនទៀត ចាំនោេះស្រសត៊ី
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ដដលកាំពុងបួស នហើយមុននថងលិចបនតិច នាងដូចជាមនអារមមណ៍ថា
ដូចជាមនមករដូវ ដតពុាំមននឃើញសញ្ហាណអវ៊ីសមគល់នទ ននាេះការបួស
របស់នាងនានថងននាេះពុាំខូចខាតអវ៊ីនទ គឺ អាចយកជាការបាន នរោេះ
ឈាមដដលនៅកនុងខលួនពុាំមនចាប់ ដចងថា ជាឈាមរដូវននាេះនឡើយ
ទល់ដតធ្លលក់នចញមកខាងនរៅ នទើបនគចាត់ទុកថាវគឺ ឈាមរដូវ។
នៅនថងមួយមននគសួរណាព៊ីថា ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលយល់សបដិនឃើញរួម
សងាវស ដូចដដលបុរសធ្លលប់យល់សបដិនឃើញននាេះ

នតើនាងចាាំបាច់

រតូវងូតទឹ កដដរ ឬនទ? នោកបាននឆលើយថា៖ “រតូវងូតទឹក របសិននបើនគ
នឃើញមនទឹកកាម” ។
នោកបានកាំណត់ឲ្យងូតទឹក របសិននបើនឃើញមនទឹកកាម វបងាាញ
ថា ឈាមរដូវពុាំ ដមនកាំណត់នលើការមនអារមមណ៍ននាេះនទ នោលគឺ
នឃើញមនឈាមធ្លលក់មកជាក់ដសដង នទើបអាចចាត់ទុកថាមនមករដូវ
បាន។ របសិននបើចូលដល់នម៉ា ងសឡាតនពលនទៀបភលឺ នហើយនាងនៅ
នឃើញមនមករដូវ ការបួសរបស់នាងនានថងននាេះនគចាត់ទុកជាអាសារ
បង់ នទេះប៊ីជានាងបានរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ នរកាយនម៉ា ងសឡាត
នពលនទៀបភលឺបនតិចក៏នោយ ។ ផទុយនៅវ ិញ របសិននបើនាងបានរជេះ
សាអតមុននម៉ា ងសឡាតនពលនទៀបភលឺដតបនតិចននាេះ ការបួសរបស់នាង
អាចយកជាការបាន ពុាំខូចខាតអវ៊ីនឡើយ នទេះជានាងមិនទន់បានងូត
ទឹកសាំអាតខលួនក៏នោយ ដូ ចកនុងករណ៊ីងូតទឹកសាំអាតខលួន នរកាយព៊ី
ការរួមសងាវសផងដដរ។ ដូចដដលអនកស្ស៊ីអាអុ៊ីសេះបានមន
របសាសន៍ថា៖
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َعَّبع
َصَجإؼَ عَََٕجاب إََِْٓ إ
َْ َ٠ :ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍَٝ صٟ(وبََْ إٌََجإ
ٗ١ٍِزفك ع

)َْ سََِعَبٟ
َْ ََ َفإَْٛ ََص٠ ََُؽزَلَََ ص
َْ شََاإ١ََْغ

មនន័យថា៖ ណាព៊ីនោកបាននរកាកព៊ីដាំនណក នៅនពលរពឹកមិន

ទន់ងូតទឹកនរកាយនពលរួមសងាវស

មិនដមននោយសារការយល់

សបដិនទ បនាទប់មកនោកបួសនៅកនុងដខរ ៉ាម៉ា ដានជាធមមតា ។
៣-ការនដើរតវ៉ា ហជ
វ ុាំវ ិញកាក់ពេះា

ស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវ មិនរតូវបានអនុញ្ហាតឲ្យនដើរតវ៉ា ហវ ជុាំ វ ិញកាក់
ពាេះ)(كعبتនទ នទេះនគខាំនដើរ ក៏គ្នមនបានទទួលផលបុណយអវ៊ីសរមប់ ខួន
ល

នគដដរ ទាំងហ្វជច និងអុមនរ៉ា េះ។នោយនយាងនៅតាមរបសាសន៍របស់
ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ ដដលនោកបានមនរបសាសន៍ នៅកាន់របពនធរបស់
នោក នឈាមេះអាអុ៊ីសេះថា៖

)ٞ
َْ  إشٙ ر ْطٝذ ؽز
َ إ١ْ  ثإب ٌْجٟ
َْ فإْٛ شَ أَْْ لَ رط١ْ َ ْفعًَ ا ٌْؾبطَ غ٠  ِبٟ
َْ (اإ ْفعٍإ
មនន័យថា៖ “ចូរអនកនធវើនូវអវ៊ីដដលបណា
ដ អនកនធវើហ្វជជកាំពុងនធវើ

ដតកុាំ

នដើរតវ៉ា ហជ
វ ុាំវ ិញកៈពាេះ ) (كعبةឲ្យនសាេះ លុេះរតាដតអនកបានរជេះសាអត។
ចាំដណកឯកិចកា
ច រនផសងៗនទៀត ដូចជានដើនសើអុ៊ីរវងភនាំសហ្វវ និងម៉ា រ ៉ាវ ៉ាេះ
ការសានក់នៅអារ ៉ាហវេះ ការនដកសរមកនៅ មុហសនឌាើល៊ីហេះ
វ និងម៊ីណា
ការគប់នគ្នល និងកិចកា
ច រនផសងៗនទៀត ទាំងននាេះអុ៊ីសាលមពុាំបានោក់
ចាប់ហ្វមឃាត់ចាំនោេះស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវមិនឲ្យរបតិបតតិននាេះនឡើយ។
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៤-ស្រសត៊ីមនរដូវ និងការនដើរតវ៉ា ហ៖វ
នៅនពលដដលស្រសត៊ីបានបាំនពញកិចចការហ្វជជ និងអុមនរ៉ា េះចប់សពវ
រគប់ ស្សាប់ដតនាងមនរដូវមុនការចាកនចញព៊ី ដ៊ីម៉ាកេេះ នហើយឈាម
រដូវននាេះនៅបនតរហូតដល់នថងនចញដាំ នណើរ។ កនុងករណ៊ីននេះនគអនុញ្ហា
តឲ្យនាងនចញដាំនណើរនៅនោយពុាំ ចាាំបាច់នដើ រតវ៉ា ហោ
វ
ននាេះនទ។

នោយសាំអាងនលើរបសាសន៍មួយ ោាំនាាំមកនោយសាវ ័កមនក់ នឈាមេះ
អុិបនូអាប់នពាើស នោយគ្នត់បាននលើកនឡើ ងថា៖

ََْْ (أَ إَِشَ إٌَبطَ أ:ّب لبيٕٙ هللا عٟش اثٓ عجبط سظ٠ٌؾذ
)ٓ اٌََّْ َْشأَ إَح اٌَْؾَبَئإعَ إَخ
َذ َإإلَ أَََٔٗ خَفَفَ عَ إ
َ إ١ََْ إَذ إَ٘ َُْ َثإبٌَْجَْٙ َآخشَ ع
ََْ إَْٛ ََى٠
َُهتفك عل
មនន័យថា៖ នគបងាគប់បញ្ហ
ជ ឲ្យមនុសសទាំងឡាយ ឲ្យបាំនពញបញ្ច ប់

ការនធវើហ្វជជរបស់ពួកនគនៅកាក់ពាេះ នលើកដលងដតស្រសត៊ីដដលកាំពុង
មករដូវរតូវបាននគបនធូរបនថយ ។

មិនជាការរបនសើរ ចាំនោេះស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវ នៅឈរនៅមត់ទវរ

កាក់ពាេះ នហើយសុាំបួងសួងចាំនោេះអល់នឡាេះជាមចស់ ព៊ីនរោេះណាព៊ី
មូហ្វម
ាំ ម៉ា ត់ពុាំបានបងាគប់នរបើឲ្យនធវើយា៉ាងដូនចានេះននាេះនឡើយ។ នយើងជា
សាសនិ កអុ៊ី សាលម រតូវអនុវតត និ ងរបកាន់ យកនូ វអវ៊ីដដលណាព៊ី នយើង

បានបនរងៀន និងបងាគប់បញ្ហ
ជ និងមិនរតូវនធវើអ៊ីវមួយខុសព៊ី សុណណេះ
របស់នោកនឡើយ។ នៅកនុងនរឿងរបស់សហវ៊ីយ
ុ ៉ាេះ ដដលបាននដើ រតវ៉ា ហវ

ខណៈដដលនាងកាំពុងមករដូវ រួចណាព៊ី មូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ បាននិយាយនៅ
កាន់នាងថា៖
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)ََْْ (فٍََْزََْٕ َفإ َْش َإإر:ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝ صٟلبي إٌج
َُهتفك عل
មនន័យថា៖ អញ្ច ឹង ចូរអនកនចញដាំនណើរចុេះ ។
ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ មិនបានបងាគប់ឲ្យនាងនៅកដនលងទវរ កាក់ពាេះនទ ។
របសិននបើរបការននាេះមនពិតដមនននាេះ នោកនឹងបញ្ហ
ជ ក់របាប់ជាក់
ជាមិនខាន។ ចាំដណកការនដើរតវ៉ា ហជ
វ ុាំ វ ិញកាក់ពាេះ ដដលជារូកុនហ្វជជ
និងអុមនរ៉ា េះមិនអាចខានបាន ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលកាំពុងមករដូវ រតូវបាំនពញ
កិចចការននេះបនាទប់ព៊ីរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ។
៥-ការសថត
ិ នៅកនងម៉ា
សជត
ិ ៖
ុ

ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលកាំពុងមករដូវ ចាប់ អុ៊ីសាលមមិនអនុញ្ហាតឲ្យអងគុយ ឬ
សថិតនៅកនុងមសជិតនឡើយ

សូមប៊ីកដនលងវលដដលនគនធវើការរបមូលផដាំុ

នដើមប៊ីនធវើការរបតិបតតិសឡាតនៅនថងរ ៉ានយុើក៏មិនអនុញ្ហាតដដរ។ នោយ
នយាងនៅតាមរបសាសន៍របស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ ដដលអុមមូ អាទ៊ី
យ៉ាេះបានោាំនាាំមកបញ្ហ
ជ ក់ នឡើងវ ិញថា៖

َادَٚ رٚ َاَرإكٛ ْخشطَ ا ٌْع٠( :ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍَٝ صٟلبيَ إٌجإ
َش١ْ ذَْْ ا ٌْخْٙؾ١ٌْ ٚ ٓ
َ إ٠ْ ذ١ْ َ صل إَح ا ٌْ إعٌٝ إإٟ
َْ  ْعٕإ٠ ََط١َا ٌْؾٚ  إَسْٚ ا ٌْخذ
)ٍَٝطَ ا ٌّْص١َ ْعز إض إَي ا ٌْؾ٠ٚ َٓ١ْ حَ ا ٌّْ ْؤ إِٕإْٛدعٚ
មនន័យថាៈទាំងស្រសត៊ីចាំណាស់ នពញវ ័យ និ ងមនរដូ វ នចញនៅបាំនពញ

ការរបតិបតតិសឡាត នថងរ ៉ានយុើទាំងព៊ីរ នដើមប៊ីឲ្យពួកនគបានចូលរួមកនុង
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ការសាងអាំនពើលអ និងការអាំោវនាវរបស់ពួកអនកមនជាំននឿ ដតពួកស្រសត៊ី
ដដលមនរដូវ រតូវនៅោច់នោយដឡកព៊ីកដនលងសឡាត ។
៦-ការរួមនភទជាមួយសាវម៊ី៖
អុ៊ីសាលមបានហ្វមឃាត់ចាំនោេះការរួមនភទ ខណៈនពលដដលស្រសត៊ី
ទាំងកាំពុងមករដូវ។ ភរ ិយាមិនរតូវបដណដតបនណា
ដ យ ឬផដល់ឱកាស
ឲ្យសាវម៊ីនធវើការរួមនភទជាមួ យខលួន ខណៈនពលដដលខលួនកាំពុងមករដូវ

ននាេះនឡើយ។ ដូចជាអល់នឡាេះបានមនបនទូល នៅកនុងគមព៊ីអាល់គួរ
អានថា៖

ٝا إٌَغَبءَ َفإٌَٛعزَ إَض
َْ  فَبَٜ أَ اَرَٛ٘ ًَْ َط ل
َ إ١َْؾ
َٓ اٌََّْ إ
ََٔهَ عَ إَْٛ ٍََغئ
َْ َ٠َٚ(
222 خ٠سح اٌجمشح آٛع

)ََْ َْشٙط
َْ َ٠ َََٝ٘ٓ ؽَزَْٛ ََلَ رَ َْمشَثٚ ط
َ إ١َْؾ
َاٌََّْ إ

មនន័យថា៖ នហើយពួកនគនឹងសួរអនក )មូហ្វម
ាំ ៉ា ត់( អាំព៊ីការមករដូវ
ចូរនឆលើយថា វជាអាហា ដូនចនេះចូរពួកអនកនជៀសវងការរួមសងាវស
ជាមួយរបពនធ ខណៈនពលនាងមករដូវ
សាអត )បានងូតទឹកសាំអាតខលួន(។

លុេះរតាណាពួកនាងរជេះ

ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ក៏បានមនរបសាសន៍ផងដដរថា៖

َئَ َإإل١ََْا وًََ ؽَْٛ َصَٕع
َْ  (َاإ:ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝي هللا صٛلبي سع
ٍُاٖ ِغٚغَّبعَ س
َ اٌََْ إَٟ َْعَٕإ٠ ) َإٌَىَبػ
មនន័យថាៈ( ចូរពួកអនកនធវើអ៊ីវក៏បានដដរ នលើកដលងដតការនរៀបអាោ

ហ៍ពិោហ៍ ) មនន័យថា ការរួមនភទ។
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សាសនាអុ៊ីសាលមបានអនុញ្ហាតចាំនោេះបដ៊ី រួមនភទជាមួយភរ ិយានៅរតង់
ទវរមសប៉ាុ នណាណេះ )រនធនយាន៊ី (។ដូ នចនេះនពលស្រសត៊ីមករដូ វនគមិ នអនុ ញ្ហាត

ឲ្យស្រសត៊ីននាេះនធវើការរួមនភទជាមួយបត៊ីរបស់នគននាេះនឡើយ ដូចមនដចង
ព៊ីករណ៊ីននេះនៅកនុងអាល់គួរអាននិងសណណ េះរបស់ណាព៊ី មូហ្វម
ាំ ៉ា ត់។
ចាំ នោេះជនមុស៊ីម
ល ដដលបានរបរពឹតតនលមើសនឹងបញ្ា តិតននេះ នគចាត់ទុក
ថាជាអនករបឆ្ាំងនឹងអល់នឡាេះជាមចស់ របឆ្ាំងនឹងណាព៊ីរបស់រទង់
និងនដើរផទុយព៊ីមគ្ន៌ាអុ៊ីសាលមដ៏ រតឹមរតូវ។ សាសនវ ិទូអុ៊ីមុាំណាវ៉ា វ ៊ី បាន

សរនសរនៅកនុងនសៀវនៅ អាល់មូហ្វហាប់ ) (الوهزبទាំព័រ៣៧១ ភាគ
ទ៊ី ២ ថាៈ នមនិកាយអុ៊ីមុាំនសើហ៊ីុបា
វ ននលើកនឡើងថា៖

)شَ َحا١َْ وََجإَٝ(ََِْٓ فَعًََ رٌََإهَ فَمَ َْذ أَر

មនន័យថា៖ អនកដដលបានរបរពឹតតដូនចានេះ គឺនគបានរបរពឹតតអាំនពើ បាប

កមមដ៏ធាំ ។
បាននសចកដ៊ីថា ជនមុស៊ីម
ល ដដលបានរួមនភទជាមួយរបពនធ

ខណៈ

នាងកាំពុងមករដូវននាេះ នគចាត់ទុកថាបុគគលននាេះបានរបរពឹ តតបាបកមម
ធងន់ធងរមួយ។
ចាំនោេះអនកនដើ រតាមនិ កាយនសើហ៊ីុអ
វ ុ៊ី មួយចាំនួននទៀតបានកាំណត់ថា៖

)َٖط ؽَ إَىَُ َثإىَ َْف إَش إ
َغءَ اٌَْؾَبَئإ إ
َْ َٚ ًََعزَؾ
َْ (ََِْٓ َاإ

មនន័យថា៖អនកដដលបានអនុញ្ហាតឲ្យនធវើការរួមនភទខណៈដដលស្រសត៊ី
មករដូវននាេះ រតូវនគកាត់នសចកត៊ីថាជាជនគ្នមនជាំននឿ។ នទេះជាយា៉ា ង
ណាក៏នោយក៏អុ៊ីសាលមបានអនុញ្ហាតឲ្យសាវម៊ីអាចនថើបបនបាសអដងអល
ឱប និងរបដឡងនលងសពវខួនរបាណនលើ
ល
កដលងដតទវមសប៉ាុនណាណេះ។
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ក៏ប៉ាុដនតជាការរបនសើរមិនរតូវបនបាសអដងអលកដនលងរតង់នៅចននាលេះរវង
ផសិត និងកាលជងគង់នឡើយ ដតនបើព៊ីខាងនរៅសនមលៀកបាំោក់មិនជាអវ៊ី
នទ។ នោយនយាងតាមរបសាសន៍របស់អាអុ៊ីសេះបាននិយាយថា៖

َْٟ ؽشََٔإ
ََجَب إ١َ فَؤَرَ إَضسَ فٟ
َْ ََؤَِْشََٔإ٠ ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍَٝ صٟ(وَبَْ إٌََجإ
)ََأََٔب ؽَبَئإطٚ

َُهتفك عل

មនន័យថា៖ ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់រដមងនរបើឲ្យខ្ុាំនសលៀកោក់

រួចនោក

របដឡងនលងជាមួយខ្ុាំ ខណៈដដលខ្ុាំកាំពុងមករដូវ ។
៧-ការដលងលេះ ៖

អុ៊ីសាលមបានហ្វមឃាត់ចាំនោេះការដលងលេះគ្នន ខណៈដដលស្រសត៊ី
កាំពុងមករដូវ។ ដូចជាអល់នឡាេះមនបនទូលថា៖

)ََٓٙ ََ٘ٓ ٌَإ إَعذََرإ إَْٛ ََ َإإرَا غٍََ َْمزََُ إٌَغَبءَ فَطٍََمَٟب إٌََجإَٙ٠ََبأ٠(:ٌٝلبي رعب
1 سح اٌطلقٛع

មនន័យថាៈ ឱណាព៊ី )រពមទាំងអនកដដលមនជាំននឿ( របសិននបើពួក

អនកចង់ដលងលេះរបពនធ ចូរពួកអនកដលងកនុងអុ៊ីដឌាេះរបស់ពួកនាង ។
មនន័យថា រតូវដលងលេះនពលនាងរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ

និងមិន

ទន់រម
ួ នភទ។ បុរសជាបដ៊ីអាចដលងលេះរបពនធបាននពលមននផទនោេះ
រជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ

និងមិនទន់រម
ួ នភទ ព៊ីនរោេះនបើនគដលងលេះ

នពល មនរដូ វ គឺ មិនអាចកាំណត់ រយៈនពលអុ៊ី ដឌាេះកនុងនពលដលងលេះ
បាននឡើយ។ ស្រសត៊ីដដលរតូវបដ៊ីដលង ខណៈនពលកាំពុងមករដូវននាេះ នគ

មិនអាចរប់បញ្ូច លកនុងរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះនឡើយ ដតនបើរតូវបដ៊ីដលងនរកាយ
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ព៊ី រជេះសាអតដតបានរួមនភទននាេះ ក៏នគមិនអាចកាំណត់រយៈនពលរង់ចាាំ
ននការដលងលេះននាេះបានដដរ នរោេះមិនដឹងថា នតើ របពនធននាេះអាច
មននផទនោេះ ឬមិនមន និងមិនអាចកាំណត់បានថា នតើ នាងសថិតកនុង

រយៈនពលរង់ចាាំ កនុងនាមជាស្រសត៊ីមននផទនោេះ ឬជាស្រសត៊ីមករដូវ? ដូនចនេះ
កនុងសាថនភាព ស្សពិចស្សពិល មិនជាក់ោក់ដបបននេះ អុ៊ីសាលមបាន

ហ្វមឃាត់ និង មិនអនុញ្ហាត ឲ្យមនការដលងលេះរបពនធនឡើយ លុេះ
រតាដតសថិតកនុង សាថនភាពណាមួយចាស់ោស់ នទើបអាចដលងលេះ
បាន។ រតង់ននេះបងាាញឲ្យនឃើញថា ការដលងលេះរបពនធ ខណៈដដល
នាងកាំពុងមក រដូវ

រតូវចាប់ អុ៊ីសាលមហ្វមឃាត់

នោយសាំអាងនលើ

បនទូលខាងនលើ និង របសាសន៍របស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ ដដលកត់រតា
កនុង នសៀវនៅករមងសុរកឹតរបស់សាសនវ ិទូទាំងព៊ី រ អាល់-ពាូខរ ៊ី និង
មូស៊ីម
ល រពមទាំងសាសនវ ិទូនផសងៗនទៀត បានបញ្ហ
ជ ក់ថា

កូនរបុស

សរបស់អូនមុើរ បានដលងលេះរបពនធ ខណៈនពលដដលនាងកាំពុងមក
រដូវ នហើយអូនមុើរ ក៏បានយកនរឿងននេះនៅជរមប ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់។
នពលនោកបានឮ ដូចននាេះ នោកក៏បានមនការខឹងសមារយា៉ា ង
ខាលាំង នហើយបានមន របសាសន៍ថា៖

َُطَ ص١َْؾ
ََشَ صََُ رَ إٙط
َْ َ رََٝب ؽَزٙغ َْى
ََ َّْ إ١َب صََُ ٌَإٙاع َْع
ََشَ إ١ٍََْ(َِ َْشَٖ ف
َََّظَ فََزإٍَْه٠ ََََْْإإَْْ ؽَبءَ غٍََكَ لََْجًَ أٚ َشَصََُ َإإَْْ ؽَبءَ أَ َِْغَهَ ثَ َْعذٙط
َْ ر
)ََب إٌَغَبءٌَٙ َ أََِشَ هللاَ أََْْ رَطٍََكٟ
َْ اٌَْ إَعذَحَ اٌََزإ
មនន័យថា៖ ចូរអនកនរបើឲ្យនគរតលប់នៅរករបពនធវ ិញ នហើយរួមរស់

នៅជាមួយនាងរហូតនាងរជេះសាអតព៊ី ឈាមរដូវ បនាទប់មកនាងមន
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រដូវមតងនទៀត នហើយរង់ចាាំរហូតរជេះសាអត (នពលននេះរបសិននបើនគចង់
រស់នៅជាមួយនាង) ចូរឲ្យនគរស់នៅចុេះ របសិននបើនគចង់ដលងលេះ

ចូរឲ្យនគដលងលេះ មុននគនធវើការរួមនភទជាមួយនាង ននាេះនហើយជា
រយៈនពលរង់ចាាំ ដដលអល់នឡាេះបានបងាគប់បញ្ហ
ជ មុននឹងនធវើការដលង
លេះស្រសត៊ី ។
ជនណាដដលបានដលងលេះរបពនធ

ខណៈដដលនាងកាំពុងមក

រដូវ ជនននាេះបានរបរពឹតតអាំនពើបាប នហើយនគរតូវរតលប់នៅសុាំការ
លុបោងនទសកាំហុសព៊ីអល់នឡាេះជាមចស់ និងរតលប់នៅរស់នៅ
ជាមួយរបពនធវ ិញ។ នគរតូវរង់ចាាំនរកាយនពលនាងរជេះសាអតព៊ីឈាម
រដូវនលើកទ៊ីមួយ និងនលើកទ៊ីព៊ីរសិន បនាទប់ព៊ីននាេះនគអាចនរជើសនរ ើស
បានថា នតើនគគួរនឹងរតលប់មករួមរស់ជាមួយគ្នន ឬដលងលេះគ្នន នបើ
ចង់ដលងលេះ រតូវដលងលេះមុននឹងនធវើការរួមនភទជាមួយនាង។


ៃបាាប់អនុញ្ញាតឲ្យដលងលោះត្បពនធពហពលាាងកំពុងមករដូវមាន3ករណី
ករណ៊ីទ៊ី១៖
ចាប់អនុញ្ហាតឲ្យបដ៊ីនធវើការដលងលេះរបពនធ មុននពលរួមនភទជា
មួយគ្នន ខណៈដដលរបពនធកាំពុងមករដូវ នោយពុាំចាាំបាច់រង់ចាាំរយៈ
នពលអុ៊ីដឌាេះនឡើយ។ ដូនចនេះ រនបៀបដលងលេះរបពនធខាងនលើ គឺស្សប
នឹងចាប់ អុ៊ីសាលមដដលបានកាំ ណត់ ។ អល់នឡាេះបានមនបនទូលថា៖

1 سح اٌطلقٛ)َع...ََََٓٙ٘ٓ ٌَإ إَعذََرإ إَْٛ َ(فَطٍََم

មនន័យថា៖ ចូរពួកអនកដលងលេះភរ ិយាកនុងអុ៊ីដឌាេះរបស់ពួកនាង។
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ករណ៊ីទ៊ី២៖
បដ៊ីអាចដលងលេះរបពនធបាន នពលដដលនាងកាំពុងមករដូវខណៈ
ដដលនាងកាំពុងមននផទនោេះដូចមនបញ្ហ
ជ ក់ព៊ីខាងនដើម។
ករណ៊ីទ៊ី៣៖
បដ៊ីអាចដលងលេះរបពនធដដលកាំពុងដតមករដូវបាន នៅនពលណា
ការដលងលេះននាេះនធវើនឡើងនោយមនថនូរព៊ី ភរ ិយា។ ដូចជាបដ៊ី របពនធ

រស់នៅមិនចុេះសរមុងគ្នននហើយរបពនធទមទរការដលងលេះកនុងករណ៊ី

ននេះបដ៊ីអាចនធវើការដលងលេះបាននោយមនថនូរនឹងអវ៊ីមួយព៊ី របពនធ នទេះ
ប៊ីជារបពនធននាេះកាំពុងដតមករដូវក៏នោយចុេះ។ នយាងតាមរបសាសន៍
របស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ ដដលោាំនាាំនោយអុ៊ីបនូអាបោាសថា៖

:َْمَ َخا ؟ لَبٌَذ٠َْ إَٗ ؽَ إَذ١ٍََََْٓ ع٠ََْ (أَرَ إَشد:ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍَٝ صٟلَبيَ إٌََجإ
َبَٙغٍََ َْمٚ َمَخ٠َْ اَ َْلَجإ إًَ اٌَْؾَ إَذ:ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝهللاإ ص
َ َيَْٛ ََٔعَ َُْ فَمَبيَ سَع
ٍَسواٍ الُخاس.خا
َ َم١َْطٍَإ
َْ َر
មនន័យថា៖ “នតើ នាងរពមរបគល់សួនចារឲ្យនៅបដ៊ីវ ិញដដរ ឬនទ?”

នាងនឆលើយថា “ចាា៎ នាងខ្ុាំរពម” ។ នពលននាេះរ ៉ាសូលមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់បាន
មនរបសាសន៍ថា “ចូរអនកទទួលយកសួនចារននាេះ នហើយនធវើការ
ដលងលេះមួយដង )តឡាក់មួយ( សិនចុេះ” ។

រតង់ចាំនុចននេះ រ ៉ាសូលមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ពុាំបានសួរបញ្ហ
ជ ក់ថា

នតើនាងកាំពុង

មករដូវ ឬក៏រជេះសាអតននាេះនឡើយ។ នរោេះការដលងលេះននេះ នធវើនឡើង
នោយស្រសត៊ីទមទរនោេះខលួនរបស់នាង។ ដូ នចនេះបងាាញថាចាប់អុ៊ីសាលម
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អនុញ្ហាតឲ្យបត៊ីដលងលេះនៅនពលដដលមនតរមូវការដបបននេះ នបើនទេះ
ប៊ីជាសថិតកនុងសាថនភាពដបបណាក៏ នោយ។

នៅកនុងនសៀវនៅ អាល់-មូហន
គ ៊ី )ٌٍ (الوغទាំព័រទ៊ី ៥២ ភាគទ៊ី ៧ អនក
និពនធបានសរនសរថា៖ “ចាប់អនុញ្ហាតឲ្យនធវើការដលងលេះតាមសាំណូម
ពររបស់ភរ ិយានោយបដ៊ីយល់រពមទទួលជាថនូរកនុងការដលងលេះនទេះ

ជានាងកាំពុងមករដូវក៏នោយ។ មូលនហតុននការហ្វមឃាត់ ចាំនោេះការ
ដលងលេះនពលរបពនធកាំពុងមករដូវននាេះ នរោេះនគនជៀសវងព៊ី ផលវ ិបាក
ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះយូរនពក។ប៉ាុដនតនបើរបពនធទម
ទរការដលងលេះននាេះ

បដ៊ីអាចនធវើការដលងលេះបាន ពុាំ ចាាំបាច់នគ្នរព

តាមនគ្នលការណ៍ខាងនលើនឡើយ។ មា៉ា ងវ ិញនទៀត ការរស់នៅមិនចុេះ
សរមុងគ្ននអាចមនផលវ ិបាកនរចើនជាងការរង់ ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះនៅ

នទៀត។ ដូនចនេះអុ៊ីសាលមបានអនុញ្ហាតឲ្យ នរជើសនរ ើសរបការដដលងាយ
ជាំនួសការលាំបាក។

៨-ការកាំណត់រយៈនពលអុ៊ីដេះឌ ននការដលងលេះ ៖
នៅនពលដដលបុរសណាមនក់បានដលងលេះរបពនធ នរកាយព៊ីបាន
នធវើការរួមនភទ ឬរួមរស់ជាមួយគ្ននរួចននាេះ ចាាំបាច់ ចាំនោេះភរ ិយារតូវរង់
ចាាំអុ៊ីដឌាេះ ដដលមនរយៈនពលប៊ីដង ននការមនរដូវ )ននេះសរមប់
ស្រសត៊ីមនរដូវ មិនទន់មននផទនោេះ(។ ដូ ចអល់នឡាេះបានបនទូលថា៖

35

)َءَْٚ ََٓ صَلَصَخَ لَشَٙغ إ
َصَٓ َثإؤََْٔفَ إ
َْ ََزَشَث٠ ََاٌََّْطٍََمَبدٚ(
228 سىسة البمشة
មនន័យថា៖ នហើយស្រសត៊ីប៊ីដដលងននាេះ រតូវរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះដដលមនរយៈ

នពលប៊ីដងននការមករដូវ ។

ផទុយនៅវ ិញ ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមននផទនោេះ រតូវរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះ
រហូតដល់សរមលកូនរួច នបើនទេះប៊ីជារយៈនពលននាេះយូរ ឬឆ្ប់ក៏
នោយ។

ដូចជាអល់នឡាេះមនបនទូលថា៖

)ٍََََّْٓٙ ََعَ َْعَٓ ؽ٠ ََََْْٓ أٍََٙبي أَع
َؽَّ إ
َْ ال
َ ْ َلَدَْٚ ََأٚ(

4 سح اٌطلقٛع
មនន័យថា៖ នហើយស្រសត៊ីដដលមននផទនោេះ រតូវរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះ

រហូតដល់សរមលកូនរួច ។
នោយដឡក ស្រសត៊ីពុាំទន់មន ឬអស់រដូវ ដូចជានៅនកមងនពកមិនទន់
មនរដូវ អនកអស់រដូវនោយសារចាស់ជរ ការវេះកាត់ សបូន ឬនោយ
របការនផសងៗនទៀតដដលនាាំឲ្យស្រសត៊ីគ្នមនសងឃឹមថានឹងអាចមនរដូវ
នឡើងវ ិញននាេះ នគបានកាំណត់នូវអុ៊ីដឌាេះរយៈនពលប៊ីដខ។
ដូចអល់នឡាេះបានមនបនទូលថា៖

َََٓٙاسرََْجزَ َُْ فَ إَعذَر
َْ ْ
َط إََِْٓ َٔإغَآَئإىَ َُْ َإإ إ
َ إ١َْؾ
َغَٓ إََِٓ اٌََّْ إ
َْ ََئإ٠ َٝئإ٢َاٚ(
4 سح اٌطلقٛعَٓ)ع
َْ ؾ
ََ إ٠ َُْ ٌَ َٝئإ٢اٚ ََشٙؽ
َْ َصَلَصَخَ أ

មនន័យថា៖ នហើយស្រសត៊ីដដលអស់រដូវ កនុងចាំ នណាមភរ ិយារបស់ពួក
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អនក របសិននបើនៅមនការសងស័យ ចូរកាំណត់ការរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះរយៈ
នពលប៊ីដខ ក៏ដូចគ្ននននេះដដរ ស្រសត៊ីដដលមិនទន់មនរដូវ ។
ចាំនោេះស្រសត៊ីប៊ីដដលង នហើយរាំងរដូវនោយសារមូលនហតុ ណាមួយដូចជា
ជមងឺ ការបាំនៅកូនជានដើម ស្រសត៊ីននាេះរតូវរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះ រហូត
ដល់មនរដូវនឡើងវ ិញ នទើបកាំណត់រយៈនពលអ៊ីដឌាេះបាន នបើនទេះប៊ី
ជាយូរយា៉ា ងណាក៏នោយ។ របសិននបើបាត់នោយមូលនហតុ ដដលនធវើ
ឲ្យរាំងរដូវនហើយ ដតនៅគ្នមនរដូវនទៀតននាេះ នាងរតូវរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះរយៈ
នពលមួយឆ្នាំ គិតចាប់ព៊ីនពលមនជមងឺ

ដដលនធវើឲ្យរាំងរដូវ ឬឈប់

បាំនៅកូនននាេះ។ស្សបនៅនឹងន៊ីតិវ ិធ៊ី របស់សាសនវ ិទូ អុ៊ី មាំមូស៊ីម
ល ដដល
បាន នលើកនឡើងថា៖ “កនុងករណ៊ីបាត់ មូលនហតុ នហើយនៅដតរាំងរដូ វ

នទៀតននាេះ គឺនគចាត់ទុកដូចជាស្រសត៊ីដដលរាំងរដូវនោយគ្នមនមូលនហតុ
ចាស់ោស់ដដរ” ។ ដូ នចនេះពួ កនគរតូវរង់ ចាាំរយៈនពលអុ៊ី ដឌាេះចាំនួនមួយ

ឆ្នាំនពញគឺហ្វក់ប៊ីដូចជាអនកដដលមននផទនោេះភាគនរចើន។ នរោេះរយៈ
នពល៩ ដខបដនថម ព៊ីនលើរយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះ៣ ដខនទៀត។ ចាំដណក
ការដលងលេះដដលនធវើនឡើង នរកាយការនរៀបអាោហ៍ពិោហ៍មិនទន់
បានរួមនភទននាេះ គឺពុាំចាាំបាច់រង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះននាេះនឡើយ។ ដូច
ជាអល់នឡាេះបានមនបនទូលថា៖

ََََِْٓ٘ٓ إَْٛ ََّد صََُ غٍََ َْمز
َؾزََُ اٌََّْ َْؤ إََِٕب إ
َْ َا َإإرَا َٔىَْٛ َََِٕٓ ءَا٠ََْب اٌَ إَزَٙ٠ََب أ٠(
)َبََْٙٔٚ َعذَحَ رَ َْعزَذ
ََٓ إََِْٓ إَٙ إ١ٍَََََْ٘ٓ فََّب ٌَىَ َُْ عَْٛ َلََْج إًَ أََْْ رََّغ
49 سح الؽضاةٛع
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មនន័យថា៖ ឱពួកអនកដដលមនជាំននឿ! របសិននបើពួកអនកបាននរៀប

អាោហ៍ពិោហ៍ ជាមួយស្រសត៊ីដដលមនជាំននឿ បនាទប់មកអនកចង់ដលង

លេះនាងមុននធវើការរួមនភទ គឺពួកអនកអាចដលងលេះបាន នោយពុាំចាាំ
បាច់ឲ្យពួកនាងរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះនឡើយ ។
៩-ការវ ិនិច័យ
ឆ ចាំនោេះភាពបរ ិសុទនធ នគភ៌ា ៖
ការវ ិនិ ច័យ
ឆ ព៊ីភាពបរ ិសុទនធ នគភ៌ា ជាករណ៊ីចាាំបាច់ នហើយមន
នរចើនករណ៊ីដូចជា

បុគគលដដលសាលប់នចាលភរ ិយា ដដលកាំពុងមន

គភ៌ា ទរកដដលនៅកនុងនផទននាេះ រតូវមនចាំដណកទទួលមរតកព៊ីនខាមច
ឪពុក។ របសិននបើ ស្រសត៊ីននាេះយកបដ៊ីថ៊ីម បដ៊ីននាេះមិនអាចរួមនភទជាមួយ
នាងបាននទ លុេះរតាដតស្រសត៊ីននាេះមករដូវ ឬដឹងចាស់ថាមន ឬគ្នមន
នផទនោេះជាមុនសិន នដើមប៊ីងាយស្សួលកាំណត់ថា នតើទរកននាេះជាកូន
របស់នាងជាមួយបដ៊ីដដលសាលប់ នៅ ឬបដ៊ីថ៊ីមរបស់នាង នហើយនតើទទួល
មរតកព៊ី នខាមចឪពុកបានដដរ ឬនទនបើសិនជាទរកននាេះជាកូ នរបស់នាង

ជាមួយបដ៊ីទ៊ីមួយ កូនននាេះនឹងរតូវទទួលបានចាំ ដណកមរតក។ ផទុយនៅ
វ ិញ នបើសិនជាការវ ិននិច័យ
ឆ ននាេះបងាាញឲ្យនឃើញថា ស្រសត៊ីននាេះបាន
មករដូវ

ដូនចនេះពុាំមនទរកដដលនឹងរតូវទទួលមរតក ព៊ីនខាមច

ឪពុកននាេះនឡើយ។
១០-ការងូតទឹក៖
ចាាំបាច់ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលបានមករដូវ នពលរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ
រតូវងូតទឹកជរមេះសាំអាតសពវរងកាយ។
38

នយាងតាមរបសាសន៍របស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ នៅកាន់ហ្វវទ៊ីម៉ាេះ ពាិនទ៊ី
អាពា៊ីហូដពាសសថា៖

ٟع
َعَخَ فَذَ إ١ََْذ اٌَْؾ
َ (فََئ إرَا أَ َْلجٍََ إ:ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍَٝ صٟلَبيَ إٌََجإ
ٞاٖ اٌجخبسٚ) سٟ
َْ ٍَََصٚ َْٟ غٍَإ
َغزَ إ
َْ ََإإرَا أَ َْدثَشَدَْ فَبٚ َاٌصَلَح
មនន័យថា៖ នៅនពលណាដដលមករដូវ ចូរអនកផ្អកសឡាត នហើយ

នពលណាអនករជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ ចូរអនកងូតទឹកសាំអាត និងរបតិ
បតតិសឡាត ។
របការដដលចាាំបាច់បាំផុតកនុងការងូ តទឹ ក រតូវចាក់ទឹកនស្សាច ឲ្យបាន
សពវរងកាយ ឲ្យរជាបទឹកដល់ដសបកកាល។ កាន់ដតរបនសើរជាង

ននេះនៅនទៀត គួរនធវើតាមលកខណៈដដលមននៅកនុងរបសាសន៍របស់
ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ នៅនពលដដលអាសាមក ដដលជាកូនស្ស៊ីរបស់

សាកាល់បានសួរគ្នត់ អាំព៊ីការងូតទឹកនពលរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ
នពលននាេះនោកក៏ បានតបនៅវ ិញថា៖

َع َْذس
ََ إٚ ؽذَاوََٓ َِبءََ٘ب
َْ ( رََؤْخَزَ َإإ:ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍَٝ صٟلَبيَ إٌََجإ
َََٗب فَزَ َْذٌَىٙع
َ سََْأ إٍََٝ صََُ رَصَتَ ع،َسَْٛ ََٙغَٓ اٌط
َؾ إ
َْ ََشَ فَزََٙب فَزَطَٙر
َََُب اٌََّْبءَ صٙ١ٍََََْب صََُ رَصَتَ عٙع
ََْ سََْأ إَْٛ َ رََْجٍَغَ ؽَئَٝ اَذا ؽَز٠َْدٌََْ اَىب ؽَ إَذ
،َبَٙشَ َثإَٙغهَ فَزَط
َْ ََِب إٙ١َْطعَخَ لََّبػَ َفإ
َْ  َلإٞ
َْ َرََؤْخَزَ َفإ َْشصَ َخا ََِّغَىَ َخا أ
َْ عََْجؾبََْ هللاَ فَمَبٌَذ:ََب؟ فَمَبيَٙشَ َثإَٙفَ أَرَط١ََْ و:َعَّبء
َْ َفَمَبٌَذَْ أ
ٍُاٖ ِغَٚٓ أَصَشَ اٌذَ إََ) س١َْ رَزََجإ إَع:َبٌَٙ َعَبَئإؾَخ
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មនន័យថា៖ នាងរតូវយកទឹក និងសលឹកពុរទ មកោងជរមេះសាំអាត

បនាតប់មកចាក់ទឹកនស្សាចព៊ីនលើកាល នហើយដុសឈល៊ីឲ្យសពវរហូត
រជាបទឹកដល់ដសបកកាល

រួចងូតទឹកធមមតា

ោងជរមេះកាយ

បនាទប់មកនទៀតយករកណាត់ោបទឹកអប់នៅជូតកដនលងននាេះ។ នពល
ននាេះអាសាមកក៏បានសួរនទៀតថាៈ នតើនាងខ្ុាំ ជូតសាំអាតនោយរនបៀប
ណា? ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់

អល់នឡាេះ!

បានមនរបសាសន៍ថាៈ សាអតសអាំនហើយ

នពលននាេះអាអុ៊ីសេះបា ននិយាយនៅកាន់នាងថាៈ អនក

ជូតសាំអាតតាមសានមឈាមននាេះនៅ! ។
ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់បានមនរបសាសន៍នទៀតថា៖

َٓ١َْع
َ إ١َْبَدَ صََُ رَ َفإ١َه صَلَسَ ؽَض
َع إ
َ سََْأ إٍََٝ عٟ
َْ َه أََْْ رَؾَض
َ إ١ََْ َْى َفإ٠ (لَ َإإََّٔب
)َٓ٠ََْ إَشَٙه اٌََّْبءَ فَزَط
َ إ١ٍَََْع
មនន័យថា៖ មិនបាច់នទ! អនករគ្នន់ដតយកទឹក មករជងសក់កាល

ប៊ីដង រួចចាក់ទឹកនស្សាចស្សប់នលើខួ ន
ល និងោងជរមេះឲ្យសាអតជាការ
នស្សច ។

ចាំនោេះអនកដដលបានរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវចាំនពលសឡាតចាាំបាច់រតូវ
រូតរេះនៅងូតទឹក នដើមប៊ីនធវើការរបតិបតតិសឡាតឲ្យទន់នពលនវោ។
របសិននបើកាំពុងនធវើដាំនណើរ នហើយគ្នមនទឹក ឬក៏មនទឹកដតមិនអាចនរបើ
របាស់ទឹកបាន នរោេះខាលចមនការប៉ាេះោល់ដដលអាចនាាំឲ្យមននរគ្នេះ
ថានក់ ឬមិនអាចនរបើរបាស់ទឹកបាន នោយមូលនហតុមនជមងឺ ននាេះនគ

40

រគ្នន់ដតតាយាុម
ាំ ុាំ 8ដូចជាតាយាុម
ាំ ុាំនដើមប៊ីរបតិបតតិសឡាតជាកិចច បនណា
ដ េះ
អាសននទាំរជា
ាំ សេះនសបើយព៊ីជមងឺ ឬមនទឹកនរបើរបាស់នឡើងវ ិញ។
មនស្រសត៊ីមួយចាំនួនបានរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវចាំនម៉ា ងសឡាត ដតដបរ
ជាពនាការងូតទឹក រហូតហួសនម៉ា ងសឡាត នោយសាំអាងថា នាង
មិនមននពលរគប់រគ្នន់ នដើ មប៊ីងូតទឹកសាំអាតខលួន ប៉ាុដនដននេះពុាំដមនជា

នលស ឬនហតុផលនឡើយ នរោេះនគអាចនធវើនោយសនងខបរតឹមដតនធវើ
តាមករណ៊ីយកិចចងូតទឹក រួចបាំនពញសឡាតឲ្យទន់នពលនវោ លុេះ
មននពលរគប់រគ្នន់នហើយ

នទើបនាងអាចសាំអាត

សរមួល។

ខលួនរបាណតាម
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ការយកដី ឬខ្សាច់ សតន្ដលក្រោះស្អ
ា តមកឈក្បើរាំលួសការងូ តទឹក។
ួៃ
41

ជំពូកទី ៥
ឈាមជមងឺ (អុីសទីហាដាហោះាោះ) និងបញ្ញតតិៃបាាប់របស់វា
អុ៊ីស៊ីហ្វ
ទ នោាេះ ជាឈាមជមងឺដដលធ្លលក់ជាបនតបនាទប់ នកើតនឡើង
ចាំនោេះស្រសត៊ីនភទ និងមន រយៈនពលយូរអដងវង មិនងាយនឹងបាត់ដូច
ជាមួយនថង ព៊ីរនថងកុងមួ
ន
យដខននាេះនទ។

ករណ៊ីទ៊ី១: ឈាមធ្លលក់មកមិនោច់ គឺជាឈាមជមងឺ ដូចជាមននរៀប
រប់កុងនសៀវនៅករមងសុ
ន
រកឹ តរបស់សាសនវ ិទូ អាល់-ពាូខរ ៊ីដដលបាន
ោាំនាាំសមដ៊ីរបស់អាអុ៊ីសេះថា៖

َْٟ ذ أََثإ
َغَّخَ َثإَْٕ إ
َ (لَبٌَذَْ فَب إ:َْب لبٌََذٕٙ هللا عٟش عبئؾخ سظ٠ٌؾذ
َ لٟ
َْ َٔهللاإ َإإ
َ َيَْٛ ََبسَع٠ ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝهللاإ ص
َ  إَيَْٛ َؼَ ٌَإشَع١ََْؽَج
.ََشٙغ
َْ َعزَؾَبضَ فَلَ أ
َْ َ أ:خ٠اٚ سٟفٚ .ََشٙغ
َْ َأ
មនន័យថា៖ ហ្វវទ៊ីម៉ាេះ កូនស្ស៊ីរបស់អាពា៊ីហូនពាសា បាននិយាយនៅ

កាន់រ ៉ាសូលរបស់អល់នឡាេះថាៈ

ឱរ ៉ាសូលុលនឡាេះ

ខ្ុាំមិនរជេះសាអត
នសាេះ! នហើយនបើ តាមកាំណត់រតានផសងនទៀតបានឲ្យដឹងថាៈ ខ្ុាំនៅដត
បនតមនឈាមជមងឺ មិនរជេះសាអតនសាេះ! ។
ករណ៊ីទ៊ី២:
ដឹងថា

ការបាត់ឈាមជមងឺកុងរយៈខល
ន
៊ី ដូចជាកាំ ណត់ រតាមួ យបានឲ្យ

ហ្វាំណាស់កូនស្ស៊ីរបស់ជាេះសិន បានមកជួបណាព៊ីមូហ្វាំម៉ាត់

នហើយបានរបាប់នោកថា៖
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ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍَٝ صَٟ إٌََجإٌٝؾؼَ عَبءَدَْ َإإ
َْ َذ ع
َش ؽَ ََّْٕخَ َثإَْٕ إ٠ٌؾذ
)

ذَ َحا٠َْشَ َحا ؽَ إَذ١َْعَ َخا وََجإ١ََْعزَؾَبضَ ؽ
َْ َ أٟ
َْ َٔهللاإ َإإ
َ َيَْٛ ََبسَع٠(:َْفَمَبٌَذ
ٌسواٍ إهام أحوذ وأبى داود والتش هز

មនន័យថា៖ ឱរ ៉ាសូលរបស់អល់នឡាេះ! ពិ តរបាកដនាងខ្ុាំមនឈាម

ជមងឺធ្លលក់មកខាលាំងដមនដទន ។

លកខណៈហផឝងៗចនអនកមានឈាមជមងឺ
ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមនឈាមជមងឺមន៣ យា៉ា ង៖
1. ស្រសត៊ីមករដូវនទៀងទត់មុននពលមនឈាមជមងឺ
កនុងករណ៊ីននេះ រតូវរតឡប់នៅនមើលរយៈនពលនទៀងទត់ នន
ឈាមរដូវរបស់ខួនកាលព៊ី
ល
មុន

រួចកាំណត់រយៈនពលដដលកាំពុងធ្លលក់

នានពលបចចុបបនន និងអនុវតតឲ្យដូចករណ៊ីឈាមរដូវននាេះ នរៅព៊ីននេះ
រតូវអនុវតតដូចករណ៊ីឈាមជមងឺវ ិញ។
ឧទហរណ៍៖ ស្រសត៊ីមនក់ដតងដតមករដូវជារបចាាំរយៈនពល៦ នថងជានរៀង
រល់នដើមដខ បនាទប់មកករណ៊ីឈាមជមងឺ បាននកើតនឡើងចាំនោេះនាង
ដដលជានហតុនធវើឲ្យមនឈាមធ្លលក់នលើសព៊ីរយៈនពល៦នថង។
រយៈនពលដដលននការមករដូវរបស់នាង
នរៅព៊ីននេះនគចាត់ទុកថា

ដូនចនេះ

នគគិតរតឹមដត៦នថងប៉ាុនណាណេះ

ជារយៈនពលដដលនាងធ្លលក់ឈាមជមងឺ។

ដូចជាមនកាំណត់រតាមួយបានឲ្យដឹងតាមរយៈអាអុ៊ីសេះថា៖

 أى فاطوت بٌت أبٍ حبُش،لحذَث عائشت سضٍ هللا عٌها
:ََشَ أَفَؤَدَعَ اٌصَلَحَ؟ لَبيٙغ
َْ َعزَؾَبضَ فَلَ أ
َْ َ أٟ
َْ َٔهللاإ َإإ
َ َيَْٛ َبَ سَع٠":لالت
َ وََْٕ إٟ
ذ
َْ بَ اٌََزإ
ََ إ٠َ اٌصَلَحَ لَ َْذسَ الٟ
َْ ع
ٌَََ إَىَْٓ دَ إٚ،َع َْشق
َ َإإَْ رٌََهَ إ،َل
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ؼ١ صؾٟفٚ ، ٞاٖ اٌجخبسٚ"سٟ
َْ ٍَََصٚ َْٟ غٍَإ
َغزَ إ
َْ َب صََُ اٙ١ََْٓ َفإ١َْع
َ إ١َْؾ
َرَ إ
:َؾؼ
َْ َذ ع
َجَ إَخ َثإَْٕ إ١َْعٍُ لبَيَ إ َلََ ؽََجإٚ ٗ١ٍ هللا عٍَٝ صٟ أََْ إٌََجإ:ٍُِغ

"ٟ
َْ ٍَََصٚ ٟ
َْ غٍَإ
َغزَ إ
َْ ه صََُ ا
َعَزَ إ١ََْه ؽ
َ لَ َْذسَ َِب وَبَٔذَْ رَ ْؾجَغَ إٟ
َْ "اَ َِْىََضإ

មនន័យថា៖ ហ្វវទ៊ីម៉ាេះ កូនរបស់អាពា៊ីហូនពាសា បាននិយាយថា ៖

“ឱរ ៉ាសូលរបស់អល់នឡាេះ!

នាងខ្ុាំនៅដតបនតមនឈាមជមងឺធ្លលក់មក
មិនរជេះសាអតនសាេះ នតើ នាងខ្ុាំគួរផ្អកសឡាតដដរ ឬនទ? នោកបាន
តបវ ិញថា៖

នទ, ននាេះគឺជាឈាមជមងឺ។ ដតអនករតូវផ្អកសឡាតកនុង

រយៈនពលប៉ាុនាមននថងដដលអនកធ្លលប់មករដូវប៉ាុនណាណេះ

បនាទប់មកអនករតូវ

ងូត ទឹកសាំអាតខលួន នហើយរបតិបតតិសឡាតជាធមមតាវ ិញចុេះ ។

កនុងនសៀវនៅករមងសុរកឹតរបស់សាសនវ ិទូ មូស៊ីម
ល បានឲ្យដឹ ងថា

រ ៉ាសូលរបស់អល់នឡាេះបានមនរបសាសន៍នៅកាន់ អុ៊ុំមូហ្វពា៊ីពាេះ កូន
ជេះសិនថាៈ “ចូរផ្អកកនុងរយៈនពលប៉ាុនាមន(នថង) ដដលអនកធ្លលប់មនរដូវ

ប៉ាុនណាណេះ នរៅព៊ីននេះ អនកងូតទឹកសាំអាតខលួន នហើយរបតិបតតិសឡាត
នឡើងវ ិញជាធមមតាចុេះ ។

នយាងតាមអាំណេះអាំណាងខាងនលើ វបានបងាាញនយើងនឃើញថា
ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមនឈាមជមងឺជារបចាាំននាេះ រតូវដតកាំណត់រយៈនពល
ឈាមរដូវ ដូចដដលខលួនធ្លលប់មករដូវព៊ីមុនមក នរៅព៊ីននេះរតូវងូតទឹក
សាំអាតខលួន នហើយរតូវរបតិបតតិសឡា
ា
តជាធមមតានឡើងវ ិញ។
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2. ស្រសត៊ីដដលមករដូវមិននទៀងទត់តាង
ាំ ព៊ីមុននពលមនឈាមជមងឺ
កនុងករណ៊ីននេះ នគអាចដបងដចករវងឈាមរដូវ និងឈាមជមងឺ
នោយនគសមគល់នលើលកខណៈឈាមមនពណ៌ានមមខាប់ ឬមន កលិន។
ននេះនបើសិនជាអាចដបងដចកដូនចនេះបាន នគនឹងអាចកាំណត់រយៈនពល
មករដូវ និងរតូវអនុវតតឲ្យដូចករណ៊ី ឈាមរដូ វកនុងនពលធមមតា។ នរៅ
ព៊ីននេះ នគចាត់ទុកថា វជារយៈនពលដដលធ្លលក់ឈាមជមងឺនិងរតូវ អនុ
វតតតាមករណ៊ីឈាមជមងឺននាេះផងដដរ។
ធ្លលក់ឈាមនលើកដាំបូង

ឧទហរណ៍:ស្រសត៊ីមនក់មន

នហើយឈាមននាេះធ្លលក់មិនោច់នសាេះ

ប៉ាុដនដ

នាងអាចសមគល់បានថា រយៈនពល១០នថងជាឈាមពណ៌ានមម នហើយ
នរៅព៊ីននេះជាឈាមពណ៌ារកហមធមមតា

ឬនាងមនឈាមកនុងរយៈ
នពល១០នថងដាំបូងជាឈាមដដលមនលកខណៈខាប់ នហើយនរៅព៊ី ននេះ
ជាឈាមរវធមមតា។ មា៉ា ងវ ិញនទៀត ឈាមដដលធ្លលក់មកននាេះ កនុង
រយៈ១០ នថងដាំបូងមនកលិន បនាទប់ព៊ីននាេះអត់មនកលិនអវ៊ីនទ។
ដូនចនេះឧទហរណ៍ខាងនលើឆុេះបញ្ហ
ល
ច ង
ាំ ឲ្យនឃើញថា ចាំនោេះស្រសត៊ីដដល

មករដូវមិននទៀងទត់

នហើយមនឈាមជមងឺននាេះ

រតូវនធវើការកាំណត់

សមគល់រដូវរបស់ខួន
ល
នោយដផអកនលើលកខណៈឈាមដដលមនពណ៌ា
នមម ខាប់ ឬមនកលិន។

ចាំនោេះឈាមដដលមិនមនលកខណៈទាំងប៊ីខាងនលើចាត់ទុកជា
ឈាមជមងឺ។
ដូចជាមនការនរៀបរប់អាំព៊ីនរឿងននេះ
ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់៖
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នៅកនុងរបសាសន៍ របស់

ؼَ َإإرَا١ََْ ؽَجٟ
َْ ذ أََثإ
َبغَّخَ َثإَْٕ إ
َعٍُ ٌَإفَ إٚ ٗ١ٍ هللا عٍَٝ صٟ إَي إٌََجإَْٛ ٌََإم
َ عَ إٟ
ٓ
َْ غ إَى
َ فََئ إرَا وَبَْ رٌََإهَ فَؤَ َِْ إ،ََ َْعشَف٠ ََدٛع
َْ َط فََئ إََٔٗ أ
َ إ١ََْوَبَْ دَََ اٌَْؾ
ٍ سوا.َع َْشق
ََ إَٛ٘  فََئ إََّٔبٟ
َْ ٍَََصٚ ٟ
َْ َظََئإَٛخَشَفَز٢ا
َ ْ َْاٌصَلَ إَح فََئ إرَا وَب
.ٍأبى داود والٌسائ

មនន័យថា៖ របសិននបើឈាមរដូវននាេះ របាកដជាមនពណ៌ានមម

ដដលនគសាគល់យា៉ាងចាស់

របសិននបើនឃើញដបបននេះ

ចូរអនកផ្អក

សឡាត ដតរបសិននបើនផសងព៊ីននេះ ចូរអនកយកទឹកវូឌុ ា នហើយរបតិបតតិ
សឡាតចុេះ នរោេះវជាឈាមជមងឺនទ ។

៣-ស្រសត៊ីដដលមនរដូវមិននទៀងទត់ និងគ្នមនលកខណៈសមគល់ ចាស់ោស់

ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមនរដូវមិននទៀងទត់ និងគ្នមនលកខណៈសមគល់
ចាស់ោស់ នហើយមនឈាមជមងឺនកើតនឡើងជាមួយគ្ននផងននាេះ គឺនគ
អាចកាំណត់រយៈនពលននការមករដូវ នោយអនុវតតតាមសភាព ធមមតា
របស់ស្រសត៊ីនភទ គឺរយៈនពល៦នថង ឬ៧នថងនរៀងរល់ដខនោយ ចាប់នផដើម
គិតចាប់តាាំងព៊ីនថងដាំបូងដដលស្រសត៊ីននាេះចាប់នផដើមមករដូវរហូត

ដល់នថង

ទ៊ី ៦ ឬនថងទ៊ី៧ នរៅព៊ីននេះនគចាត់ ទុកវជារយៈនពលដដល នាង ធ្លលក់
ឈាមជមងឺ។ ឧទហរណ៍ថា ស្រសត៊ីមនក់ចាប់នផដើមមករដូវនៅនថងទ៊ី ៥ នន
នដើមដខ នហើយឈាមននាេះនៅដតបនដធ្លលក់មកមិនឈប់ ។ នោយ នាង
មិនអាចដបងដចកឲ្យបានោច់រវងឈាមរដូវ
នាងអាចកាំណត់រយៈ

និងឈាមជមងឺដូនចនេះ

នពលននឈាមរដូវរបស់នាងនោយគិតចាប់ ព៊ី

នថងទ៊ី៥ រហូតដល់រយៈនពល៦ នថង ឬ៧ នថងនរៀងរល់ដខ នហើយនរៅព៊ី
នថងទាំងននេះ វជារយៈនពលដដលនាងធ្លលក់ឈាមជមងឺ។
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ដូចជាមនការនរៀបរប់អាំព៊ីបញ្ហ
ា ននេះកនុងកាំ ណត់ រតាមួ យ ដដល

បានឲ្យដឹងនោយហ្វាំណាស់ ជាកូនស្ស៊ីរបស់ជាេះសុិន បាននិយាយ
របាប់រ ៉ាសូល របស់អល់នឡាេះថា៖

ٍُعٚ ٗ١ٍ هللا عٍٝ صٟ
َ َ إٌَجإٌٝذَ ع ْؾؼَ عبءدَْ إإ
ش ؽ ّْٕخَ ثإ ْٕ إ٠ٌؾذ

َٜذ َحا فََّب رَش٠ْ ش َحا ؽ إذ١ْ ع َخا وجإ١ْ عزؾبضَ ؽ
َ َيْٛ بسع٠(:َْفمبٌذ
ْ َ أْٟ ٔهللاإ إإ

َصفَ ٌَ إه
َه" أَ إ
َأََْٔعَذَ ٌَ إ:َ فَمَبي، َََب١ََاٌصٚ ََ اٌصَلَحْٟ َب؟ لَ ْذَ ََِٕعََْزَٕإٙ١ََْفإ
ََٗٔ فََئ إ،ط
ََ اٌَْفَ َْش إٍَََٕٝٗ ع١َْطَٓ " رَعَ إَع
َْ ََ لََٛ٘ٚ "ف
َعَزإ َْع َّبيَ اٌَْىَ َْشعَ إ
َْ ا
 " َإإََّٔب َ٘زَا:َ إَٗ لَبي١ََْ َفإٚ .ََ أَ َْوضَشَ إََِْٓ رٌََإهَٛ٘ :َْ لبٌََذ،ََََ َْز إَ٘تَ اٌذ٠
َْ  عََْجعَخَ َفإَْٚ ََبََ أ٠َعزَخَ أ
ٟ
َ إٟ
َْ ع
َ إ١َْؾ
َبْ فَزَ إ
َطَ إ١ََْد اٌؾ
َسَ َْوعَخَ إََِْٓ سَوَعَب إ
ََ َْش إَٙه لَ َْذ غ
د
َذ أََٔ إ
َ إ٠ََْ َإإرَا سَأَٝ ؽَزٟ
َْ غٍَإ
َغزَ إ
َْ  صََُ ا،ٌَٝهللاإ رَعَب
َ َُعٍَْ إ
َإ
ٍَ َخا١ٌََْ َٓ٠َْؾ إَش
َْ ع
ََ إٚ  صَلََصابَْٚ ََٓ أ٠َْؾ إَش
َْ ع
ََ إٚ  أَ َْسثَ اَعبٟ
َْ ٍََذ فَص
َ إ١ََْعزََْٕم
َْ َاٚ
.ٌ "سواٍ إهام أحوذ وأبى داود والتشهزٟ
َْ َِ إَْٛ ََصٚ َبََِٙب إ٠ََأٚ
មនន័យថា៖ ឱរ ៉ាសូលរបស់អល់នឡាេះ! ពិ តរបាកដនាងខ្ុាំមនឈាម

ជមងឺធ្លលក់ មកនរចើនដមនដទន នតើរ ៉ាសូលុលនឡាេះយល់យា៉ាងណាដដរ?
ឈាមននេះ

នៅដតហូរមកជាប់នធវើឲ្យនាងខ្ុាំមិនអាចរបតិបតតិសឡាត

និងបួសបាននឡើយ។ នោក បានតបវ ិញថាៈ ខ្ុាំនឹងរបាប់អនកព៊ីរនបៀប
នរបើរបាស់សាំល៊ីរទប់នលើទវរមស ដដលអាចបឺតយកឈាមននាេះ។
នាងបានតនៅវ ិញថាៈ ឈាមននាេះធ្លលក់មកនរចើននពក។ កនុងកាំណត់
រតាមួយនទៀតបានឲ្យដឹងថាៈ “ននាេះគឺជារបស់បិសាច ប៉ាុនណាណេះ” ។
ឈាមរដូវដដលអល់នឡាេះបានកាំណត់ននាេះមនដតរយៈនពល ៦នថង ឬ
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៧នថងប៉ាុនណាណេះ។បនាទប់មកអនករតូវងូតទឹកសាំអាតខលួនរបាណ

លុេះអនក

ខលួនអនកបានរជេះសាអតនឡើងវ ិញនហើយននាេះ អនករតូវ
របតិបតតិសឡាត និ ងបួសរយៈ នពល២៤ នថង ឬ២៣ នថងចុេះ ។
បាននឃើញថា

របសាសន៍របស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ដដលបាននលើកនឡើងថាៈ រយៈ
នពល៦ នថង ឬ៧ នថង។ ននេះពុាំដមនជាជនរមើសរបស់ស្រសត៊ីរគប់រប
ូ ននាេះនទ
ដតជាការកាំណត់កុងករណ
ន
៊ី ចាាំបាច់ ប៉ាុនណាណេះ។ ដូនចនេះស្រសត៊ីដដលមនរដូ វ
មិននទៀងទត់នហើយពុាំមនលកខណៈសមគល់ននាេះនទ នាងអាចពិនិតយ
នមើលលកខណៈដូចគ្នន ឬស្សនដៀងគ្នន មនតាាំងព៊ីរប
ូ រង អាយុ សាច់
សារនោហិត និងការកាំណត់សមគល់នផសងនទៀតរវងនាង និងស្រសត៊ី
ដ៏ នទ។

នបើនឃើញថាស្រសត៊ីដដលមនលកខណៈស្សនដៀងគ្ននននាេះ មន

រដូវរយៈនពល៦ នថង ដូនចនេះរតូវកាំណត់រដូវរបស់ នាងកនុងរយៈនពល ៦
នថងដដរ។ របសិននបើរយៈនពល៧ នថង រតូវកាំណត់ រយៈនពល៧ នថងដូច
គ្នន។ដបបបទននអនកដដលមន
ឈាមជមងឺ
នហតុនន

លកខណៈស្សនដៀង

គ្នននឹងអនកមន

ជួនកាលឈាមអាចហូរនចញព៊ីទវរមស

នោយមូល

ការវេះកាត់សបូន

ចងសបូន និងមូលនហតុនផសងនទៀត
ដដលអាចដចក នចញជាព៊ីរដផនកនផសងគ្ននដូចតនៅ៖
១-ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលទទួ លការវេះកាត់សបូនទាំងស្សុង ឬចងសបូន
នាងអត់មនរដូវនទ។ ដូ នចនេះនាងមិនអាចអនុ វតតដូចកនុងករណ៊ីឈាមរ
ដូវបាននឡើយ។ របសិននបើនាងនឃើញមនឈាមរកហមស្សាលលអក់
ឬនសើម នរកាយព៊ីរជេះសាអត នាងមិនរតូវផ្អកសឡាត និងបួសននាេះនទ
នាងអាចនធវើការរួមនភទជាមួយបដ៊ីរបស់នាង

បានធមមតានោយមិនចាាំ

បាច់ងូតទឹកសាំអាតខលួនព៊ីឈាមរបនភទននេះននាេះនឡើយ។ ប៉ាុដនដនាងចាាំ
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បាច់រតូវោងសាំអាត នហើយយករកណាត់មករទប់ដនលង ទវរមស
របស់នាងនដើមប៊ីកុាំឲ្យឈាមហូររបោក់ខួនរបស់
ល
នាង។

មា៉ា ងនទៀតនាងរតូវយកទឹកវូឌុា )យកទឹកសាំពេះយាុង
ាំ ( នៅនរៀងរល់
នពលដដលនាងចង់របតិបតតិការសឡាតហ្វវរទូ

នរៅព៊ីននេះនាងចង់

យក ទឹកវូឌុនពលណាក៏
ា
បានដដរ។

២-ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលទទួលការវេះកាត់ ដតនគមិនដឹងចាស់ថានាង

អាចមន

ឬមិនអាចមនរដូវននាេះ

គឺរតូវអនុវតតដូចករណ៊ីស្រសត៊ីមន

ឈាមជមងឺដដរ។
ដូចជាណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់បានមនរបសាសន៍នៅកាន់

ហ្វវទ៊ីម៉ាេះ

កូនស្ស៊ីរបស់អាពាូហូនពាសថា
ា ៖

َ "َإإََّٔب رٌََإه:لىلَ صلً هللا علَُ وسلن لفاطوت بٌت حبُش

" َ اٌصَلَحٟعَخَ فَبَْرشَ إَو١ََْذ اٌَْؾ
َعَ إَخ فََئ إرَا أَ َْلجٍََ إ١ََْظَ َثإبٌَْؾ١ٌَََْٚ َع َْشق
َإ
មនន័យថា៖ ពិតរបាកដ ននាេះគឺជាឈាមជមងឺ មិនដមនជាឈាម

រដូវនទ នពលអនកមនរដូវ អនករតូវផ្អកសឡាត ។

របសាសន៍របស់នោកមនន័យថា ស្រសត៊ីដដលមនរដូវក៏អាចមន
ឈាមជមងឺដដលអាចនកើតមននឡើង និ ងអាចបាត់ នៅវ ិញ។ ចាំ ដណក
ស្រសត៊ីដដលគ្នមនរដូវវ ិញ គឺឈាមដដលធ្លលក់ មកនគនៅថាឈាមជមងឺ។
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ឈាមជមងឺ និងបញ្ញតតិៃបាាប់
នយើងបានដឹងរួចមកនហើយអាំព៊ីឈាមរដូវ និងឈាមជមងឺ នហើយ
នពលណានគចាត់ទុកឈាមននាេះជាឈាមរដូវ

នពលណានគចាត់ទុក

ឈាមននាេះជាឈាមជមងឺនិងបញ្ាតិតចាប់របស់វ។

ចាំនោេះស្រសត៊ីដដល

មនឈាមជមងឺ គឺដូចស្រសត៊ីដដលរជេះសាអតព៊ីឈាមរដូវ គ្នមនភាពខុស
គ្ននរវងអនកមនឈាមជមងឺ និងអនករជេះសាអតព៊ីឈាម រដូវននាេះនឡើយ
នលើកដលងដតចាំនុចមួយចាំនួនដដលនគបានកាំណត់ ដូចខាងនរកាម៖
១-អនកដដលមនឈាមជមងឺ ចាាំបាច់ រតូវយកទឹកវូឌុនរៀងរល់
ា
នពល

ដដលនគចង់នធវើការរបតិបតតិសឡាត។ ដូចជាណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់នោក
បានមនរបសាសន៍នៅ កាន់ហ្វវទ៊ីម៉ាេះ
កូនរបស់ហូនពាសថា
ា ៖

ًََ ٌَإىٟ
َْ َظََئإَٛ" صََُ ر:لىلَ صلً هللا علَُ وسلن لفاطوت بٌت حبُش
ٌصَلَحَ" البخاس
មនន័យថា៖ បនាទប់មកអនករតូវយកវូឌុ ា នរៀងរល់នពលរបតិ បតតិការ

សឡាត ។

២-អនកមនឈាមជមងឺរតូវសាំអាតសានមឈាម នហើយយករកណាត់
ឬសាំឡ៊ីរទប់កដនលងទវមស មុ ននឹ ងយកវូឌុ។
ា ដូចជាណាព៊ី មូហ្វម
ាំ ៉ា ត់
បានមនរបសាសន៍នៅកាន់ហ្វណា
ាំ
ស់ ថា៖
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ََٗٔه اٌَْىَ َْشعَفَ فََئ إ
َ " أََْٔعَذَ ٌَ إ:َعٍُ ٌَإؾَ ََّْٕخٚ ٗ١ٍ هللا عٌٍٝٗ صٛل
،َثابَْٛ َ صٞ
َْ خ إَز
َ لَبيَ فَبرَ إ، َ فََئ إََٔٗ أَ َْوضَشَ إََِْٓ رٌََإه:ََْ َْز إَ٘تَ اٌذَََ لَبٌَذ٠
"ٟ
َْ َّ فَزٍََغَ إ: َ لَبي، ََ أَ َْوضَشَ إََِْٓ رٌََإهَٛ٘ :َْلَبٌَذ
មនន័យថា៖ ខ្ុាំនឹងរបាប់អនកអាំព៊ីរនបៀបនរបើ របាស់សាំឡ៊ី រទប់នលើទវរ

មស ដដលអាចបឺតយកឈាមននាេះ។ នាងតបនៅវ ិញថា ឈាមននាេះ
ធ្លលក់មកនរចើមននពក។ នោកនិយាយថាៈ យករកណាត់ទប់ដថម នទៀត។
នាងនឆលើយនទៀតថាៈ នៅដតមិនអាចទប់ឈាមននាេះបាន។ នោករបាប់
ថាៈ រកវ ិធ៊ីទប់វនៅ ។

មនរបសាសន៍របស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់មួយនទៀតដដលបញ្ហ
ជ ក់ថា ឈាម
ននាេះ

មិនប៉ាេះោល់ដល់សឡា
ា
តរបស់ស្រសត៊ី នោយនោកបានមន

របសាសន៍នៅកាន់ ហ្វវទ៊ីម៉ាេះ កូនអាព៊ីហូពា៖

َْٟ عزََٕإَجإ
َْ  "َاإ:لىلَ صلً هللا علَُ وسلن لفاطوت بٌت حبُش
َْ ٍََ ٌَإىًََ صَلَحَ صََُ صٟ
ٟ
َْ َظََئإََٛرٚ ٟ
َْ غٍَإ
َغزَ إ
َْ ه صََُ ا
َع إ
َ إ١َََْبََ ؽ٠َاٌصَلَحَ أ
َسواٍ أحوذ وابي هاج
" إَش١َْص
ََ اٌَْؾَ إٍَٝطشَ اٌذَََ ع
َْ َََإإَْ لٚ
មនន័យថា៖ ចូរអនកផ្អកសាឡាតសិនចុេះ កនុងកាំ ឡុងនពលដដលអនក

កាំពុងមករដូវ បនាទប់មករតូវងូតទឹកសាំអាតខលួន និងយកវូឌុ នរៀងរល់
ា
នពលរបតិបតតិសឡា
ា ត នហើយចូររបតិបតតិសឡា
ា តចុេះនទេះប៊ីជាឈាម
ននាេះហូរជាតាំណក់នលើកននដលក៏នោយ ។
៣-ការរួមនភទ :
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បញ្ហ
ា ននេះមនទសសនៈនផសងគ្ននកនុងចាំ នណាម សាសនវ ិទូ អុ៊ីសាលមថា

នតើគួរអនុញ្ហាតឲ្យបត៊ីនធវើការរួមនភទជាមួយរបពនធ ដដលមនឈាមជមងឺ

ដដរ ឬនទ របសិននបើការរួមនភទននាេះមិនមនផលអារកក់ដល់របពនធ
នទននាេះ? តាមពិតការរួមនភទជាមួយរបពនធដដលមនឈាមជមងឺននាេះ
រតូវបានអនុញ្ហាត នរោេះនៅជាំនាន់ណាព៊ីមនស្រសត៊ីភាគនរចើនអាយុ ១០
ឆ្នាំ

ឬនលើសព៊ីននេះដតងមនឈាមជមងឺនហើយពុាំមនបញ្ា តិតចាប់ណា

ហ្វមឃាត់ការរូមនភទននាេះនឡើយ ទាំងកនុងបនទូលរបស់អល់នឡាេះជា
មចស់និងរបសាសន៍របស់ណាាំព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់។

ប៉ាុដនតរតូវបានហ្វមឃាត់ការរួមនភទជាមួយស្រសត៊ី ដដលកាំពុងមករដូវនៅ
វ ិញ។ ដូចអល់នឡាេះជាមចស់បានមនបនទូលថា៖

)ط
َ إ١َْؾ
َ اٌََّْ إٝا إٌَغَبءَ َفإَْٛ ٌَعزَ إَض
َْ  (فَب:ٌٝلبي رعب
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سىسة البمشة

មនន័យថា៖ ដូនចនេះ ចូរពួកអនកនជៀសវង ការរួមនភទជាមួយរបពនធ

ខណៈនពលដដលនាងកាំពុងដតមករដូវ ។
នរៅព៊ីឈាមរដូវដូចជា ឈាមជមងឺស្រសត៊ីអាចរបតិបតតិសឡាតបាន
ដូនចនេះស្រសត៊ីក៏អាចអនុវតតិការរួមនភទជាមួយសាវម៊ីរបស់នាងបានដដរ ព៊ី
នរោេះឈាមទាំងព៊ីរមនលកខណៈខុសគ្ននទាំងដផនករូបភាព និងបញ្ា តិត
ចាប់។
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ជំពូកទី៦
ឈាមឆ្លងទហនល (នីហាដវាស)
ន៊ីហ្វវស គឺជាឈាមដដលនចញមកតាមសបូន នោយមូលនហតុ

សរមលកូន។

ឈាមននេះអាចនចញមករពមគ្នន

ជាមួយការសរមលកូន

នរកាយព៊ីការសរមលកូនរួច ឬក៏អាចនកើតមន

ឬ

មុននពលសរមល

កូនព៊ីរ ឬ ប៊ីនថង ដថមទាំងមនការ ឈឺចុកចាប់ កុងនោេះនទៀតផង។
ន

សាសនវ ិទូ នសាខុលអុ៊ីសាលម អុ៊ីបនូនតម៊ីយ៉ាេះ បាននិយាយថា៖

ឈាមដដលធ្លលក់មកនពលចាប់នផដើមឈឺនោេះមកននាេះ គឹជាឈាមឆលង
ទននល នហើយនគមិនកាំណត់រយៈនពលព៊ីរ ឬប៊ីនថងននាេះនឡើយ។ ការឈឺ

នោេះននេះជាសញ្ហាសមគល់ថាស្រសត៊ីនឹងជិតសរមលកូន របសិននបើគ្នមន
ការឈឺចុកចាប់នទននាេះ ពុាំដមនជាឈាមឆលងទននលននាេះនទ។
រកុមសាសនវ ិទូ អុ៊ីសាលមមនការដខវងនយាបល់គ្ននថានតើគួរកាំណត់
រយៈនពលតិច ឬនរចើន ឬយា៉ា ងណា? សាសនវ ិទូ ខាងនលើ បានបដនថម
នទៀតថា៖ ឈាមឆលងទននលននាេះ ពុាំមនការកាំណត់រយៈនពលតិច ឬ

នរចើនននាេះនឡើយ ។

ឧទហរណ៍៖ ស្រសត៊ីមនក់បានធ្លលក់ឈាមរយៈនពលនលើសព៊ី ៤០នថង ៦០

នថង ឬ៧០នថង នរកាយមកឈាមននាេះក៏បានបាត់នៅវ ិញននេះនគនៅថា
ឈាមឆលងទននល។
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ប៉ាុដនដរបសិននបើ

ឈាមនៅដតបនដហូរមករហូតននាេះ

ឈាមឆលងទននលរតឹមដតរយៈនពល៤០នថងប៉ាុនណាណេះ

នគកាំណត់

នរៅព៊ីននេះនគចាត់

ទុកវជាឈាមជមងឺ។

កាំណត់សមគល់៖
របសិននបើស្រសត៊ីមនក់ធ្លលប់មនឈាមឆលងទននលរយៈនពល៤០នថងយា៉ា
ងនទៀងទត់ ដតនបើកុងករណ
ន
៊ី ឈាមននេះធ្លលក់ នលើសព៊ីមុន ឬក៏មន
សញ្ហាសមគល់ថា នាងជិតឈប់ធ្លលក់ឈាម ននាេះ នាងរតូវរង់ចាាំរហូត
ដល់នពលអ នបើពុាំដូនចានេះទ នាងរតូវងូតទឹក នៅរតង់នពលដដលឈាម
ធ្លលក់បានចាំនួន៤០ នថង

នរោេះននេះជារយៈនពលដដលស្រសត៊ីភាគ នរចើន

ឈប់ធ្លលក់ឈាមនលើកដលងដត ចាំនោេះស្រសត៊ីននាេះមនរដូវនាងរតូវរង់ចាាំ
រហូតដល់អស់រដូវនរកាយព៊ីអស់រដូវ

នទើ បនាងងូតទឹកសាំអាតខលួន។

ដតរបសិននបើឈាមនៅដតបនដធ្លលក់មិនឈប់ននាេះ នគចាត់ទុកវ
ផទុយនៅវ ិញ
នាងរតូវងូតទឹក

ជាឈាមជមងឺនហើយរតូវអនុវតតឲ្យដូចករណ៊ីឈាមជមងឺ។
នបើស្រសត៊ីននាេះឈប់ធ្លលក់ឈាម មុនរយៈនពល៤០ នថង
សាំអាតខលួនរួចរបតិ បតតិសឡាត

និងបាំនពញនូវករណ៊ី

កិចចនផសងៗ

នហើយអាចនធវើការរួមនភទ ជាមួយសាវម៊ីរបស់នាងបាន។ នលើកដលង
ការឈប់ធ្លលក់ឈាមននាេះមនរយៈនពល តិចជាងមួយនថង ននាេះនគមិន
ចាត់ទុកថារជេះសាអត

នហើយក៏មិនអាចនធវើការរួមនភទជា

មួយសាវម៊ី

បានននាេះនឡើយ។ របសិននបើស្រសត៊ីននាេះរលូតកូន ឈាមដដលហូរនចញ
មកននាេះពុាំ ដមនជាឈាមឆលងទននលននាេះនទ ដតវជាឈាមជមងឺនៅវ ិញ។
រយៈនពលតិចបាំ ផុតដដលនគចាត់ ទុកគភ៌ា កុងនផទ
ន

ជាទរកដដលនពញ

លកខណៈជាមនុសសននាេះ គឺរយៈនពល៨០ នថង នហើយតាមធមមតាគឺរយៈ
54

នពល៩០

នថងនទើបអាចសមគល់បានថាទរកននាេះនពញលកខណៈជា

មនុសសពិតរបាកដ។
បញ្ញតតិៃបាាប់ចនឈាមឆ្លងទហនល
បញ្ា តិតចាប់ទក់ទងនឹងឈាមឆលងទននល និងឈាមរដូវ មនលកខណៈ
ដូចគ្នន នលើកដលងដតកនុងករណ៊ីមួ យចាំ នួនដតប៉ាុ នណាណេះ៖

១-ការកាំណត់រយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះ ននការដលងលេះពុាំដមនអាស្ស័យ
នលើឈាមឆលងទននលនទ។ របសិននបើការដលងលេះនធវើនឡើងមុននពលឆលង
ទននល ននាេះរយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះ គឺនរកាយនពលសរមលកូនរួច។
ដតនបើការដលងលេះននាេះនធវើនឡើងនរកាយនពលសរមលកូនននាេះ រយៈ
នពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះ គឺ រហូតដល់នឃើញមនរដូវនឡើងវ ិញដូចដដលបាន
នរៀបរប់រច
ួ ។
២-ការកាំណត់រយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះនរកាយព៊ីសមបថអុ៊ីឡាក)9()(إَالء
នគមិនកាំណត់តាមរយៈឈាមរដូវ ឬឈាមឆលងទននលនឡើយ។
នពលណាបុរសជាបដ៊ីបានសបថដូនចនេះ នហើយភរ ិយាបានទមទរឲ្យនធវើ
ការរួមនភទននាេះ នគរតូវកាំណត់រយៈនពលសរមប់ប៊ីដបួនដខ នោយគិត
ចាប់ព៊ីនពលដដលខលួនបានសបថ រហូតដល់រយៈនពលបួនដខ នទើបនគ

បងខាំឲ្យសាវម៊ីរតូវនរជើសនរ ើស ថានតើរតូវជានាជាមួយរបពនធនឡើងវ ិញ ឬ
រតូវដលងលេះ។ របសិននបើ ខួនបានរង់
ល
ចាាំអស់រយៈនពលបួ នដខ រួចក៏
9

-អ៊ីឡាកជាពាកយសម្បថដែលបដ៊ីបានសនសបថពោះពាលអលោះឡាល ខ្លួននននមិម្ធនះធើកាr រនម្ះេទជាម្នយ

ប្បពនធលួន នជាដាពោ
ន
ខាត្ឬរយៈះពលះលើសព៊ីបននដលួ។
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ស្សាប់ដតរបពនធបានសរមលកូន និងមនឈាមឆលងទននលននាេះ បដ៊ី រតូវ
រង់ចាាំរយៈនពលបួនដខព៊ីនលើននាេះបដនថមនទៀត។
ចាំដណកឯឈាមរដូវវ ិញ នគពុាំ បានកាំ ណត់ ដូចឈាមឆលងទននលនឡើយ។
៣-កតាតកាំ ណត់ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលនពញវ ័យននាេះ គឺ នោយសារការមន
រដូវ

មិនដមននោយសារការធ្លលក់ឈាមឆលងទននលននាេះនឡើយ

នរោេះ

ទល់ដតមនរដូវនទើបស្រសត៊ីអាចបនដពូជបាន។ ដូនចនេះការរគប់អាយុរបស់
ស្រសត៊ី គឺសមគល់នៅរតង់ស្រសត៊ីននាេះមនរដូវ។
៤-ឈាមរដូ វមននពលរបស់វ ដដលនឹ ងនកើ តមនចាំ នោេះស្រសត៊ីកុងនពល
ន
នវោនទៀងទត់។ ឧទហរណ៍ថា ស្រសត៊ីដដលធ្លលប់មនរដូវរយៈនពល ៨

នថង ស្សាប់ដតនពលមួយននាេះមនដតរយៈនពល៤នថងក៏បាត់នៅវ ិញ កនុង
រយៈនពលព៊ីរនថងនរកាយមក នាងក៏មនរដូ វនឡើងវ ិញកនុងនថងទ៊ី៧និងទ៊ី
៨។

ព៊ីរនថងចុងនរកាយននេះក៏នគចាត់ទុកថាជាឈាមរដូវដដរ។ចាំដណក

ឈាមឆលងទននលវ ិញ របសិននបើស្រសត៊ីននាេះអស់មុនគរមប់ ៤០នថង នហើយ
ស្សាប់ ដតនឃើញនឡើងវ ិញ កនុងកាំឡុងរយៈនពល៤០នថងដដដល ននាេះនគ
ចាត់ទុកថាវជាឈាមជមងឺ
នហើយនាងរតូវរបតិបតតិសឡាត
និង
របតិបតតិការតពវកិចចនផសងៗនទៀត។ ផទុយនៅវ ិញ របសិននបើ ពិនិតយនៅ
នឃើញថា វជាឈាមរដូវននាេះ នាងរតូវអនុវតតតាមករណ៊ីឈាមរដូវ
វ ិញននេះជាការអនុវតតតាមនិកាយ អុ៊ីមុាំហ្វនាំ ពាើល៊ី ។

ជាមួយននេះមន

សាសនវ ិទូមួយចាំ នួនបានចាត់ ទុកឈាមដដលធ្លលក់ មកវ ិញ នរកាយនពល
រាំងមួយរយៈននាេះជាឈាមឆលងទននល នលើកដលងដតឈាមដដល ធ្លលក់
រហូតមិនឈប់ននាេះនគចាត់ ទុកវជាឈាមជមងឺនៅវ ិញ។ ដូ ចដដលមន
សរនសរនៅកនុងនសៀវនៅអាល់មូហន
គ ៊ី )ٌٍ (الوغសដ៊ីអាំព៊ីនមនិកាយអុ៊ីមុាំ
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ម៉ា លិក ដដលបាននលើកនឡើងថា៖ ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលបាននឃើញឈាម

បនាទប់ព៊ីរង
ាំ រយៈនពលព៊ីរ ឬប៊ីនថងននាេះ ក៏ជាឈាមឆលងទននលដដរ។នបើពុាំ
ដូនចានេះនទ គឺជាឈាមរដូវ ននេះក៏ជាទិសនៅដដលសាសនវ ិទូនសាខុល

អុ៊ីសាលមអុ៊ីបនូនតម៊ីយ៉ាេះរបកាន់យកផងដដរ ។ តាមពិតគ្នមនឈាមណា
មួយដដលមនលកខណៈគួរឲ្យសងស័យននាេះនទ

ដតចាំនុចដដលសមុគ

សាមញននាេះ គឺជានរឿងបនាទប់បនសាំជាគាំនិតទសសនៈ និងមតិ នយាបល់

របស់សាសនវ ិទូប៉ាុនណាណេះ។ ចាំដណកអាល់គួរអាន និងសុណណេះរបស់
ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់គឺបានបកស្សាយយា៉ា ងនកាេះកាយ
ននេះ។

អាំព៊ីបញ្ហ
ា ទាំង

អល់នឡាេះមិនោក់កាតពវកិចនច ៅនលើបុគគលណា មនក់ឲ្យបួស

ឬនដើរជុាំវ ិញកាក់ ពាេះព៊ីរដងននាេះនទ នលើកដលងដតបុគគល ននាេះនធវើមិន
បានរគប់លកខណៈ

នទើបតរមូវឲ្យបាំនពញនឡើងវ ិញ។

រទង់

នមតាត

ករុណា សនណា
ដ សរបណ៊ីណាស់់ រទង់មិនោក់កាតពវកិចចនលើ ខ្ាំុបនរមើ
របស់រទង់ រហូតដល់ថានក់ពួកនគនធវើមិននកើតននាេះនទ។ ដូចដដលរទង់
បានមនបនទូលថា៖

)بٙعع
ْ ٚ َغب إإل
ىٍفَ هللاَ ٔ ْف ا٠ َ (ل:ٌٝلبي رعب
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មនន័យថា៖

អល់នឡាេះមិនោក់កាតពវកិចឲ្
ច យនលើសព៊ីសមតថភាព

មនុសសដដលអាចនធវើបានននាេះនឡើយ ។
រទង់បានមនបនទូលនទៀតថា៖

16

سىسة التغابي

)َُْ عزط ْعز
ْ ا هللاَ ِب اٛ (فبرم:ٌٝلبي رعب
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មនន័យថា៖

ចូរពួកអនកនកាតខាលចអល់នឡាេះ

តាមលទធភាពដដល

អាចនធវើនៅបាន ។
ទក់ទងនឹងឈាមរដូវ របសិននបើឈាមននាេះឈប់ធ្លលក់មុនរយៈនពល
ដដលធ្លលប់មនរដូវកនុងករណ៊ីននេះ នគអនុញ្ហាតឲ្យបដ៊ីអាចនធវើការរួមនភទ

ជាមួយរបពនធរបស់ខួនបាន។
ល
ចាំ ដណកឈាមឆលងទននលវ ិញ របសិននបើ
ឈាមននាេះឈប់ធ្លលក់មុនរយៈនពល៤០នថង ពុាំដមនជាការគ្នប់របនសើរ
ចាំនោេះសាវម៊ី ដដលចង់ នធវើការរួមនភទជាមួ យរបពនធរបស់ខួនននាេះនទ។
ល
ននេះជាទសសនៈរបស់នមនិកាយអុ៊ីម៉ាអេះម៉ា ត់ ហ្វាំោាល់។

ដតតាមពិតននាេះ នបើនទេះប៊ីជាបដ៊ីននាេះនធវើការរួមនភទជាមួយរបពនធ
របស់ខូនក៏
ល
មិនមនបញ្ហ
ា អវ៊ីនកើតនឡើងននាេះដដរ។


ជំពូកទី៧

បញ្ញតតិៃបាាប់ទក
ា ់ទងនឹងការហត្បើវិធីទប់ស្កាត់ ឬការហធវើឲ្យឆាប់មានរដូវ កាពនយារ
កំហណើត និងរូបភាពចនការយកកូនហៃញ

ស្រសត៊ីដដលអាចនរបើរបាស់វ ិធ៊ី នធវើឲ្យរាំងរដូវមនល័កខខ័ណឌព៊ី រយា៉ា ង៖
ល័កខ
ខ ័ណឌទ៊ី១: ការនរបើវ ិធ៊ីននេះមិនមនផលប៉ា េះោល់ និងនរគ្នេះថានក់
ដល់សុខភាព របសិននបើខាលចមននរគ្នេះថានក់ ពុាំអាចនរបើរបាស់វ ិធ៊ីននេះ
បាននឡើយ។ ដូចជាអល់នឡាេះបានមនបនទូល៖
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سىسة البمشة

មនន័យថាៈ ចូរពួកអនកកុាំ នធវើឲ្យខលួនឯង ធ្លលក់កុ ងភាពមហនដ
ន
រយឲ្យ

នសាេះ ។

រទង់បានមនបនទូលនទៀតថា៖

 اَّب)سىسة١َْؽ
َْ هللاَ وَبَْ َثإىَ َُْ سَ إ
َ ا أََْٔفَغَىَ َُْ َإإَْٛ ٍَََلَ رَ َْمزٚ(:ٌٝلبي رعب
29 الٌساء
មនន័យថា៖

នហើយចូរពួកអនកកុាំសមលប់ខួ នឯង
ល

ពិតរបាកដ

អល់នឡាេះ អានិតស្សឡាញ់ពួកអនក ។

ល័កខ
ខ ័ណឌទ៊ី២: រតូវមនការអនុញ្ហាតព៊ីប៊ីដ ។

ឧទហរណ៍ថា ស្រសត៊ី

មនក់កាំពុងរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ី ដឌាេះព៊ីការដលងលេះ

កនុងនពលននេះបដ៊ីរតូវ
ទទួលខុសរតូវផគត់ផង
គ ់ ចាំនោេះរបពនធនលើការសានក់នៅ ចាំណ៊ីអាហ្វរ
និងសនមលៀកបាំោក់ជានដើម។ នោយនឆលៀតឱកាសនដើមប៊ីទទួលបានការ
ផគត់ផគង់ព៊ីប៊ីដ

ស្រសត៊ីបាននរបើ របាស់វ ិធ៊ីពនារ

ឬទប់ សាេត់ រដូវកនុងនគ្នល

បាំណងពនារនពលឲ្យបានយូរ។ កនុងករណ៊ីននេះ នគមិ នអនុ ញ្ហាតឲ្យ
ស្រសត៊ីនរបើរបាស់វ ិធ៊ី ពនារការមនរដូវននាេះនឡើយ
លុេះរតាដតមនការ
ឯកភាពព៊ីប៊ីដ។
មា៉ា ងវ ិញនទៀតនបើការនរបើរបាស់វ ិធ៊ី ទប់ សាេត់ ការមនរដូ វអាចបងេ
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ឲ្យគ្នមននផទនោេះននាេះ

ក៏ចាាំបាច់រតូវដតមនការអនុញ្ហាតព៊ីប៊ីដផងដដរ។

ស្រសត៊ីរគប់រប
ូ គួរនជៀសវងព៊ី ការនរបើ របាស់វ ិធ៊ី ដបបននេះ

នរោេះវជាការ

របនសើរ នលើកដលងដតកនុងករណ៊ីចាាំបាច់ បាំផុត និងខានមិនបាន។


ការនរបើរបាស់វ ិធ៊ី ឲ្យឆ្ប់ មនរដូ វរតូវមនល័កខខ័ណឌព៊ី រជាចាាំបាច់ ៖
លកខខណឌទ៊ី១:

នគមិនអនុញ្ហាតឲ្យស្រសត៊ីនរបើ របាស់វ ិធ៊ី ននេះកនុងបាំ ណង

រួចផុតព៊ីកាតពវកិចច។ ឧទហរណ៍ថា: ស្រសត៊ីមនក់ នរបើ របាស់វ ិធ៊ី ននេះ នពល
ជិតចូ លដខបួស

កនុងនគ្នលបាំ ណងរួចផុ តព៊ី កាតពវកិចច
បួស
ឬ
នោយសារខជិលរបតិបតតិសឡាត ឬនដើមប៊ីនគចព៊ីការបាំនពញ ករណ៊ីកិចច
នផសងៗនទៀត។
លកខខ័ណឌទ៊ី២: រតូវមនការអនុញ្ហាតព៊ីប៊ីដជាមុនសិននោយមូលនហតុ
ថា នពលស្រសត៊ីមនរដូវ បដ៊ីមិនអាចនធវើការរួមនភទជាមួយនាងបាននទ។
អុ៊ីសាលមមិនអនុញ្ហាតឲ្យស្រសត៊ីនធវើអ៊ីវមួយ

ដដលប៉ាេះោល់ដល់សិទិធប៊ីដ

លុេះរតាដតមនការឯកភាពព៊ីប៊ីដ នទើបអាចនធវើនៅបាននទេះប៊ីជារបពនធ
សថិតកនុងរយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះក៏ នោយចុ េះ។


វិធីពនយារកំហណើតមានពីរដបប

១-ការនរបើវ ៊ីធ៊ីពនារកាំនណើតមិនឲ្យមនកូនរហូត
ការនរបើរបាស់វ ិធ៊ី ពនារកាំនណើតដបបននេះ រតូវចាប់ហ្វមឃាត់ ជា
ោច់ខាតនរោេះវអាចនាាំឲ្យចាំ នួនមនុសសថយចុ េះដដលផទុយនឹ ងចាប់អុ៊ី
សាលមដដលចង់ឲ្យមនរបជាជាតិ របស់ខួនកាន់
ល
ដតនរចើ ន។
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ផទុយនៅ

វ ិញ របសិននបើមនកូនតិចនពក នចដនយកូ នននាេះសាលប់ វនឹ ងរបឈម
មុខចាំនោេះការបាត់បង់ពូជពងស។
២-ការនរបើវ ិធ៊ីពនារកាំនណើតបនណា
ដ េះអាសនន
ឧទហរណ៍ថាស្រសត៊ីមនក់មនកូនញឹកនពក

ដដលនធវើឲ្យមនការ

លាំបាកកនុងការដថទាំនហើយនាងមនបាំណងចង់ពនារកាំនណើត នដើមប៊ី
នជៀសវងព៊ីការមនកូននរចើន។

កនុងករណ៊ីននេះអុ៊ីសាលមបានអនុញ្ហាត
នោយមនល័កខខ័ណឌចាាំបាច់ព៊ីរ គឺរតូវមនការឯកភាពព៊ីប៊ីដ និងមិនប៉ាេះ
ោល់ដល់សុខភាពរបស់នាង។អាំណេះអាំណាងអាំព៊ីការអនុញ្ហាតននេះ គឺ
ពួក សាវ ័ករបស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ ដតងនរបើវ ិធ៊ី បនញ្ចញទឹកកាមមកនរៅ
របោប់នភទរបស់ស្រសត៊ី នដើមប៊ីកុាំឲ្យរបពនធរបស់ពួកនគមននផទនោេះ។
នពលដដលពួកនគនធវើដូនចនេះពុាំមនចាប់ណាហ្វមឃាត់ពួកនគនឡើយ


ការយកកូនហៃញ

ការយកកូននចញអាចរបរពឹតតនៅតាមរយៈរូបភាពព៊ីរយា៉ា ង៖
១-ការយកកូននចញនដើមប៊ីបាំផ្លញនចាល )ពនលតកូ
ូ ននចាល(

ការយកកូននចញនដើមប៊ីបាំផ្លញនចាល របសិននបើនធវើនឡើងនរកាយ
នពលដដលអល់នឡាេះបានោក់ ជ៊ីវ ិតចូលនៅកនុងទរករួចននាេះ
ទនងវើមួយរតូវបាននគហ្វមឃាត់ោច់ខាត

គឺជា

ព៊ីនរោេះននេះជាការសមលប់

ជ៊ីវ ិតមួយដដលចាប់បានហ្វមរបាមោច់ខាត នោយមនបញ្ហ
ជ ក់ ទាំង
កនុងបនទូលរបស់អល់នឡាេះ

និងរបសាសន៍របស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់
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នហើយវក៏ជាទសសនទូនៅរបស់សាសនវ ិទូ រគប់ៗរូបផងដដរ។
នៅវ ិញ

ផទុយ
របសិននបើពនលូតកូ នមុននពលដដលអល់នឡាេះបានោក់ជ៊ីវ ិត

ចូលនៅកនុងទរកននាេះ

គឺ មនការដខវងគាំ និតគ្នន

កនុងចាំ នណាមពួ ក
សាសនវ ិទូអុ៊ីសាលមថានតើគួរមនការអនុញ្ហាត ឬយា៉ា ងណា?
សាសនវ ិទូមួយចាំនួននទៀតបានអេះអាងថា
មុននពលគភ៌ាននាេះកាលយជាដុាំឈាម

)(علمت

នគអនុ ញ្ហាតឲ្យពនលូតកូន

នោលគឺមិនទន់ហួសព៊ី រ

យៈនពល៤០ នថង។ សាសនវ ិទូមួយចាំនួននផសងនទៀតបានអេះអាងថា
នគអនុញ្ហាតឲ្យពនលូត នបើសិនជាគភ៌ាននាេះមិនទន់បងេរប
ូ រងជា ទរក

នពញលកខណៈនៅនឡើយ។ ជាការរបនសើរគឺមិនរតូវពនលូតកូ ននទ នលើក
ដលងដតមនករណ៊ីចាាំបាច់ ខាលាំង
នោេះបាន

ឬមនលកខណៈរបហ្វក់របដហលននេះ។

ចាប់ អុ៊ីសាលមបាន
រង

ដូចជាមដយមនជមងឺរុនាំ រមិនអាចពរ

កនុងករណ៊ីននេះ
អនុញ្ហាតឲ្យពនលូតប៉ាុដនតនបើ ទរកននាេះនពញរូបនពញ

មនលកខណៈជាមនុ សសនៅនហើយននាេះ

ននាេះជាោច់ខាត។

ចាប់ ហ្វមពនលូតកូ ន

២-ការយកកូននចញនដើមប៊ីសនគងាគេះ ៖
ការយកកូននចញនដើមប៊ីសនគងាគេះ

មនដូចជាការយកកូននចញ

មុននពលជិតសរមលកូន។

កនុងករណ៊ីននេះ ចាប់ បានអនុ ញ្ហាតឲ្យ
យកកូននចញ នដើ មប៊ីសនគងាគេះនោយមនលកខ័ណឌព៊ីរ នរគ្នេះថានក់ដល់
មដយ និងកូន នហើយនិងមិនឈានដល់ការវេះកាត់។
ករណ៊ីរតូវនធវើការវេះកាត់មនល័កខ
ខ ័ណឌបួនយា៉ា ង៖
១-មដយ និងទរកនៅមនជ៊ី វ ិត មិ នរតូវនធវើការវេះកាត់ នឡើយ នលើក
ដលងដតមនការចាាំបាច់បាំផុត

ដូចជាមដយមនការលាំបាកខាលាំងកនុង
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ការសរមលកូន។ ករណ៊ីននេះ ចាប់អនុញ្ហាតឲ្យនធវើការវេះកាត់ នរោេះ
នយើងដឹងនហើយថាជិវ ិតមនុ សស

ជាបនញ្ាើរបស់អល់នឡាេះជាមចស់មក

នលើមនុសសនោក។ ដូនចនេះ នយើងមិនរតូវនធវើអ៊ីម
វ ួយប៉ាេះោល់ដល់ពួកនគ
និងរតូវគិតព៊ីរបនយាជន៍ចមបងមិនរតូវនធវសរបដហស

នលើកដលងដត

នរគ្នេះថានក់ ដដលនយើង នឹកសាមនមិនដល់ជាយថានហតុប៉ាុនណាណេះ។
២- មដយ

និងទរកបានបាត់បង់ជ៊ីវ ិតនៅនហើយ

អនុញ្ហាតឲ្យនធវើការវេះកាត់ យកទរកនចញនទ

ននាេះចាប់មិន

នរោេះការនធវើដបបននេះពុាំ

មនផលរបនយាជន៍អ៊ីវនឡើយ។
៣-របសិននបើទរកសាលប់ កុងនផទ
ន
មដយដដលនៅរស់ ចាប់អុញ្ហាតឲ្យ

នធវើការវេះកាត់យកទរកននាេះនចញមកនរៅ នបើពុាំដូនចានេះនទ វនឹងនធវើឲ្យ
មននរគ្នេះថានក់ដល់មដយនរោេះទរកសាលប់មិនអាចសរមលនចញមក
នរៅបាននឡើយ។

៤-មដយសាលប់ ដតទរកនៅមនជ៊ីវ ិតរស់កុងនផទ
ន
មដយ។ ករណ៊ីននេះ

របសិននបើនគគ្នមនសងឃឹមថា

ទរកននាេះនឹងរស់រនមនជ៊ី វ ិតនទននាេះ

ចាប់ហ្វមនធវើការវេះកាត់មដយដដលបានសាលប់ននាេះ។ ប៉ាុដនដនបើនៅមន
សងឃឹមថាទរកននាេះអាចរស់រនមនជ៊ី វ ិត ដូចជាសរមលនចញបាន
ោក់កណា
ដ លចាប់អនុញ្ហាតឲ្យនធវើការវេះកាត់មដយននាេះ

នដើមប៊ីយក

ទរកននាេះនចញមកនរៅ។ នោយដឡករបសិននបើមដយននាេះមិនទន់
សរមលនសាេះ នហើយបានសាលប់បាត់នៅ ចាប់មិនអនុញ្ហាតឲ្យ នធវើ
ការវេះកាត់មដយដដលសាលប់ននាេះនទ
សពមដយននាេះ

នរោេះវជាការនធវើទរុណកមមនលើ

ដតនបើគ្នមនជនរមើសនដើមប៊ីយកទរកនចញនរៅនទ

ចាប់អនុញ្ហាតឲ្យនធវើការវេះកាត់។

ននេះជាជនរមើសរបស់
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គឺ

សាសនវ ិទូ

អុ៊ីបនូ ហូនពានរ៉ា េះ ដដលបានសរនសរបញ្ហ
ជ ក់ចាស់ព៊ីនរឿងននេះ នៅកនុង
នសៀវនៅអាល់អុ៊ីនសាហវ ) (اإلًصافនិងជាជនរមើសមួយដ៏របនសើរផង
ដដរ។
កាំណត់សមគល់ៈ
នពលបចចុបបននននេះ ការវេះកាត់ពុាំបណា
ដ លឲ្យមនការលាំបាកដល់
មដយនឡើយ នរោេះនរកាយការវេះកាត់នគអាចនដរភជិតវ ិញបានតាកបួន

នវជជសាស្រសតទាំននើប។ នោយនហតុ ថាភាពនថលថូររបស់
ន
អនករស់ធាំជាងអនក
សាលប់ ការសនគងាគេះជ៊ី វ ិតមនុ សសព៊ី មហនដរយ

គឺជាការចាាំបាច់

និង

បនាទន់ផងដដរ។
នសចកដ៊ីសនងេតៈ
រគប់វ ិធ៊ី

និងរូបភាពទាំងអស់ដដលអនុ ញ្ហាតឲ្យយកកូ ននចញដូច

បាននរៀបរប់រច
ួ មកនហើយននេះ ចាាំបាច់រតូវមនការឯកភាពព៊ីប៊ីដជាមុន
សិន។ ោក់ព័នន
ធ ឹ ងខលឹមសារទាំងននេះ នយើងខ្ាំុរគ្នន់ ដតបញ្ហ
ជ ក់ ព៊ីចាំនុច
នគ្នលៗដតប៉ាុនណាណេះ នោយពុាំបានលាំអិតនសចកដ៊ីនិងសុ៊ីជនរៅននាេះនទ
នរោេះនរឿងដដលទក់ទងនឹងស្រសត៊ីនភទននាេះ

មនវ ិសាលភាពធាំ នធង

ណាស់ មិនអាចនរៀបរប់ឲ្យអស់នសចកដ៊ីបាននឡើយ ។

ចាំនោេះអនក

ដដលបកស្សាយព៊ីចាប់ណាមួយ នគរតូវដឹងថាខលួនកាំ ពុងសថិតកនុងរកប
ខណឌននសាសនាអុ៊ីសាលម

នោលគឺខួនកាំ
ល
ពុងរកដាំ នណាេះស្សាយនរឿង

ជាក់ដសដងសរមប់សងគមមនុ សសកនុងបុ ពនវ ហតុរបស់អល់នឡាេះ នហើយ
ក៏ជាអនកទទួលខុ សរតូវចាំនោេះអវ៊ីដដលមននៅកនុងអាល់គួរអាន
សុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ផងដដរ។ នរោេះអាល់គួរអាន
សុណណេះណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ជាមូលោានរគឹេះ
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និង

និង

និងជាឱវទដដលតរមូវឲ្យ

សាសនិកអុ៊ីសាលមសិកាដសវងយល់ ឲ្យសុ៊ីជនរៅនិងអនុវតតតាមចាប់
រគឹេះទាំងព៊ីរននេះ។
អាល់គួរអាន
នមឃៈ

នោយដឡក រគប់ ទនងវើទាំងឡាយដដលផទុយនឹង

និងសុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ គឺរតូវចាត់ ទុកជា

នហើយនយើងពុាំរតូវអនុវតតតាមទនងវើអកុសលទាំងននាេះនឡើយ

នលើសព៊ីននេះនៅនទៀត អនកដដលបកស្សាយចាប់ចាាំបាច់រតូវមនភាព
នសាមេះរតង់ របកាន់នូវជាំហរសចចភាពចាំនោេះអល់នឡាេះ រតូវសុាំជាំនួយព៊ី
រទង់ចាំនោេះនរឿងនហតុទាំងឡាយដដលខលួនបាន
នហើយសុាំឲ្យរទង់របទននូវ

និងកាំពុងជួបរបទេះ

ចាំនណេះដឹងដ៏សុរកឹត

ចនមលើយរតឹមរតូវ

តាមការនរបៀនរបនៅរបស់រទង់។
កតាតចាាំបាច់មួយនទៀត គឺឯកសារនយាង និងអណេះអាំណាងដ៏សុរកឹត
រតូវអនុនោមតាមអាល់គួរអាន
រតូវដសវងយល់

និងសុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់។

និងរ ិេះរករគប់ មនធាបាយកនុងការស្សាវរជាវ

នោយ

ដផអកនលើោកយនពចន៍ មតិ នយាបល់ ទសសនៈរបស់រកុមសាសនវ ិទូ
អុ៊ីសាលម នដើមប៊ីឲ្យយល់កាន់ដតចាស់ និងទូលាំទូោយ ទាំងអតថន័យ
ដដលមននៅកនុងអាល់គួរអាននិងសុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វម
ាំ ៉ា ត់។
ជួនកាលមតិ និ ងទសសនៈរបស់រកុមសាសនវ ិទូអុ៊ីសាលមខលេះ ពុាំ បានឆលុេះ
បញ្ហ
ច ង
ាំ ទូលាំទូោយ ឬនផ្ដតនលើបញ្ហ
ា ទាំងននាេះនឡើយ ដតនបើពូកនគ
រតលប់នៅនមើលខលឹមសារកនុងអាល់គួរអាន

និ ងសុណណេះរបស់ណាព៊ីមូ

ហ្វាំម៉ាត់វ ិញពួកនគចាស់ជានឃើញការបកស្សាយយា៉ា ងនកាេះកាយអាំ
ព៊ីបញ្ហ
ា ទាំងននេះ។
សចចភាព

ទាំងននេះគឺអាស្ស័យនៅនលើភាពនសាមេះរតង់

សមតថភាពយល់ដឹងរបស់អនកបកស្សាយចាប់សាសនាអុ៊ី

សាលមប៉ាុនណាណេះ។ អនកបកស្សាយចាប់រតូវទទួលសាគល់ដដនសមតថភាព
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របស់ខួន
ល កនុងការបកស្សាយចាប់ចាំនោេះករណ៊ីណាមួ យដដលខលួនមិន
យល់ចាស់ និងស្សនពចស្សពិលននាេះមិនរតូវបកស្សាយទាំងរបថុយ
របថានននាេះនឡើយ។
មនអនកបកស្សាយចាប់ជានរចើនដដលមនការនធវសរបដហសបក
ស្សាយទាំងរបញាប់របញាល់មិនមននគ្នលការណ៍ជាក់ោក់។
ដូនចនេះនពលពួកគ្នត់រតលប់នៅនមើលខាងនរកាយវ ិញ

នទើបនឃើញថា

ការបកស្សាយរបស់ពួកគ្នត់មនកាំហុសឆគងនរចើន និងមនការសាដយ
នរកាយ។ នៅនពលណាអនកអាន អនកសិកា អនកសាដប់ នមើលនៅនឃើញ
ថាអនកបកស្សាយននាេះនិយាយ

និងនលើកនឡើងនោយមនអាំណេះ

អាំណាងចាស់ោស់ មននហតុផល និងមនការរបឹងដរបងសវេះដសវង
កនុងការបកស្សាយនលើបញ្ហ
ា អវ៊ីមួយននាេះនគនឹងមនទាំនុកចិតត និងមន
ការនជឿជាក់ចាំនោេះការបកស្សាយរបស់ពួកគ្នត់។
ដតនបើអក
ន បក
ស្សាយននាេះមនភាពរបញាប់របញាល់

ខជេះខាជយ

មិនមនអាំណេះ

អាំណាងចាស់ោស់ និងគ្នមននហតុផលនទននាេះ មនុសសទូនៅពិតជា
មិននជឿជាក់ចាំនោេះការបកស្សាយរបស់ពួកគ្នត់នឡើយ។

ដូនចនេះភាព

របញាប់របញាល់ និងការមនកាំហុសឆគងនរចើន ជាគុណវ ិបតតិដដលជា
រនាាំងររាំងខលួនឯង

និងអនកដ៏ នទព៊ី ធ្លតុ ពិតននខលឹមសារដដលមននៅ

កនុងអាល់គួរអាន និ ងសុណណេះរបស់ណាព៊ី មូហ្វម
ាំ ៉ា ត់ ។
នយើងខ្ាំុសូមបួងសួង សុាំអាំព៊ីអល់នឡាេះជាមចស់ សូមរទង់ នមតាត
នរបាសរបទនដល់នយើងខ្ាំុ និ ងមិ តអ
ត នកអានទាំងឡាយ ទទួលបាននូវ
ពរជ័យការចងអុលបងាាញនៅរកមគ្ន៌ាដ៏ រតឹ មរតូវនិងសុចចរ ិតភាពទាំង
កនុងនោក និងបរនោក។

66

ًسأل هللا تعالً أى َهذٌَا وإخىاًٌا الوسلوُي صشاطَ
الوسطمُن ،وأى َىفمٌا لوا َحبَ وَشضاٍ هي المىل والعول
وصلً هللا وسلن علً ًبٌُا هحوذ وعلً آلَ وصحبَ أجوعُي
وآخش دعىاًا الحوذ هلل سب العالوُي.
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