
 

 

 

ប្រភពដ ើមនិងដោលការណ៍សាស

នាអ ៊ីសាា ម 

ប្រភពដ ើមនិងដោលការណ៍សាសនា

អ ៊ីសាា ម 

https://islamhouse.com/2798872 

អត្ថន័យនន ឥសាា ម 

មូលដ្ឋា នប្្រឹះ និងដោលការណ៍ 

ដរៀរដរៀងដដ្ឋយ 

រណឌ ិត្ មូហាំម៉ា ត្់ ពិន 

អារ់ឌ លដ ឹះ ពិន សដ ឹះ 

ដអើសសាហ ៊ីម 

ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

https://islamhouse.com/2798872


 

 

 

ក្ន ុងប្ពឹះនាមអល់ដ ឹះមហដមត្តា  

មហក្រ ណា 

អារមភក្ថា 

ការសរដសើរទ ាំង យសប្មរ់អល់

ដ ឹះជាមា ស់ដ លប្រង់បានរញ្ជ នូអន

ក្នាាំសា

រពាំនាាំមក្ជាមួយនូវការចងអ ុលរង្ហា

ញ និងសាសនា ៏ពិត្ប្បាក្ ។ 

ការសរដសើរសប្មរ់អល់

ដ ឹះជាមា ស់ដ លប្រង់បានរដងក ើត្ពួ

ក្ដយើងក្ន ុងចាំដណាមពួក្អនក្ដ ើរត្ត

មអនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់។ 

ការសរដសើរសប្មរ់អល់ដ ឹះជាមា ស់

ដ លប្រង់បានប្រទនពរជ័យ ល់ពួ

ក្ដយើង រដងក ើត្ពួក្



 

 

 

ដយើងជាពួក្អនក្ដ លប្រកាន់ខ្ជា រ់នូ

វការចងអ ុលរង្ហា ញ 

ដហើយជាអនក្ដ លអាំពវនាវមន សស

ដោក្

ដៅកាន់មោ៌ា  ៏ប្ត្រមប្ត្ូវររស់ប្រង់។ 

សូមសច្ចា ថា 

ោា នប្ពឹះជាមា ស់ដ លប្ត្ូវដោរពស

កាក រៈយ៉ា ងពិត្ប្បាក្  ដលើក្ដលងដត្

អល់ដ ឹះជាមា ស់មួយ្ត់្។ 

ប្រង់ោា នអនក្សហការ។ 

ប្រង់ជាប្ពឹះររស់មន សសជាំនាន់ដ ើម

និងមន សសជាំនាន់ដប្កាយ។ 

ប្រង់ជាប្ពឹះដែរក្ាដមឃ និងដែន ៊ី។ 

មន សសលអនិងមន សសអាប្ក្ក្់ឱន 

លាំដទនចាំដពឹះប្រង់ 

ដហើយចក្ខ ុទ ាំង យជាសាក្ស៊ីសប្មរ់



 

 

 

ភាពយ ត្ា ិធម៌ា 

និងក្ា ៊ីដមត្តា ក្រ ណាររស់ប្រង់។ប្រង់

ប្រទនការចងអ ុលរង្ហា ញចាំដពឹះអនក្

ដ លប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យ 

ដៅកាន់មោ៌ា  ៏ប្ត្រមប្ត្ូវ។ 

ប្រង់រដញ្ា ៀសព៊ីមោ៌ា ររស់ប្រង់ប្រក្

រដដ្ឋយភាពយ ត្ា ិធម៌ា 

ចាំដពឹះជនដ លសក្ា ិសមនរងររួលនូ

វទរ ណក្មា ៏អមត្ៈ។ 

សូមសច្ចា ថាមូហាំម៉ា ត្់ជារដប្មើនិង

ជាអនក្នាាំសារររស់

អល់ដ ឹះ(សូមសនា ិ 

ភាពដក្ើត្មនចាំដពឹះដោក្)។ 

ោត់្បានពល៊ីជ៊ីវតិ្ក្ន ុងការត្ស ូ  

អត្់ធាត្់ 

និងអាំពវនាវមន សសដោក្ដៅកាន់



 

 

 

មោ៌ា ររស់ប្ពឹះជាមា ស់ដៅប្្រ់រិស

រ៊ី។ ោត្់បានអាំពវនាវមន សស ឱយ

មក្រក្ជ័យជាំនឹះ និងការត្ស ូ ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានប្រទនល

ក្ខណៈពិដសស ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាម ល់ោត្់

ដ លមិនអាចពណ៌ានាបាន។ 

ប្រង់បានរក្ាចារ់សាសនាររស់ប្រ

ង់  ឱយឋិត្ដែរ្ង់វងសរហូត្ ល់

នែៃររដោក្ 

និងពួក្អនក្អាំពវនាវដ លកាន់រង់

ជ័យររស់ដោក្(មូហាំម៉ា ត្់)រហូត្ ល់

នែៃអវសានននដោក្៊ីយ៍។ ដៅ

ដត្មនមន សសមួយប្ក្មុននពួក្អនក្

មនជាំដនឿ 

ដ លដ ើរត្តមសចាភាពរនានូវការោាំ

ប្រ។ ោា ននរណាមន ក្់អាច



 

 

 

រងកដប្ោឹះថាន ក្់ រងកភាពអាម៉ា ស់ 

និងប្រឆ្ាំងនរងពួក្ដ្ 

ខណៈដ លពួក្ដ្ប្រកាន់ខ្ជា រ់នូវស

ចាភាព 

ប្រតិ្រត្ា ិនូវដក្រ ាំ ដណលររស់អនក្នាាំ

សារមូហាំម៉ា ត្់(សូមសនា ិភាពដក្ើត្ម

នចាំដពឹះដោក្)។ អល់ដ ឹះបាន

មនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

بَِصيرَ   َعلَى  للّاِ      إِلَى  أَد ُعو  َسبِيِلي   َهـِذهِ   قُل  

 ِمنَ   أَنَا    َوَما  للّاِ    ُسب َحانَ وَ   اتَّبَعَنِي  َوَمنِ   أَنَا    ة  

ِرِكين    ١٠٨يوسف: چ   ١٠٨  ال ُمش 

មនន័យថា : ដន!មូហាំម៉ា ត្់ 

ចូរប្បារ់ពួក្ដ្ថា :« 

ដនឹះជាមោ៌ា ររស់ខុ្ាំ។ 

ខុ្ាំអាំពវនាវដៅរក្ការដោរព



 

 

 

សកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះដដ្ឋយមនភ

សត ុត្តងចាស់ោស់។ ររូខុ្ាំនិងអនក្

ដ លត្តមខុ្ាំ»។  

ដរសក្មាររស់ដោក្មូហាំម៉ា ត្់(សូម

សនា ិភាពដក្ើត្មនចាំដពឹះដោក្) 

្ឺអាំពវនាវអនក្ដ លវដងេងដៅរក្កា

រចងអ ុលរង្ហា ញ 

ដហើយដ្ឋស់ដត្ឿនពួក្ដ្ឱយមនការ

ប្រងុប្រយ័ត្នព៊ីភាពវនិាសអនារាយ។ 

អរ់រំមន សសឱយប្សោញ់ដពញចិត្ាចាំ

ដពឹះអេ ីដ លជាក្មាសិរធិររស់អល់

ដ ឹះជាមា ស់។ 

ក្ ាំឱយពួក្ដ្ដធេ ី ូចពួក្មា ស់្មព ៊ីរដ 

លប្រង់បានសនានរងពួក្ដ្ 

ដហើយពួក្ដ្ដររជាក្បត់្កិ្ចាសនា 

ដធេ ីជាមិន រង មិនឮ។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

لَتُبَيِّنُنَّ  ال ِكتَاَب   أُوتُوا    الَِّذينَ   ِميثَاقَ   للّاُ   أََخذَ   َوإِذَ 

تُُمونَهُ   َولَ        ِللنَّاِس   هُ  ُظُهورِ   َوَراء  فَنَبَذُوهُ   تَك 

ا  وَ   ِهم   تََرو  تَُرو  َما  فَبِئ سَ   قَِليل      ثََمنا    بِهِ   اش  يَش 

 ١٨٧سورة آل عمران: چ   ١٨٧  ن

មនន័យថា : «ដន មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្រំឭក្ 

ខណៈដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់បានស

នានរងពួក្

អនក្ដ លប្រង់បានប្រទន្មព ៊ីរ ល់

ពួក្ដ្(ពួក្ជេីហេ និងប្ រ្សាា ន)»។ 

ពួក្ជេីហេររួលបាន្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្និង

ពួក្ប្ រ្សាា នររួលបាន្មព ៊ីរអ ិនជ៊ីល 

ដ ើមប៊ីពួក្ដ្អន វត្ាត្តម្មព ៊ីរទ ាំងព៊ី



 

 

 

រ ប្ពមទាំងរក្ប្សាយ

រញ្ជា ក្់ប្បារ់មន សសព៊ីខា រមសារក្ន ុង្

មព ៊ីរទ ាំងដនឹះ។ 

ពួក្ដ្ព ាំប្ត្វូោក់្បាាំងដរឿងដនឹះដ ើ

យ។ ដត្ពួក្ដ្បាន

ដបាឹះរង់ក្ិចាសនាដនឹះ 

ដ្ឋក់្ព៊ីដប្កាយខនងររស់ពួក្ដ្។ 

ពួក្ដ្រត រូកិ្ចាសនាដនឹះនរងែលប្រ

ដយជន៍រនា ិចរនត ចួ។ 

ដនឹះជាការជួញ ូរ ៏អាប្ក្ក់្ជារ៊ីរាំែ 

ត្។ 

ជារឋមអនក្ដ លដធេ ីការដបាឹះព មព

ែាយដសៀវដៅឥសាា មនិងការរក្

ដប្រ

ដសៀវដៅទាំងដនឹះនរង រងអាំព៊ីរាំហាំនន

ត្ប្មូវការដសៀវដៅសប្មរ់



 

 

 

អាំពវនាវពួក្អនក្មិនដមនមូសា ៊ីម 

ដៅកាន់សាសនាឥសាា ម។ 

ដសៀវដៅដ លរង្ហា ញអាំព៊ីឥសាា មអា

ចមនដប្ចើន ដទឹះដដ្ឋយសដងខរ 

ឬពិសាា រ។ ក៏្

រ៉ា ដនា ដសៀវដៅទាំងដនាឹះអាចនរងមិន

ដ ា្ ើយត្រនរងល័ក្ខខ័ណឌ  

ដ លដ្ទមទរក្ន ុងការអាំពវដររ

ដនឹះដរ 

ព៊ីដប្ពឹះដសៀវដៅខាឹះដរៀរចាំសប្មរ់ពួ

ក្មូសា ៊ីម 

ព ាំដមនក្ន ុងរាំណងសប្មរ់ពនយល់ 

ល់ពួក្អនក្មិនដមនមូសា ៊ីមដ ើយ។

ដសៀវដៅខាឹះដរៀត្និយយពិសាា រព៊ីរ

ញ្ជា ដែសងៗននការដោរព

សកាក រៈដ លមិនសមប្សរសប្មរ់ពួ



 

 

 

ក្អនក្មិនដមនមូសា ៊ីម។ 

ជួនកាលដសៀវដៅខាឹះ 

និយយព៊ីប្រធានររដ លមិនអាច

 ក្ប្សង់យក្ជាប្រដយជ

ន៍អេ ីរនា ិចដសាឹះដ ើយ។ 

ជាការពិត្ណាស់ 

នាយក្ដ្ឋា នដបាឹះព មពែាយននប្ក្សួ

ងក្ិចាការឥសាា ម សាសនធម៌ា 

និងការែសពេែាយបានយក្ចិត្ារ ក្

ដ្ឋក្់ចាំដពឹះក្ិចាការដនឹះ 

ត្តាំងព៊ីយូរណាស់មក្ដហើយ។ 

ក្៏រ៉ា ដនា ដៅព ាំទន់មនការដ ា្ ើយត្រ

នរងត្ប្មូវការររស់ប្ក្សួងដៅដ ើយ 

ដហើយនាយក្ដ្ឋា នដបាឹះព មពែាយក្៏មិ

នបានសប្មួល ល់ពួក្ដយើងខុ្ាំក្ន ុង

ការច ឹះក្ិចាសនាដ ើមប៊ីដរៀរចាំដសៀវ



 

 

 

ដៅដនឹះដ ើង។មា៉ាងដរៀត្ 

ដយើងបានរង្ហា ញការង្ហរដនឹះ ល់អន

ក្ជាំនាញមួយចាំនួន។ ក៏្រ៉ា ដនាមន

ឧរស គ្ជាដប្ចើន 

ដធេ ីឱយរាាំងសា ឹះ ល់ការង្ហរដនឹះ។ 

ប្រដហលដរឿងដនឹះដដ្ឋយសារដត្មនអាំ

ដពើបារដប្ចើនដពក្ 

និងមនការដធេសប្រដហសក្ន ុងការ

ប្រណិរ័ត្ន៍ចាំដពឹះអល់ដ ឹះ។ 

ព៊ីមួយនែៃដៅមួយនែៃ 

មនដសៀវដៅមក្ ល់ពួក្ដយើងខុ្ាំ 

ព៊ីពួក្អនក្ចូលឥសាា មែា៊ីៗ ឬមជឈ

មណឌ លឥសាា មបានដសន ើស ាំឱយខ្ជងដយើ

ងខុ្ាំែាល់ជាដសៀវដៅសប្មរ់រក្ដប្រ

ដ លសម

ប្សរសប្មរ់អនក្មិនដមនឥសាា ម។ 



 

 

 

ដយើងខុ្ាំក្៏បានប្ក្ដ ក្ដមើលប្្រ់រ៊ីក្

ដនាង ដត្ោា នដឃើញដសៀវដៅអេ ី្ួរ

ដ្ឋក់្ជូនពួក្ដ្រក្ដប្រដសាឹះ។ 

ពួក្ដយើងខុ្ាំមនអារមាណ៍រសារ់រសល់

ដៅមិនស ខ ដប្ពឹះដដ្ឋយ

សារអសមត្ថភាព 

ក្ន ុងការែាល់ចាំដណឹះ រងអាំព៊ីចារ់ររ

ស់អល់ដ ឹះ ត្តម

រយៈអត្ថររដសៀវដៅសដងខរខា ៊ីៗ។ 

រនាា រ់មក្ ខុ្ាំយល់ថា 

ការពនារដពលព៊ីមួយនែៃដៅមួយនែៃ 

ជា  ្ណវរិត្ា ិដ លមិន

ង្ហយនរងែ ត្រលត្់ 

ដហើយក្ា ៊ីសងឃរមនិងការរង់ច្ចាំអេ ីដ ល

ោា ន្ឺជាអាំដពើលៃង់ដលា ។ 

មា៉ាងដរៀត្ដយើងោា នដលសអេ ីនរងរ



 

 

 

ដណា ត្រដណាា យដររដនឹះដរៀត្ដរ។ 

ខុ្ាំក៏្បានថាេ យរងគ ាំរួងសួងស ាំការស

ដប្មចព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ស ាំការោាំប្រនិងសដប្មចដជា្ជ័យព៊ី

ប្រង់ក្ន ុងការសរដសរដសៀវដៅដ ើមប៊ីរាំ

ដពញនូវភាពខេឹះចដនាា ឹះដនឹះ 

ដទឹះវាជាការដធេ ីរដណាា ឹះអាសននក្៏ដដ្ឋ

យ។ ក្ា ៊ីប្សនមររស់ដយើង្ង់នរងបាន

សដប្មច រារណាដយើងដពញចិត្ា 

ដហើយខុ្ាំមិនហ នអឹះអាងថា 

ខុ្ាំររួលបានដជា្ជ័យចាំដពឹះដោល

រាំណងររស់ខុ្ាំដនាឹះដរ។ ក្៏រ៉ា ដនា  

ខុ្ាំនរងពាយមប្តួ្សប្ត្តយែល វូ 

ដ ើមប៊ីឱយអនក្ជាំនាន់

ដប្កាយសាថ រនាែល វូដនឹះឱយកាន់ដត្លអ ។ 

ខុ្ាំជាអនក្រណត ុ ឹះប្ោរ់ពូជ 



 

 

 

ដហើយពួក្ដ្ជាអនក្ដប្សាចររក្ឱយរកី្

លូត្ោស់។ 

     ខុ្ាំបានពាយមត្តមលរធភាពក្ន ុ

ងការរង្ហា ញដដ្ឋយសដងខរអាំព៊ីឥសាា

មក្ន ុងដសៀវដៅដនឹះត្តមរយៈការពនយ

ល់អាំព៊ីមូលដ្ឋា នប្្រឹះ 

និងដោលការណ៍សាំខ្ជន់ៗក្ន ុងឥសាា

ម 

រមួជាមួយរញ្ជា ច្ចាំបាច់មួយចាំនួន

ដ លទមទរការពនយល់រក្ប្សាយរ

ដនថម 

ដៅដពលដធេ ីការែសពេែាយអាំព៊ីឥសាា

ម។ 

ក្ន ុងសាន ន ដនឹះខុ្ាំបានដលើក្ដ ើងអាំព៊ី

អត្ថរររូដៅ 



 

 

 

 ូចជានិយយអាំព៊ី ាំណរងរញ្ជ នូមូ

ដអើស ដៅកាន់ប្រដរសដយដមន។ 

កាលដនាឹះ 

អនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះបានមន

ប្រសាសន៍ដៅកាន់ោត្់ថា : 

) إنك تأتي هللا عليه وسلم : قال رسول هللا صلى 

قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن ل إله 

إل هللا وأني رسول هللا فإن هم أطاعوا لذلك 

فأعلمنهم أن هللا افترض عليهم خمس صلوات 

في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 

أن هللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 

 صحيح مسلم.  ... ( فترد في فقرائهم

មនន័យថា : «ប្បាក្ ណាស់ 

អនក្នរងដៅជួរមន សសមួយប្ក្មុ 

ដ លជាអនក្កាន់សាសនាប្្រសាា ន។ 

ចូរអនក្អាំពវនាវពួក្ដ្ដៅរក្ពក្យ



 

 

 

សច្ចា ថា ោា នប្ពឹះជាមា ស់ដរ 

ដលើក្ដលងដត្អល់ដ ឹះ 

ដហើយប្បារ់ថា 

ខុ្ាំជាអនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះ។ 

ដរើសិនជាពួក្ដ្សាា រ់ត្តមអនក្ 

ចូរប្បារ់ពួក្ដ្ថា 

   អល់ដ ឹះបានរង្ហគ រ់ពួក្ដ្ឱយថាេ

យរងគ ាំមួយនែៃមួយយរ់ប្បាាំ ង។ 

ដរើសិន

ជាពួក្ដ្ប្ពមប្រតិ្រត្ា ិត្តមអនក្ 

ចូរប្បារ់ពួក្ដ្ថា    អល់ដ ឹះជាមា

ស់បានដ្ឋក់្កាត្ពេកិ្ចាដលើពួក្ដ្ឱយ

ររចិ្ចា ្

ប្រពយសមបត្ា ិដដ្ឋយ ក្យក្ព៊ីពួក្អន

ក្មន  ដចក្ជូនអនក្រ៊ីរ័លប្ក្.....»។   



 

 

 

ដយងត្តមសចក្ា ៊ីរាយការណ៍ររស់

ដោក្អ ូ ដម ើរអាល់ខត្ារបាននិយយ

ថា : 

عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل 

شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ل يرى 

عليه أثر السفر ول يعرفه منا أحد حتى جلس 

إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى 

) يا ع كفيه على فخذيه وقال : ركبتيه ووض

محمد أخبرني عن اإلسلم فقال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم اإلسلم أن تشهد أن ل إله إل هللا 

وأن محمدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتقيم 

الصلة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 

البيت إن استطعت إليه سبيل قال صدقت قال 

له ويصدقه قال فأخبرني عن فعجبنا له يسأ

اإليمان قال أن تؤمن باهلل وملئكته وكتبه ورسله 

واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال 

صدقت قال فأخبرني عن اإلحسان قال أن تعبد 



 

 

 

هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... إلى 

أن قال لي يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت هللا 

قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم  ورسوله أعلم

 صحيح مسلم.  (

មនន័យថា : «ដៅនែៃមួយ 

ខណៈដ លពួក្ដយើងដៅជាមួយអនក្

នាាំសារររស់អល់ដ ឹះ 

ប្សារ់ដត្មនរ រសមន ក់្មក្ជួរពួក្

ដយើង។ ោត់្ពក្់អាវពណ៌ាសក្បុ ស 

សក្់ដលា  

ព ាំមនសញ្ជា ថាជាអនក្ដធេ ី ាំដណើរដរ   

ដហើយក្៏ោា ននរណាមន ក្់សាគ ល់ោត់្

ដ រ។  ោត្់បានអងគ ុយដៅម ខអនក្

នាាំសារររស់អល់ដ ឹះ 

យក្ក្ាលជងគង់ោត់្រល់នរងក្ាល

ជងគង់ររស់អនក្នាាំសារ។ 



 

 

 

ដ្ឋក្់ន ោត់្ទាំងព៊ីរដលើដៅា ទាំង

ព៊ីរររស់អនក្នាាំសារ ដហើយសួរថា 

:    «ដនមូហាំម៉ា ត្់ 

សូមជួយប្បារ់ខុ្ាំអាំព៊ីឥសាា មែង?»។ 

អនក្នាាំសារររស់

អល់ដ ឹះបានមនប្រសាសន៍ថា : 

«អនក្ប្ត្វូដធេ ីសាក្ស៊ីថា 

ោា នដរប្ពឹះជាមា ស់ 

ដលើក្ដលងដត្អល់ដ ឹះ 

ដហើយអនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់ជាអនក្នាាំ

សារររស់ប្រង់ 

ប្ត្វូអន វត្ាការថាេ យរងគ ាំ 

ការររចិ្ចា ្ប្រពយសមបត្ា ិ 

ការរួសដខរ៉ម៉ា  ន 

ការដធេ ីធមាយប្ត្តហជាដៅវហិរកាក់្

ហព ឹះ ដរើសិនជាអនក្មនលរធភាព»។ 



 

 

 

ដពលដនាឹះោត្់បាននិយយថា :« 

អនក្និយយប្ត្វូដហើយ»។ 

អ ូ ដម ើរនិយយថា : 

«ពួក្ដយើង ៃ្ល់ដមនដរន 

ោត់្សួរដហើយោត់្ប្បារ់ថា 

អនក្នាាំសារនិយយប្ត្ូវ»។ 

ោត់្បានសួរដរៀត្ថា 

:«ចូរប្បារ់ខុ្ាំអាំព៊ីជាំដនឿ?»។ 

អនក្នាាំសារបានមនប្រសាសន៍ថា : 

«អនក្ប្ត្វូមនជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ដជឿថាមនពួក្ដរវត្ត   ដជឿថាមន

្មព ៊ីរទ ាំង យររស់ប្រង់ 

ដជឿពួក្អនក្នាាំសារររស់ប្រង់ 

ដជឿចាំដពឹះនែៃររដោក្ 

និងមនជាំដនឿចាំដពឹះប្ពឹះលិខិត្ក្ាំណ

ត្់លអនិងអាប្ក្ក្់។ោត់្និយយថា : 



 

 

 

«អនក្និយយប្ត្វូដហើយ»។ 

ោត់្បានសួរដរៀត្ថា : «ចូរប្បារ់

ខុ្ាំព៊ីក្ សលធម៌ា?»។ 

អនក្នាាំសារបានមនប្រសាសន៍ថា : 

«អនក្ប្ត្វូដត្ 

ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះ ូចដ 

លអនក្ដឃើញប្រង់  បិត្ដត្អនក្មិន

បានដឃើញប្រង់ 

ដត្ប្រង់រត្ដឃើញអនក្...រហូត្ ល់ោ

ត្់បានមនប្រសាសន៍ថា : 

«ដនអ ូ ដម ើរ! ដត្ើអនក្ រងដរ 

អនក្មក្សួរដនាឹះ ជានរណា?»។ 

ខុ្ាំបាននិយយថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់និងអនក្នាាំសារររ

ស់ប្រង់ជាអនក្ រងចាស់ជាងដ្»។ 

ោត់្បានមនប្រសាសន៍ថា : 



 

 

 

«ពិត្ណាស់ 

ោត់្្ឺជាដរវត្តជ៊ីប្ព៊ីលមក្ជួរពួក្

អនក្ 

ដ ើមប៊ីរដប្ងៀនពួក្អនក្អាំព៊ីសាសនារ

រស់ពួក្អនក្»។ 

          ដៅក្ន ុងរបាយការណ៍ទាំងព៊ីរ

ខ្ជងដលើដនឹះ 

ដោក្មូហាំម៉ា ត្់បានរញ្ជា ក្់ប្បារ់អាំ

ព៊ីមូលដ្ឋា នប្្រឹះននឥសាា ម 

ដោលការណ៍ប្្រឹះននជាំដនឿ 

និងមូលដ្ឋា នប្្រឹះននក្ សលធម៌ា។ 

ោត់្ព ាំបាននិយយលាំអិត្ ល់ការអ

ន វត្ាននសាសនាដនាឹះដរ។ 

ពិត្ណាស់ក្ន ុងរបាយការណ៍រ៊ី១ 

ររស់ដោក្មូដអើស 

ព ាំបានដលើក្ដ ើងអាំព៊ីការរួសនិង



 

 

 

ការដធេ ីធមាយប្ត្តហជាដរ 

ដហើយពួក្សាសនវរូិឥសាា មបានអឹះ

អាងថា ក្ន ុងរបាយការណ៍ដនឹះ 

ព ាំទន់ ល់ដពលប្ត្វូែសពេ

ែាយព៊ីដរឿងដនឹះដៅដ ើយដរ។ 

ក៏្ ូចោន ដ រ 

ខុ្ាំពាយមទញដហត្ ែលត្តមលរធ

ភាព សប្មរ់ប្្រ់ប្រធានររន៊ីមួយ

ៗព៊ី

រញ្ជា ជាំដនឿដដ្ឋយសាំអាងដលើប្ពឹះរនទ ូ

លមួយឬដប្ចើនអាំព៊ី្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន

 ូចប្ពឹះរនទ លូ

ររស់អល់ដ ឹះដ លប្រង់បានមនរ

នទ លូថា : 



 

 

 

چ 

نَ    أََحد    َوإِن   ِرِكينَ   ّمِ تََجاَركَ   ال ُمش  هُ   اس  َحتَّ   فَأَِجر 

َمعَ   ى  ٦سورة التوبة: چ   للّاِ   َكلَمَ    يَس 

មនន័យថា 

:«ដនអនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះ! 

ដរើសិនជាមនអនក្ពហ ដរពណាមន

ក្់មក្ស ាំសិរធិប្ជក្ដកានជាមួយអនក្ 

ចូរែាល់សិរធិឱយដ្ 

ដ ើមប៊ីឱយដ្បានសាា រ់ប្ពឹះរនទ លូររស់

អល់ដ ឹះ»។  

្រប៊ីឱយពួក្ដ្បានសាា រ់ប្ពឹះរនទ លូរ

រស់អល់ដ ឹះ ព៊ីដប្ពឹះប្ពឹះរនទ លូ

ររស់ប្រង់មនមនាសណា ាំទក្់ទញ

ប្បាជាា សាា រត្៊ីររស់ដ្។ ជា

មួយដនាឹះដ រ ពួក្អនក្ដ លបានចូល



 

 

 

ឥសាា មភា្ដប្ចើននិយយប្បារ់ថា 

ពួក្ដ្បានអាន្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន

ដ លជាមូលដហត្ ដ លនាាំ

ឱយដ្ចូលឥសាា ម។ 

ខុ្ាំពាយមដជៀសវាងព៊ីរញ្ជា ទាំង 

យដ លនាាំឱយអនក្អានមនការដងឿង

ៃ្ល់។ 

 ូដចនឹះដរើរខុ្ាំបានដ ា្ ើយត្រនរងដរឿង

រ៉ាវប្សពិចប្សពិលមួយចាំនួន 

ដដ្ឋយរង្ហា ញប្ត្រមដត្ភសត ុត្តង 

អាំណឹះអាំណាង 

និងដោលការណ៍ប្្រឹះ  ដ លព ាំមនភា

ពប្សពិលប្សពិលដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ។ 

ខុ្ាំពាយមដធេ ីប្្រ់យ៉ា ងដ ើមប៊ីឱយដសៀ

វដៅដនឹះង្ហយប្សួល 

ដដ្ឋយពាយមដលើក្ដ ើងអាំព៊ីភសត ុ



 

 

 

ត្តងនិងអាំណឹះអាំណាងដ លចាស់

ោស់ 

ដជៀសវាងព៊ីការសរដសរដប្ចើនជាំពូក្និ

ងប្រធានររដ លមនខា រមសារស ៊ីជ

ដប្ៅ 

 ូចដ លមនដៅក្ន ុងដសៀវដៅប្ររសា ៊ី

ដែសងៗ។ 

ដនឹះជាការខិត្ខាំប្ររងដប្រងររស់មន 

សសមនចរតិ្ជាមន សសព៊ីធមាជាត្ិ 

ដ លដត្ងដត្មនភាពខេឹះខ្ជត្និង

ក្ាំហ ស គ្ង។  ូដចនឹះអេ ីដ លប្ត្រមប្ត្ូវ 

្ឺមក្អាំព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់ ដហើយ

សូមប្រង់ដមត្តា ច្ចត់្រ ក្ដនឹះជាសាន ន 

 ៏ដសាា ឹះប្ត្ង់ប្ជឹះថាា ដ ើមប៊ីប្រង់។ 

សូមប្រង់ដមត្តា ររួលយក្អាំព៊ីខុ្ាំ 

ច្ចត់្រ ក្ជាសាំណាងលអ  



 

 

 

ដ លដ្ររួលក្ត្់ប្ត្តរ ក្ក្ន ុងរញ្ា ៊ី

ប្ពឹះលិខិត្ 

ដហើយចាំដពឹះក្ាំហ ស គ្ងទាំង យ្ឺ

មក្អាំព៊ីររូខុ្ាំ 

និងភាពចនប្ងននពពួក្រិសាច។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ប្ជឹះសាអ ត្ព៊ីក្ាំហ 

ស គ្ង 

និងការដធេសប្រដហសទាំង យ។ 

សូមអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ដមត្តា រត រូក្ាំហ ស គ្ងទាំង យជាភា

ពប្ត្រមប្ត្វូ 

ដហើយរាល់ការវដងេងដៅជាការប្ត្រមប្ត្ូ

វ វញិដៅក្ន ុងសាន ន ដនឹះ។ 

ដៅរ៊ីរញ្ារ់ 

ខុ្ាំសូមដែាងអាំណរ  ្ណ ល់អស់ដោក្

ដ លបានដបាឹះព មពែាយ 



 

 

 

រក្ដប្រនិងដចក្ច្ចយដសៀវដៅដនឹះ។ 

សូមរួងសួងចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

សូមប្រង់ដមត្តា រដនថមែល

រ ណយ ល់អស់ដោក្អនក្ឱយកាន់ដត្

ដប្ចើនដ ើងដរេ ង។ 

សូមប្រង់ដមត្តា ច្ចត់្រ ក្ការង្ហរដនឹះ

ជាក្ សលធម៌ា ជាចាំដណឹះ រង

ដ លមនប្រដយជន៍។ 

ប្រង់ជាមា ស់និងជាអនក្ដ លមនអា

ន ភាពក្ន ុងដរឿងដនឹះ។ 

ការរួងសួងច ងដប្កាយររស់ដយើងខុ្ាំ 

្ឺសូមសរដសើរ រង  ្ណ ល់អល់ដ ឹះ

ជាប្ពឹះអមា ស់ននសក្លដោក្ទាំង

មូល។ សូមប្រសិរធិពរជ័យ សិរមីងគល 

ដក្ើត្មន ល់អនក្នាាំសារដយើងមូហាំ

ម៉ា ត្់(សនា ិភាពដក្ើត្មនចាំដពឹះដោ



 

 

 

ក្) និងសហការ ី

ទ ាំងអស់ោន ររស់ដោក្។ 

រណឌ ិត្ មូហាំម៉ា ត្់ ពិន 

អារ់ឌ លដ ឹះ ពិន សដ ឹះ 

ដអើសសាហ ៊ីម 

ដសចក្ា ៊ីដែាើម 

        ជាការពិត្ណាស់ការសរដសើរទ ាំ

ង យចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ននរេី

រដោក្ទាំងមូល។ ការស ាំជាំនួយ 

ស ាំអធាប្ស័យដទស 

ការោាំពរព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ឱយដជៀសែ ត្ព៊ី

អាំដពើអាប្ក្ក្់ទាំង យដ លដក្ើត្ដច

ញព៊ីខល នួដយើងនិងដក្ើត្ដចញព៊ីរដងេ ីរ

រស់ដយើង។ អនក្ណាដ ល



 

 

 

ររួលបានការចងអ ុលរង្ហា ញអាំព៊ីអ

ល់ដ ឹះ 

្ឺោា នអេ ីដធេ ីឱយររូដ្វដងេងជាដ្ឋច់

ខ្ជត្។ 

ចាំ ដណក្អនក្ដ លប្រង់ដធេ ីឱយដ្វដងេង 

្ឺោា នអេ ីដធេ ីឱយររួលបាននូវការចងអ ុ

លរង្ហា ញជាដ្ឋច់ខ្ជត្។ សូមសច្ចា ថា 

ោា នប្ពឹះជាមា ស់ដ លប្ត្ូវដ្ដោរព

យ៉ា ងពិត្ប្បាក្ក្ 

ដលើក្ដលងដត្អល់ដ ឹះជាមា ស់ដត្មួ

យ្ត្់។ប្រង់ោា នអនក្សហការ។ 

សូមសច្ចា ថា 

មូហាំម៉ា ត្់(សូមសនា ិភាពដក្ើត្មន

ចាំដពឹះដោក្) ជារដប្មើ 

និងជាអនក្នាាំសារររស់ប្រង់។ 



 

 

 

       ជារឋម សូមដមត្តា ប្ជារថា 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរញ្ជ នូពួ

ក្អនក្នាាំសារររស់ប្រង់ដៅ

កាន់សាក្លដោក្ទាំងមូលដ ើមប៊ីក្ ាំ

ឱយមន សសមនដលសចាំដពឹះអល់ដ ឹះ

។ 

ប្រង់បានប្រទន្មព ៊ីរជាដប្ចើនមក្

ឱយពួក្ដ្ ដ ើមប៊ីជាម គ្ ុ ដរាសក៍្ 

ក្ា ៊ីដមត្តា ក្រ ណា ពនា ឺ 

និងជា ាំដណាឹះប្សាយ។ 

ពួក្អនក្នាាំសារជាំនាន់ដ ើម 

ប្ត្វូដ្រញ្ជ នូដៅកាន់

សាសន៍ររស់ពួក្ដ្ជាលក្ខណៈពិដស

ស 

ដហើយដ្ទមទរឱយពួក្ដ្រក្ា្មព ៊ីរ

ដែសងៗររស់ពួក្ដ្។ ក្៏រ៉ា ដនា  



 

 

 

អត្ថររ្មព ៊ីរររស់ពួក្ដ្បានបាត់្

រង់ 

ប្ត្វូដ្ដក្ដប្រឱយខ សព៊ីចារ់ដ ើម 

និងផ្លា ស់រត រូក្បួ នចារ់ ព៊ីដប្ពឹះ

ដ្ប្រទនច ឹះមក្ដដ្ឋយក្ាំណត្់សប្ម

រ់ដត្ពួក្ប្រជាជាតិ្ណាមួយនិងក្ន ុង

សម័យកាលណាមួយជាក្ាំណត់្។ 

       រនាា រ់មក្អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រ

ង់បានដប្ជើសដរសីសាហររីរស់ដយើង

មូហាំម៉ា ត្់(សូមសនា ិភាពដក្ើត្មន

ចាំដពឹះដោក្)ជាលក្ខណៈពិដសស 

ដដ្ឋយប្រង់បានដត្ងត្តាំងោត់្ជាអន

ក្នាាំសារនិងជាអនក្នាាំសារច ងដប្កា

យរងអស់ររស់ប្រង់។ ប្រង់

បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

ا د           َكانَ   مَّ ن  أََحد    أَبَا  ُمَحمَّ َجاِلُكم    ّمِ َولَكِ   ّرِ

ُسولَ   ن  ِ   رَّ سورة األحزاب:  ۆئ چ   َوَخاتَمَ   للاَّ

٤٠ 

មនន័យថា : 

«មូហាំម៉ា ត្់ព ាំដមនជារិត្តររស់រ រស

ណាមន ក្់ ក្ន ុង       ចាំដណា

មពួក្អនក្ទាំងអស់ោន ដរ 

ក្៏រ៉ា ដនា ដ្ជាអនក្នាាំសារររស់អល់

ដ ឹះ និងជាណាព៊ីច ងដប្កាយ»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានដលើក្ត្ដមក ើង

ដោក្ 

ដដ្ឋយប្រទននូវ្មព ៊ីរ ៏ប្រដសើររាំែ ត្

្ឺ្មព ៊ីរ អាល់្ួរអាន 

ដហើយប្រង់បានធានារក្ា្មព ៊ីរដនឹះ

ដដ្ឋយប្ពឹះអងគផ្លា ល់។ 



 

 

 

ប្រង់ព ាំបានដ្ឋក្់រនទ ុក្ការដែរក្ា

ដនឹះដៅដលើមន សសណាមន ក្់ដ ើយ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

نُ   إِنَّا ل نَا  نَح  رَ   نَزَّ ك  ٩  لََحافُِظون   لَهُ   َوإِنَّا      الذِّ

 ٩سورة الحجر: چ    

មនន័យថា : «ជាការពិត្ 

ដយើងបានប្រទន្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន

ច ឹះមក្ 

ដហើយដយើងជាអនក្ដែរក្ា្មព ៊ីរដនឹះ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់រក្ាក្បួ នចារ់

្មព ៊ីរដនឹះ 

ឱយឋិត្ដែររហូត្ ល់នែៃររដោក្។ 

ប្រង់បានរញ្ជា ក្់អាំព៊ីក្ត្តា ច្ចាំបាច់ 

ដ លនាាំឱយក្បួ នចារ់ដនឹះមនអត្ថ ិ



 

 

 

ភាពដដ្ឋយជាំដនឿ 

ការអាំពវនាវែសពេែាយ 

និងការអត្់ធាត្់ក្ន ុងការប្រត្ិរត្ា ិ។ 

ដនឹះជាមោ៌ា ររស់អនក្នាាំសារមូហាំម៉ា

ត់្ 

ដហើយក្៏ជាមោ៌ា ររស់ពួក្អនក្ដ ល

កាន់ត្តមដោក្ជាំនាន់ដប្កាយៗ។ 

វា្ឺការែសពេ

ែាយអាំពវនាវមន សសដឆ្ព ឹះដៅរក្អ

ល់ដ ឹះជាមា ស់ដដ្ឋយដែអក្ដលើចក្ខ ុ

 វសិ័យចាស់ោស់។ អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូរញ្ជា ក្់ព៊ី

ដសចក្ា ៊ីដនឹះថា : 

چ 

بَِصيرَ   َعلَى  للّاِ      إِلَى  أَد ُعو  َسبِيِلي   َهـِذهِ   قُل  



 

 

 

 ِمنَ   أَنَا    َوَما  للّاِ    َوُسب َحانَ   اتَّبَعَنِي  َوَمنِ   أَنَا    ة  

ِرِكين    ١٠٨يوسف: چ   ١٠٨  ال ُمش 

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់ 

ចូរអនក្មនប្រសាសន៍ថា 

:«ដនឹះ្ឺជាមោ៌ា ររស់ខុ្ាំ។ 

ខុ្ាំអាំពវនាវដៅ

រក្ការដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះ

ដដ្ឋយដែអក្ដលើភសត ុត្តងចាស់ោស់។ 

ររូខុ្ាំ 

និងអនក្ដ លត្តមខុ្ាំ។សូមប្រសិរធិពរ

 ៏ពិសិ ា ល់ប្រង់ដ លសាអ ត្សអ ាំព៊ីអាំដពើ

ពហ ដរព 

ដហើយររូខុ្ាំព ាំដមនជាអនក្ពហ ដរពនិ

យមដនាឹះដរ»។  



 

 

 

ប្រង់បានរង្ហគ រ់ឱយអនក្នាាំសារមូហាំ

ម៉ា ត្់អត្់ធាត្់ 

ចាំដពឹះរាល់ការរងករ ក្ខលាំបាក្ក្ន ុងែល ូ

វររស់អល់ដ ឹះ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

بِر   لُوا   َصبَرَ               َكَما  فَاص  مِ   أُو   ِمنَ   ال عَز 

ُسلِ    ٣٥سورة األحقاف: چ      الرُّ

មនន័យថា : «ដនមូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអត់្ធាត់្ចាំដពឹះរ ក្ខលាំបាក្ទាំង

 យ  ូចជាពួក្អនក្នាាំសារ

ដ លមនការដរាជាា ចិត្ាខពស់»។  

អល់ដ ឹះប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូ

ដរៀត្ថា : 



 

 

 

چ 

بُِروا    آَمنُوا    نَ الَِّذي  يَاأَيَُّها َوَرابِطُ   َوَصابُِروا     اص 

 چ    ٢٠٠  تُف ِلُحون  لَعَلَُّكم    للّاَ   َواتَّقُوا    وا  

سورة آل                                             

 ٢٠٠عمران: 

មនន័យថា : 

«ឱពួក្អនក្ដ លមនជាំដនឿទាំង 

យ! ចូរអនក្ដជឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

និងអនក្នាាំសារររស់ប្រង់ 

ប្រត្ិរត្ា ិត្តមចារ់ររស់ប្រង់។ 

ចូរអនក្អត់្ធាត់្ក្ន ុងការដោរពប្រតិ្

រត្ា ិចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ររស់ពួក្អនក្ 

និងដប្ោឹះឧរស គ្ទាំង យ។ 

ចូរអនក្ត្ស ូ អត់្ធាត់្ចាំដពឹះពួក្សប្ត្ូវ 

ដ ើមប៊ីក្ ាំឱយពួក្ដ្ត្ស ូ  

និងអត់្ធាត់្ខ្ជា ាំងជាងពួក្អនក្។ 



 

 

 

ចូរអនក្ចាាំងត្ស ូ នរងសប្ត្ូវររស់ដយើ

ង និងសប្ត្វូររស់ពួក្អនក្។ 

ចូរអនក្ដកាត្ខ្ជា ចអល់ដ ឹះ។ 

សងឃរមថាពួក្អនក្ររួលបានដជា្ជ័

យ»។ 

 ក្ន ុងនាមជាអនក្ប្រត្ិរត្ា ិ

មោ៌ា ររស់អល់ដ ឹះ ៏ឧត្ាម 

ដរើរខុ្ាំបានដរៀរដរៀងដសៀវដៅដនឹះដ ើ

មប៊ីអាំពវនាវដៅរក្ែល វូររស់អល់ដ ឹះ 

ដែអក្ដលើរសសនវសិ័យក្ន ុង្មព ៊ីរអាល់

្ួរអាន និងត្តមការចងអ ុលរង្ហា ញ

ននលាំអានររស់អនក្នាាំសារររស់អល់

ដ ឹះ។ មា៉ាងដរៀត្ 

ខុ្ាំបានរក្ប្សាយសដងខរអាំព៊ីការ

រដងក ើត្ចប្ក្វាល ការរដងក ើត្មន សស 

និងការែាល់ត្នមា ល់មន សស 



 

 

 

ការរញ្ជ នូពួក្អនក្នាាំសារមក្

រដប្ងៀនមន សស  និងការអធិរាយ

អាំព៊ីសាថ នភាពសាសនាដែសងៗនាស

ម័យម ន។ រនាា រ់មក្ 

ខុ្ាំបានពនយល់ព៊ីអត្ថន័យននឥសាា ម 

មូលដ្ឋា នប្្រឹះននឥសាា ម។ 

 ូដចនឹះចាំដពឹះអនក្ដ លចង់ររួលបា

ន ការចងអ ុលរង្ហា ញដនឹះ 

្ឺជាភសត ុត្តងដ លមនដៅចាំដពឹះ

ម ខ 

ដហើយនរណាចង់បានរចួែ ត្ព៊ីដភា ើង

នរក្្ឺខុ្ាំអាចជួយរង្ហា ញែល វូបាន។ 

ជាមួយដនាឹះ 

ចាំដពឹះអនក្ដ លដពញចិត្ាចង់យក្្ាំ

រតូ្តម ាំ ដណលររស់ពួក្ណាព៊ី 

ពួក្អនក្នាាំសារ 



 

 

 

និងពួក្អនក្មនក្ សលធម៌ា 

ដនឹះ្ឺជាែល វូររស់ពួក្ដ្។ 

ែទ យុដៅវញិ 

ចាំដពឹះដ លអនក្ប្រដក្ក្មិនដពញចិ

ត្ានរងពួក្ដ្ 

ដនាឹះ្ឺជាពួក្អនក្លៃ ង់ដលា ដដ្ឋយខល នួ

ឯង និងដ ើរដលើែល វូដ លវដងេង។ 

       ពិត្ណាស់ 

ប្្រ់មា ស់សាសនាទាំងអស់អាំពវនា

វមន សសដៅរក្សាសនាររស់ខល នួ។ 

ពួក្ដ្ដជឿជាក្់ថា 

សាសនាររស់ខល នួ្ឺប្ត្រមប្ត្ូវជាងសា

សនា នរ ដហើយអនក្ជាំដនឿមន ក្់ៗ 

អាំពវនាវ

មន សសដៅរក្មា ស់ជាំដនឿររស់ខល នួ 



 

 

 

និងដលើក្ត្ដមក ើងដម រក្នាាំលរធិររស់

ខល នួ។ 

        រឯីអនក្មូសា ៊ីមវញិ 

មិនបានអាំពវនាវមន សសដៅរក្លរធិ

ររស់ខល នួដរ 

ព៊ីដប្ពឹះដត្ររូដ្ព ាំមនលរធិផ្លា ល់ខល នួ

។ ប្បាក្ ណាស់សាសនាឥសាា ម 

្ឺជាសាសនាររស់អល់ដ ឹះដ លប្រ

ង់សពវ ប្ពឹះរ័យររួលសាគ ល់វា  ូច

ដ លប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

ينَ   إِنَّ چ  سورة آل عمران:  چ چ   للّاِ    ِعندَ   الدِّ

١٩ 

មនន័យថា : «ជាការពិត្ណាស់ 

សាសនាដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់សពេ

ប្ពឹះរ័យនិងររួល



 

 

 

សាគ ល់សប្មរ់ខុ្ាំរដប្មើររស់ប្រង់អន វ

ត្ា្ឺសាសនាឥសាា ម»។ 

 សាសនាដនឹះ 

ព ាំអាំពវនាវដៅរក្ការដលើក្ត្ដមក ើង

មន សសដ ើយ។ 

មន សសប្្រ់ររូដៅក្ន ុងសាសនាររស់

អល់ដ ឹះដសា ើភាពោន  

ព ាំមនការដរងដចក្រវាងពួក្ដ្ដរ 

ដលើក្ដលងដត្ដដ្ឋយដសចក្ា ៊ីដោរព

ដកាត្ខ្ជា ច។ ក្៏រ៉ា ដនា  

សាសនាដនឹះអាំពវនាវមន សស 

ឱយដ ើរត្តមែល វូររស់ប្ពឹះជាមា ស់ 

មនជាំដនឿចាំដពឹះពួក្អនក្នាាំសារររ

ស់ប្រង់ ដោរពប្រត្ិរត្ា ិចារ់រញ្ាត្ា ិ 

ដ លប្រង់បានប្រទនក្ាំណត្់មក្ 

ល់អនក្នាាំសារច ងដប្កាយរងអស់្ឺមូ



 

 

 

ហាំម៉ា ត្់(សូមសនា ិភាពដក្ើត្មនចាំ

ដពឹះដោក្)។ 

ប្ពឹះជាមា ស់បានរង្ហគ រ់ឱយអនក្នាាំសា

រដនឹះែសពេែាយសាសនាឥសាា ម ល់

មន សសដោក្រូដៅ។ 

       ដហត្  ូដចនឹះ 

ដរើរខុ្ាំបានចងប្ក្ងដសៀវដៅដនឹះ 

ដ ើមប៊ីជាការអាំពវនាវដៅរក្សាសនា

ររស់អល់ដ ឹះដ លប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យ

។ ត្តមរយៈសាសនាដនឹះ 

ដ លប្រង់បាន

រញ្ជ នូអនក្នាាំសារច ងដប្កាយរងអស់។ 

សាសនាដនឹះ 

ជាការចងអ ុលរង្ហា ញ ល់អនក្ដ ល

ប្បាថាន ចង់ររួលបានការចងអ ុលរង្ហា

ញ។ 



 

 

 

វា្ឺជាម គ្ ុ ដរាសក្៍សប្មរ់អនក្ដ ល

ប្បាថាន ចង់បានស ភមងគល។ 

សូមសបែចាំដពឹះអល់ដ ឹះមន សសដោ

ក្នរងមិនមនស ភមងគលពិត្ជាដ្ឋ

ច់ខ្ជត្ ល ឹះ

ប្ត្តដត្ពួក្ដ្ឋិត្ដៅក្ន ុងសាសនា

ដនឹះ។ មា៉ាងដរៀត្ 

ដ្មិនសាគ ល់ដសចក្ា ៊ីសៃ រ់ជាដ្ឋច់ខ្ជ

ត្ ល ឹះ

ប្ត្តដត្ដ្មនជាំដនឿររួលសាគ ល់    អ

ល់ដ ឹះជាប្ពឹះជាមា ស់ររស់ខល នួ 

ដហើយររួលសាគ ល់

មូហាំម៉ា ត្់ជាអនក្នាាំសារ 

និងររួលសាគ ល់ឥសាា មជាសាសនាររ

ស់ខល នួ។ ប្បាក្ ណាស់ 

មនពួក្អនក្ររួលបានការចងអ ុលរ



 

 

 

ង្ហា ញរារ់ពន់នាក់្បានចូលឥសាា ម 

ដហើយបានដធេ ីសាក្ស៊ីព៊ីដរឿងដនឹះត្តាំង

ព៊ីសម័យម ននិងសម័យរចច ុរបនន។ 

ពួក្ដ្បានដធេ ីសាក្ស៊ីថា 

ពួក្ដ្ព ាំទន់បានសាគ ល់ព៊ីខា រមសារ

ននជ៊ីវតិ្ដនាឹះដរ 

ដលើក្ដលងដត្ដប្កាយដពលដ លពួក្

ដ្បានចូលឥសាា ម។ 

ពួក្ដ្ព ាំដ លបានសាគ ល់រសជាតិ្នន

ស ភមងគលដរ 

ដលើក្ដលងដត្ដប្កាយដពលដ លពួក្

ដ្បានមក្ប្ជក្ដប្កាមមារ់ឥសាា ម។ 

ព៊ីដប្ពឹះមន សស

ប្្រ់ររូដត្ងដសេងរក្ស ភមងគល 

ដសេ ងរក្ដសចក្ា ៊ីសៃ រ់ក្ន ុងជ៊ីវតិ្ 

ដហើយខិត្ខាំរក្ខា រមសារពិត្ននជ៊ីវតិ្។ 



 

 

 

ខុ្ាំបានដរៀរដរៀងដសៀវ ដៅដនឹះដ ើង 

និងរួងសួងស ាំព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

សូមប្រង់ដមត្តា ច្ចត់្រ ក្ការង្ហរដនឹះ

ជាការង្ហរ ៏មនសទធ ប្ជឹះថាា ដ ើមប៊ីប្រ

ង់ 

ក្ន ុងរាំណងអាំពវនាវមន សសដៅរក្ែល ូ

វររស់ប្រង់។ មា៉ាងវញិ

ដរៀត្សូមប្រង់ដមត្តា ររួលក្ត្់ប្ត្ត

ការង្ហរដនឹះក្ន ុងរញ្ា ៊ីអាំដពើលអ ។ 

សូមប្រង់ដមត្តា ច្ចត់្រ ក្ការង្ហរដនឹះ

ជាអាំដពើក្ សលធម៌ា ដ លមនប្រដយ

ជន៍ ល់មា ស់សាន ន ដនឹះ 

ទាំងដៅដោក្៊ីយ៍និងររដោក្។ 

       ខុ្ាំអន ញ្ជា ត្សប្មរ់រងរអ នូ 

ដ លមនរាំណងចង់ដបាឹះព មពែាយ

ជាភាសាអេ ីក្៏បាន ែត្សដមាង 



 

 

 

រក្ដប្រជាភាសាអេ ីក្៏បាន 

រ៉ា ដនាសូមរក្ាអត្ថន័យក្ន ុងការដប្រស

ប្មួលអត្ថររដ ើមជាភាសារ៊ី២។ 

មា៉ាងដរៀត្ 

ខុ្ាំសូមដមត្តា ចាំដពឹះរងរអ នូដ លម

នមត្ិដយរល់អេ ី 

ឬមនចាំណ ចរឹិះ្ន់ដក្លមអ  

ដទឹះដលើអត្ថររដ ើម 

ឬអត្ថរររក្ដប្រ 

សូមដមត្តា ទក្់រងមក្ខុ្ាំត្តមអាស័

យដ្ឋា ន 

 ូចបានជប្មរជូនខ្ជងដលើ។ 

       សូមអរ្ ណចាំដពឹះអល់ដ ឹះត្តាំ

ងព៊ីដ ើមរហូត្ ល់រ៊ីរញ្ារ់ 

ទាំងខ្ជងដប្ៅ និងខ្ជងក្ន ុង 

ដហើយសប្មរ់ប្រង់ 



 

 

 

មនការ រង  ្ណទាំងក្ាំបាាំងនិងដរើ

ក្ចាំហ។ សប្មរ់ប្រង់មនការ

 រង  ្ណ 

ទាំងក្ន ុងដោក្ដនឹះនិងដោក្ខ្ជងម 

ខ។ 

សប្មរ់ប្រង់មនការ រង  ្ណពស

ដពញដមឃានិងភពដែន ៊ី 

និងពសដពញអេ ីទ ាំងអស់ដ លប្រង់

សពវ ប្ពឹះរ័យ។ សូមពរជ័យសិរសួីសា ៊ី 

ដក្ើត្មន ល់អនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់ 

ពួក្សហការ ី

និងពួក្អនក្ដ លដ ើរត្តមមោ៌ា ររ

ស់ដោក្ រហូត្ ល់នែៃររដោក្។ 

អនក្និពនធ  



 

 

 

រណឌ ិត្ មូហាំម៉ា ត្់ ពិន 

អារ់ឌ លដ ឹះ ពិន សដ ឹះ 

ដអើសសាហ ៊ីម 

ដត្ើមោ៌ា ប្ត្រមប្ត្វូដៅឯណា? 

       ដៅដពលដ លមន សសមន ក់្ធាំ រង

ក្ា ៊ីដ ើង 

ដត្ងដត្មនសាំនួរជាដប្ចើនដច្ចរសួរ

ក្ន ុងខួរក្ាលររស់ដ្  ូចជា 

ដត្ើខុ្ាំមក្ព៊ីណា? 

ដហត្ អេ ីបានជាខុ្ាំដក្ើត្មក្? 

ដត្ើវាសនាររស់ខុ្ាំនរងដៅជាយ៉ា ងណា

? ដត្ើអនក្ណាបានរដងក ើត្ខុ្ាំ? 

ដត្ើនរណារដងក ើត្ចប្ក្វាលដ លដៅជ ាំ

 វញិខុ្ាំ? ដត្ើនរណាជាមា ស់ក្មាសិរធិ 



 

 

 

និងជាអនក្ច្ចត់្ដចងចប្ក្វាលទាំងមូ

ល?  និងសាំនួរដែសងៗជាដប្ចើនដរៀត្។ 

       មន សសមិនអាច រងចដមា ើយស

ប្មរ់សាំនួរទាំងដនឹះដដ្ឋយខល នួឯង 

ដហើយវរិា

សាស្រសា រាំដនើរក្៏មិនអាចឈាន ល់

ការដ ា្ ើយត្រនរងសាំនួរទាំងដនឹះដ រ 

ព៊ីដប្ពឹះរញ្ជា ទាំងដនឹះពក់្ព័នធនរងវ ិ

ស័យសាសនា។ ដហត្ ដនឹះ 

ដរើរបានជាមនការនិទនដែសងៗ 

មនដរឿង

ដរវក្ថាដប្ចើនដររដប្ចើនយ៉ា ងជ ាំ វញិ

រញ្ជា ទាំងដនឹះដ លដធេ ីឱយមន សសរតឹ្

ដត្វដងេងនិងប្សពិចប្សពិល។  ូដចនឹះ

មន សសដោក្ព ាំអាចររួលបាននូវច

ដមា ើយមួយ ៏សៃ រ់ចិត្ានិងដពញដលញ



 

 

 

សប្មរ់រញ្ជា ទាំងដនឹះបានដរ 

ដលើក្ដលងដត្អល់ដ ឹះជាមា ស់ចងអ ុ

លរង្ហា ញដ្ឱយយល់ព៊ីសាសនា ៏ប្ត្រ

មប្ត្វូ

ដនឹះ។វា្ឺជាសាសនាដ លបានរក្

ប្សាយយ៉ា ងពិសាា រអាំព៊ីរញ្ជា ដនឹះ 

និងរញ្ជា ដែសងៗដរៀត្។ 

រញ្ជា ទាំងដនឹះជារញ្ជា អាែ៌ាក្ាំបាាំង 

ដហើយមនដត្សាសនា ៏ប្ត្រមប្ត្វូដនឹះ

មួយ្ត់្ 

ដ លមនសចាភាពនិងសមា ៊ីដសាា ឹះប្ត្

ង់ 

ព៊ីដប្ពឹះជាសាសនាដត្មួយមក្អាំព៊ីអ

ល់ដ ឹះជាមា ស់ ដ លប្រង់

បានប្ត្តស់រនទ លូដៅកាន់ពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារររស់ប្រង់។  ូដចនឹះ 



 

 

 

ច្ចាំបាច់ចាំដពឹះមន សសដោក្ប្ត្វូត្ប្ម

ង់ដឆ្ព ឹះដៅរក្សាសនា ៏ប្ត្រមប្ត្វូដនឹះ 

សិក្ាដសេ ងយល់ 

និងមនជាំដនឿដ ើមប៊ីឱយខល នួច្ចក្ែ ត្

ព៊ីការវដងេង ខេល់ខ្ជេ យ 

រាំបាត្់ការមនា ិលសងស័យ 

ដហើយររួល

បានការចងអ ុលរង្ហា ញដៅរក្ែល វូ ៏ប្ត្រ

មប្ត្វូ។ 

       ក្ន ុងរាំព័ររនាា រ់ 

ខុ្ាំសូមអាំពវនាវរងរអ នូឱយដ ើរត្តម

ែល វូ ៏ប្ត្រមប្ត្វូររស់អល់ដ ឹះ ដហើយខុ្ាំ

នរងរង្ហា ញជូននូវអាំណឹះអាំណាង 

ភសត ុត្តង 

ដ ើមប៊ីឱយអនក្ទាំង យប្ត្ិឹះរឹិះពិច្ចរ

ណាឱយបាន ិត្ ល់ស ៊ីជដប្ៅប្រក្រ



 

 

 

ដដ្ឋយការយក្ចិត្ារ ក្ដ្ឋក្់ខពស់រាំែ 

ត្។ 

ភាពជាមា ស់ 

និងភាពជាប្ពឹះ ៏មហពិសិ ាររស់អ

ល់ដ ឹះ 

       ពួក្អនក្ោា នជាំដនឿទាំង យ

ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្ពឹះជាដប្ចើនដ 

លជាសត្េដោក្ ូចោន   ូចជា 

ដ ើមដ ើ   ាំែា និងមន សស ូចោន ។ 

ដហត្ ដនឹះ ដរើរពួក្ជេីហេ  

និងពួក្អនក្មនជាំដនឿដលើពហ ដរព 

បានសួរអនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះអាំ

ព៊ីលក្ខណៈសមបត្ា ិររស់អល់ដ ឹះ 

ដត្ើប្រង់មក្ព៊ីណា? 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានប្រទននូវប្ពឹះ

រនទ លូមក្ថា : 

چ 

ُ   ُهوَ   قُل   ُ   ١  أََحد  للاَّ َمد  للاَّ وَ    يَِلد    لَم    ٢  الصَّ

ا  لَّهُ   يَُكن  َولَم    ٣  يُولَد  لَم   چ    ٤  أََحد  ُكفُو 

 ٤ - ١سورة اإلخلص: 

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្មនប្រសាសន៍ថា :« 

អល់ដ ឹះ្ឺជាប្ពឹះជាមា ស់ដត្មួយ្

ត្់។ 

អល់ដ ឹះជារ៊ីពាំនាក្់អាប្ស័យននប្្

រ់សត្េដោក្។ ប្រង់ោា នរ ប្ត្ 

ោា នរិត្ត និងោា នភរយិ។ 

ោា ននរណាមន ក្់ដប្រៀរែារមនរងប្រង់

បានដ ើយ»។  



 

 

 

ប្រង់បានដណនាាំប្ពឹះអងគឯង ល់មន 

សសដោក្ទាំង យថា : 

چ 

َواألَر    السََّماَواتِ   َخلَقَ   الَِّذي  للّاُ   َربَُّكمُ     إِنَّ 

تَ   ثُمَّ   أَيَّام     ِستَّةِ   فِي  ضَ  ِش   َعلَى  َوىاس    ال عَر 

لُبُهُ      النََّهارَ    اللَّي لَ   يُغ ِشي سَ    َحثِيث ا  يَط   َوالشَّم 

 

َرات    َوالنُُّجومَ   َوال قََمرَ  ِرهِ   ُمَسخَّ ال َخل    لَهُ   أَلَ   بِأَم 

رُ    قُ  چ   ٥٤  ال عَالَِمين  َربُّ   للّاُ   تَبَاَركَ   َواألَم 

 ٥٤سورة األعراف: 

មនន័យថា : 

«ឱមន សសដោក្ទាំង យ! 

ពិត្ប្បាក្ ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ពួក្អនក្

្ឺអល់ដ ឹះ។ 

ប្រង់បានរដងក ើត្ដមឃទាំង យនិង

ដែន ៊ីព៊ីោា ន(ឱយដៅជាមន)ក្ន ុងរ



 

 

 

យៈដពលប្បាាំមួយនែៃ។ 

រនាា រ់មក្ប្រង់បាន្ង់ដលើរលា ័ងក  

(ការ្ង់ដ លសក្ា ិសមនរងប្ពឹះក្ិត្ា ិ

នាមររស់ប្រង់)។ 

ប្រង់ដធេ ីឱយដពលយរ់ប្្រ ណា រ់ដលើ

ដពលនែៃ 

ដហើយប្រង់ដធេ ីឱយពនា ឺដពលនែៃប្្រ 

ណា រ់ដលើដពលយរ់ភាា មៗរនារនាា រ់

ោន ។ ប្ពឹះអារិត្យ ប្ពឹះចនា  ផ្លក យ

ទាំង យសាា រ់រង្ហគ រ់ប្រង់។ 

ដត្ើមិនដមនដរឬសប្មរ់ប្រង់្ឺការ

រដងក ើត្ និងការរង្ហគ រ់រញ្ជា ? 

មហសាា រយអល់ដ ឹះ! 

ប្រង់ជាប្ពឹះជាមា ស់ននសក្លដោក្

ទាំងមូល»។  



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បាន

មនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

چ 

تَرَ   َعَمد           بِغَي رِ   السََّماَواتِ   َرفَعَ   الَِّذي  للّاُ 

نََها تََوى  ثُمَّ   و  ِش   َعلَى  اس  رَ   ال عَر  سَ   َوَسخَّ  الشَّم 

 

ِري           ُكل    َوال قََمرَ  ى  ألََجل    يَج  َسمًّ  يُدَبِّرُ   مُّ

 

رَ  لُ    األَم  تُوقِ   َربُِّكم       بِِلقَاء  عَلَُّكملَ   اآليَاتِ   يُفَّصِ

ضَ   َمدَّ   الَِّذي  َوُهوَ   ٢  نُون   فِيَها  َوَجعَلَ   األَر 

ا   َرَواِسيَ  َجعَ   الثََّمَراتِ          ُكلِّ   َوِمن  َوأَن َهار 

َجي نِ   فِيَها  لَ  گ       اللَّي لَ   يُغ ِشي  اث نَي نِ   َزو 

 ٣ - ٢سورة الرعد:   چ 

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់បានរដងក ើត្ដមឃ

ប្បាាំព៊ីរជាន់ខពស់ែ ត្ព៊ី ៊ីត្តមអាន ភា

ពររស់



 

 

 

ប្រង់ដដ្ឋយោា នសសរ ូចពួក្អនក្បា

នដឃើញផ្លា ល់នរងដភនក្។ 

រនាា រ់មក្ប្រង់្ង់ដលើរលា ័ងក។ 

ការ្ង់

ដ លសក្ា ិសមនរងប្ពឹះក្ិត្ា ិនាមររស់

ប្រង់។ ប្រង់បានរដងក ើត្ប្ពឹះអារិត្យ 

ប្ពឹះចនា  សប្មរ់រដប្មើ

 ល់ែលប្រដយជន៍មន សសដោក្។ 

ភពទាំងព៊ីរក្ាំព ងដធេ ីចលនាត្តម្

នាងររស់វា 

រហូត្នែៃររដោក្មក្ ល់។ 

ប្រង់ជាអនក្ដរៀរចាំច្ចត់្ដចងក្ិចាការ

ដោក្៊ីយ៍និងររដោក្។ ប្រង់រាំភា ឺ

រាល់ភសត ុត្តងដ លរញ្ជា ក្់ព៊ីអាន ភា

ពររស់ប្រង់។ សងឃរមថា 

ពួក្អនក្មនភាពដជឿជាក់្ចាំដពឹះ



 

 

 

នែៃដ លពួក្អនក្នរងដៅជួរប្ពឹះជា

មា ស់ររស់ពួក្អនក្។ អល់ដ ឹះ

ជាប្ពឹះដ លបានរដងក ើត្ដែន

 ៊ីោត្សនធ រងធាំរូោយ។ 

ប្រង់បានរដងក ើត្ឱយដែន ៊ី មនភន ាំ 

និងរដនាទ ាំង យ 

ដហើយប្រង់បានរដងក ើត្ប្្រ់ដែាដ ើទាំ

ងអស់មនព៊ីរប្រដភរ។ 

ប្រង់ដធេ ីឱយដពលយរ់ប្្រ ណា រ់ដលើ

ដពលនែៃ»។  

ប្រង់មនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

چ 

ِملُ   َما  يَع لَمُ   للّاُ  األَر    تَِغيضُ   َماوَ   أُنثَى  ُكلُّ   تَح 

دَادُ   َوَما     َحامُ  ء    َوُكلُّ   تَز     بِِمق دَار  ِعندَهُ   َشي 

  ال ُمتَعَال    ال َكبِيرُ   َوالشََّهادَةِ       ال غَي بِ   َعاِلمُ   ٨

 ٩ - ٨سورة الرعد: چ   ٩



 

 

 

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ រងអេ ីដ ល

ស្រសា ៊ីពរក្ន ុងដពឹះររស់នាង 

ដត្ើជាកូ្នប្រសុឬប្ស៊ី? 

ដហើយប្រង់ រងព៊ី្ភ៌ា ដ លរលូត្ដចញ

ព៊ីសបូ ន 

និង្ភ៌ា ដ លស្រសា ៊ីពរដពឹះរដនថមដរៀត្

។ 

អេ ីប្្រ់យ៉ា ងប្ត្វូបានក្ាំណត់្ដដ្ឋយអ

ល់ដ ឹះ។ 

ប្រង់ រងចាស់រាំែ ត្អាំព៊ីអាែ៌ាក្ាំបាាំង

និងដរើក្ចាំហ។ ប្រង់មហធាំដធង 

មហខពង់ខពស់»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 



 

 

 

چ 

بُّ   َمن  قُل   ِض    السََّماَواتِ   رَّ قُل    للّاُ   قُلِ   َواألَر 

ن  أَفَاتََّخذ تُم   ِليَاء  دُونِهِ   ّمِ ِلُكونَ   لَ   أَو  ألَنفُِسهِ   يَم 

ا  َولَ   نَف ع ا   م   تَِوي  َهل    قُل    َضرًّ َمى  يَس  وَ   األَع 

تَِوي  َهل    أَم    ال بَِصيرُ    أَم    َوالنُّورُ   الظُّلَُماتُ    تَس 

ِ   لُوا  َجعَ  ال خَ   فَتََشابَهَ       َكَخل ِقهِ   َخلَقُوا   ُشَرَكاء   ِِلّ

ء          ُكلِّ   َخاِلقُ   للّاُ   قُلِ   َعلَي ِهم       ل قُ  َوهُ   َشي 

 ١٦سورة الرعد: چ   ١٦  ال قَهَّار  ال َواِحدُ   وَ 

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្សួរពួក្អនក្ដជឿដលើពហ ដរព

ថា ដត្ើនរណាជាប្ពឹះជាមា ស់ននដមឃ

និងដែន ៊ី? ដហើយចូរប្បារ់ពួក្ដ្ថា 

ប្រង់្ឺអល់ដ ឹះ។ 

ចូរអនក្សួរពួក្ដ្ថា 

ដត្ើពួក្អនក្យក្ប្ពឹះដែសង

ដោរពសកាក រៈដប្ៅព៊ីប្រង់ឬ? 

ពួក្ដ្ោា នលរធភាពជួយខល នួឯងឬ



 

 

 

រងកដប្ោឹះថាន ក្់ដនាឹះដរ។ 

ចូរប្បារ់ពួក្ដ្ថា 

ដត្ើអនក្ពិការដភនក្ 

និងអនក្ដមើលដឃើញមនភាពដសា ើោន

ដ រឬដរ? 

ដត្ើភាពងងរត្និងពនា ឺមនភាពដសា ើ

ោន ដ រឬដរ? 

ឬក៏្ពួក្ដ្យក្ប្ពឹះដែសងៗជាន ្ូស

ប្មរ់អល់ដ ឹះឬ? ពួក្ដ្ដចឹះរដងក ើត្ 

 ូចការរដងក ើត្ររស់អល់ដ ឹះដរ?   ូ

ដចនឹះ 

ការរដងក ើត្ររស់ពួក្ដ្ប្ច ាំនរងការ

រដងក ើត្ររស់អល់ដ ឹះ។ មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្ប្បារ់ពួក្ដ្ថា 

អល់ដ ឹះប្រង់ជាអនក្រដងក ើត្អេ ីៗប្្រ់



 

 

 

យ៉ា ង។ ប្រង់ជាប្ពឹះដត្

មួយ្ត់្ដ លខ្ជា ាំងពូដក្ដ្ឋច់ដ្»។ 

       អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរង្ហា

ញព៊ីសញ្ជា ភសត ុត្តងនិងរញ្ជា ក្់ប្បារ់

ពួក្ដ្ថា : 

چ 

سُ    َوالنََّهارُ   اللَّي لُ      آيَاتِهِ   َوِمن     َوال قََمرُ   َوالشَّم 

ُجدُوا  لَ  ِس   تَس  ُجدُوا       ِلل قََمرِ   َولَ      ِللشَّم  َواس 

           ِ      إِيَّاهُ     ُكنتُم        إِن  َخلَقَُهنَّ   الَِّذي  ِِلَّ

 ٣٧سورة فصلت: چ   ٣٧  تَع بُدُون  

មនន័យថា : 

«សញ្ជា ភសត ុត្តងទាំង យររស់ប្រង់ 

្ឺដពលយរ់ ដពលនែៃ ប្ពឹះអារិត្យ 

ប្ពឹះចនា។  ចូរពួក្អនក្ក្ ាំប្ការថាេ យរ

ងគ ាំចាំដពឹះប្ពឹះអារិត្យ និងប្ពឹះចនា។ 



 

 

 

ចូរពួក្អនក្ប្ការថាេ យរងគ ាំចាំដពឹះអ

ល់ដ ឹះដ លប្រង់ជាអនក្រដងក ើត្ភព

ទាំងដនាឹះ ដរើសិនជា 

ពួក្អនក្ពិត្ជាដោរពសកាក រៈចាំដពឹះ

ដយើង ប្បាក្ ដមន»។  

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

چ 

ضَ   تََرى  أَنَّكَ   آيَاتِهِ   َوِمن   أَن  فَإِذَا  َخاِشعَة    األَر 

ت     ال َماء  َعلَي َها  َزل نَا تَزَّ أَح    ِذيالَّ   إِنَّ   َوَربَت    اه 

يِي  يَاَها تَى  لَُمح            ُكلِّ   َعلَى      إِنَّهُ   ال َمو 

ء    ٣٩سورة فصلت: چ   ٣٩  قَِدير   َشي 

មនន័យថា : 

«សញ្ជា ភសត ុត្តងររស់អល់ដ ឹះ 

្ឺអនក្ដឃើញ ៊ីសៃ តួ្ហួត្ដហង 

រនាា រ់មក្ដយើងបានរងអ ុរររក្ដភាៀង



 

 

 

ច ឹះមក្ 

ប្សារ់ដត្មនរ ក្ខជាត្ិ  ឹះដ្ឋលដ ើង

ដប្ពងប្ពត្។ ពិត្ប្បាក្  

អនក្ដ លដធេ ីឱយ ៊ីមនរ ក្ខជាតិ្រស់ 

្ឺប្រង់ជាអនក្ដ លដធេ ីឱយសាក្សពរស់

ដ ើងវញិដ រ។ ពិត្ណាស់ 

ប្រង់មនអាន  

ភាពដលើអេ ីៗប្្រ់យ៉ា ង»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

ِض   السََّماَواتِ    َخل قُ   آيَاتِهِ   َوِمن   تِلَ   َواألَر  َواخ 

ل عَا  آليَات    ذَِلكَ   فِي   إِنَّ   َوأَل َوانُِكم    أَل ِسنَتُِكم    فُ  لِّ

  َوالنََّهارِ    بِاللَّي لِ   َمنَاُمُكم  آيَاتِهِ   َوِمن    ٢٢  ِلِمين

ن  َواب تِغَاُؤُكم  ٢٣ - ٢٢سورة الروم:  ڭ چ   ّمِ



 

 

 

មនន័យថា : 

«សញ្ជា ភសត ុត្តងររស់ប្រង់ 

្ឺការរដងក ើត្ដមឃនិងដែន ៊ី 

មនភាសា 

និងពណ៌ាសមបុ រររស់ពួក្អនក្ខ សៗ

ោន ។ 

ពិត្ណាស់ដរឿងដនឹះជាសញ្ជា ភសត ុត្តង

សប្មរ់សក្លដោក្ទាំងមូល។ 

សញ្ជា ភសត ុត្តងររស់ប្រង់ 

្ឺប្រង់បានរដងក ើត្ ាំដណក្ររស់ពួក្

អនក្ ជា

ការសប្មក្សប្មរ់ពួក្អនក្ដៅដព

លយរ់និងដពលនែៃ 

និងការដសេ ងរក្ក្ាំនរចិញ្ា រមជ៊ីវតិ្ររស់

ពួក្អនក្ 



 

 

 

អាំព៊ីការប្រទនទាំង យររស់ប្រង់»

។ 

       អល់ដ ឹះជាមា ស់បានពណ៌ានាអាំ

ព៊ីប្ពឹះអងគឯងនូវលក្ខណៈសមបត្ា ិ ៏ប្រ

នពរាំែ ត្ 

 ូចប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

  تَأ ُخذُهُ   لَ   ال قَيُّومُ   ال َحيُّ    ُهوَ    إِلَّ   إِلَـهَ   لَ   للّاُ 

م    َولَ   ِسنَة   فِي     َوَما  السََّماَواتِ   فِي  َما  لَّهُ   نَو 

ِض     بِإِذ نِهِ    إِلَّ   ِعن دَهُ   فَعُ يَش    الَِّذي  ذَا  َمن  األَر 

 

يُِحيُطونَ   َولَ   َخل فَُهم    َوَما  أَي ِديِهم     بَي نَ   َما  يَع لَمُ 

ء     ن    بَِشي   چ   ٢٥٥  َشاء    بَِما    إِلَّ   ِعل ِمهِ   ّمِ

 ٢٥٥سورة البقرة: 

មនន័យថា : 

«មនដត្អល់ដ ឹះមួយ្ត់្។ 



 

 

 

ោា នដរមា ស់ដ ល

ប្ត្វូដោរពពិត្ប្បាក្  ដប្ៅព៊ីប្រង់។ 

ប្រង់អមត្ៈ ប្រង់មិនងង យ 

ដហើយក្៏មិនដ ក្ដ រ។ 

អេ ីដ លមនដៅដលើដមឃ និងដែន

 ៊ីជាក្មាសិរធិររស់ប្រង់។ ោា នរ គ្ល

ណាហ នដធេ ីអនារា្មន៍ ដលើក្ដលង

ដត្មនការអន ញ្ជា ត្ព៊ីប្រង់។ 

ប្រង់ រងនូវអេ ីៗដ លមន

ដៅខ្ជងម ខ 

និងដៅខ្ជងដប្កាយពួក្ដ្។ ពួក្ដ្

មិន រងអេ ីដសាឹះអាំព៊ីព រធ ិររស់ប្រង់ 

ដលើក្ដលងដត្អេ ីដ លប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័

យ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់

បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

بِ   َوقَابِلِ   الذَّنبِ    َغافِرِ  ِذي   ال ِعقَابِ   َشِديدِ   التَّو 

لِ    ال َمِصي    إِلَي هِ    ُهوَ         إِلَّ    إِلَهَ     لَ   الطَّو 

 چ   ٣   ر

 ٣سورة غافر: 

មនន័យថា : 

«ប្រង់មហអភ័យចាំដពឹះរាល់ដទសក្ាំ

ហ សទាំង យ។ ប្រង់ររួលនូវការ

សារភាពក្ាំហ ស។ 

ប្រង់ដ្ឋក្់ទរ ណក្មាយ៉ា ងខ្ជា ាំងកាា រាំ

ែ ត្ចាំដពឹះអនក្ដ លដលា ើសរាំពន។ 

ប្រង់មហដមត្តា ក្រ ណាចាំដពឹះរដប្មើ

ដ លដោរពប្រត្ិរត្ា ិ។ 

ព ាំមនប្ពឹះជាមា ស់ដរ 

ដលើក្ដលងដត្ប្ពឹះអងគមួយ្ត្់។ 



 

 

 

វាសនាសត្េដោក្ទាំងមូលនរងវលិប្ត្

លរ់ដៅរក្ប្រង់វញិ»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

ُ   ُهوَ  ال    ال َمِلكُ     ُهوَ      إِلَّ     إِلَهَ    لَ    الَِّذي  للاَّ

ِمنُ   السَّلَمُ   قُدُّوسُ  ال         ال عَِزيزُ   ال ُمَهي ِمنُ   ال ُمؤ 

ا  للاَِّ   ُسب َحانَ   ال ُمتََكبِّرُ   َجبَّارُ  ِرُكون  َعمَّ ٢٣   يُش 

 ٢٣سورة الحشر:  چ   

មនន័យថា : «ប្រង់្ឺអល់ដ ឹះ។ 

ោា នប្ពឹះជាមា ស់ដប្ៅព៊ីប្រង់ដ ើយ។ 

ប្រង់ជាដសា ចននអេ ីៗប្្រ់យ៉ា ង។ 

ប្រង់ជាប្ពឹះ ៏ពិសិ ា។ 

ប្រង់ជាប្ពឹះដ លសាអ ត្សអ ាំព៊ីភាពអាម៉ា

ស់។ ប្រង់ជាអនក្ដ ល



 

 

 

រញ្ជា ក់្ព៊ីភាពសចាៈររស់ពួក្អនក្នាាំ

សារប្រង់ 

ដដ្ឋយសញ្ជា ភសត ុត្តងដែសងៗ។ 

ប្រង់ជាប្ពឹះ ៏ខ្ជា ាំងពូដក្។ 

ប្រង់ជាប្ពឹះដ លមនអាំណាច។ 

ប្រង់ជាប្ពឹះ ៏មហដមរនៈ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់សាអ ត្

សអ ាំអាំព៊ីអេ ីដ លពួក្ដ្ដោរពរមួជាមួ

យនរប្រង់»។ 

       អល់ដ ឹះ 

្ឺជាប្ពឹះជាមា ស់ប្រក្រដដ្ឋយ្ត្ិរ

ណឌ ិត្ មនអាន 

ភាពខ្ជា ាំងកាា ដ លប្រង់បានដណនាាំ

ប្ពឹះអងគឯង ល់មន សសដោក្។ 

ប្រង់បានរង្ហា ញភសត ុត្តងជាដប្ចើន 

រញ្ជា ក់្ប្បារ់ពួក្ដ្ ដហើយប្រង់



 

 

 

បានពណ៌ានាព៊ីលក្ខណៈសមបត្ា ិ ៏ស ប្ក្រ

ត្ដពញដលញររស់ប្រង់ ដ លរញ្ជា ក្់

ព៊ីវត្ាមនររស់ប្រង់ 

ភាពជាមា ស់ររស់ប្រង់ 

និងភាពជាប្ពឹះដ លប្ត្វូដ្ដោរពរូ

ជា។ 

រញ្ាត្ា ិចារ់ររស់ពួក្ណាព៊ីទាំង 

យ 

និងជាក្ត្តា ច្ចាំបាច់ននរញ្ជា ញាណ 

ជានិសស័យព៊ីក្ាំដណើត្ររស់មន សស 

ដហើយប្រជាជាត្ិទាំងមូល 

បានឯក្ភាពោន  ូដចនឹះដ រ។ 

ខុ្ាំនរងដធេ ីការរក្ប្សាយសដងខរអាំព៊ី

ន័យដសចក្ា ៊ីទ ាំងដនឹះ ូចត្ដៅ៖ 



 

 

 

ភសត ុត្តងរញ្ជា ក្់ថា 

មនប្រង់និងភាពជាមា ស់ររស់ប្រង់

្ឺ  

១.ប្រង់បានរដងក ើត្ចប្ក្វាលនិងអេ ីៗ

 ៏អសាា រយមនក្ន ុងចប្ក្វាល 

       ឱមន សសដោក្ទាំង យ! 

ចប្ក្វាល ៏ធាំរូោយឋិត្ដៅជ ាំវញិអន

ក្ ែគ ុាំដ ើងដដ្ឋយដមឃភពដែសងៗ 

្នាងភព ដែន ៊ី 

ដ លមនសណាា នោត្សនធ រងធាំរូោ

យមនដររដែនជាដ ន ៊ីដៅ

ជារ់ៗោន មនប្រដភររ ក្ខជាត្ិ 

និងែោន ែលដែសងៗអាប្ស័យត្តម

ប្រដភរ ៊ី ដហើយរាល់

សភាវៈទាំង យមនព៊ីរប្រដភរ។ 



 

 

 

ពិភពដោក្ 

ឬចប្ក្វាលដនឹះមិនដមនដក្ើត្ដ ើង

ដដ្ឋយខល នួឯងដនាឹះដរ។  ូដចនឹះ 

ដត្ើនរណាជាអនក្រដងក ើត្ចប្ក្វាលឱយ

មនប្ក្រត្យប្ក្ម ៏អសាា រយនិងស ប្ក្រត្

ឥត្ដខ្ជា ឹះដររដនឹះ? មា៉ាងដរៀត្ 

ជាភសត ុត្តងសប្មរ់អនក្ដ លមនរ

ញ្ជា ញាណដធេ ីការប្ត្ិឹះរឹិះពិច្ចរណាថា 

ោា ននរណាដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ 

ជាប្ពឹះជាមា ស់ដត្មួយ្ត់្ ៏មនដត្

ជាន ភាពខ្ជា ាំងកាា ។ ោា នមា ស់ដប្ៅព៊ី

ប្រង់ 

ដហើយោា នប្ពឹះដប្ៅព៊ីប្រង់ដ ើយ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ء    َغي رِ     ِمن    ُخِلقُوا  أَم     ال َخاِلقُون  ُهمُ   أَم    َشي 



 

 

 

ضَ   السََّماَواتِ    َخلَقُوا  أَم    ٣٥ يُو  لَّ   بَل  َواألَر 

 ٣٦ - ٣٥سورة الطور: چ   ٣٦  قِنُون

មនន័យថា : 

«ដត្ើពួក្ដ្ដក្ើត្មក្ដដ្ឋយោា នអនក្

រដងក ើត្ ឬក៏្ពួក្ដ្រដងក ើត្ខល នួឯង? 

ពួក្ដ្បានរដងក ើត្ 

ដមឃនិងដែន ៊ីឬ? ត្តមពិត្ 

ពួក្ដ្មិនដជឿជាក់្ចាំដពឹះទរ ណក្មា

ររស់អល់ដ ឹះ»។  

       ប្ពឹះរនទ លូក្ន ុងអាយ៉ា ត្់(វាក្យខ

ណឌ )ទាំងព៊ីរដនឹះ 

មនការច្ចរ់ដែាើមដដ្ឋយសាំនួរចាំនួន

រ៊ី្ឺ៖ 

       ១. ដត្ើពួក្ដ្ដក្ើត្មក្ព៊ីោា នឬ? 



 

 

 

       ២. ដត្ើពួក្ដ្រដងក ើត្ខល នួឯងឬ? 

       ៣. 

ដត្ើពួក្ដ្បានរដងក ើត្ដមឃនិងដែន

 ៊ីឬ? 

       ដរើសិនជាពួក្ដ្មិនដមនដក្ើត្

មក្ព៊ីោា ន មិនដមនរដងក ើត្ខល នួឯង 

ដហើយពួក្ដ្មិនដមនជាអនក្រដងក ើត្

ដមឃនិងដែន ៊ីដរ 

វាជាក្់ចាស់ណាស់ 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្ររួលសាគ ល់ថា 

មនប្ពឹះជាអនក្រដងក ើត្ពួក្ដ្ 

និងបានរដងក ើត្ដមឃនិងដែន ៊ី។ 

ប្រង់្ឺអល់ដ ឹះជាប្ពឹះជាមា ស់ដត្មួ

យ្ត្់ 



 

 

 

ដ លមនដត្ជាន ភាពខ្ជា ាំងកាា រាំែ 

ត្។ 

២. ជាត្ិក្ាំដណើត្ 

       រាល់សត្េដោក្ទាំងអស់ 

ដក្ើត្មក្ដដ្ឋយជាត្ិក្ាំដណើត្ររួល

សាគ ល់ប្ពឹះជាមា ស់ ដ លជាអនក្

រដងក ើត្។ ប្រង់ជាប្ពឹះ ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាម 

ធាំដធង ខពង់ខពស់ ស ប្ក្រត្ 

ដពញដលញជាងអេ ីៗទាំងអស់។ ដនឹះជា

ជាំដនឿដ លច្ចក្់ប្្រឹះរងឹមាំក្ន ុងជាត្ិក្ាំ

ដណើត្ររស់មន សស 

មនក្មា ាំងខ្ជា ាំងជាងររូមនា្ណិត្

 វរិា 

ដហើយក្៏មិនច្ចាំបាច់រង្ហា ញភសត ុត្តង

ដ រ 



 

 

 

ដលើក្ដលងដត្អនក្ដ លជាត្ិក្ាំដណើត្រ

រស់ដ្បានផ្លា ស់រត រូ 

ដហើយប្រ មនរងសាថ នភាពណាមួយ 

ដ លដធេ ីឱយជាត្ិក្ាំដណើត្ររស់ដ្ប្បា

សច្ចក្ព៊ីសភាពដ ើមររស់វា។  អល់

ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

َرةَ  ِ   فِط    تَب ِديلَ   لَ   َعلَي َها  النَّاسَ   فََطرَ    الَّتِي  للاَّ

ِ     ِلَخل قِ  ينُ   ذَِلكَ   للاَّ سورة الروم: چ   ال قَيِّمُ   الدِّ

٣٠ 

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់បានរដងក ើត្មន 

សសឱយឋិត្ដៅក្ន ុងជាត្ិក្ាំដណើត្។ 

ោា នការផ្លា ស់រត រូសប្មរ់ការរដងក ើត្រ

រស់អល់ដ ឹះដរ។ 

ដនាឹះ្ឺជាសាសនា ៏ប្ត្រមប្ត្វូ»។ 



 

 

 

       មូហាំម៉ា ត្់ 

អនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះបានមន

ប្រសាសន៍ថា : 

عن أبي هريرة رضي هللا عنه كان يحدث قال 

) ما من مولود إل النبي صلى هللا عليه وسلم 

يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 

عاء هل يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جم

ثم يقول أبو هريرة  . تحسون فيها من جدعاء (

} فطرة هللا  رضي هللا عنه واقرؤوا إن شئتم:

 التي فطر الناس عليها ل تبديل لخلق هللا {

 صحيح البخاري

មនន័យថា : 

«ោា នទរក្ណាមួយដក្ើត្មក្ 

ដលើក្ដលងដត្ដក្ើត្មក្ត្តមជាត្ិក្ាំ

ដណើត្។ ដត្ឪព ក្ 

មា យររស់ដ្ជាអនក្ដធេ ីឱយដ្កាា យ



 

 

 

ជាជេីហេ  ឬប្្រសាា ន 

ឬកាា យជាអនក្ដោរពប្ពឹះអ គ្ ៊ី  ូចជា 

សត្េពហនៈដក្ើត្កូ្នមក្ជាសត្េព

ហនៈមួយរយភា្រយ។ 

ដត្ើអនក្ដឃើញវាដ្ឋច់សា រក្ប្ត្ដចៀក្ដ រ

ឬដរ?»។ 

       រនាា រ់មក្ 

អាពូហ ូ រ៉យដរ៉ាឹះបាននិយយថា 

ចូរសូប្ត្ប្ពឹះរនទ លូររស់អល់ដ ឹះដ 

លមនន័យថា : « 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានរដងក ើត្មន សស

ឋិត្ដៅក្ន ុងជាត្ិក្ាំដណើត្។ វាោា ន

ការផ្លា ស់រត រូដរសប្មរ់ការរដងក ើត្ររ

ស់អល់ដ ឹះ»។ 

អនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះបានមន

ប្រសាសន៍ដរៀត្ថា : 



 

 

 

عن عياض بن جمار المجاشعي أن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلــم قــــال ذات يـــوم في 

) أل إن ربي أمــــرنـــي أن أعلــمكم خطبته : 

كـــــل مال ما جــهلتم مما عـــــلمني يومي هذا 

نحلته عبدا حلل وإنــــي خلـــــقت عبادي 

حنــــفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم 

عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم 

صحيح  أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا (

 مسلم.

មនន័យថា : 

«ពិត្ណាស់ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ខុ្ាំ 

រញ្ជា ខុ្ាំឱយរដប្ងៀនពួក្អនក្ទាំងអស់

ោន  នូវអេ ីដ លពួក្អនក្មិនដចឹះ 

ដ លប្រង់បានរដប្ងៀនខុ្ាំដៅនែៃដនឹះ

។ 

រាល់ប្រពយទាំង យដ លដយើងបាន

ប្រទន ល់រដប្មើររស់ដយើង្ឺហ 



 

 

 

ល់(ប្សរចារ់)។ ប្បាក្ ណាស់ 

ដយើងបានរដងក ើត្រដប្មើររស់ដយើង 

ឱយស ចរតិ្ប្ត្រមប្ត្វូទាំងអស់ោន ។ 

ក៏្រ៉ា ដនា ពួក្រិសាចបានមក្លបួ ង

ពួក្ដ្ឱយប្បាសច្ចក្ព៊ីសាសនា 

ដហើយវាបានហមប្បាមពួក្ដ្នូវអេ ី

ដ ល

ដយើងធាា រ់បានអន ញ្ជា ត្សប្មរ់ពួ

ក្ដ្។ 

វាដប្រើឱយពួក្ដ្ប្រប្ពរត្ាអាំដពើពហ ដរព

ចាំដពឹះដយើង  ដដ្ឋយដយើងព ាំបានរ

ញ្ច ុ ឹះជាភសត ុត្តង»។ 

៣.ការឯក្ភាពោន ននប្រជាជាតិ្រូ

ដៅ 



 

 

 

       ប្រជាជាតិ្រូដៅបានឯក្ភាព

ោន ទាំងសម័យដ ើមនិងសម័យរាំដនើ

រថា ពិភពដោក្ពិត្ជាមន

អនក្រដងក ើត្ ្ឺអល់ដ ឹះ 

ជាប្ពឹះជាមា ស់ននសក្លដោក្ទាំងមូ

ល។ ប្រង់ជាប្ពឹះដ លបាន

រដងក ើត្ដមឃនិងដែន ៊ី។ 

ប្រង់ោា នន ្ូរមួចាំ ដណក្ក្ន ុងការរ

ដងក ើត្ ដហើយប្រង់ោា នន ្ូរមួចាំ ដណក្

ដៅក្ន ុងអាំណាចររស់ប្រង់ែងដ រ។ 

       ោា នការនិទនណាមួយ 

អាំព៊ីមន សសជាំនាន់ម នមនជាំដនឿថា 

ប្ពឹះទាំង យររស់ពួក្ដ្បានរមួចាំ

ដណក្ជាមួយនរងអល់ដ ឹះ 

ក្ន ុងការរដងក ើត្ដមឃនិងដែន ៊ី។ 

ក៏្រ៉ា ដនា ពួក្ដ្ដររជាមនជាំដនឿថា 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ជាអនក្រដងក ើត្ពួក្

ដ្ ជាអនក្រដងក ើត្ប្ពឹះររស់ពួក្ដ្។ 

ោា នអនក្រដងក ើត្ណាដប្ៅព៊ីប្រង់ 

ដហើយោា នអនក្ែាល់ោភសកាក រៈណា

ដប្ៅព៊ីប្រង់ដនាឹះដ រ។ ែលប្រដយជន៍ 

និងដប្ោឹះថាន ក្់ឋិត្ក្ន ុងក្ណាា រ់

អាំណាចររស់ប្រង់។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូប្បារ់ព៊ីការររួលសាគ ល់ររស់ពួ

ក្អនក្ដោរពពហ ដរពចាំដពឹះភាពជា

ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ប្រង់ថា : 

چ 

ن    َسأَل تَُهم   َولَئِن ضَ   السََّماَواتِ   َخلَقَ   مَّ   َواألَر 

رَ  سَ          َوَسخَّ ُ   لَيَقُولُنَّ    َوال قََمرَ   الشَّم  أَنَّىفَ   للاَّ

فَُكون   ُ   ٦١  يُؤ  قَ   يَب ُسطُ   للاَّ ز  مِ   يََشاء  ِلَمن  الّرِ

َ     إِنَّ   لَهُ   َويَق ِدرُ   ِعبَاِدهِ    ن   ء    بُِكلِّ   للاَّ َعِليم  َشي 



 

 

 

ن   َسأَل تَُهم  َولَئِن  ٦٢   لَ   مَّ َماء  السََّماء  ِمنَ   نَّزَّ

يَا   ضَ   بِهِ   فَأَح  تَِهامَ   بَع دِ   ِمن  األَر  ال  لَيَقُولُنَّ    و 

دُ   قُلِ   لَّهُ  ِ   ال َحم  ثَُرُهم    بَل    ِِلَّ   ٦٣  يَع ِقلُون  لَ   أَك 

 ٦٣ – ٦١سورة العنكبوت: چ  

មនន័យថា : 

«ដរើសិនជាអនក្សួរពួក្ដ្ថា 

ដត្ើនរណាបានរដងក ើត្ដមឃនិងដែន

 ៊ី ដហើយរដងក ើត្ប្ពឹះអារិត្យ ប្ពឹះចស្រនា  

ជាប្រដយជន៍សប្មរ់ពួក្ដ្? 

ពួក្ដ្នរងដ ា្ ើយថា 

អល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

ដហត្ អេ ីបានជាពួក្ដ្រ ិដសធង្ហក្

ដចញព៊ីជាំដនឿ? 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានប្រទនជ៊ី

វភាព

ធូរធារ ល់អនក្ណាដ លប្រង់សពវ ប្ពឹះ



 

 

 

រ័យក្ន ុងចាំដណាមរដប្មើររស់ប្រង់ 

ដហើយប្រង់រតឹ្ត្បិត្ចាំដពឹះអនក្ នរ

ដរៀត្។ ពិត្ប្បាក្ ណាស់ 

ប្រង់ រងប្ជួត្ប្ជារព៊ីអេ ីៗប្្រ់យ៉ា ង។ 

ដរើសិនជាអនក្សួរពួក្ដ្ថា 

ដត្ើនរណារញ្ច ុ ឹះររក្ដភាៀងព៊ីដលើដមឃ 

ដធេ ីឱយ ៊ីមនរ ក្ខជាតិ្  ឹះដ ើងវញិ 

រនាា រ់ព៊ីសៃ តួ្ហួត្ដហង? 

ពួក្ដ្នរងដ ា្ ើយថា 

អល់ដ ឹះជាមា ស់។ មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្មនប្រសាសន៍ថា 

ដសចក្ា ៊ីសរដសើរទាំង

 យសប្មរ់អល់ដ ឹះ។ 

ក៏្រ៉ា ដនា ពួក្ដ្ភា្ដប្ចើន 

មិនដប្រើប្បាជាា ្ិត្ដនាឹះដរ»។  



 

 

 

អល់ដ ឹះជា

មា ស់បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

چ 

ن    َسأَل تَُهم  َولَئِن ضَ   السََّماَواتِ   َخلَقَ   مَّ لَيَ   َواألَر 

 چ   ٩  ال عَِليم    ال عَِزيزُ   َخلَقَُهنَّ    قُولُنَّ 

 ٩سورة الزخرف: 

មនន័យថា : «ដនមូហាំម៉ា ត្់! 

ដរើសិនជាអនក្សួរពួក្ដ្ថា 

ដត្ើនរណាបានរដងក ើត្ដមឃនិងដែន

 ៊ី? ពួក្ដ្នរងដ ា្ ើយថា 

អនក្ដ លបានរដងក ើត្វា 

្ឺប្ពឹះជាមា ស់ ៏មនដត្ជាន ភាពនិ

ងមហ រង»។ 

៤.ជាំដនឿជាក្ត្តា ច្ចាំបាច់ននប្បាជាា  



 

 

 

       ប្បាជាា ោា នជដប្មើសអេ ីដប្ៅព៊ីការ

ររួលសាគ ល់ថា សប្មរ់ចប្ក្វាល 

្ឺមនប្ពឹះជាមា ស់ជាអនក្

រដងក ើត្ ៏មហិម 

ព៊ីដប្ពឹះប្បាជាា ដមើលដឃើញចប្ក្វាល

ដនឹះ ្ឺប្ត្ូវបានដ្រដងក ើត្ដ ើង 

ព ាំដមនដក្ើត្ដ ើងដដ្ឋយឯក្ឯងដរ 

ដហើយអេ ីដ លដ្រដងក ើត្ដ ើងច្ចាំបាច់

ប្ត្វូដត្មនអនក្រដងក ើត្។ 

       មន សសដោក្ រងថា 

ខល នួឯងក្ាំព ង ា្ងកាត់្នូវវរិត្ា ិនិង

ដប្ោឹះថាន ក្់ជាដប្ចើន ដហើយដៅដពល

ដ លខល នួមិនអាចប្រ មបាន 

ពួក្ដ្ដត្ងត្ប្មង់ចិត្ាដឆ្ព ឹះដៅដលើ

ដមឃ 

ដហើយរួងសួងស ាំជាំនួយព៊ីប្ពឹះជាមា ស់



 

 

 

ររស់ពួក្ដ្ 

ដ ើមប៊ីឱយប្រង់ជួយសដប្ង្ហគ ឹះព៊ីរ ក្ខក្ងេ

ល់ និងដសចក្ា ៊ីលាំបាក្ររស់ពួក្ដ្។ 

ក្ន ុងមួយជ៊ីវតិ្ររស់ពួក្ដ្ 

មិនប្ពមដជឿចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ 

និងដោរពរូជាចាំដពឹះររូ ិម។ 

ដនឹះ្ឺជាក្ត្តា ច្ចាំបាច់មួយដ លមិន

អាចរាំដភាចបាន សូមប៊ីដត្សត្ាឃាត្ 

ដៅដពលររួលរងការ ឺច្ចរ់ក្៏ដងើ

យក្ាលដៅដលើដមឃ 

ដហើយដរើក្ដភនក្សាំ រងដៅដលើដមឃ

ដ រ។ ប្បាក្ ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានពណ៌ានាអាំព៊ីម

ន សសថា 

ដៅដពលដ្រងដប្ោឹះដ្ដត្ងប្រញារ់

ដៅរក្ប្ពឹះជាមា ស់ 



 

 

 

ដ ើមប៊ីរួងសួងស ាំជាំនួយសដប្ង្ហគ ឹះ 

 ូចក្ន ុងប្ពឹះរនទ លូររស់ប្រង់ថា : 

ُمنِي  َربَّهُ   دََعا    ُضر      اإِلنَسانَ   َمسَّ   َوإِذَا  چ

لَهُ      إِذَا  ثُمَّ     إِلَي هِ   ب ا ن هُ   نِع َمة     َخوَّ   َما  نَِسيَ   ّمِ

ِ   َوَجعَلَ   قَب لُ   ِمن  إِلَي هِ   يَد ُعو         َكانَ  أَندَاد   ِِلَّ

 ٨سورة الزمر: چ      ا

មនន័យថា : 

«ដៅដពលដ លមន សសប្ររឹះនរង

ដប្ោឹះថាន ក្់ 

ដ្នរក្ ល់ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ដ្ 

រួងសួងស ាំការសដប្ង្ហគ ឹះ 

ដដ្ឋយការសារភាពដទសក្ាំហ ស។ 

ល ឹះប្រង់ជួយសដប្ង្ហគ ឹះដ្រចួ 

ប្រទនពរជ័យ ល់ដ្ 

ដ្ដររជាដភាចការរួងសួងររស់ដ្



 

 

 

ចាំដពឹះប្រង់កាលព៊ីម ន ដហើយដ្ដោរ 

ពពហ ដរព រមួជាមួយនរងប្រង់»។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូរង្ហា ញព៊ីស

ភាពររស់ពួក្អនក្ពហ ដរពនិយមថា 

: 

چ 

رِ   ال بَرِّ   فِي  يَُسيُِّرُكم    الَِّذي  ُهوَ    إِذَا  َحتَّى  َوال بَح 

طَ   بِِريح    بِِهم  َوَجَري نَ        ال فُل كِ   فِي        ُكنتُم  

َوَجا    َعاِصف    ِريح    َجاءت َها  بَِها  َوفَِرُحوا    يِّبَة  

جُ   ءُهمُ  أُ   أَنَُّهم    َوَظنُّوا    َمَكان        ُكّلِ   ِمن  ال َمو 

ِلِصينَ   للّاَ     دََعُوا    بِِهم    ِحيطَ  ينَ   لَهُ   ُمخ   لَئِن    الدِّ

 

٢٢  الشَّاِكِرين     ِمنَ   لَنَُكونَنِّ   َهـِذهِ   ِمن    أَنَجي تَنَا

ا   ِض   فِي  يَب غُونَ   ُهم    إِذَا  أَنَجاُهم    فَلَمَّ بِغَي    األَر 

أَن  َعلَى  بَغ يُُكم    إِنََّما  النَّاسُ   يَاأَيَُّها  ال َحقِّ        رِ 

تَاعَ   فُِسُكم ِجعُُكم    إِلَينَا  ثُمَّ   الدُّن يَا   ال َحيَاةِ   مَّ فَنُ   َمر 



 

 

 

سورة چ    ٢٣  تَع َملُون          ُكنتُم    بَِما  نَبِّئُُكم

 ٢٣ - ٢٢يونس: 

មនន័យថា : 

«ប្រង់ជាអនក្ដ លដធេ ីឱយពួក្អនក្ 

ដធេ ី ាំដណើរដៅដលើដោក្ 

និងដៅដលើសម ប្រ។ 

ល ឹះពួក្អនក្ដៅដលើក្បា៉ា ល់ 

ដហើយក្បា៉ា ល់ទ ាំងដនាឹះបានដរើក្ររ

ដៅដលើររក្ ដដ្ឋយក្មា ាំងខយល់រក្់ 

ពួក្ដ្នាាំោន សរាយរកី្រាយ។ 

 ល់ដពលខយល់ពយុ ឹះមក្ ល់រក្់ដបាក្

ក្បា៉ា ល់ទាំងដនាឹះ មនរលក្

ធាំៗសាំដៅ 

មក្រក្ពួក្ដ្ព៊ីប្្រ់រិសរ៊ី 

ពួក្ដ្ដជឿជាក់្ចាស់ថា 

នរងប្ត្ូវវនិាស។ 



 

 

 

ពួក្ដ្នាាំោន រួងសួង ល់អល់ដ ឹះ

ជាមា ស់ដដ្ឋយចិត្ាដសាា ឹះប្ត្ង់ដោរព

សកាក រៈចាំដពឹះប្រង់ដត្មួយ្ត់្។ 

ពួក្ដ្ដពលថា ដរើសិន 

ប្រង់សដប្ង្ហគ ឹះពួក្ដយើងឱយរចួែ ត្ព៊ី

ដប្ោឹះមហនារាយដនឹះ ពួក្ដយើង

នរង រង  ្ណចាំដពឹះប្រង់។ 

ដៅដពលដ លអល់ដ ឹះបានសដប្ង្ហគ ឹះ

ពួក្ដ្ឱយរចួែ ត្ព៊ីដប្ោឹះថាន ក់្  ពួក្

ដ្ដររជារងកអាំដពើវនិាសក្មាដៅដលើ

ដែន ៊ីដនឹះ 

ដដ្ឋយអាំដពើបារក្មា។  ឱមន សសដោ

ក្ទាំង

 យ!  រាល់អាំដពើបារទាំង យនរងវ ិ

លប្ត្លរ់ដៅដលើខល នួររស់ពួក្អនក្។ 

សប្មរ់ពួក្អនក្ 



 

 

 

្ឺដសចក្ា ៊ីស ខរនា ិចរនត ចួដ លនរងវ ិ

នាសវញិក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ។ 

រនាា រ់មក្ 

វាសនានិងរ៊ីវលិប្ត្លរ់ររស់ពួក្អនក្ 

្ឺមក្កាន់ដយើង ជាប្ពឹះជាមា ស់។ 

ដយើងនរងរាយរ៉ារ់ប្បារ់នូវអេ ីដ លពួ

ក្អនក្បានដធេ ី»។ 

        ដនឹះ្ឺប្ពឹះដ លបានរដងក ើត្ចប្ក្

វាលព៊ីោា នឱយមន  ដហើយប្រង់បាន

រដងក ើត្មន សសដោក្ 

ក្ន ុងររូលក្ខណៈ ៏លអឥត្ដខ្ជា ឹះ។ 

ប្រង់បានដ្ឋក្់ក្ន ុងជាត្ិក្ាំដណើត្ររស់

ដ្ 

នូវការដោរពសកាក រៈនិងការប្រ្ល់

ខល នួចាំដពឹះប្រង់។ 

ប្បាជាា ររស់ដ្ប្ពមច ឹះចូលជាមួយនរ



 

 

 

ងភាពជាមា ស់ 

និងភាពជាប្ពឹះដ លប្ត្វូដ្ដោរព។ 

មា៉ាងវញិដរៀត្ 

អល់ដ ឹះប្រង់ោា នន ្ូក្ន ុង

ការរដងក ើត្ដោក្។ 

ប្រង់ោា នន ្ូក្ន ុងភាពជាប្ពឹះររស់

ប្រង់ 

ដហើយភសត ុត្តងរញ្ជា ក្់ព៊ីដរឿងដនឹះម

នដប្ចើន  ូចជា៖ 

       ១. ការរដងក ើត្ចប្ក្វាលដនឹះ 

ោា នប្ពឹះណាដប្ៅព៊ីប្ពឹះដត្មួយ្ត់្ដ 

លជាអនក្រដងក ើត្ដោក្និងែាល់

ជ៊ីវភាពរស់ដៅ។ 

ោា នប្ពឹះណាដ លអាចនាាំមក្នូវែល

ប្រដយជន៍ និងរារាាំងដប្ោឹះថាន ក្់ដលើក្

ដលងដត្ប្ពឹះអងគ។ 



 

 

 

ដរើសិនជាក្ន ុងដោក្ដនឹះ 

មនប្ពឹះដែសងដរៀត្ដប្ៅព៊ីប្រង់ដមន 

ប្ពឹះដនាឹះនរងមនសក្មាភាពរដងក ើត្ 

និងរង្ហគ រ់រញ្ជា  

ដហើយប្ពឹះន៊ីមួយៗមិនប្ពមរមួសហកា

រជាមួយនរងប្ពឹះដែសងដរៀត្ដ ើយ។ 

ដ្ឋច់ខ្ជត្ប្ត្ូវដត្ប្ពឹះន៊ីមួយៗ ដណា ើម

ជ័យជាំនឹះរវាងោន  

និងរប្ង្ហក រប្ពឹះដែសងដរៀត្។ 

អនក្ដ លច ឹះច្ចញ់ដ្មិនអាចកាា យ

ជាប្ពឹះជាដ្ឋច់ខ្ជត្ 

ដហើយអនក្ដ ល ន ឹះ្ឺជាប្ពឹះពិត្។ 

ោា នប្ពឹះណាដ លរមួចាំ ដណក្ជាមួយ

ប្រង់ក្ន ុងភាពជាប្ពឹះ ូចប្រង់។ 

ក៏្ ូចជាោា នប្ពឹះណាចូលរមួចាំ ដណក្

ជាមួយនរងប្រង់ក្ន ុងភាពជាមា ស់ររ



 

 

 

ស់ប្រង់ដ ើយ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ُ     اتََّخذَ   َما مِ   َمعَهُ   َكانَ   َوَما        َولَد    ِمن  للاَّ

َولَعَ   َخلَقَ   بَِما  إِلَه            ُكلُّ   لَّذََهبَ   إِذ ا  إِلَه    ن  

ِ   ب َحانَ سُ   بَع ض    َعلَى  بَع ُضُهم     لَ  ا للاَّ يَ   َعمَّ

 ٩١سورة المؤمنون: چ   ٩١  ِصفُون

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់មិនយក្នរ

ណាមន ក្់ដធេ ីជាកូ្ន 

ដហើយោា នប្ពឹះដែសង

ដៅជាមួយប្រង់ដ រ។ 

ដរើសិនជាមនប្ពឹះដប្ចើនជាងប្ពឹះដត្

មួយដនាឹះ ប្ពឹះន៊ីមួយៗនរងមន

សត្េដោក្ដរៀងៗខល នួ 

ដហើយពួក្ដ្នរងរប្ង្ហក រោន ដៅវញិ



 

 

 

ដៅមក្។ អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់

មហពិសិ ឋ ប្ជឹះសាអ ត្ព៊ីអេ ីដ លពួក្ដ្

ពិពណ៌ានា»។ 

       ២. 

មិនមនអេ ីមួយសក្ា ិសមររួលការ

ដោរពសកាក រៈ 

ដលើក្ដលងដត្អល់ដ ឹះជាមា ស់ដ ល

ប្រង់មន

អាំណាចដៅដលើដមឃនិងដៅដលើដែន

 ៊ី 

ព៊ីដប្ពឹះមន សសដោក្ដត្ងដោរពស

កាក រៈចាំដពឹះប្ពឹះដ ល

នាាំែលប្រដយជន៍មក្ឱយពួក្ដ្ 

ដហើយការពរពួក្ដ្ព៊ីដប្ោឹះថាន ក្់ 

និងរដញ្ា ៀសពួក្ដ្ព៊ីដសចក្ា ៊ី

អាប្ក្ក់្និងវរិត្ា ិទ ាំង យ។ 



 

 

 

ក្ិចាការទាំងដនឹះ 

ោា ននរណាមន ក្់អាចដធេ ីបានដប្ៅព៊ី

ប្ពឹះដ លមន

អាំណាចដៅដលើដមឃនិងដៅដលើដែន

 ៊ីនិងអេ ីៗដ លដៅចដនាា ឹះដមឃនិង

 ៊ី។ ដរើសិនជាមនប្ពឹះ

ដែសងដរៀត្ដៅជាមួយប្រង់   ូចពួក្

អនក្ោា នជាំដនឿបានអឹះអាងដនាឹះ  ម

ន សសនរងយក្ែល វូដ លនាាំឱយពួក្ដ្

អាចឈានដៅ ល់ការដោរព

សកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះដ លជាមា ស់

អាំណាច ៏ពិត្ប្បាក្ ។ 

ព៊ីដប្ពឹះប្ពឹះទាំង យដែសងព៊ីអល់

ដ ឹះ 

ពួក្ដ្ក៏្ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអល់

ដ ឹះែងដ រ។  ូដចនឹះ 



 

 

 

សប្មរ់អនក្ដ លចង់ដោរពសកាក រៈ

ចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ដ លមនអាំណាច

អាចនាាំមក្នូវែលប្រដយជន៍ 

និងដប្ោឹះអាសនន  

្ឺប្ត្វូដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្ពឹះពិត្ដ 

លអនក្ដៅដលើដមឃនិងដៅដលើដែន ៊ី 

រមួទាំងប្ពឹះដែសងជាដប្ចើនដរៀត្ក្ាំព 

ងដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្រង់។     អល់

ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

  إِذ ا  يَقُولُونَ       َكَما  آِلَهة    َمعَهُ   َكانَ      لَّو    قُل

ا   ِش   ِذي  إِلَى  لَّب تَغَو  چ   ٤٢   َسبِيل   ال عَر 

 ٤٢سورة اإلسراء: 

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្មនប្រសាសន៍ថា 

ដរើសិនជាមនប្ពឹះដែសងរមួជាមួយនរ



 

 

 

ង

អល់ដ ឹះ ូចដ លពួក្ដ្និយយ

ដនាឹះ 

ប្ពឹះទាំងដនាឹះនរងរឹិះរក្មដធាបាយ 

ដ ើមប៊ី ដណា ើមជ័យជាំនឹះ

ព៊ីអល់ដ ឹះដ លប្រង់មនរាជរលា ័ងក

»។  

សប្មរ់រងរអ នូដ លដសេ ងរក្ការពិ

ត្ សូមអានប្ពឹះ

រនទ លូររស់   អល់ដ ឹះថា : 

چ 

تُم  الَِّذينَ   اد ُعوا  قُلِ  ن  َزَعم  ِ    دُونِ   ّمِ لِ   لَ   للاَّ يَم 

ة    ِمث قَالَ  ُكوَن  األَر     فِي  َولَ   السََّماَواتِ   فِي  ذَرَّ

ك    ِمن  فِيِهَما  لَُهم    َوَما  ِض    ِمن ُهم  لَهُ   َوَما  ِشر 

ن إِلَّ   ِعندَهُ   الشَّفَاَعةُ    تَنفَعُ   َولَ    ٢٢   َظِهير  ّمِ

 ٢٣ - ٢٢سورة سبأ: پ چ   أَِذنَ   ِلَمن    



 

 

 

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្មនប្រសាសន៍ថា 

ចូរពួក្អនក្រួងសួងចាំដពឹះប្ពឹះទាំង

 យដ លពួក្អនក្បានអឹះអាងថា 

ជាន ្ូររស់អល់ដ ឹះ។ 

ពួក្ដ្ោា នអាំណាច 

សូមប៊ីដត្រ៉ា នសត្វ ប្សដមច

ទាំងដៅដលើដមឃនិងដៅដលើដែន ៊ី។ 

ពួក្ដ្ោា នរមួចាំ ដណក្ជាមួយប្រង់ 

ក្ន ុងការប្្រ់ប្្ង់ដមឃនិងដែន ៊ីដរ 

ដហើយក៏្ោា នជួយប្រង់ 

ក្ន ុងការរដងក ើត្អេ ីមួយដ រ។ 

ោា នអនក្ជួយសដប្ង្ហគ ឹះណាមន ក់្

អាចជួយសដប្ង្ហគ ឹះដ ើយ ដលើក្

ដលងដត្អនក្ដ លប្រង់អន ញ្ជា ត្»។ 



 

 

 

       ប្ពឹះរនទ លូទាំងដនឹះបានកាត្់ផ្លា

ច់ចិត្ា

ព៊ីការជារ់ជាំពក្់នរងប្ពឹះដែសងដប្ៅ

ព៊ីអល់ដ ឹះចាំនួនរួនប្រការ្ឺ៖ 

       រ៊ី១- អេ ីដ លដ្យល់ថា 

ជាអនក្រមួសហការនរងអល់ដ ឹះ 

ព ាំមនអាំណាចអេ ីសូមប៊ីរ៉ា នសត្វ ប្ស

ដមចក្ន ុងការចូលរមួនរងអល់ដ ឹះ។ 

អនក្ដ លោា នអាំណាច 

សូមប៊ីដត្រ៉ា នសត្វ ប្សដមច 

្ឺោា នប្រដយជន៍ 

ោា នរងកដប្ោឹះថាន ក្់ 

ដហើយក្៏មិនសក្ា ិសមជាប្ពឹះ 

ឬជាន ្ូសប្មរ់អល់ដ ឹះជាមា ស់

ដ រ។ អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់

មនអាំណាច 



 

 

 

ដហើយប្រង់ដត្មួយ្ត់្ដ លច្ចត់្ដច

ងកិ្ចាការររស់ពួក្ដ្។ 

       រ៊ី២-

ពួក្ដ្ោា នអាំណាចអេ ីដៅដលើដមឃនិ

ងដលើដែន ៊ី 

ដហើយពួក្ដ្មិនមនរមួចាំ ដណក្អេ ី

សូមប៊ី

ដត្រ៉ា នសត្វ ប្សដមចទក្់រិននរងកា

រប្្រ់ប្្ងដមឃនិងដែន ៊ី។ 

       រ៊ី៣- សប្មរ់អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ោា នអនក្ណាជួយក្ន ុងការរដងក ើត្ដោ

ក្ដ ើយ។ ដត្ប្រង់ដរ ដ លជួយ

ពួក្ដ្ចាំដពឹះអេ ីដ លមនប្រដយ

ជន៍ ល់ពួក្ដ្ 

ដហើយការពរពួក្ដ្ព៊ីដប្ោឹះថាន ក់្។ 



 

 

 

ប្រង់មនលក្ខណៈសមបត្ា ិស ប្ក្រត្ 

ដពញដលញ មិនប្ត្វូការពួក្ដ្ដ ើយ។ 

ដត្ពួក្ដ្ដរ 

ដ លប្ត្វូការប្រង់ជាច្ចាំបាច់ដនាឹះ។ 

       រ៊ី៤-ពិត្ណាស់ន ្ូទាំងដនាឹះ 

ោា នអាំណាចជួយសដប្ង្ហគ ឹះមន សសដោ

ក្ ដៅចាំដពឹះ

អល់ដ ឹះជាមា ស់សប្មរ់ពួក្អនក្ដ ើ

រត្តមពួក្ដ្ 

ដហើយដ្ក៏្មិនអន ញ្ជា ត្ឱយជួយស

ដប្ង្ហគ ឹះដ រ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់មិនអន ញ្ជា ត្ឱយជួ

យសដប្ង្ហគ ឹះជាដ្ឋច់ខ្ជត្ 

ដលើក្ដលងដត្ពួក្អនក្មនជាំដនឿចាំ

ដពឹះប្រង់ 

ដហើយពួក្អនក្មនជាំដនឿចាំដពឹះប្រង់



 

 

 

ក៏្មិនអាចជួយសដប្ង្ហគ ឹះ

នរណាមន ក្់បានដ រ ដលើក្ដលង

ដត្មនការអន ញ្ជា ត្ព៊ីប្រង់។ 

       ៣. ប្ក្រត្យប្ក្មជាប្រព័នធ  

ននចប្ក្វាលទាំងមូលដ លមនរដរៀ

រដរៀររយស ប្ក្រត្ឥត្ដខ្ជា ឹះ ្ឺ

ជាភសត ុត្តង ៏មនសកាា ន ពលរញ្ជា

ក្់ព៊ីអនក្ដ លដរៀរចាំច្ចត់្ដចង 

្ឺជាប្ពឹះដត្មួយអងគ្ត់្ ជាអនក្

មនអាំណាចដត្មួយ្ត់្ 

ជាមា ស់ដត្មួយ្ត់្។ 

ោា នប្ពឹះជាមា ស់សប្មរ់សត្េដោក្ 

ដប្ៅព៊ីប្រង់ 

ដហើយក៏្ោា នមា ស់សប្មរ់ពួក្ដ្

ដប្ៅព៊ីប្រង់ដ រ។ មា៉ាងដរៀត្ 

មិនមនអនក្រដងក ើត្ព៊ីរនាក្់សប្មរ់



 

 

 

ចប្ក្វាលដត្មួយ ដហើយ

ក្៏ោា នែងដ រប្ពឹះព៊ីរអងគសប្មរ់ច

ប្ក្វាលដត្មួយដនាឹះ។ ក្ន ុងប្ពឹះរនទ លូ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ថា : 

ُ     إِلَّ   آِلَهة         فِيِهَما     َكانَ   لَو  چ  ې   للاَّ

 ٢٢سورة األنبياء: چ 

មនន័យថា : 

«ដរើសិនជាដៅដលើដមឃនិងដៅដលើ

ដែន ៊ី 

មនប្ពឹះដែសងដរៀត្ដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ

ដនាឹះ 

ភពទាំងព៊ីរនរងប្ត្វូវនិាសហិនដហច

ជាមិនខ្ជន»។  

ជាឧទហរណ៍ ដរើសិនជាដៅដលើដមឃ 

និងដៅដលើដែន ៊ីមនប្ពឹះដែសងដរៀ



 

 

 

ត្ដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះដមនដនាឹះ 

ដមា ៉ាឹះភពទាំងព៊ីរនរងប្ត្ូវររួលរងក្ា ៊ីវ ិ

នាសហិនដហចជាមិនខ្ជន។ 

មូលដហត្ ននក្ា ៊ីវនិាស 

្ឺច្ចាំបាច់ប្ពឹះន៊ីមួយៗប្ត្វូមនអាំណា

ចក្ន ុងការរាំផ្លា ញ និងការដធេ ីសក្មា

ភាព 

ដហើយអាចដក្ើត្ដ ើងដៅដពលប្ពឹះទាំ

ងព៊ីរអងគមនជដមា ឹះនរងោន ។ 

ដដ្ឋយសារមូលដហត្ ដនឹះនរងដក្ើត្ដ ើ

ងនូវការវនិាសអនារាយ។ 

ដនឹះក៏្ ូចជាររូកាយដត្មួយ 

មិនអាចមនអនក្ដរៀរចាំដ្ឋក្់

 វញិ្ជា ណព៊ីរ ូដច្ចន ឹះដ រ។ 

ដរើសិនជា ូដច្ចន ឹះដមន 

ររូកាយនរងប្ត្វូវនិាស 



 

 

 

ដហើយដនឹះ្ឺជាអេ ីដ លមិន

អាចដក្ើត្ដ ើង។ យ៉ា ងណាមិញ 

ដត្ើចប្ក្វាល ៏មហធាំដធងដនឹះ 

អាចមនប្ពឹះព៊ីរដមាចនរងដក្ើត្? 

្ឺមិនអាចមនជាដ្ឋច់ខ្ជត្។  

៥. 

ពួក្ណាព៊ីនិងពួក្អនក្នាាំសារឯក្ភា

ពោន ដលើដរឿងដនឹះ 

ប្្រ់ប្រជាជាត្ិទាំង យបានឯក្

ភាពោន ថា 

ពួក្ណាព៊ីនិងពួក្អនក្នាាំសារ 

្ឺជាមន សស

ដ លមនរញ្ជា ដពញដលញ 

ប្ជឹះថាា ជាងដ្ 

មនអាក្របកិ្រយិប្ត្រមប្ត្វូ 



 

 

 

ខពង់ខពស់ជាងដ្ ដហើយជា

អនក្ដ លែាល់ ាំរូនាា នដប្ចើនជាងដ្

 ល់ប្រជាន រាស្រសា ររស់ខល នួ។ 

មា៉ាងដរៀត្ ពួក្ោត់្ជាអនក្ដ ល

ប្រត្ិរត្ា ិរាំណងប្បាថាន ររស់អល់ដ ឹះ

ដប្ចើនជាងដ្។ 

ពួក្ោត់្ជាអនក្ដ លមនការចងអ ុល

រង្ហា ញដៅកាន់ែល វូប្ត្ូវដប្ចើនជាងដ្ 

 

ព៊ីដប្ពឹះពួក្ោត់្ររួលការប្ត្តស់រនទ ូ

លព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ដហើយនាាំមក្ែសពេែាយ ល់មន សស

ដោក្។ ជាការពិត្ណាស់ ពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារត្តាំងព៊ី 

ណាព៊ី ាំរូងរងអស់ដឈាា ឹះ អាដ្ឋាំ 

រហូត្ ល់ណាព៊ីច ងដប្កាយរងអស់ 



 

 

 

្ឺមូហាំម៉ា ត្់បានឯក្ភាពោន  

ដលើការអាំពវនាវប្រជាន រាស្រសា ររស់ោ

ត្់ដៅរក្ជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ដហើយដបាឹះរង់ការដោរព

រូជាចាំដពឹះប្ពឹះដែសងដប្ៅព៊ីប្រង់។ 

ោា នប្ពឹះដែសងដ លប្ត្វូដ្ដោរពស

កាក រៈយ៉ា ងពិត្ប្បាក្  

ដប្ៅព៊ីប្ពឹះអងគដ ើយ។ 

អល់ដ ឹះបានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

َسل نَا  َوَما ُسول    ِمن  قَب ِلكَ   ِمن  أَر    نُوِحي  إِلَّ   رَّ

بُدُون   أَنَا  إِلَّ         إِلَهَ    لَ    أَنَّهُ    ي هِ إِلَ    ٢٥  فَاع 

   ٢٥سورة األنبياء:   چ 

មនន័យថា : 

«ដយើងព ាំបានរញ្ជ នូអនក្នាាំសារណា

មន ក្់ម នឯងដ ើយ ដលើក្



 

 

 

ដលងដត្ដយើងបានប្ត្តស់រនទ លូដៅ

កាន់ដ្ថា 

ោា នប្ពឹះជាមា ស់ដ លដ្ប្ត្វូដោរព

សកាក រៈយ៉ា ងពិត្ប្បាក្ ដ ើយ 

ដលើក្ដលងដត្ដយើងមួយប្ពឹះអងគ្ត្់។ 

 ូដចនឹះ 

ចូរដោរពសកាក រៈមក្ចាំដពឹះដយើងច ឹះ

»។  

ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូអាំព៊ីណាព៊ីណួស៍ដ លោត្់បាន

មនប្រសាសន៍ដៅកាន់មន សសសាស

ន៍ររស់ោត់្ថា : 

چ 

َعذَ   َعلَي ُكم    أََخافُ      إِنِّيَ   للّاَ   إِلَّ   تَع بُدُوا    لَّ   أَن

م    ابَ   ٢٦سورة هود: چ   ٢٦   أَِليم  يَو 



 

 

 

មនន័យថា : 

«ខុ្ាំរង្ហគ រ់ដប្រើ ល់ពួក្អនក្ឱយដោរព

សកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

ប្បាក្ ណាស់ 

ខុ្ាំបារមភខ្ជា ចពួក្អនក្ររួលរងទរ ណ

ក្មាដៅនែៃ ៏ដសន ឺច្ចរ់»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

បានមនប្ពឹះរនទ លូអាំព៊ីណាព៊ីច ង

ដប្កាយរងអស់ 

្ឺមូហាំម៉ា ត់្ដ លោត់្បានមនប្រ

សាសន៍ដៅកាន់ជាត្ិសាសន៍ររស់ោ

ត្់ថា : 

چ 

َوا      إِلَه      إِلَُهُكم     أَنََّما     إِلَيَّ   يُوَحى  إِنََّما  قُل  

ِلُمون    أَنتُم  فََهل     ِحد   س          چ   ١٠٨  مُّ



 

 

 

سورة                                                

 ١٠٨األنبياء: 

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្មនប្រសាសន៍ថា 

ប្ពឹះជាមា ស់បានប្ត្តស់រនទ លូមក្កា

ន់ខុ្ាំថា 

ពិត្ណាស់ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ពួក្អនក្ 

្ឺជាប្ពឹះជាមា ស់ដត្មួយអងគ្ត់្។ 

ដត្ើពួក្អនក្ប្ពមប្រតិ្រត្ា ិប្រង់ដ រដរ

?»។ 

       ដនឹះ្ឺជាប្ពឹះដ លបានរដងក ើត្

ដោក្ព៊ីោា ន 

ដហើយប្រង់បានរដងក ើត្វាយ៉ា ងលអ ប្រ

ណ៊ីត្ជារ៊ីរាំែ ត្។ 

ប្រង់បានរដងក ើត្មន សសឱយមនររូស



 

 

 

មបត្ា ិលអឥត្ដខ្ជា ឹះ 

ដហើយប្រង់បានដលើក្ត្ដមក ើងមន សស

ដោក្។ ដលើសព៊ីដនឹះ 

ប្រង់បានរដងក ើត្មក្ជាមួយនូវសភា

វ្តិ្ ដ លមន សសររួល

សាគ ល់ភាពជាមា ស់ 

និងភាពជាប្ពឹះដ លដ្ប្ត្ូវដោរពស

កាក រៈររស់អល់ដ ឹះ។ 

ប្រង់ដធេ ីឱយចិត្ាររស់មន សសមិនសករ់

សកល់ 

ល ឹះប្ត្តដត្ដ្យល់ប្ពមសាា រ់រង្ហគ រ់និ

ងច ឹះចូលជាមួយប្រង់ ដហើយដ ើរត្តម

មោ៌ា ររស់ប្រង់។ មា៉ាងវញិដរៀត្ 

ប្រង់បានក្ាំណត្់ដលើប្ពលរងររស់ដ្

មិនអាចររួលនូវដសចក្ា ៊ីសៃ រ់ជាដ្ឋ

ច់ខ្ជត្ 



 

 

 

ល ឹះប្ត្តដត្រស់ដៅដក្បរប្ពឹះជាមា ស់ដ 

លជាអនក្រដងក ើត្វា ដហើយែារភាា រ់ជា

មួយនរងប្រង់។ 

ោា នការែារភាា រ់សប្មរ់ប្ពលរង 

ដប្ៅព៊ីត្តមរយៈែល វូររស់ប្រង់ ៏ប្ត្រម

ប្ត្វូដ លពួក្

អនក្នាាំសារ ៏ប្រនពបាននាាំមក្ែសពេ

ែាយ។ 

ប្រង់បានប្រទនរញ្ជា  ល់មន សស 

ដហើយរញ្ជា ដនឹះមិនអាចនាាំររូដ្

ដឆ្ព ឹះដៅកាន់ែល វូ ៏ប្ត្រមប្ត្វូ 

និងដ ើរតួ្នារ៊ីបានយ៉ា ងដពញលក្ខ

ណៈដនាឹះដរ ល ឹះ

ប្ត្តដត្ដ្មនជាំដនឿចាំដពឹះប្ពឹះជាមា

ស់ររស់ដ្។ 



 

 

 

       ដៅដពលដ លសភាវ្ត្ិ 

ប្ពលរងវញិ្ជា ណ 

និង ួងចិត្ាររស់ដ្សករ់សកល់ដ ើរត្ត

មមោ៌ា ប្ត្រមប្ត្វូ 

ដហើយរញ្ជា ររស់ដ្ឯក្ភាពចាំដពឹះ

អល់ដ ឹះ 

្ឺដ្នរងររួលបាននូវដសចក្ា ៊ីស ខ

ស ភមងគល 

សករ់សកល់ទ ាំងដៅដោក្៊ីយ៍ដនឹះនិង

ដៅររដោក្។ 

ដរើសិនជាមន សសប្រដក្ក្ដសេងរក្ែល វូ

ដែសងដប្ៅព៊ីដនឹះ 

្ឺពួក្ដ្នរងរស់ដៅក្ន ុងពិភពអពម

ងគល 

លិចលង់ក្ន ុងប្ជលងដប្ជាឹះ ៏ដប្ោឹះថាន

ក្់ក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ។ 



 

 

 

ជាំដនឿររស់ដ្ប្ត្វូដចក្រំដលក្រវាងប្ពឹះ

រ ិមទាំង យ 

មិន រងថាប្ពឹះមួយណាជួយជាប្រដយ

ជន៍ ល់ររូដ្ 

និងប្ពឹះមួយណាអាចដធេ ីឱយររូដ្ម

នដប្ោឹះថាន ក្់។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានដលើក្ឧទហរ

ណ៍អាំព៊ីដរឿងដនឹះ 

ព៊ីដប្ពឹះវាដធេ ីឱយរញ្ជា ររស់មន សសអា

ចយល់បាន។ 

ប្រង់បានដប្រៀរដធៀររវាងរ រសព៊ីរ

នាក់្  មន ក្់ដោរពប្ពឹះដប្ចើន 

និងមន ក្់

ដរៀត្ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្ពឹះ

ជាមា ស់ដត្មួយ្ត់្។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

ُ   َضَربَ  ُجل    َمثَل    للاَّ ُمتََشاِكُسو  ُشَرَكاء   فِيهِ   رَّ

ا  َوَرُجل    نَ  تَِويَانِ   َهل    لَِّرُجل    َسلَم  ال     َمثَل    يَس 

دُ  ِ   َحم  ثَُرُهم    بَل    ِِلَّ سورة چ   ٢٩  يَع لَُمون  لَ   أَك 

 ٢٩الزمر: 

មនន័យថា : «អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

បានដលើក្ឧទហរណ៍អាំព៊ីរ រសមន ក្់

ជាទសក្រ 

មនដៅហេ យដប្ចើននាក់្ដ លពួក្

ដ្មិនច ឹះសប្មងុនរងោន  

ដហើយទសក្រមន ក្់ដនឹះទល់្ាំនិត្មិ

ន រងជាដធេ ីយ៉ា ងដម៉ាច 

ដ ើមប៊ីរាំដពញចិត្ាពួក្ដ្។ 

 រឯីរ រសមន ក្់ដរៀត្ 

ជាទសក្រដ លមនដៅហេ យដត្មន

ក់្ 



 

 

 

ររូដ្សាគ ល់ព៊ីចាំណង់ចាំណូលចិត្ាដៅ

ហេ យររស់ខល នួ។ ដត្ើរ រសព៊ីរនាក្់ដនឹះ 

 ូចោន ដ រឬដរ? 

ដសចក្ា ៊ីសរដសើរទាំង យសប្មរ់អ

ល់ដ ឹះ។ 

ក៏្រ៉ា ដនា ពួក្ដ្ភា្ដប្ចើនមិនយល់ព៊ី

ការពិត្ដនាឹះដ ើយ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានដលើក្ឧទហរ

ណ៍ព៊ីរ រសមន ក់្ដ លដោរពសកាក រៈចាំ

ដពឹះប្ពឹះដត្មួយនិងរ រសមន ក់្ដរៀត្

ដ លដោរពពហ ដរព 

ដប្រៀរបាននរងទសក្រមន ក្់មន

ដៅហេ យដប្ចើនដ លដត្ងដត្ដឈាា ឹះ

ោន ។ 

ររូដ្ប្ត្វូរដប្មើដៅហេ យទាំងដនាឹះ 

ដហើយដៅហេ យមន ក្់ៗមនការរង្ហគ



 

 

 

រ់និងរញ្ជា ឱយដ្ដធេ ីការដែសងៗោន ។ 

ដររដនឹះដធេ ីឱយដ្ទល់ ា្ំនិត្មិន រ

ងជាប្រកាន់យក្ជាំហរណាមួយ 

ឬអន វត្ាមួយណាដ ើយ។ មា៉ាងដរៀត្ 

ររូដ្មិនអាចត្ប្មូវចិត្ាដៅហេ យៗ

ដ លមិនច ឹះសប្មងុោន ដនាឹះដ ើយ។ 

 រឯីទសក្រមន ក្់ដរៀត្មនដៅហេ យ

ដត្មន ក់្។ ររូដ្ រងព៊ីត្ប្មូវការ 

និងចាំណង់ចាំណូលចិត្ា

ដៅហេ យររស់ខល នួ។ 

ដ្មិនសូវខេល់ខ្ជេ យ 

ព៊ីដប្ពឹះដ្មនជាំហរនិងមោ៌ា  ៏ប្ត្រ

មប្ត្វូដ លខល នួដ្ប្ត្ូវដប្ជើសដរសី។ 

 ូដចនឹះ រ រសទាំងព៊ីរមិនដសា ើោន ។ 

មន ក្់រដប្មើដៅហេ យដត្មួយមិនសូវ

ដនឿយហត្់ មិនសូវខេល់ខ្ជេ យដប្ចើន។ 



 

 

 

 រឯីមន ក្់ដរៀត្ 

រដប្មើដៅហេ យដប្ចើននាក្់ 

ដហើយដៅហេ យទាំងដនាឹះដឈាា ឹះោន  

មិនច ឹះសប្មងុនរងោន ។ 

ររូដ្រងរ ក្ខ ដវរនា ខេល់ខ្ជេ យ 

មិន រងជាប្ត្ូវរាំដពញចិត្ាមួយណា

ដច្ចលមួយណា និងដធេ ីយ៉ា ង ូចដមាច 

ដ ើមប៊ីត្ប្មូវត្តមចិត្ាដៅហេ យទាំង

ដនាឹះ។ 

       រនាា រ់ព៊ីភសត ុត្តងទាំង យបា

នរញ្ជា ក្់ចាស់ព៊ីវត្ាមនររស់អល់

ដ ឹះជាមា ស់ និងជា

ប្ពឹះដត្មួយអងគដ លដ្ប្ត្ូវដោរពស

កាក រៈ។ 

្រប៊ីដយើងដសេ ងយល់អាំព៊ីការរដងក ើត្រ

រស់ប្រង់ចាំដពឹះចប្ក្វាលនិងមន សស



 

 

 

ដោក្ 

និងដសេងយល់អាំព៊ី្ត្ិរណឌ ិត្ររស់

ប្រង់ក្ន ុងការរដងក ើត្ដនឹះ។ 

ការរដងក ើត្ដោក្ 

       ដោក្៊ីយ៍ដនឹះមនដមឃ ដែន ៊ី 

ផ្លក យ កា ក្់ស ៊ី សម ប្រ រ ក្ខជាត្ិ 

និងសពេសត្េទាំង យ 

្ឺអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរដងក ើត្

ព៊ីោា នឱយមន 

 ូចប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

فُُرونَ   أَئِنَُّكم    قُل    چ ضَ    َخلَقَ   بِالَِّذي  لَتَك    األَر 

َمي نِ   فِي عَلُونَ   يَو  ال عَالَ   َربُّ   ِلكَ ذَ   أَندَاد ا  لَهُ   َوتَج 

قَِها  ِمن  َرَواِسيَ   فِيَها  َوَجعَلَ    ٩  ِمين َوبَارَ   فَو 

بَعَةِ        فِي أَق َواتََها   فِيَها  َوقَدَّرَ   فِيَها  كَ  أَيَّام    أَر 

تََوى  ثُمَّ   ١٠  لِّلسَّائِِلين  َسَواء   السَّمَ        إِلَى  اس 



 

 

 

ِض   لََها  فَقَالَ       دَُخان    َوِهيَ   اء   اِئ تِيَا  َوِلألَر 

ع ا ه ا   أَو    َطو   ١١  َطائِِعين  أَتَي نَا  قَالَتَا        َكر 

َمي نِ   فِي  َسَماَوات    َسب عَ   فَقََضاُهنَّ    َحى  يَو    َوأَو 

َرَها  َسَماء      ُكلِّ   فِي  الدُّن يَا  السََّماء  َوَزيَّنَّا   أَم 

 

ال         ال عَِزيزِ       تَق ِديرُ   ذَِلكَ   ظ اَوِحف    بَِمَصابِيحَ 

 ١٢ - ٩سورة فصلت: چ   ١٢   َعِليم

មនន័យថា : «ឱមូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្មនប្រសាសន៍ថា :« 

ពួក្អនក្ក្ាំព ងប្រឆ្ាំងជាំទស់នរងអ

ល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ដ លបានរដងក ើត្ដែន ៊ីក្ន ុងរយៈដព

លព៊ីរនែៃ។ ពួក្អនក្រដងក ើត្ន ្ូ 

សប្មរ់ប្រង់ក្ន ុងការដោរពសកាក រៈ។ 

ប្រង់្ឺជាប្ពឹះជាមា ស់ននសក្លដោក្

ទាំងមូល។ 



 

 

 

ប្រង់បានរដងក ើត្ភន ាំទ ាំង យ

ជាដោលប្្រឹះសប្មរ់ររ់លាំនរងដែន

 ៊ី ដហើយប្រង់បានប្រទនពរជ័យ 

និងបានក្ាំណត្់ដសបៀងអាហរសប្ម

រ់ដែន ៊ីក្ន ុងរយៈដពលរួននែៃជាព័ត្៌ា

មនសប្មរ់អនក្ដ លសួរចង់ រងព៊ី

ដរឿងដនឹះ។ រនាា រ់មក្ 

ប្រង់បានយងដៅរដងក ើត្ដមឃ 

ខណៈដមឃដៅជាដែសងដៅដ ើយ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូដៅកាន់ដម

ឃនិងដែន ៊ីថា 

:«ចូរសាា រ់ត្តមរង្ហគ រ់ដយើង 

ដទឹះដដ្ឋយសា ័ប្្ចិត្ា ឬដដ្ឋយ

រងខ ាំចិត្ា»។ 

ដមឃនិងដែន ៊ីបានដ ា្ ើយត្រដៅ

ប្រង់វញិថា :« ពួក្ដយើងដក្ើត្ជាដមឃ 



 

 

 

ដក្ើត្ជា ៊ីដដ្ឋយសាា រ់ត្តមរង្ហគ រ់ប្រ

ង់»។ 

អល់ដ ឹះប្រង់បានរដងក ើត្ដមឃប្បាាំព៊ី

រជាន់ក្ន ុងរយៈដពលព៊ីរនែៃ។ 

ប្រង់បានប្ត្តស់រង្ហគ រ់ដមឃជាន់

ន៊ីមួយៗ 

ត្តមការសពវ ប្ពឹះរ័យនិងការរង្ហគ រ់

រញ្ជា ររស់ប្រង់ 

ដហើយប្រង់បានដត្ងលមអដមឃដោក្៊ី

យ៍ 

ដដ្ឋយមនហវ ងូត្តរារឹះភា ឺដចងច្ចាំង 

និងមនដរវត្តយមរារាាំងពួក្រិសា

ចដ ល

ចង់ដៅលួចសាា រ់ ាំណរងដលើដមឃ»។  

ដនឹះ្ឺជាប្ក្រត្យប្ក្មក្ាំណត្់ដដ្ឋយប្ពឹះ

ជាមា ស់ ៏មហខ្ជា ាំងកាា  



 

 

 

និងមហព រធិ ៏អសាា រយ 

 រងប្ជួត្ប្ជារទាំងអស់»។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

السََّماَوا  أَنَّ                َكفَُروا  الَِّذينَ     يَرَ   أََولَم  

ضَ   تِ  مِ    َوَجعَل نَا  فَفَتَق نَاُهَما  َرت ق ا  َكانَتَا  َواألَر 

ء         ُكلَّ   ال َماء  نَ  ِمنُون  أَفَلَ   َحّي    َشي  ٣٠  يُؤ 

ِض   فِي  َوَجعَل نَا     تَِميدَ   أَن  َرَواِسيَ          األَر 

ا  فِيَها  َوَجعَل نَا  بِِهم   تَدُون   لَعَلَُّهم    ُسبُل    فَِجاج    يَه 

فُوظ ا  َسق ف ا  السََّماء  َوَجعَل نَا  ٣١ ح     َعن    َوُهم    مَّ

 - ٣٠سورة األنبياء: چ   ٣٢  ُمع ِرُضون  آيَاتَِها

٣٢ 

មនន័យថា : 

«ដត្ើពួក្អនក្ោា នជាំដនឿមិន រងដរឬ

?ដមឃនិងដែន ៊ីដ ើមដ ើយជា  ាំដត្



 

 

 

មួយ 

រនាា រ់មក្ដយើងបានរាំ ដរក្វាទាំង

ព៊ីរ 

ដហើយដយើងបានរដងក ើត្អេ ីប្្រ់យ៉ា ង

ឱយមនជ៊ីវតិ្រស់ដដ្ឋយសារររក្។ 

ដត្ើពួក្ដ្ព ាំប្ពមដជឿដរឬ? 

ដយើងបានរដងក ើត្ភន ាំដៅដលើដែន ៊ី 

ដ ើមប៊ីក្ ាំឱយដែន ៊ីរញ្ជ យួរងកជាដប្ោឹះ

ថាន ក់្ ល់ពួក្ដ្ 

ដហើយបានរដងក ើត្ឱយមនែល វូធាំរូោ

យ។សងឃរម

ថាពួក្ដ្អាចដសេងរក្ការរក្

ស ៊ីចិញ្ា រមជ៊ីវតិ្ររស់ពួក្ដ្។ 

ដយើងបានរដងក ើត្ដមឃជា ាំរូលការ

ពរពួក្ដ្ ដហើយពួក្ដ្នាាំោន



 

 

 

ង្ហក្ដចញព៊ីសញ្ជា ភសត ុត្តងររស់ដយើ

ង»។  

       ចប្ក្វាលដយើងដនឹះ 

អល់ដ ឹះរដងក ើត្មក្ប្រក្រដដ្ឋយ្

ត្ិរណឌ ិត្ ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាម 

ដ លមិនអាច្ណនាបាន។ប្្រ់ដែន

ក្ទាំងអស់ននចប្ក្វាលមនរងករ់នូ

វ្តិ្រណឌ ិត្ ៏ធាំដធងនិងមនសញ្ជា

ភសត ុត្តង ៏អសាា រយ។ 

ដរើសិនជាអនក្ប្ត្ិឹះរឹិះពិច្ចរណាចាំដពឹះ

សញ្ជា ភសត ុត្តងណាមួយដនាឹះ 

អនក្នរងប្ររឹះដឃើញភាពអសាា រយដៅក្ន ុ

ងដនាឹះ។ 

ចូរប្ក្ដ ក្ដមើលភាពអសាា រយននការរ

ដងក ើត្ររស់អល់ដ ឹះទក្់រង

នរងរ ក្ខជាតិ្ ដ លដសា ើរដត្ោា នសា រក្ 



 

 

 

ឫស 

និងដែាររស់វាណាមួយដ លមិនមន

ប្រដយជន៍ដសាឹះដនាឹះដរ។ 

ពួក្វា្ឺស រធដត្មនែលប្រដយជន៍

ដ លប្បាជាា ររស់មន សសមិនអាចព

ណ៌ានាឱយអស់ដសចក្ា ៊ីបានដ ើយ។ 

ចូរពិនិត្យដមើលចរនាររក្ហូរក្ន ុងសរ

នសឫសតូ្ចឆ្ា ររន់ដខាយ 

ដ លដសា ើរដត្ដមើលមិនដឃើញ 

ទល់ដត្ដមើលពិនិត្យឱយលអ ិត្លអន់ 

ដរើរដឃើញ។ 

ដហត្ អេ ីបានជាសរនសឫសឆ្ា រៗទាំង

ដនឹះមនថាមពលអាចប្សូរយក្ររក្

ព៊ីដប្កាមដៅដលើចិញ្ា រមដ ើមនិងសា រក្

បាន។ ចរនាររក្ទាំងដនាឹះដចក្ច្ចយ 

ដៅត្តមត្ប្មូវការ 



 

 

 

និងលរធភាពររស់វា។ 

រនាា រ់មក្ដរៀត្ 

សរនសឫសឆ្ា រៗដនាឹះរាំ ដរក្ជាសរនស

លអ ិត្ៗត្ដៅដរៀត្ 

ដ លដយើងមិនអាចដមើលយល់។ 

ចូរពិនិត្យ ាំដណើរដចញផ្លក ននរ ក្ខជាតិ្

ព៊ី ាំណាក្់កាល

មួយដៅ ាំណាក់្កាលមួយ 

មនការវវិឌឍន៍ ូចជា្ភ៌ាក្ន ុងនែាមា

យដ លដយើងមិនអាចដមើលដឃើញផ្លា

ល់នរងដភនក្។ 

ដប្កាយដពលប្ជឹុះសា រក្អស់ 

រ ក្ខជាតិ្ដប្រៀរបាននរងអងកត់្អ សមួ

យដ ើមោា នសា រក្និងផ្លក ។ រនាា រ់មក្ 

ប្ពឹះជាមា ស់បានរដងក ើត្ឱយរ ក្ខជាត្ិ

ដនាឹះមនសា រក្  ឹះប្្រ ណា រ់ដ ើម 



 

 

 

ដហើយច្ចរ់ដែាើមោស់ប្តួ្យនិងដចញ

ផ្លក ។ 

សា រក្ទាំងដនាឹះមនតួ្នារ៊ីការពរផ្លក

និងដែាព៊ីឥរធិពលននអាកា

សធាត្ ដៅា  និងប្ត្ជាក្់ 

និងការពរជាំងឺដែសងៗ។ 

រនាា រ់ព៊ីដចញផ្លក ដហើយ 

រ ក្ខជាត្ិបានរញ្ជ នូសារធាត្ ចិញ្ា រម

ជាចាំណ៊ី សប្មរ់ចិញ្ា រម

ផ្លក ត្តមចរនធ ននសរនសឫស ៏តូ្ចឆ្ា រ 

ដប្រៀរ ូចជាទរក្ក្ន ុងនែាក្ាំព ងររួ

លសារធាត្ ចិញ្ា រមព៊ីមា យ។ 

ប្ពឹះជាមា ស់បានែាល់ការចិញ្ា រមរ៊ីបា

ច់ 

ដែរក្ា ល់ផ្លក ទាំងដនាឹះឱយដក្ើត្ជាដែា

រហូត្ ល់រ ាំ 



 

 

 

ដហើយមន សសអាចដរឹះយក្មក្ររួល

ទនយ៉ា ងឆ្ៃ ញ់ពិសារ 

ដ ល ាំរូងដ ើយរ ក្ខជាត្ិដនឹះ 

ប្ោន់ដត្ជាអងកត្់ដ ើដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ។ 

       ដៅដពលដ លអនក្ប្ក្ដ ក្ដមើល

ដែន ៊ី 

ដត្ើដ្រដងក ើត្ដ ើងយ៉ា ង ូចដមាច? 

អនក្ដមើលដឃើញ

ថាដែន ៊ីដនឹះជាសញ្ជា ភសត ុត្តង ៏ធាំវ ិ

ដសសវសិាលរាំែ ត្ររស់ប្ពឹះជាមា ស់

ដ លបានរដងក ើត្។ ប្រង់បាន

រដងក ើត្ដែន ៊ីដប្រៀរ ូចជា 

ក្ប្មល ៏រារដសា ើ 

ោត្សនធ រងធាំរូោយ 

ង្ហយប្សួលសប្មរ់ឱយមន សសរស់ដៅ។ 

ប្រង់បានរដងក ើត្ឱយមនជ៊ីវភាពរស់



 

 

 

ដៅនិងចាំណ៊ីអាហរដៅដលើដែន ៊ី

ដនឹះ។ ប្រង់រដងក ើត្ឱយមនែល វូ 

សប្មរ់ឱយពួក្ដ្ដធេ ី ាំដណើរនិង រក្

ជញ្ជ នូ 

ដហើយប្រង់បានរដងក ើត្ភន ាំសប្មរ់ររ់

លាំនរងដែន ៊ី។ 

ប្រង់បានពប្ង៊ីក្ដែន ៊ីឱយមនរាំហាំ

ធាំរូោយនែាខ្ជងដលើសប្មរ់

អនក្ដៅរស់ ដហើយនែាដប្កាម

សប្មរ់អនក្សាា រ់។ 

ចូរប្ក្ដ ក្ដមើល្នាងភព 

ដ លមនប្ពឹះអារិត្យ ប្ពឹះចស្រនា  

ផ្លក យទាំង យក្ាំព ងដធេ ីចលនា។ 

ដត្ើដហត្ អេ ីបានជាភពទាំង យម

នចលនាត្តមប្ក្រត្យប្ក្ម

ក្ាំណត្់ជាប្រព័នធ។ 



 

 

 

ក្ន ុងប្រព័នធចលនាដនឹះមនភាពខ ស

ោន រវាងយរ់និងនែៃ រ ូវកាល 

អាកាសធាត្ ដៅា និងប្ត្ជាក្់។ 

ប្ក្រត្យប្ក្មជាប្រព័នធ ដនឹះមនែលប្រ

ដយជន៍សប្មរ់ប្្រ់សភាវៈទាំង 

យប្្រ់ប្រដភរដ លរស់ដៅ

ដលើដែន ៊ី ទាំងសត្េនិងរ ក្ខជាត្ិ។ 

       ចូរពិនិត្យសដងកត្ដមើលការរដងក ើ

ត្ដមឃ ប្ក្ដ ក្ដមើលមាងដហើយ 

មាងដរៀត្ អនក្នរងដឃើញថា 

ដមឃ្ឺជាសញ្ជា ភសត ុត្តង ៏ឧត្ត ុងគឧ

ត្ាមរាំែ ត្ទាំងក្មពស់ រាំហាំ 

និងភាពមាំមួនររស់វា។ 

វាោា នសសរជារប្ម ោា នរមពក្់ពយួ រ។ 

ក៏្រ៉ា ដនាវាឋិត្ដៅមាំមួនដដ្ឋយអាន 

ភាពររស់អល់ដ ឹះដ លប្រង់ជា



 

 

 

អនក្រក្ាដមឃនិងដែន ៊ីមិនឱយមន

ការរដង្ហគ ឹះរដងគ ើ។ 

       ដៅដពលដ លអនក្សមា រងដមើលពិ

ភពដោក្និងធាត្ ែស ាំររស់វា ប្រព័នធ

ររស់វាដ លស ប្ក្រត្

ឥត្ដខ្ជា ឹះ្ឺស រធដត្ជាភសត ុត្តងរញ្ជា

ក្់ព៊ីអាន 

ភាព ៏មហិមរឥត្ដខ្ជា ឹះររស់អល់

ដ ឹះ 

និងមហព រធិររស់ប្រង់ក្ន ុងការរដងក ើ

ត្។ មា៉ាងដរៀត្ រង្ហា ញព៊ី្ត្ិរណឌ ិត្ 

ភាពលអ ិត្លអន់ 

និងភាពម៉ាត្់ចត្់ររស់ប្រង់ ៏ដពញ

ដលញ 

ដប្រៀរ ូចជាែាឹះមួយខនងដ លដ្សា

ងសង់ដ ើងយ៉ា ងដពញលក្ខណៈ មាំ



 

 

 

មួនោា នខេ ឹះចដនាា ឹះប្ត្ង់ណាដ ើយ។ 

ដមឃមន ាំរូលខពស់ែ ត្ព៊ី ដែន ៊ី 

ដហើយដែន ៊ីដប្រៀរបាន ូចជាក្ប្ម

លរារដសា ើរសប្មរ់សត្េដោក្រស់ដៅ។ 

ប្ពឹះអារិត្យ ប្ពឹះចស្រនាជាចដងកៀង

រាំភា ឺភពដែន ៊ី 

ផ្លក យទាំង យជាអាំពូលរាំភា ឺ 

និងជាដប្្ឿងត្ រដត្ងលមអសប្មរ់

ដែន ៊ី 

និងជាសញ្ជា រង្ហា ញែល វូសប្មរ់អនក្ ាំ

ដណើរែងដ រ។ ដលើសព៊ីដនឹះ 

ភពដែន ៊ីដពរដពញដៅដដ្ឋយវត្ថ ុម

នត្នមា 

ដរ៉សពេដររយ៉ា ងដ លរងករ់ដៅដប្កា

ម ៊ីដប្រៀរបាននរងដសបៀងអាហរដ 

លដ្សត ុក្រ ក្។ 



 

 

 

អេ ីៗប្្រ់ដររយ៉ា ងស រធដត្មនប្រ

ដយជន៍សប្មរ់ដែន ៊ី 

រ ក្ខជាត្ិប្្រ់ប្រដភរសប្មរ់ដប្រើប្បា

ស់ជាអត្ថ ប្រដយជន៍ដែសងៗ 

សត្វ ប្្រ់ប្រដភរសប្មរ់រដប្មើែល

ប្រដយជន៍ ល់ភពដែន ៊ី ូចជា 

រ ក្ដធេ ីជាយនជាំនិឹះ រតឺ្យក្ររក្ដដ្ឋឹះ 

យក្សាច់ជាចាំណ៊ីអាហរ 

យក្ដរាមនិងដសបក្

ដធេ ីជាសដមាៀក្រាំពក្់ 

ដហើយសត្េខា ឹះដរៀត្អាចយក្ដធេ ីជាឆ្ា ាំ

ការពរ។ ប្រង់បានរដងក ើត្មន សស 

ដប្រៀរ ូចជាដសាចប្្រ់

ប្្ងដែន ៊ីត្ាំណាងឱយប្ពឹះជាមា ស់  

មនសិរធិច្ចត់្ដចងការង្ហរប្្រ់ប្្ង

ត្តមការរង្ហគ រ់រញ្ជា ររស់ប្រង់។ 



 

 

 

        ដរើសិនជាអនក្ពិនិត្យឱយស ៊ីជ

ដប្ៅដៅដលើពិភពដោក្ទាំងមូលឬ

ប្ជងុណាមួយ អនក្នរងដមើល

ដឃើញភាពអសាា រយររស់វា។ 

ដរើសិនជាអនក្ពិនិត្យឱយម៉ាត្់ចត្់ 

ដមើលដដ្ឋយជាំហរអពាប្ក្រត្ ស ចរតិ្ 

ប្ជឹះ

សាអ ត្ព៊ីចាំណងក្ិដលសនិងប្រនពណ៊ីនិ

យមដនាឹះ 

អនក្នរងមនការដជឿជាក្់យ៉ា ងចាស់

ថាពិភពដោក្ដនឹះមនប្ពឹះជាអនក្រ

ដងក ើត្ 

ប្រង់ជាប្ពឹះដ លប្រក្រដដ្ឋយ្ត្ិរ

ណឌ ិត្ អាន ភាពខ្ជា ាំងកាា  និង

មនព រធិយល់ រងខពង់ខពស់។ 

ប្រង់ក្ាំណត្់ប្ក្រត្យប្ក្ម 



 

 

 

ដរៀរចាំពិភពដោក្ឱយមនរដរៀរជា

ប្រព័នធ។ មា៉ាងវញិដរៀត្ 

ប្ពឹះជាមា ស់មិនអាចមនព៊ីរអងគជា

ដ្ឋច់ខ្ជត្។ 

ក៏្រ៉ា ដនាមនប្ពឹះដត្មួយ្ត់្។ 

ោា នប្ពឹះណាដែសងដប្ៅព៊ីប្រង់ដ ើយ។ 

ដរើសិនជាដៅដលើដមឃនិងដៅដលើដែ

ន ៊ីដនឹះ 

មនប្ពឹះដែសងដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះដនាឹះ 

ដមឃនិងដែន ៊ីនរងប្ត្វូវនិាសមហនា

រាយ 

ប្រព័នធ ប្្រ់ប្្ងពិភពដោក្ប្ត្ូវរង

ការខូចខ្ជត្ 

ដហើយែលប្រដយជន៍ទាំង យនរង

ប្ត្វូអសក្មា។ 



 

 

 

       ដរើសិនជាអនក្ដៅដត្ប្រដក្ក្ថា 

ោា នប្ពឹះរដងក ើត្ដោក្ដនាឹះ 

ច ឹះអនក្និយយយ៉ា ងដម៉ាចដៅវញិ 

ចាំដពឹះរូម៉ា ស ៊ីនរូមររក្រាងមូលប្រដវ

ងដៅដក្បរ

រដនា ដ លដ្ែលិត្និង ាំដ ើងម៉ា ស ៊ី

នយ៉ា ងលអឥត្ដខ្ជា ឹះ? ឧរក្រណ៍

ដប្រើប្បាស់សប្មរ់ដប្្ឿងម៉ា ស ៊ីនដនឹះ 

ដ្បានវាស់សា ង់និងក្ាំណត្់ម ខង្ហរ

វាយ៉ា ងចាស់ោស់។ 

ោា នចាំណ ចណាខេឹះខ្ជត្ទាំងដប្្ឿងរ

 រកិាខ និងប្រង់ប្ទយររស់វា។ 

មួយវញិដរៀត្ 

ដៅក្ន ុងចមក រមនដ្ឋាំដ ើមដ ើប្្រ់

ប្រដភរ 

ដហើយម៉ា ស ៊ីនដនាឹះរូមររក្ដប្សាចប្ស



 

 

 

រ់ប្្រ់ប្ោន់មិនដ លខក្ខ្ជន 

មនអនក្សមអ ត្ ៊ី 

មនអនក្ប្រមូលកាក្សាំណល់ 

មនអនក្ដែទាំចមក រប្្រ់ដែនក្ទាំង

អស់។ 

ចមក រដនឹះមិនដ លរងែលរ៉ាឹះពល់ 

ដហើយ

ក្៏ោា នអេ ីដធេ ីឱយខូចខ្ជត្ ល់ដែាដ ើ

ទាំងដនាឹះដ រ។ 

ដ្បានក្ាំណត់្ត្នមាក្ាល ៊ីចមក រន៊ី

មួយៗដៅត្តមត្ប្មូវការអនក្រិញ 

ត្តមប្រដភរដែាដ ើ។ 

       ដត្ើអនក្យល់ថា 

ដនឹះវាអាចដក្ើត្ដ ើងប្ពមោន ដដ្ឋយ

ោា នអនក្ដធេ ី ោា នអនក្រដងក ើត្ 

និងោា នអនក្ដរៀរចាំដរឬ? 



 

 

 

ដ្ររួលសាគ ល់ថា 

ពិត្ជាមនរូម៉ា ស ៊ីនរូមររក្និងច

មក រដនាឹះដមន ដត្មិនររួលសាគ ល់ថា 

មនអនក្ដធេ ី មនអនក្ដរៀរចាំ។ 

ដត្ើអនក្្ិត្យ៉ា ង ូចដមាច 

ដរើសិនជាដ្ថា ូដច្ចន ឹះ? 

ដត្ើអនក្្ិត្យ៉ា ងដម៉ាចដ រ? 

ដត្ើអនក្យល់ដឃើញយ៉ា ងដម៉ាចដ រ? 

ដហត្ ែលននការរដងក ើត្ដោក្ 

          រនាា រ់ព៊ីដ ើរប្ត្តច់ចរនិងប្ត្ិឹះ

 រឹិះពិច្ចរណាអាំព៊ីការរដងក ើត្ដោក្ 

ដយើង្រប៊ីដលើក្ដ ើងអាំព៊ីដហត្ ែល 

ដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់រដងក ើត្ដោក្

 ៏ធាំមហសាលនិងភសត ុត្តងមហអ

សាា រយ ក្ន ុងដនាឹះមន ូចជា៖ 



 

 

 

       ១. 

សប្មួលអេ ីប្្រ់យ៉ា ងដ ើមប៊ីមន សសដោ

ក្៖ 

ដៅដពលអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់សដប្ម

ចប្ពឹះរ័យរដងក ើត្អនក្ប្្រ់ប្្ងដែន

 ៊ី ដ លដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្រង់ 

និងដ ើមប៊ីក្សាងសាថ រនាដែន ៊ី 

ប្រង់បានរដងក ើត្សប្មរ់ពួក្ដ្នូវអេ ី

ប្្រ់យ៉ា ងដ ើមប៊ីប្រប្រង់ជ៊ីវតិ្ 

និងការរស់ដៅររស់ពួក្ដ្ឱយបាន

ប្ត្រមប្ត្ូវ 

 ូចប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

رَ  ا    لَُكم  َوَسخَّ األَر     فِي  َوَما  السََّماَواتِ  فِي   مَّ

 ١٣: الجاثية سورة    چ خت  َجِميع ا     ِض 



 

 

 

មនន័យថា : 

«ប្រង់បានសប្មួល ល់ពួក្អនក្ឱយទ

ញយក្ែលប្រដយ

ជន៍ព៊ីអេ ីដ លដៅដលើដមឃនិងអេ ីដ 

លដៅដលើដែន ៊ី។ 

ទាំងអស់ដនឹះជាការប្រទនមក្អាំព៊ី

ប្រង់»។ 

 អល់ដ ឹះជា

មា ស់បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

چ 

ضَ َواألَ   السََّماَواتِ    َخلَقَ   الَِّذي للّاُ  مِ   َوأَنَزلَ   ر 

َرجَ   َماء  السََّماء  نَ  ِرز    الثََّمَراتِ   ِمنَ   بِهِ    فَأَخ 

رَ   لَُّكم    ق ا ِريَ   ال فُل كَ   لَُكمُ   َوَسخَّ رِ   فِي   ِلتَج    ال بَح 

ِرهِ     رَ   بِأَم  ر  ٣٢  األَن َهار  لَُكمُ     َوَسخَّ لَكُ   َوَسخَّ

سَ    مُ  رَ   ائِبَينَ دَ     َوال قََمرَ   الشَّم   اللَّي لَ   لَُكمُ   َوَسخَّ

 



 

 

 

ن  َوآتَاُكم   ٣٣  َوالنََّهار َوإِن  َسأَل تُُموهُ   َما  ُكلِّ   ّمِ

ُصوَها  لَ    للّاِ   نِع َمةَ   تَعُدُّوا     لَ   اإِلنَسانَ   إِنَّ   تُح 

 ٣٤ - ٣٢سورة إبراهيم: چ   ٣٤  َكفَّار  َظلُوم  

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់បានរដងក ើត្ដមឃ

ទាំងប្បាាំព៊ីរជាន់និងដែន ៊ី 

ដហើយប្រង់បានរញ្ច ុ ឹះររក្ព៊ីដលើដមឃ។ 

ដដ្ឋយសារររក្ដភាៀងដនឹះ 

ដធេ ីឱយរ ក្ខជាត្ិមនែោន ែលជាដប្្ឿ

ងប្រប្រង់ជ៊ីវភាពរស់ដៅររស់ពួក្អន

ក្។ ប្រង់បានសប្មួល ល់ពួក្អនក្ 

ឱយមនរូក្ ក្បា៉ា ល់ 

អាចដរើក្ររដលើររក្ដៅសម ប្រត្តម

ការរង្ហគ រ់ររស់អល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

ប្រង់បានសប្មួល ល់ពួក្អនក្ 

ឱយដចឹះទញយក្ែលប្រដយជន៍ព៊ីររ



 

 

 

ក្រដនា។ ប្រង់ប្រទនជូនពួក្អនក្ 

ត្តមដត្អេ ីដ លពួក្អនក្រួងសួងស ាំ

ប្រង់។ ដរើសិនជា 

ពួក្អនក្្ណនាពរជ័យររស់អល់

ដ ឹះ 

្ឺពួក្អនក្មិនអាច្ណនាបាន

ជាដ្ឋច់ខ្ជត្។ ពិត្ណាស់ 

មន សសដោក្ភា្ដប្ចើនដត្ងដត្ប្រ

ប្ពរត្ា ិអាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ាចាំដពឹះខល នួឯង 

ដហើយជាំទស់នរងពរជ័យររស់អល់

ដ ឹះ»។ 

       ២. ពិត្ណាស់ ដមឃ 

 ៊ីនិងអេ ីៗទាំងអស់ដៅដលើដោក្ដនឹះ 

ជាសាក្ស៊ីរញ្ជា ក្់ព៊ីភាពជាប្ពឹះ

ជាមា ស់ររស់ប្រង់ 

ដហើយជាភសត ុត្តងរញ្ជា ក្់



 

 

 

ព៊ីភាពមនដត្មួយររស់ប្រង់ 

ព៊ីដប្ពឹះរញ្ជា សាំខ្ជន់រាំែ ត្ដៅក្ន ុង

ដោក្ 

្ឺការររួលសាគ ល់ភាពជាប្ពឹះជាមា ស់

ររស់អល់ដ ឹះ និងមនជាំដនឿចាំដពឹះ

ភាពជាប្ពឹះដត្មួយ្ត្់ររស់ប្រង់។ 

ប្រង់បានរង្ហា ញសាក្ស៊ី 

និងបានែាល់សញ្ជា ភសត ុត្តង ៏ធាំដធ

ងរាំែ ត្ 

ដហើយប្រង់បានែាល់អាំណឹះអាំណាង ៏ពិ

ដសសរាំែ ត្។ អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ប្រង់បានរដងក ើត្ដមឃ រដងក ើត្ ៊ី 

និងរដងក ើត្អេ ីៗទាំង យ 

ជាសាក្ស៊ីរញ្ជា ក់្ព៊ីដរឿងដនឹះ។  ូដចនឹះ 

ដរើរក្ន ុង្មព ៊ីរអាល់្ួរអានមនព

ណ៌ានាដប្ចើនអាំព៊ីដរឿងដនឹះ  ូចជា៖ 



 

 

 

 ٤٦سورة الروم: چ   آيَاتِهِ   َوِمن  چ 

មនន័យថា : 

«អាំព៊ីសញ្ជា ភសត ុត្តងររស់ប្រង់»។ 

 ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

ِض   السََّماَواتِ    َخل قُ   آيَاتِهِ   َوِمن  چ  چ   َواألَر 

 ٢٩سورة الشورى: 

មនន័យថា 

:«អាំព៊ីសញ្ជា ភសត ុត្តងររស់ប្រង់្ឺការ

រដងក ើត្ដមឃនិង ៊ី»។ 

قَ   يُِريُكمُ   آيَاتِهِ   ن  َومِ چ  ف ا     ال بَر  چ   َوَطَمع ا  َخو 

 ٢٤سورة الروم: 

មនន័យថា : 

«អាំព៊ីសញ្ជា ភសត ុត្តងររស់ប្រង់្ឺប្រង់

រង្ហា ញឱយពួក្អនក្ដឃើញដែាក្រដនាា រ 



 

 

 

ពួក្អនក្ខ្ជា ចរនា ឹះបាញ់និងប្បាថាន ច

ង់បានររក្ដភាៀង»។ 

ضُ   السََّماء  تَقُومَ   أَن  آيَاتِهِ   َوِمن  چ  پ   َواألَر 

 ٢٥سورة الروم:   چ 

មនន័យថា : 

«អាំព៊ីសញ្ជា ភសត ុត្តងររស់ប្រង់ 

្ឺដមឃនិងដែន ៊ីឋិត្ដៅ្ង់វងស 

ត្តមរររញ្ជា ររស់ប្រង់»។ 

       ៣. 

វាជាសាក្ស៊ីរញ្ជា ក់្ព៊ីនែៃរស់ដ ើងវញិ៖ 

ជាការពិត្ណាស់ ជ៊ីវតិ្មនព៊ីរ 

្ឺជ៊ីវតិ្ដោក្៊ីយ៍ និងជ៊ីវតិ្ររដោក្ 

ដហើយជ៊ីវតិ្ររដោក្ជាជ៊ីវតិ្រស់ដៅពិ

ត្ប្បាក្ ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

و    إِلَّ    الدُّن يَا  ال َحيَاةُ   َهِذهِ   َوَما ا  َوإِنَّ   َولَِعب    لَه 

يَع لَُمو  َكانُوا   لَو    ال َحيََوانُ   لَِهيَ      اآلِخَرةَ   لدَّارَ 

 ٦٤سورة العنكبوت: چ   ٦٤  ن

មនន័យថា : «ជ៊ីវតិ្ដោក្៊ីយ៍ដនឹះ 

ោា នអេ ីដប្ៅព៊ីការដលងដសើចសរាយ 

ដហើយឋានររដោក្ដនាឹះដរដ លជាជ៊ី

 វតិ្រស់ដៅយ៉ា ងពិត្ប្បាក្ ។ 

ដរើសិនជាពួក្ដ្ រងព៊ីដរឿងដនឹះ 

ពួក្ដ្នរងមិនឱយត្នមា

ដោក្៊ីយ៍ដនឹះជាងររដោក្ដនាឹះដ ើយ

»។  

ដោក្ខ្ជងម ខជាក្ដនាងដ លររួល

បាននូវការជាំន ាំជប្មឹះ 

និងការត្រសនង 

ជាជ៊ីវតិ្ដសាយស ខអមត្ៈ 



 

 

 

ដហើយក៏្ជាជ៊ីវតិ្ដ លនរងរងទរ ណ

ក្មា ៏អមត្ៈដ រ។  

       ដដ្ឋយដហត្ ថាឋានររដោក្ដនឹះ

មន សសនរងមិនអាចឈានដៅ ល់

ដនាឹះដរ ល ឹះប្ត្តដត្ដ្សាា រ់ ដហើយប្ពឹះ

នរងរដងក ើត្ដ្ឱយរស់ដ ើងវញិ 

ដប្កាយដពលសាា រ់។ 

ចាំដពឹះអនក្ដ លដ្ឋច់រាំនាក្់រាំនងជា

មួយនរងប្ពឹះជាមា ស់ 

និសស័យព៊ីក្ាំដណើត្ររស់ដ្ដ ើរែយ

ដប្កាយ ដហើយរញ្ជា ររស់ដ្ក្៏អន់។ 

ដ្នរងប្រដក្ក្ជាំទស់ចាំដពឹះដរឿង

ដនឹះ។  ូដចនឹះ 

ដរើរអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរង្ហា

ញអាំណឹះអាំណាង 

និងភសត ុត្តងជាដប្ចើន 



 

 

 

ដ ើមប៊ីឱយមន សសមនជាំដនឿនរងនែៃរស់

ដ ើងវញិ 

ដហើយចិត្ាររស់ដ្មនការដជឿជាក្់ 

ព៊ីដប្ពឹះការរដងក ើត្ដ ើងវញិង្ហយប្សួ

លជាងការរដងក ើត្ដលើក្ ាំរូង។ 

មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ ការរដងក ើត្

ដមឃនិងដែន ៊ីធាំដធងជាងការរ

ដងក ើត្មន សសឱយរស់ដ ើងវញិ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

چ 

ُ   الَِّذي   َوُهوَ  وَ   َوُهوَ   يُِعيدُهُ   ثُمَّ       ال َخل قَ   يَب دَأ أَه 

 ٢٧سورة الروم:  ڄ چ   نُ 

មនន័យថា : «អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ប្រង់ជាអនក្ដ លច្ចរ់ដែាើមរដងក ើត្ 



 

 

 

រនាា រ់មក្ប្រង់នរងរដងក ើត្ដ ើងវញិ 

ដហើយវាង្ហយប្សួលជារ៊ីរាំែ ត្ចាំដពឹះ

ប្រង់»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមន

ប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ِض   السََّماَواتِ   لََخل قُ  بَرُ   َواألَر  ا  َخل قِ    ِمن      أَك 

 ٥٧سورة غافر: چ   لنَّاِس 

មនន័យថា : «ជាការពិត្ណាស់ 

ការរដងក ើត្ដមឃនិងដែន ៊ី 

ធាំដធងជាងការរដងក ើត្មន សស»។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 



 

 

 

چ 

تَرَ   َعَمد           بِغَي رِ   السََّماَواتِ   َرفَعَ   الَِّذي  للّاُ 

نََها تََوى  ثُمَّ   و  ِش   َعلَى  اس  رَ   ال عَر  سَ   َوَسخَّ  الشَّم 

 

ِري           ُكل    َوال قََمرَ  ى  ألََجل    يَج  َسمًّ  يُدَبِّرُ   مُّ

 

رَ  لُ    األَم  تُوقِ   َربُِّكم       اءبِِلقَ   لَعَلَُّكم  اآليَاتِ   يُفَّصِ

 ٢سورة الرعد: چ   ٢  نُون

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរដងក ើត្

ដមឃប្បាាំព៊ីរជាន់ខពស់ែ ត្ព៊ី ៊ីត្តមអា

ន ភាពររស់

ប្រង់ដដ្ឋយោា នសសរ ូចពួក្អនក្បា

នដឃើញផ្លា ល់នរងដភនក្។ 

រនាា រ់មក្ប្រង់្ង់ដលើរលា ័ងក។ 

ការ្ង់

ដ លសក្ា ិសមនរងប្ពឹះក្ិត្ា ិនាមររស់



 

 

 

ប្រង់។ ប្រង់បានរដងក ើត្ប្ពឹះអារិត្យ 

ប្ពឹះចស្រនាសប្មរ់រដប្មើ

ែលប្រដយជន៍ ល់មន សសដោក្។ 

ភពទាំងព៊ីរក្ាំព ងដធេ ីចលនាត្តម្

នាងររស់វា 

រហូត្នែៃររដោក្មក្ ល់។ 

ប្រង់ជាអនក្ដរៀរចាំច្ចត់្ដចងក្ិចាការ

ដោក្៊ីយ៍និងររដោក្។ 

ប្រង់ប្សាយរាំភា ឺភសត ុត្តងទាំង យ 

ដ លរញ្ជា ក្់ព៊ីអាន ភាពររស់ប្រង់។ 

សងឃរមថា 

ពួក្អនក្មនភាពដជឿជាក្់ចាំដពឹះ

នែៃដ លពួក្អនក្នរងដៅជួរប្ពឹះជា

មា ស់ររស់ពួក្អនក្»។ 

       ឱមន សសដោក្ទាំង យ ! 



 

 

 

       ដរើសិនជាប្ពឹះជាមា ស់រដងក ើត្ពិ

ភពដោក្មក្ ដ ើមប៊ីជាប្រដយ

ជន៍សប្មរ់អនក្។ 

ដរើសិនជាអនក្ប្ក្ដ ក្ដមើល

សញ្ជា ភសត ុត្តង អាំណឹះអាំណាង 

និងសាក្ស៊ីទ ាំង យដៅចាំដពឹះម ខ 

អនក្នរងររួលសាគ ល់ថា 

ោា នប្ពឹះជាមា ស់ដ លដ្ប្ត្វូដោរព

សកាក រៈយ៉ា ងពិត្ប្បាក្  

ដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះដ ើយ 

ដហើយប្រង់ោា នន ្ូ។ 

ដរើសិនជាអនក្ រងថា 

ការរដងក ើត្ឱយរស់ដ ើងវញិ 

និងការរស់ដ ើងវញិរនាា រ់ព៊ីសាា រ់ 

វាង្ហយប្សួលជាងការរដងក ើត្ដមឃទាំ

ងប្បាាំព៊ីរជាន់និងដែន ៊ី 



 

 

 

ដហើយអនក្នរងជួរប្ពឹះជាមា ស់ររស់អន

ក្ 

ប្រង់នរងជាំន ាំជប្មឹះត្តមរដងេ ីររស់អន

ក្។ ដរើសិនជាអនក្ រងថា 

ពិភពដោក្ទាំងមូលដោរពសកាក រៈ

ចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ 

ដហើយសត្េដោក្ទាំង យក្ាំព ងដត្

សូប្ត្ធម៌ាដលើក្ត្ដមក ើងប្រង់ដដ្ឋយក្ា ៊ីស

រដសើរនិង រង  ្ណចាំដពឹះប្រង់។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ِ   يَُسبِّحُ  ِض    فِي  َوَما  السََّماَواتِ   فِي  َما  ِِلَّ  األَر 

 ١سورة الجمعة: چ  

មនន័យថា : 

«អេ ីៗប្្រ់ដររយ៉ា ងដៅដលើដមឃទាំ



 

 

 

ងប្បាាំព៊ីរជាន់ 

និងដៅដលើដែន ៊ីក្ាំព ងសូប្ត្ធម៌ាដលើ

ក្ត្ដមក ើង ល់អល់ដ ឹះជាមា ស់»។  

សត្េដោក្ទាំង យប្ការរងគ ាំដោរ

ពដលើក្ត្ដមក ើង ល់ប្រង់ 

 ូចប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា :  

چ 

َ   أَنَّ   تَرَ   أَلَم   ُجدُ    للاَّ السََّماَوا  فِي  َمن   لَهُ     يَس 

ِض   فِي  َوَمن  تِ  سُ   األَر  َوا       َوال قََمرُ   َوالشَّم 

نَ   َوَكثِير    َوالدََّوابُّ    َوالشََّجرُ   َوال ِجبَالُ   لنُُّجومُ   ّمِ

سورة الحج:  ڑ چ   َعلَي هِ   َحقَّ   َوَكثِير     النَّاِس  

١٨ 

មនន័យថា : «ឱមូហាំម៉ា ត្់ 

ដត្ើអនក្ រងដរ? 

រាល់អេ ីៗដៅដលើដមឃទាំងប្បាាំព៊ីរជាន់ 



 

 

 

និងដៅដលើដែន ៊ី ប្ពឹះអារិត្យ 

ប្ពឹះចស្រនា  ផ្លក យទាំង យ ភន ាំ 

ដ ើមដ ើ 

សត្េទាំង យក្ាំព ងប្ការថាេ យ

រងគ ាំដោរព 

ដលើក្ត្ដមក ើង ល់អល់ដ ឹះ។ 

មន សសភា្ដប្ចើនននពួក្អនក្ដ ល

មនជាំដនឿក្៏ប្ការថាេ យ

រងគ ាំចាំដពឹះដយើងែងដ រ។ជាមួយ

ដនាឹះមនមន សសភា្ដប្ចើនដ លោា

នជាំដនឿប្ត្ូវប្ពឹះលិខិត្ក្ាំណត់្ឱយ

ច ឹះនរក្ររួលរងនូវទរ ណក្មា»។  

          មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះសត្េដោក្ទាំង

ដនឹះក្ាំព ងថាេ យរងគ ាំចាំដពឹះប្ពឹះជា

មា ស់ត្តមរដរៀរររស់វា។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

َ        أَنَّ       تَرَ   أَلَم   السَّمَ   فِي  َمن   لَهُ   يَُسبِّحُ   للاَّ

ِض   اَواتِ  قَد            ُكل    َصافَّات    َوالطَّي رُ   َواألَر 

 ٤١سورة النور: ې چ   َصلَتَهُ   َعِلمَ    

មនន័យថា : «ឱមូហាំម៉ា ត្់ 

ដត្ើអនក្ រងដរ? 

រាល់អេ ីៗទាំងអស់ដៅដលើដមឃទាំង

ប្បាាំព៊ីរជាន់ និងដលើដែន ៊ី 

និងសត្េរក្ារក្ស៊ីទ ាំង យសាំកាាំង

សាា រដៅដលើដវហស៍ 

ក្ាំព ងសូប្ត្ធម៌ាត្ដមក ើង ល់

អល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

រាល់សត្េដោក្ទាំងអស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ចងអ ុលរង្ហា ញរ



 

 

 

ដរៀរថាេ យរងគ ាំនិងការសូប្ត្ធម៌ាត្ត

មនិសស័យររស់ពួក្វា»។ 

       ដរើសិនជាខល នួប្បាណររស់អនក្ 

ក្៏ដោរពត្តមប្ក្រត្យប្ក្មររស់ប្រង់ 

ត្តមប្ពឹះលិខិត្ក្ាំណត្់ 

និងការច្ចត់្ដចងររស់អល់ដ ឹះ។ 

ដរឹះ ូង សួត្ទាំងព៊ីរ ដែាើម 

និងអវយវៈរាងកាយទាំងអស់សាា រ់

រង្ហគ រ់ប្ពឹះជាមា ស់ 

ដោរពត្តមការចងអ ុលរង្ហា ញររស់ប្រ

ង់។ 

ប្រង់បានែាល់ឱយអនក្មនជដប្មើស។ 

ដត្ើដប្ពឹះដត្ជដប្មើស

ររស់អនក្រវាងជាំដនឿ 

និងការរ ិដសធជាំដនឿឬ 

ដ លអនក្ស ខចិត្ាដប្ជើសយក្ែទ យុព៊ី



 

 

 

ក្បួ ន ាំដណើរ ៏មនពរជ័យសិរសួីសា ៊ីនន

ពិភពដោក្ជ ាំវញិអនក្ 

ប្ពមទាំងររូកាយររស់អនក្ែងដនាឹះ

? 

       ពិត្ណាស់ 

មន សសដ លមនរញ្ជា ដពញលក្ខណៈ

ដត្ងដត្រដញ្ា ៀស

ខល នួឯងមិនឱយកាា យជា

រ គ្លដ លដធេ ីែទ យុព៊ីពិភពដោក្ ៏

មហធាំរូលាំរូោយដនឹះ។ 

ការរដងក ើត្ 

និងការដលើក្ត្ដមក ើងមន សសដោក្ 

       អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានស

ដប្មចប្ពឹះរ័យ 

រដងក ើត្សត្េដោក្ដ លមនសមត្ថ



 

 

 

ភាពក្ន ុងការសាថ រនាក្សាងភពដែ

ន ៊ី ដហើយសត្េដោក្ដនាឹះ 

្ឺជាមន សសដោក្ហន រងឯង។ 

្តិ្រណឌ ិត្ររស់ប្រង់ត្ប្មូវឱយការរ

ដងក ើត្មន សសដោក្ព៊ីធាត្  ៊ី។ 

ប្រង់បានច្ចរ់ដែាើមរដងក ើត្មន សស

ព៊ី ៊ីឥ ា។ 

រនាា រ់មក្ប្រង់សូនររូរាងមន សសរ

រស់ដយើងឱយមនលក្ខណៈលអ ប្រនព។ 

ល ឹះសូនររូមន សសដពញលក្ខណៈរចួ 

ប្រង់បានែល ុាំប្ពលរងចូល។ 

ដប្កាយដពលែល ុាំប្ពលរងចូល 

ដ្បានកាា យជាមន សសដ លមនររូ

សមបត្ា ិលអស ប្ក្រត្ឥត្ដខ្ជា ឹះ ដចឹះដមើល 

ដចឹះសាា រ់ មនចលនា ដចឹះនិយយ។ 

រនាា រ់មក្ដរៀត្ 



 

 

 

ប្រង់បានឱយមន សសដយើងរស់ដៅក្ន ុង

ឋានសួ ៌្ាររស់ប្ពឹះអងគ  

ដហើយប្រង់បានរដប្ងៀនឱយដ្ដចឹះ

ដៅអេ ីៗទាំង យដ លដ្ប្ត្វូការ។ 

ប្រង់បានអន ញ្ជា ត្ឱយដ្ររួលទន 

ដសាយស ខអេ ីសពេដររយ៉ា ងដៅក្ន ុង

ឋានសួ ៌្ា។ 

ក្៏រ៉ា ដនត ប្រង់បានហមដ្ព៊ីដ ើមដ ើ

មួយដ ើម 

ជាការសាក្លបងររស់ប្រង់ចាំដពឹះដ្

។ អល់ដ ឹះជាមា ស់សពវ ប្ពឹះរ័យចង់

រង្ហា ញព៊ីឋានៈ 

និងក្ិត្ា ិយសររស់មន សស។ 

ប្រង់ក៏្បានរង្ហគ រ់ឱយពួក្ដរវត្តទាំង

 យប្ការរងគ ាំចាំដពឹះមន សស។ 

ពួក្ដរវត្តទាំង យក៏្បានប្ការថាេ



 

 

 

យរងគ ាំមន សស 

ដលើក្ដលងដត្រិសាចប្រដក្ក្មិន

ប្ពមថាេ យរងគ ាំ 

ដដ្ឋយមនចិត្ត ប្ក្អឺត្ប្ក្រម។ 

ប្ពឹះជាមា ស់ប្រង់ដប្កាធខរងចាំដពឹះរិ

សាចដនឹះយ៉ា ងខ្ជា ាំង 

ដប្ពឹះដត្មិនប្ពមសាា រ់ត្តមការរង្ហគ

រ់ដប្រើររស់ប្រង់។ 

ប្រង់បានដ្ឋក់្ផ្លា សាចាំដពឹះពួក្រិសា

ចដនាឹះ 

ឱយប្បាសច្ចក្ព៊ីដមត្តា ក្រ ណាររស់ប្រ

ង់ 

ដដ្ឋយសារការប្ក្អឺត្ប្ក្រមចាំដពឹះប្រ

ង់។ រិសាចដនឹះ 

បានស ាំព៊ីប្ពឹះជាមា ស់ដមត្តា រ ក្ជ៊ីវតិ្

ឱយដ្រស់រហូត្ ល់នែៃររដោក្។ 



 

 

 

ប្រង់ក្៏បានយល់ប្ពម។ 

រិសាចដនឹះប្ចដណននរងអាដ្ឋាំ 

ខណៈដ លប្ពឹះជាមា ស់បានដលើក្ត្

ដមក ើងោត់្ និងពូជអាំរូរររស់ោត្់។ 

វាបានសបែនរងប្ពឹះជាមា ស់ថា 

វានរងពងេក្់ឱយកូ្នដៅអាដ្ឋាំទាំង 

យវដងេង។ វានរងមក្ពងេក្់ព៊ីម ខែង 

ព៊ីដប្កាយែង ព៊ីសាា ាំែង ព៊ីដ េ្ងែង 

ដលើក្

ដលងដត្រដប្មើររស់អល់ដ ឹះដ លម

នចិត្ាសទធ ប្ជឹះថាា  ដសាា ឹះប្ត្ង់ 

និងមនជាំដនឿប្បាក្ ប្រជា

ដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានការពរពួក្ដ្

ព៊ីលបិចក្លនិងការដបាក្រដញ្ជោ ត្ររ

ស់ពួក្រិសាច។ 



 

 

 

ប្រង់ក៏្បានដ្ឋស់ដត្ឿនអាដ្ឋាំឱយប្រងុ

ប្រយ័ត្ន 

ចាំដពឹះលបិចក្លររស់រិសាច។ 

ដប្កាយមក្ 

រិសាចដនឹះបានមក្ពងេក្់អាដ្ឋាំ 

និងប្រពនធ ររស់ោត់្ហវ៉ា 

ដ ើមប៊ីឱយពួក្ោត់្ទាំងព៊ីរដចញព៊ី

ឋានសួ ៌្ានិងអាប្កាត្ខល នួ 

រនាា រ់ព៊ីដ្បានរិរបាាំងដក្រ ាិ៍ខ្ជា សរ

រស់ពួក្ោត្់ទាំងព៊ីរ។ 

រិសាចបានសបែថា 

ដ្ោា នរាំណងអេ ីដប្ៅព៊ីជួយែាល់ ាំរូ

នាា នលអ ៗ ល់អនក្ទាំងព៊ីរដនាឹះដរ។ 

ដ្និយយថា : « ត្តមការពិត្ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ហមពួក្អនក្

ទាំងព៊ីរចាំដពឹះដ ើមដ ើដនាឹះ ដប្ពឹះ



 

 

 

ប្រង់មិនចង់ឱយពួក្អនក្ទាំងព៊ីរហូរ

ដែាដ ើដនាឹះដរ។ ការហូរដែាដ ើដនាឹះ 

វានរងដធេ ីឱយពួក្អនក្កាា យដៅជាពួក្

ដរវត្ត ឬបានរស់ដៅជាអមត្ៈ

ដៅក្ន ុងឋានសួ ៌្ាដនឹះ»។ 

         ដ្ទាំងព៊ីរបានហូរដែាដ ើដ 

លអល់ដ ឹះជាមា ស់ដ លបានហម

ឃាត្់ដនាឹះ។ 

 ូដចនឹះការដ្ឋក់្ពិន័យ ាំរូងរងអស់ 

ដដ្ឋយសារការដលា ើសនរងរររញ្ជា ររ

ស់អល់ដ ឹះ ្ឺប្រង់ដធេ ីឱយខល បួ្បាណ 

ររស់ពួក្ដ្ទាំងព៊ីរអាប្កាត្។ 

រនាា រ់មក្ប្រង់បានរំឭក្ពួក្ដ្ព៊ី

ការដ លប្រង់

បានដ្ឋស់ដត្ឿនពួក្ដ្ឱយប្រងុប្រយ័

ត្នចាំដពឹះលបិចក្លររស់រិសាច។ 



 

 

 

អាដ្ឋាំបានរួងសួងស ាំការអភ័យដទ

សព៊ីប្ពឹះជាមា ស់ររស់ខល នួ 

ដហើយប្រង់ក្៏បានដលើក្ដលងដទសឱយ

ោត់្។ ប្រង់បានដប្ជើសដរសីោត្់ 

ចងអ ុលរង្ហា ញោត់្ 

ដហើយប្រង់រង្ហគ រ់ឱយោត់្ច ឹះព៊ីឋាន

សួ ៌្ា ដ លោត់្ធាា រ់រស់ដៅដនាឹះ 

មក្រស់ដៅដលើដែន ៊ីដនឹះវញិ។ 

ដែន ៊ីដនឹះជារ៊ីសាន ក់្អាប្ស័យរដណាា ឹះ

អាសនន  ដហើយក្ន ុងដែន ៊ីដនឹះ

មនប្រពយសមបត្ា ិសប្មរ់ែគត្់ែគង់កា

ររស់ដៅមួយរយៈដពលខា ៊ី។ 

ប្រង់បានប្បារ់អាដ្ឋាំថា ប្រង់រដងក ើត្

ោត់្ព៊ី ៊ី ោត់្នរងរស់ដៅដលើដែន ៊ី 

ដហើយោត់្នរងសាា រ់ដៅវញិកាា យជា

 ៊ី។ ោត់្នរងរស់ដ ើងវញិដចញព៊ី ៊ី។ 



 

 

 

       អាដ្ឋាំនិងប្រពនធ ររស់ោត់្ហវ៉ា

បានច ឹះមក្កាន់ដែន ៊ី 

និងបានរដងក ើត្កូ្នដៅរនាពូជ

អាំរូរ 

ដហើយពួក្ដ្ទាំងអស់ោន ដោរពសកាក

រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ត្តមអេ ីដ លប្រង់បានរង្ហគ រ់

ដប្រើពួក្ដ្ 

ដហើយកាលដនាឹះអាដ្ឋាំជាណាព៊ីររស់

ប្រង់។ 

       ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លប្បារ់ដយើងព៊ី ាំណរងដនឹះថា : 

چ 

نَاُكم    ثُمَّ   َخلَق نَاُكم    َولَقَد   ر  ا  ِلل َملئَِكةِ   قُل نَا  ثُمَّ   َصوَّ



 

 

 

ُجدُوا   يَكُ    لَم     إِب ِليسَ       إِلَّ   فََسَجدُوا    آلدَمَ      س 

نَ   ن تَ    أَلَّ   َمنَعَكَ   َما  قَالَ    ١١ السَّاِجِدين   ّمِ

ُجدَ  تُكَ   إِذ    س  ن هُ   َخي ر    أَنَا    قَالَ   أََمر  مِ   َخلَق تَنِي  ّمِ

بِط    قَالَ   ١٢  ِطين  ِمن  َوَخلَق تَهُ    نَّار    ن ِمن    فَاه 

ُرج    فِيَها    تَتََكبَّرَ   أَن  لَكَ   يَُكونُ   فََما  اهَ  إِنَّ   فَاخ 

اِغِرين  ِمنَ   كَ  نِي  قَالَ   ١٣  الصَّ     إِلَى  فَأَنِظر 

مِ    الُمنَظِرين  ِمنَ     إِنَّكَ   قَالَ   ١٤    يُب عَثُون  يَو 

َوي تَنِي  فَبَِما  قَالَ   ١٥ ِصَراَطكَ    لَُهم    ألَق عُدَنَّ   أَغ 

تَِقيم   ن   آلتِيَنَُّهم  ثُمَّ   ١٦  ال ُمس  وَ   أَي ِديِهم    بَي نِ   ّمِ

  َولَ   َشَمائِِلِهم    َوَعن  أَي َمانِِهم    َوَعن     َخل ِفِهم    ِمن  

ثََرُهم    تَِجدُ  ُرج     قَالَ   ١٧  َشاِكِرين   أَك    ِمن َها  اخ 

ا ا  َمذ ُؤوم  د ُحور  ألنَّ   م  ِمن هُ   تَبِعَكَ   لََّمن  مَّ َجهَ   ألَم 

َمِعين   ِمنُكم    نَّمَ  َويَا   ١٨  أَج 

ُكن    آدَمُ  ُجكَ   أَنتَ   اس  َحي    ِمن    فَُكلَ   ال َجنَّةَ   َوَزو 

ِمنَ   فَتَُكونَا  الشََّجَرةَ   َهـِذهِ   تَق َربَا  َولَ   ِشئ تَُما   ثُ 

يُب ِديَ لِ   الشَّي َطانُ   لَُهَما   فََوس َوسَ   ١٩  الظَّاِلِمين  

آتِِهَما  ِمن  َعن ُهَما  ُووِريَ   َما  لَُهَما      َوقَالَ   َسو 

 أَن     إِلَّ   الشََّجَرةِ   َهـِذهِ   َعن    َربُُّكَما  نََهاُكَما  َما

 



 

 

 

َوقَا  ٢٠  ال َخاِلِدين  ِمنَ    تَُكونَا  أَو    َملََكي نِ   تَُكونَا

فَدَ    ٢١    اِصِحينالنَّ   لَِمنَ   لَُكَما     إِنِّي  َسَمُهَما

ا  بِغُُرور    لَُّهَما   لَُهَما  بَدَت    الشََّجَرةَ   ذَاقَا  فَلَمَّ

آتُُهَما ِصفَانِ    َوَطِفقَا  َسو  ا  َوَرقِ   ِمن  َعلَي ِهَما  يَخ 

ا  تِل ُكَما  َعن   أَن َهُكَما  أَلَم    َربُُّهَما  َونَادَاُهَما  ل َجنَّةِ 

عَ   لَُكَما  الشَّي َطانَ       إِنَّ       لَُّكَما  َوأَقُل  لشََّجَرةِ 

بِين      دُو   نَا  َربَّنَا  قَالَ    ٢٢  مُّ َوإِن  أَنفَُسنَا  َظلَم 

نَا  لَنَا  تَغ ِفر     لَّم     َحم  ال َخاِسِري   ِمنَ   لَنَُكونَنَّ   َوتَر 

بُِطوا    قَالَ   ٢٣  ن لَ وَ   َعدُو      ِلبَع ض    بَع ُضُكم    اه 

ِض    فِي  ُكم   تَقَر    األَر  ٢٤  ِحين  إِلَى  َوَمتَاع    ُمس 

نَ  فِيَها   قَالَ    يَو  رَ   َوِمن َها  تَُموتُونَ    َوفِيَها  تَح  تُخ 

 چ   ٢٥  ُجون

سورة                                             

 ٢٥ – ١١األعراف: 

មនន័យថា : «ប្បាក្ ណាស់ 

ដយើងបានប្រទនពរជ័យ ល់ពួក្អន

ក្ដដ្ឋយរដងក ើត្ដ ើម



 

 

 

ក្ាំដណើត្ររស់ពួក្អនក្ 

(រិត្តររស់ពួក្អនក្ដឈាា ឹះអាដ្ឋាំ 

ព៊ីោា ន) ។ រនាា រ់មក្ 

ដយើងរដងក ើត្ររូរាងររស់

ពួក្អនក្ឱយប្រដសើរជាងសត្េដោក្ 

នរដែសងដរៀត្។ រនាា រ់មក្ 

ដយើងបានរង្ហគ រ់ឱយពួក្ដរវត្តទាំង

 យ

ប្ការរងគ ាំចាំដពឹះអាដ្ឋាំជាការដោរព

ដលើក្ត្ដមក ើង 

និងចង់រង្ហា ញព៊ីត្នមាររស់អាដ្ឋាំ។ 

ពួក្ដ្ក្៏នាាំោន

ប្ការថាេ យរងគ ាំទ ាំងអស់ោន  

ដលើក្ដលងដត្រិសាចប្រដក្ក្មិនប្ព

មប្ការថាេ យរងគ ាំ។ ប្រង់បានសួរថា 

:«ដត្ើ 



 

 

 

ដហត្ អេ ីបានជាឯងមិនប្ពមប្ការរ

ងគ ាំត្តមអេ ីដ លដយើងរង្ហគ រ់ដប្រើឯង?

»។ រិសាចដនាឹះត្រវញិថា : 

«ខុ្ាំលអ ប្រដសើរជាងវា។ 

ប្រង់រដងក ើត្ខុ្ាំព៊ីដភា ើងដហើយប្រង់បាន

រដងក ើត្វាព៊ី ៊ី»។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា 

:«ចូរឯងច ឹះដចញព៊ីឋានសួ ៌្ាដនឹះដៅ!

ដហត្ អេ ីបានជាឯងហ នប្ក្អឺត្

ប្ក្រមចាំដពឹះដយើង

ដៅក្ន ុងឋានសួ ៌្ាដនឹះ? 

ចូរឯងច ឹះដចញព៊ីរ៊ីដនឹះ 

ឯងកាា យជាអនក្ដ លប្ត្ូវដ្ប្រមែ

ដមើលង្ហយ»។ រិសាចបានត្រវញិថា 

:«សូមប្ពឹះជាមា ស់ដមត្តា រ ក្ជ៊ីវតិ្ឱយ

ខុ្ាំរស់ រហូត្ ល់នែៃររដោក្»។ 



 

 

 

ប្រង់បានត្រ វញិថា :« ប្បាក្ ដហើយ 

ឯងប្ត្ូវដ្រ ក្ជ៊ីវតិ្ឱយរស់រហូត្ ល់

នែៃររដោក្»។ រិសាចបានរនាថា 

:  « ដហត្ មក្ព៊ីប្រង់ 

ដរើរដធេ ីឱយខុ្ាំវដងេង។  ូដចនឹះ 

ខុ្ាំនរងប្ររងដប្រងពាយមពងេក្់មន 

សសដោក្ឱយពួក្ដ្ប្បាសច្ចក្ព៊ីែល វូ ៏

ប្ត្រមប្ត្ូវររស់ប្រង់។ មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ 

ខុ្ាំនរងអូសទញពងេក់្ពួក្ដ្ព៊ីម ខ

ែង ព៊ីដប្កាយែង ព៊ីសាា ាំែង 

ព៊ីដ េ្ងែង។ ប្រង់នរងរត្ដឃើញថា 

ពួក្ដ្ភា្ដប្ចើននរងមិន រង  ្ណ

ចាំដពឹះប្ពឹះអងគ»។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូទាំងក្ា ៊ីដប្កា

ធខរង និងការដ្ឋក្់ផ្លា សាថា :« 

ចូរឯងប្រញារ់ច្ចក្ដចញព៊ីរ៊ីដនឹះ។ 



 

 

 

ដយើងនរងដ្ឋក្់ឱយដពញក្ន ុងដភា ើងនរក្ 

ខល នួររស់ឯងនិងពួក្អនក្ដ ល

ដ ើរត្តមឯងទាំងអស់។ 

ឱអាដ្ឋាំ!ចូររស់ដៅជាមួយនរងប្រពនធ

ររស់ឯងក្ន ុងឋានសួ ៌្ាដនឹះច ឹះ។ 

ចូរហូរអេ ីដ លអនក្ទាំងព៊ីរចង់ហូរ 

ដត្ក្ ាំដៅដក្បរដ ើមដ ើមួយដនាឹះឱយ

ដសាឹះ។ដរើសិនជាអនក្ទាំងព៊ីរប្រប្ពរត្ា  

អនក្ទាំងព៊ីរនរងកាា យជាអនក្ដលា ើសនរ

ងចារ់ររស់អល់ដ ឹះ»។ 

រិសាចបានមក្លបួ ង 

និងពងេក់្ពួក្ដ្ទាំងព៊ីរ 

ដ ើមប៊ីដធេ ីឱយពួក្ដ្ទាំងព៊ីរអាប្កាត្ខល ួ

នប្បាណដ លប្រង់បានរិរបាាំង

រចួដហើយដនាឹះ។ 

រិសាចដនាឹះបានលបួ ងថា :« 



 

 

 

ប្ពឹះជាមា ស់ប្រង់ហមឃាត្់អនក្ទាំង

ព៊ីរព៊ីដ ើមដ ើដនឹះ 

ដប្ពឹះប្រង់មិនចង់ឱយអនក្ទាំងព៊ីរកាា

យជាពួក្ដរវត្ត 

ឬអនក្ទាំងព៊ីររស់ដៅអមត្ៈក្ន ុងឋាន

សួ ៌្ាដនឹះដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ»។ 

រិសាចដនាឹះបានសបែប្បារ់ពួក្ដ្

ទាំងព៊ីរថា : 

«ខុ្ាំោា នរាំណងអេ ីដប្ៅព៊ីចង់រូនាា ន

ឱយអនក្ទាំងព៊ីរបានលអ ដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ»។ 

រិសាចដនាឹះបានលបួ ងឱយដ្ទាំងព៊ីរ

ដភា ើត្ដភា ើន។ 

ល ឹះពួក្ដ្ទាំងព៊ីរភាក្សរសជាតិ្

ដែាដ ើដនាឹះដហើយ 

ពួក្ដ្អាប្កាត្ខល នួ 

ដហើយក្៏ច្ចរ់ដែាើមដរឹះសា រក្ដ ើឋាន



 

 

 

សួ ៌្ាយក្មក្រិរបាាំងរាងកាយ ៏្ួរ

ឱយខ្ជា សដនាឹះ។ 

ប្ពឹះជាមា ស់ប្រង់បានដៅពួក្ដ្ទាំ

ងព៊ីរថា : « ដនអនក្ទាំងព៊ីរ! 

ដត្ើដយើងមិនបានប្បារ់ពួក្អនក្ដរ

ថា 

រិសាចជាសប្ត្វូររស់ពួក្អនក្ទាំងព៊ី

រ?»។ ពួក្ដ្ទាំងព៊ីរដ ា្ ើយត្រវញិថា 

:« រពិប្ត្ប្ពឹះជាមា ស់ 

ពួក្ដយើងទាំងព៊ីរបានប្រប្ពរត្ាអាំដពើអ

យ ត្ា ិធម៌ាចាំដពឹះខល នួឯង។ 

ដរើសិនជាប្រង់មិនអភ័យដទសដរ 

និងមិនអាណិត្ដមត្តា ពួក្ដយើងទាំង

ព៊ីរដរដនាឹះ 

ដយើងនរងកាា យជាមន សសដ លខ្ជត្

រង់ជាមិនខ្ជន»។ 



 

 

 

ប្ពឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូ

ថា : «ចូរនាាំោន ច ឹះព៊ីឋានសួ ៌្ាដនឹះដៅ 

ដហើយពួក្អនក្នរងកាា យជាសប្ត្វូនរង

ោន ។ សប្មរ់ពួក្អនក្ដលើដែន ៊ីដនឹះ 

ជារ៊ីសាន ក្់អាប្ស័យ 

និងជាក្ដនាងរស់ដៅដសាយស ខរ

ដណាា ឹះអាសនន»។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា 

:«ដៅដលើ ៊ីដនឹះពួក្អនក្រស់ដៅ។ 

ដៅដលើ ៊ីដនឹះពួក្អនក្សាា រ់ 

ដហើយដៅដលើ ៊ីដនឹះដ រ 

ពួក្អនក្រស់ដ ើងវញិមាងដរៀត្»។ 

       ដៅដពលដ លអនក្ប្ត្ិឹះរឹិះពិច្ចរ

ណាអាំព៊ីភាពវដិសសវសិាល  ននការរ

ដងក ើត្ររស់អល់ដ ឹះ 

ប្រង់បានរដងក ើត្មន សសដោក្ 



 

 

 

ក្ន ុងររូសមបត្ា ិ ៏លអស ប្ក្រត្ឥត្ដខ្ជា ឹះ។ 

ប្រង់បានប្រទន ល់មន សសនូវរញ្ជា  

ចាំដណឹះ រង 

ភាពរ ិនប្រសរ់ក្ន ុងរាំណក្ប្សាយ 

ការនិយយសា ៊ី ររូរាង 

ប្រង់ប្ទយលអឥត្ដខ្ជា ឹះ 

ខល នួប្បាណប្សស់សាអ ត្ 

 ងខល នួសមនរងររូរាង 

ដចឹះសិក្ាដរៀនសូប្ត្ដដ្ឋយដែអក្ដលើអាំ

ណឹះអាំណាង 

និងដប្រើ្ាំនិត្ប្បាជាា ប្ត្ិឹះរឹិះរក្ដហត្ ែ

ល។ មា៉ាងវញិដរៀត្ 

មន សសមនស៊ីលធម៌ាខពង់ខពស់ 

និងមនដសចក្ា ៊ីនែាែន រូ 

 ូចជាភាពក្ត្ញ្្តូ្តធម៌ា 

ការសាា រ់រង្ហគ រ់ 



 

 

 

និងការដោរពប្រត្ិរត្ា ិ។ 

ដត្ើភាពខ សោន មនក្ប្មិត្រ៉ា នណារ

វាង

សាថ នភាពររស់មន សសដពលដៅជាត្ាំ

ណក្់ររក្កាមក្ន ុងសបូ នមា យ 

និងដពលដ លពួក្ដរវត្តចូលដៅសាេ

្មន៍ររូដ្ដៅក្ន ុងឋានសួ ៌្ា? 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

ُ   فَتَبَاَركَ چ  َسنُ   للاَّ چ   ١٤  ال َخاِلِقين  أَح 

 ١٤المؤمنون: 

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់មហរវរ 

ប្រង់ជាអនក្រដងក ើត្អេ ីៗប្្រ់យ៉ា ង ៏រ ិ

នប្រសរ់ជារ៊ីរាំែ ត្»។ 



 

 

 

       ដោក្៊ីយ៍ដនឹះដប្រៀរ ូចជាភូមិ

ដ លមន សសរស់ដៅ 

ដហើយរវល់ដរៀងៗខល នួ 

ដសេ ងរក្ែលប្រដយជន៍ 

ដហើយអេ ីប្្រ់យ៉ា ងដ្រដងក ើត្ 

ដ ើមប៊ីរដប្មើនិងរាំដពញត្ប្មូវការររ

ស់មន សស។ 

ពួក្ដរវត្តដ លររួលភារកិ្ចាការព

រមន សសទាំងយរ់ទាំងនែៃនិងដរវត្ត

ររួលខ សប្ត្វូខ្ជងររក្ដភាៀង និង

រ ក្ខជាត្ិររួលភារក្ិចាច្ចត់្ដចងោ

ភសកាក រៈររស់មន សស និងការង្ហរ

ដ លទក្់រងនរងដរឿងដនឹះ។ 

្នាងភពទាំង យប្រង់បានរដងក ើ

ត្ដ ើង 

ដ ើមប៊ីជាប្រដយជន៍ ល់មន សសដោក្



 

 

 

។ ប្ពឹះអារិត្យ ប្ពឹះចស្រនា  

ផ្លក យទាំង យដធេ ីចលនាត្តមដពល

ដវោដ លបានក្ាំណត្់ជាប្រដយជ

ន៍ដ ើមប៊ី រងរ ូវកាលប្រមូលែលររ

ស់មន សស។ 

ពិភពក្ន ុងលាំហជួយែាល់ខយល់អាកាស

ររសិ រធ មនពពក្ 

មនសត្េរក្ារក្ស៊ីដហើរដ េ្លឆ្េ ត្់ 

និងអេ ីៗដែសងដរៀត្ដ លមនក្ន ុងលាំ

ហ។ រឯីពិភពដលើ ៊ីវញិ 

ប្រង់រដងក ើត្អេ ីៗប្្រ់យ៉ា ង 

ដ ើមប៊ីសប្មួល ល់ការរស់ដៅររស់ម

ន សស មនត្តាំងព៊ីនែា ៊ី ភន ាំ សម ប្រ 

រដនា  នប្ពប្ពរក្ា ដ ើហូរដែា រ ក្ខជាត្ិ 

 ាំណាាំ សត្វ ប្្រ់ប្រដភរ 

និងអេ ីដែសងដរៀត្។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

ضَ   السََّماَواتِ    َخلَقَ   الَِّذي  للّاُ  مِ   َوأَنَزلَ   َواألَر 

َرجَ   اءمَ   السََّماء  نَ  ِرز    الثََّمَراتِ   ِمنَ   بِهِ    فَأَخ 

رَ   لَُّكم    ق ا ِريَ   ال فُل كَ   لَُكمُ   َوَسخَّ رِ   فِي   ِلتَج    ال بَح 

ِرهِ     رَ   بِأَم  ر  ٣٢  األَن َهار  لَُكمُ     َوَسخَّ لَكُ   َوَسخَّ

سَ    مُ  رَ   دَائِبَينَ     َوال قََمرَ   الشَّم   لَ اللَّي    لَُكمُ   َوَسخَّ

 

ن  َوآتَاُكم   ٣٣  َوالنََّهار َوإِن  َسأَل تُُموهُ   َما  ُكلِّ   ّمِ

ُصوَها  لَ    للّاِ   نِع َمةَ   تَعُدُّوا     لَ   اإِلنَسانَ   إِنَّ   تُح 

 ٣٤ - ٣٢سورة إبراهيم: چ   ٣٤  َكفَّار  َظلُوم  

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរដងក ើត្

ដមឃទាំងប្បាាំព៊ីរជាន់និងដែន ៊ី 

ដហើយប្រង់បានរញ្ច ុ ឹះររក្ព៊ីដលើដមឃ។ 



 

 

 

ដដ្ឋយសារររក្ដភាៀងដនឹះ 

ដធេ ីឱយរ ក្ខជាត្ិមនែោន ែលជាដប្្ឿ

ងប្រប្រង់ជ៊ីវភាពរស់ដៅររស់ពួក្អន

ក្។ 

ប្រង់បានសប្មួល ល់ពួក្អនក្ឱយម

នរូក្ ក្បា៉ា ល់ 

អាចដរើក្ររដលើររក្សម ប្រត្តមការ

រង្ហគ រ់ររស់អល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

ប្រង់បានសប្មួល ល់ពួក្អនក្ 

ឱយដចឹះទញយក្ែលប្រដយជន៍ព៊ីររ

ក្រដនា។ ប្រង់ប្រទនជូនពួក្អនក្ 

ត្តមដត្អេ ីដ លពួក្អនក្រួងសួងស ាំ

ចាំដពឹះប្រង់។ ដរើសិនជា 

ពួក្អនក្្ណនាពរជ័យររស់អល់

ដ ឹះ 

្ឺពួក្អនក្មិនអាច្ណនាបាន



 

 

 

ជាដ្ឋច់ខ្ជត្។ ពិត្ណាស់ 

មន សសដោក្ភា្ដប្ចើនដត្ងដត្ប្រ

ប្ពរត្ា ិអាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ាចាំដពឹះខល នួឯង 

ដហើយជាំទស់នរងពរជ័យររស់អល់

ដ ឹះ»។ 

 ការដលើក្ត្ដមក ើងររស់ប្រង់ចាំដពឹះម

ន សស ្ឺប្រង់

រដងក ើត្សប្មរ់មន សសនូវអេ ីៗដ ល

ដ្ប្ត្វូការក្ន ុងជ៊ីវតិ្រស់ដៅ។ 

មា៉ាងដរៀត្ប្រង់បានែាល់

ឱយនូវមដធាយបាយជាដប្ចើនដ ើមប៊ីឱយ

ដ្អាចឈានដៅកាន់ឋានៈ ៏ខពង់ខព

ស់រាំែ ត្ដៅនែៃររដោក្។ 

ប្រង់បានប្រទនប្ពឹះ្មព ៊ីរច ឹះមក្ 

រញ្ជ នូពួក្អនក្នាាំសារ 

ដ ើមប៊ីរក្ប្សាយរញ្ជា ក្់ព៊ីចារ់



 

 

 

ររស់អល់ដ ឹះ 

និងអាំពវនាវពួក្ដ្ដៅរក្ប្ពឹះអងគ។ 

       រនាា រ់មក្ 

ប្រង់បានរដងក ើត្ប្រពនធ ររស់ដ្ព៊ីខល ួ

នប្បាណររស់ដ្(ខល នួររស់អាដ្ឋាំ) 

ដ ើមប៊ីឱយនាងរមួរស់ជាមួយដ្ 

សប្មរ់រាំដពញត្ប្មូវត្តមដររធមា

ជាត្ិររស់មន សស(ត្ប្មូវការែល វូចិត្ា 

រញ្ជា  និងែល វូកាយ) 

ដ លដធេ ីឱយររូដ្មនដសចក្ា ៊ីស ខ 

សក រ់សកល់ នរងធរង។ 

រា ៊ីប្រពនធ រមួរស់ជាមួយោន ររួល

បានដសចក្ា ៊ីសៃ រ់សក រ់សកល់ 

មនចិត្ាអាណិត្ប្សោញ់ចាំដពឹះោន

ដៅវញិដៅមក្។ 

ព៊ីដប្ពឹះជាត្ិក្ាំដណើត្ររស់មន សសទាំ



 

 

 

ងែល វូកាយ ែល វូចិត្ា  

និងប្រព័នធ ប្រសារែស ាំរញ្ច លូោន រាំដព

ញដសចក្ា ៊ីប្ត្ូវការ

ចាំដពឹះោន ដៅវញិដៅមក្។ 

ការរមួរស់ជាមួយោន  

្ឺដ ើមប៊ីរដងក ើត្មន សសជាំនាន់ដប្កាយ

ៗដរៀត្។ ប្រង់បាន

រដងក ើត្ឱយមន សសមនមដនាសដញ្ាត្

នាប្សោញ់ោន  

ដហើយប្រង់ដធេ ីឱយរាំនាក្់រាំនាក់្ដនឹះ  ែា

ល់នូវដសចក្ា ៊ីសក រ់សកល់ ល់ែល វូចិត្ា 

និងប្រព័នធ ប្រសារ។ 

ទាំងររូកាយនិងចិត្ាររួលបាននូវ

ភាពសរាយរកី្រាយ។ 

មា៉ាងដរៀត្វាដធេ ីឱយជ៊ីវតិ្រស់ដៅររស់

ដ្មនភាពនរងធរង 



 

 

 

ប្ពលរងវញិ្ជា ណររស់

ដ្រស់ដៅមនោន  មនភាពក្ក្់ដៅា  

ស្រសា ៊ីនិងរ រសមនភាពសករ់សកល់ដសា ើៗ

ោន ។ អល់ដ ឹះជា

មា ស់ប្រង់បានប្រទនជាពិដសស ល់

ពួក្អនក្មនជាំដនឿក្ន ុងចាំដណាមមន 

សសរូដៅ ្ឺប្រង់ច្ចត្់

រ ក្ពួក្ដ្ជាពលរ ាររស់ប្រង់។ 

ប្រង់ដប្រើឱយពួក្ដ្ដោរពប្រត្ិរត្ា ិចាំ

ដពឹះប្រង់ 

និងប្រត្ិរត្ា ិត្តមចារ់ររស់ប្រង់ដ ើ

មប៊ីឱយពួក្ដ្សក្ា ិសមនរងរស់ដក្បរប្ពឹះ

ជាមា ស់ររស់ពួក្ដ្ 

ដៅក្ន ុងឋានសួ ៌្ា។ 

ប្រង់បានដប្ជើសដរសីព៊ីក្ន ុងចាំដណាមពួ

ក្ដ្នូវអនក្មនក្ សលធម៌ា 



 

 

 

អនក្ពល៊ីជ៊ីវតិ្ ពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារ។ 

ប្រង់ប្រទន ល់ពួក្ដ្ក្ន ុងដោក្៊ីយ៍

ដនឹះ 

នូវពរជ័យវដិសសវសិាលរាំែ ត្ដ ល

ដធេ ីឱយ ួង

ចិត្ាររស់ពួក្ដ្សរាយរកី្រាយ 

ដនាឹះ្ឺការដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្រង់ 

ការប្រណិរ័ត្ន៍ចាំដពឹះប្រង់ 

និងការរួងសួងចាំដពឹះប្រង់។ 

ប្រង់បានប្រទនជាពិដសស ល់ពួក្

ដ្នូវពរជ័យ ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាមរាំែ ត្(

ដ លអនក្ នរមិនដ លសាគ ល់ពរជ័យ

ដនឹះដរ) ្ឺដសចក្ា ៊ីស ខ ស ភមងគល 

និងដសចក្ា ៊ីសៃ រ់សក រ់សកល់។ 

ពិដសសជាងដនឹះដរៀត្ 



 

 

 

្ឺពួក្ដ្យល់ រងព៊ីសចាភាពដ លពួ

ក្អនក្នាាំសារបាននាាំមក្ 

និងមនជាំដនឿចាំដពឹះសចាភាពដនឹះ។ 

មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ 

ប្រង់បានសនស ាំរ ក្សប្មរ់ពួក្ដ្នូវ

ររមស ខ ៏សថ ិត្ដសថ រអមត្ៈដៅនែៃររ

ដោក្ 

និងភាពដជា្ជ័យ ៏ធាំដធងសក្ា ិស

មនរងប្ពឹះក្ិត្ា ិនាម

ររស់ប្រង់ ៏មហនែាថាា ។ 

ប្រង់នរងត្រសនងចាំដពឹះជាំដនឿ 

និងចិត្ត ប្ជឹះថាា ររស់ពួក្ដ្។ 

ឋានៈររស់ស្រសា ៊ី 

           ស្រសា ៊ីក្ន ុងឥសាា មមនឋានៈខពង់

ខពស់រាំែ ត្ 



 

 

 

ដ លសាសនាម នៗព ាំបានែាល់ឋានៈ

ដនឹះ ល់ស្រសា ៊ី ូដចនឹះដ ើយ។ 

មា៉ាងដរៀត្មន សសជាំនាន់ដប្កាយ 

ក៏្ព ាំបានែាល់ឋានៈឱយស្រសា ៊ី ូចឥសាា ម

ដ រ។ 

ឥសាា មបានែាល់ត្នមា ល់មន សស

ដោក្ជាស្រសា ៊ីនិងរ រសររួលបានចាំ

ដណក្ដសា ើៗោន ។ 

ពួក្ដ្មនសិរធិដសា ើោន ដៅចាំដពឹះម 

ខចារ់ររស់អល់ដ ឹះក្ន ុងដោក្៊ីយ៍

ដនឹះ ដហើយពួក្ដ្នរងររួល

បានែលរ ណយនិងការត្រសនងដសា ើ

ោន ែងដ រដៅនែៃររដោក្។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

نَا  َولَقَد    چ م  ة سورچ   آدَمَ   بَنِي        َكرَّ

 ٧٠اإلسراء: 



 

 

 

មនន័យថា : ពិត្ណាស់ 

ដយើងបានដលើក្ត្ដមក ើងកូ្នដៅររស់

អាដ្ឋាំ។ 

 ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

چ 

َجالِ  لّرِ ا  نَصيِب    لِّ مَّ  َواألَق َربُونَ   ال َواِلدَانِ   تََركَ   ّمِ

 

ا   نَِصيب    َوِللنَِّساء مَّ َواألَق َربُو  ال َواِلدَانِ   تََركَ   ّمِ

 ٧اء: سورة النس   چ   نَ 

មនន័យថា : 

«កូ្នប្រសុររួលបានមួយចាំ ដណក្នន

ប្រពយមត្៌ាក្ដ លឪព ក្មា យនិង

សាច់ញាត្ិបានរនសល់រ ក្ 

ដហើយកូ្នប្ស៊ីក្៏ររួលបានចាំ ដណក្ប្រ



 

 

 

ពយមត្៌ាក្ដ លឪព ក្មា យ

និងសាច់ញាត្ិរនសល់រ ក្ដ រ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

البقرة: سورة  ڱ چ   َعلَي ِهنَّ    الَِّذي  ِمث لُ   َولَُهنَّ چ 

٢٢٨ 

មនន័យថា : «ស្រសា ៊ីមនសិរធិដៅដលើរា ៊ី 

 ូចរា ៊ីមនសិរធដៅដលើពួក្នាងដ រ»

។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

ِمنُونَ چ  ِمنَاتُ   َوال ُمؤ  ِليَاء   بَع ُضُهم    َوال ُمؤ  گ   أَو 

 ٧١سورة التوبة:    چ



 

 

 

មនន័យថា : 

«រ រសដ លមនជាំដនឿនិងស្រសា ៊ីដ ល

មនជាំដនឿ 

ពួក្ដ្ជាអនក្ោាំប្រោន ដៅវញិដៅម

ក្»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

َوبِال َواِلدَ     إِيَّاهُ   إِلَّ   تَع بُدُوا    أَلَّ   َربُّكَ   َوقََضى  چ

َسان ا  ي نِ  ا  إِح  أََحدُُهَما  ال ِكبَرَ   ِعندَكَ   يَب لُغَنَّ       إِمَّ

ُهَما  َولَ   ّف  أُ    لَُّهَما  تَقُل  فَلَ   ِكلَُهَما   أَو     تَن َهر 

ل    لَُّهَما  َوقُل   ا   قَو  ِفض    ٢٣  َكِريم    لَُهَما   َواخ 

َمةِ   ِمنَ   الذُّلِّ   َجنَاحَ  ح  بِّ   َوقُل  الرَّ ُهَما  رَّ َحم    ار 

ا   َربَّيَانِي          َكَما سورة چ   ٢٤  َصِغير 

 ٢٤ - ٢٣اإلسراء: 

មនន័យថា : 

«ប្ពឹះជាមា ស់ររស់អនក្បានដ្ឋក្់កា



 

 

 

ត្ពេកិ្ចាដលើពួក្អនក្ មិន

ឱយដោរពប្រណិរ័ត្ន៍ 

ដលើក្ដលងដត្ចាំដពឹះប្រង់ 

និងក្ត្ញ្្ចូាំដពឹះឪព ក្មា យ។ 

ជាពិដសសដពលឪព ក្ ឬមា យ 

ឬោត្់

ទាំងព៊ីរច្ចស់ជរារស់ដៅជាមួយអនក្។ 

ចូរក្ ាំ ា្ំហក្ 

និងសា ៊ីរដនាា សចាំដពឹះោត្់ទាំងព៊ីរ។ 

ប្ត្វូនិយយពក្យព៊ីដរាឹះរន់ភាន់ចាំ

ដពឹះោត់្ទាំងព៊ីរ។ 

ចូររនាា រខល នួឱនលាំដទនចាំដពឹះោ

ត្់ទាំងព៊ីរ 

ដដ្ឋយការអាណិត្ប្សោញ់។ 

ចូររួងសួងថា :« រពិប្ត្ប្ពឹះជាមា ស់ 

សូមប្រង់អាណិត្ប្សោញ់ចាំដពឹះោត្់



 

 

 

ទាំងព៊ីរ ូចដ លោត់្ទាំងព៊ីរធាា រ់ចិ

ញ្ា រមរ៊ីបាច់ខុ្ាំកាលព៊ីខុ្ាំដៅតូ្ច»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់

បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

تََجابَ  َعامِ   َعَملَ   أُِضيعُ   لَ   أَنِّي  َربُُّهم    لَُهم    فَاس 

نُكم  ل   ن  ّمِ سورة آل عمران: ڀ چ   أَو    ذََكر     ّمِ

١٩٥ 

មនន័យថា : 

«ប្ពឹះជាមា ស់ប្រង់បានររួលការរួង

សួងររស់ពួក្ដ្។ ពិត្ណាស់ 

ដយើងមិន

រាំបាត់្អាំដពើលអ ររស់ពួក្អនក្ទាំងរ រ

សនិងស្រសា ៊ី»។ 



 

 

 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

ا  َعِملَ   َمن   ن  َصاِلح  مُ   َوُهوَ   أُنثَى  أَو     ذََكر    ّمِ

ِمن   يِيَنَّهُ   ؤ  ِزيَنَُّهم    َطيِّبَة    َحيَاة    فَلَنُح  َرُهم   َولَنَج   أَج 

َسنِ   سورة چ   ٩٧  يَع َملُون  َكانُوا    َما  بِأَح 

 ٩٧النحل: 

មនន័យថា : «នរណាដធេ ីអាំដពើលអ  

ដទឹះអនក្ដនាឹះជារ រសឬស្រសា ៊ី 

ដហើយដ្ជាអនក្មនជាំដនឿ

្ឺដយើងនរងដធេ ីឱយដ្មនជ៊ីវតិ្រស់

ដៅប្រក្រដដ្ឋយស ភមងគល។ 

ដៅនែៃររដោក្ 

ដយើងនរងត្រសនងែលរ ណយយ៉ា ងប្រ

ដសើររាំែ ត្ 



 

 

 

ចាំដពឹះអេ ីដ លដ្បានប្រប្ពរត្ាដៅ

ដោក្៊ីយ៍ដនឹះ»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

اِلَحاتَ   ِمنَ   يَع َمل     َوَمن أُنثَى  أَو    ذََكر    ِمن  الصَّ

ِمن    َوُهوَ    لَـئِكَ فَ     ُمؤ  يُ   َولَ   ال َجنَّةَ   يَد ُخلُونَ   أُو 

لَُمونَ  ا  ظ   ١٢٤سورة النساء: چ   ١٢٤  نَِقير 

មនន័យថា : «នរណាដធេ ីអាំដពើលអ  

ដទឹះជារ រសឬស្រសា ៊ី 

ដហើយដ្ជាអនក្មនជាំដនឿ 

្ឺអនក្ទាំង

ដនាឹះនរងបានចូលឋានសួ ៌្ា 

និងមិនប្ត្ូវបានដ្លួចរាំបាត់្ែល



 

 

 

រ ណយររស់ដ្ សូមប៊ីរ៉ា នចងអ រូ

ដែាដលា ើ»។ 

       ការឱយត្នមាដនឹះ 

ស្រសា ៊ីក្ន ុងឥសាា មររួលបានភ័ពេសាំណា

ងណាស់ដ លោា នសាសនា 

ឬចារ់ធមាន ញ្ា នរ

ដរៀត្ដប្រៀរដសា ើនរងឥសាា មដ ើយ។ 

អរយិធម៌ារ៉មូរ រាណបានច្ចត់្រ ក្ស្រសា ៊ី

ជាទសក្រររស់រ រស 

ដហើយស្រសា ៊ីោា នសិរធិអេ ីទ ាំងអស់។ 

មជឈមណឌ ល ៏ធាំមួយដៅរ៊ីប្ក្ងុរ៉មូ៉ា  

បានប្រជ ាំប្ររក្ាទក្់រងនរងរញ្ជា

ស្រសា ៊ី ដហើយបានសដប្មចថា 

ស្រសា ៊ី្ឺជាសភាវៈដ លោា នជ៊ីវតិ្។ 

ដហត្ ដនឹះ 

ស្រសា ៊ីក៏្ជាសភាវៈដ លោា នជ៊ីវតិ្ែងដ 



 

 

 

រដៅនែៃររដោក្ 

ដហើយច្ចត្់រ ក្នាងជាវត្ថ ុដសាា ្ដប្ោ

ក្។ 

       ដៅរ៊ីប្ក្ងុអាដត្ន 

ដ្ច្ចត្់រ ក្ស្រសា ៊ីជាររស់ដ លអារ់ឱ

នរាំែ ត្។ 

ដ្យក្នាងដៅលក់្ ូរដដ្ឋយដសរ ី

ដហើយដ្ច្ចត់្រ ក្នាងជាវត្ថ ុក្ខេក្់ 

ជាអាំដពើររស់រិសាច។ 

       ចារ់ឥណាឌ សម័យរ រាណបានស

ដប្មចថា ជាំងឺអាសននដរា្ 

ដសចក្ា ៊ីសាា រ់ ដភា ើងនរក្ ពិស

ពស់ដវក្និងដភា ើងប្រដសើរជាងស្រសា ៊ី។ 

សិរធិស្រសា ៊ីប្ត្វូបានបាត់្រង់ដពលដ ល

រា ៊ីររស់នាងសាា រ់ 



 

 

 

ដប្ពឹះរា ៊ីជាដៅហេ យររស់នាង។ 

ដរើសិនជានាងដឃើញសាក្សពរា ៊ីប្ត្ូវ

ដ្យក្ដៅរូជានាង

ប្ត្វូដោត្ចូលក្ន ុងភនក់្ដភា ើងដនាឹះជា

មួយរា ៊ី។ ដរើព ាំ ូដច្ចន ឹះដរ 

នាងនរងប្ត្វូររួលនូវការដ្ឋក់្ផ្លា សា

អស់មួយជ៊ីវតិ្។ 

        រឯីស្រសា ៊ីក្ន ុងសាសនាពួក្ជ៊ីេហេ វញិក្ន ុ

ង្មព ៊ីរសញ្ជា ណច្ចស់បានដចងថា : 

«ខល នួខុ្ាំនិងចិត្ាររស់ខុ្ាំ 

ច្ចរ់ដែាើមចង់ រង ដសេ ងយល់ 

ទមទរចង់ រងព៊ី្តិ្រណឌ ិត្និងរ

ញ្ជា  

ដហើយខុ្ាំបានសាគ ល់ដសចក្ា ៊ីអាប្ក្ក្់្ឺ

អវជិាា  ភាពលៃ ង់ដលា ្ឺ ក្ តួ្។ 

ដយើងបានរក្ដឃើញថា 



 

 

 

អេ ីដ លលេ ីងជូរចត់្ជាងដសចក្ា ៊ីសាា រ់

ដនាឹះ្ឺស្រសា ៊ី ដប្ពឹះនាងជាសាំណាញ់ 

ចិត្ាររស់នាងជាអនាា ក្់ 

ដហើយន ររស់នាង្ឺដខ្ជន ឹះ»។ 

       ដនឹះ្ឺជាស្រសា ៊ីដៅសម័យរ រាណ។ 

 រឯីសាថ នភាពររស់ស្រសា ៊ីដៅសម័យក្

ណាា ល និងសម័យរាំដនើរវញិ 

្ឺសងគមជាក់្ដសាងបានរង្ហា ញព៊ីត្

នមល ស្រសា ៊ី ូចខ្ជងដប្កាម៖ 

-      អនក្និពនធជនជាត្ិដ្ឋណឺម៉ា ក្ 

(Wieth Kordsten) 

បានរក្ប្សាយព៊ីរសសនៈររស់វហិរ 

ប្្ិសាសាសនានិកាយកាតូ្លិក្ចាំ

ដពឹះស្រសា ៊ី ថា : « 

ក្ន ុងអាំ ុងសម័យក្ណាា ល 



 

 

 

ការយក្ចិត្ារ ក្ដ្ឋក្់

ចាំដពឹះស្រសា ៊ីដៅអឺរ៉ រដៅមនក្ប្មិត្

ទរដមនដរន 

ដយងត្តមរសសនៈររស់និកាយកាតូ្

លិក្ដ ល

បានច្ចត្់រ ក្ស្រសា ៊ីជាសភាវៈលាំដ្ឋរ់ដល

ខព៊ីរ»។ 

ដៅក្ន ុងប្រដរសបារាាំងបានដរើក្ក្ិចច

ប្រជ ាំឆ្ន ាំ៥៨៦្.ស. 

សិក្ាដសេ ងយល់អាំព៊ីស្រសា ៊ីជ ាំ វញិរញ្ជា ថា 

ដត្ើ្ួរច្ចត្់រ ក្ស្រសា ៊ីជាមន សសឬមិនដម

នជាមន សស? ដប្កាយ

ដពលប្ររក្ាដយរល់រចួ 

អងគ ប្រជ ាំបានសដប្មចថា 

ស្រសា ៊ី្ឺជាមន សស 

ក្៏រ៉ា ដនត ស្រសា ៊ីជាសភាវៈសប្មរ់រដប្មើរ រ



 

 

 

ស។ 

មប្ត្តរ៊ី២១៧ននរ ាធមាន ញ្ាបានដច

ងថា :«ស្រសា ៊ីមនរា ៊ីរចួ ដទឹះជាការដរៀរ

អាពហ៍ពិពហ៍ រដលើមូលដ្ឋា ននន

ការដរងដចក្រវាងក្មាសិរធិររស់នា

ងនិងក្មាសិរធិររស់រា ៊ីនាងក្៏ដដ្ឋយ 

មិនអន ញ្ជា ត្ឱយនាងររចិ្ចា ្ 

ឬដែារក្មាសិរធិររស់នាង 

ឬយក្ដៅរញ្ជា ាំដរ។ 

នាងមិនមនសិរធិក្ន ុងការកាន់ការ់

ជាំនួស ឬមិនជាំនួស ដដ្ឋយ

ោា នការចូលរមួព៊ីរា ៊ីររស់នាងទក់្

រងនរងក្ិចាសនា ឬក្ិចា

ប្ពមដប្ពៀងជាោយលក្ខណ៍អក្សរ»។ 

-      ប្រដរសអង់ដ ា្សប្ពឹះដៅហង់ររី៊ី 

៨ 



 

 

 

បានហមស្រសា ៊ីអង់ដ ា្សមិនឱយនាងសូ

ប្ត្្មព ៊ីរពិសិ ា។ 

ស្រសា ៊ីជាដប្ចើនដ្មិនបានច្ចត់្រ ក្ជា

ពលរ ាអង់ដ ា្សរហូត្ ល់ឆ្ន ាំ១៨៥០

្.ស. 

ដហើយស្រសា ៊ីដៅដត្ោា នសិរធិរ គ្ល 

រហូត្ ល់ឆ្ន ាំ១៨៨២្.ស 

(ដសៀវដៅភា្ដប្រៀរដធៀរសាសនា

និពនធ ដដ្ឋយរណឌ ិត្ អឹះម៉ា ត្់ សាល់ព៊ី 

ភា្៣ រាំព័រ ២១០និង២១៣)។ 

-       រឯីស្រសា ៊ីរចច ុរបនន ដៅអឺរ៉ រ 

សហរ ាអាដមរកិ្ 

និងប្រដរសដែសងៗដរៀត្ ននប្រដរស

ឧសាហក្មាដជឿនដលឿន 

ស្រសា ៊ីក៏្ដៅដត្ជាសភាវៈដ លប្ត្វូដ្ដប្រើ

ប្បាស់យ៉ា ងរចិរលិ 



 

 

 

និងអស់ត្នមាក្ន ុងដោលរាំណងពណិ

ជាក្មា។ នាង្ឺជាដែនក្មួយ 

ននការដឃាសនាែសពេែាយពណិជាក្

មា។ មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះរហូត្ ល់ក្ប្មិត្

រង្ហគ រ់ឱយស្រសា ៊ីដដ្ឋឹះសដមាៀក្រាំពក្់ដ ើ

មប៊ីកាន់រង្ហា ញរាំនិញដៅផ្លា ាំងខ្ជង

ម ខននការែាយពណិជាក្មា។ 

ដ្អន ញ្ជា ត្ឱយអាប្កាត្រាងកាយររ

ស់នាង 

ដោរពត្តមល័ក្ខខ័ណឌ ដ លក្ាំណត្់ដដ្ឋ

យពួក្ប្រសុៗ 

ដ ើមប៊ីរាំដពញចាំណ៊ីអារមាណ៍ររស់ពួក្

ដ្ដៅប្្រ់រ៊ីក្ដនាងដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ។ 

ស្រសា ៊ីជារ៊ីច្ចរ់អាមាណ៍ 

 រារណានាងអាចែាល់ប្រដយជន៍

ដដ្ឋយន ររស់នាង ្ាំនិត្ររស់នាង 



 

 

 

និងខល នួប្បាណររស់នាង។ 

ល ឹះនាងធាា ក្់ខល នួច្ចស់ 

អស់្ ណសមបត្ា ិក្ន ុងការែាល់ប្រដយ

ជន៍ ្ឺនាងប្ត្វូសងគមដដ្ឋឹះន  

ដលងប្ត្វូការទាំងសមជិក្ 

និងសាថ រ័នសងគម។ 

នាងប្ត្វូរស់ដៅឯដកា

អនាថាក្ន ុងែាឹះដត្ឯង 

ឬដៅមជឈមណឌ លោាំពរស្រសា ៊ីមនជាំងឺ

ែល វូចិត្ា។ 

       ចូរដប្រៀរដធៀរដរឿងទាំងដនឹះ(មិ

ន ូចោន ដនាឹះដរ)នរងអេ ីដ លមនដច

ងដៅក្ន ុង្មព ៊ីរអាល់

្ួរអានដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់បាន

មនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

ِمنُونَ چ  ِمنَاتُ   َوال ُمؤ  ِليَاء   بَع ُضُهم    َوال ُمؤ  گ   أَو 

 ٧١سورة التوبة:  چ 

មនន័យថា : 

«ពួក្រ រសដ លមនជាំដនឿ 

និងពួក្ស្រសា ៊ីដ លមនជាំដនឿ 

ពួក្ដ្ជាអនក្ោាំប្រោន ដៅវញិដៅម

ក្»។ 

 ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

سورة البقرة:  ڱ چ   َعلَي ِهنَّ    الَِّذي  ِمث لُ   َولَُهنَّ چ 

٢٢٨ 

មនន័យថា : «ស្រសា ៊ីមនសិរធិដលើរា ៊ី 

 ូចរា ៊ីមនសិរធិដលើពួក្នាងដ រ»។ 

 ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

َوبِال َواِلدَ     إِيَّاهُ   إِلَّ   تَع بُدُوا    أَلَّ   َربُّكَ   َوقََضى  چ

َسان ا  ي نِ  ا  إِح  أََحدُُهَما  ال ِكبَرَ   ِعندَكَ   يَب لُغَنَّ       إِمَّ

ُهَما  َولَ   أُّف     لَُّهَما  تَقُل  فَلَ   ِكلَُهَما   أَو     تَن َهر 

ل    لَُّهَما  َوقُل   ا   قَو  ِفض  وَ   ٢٣  َكِريم    لَُهَما   اخ 

َمةِ   ِمنَ   الذُّلِّ   َجنَاحَ  ح  بِّ   َوقُل  الرَّ ُهَما  رَّ َحم    ار 

ا   َربَّيَانِي          َكَما سورة چ   ٢٤  َصِغير 

 ٢٤ - ٢٣اإلسراء: 

មនន័យថា : 

«ប្ពឹះជាមា ស់ររស់អនក្បានដ្ឋក្់កា

ត្ពេកិ្ចាដលើពួក្អនក្មិនឱយដោរពប្រ

ណិរ័ត្ន៍ ដលើក្ដលងដត្ចាំដពឹះប្រង់ 

ដហើយក្ត្ញ្្ចូាំដពឹះឪព ក្មា យ។ 

ជាពិដសសដពលឪព ក្ ឬមា យ 

ឬោត្់

ទាំងព៊ីរច្ចស់ជរារស់ដៅជាមួយអនក្។ 

ចូរក្ ាំ ា្ំហក្និងសា ៊ីរដនាា សចាំដពឹះោ



 

 

 

ត់្ទាំងព៊ីរ។ ប្ត្វូនិយ

យពក្យព៊ីដរាឹះរន់ភាន់ចាំដពឹះោត់្ទាំ

ងព៊ីរ។ ចូររនាា រខល នួ ឱនលាំដទន

ចាំដពឹះោត្់ទាំងព៊ីរដដ្ឋយការអាណិ

ត្ប្សោញ់។ ចូររួងសួងថា : « 

រពិប្ត្ប្ពឹះជាមា ស់ 

សូមប្រង់អាណិត្ប្សោញ់ចាំដពឹះោត្់

ទាំងព៊ីរ ូចដ លោត់្ទាំងព៊ីរធាា រ់ចិ

ញ្ា រមរ៊ីបាច់ខុ្ាំកាលខុ្ាំដៅតូ្ច»។ 

       ខណៈដ លប្ពឹះជាមា ស់បានែាល់

ត្នមានិងដលើក្ត្ដមក ើង ល់ស្រសា ៊ី 

្ឺប្រង់បានរញ្ជា ក្់ប្បារ់

មន សសរូដៅថា 

ប្រង់បានរដងក ើត្នាងជាមា យ 

ជាប្រពនធ  ជារ ប្ត្ធ៊ីត្ត 

ជារងរអ នូប្ស៊ី។ 



 

 

 

ប្រង់បានដ្ឋក្់ចារ់ជាពិដសសសប្ម

រ់ស្រសា ៊ីដ លមិនដមនសប្មរ់រ រស។ 

្ត្ិរណឌ ិត្ននការរដងក ើត្មន សស 

        អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់មន្ត្ិ

រណឌ ិត្ដ លរញ្ជា ររស់មន សស្ិត្មិ

ន ល់  ដហើយោា នភាសាណាអាចពិព

ណ៌ានាបានដ រ។ 

ដយើងនរងរង្ហា ញក្ន ុងក្ថាខណឌ ដនឹះអាំ

ព៊ី្តិ្រណឌ ិត្មួយចាំនួន ូចខ្ជង

ដប្កាម៖ 

       ១. 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់មនប្ពឹះនាម

 ៏លអ ប្រនព។ អាំព៊ីប្ពឹះនាមររស់ប្រង់្ឺ 

ប្ពឹះមហអភ័យដទស(الغفور) 

ប្ពឹះមហដមត្តា  (الرحيم) 



 

 

 

ប្ពឹះមហអត្់ឱន (العفو) 

ប្ពឹះមហអត្់ធាត្់ (الحليم)...។ 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូរង្ហា ញនូវឥរធិពលននប្ពឹះ

នាមទាំង យររស់ប្រង់។ 

 ូដចនឹះ្តិ្រណឌ ិត្ររស់ប្រង់បាន 

ត្ប្មូវឱយអាដ្ឋាំនិងកូ្នដៅររស់ោត់្ 

ច ឹះមក្ដៅដលើដែនដនឹះ 

ដប្ពឹះប្រង់ចង់ោត្ប្ត្ដ្ឋងឱយពួក្ដ្

ដឃើញព៊ី

ឥរធិពលននប្ពឹះនាមទាំង យររស់

ប្រង់។ 

ប្រង់អភ័ដទសចាំដពឹះអនក្ណាដ លប្រ

ង់សពវ ប្ពឹះរ័យ។ 

ប្រង់អាណិត្ដមត្តា ចាំដពឹះអនក្ណាដ 

លប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យ។ប្រង់អត្់ឱនចាំ

ដពឹះអនក្ណាដ លប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យ។ 



 

 

 

ប្រង់អត្់ធាត្់ចាំដពឹះអនក្ណាដ លប្រ

ង់សពវ ប្ពឹះរ័យ។ល។ 

ទាំងដនឹះ្ឺប្រង់ចង់រង្ហា ញព៊ីឥរធិព

លននប្ពឹះនាមនិងប្ពឹះលក្ខណៈសមបត្ា ិ

ទ ាំង យររស់ប្រង់។  

       ២.អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ជាដសា ច

ពិត្ប្បាក្ ។ 

ប្រង់ជាអនក្រង្ហគ រ់រញ្ជា និងហម

ឃាត្់។ 

ប្រង់ជាអនក្ប្រទនែលរ ណយនិងដ្ឋ

ក្់រណឌ ក្មា  ពិន័យ។ 

ប្រង់ជាអនក្ដលើក្ត្ដមក ើង 

និងជាអនក្ដធេ ីឱយអារ់ឱន។ 

ប្រង់ជាអនក្ែាល់ឥសសរភាព 

ជាអនក្ ក្យក្ឥសសរភាព។ 

អាំណាចររស់ប្រង់បានត្ប្មូវឱយអាដ្ឋាំ 



 

 

 

និងកូ្នដៅររស់ោត់្ 

ច ឹះមក្រស់ដៅដលើ ៊ីដនឹះ ដ ើមប៊ីអន វត្ា

ត្តមចារ់ររស់ប្រង់ 

ដហើយរញ្ជ នូពួក្ដ្ប្ត្លរ់ដៅកាន់

ឋានសួ ៌្ាវញិ ដ លប្រង់នរងត្រសនង

ជូនពួក្ដ្ត្តមអាំដពើដ លពួក្ដ្បា

នសាងដៅដលើដោក្ដនឹះ។ 

       ៣. អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យចង់ដប្ជើសដរសីក្ន ុង

ចាំដណាមពួក្ដ្ នូវណាព៊ី 

ពួក្អនក្នាាំសារ អនក្មនក្ សលធម៌ា 

អនក្ពល៊ីជ៊ីវតិ្។ 

ប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យចាំដពឹះពួក្ដ្ 

ដហើយពួក្ដ្ក៏្ប្សោញ់ដពញចិត្ានរង

ប្ពឹះអងគដ រ។ 

ប្រង់រ ក្ឱយពួក្ដ្ប្រ មនរងពួក្ស



 

 

 

ប្ត្វូររស់ប្រង់។ ប្រង់បាន

សាក្លបងពួក្ដ្ 

ត្តមរយៈពួក្សប្ត្វូររស់ប្រង់។ 

ខណៈដ លពួក្ដ្ឱយត្នមល ប្រង់ជាង

អេ ីៗទាំងអស់ 

ស ខចិត្ាលឹះរង់អាយ ជ៊ីវតិ្ 

ប្រពយសមបត្ា ិ 

ដ ើមប៊ីររួលបាននូវការសពវ ប្ពឹះរ័យ 

និងដសចក្ា ៊ីប្សោញ់ររស់ប្រង់ 

រហូត្ ល់ពួក្ដ្ររួលបាននូវដសច

ក្ា ៊ីប្សោញ់ ការសពវ ប្ពឹះរ័យ 

ភាពជិត្សន ិរធនរងប្ពឹះអងគ។ 

ដរើោា នសក្មាភាពទាំងដនឹះដរ 

ពួក្ដ្មិនររួលបាន  ្ណសមបត្ា ិទ ាំ

ងដនឹះជាដ្ឋច់ខ្ជត្។ 

ឋានៈននការររួលសារព៊ីប្ពឹះអងគ 



 

 

 

ភាពកាា យជាណាព៊ី និងការពល៊ីជ៊ីវតិ្ 

ដ ើមប៊ីប្រង់

្ឺជាឋានៈ ៏ប្រដសើរជារ៊ីរាំែ ត្ដៅចាំ

ដពឹះប្ពឹះអងគ។ 

មន សសដោក្មិនអាចររួលបានដរ

រដនឹះដរ 

ទល់ដត្អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់សដប្ម

ចឱយអាដ្ឋាំនិងកូ្នដៅររស់ោត្់ច ឹះ

មក្ដៅដលើភពដែន ៊ីដនឹះ។ 

       ៤. ការពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរដងក ើត្អា

ដ្ឋាំនិងកូ្នដៅររស់ោត្់ព៊ីធាត្ ែស ាំ

ដ លង្ហយនរងររួលរងទាំងលអនិង

អាប្ក្ក្់។និសស័យររស់មន សសដត្ងម

នក្ិដលសត្ណាា  ការអូសទញ 

មនរញ្ជា និងចាំដណឹះ រង។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរដងក ើត្ម

ន សសឱយមនរញ្ជា  និងត្ណាា ។ 

ប្រង់បានរាំពក់្ជាមួយនរងរញ្ជា និ

ងត្ណាា ដនឹះ 

នូវក្ត្តា ច្ចាំបាច់ដដ្ឋយដ ក្ៗព៊ីោន  

ដ ើមប៊ី

រាំដពញត្តមដសចក្ា ៊ីប្បាថាន ររស់ប្រង់

។ មា៉ាងដរៀត្ 

ដ ើមប៊ីរង្ហា ញឱយមន សសសាគ ល់ព៊ីអាន 

ភាពររស់ប្រង់ទក្់រងនរង

្ត្ិរណឌ ិត្ អាំណាច ក្ា ៊ីដមត្តា ក្រ ណា 

ការអាណិត្ប្សោញ់ 

ក្ន ុងការប្្រ់ប្្ងនិងការ

ប្តួ្ត្ប្ត្តររស់ប្រង់។ 

្តិ្រណឌ ិត្ររស់ប្រង់ត្ប្មូវឱយអាដ្ឋាំ 

និងពូជអាំរូរររស់ោត្់ 



 

 

 

ច ឹះមក្ដលើដែន ៊ីដនឹះ 

ដ ើមប៊ីដធេ ីឱយការសាក្លបងររស់ប្រង់

ប្រប្ពរត្ាដៅម ខ 

និងដ ើមប៊ីោត្ប្ត្ដ្ឋងព៊ីសាន ន ររស់

មន សសក្ន ុងការដប្ត្ៀមខល នួដ ើមប៊ីរាំដព

ញកាត្ពេក្ិចាដ ា្ ើយត្រនរងក្ត្តា ច្ចាំ

បាច់ទាំងដនឹះ។ ដលើសព៊ីដនឹះ 

ការដលើក្ត្ដមក ើងឬការដធេ ីឱយអារ់ឱន

ក្៏អាប្ស័យដលើក្ត្តា ទាំងដនឹះែងដ រ។ 

       ៥. ការពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរដងក ើត្ស

ត្េដោក្មក្ 

ដ ើមប៊ីដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្រង់ 

ដហើយដនឹះជាដោលរាំណងននការរ

ដងក ើត្ពួក្ដ្។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

  ٥٦   ِليَع بُدُون  إِلَّ   َواإِلنسَ   ال ِجنَّ   َخلَق تُ    َوَما

 ٥٦سورة الذاريات: چ 

មនន័យថា : 

«ដយើងមិនបានរដងក ើត្ជិន(រង់រត្់

)និងមន សសដរ 

ដលើក្ដលងដត្ដ ើមប៊ីឱយពួក្ដ្ដោរព

សកាក រៈមក្ចាំដពឹះដយើង»។ 

        ជារូដៅ 

ការដោរពសកាក រៈ ៏ដពញលក្ខណៈដ 

លដ្ទមទរចង់បានព៊ីសត្េដោក្

ដនាឹះព ាំដមនដក្ើត្ដ ើងដៅឋានសួ ៌្ា

ដ លជាឋាន ៏អមត្ៈដនាឹះដរ។ 

វាដក្ើត្ដ ើងដៅក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ 

ដ លជាឋានសាក្លបងដនឹះឯង។ 



 

 

 

ឯចាំ ដណក្ឋានសួ ៌្ា ឋានដសាយស ខ 

ឋានររមស ខ 

្ឺោា នការសាក្លបងដរ 

ដហើយក្៏ោា នការរង្ហគ រ់ឱយអន វត្ាកា

រដោរពសកាក រៈដ រ។ 

       ៦. ពិត្ណាស់ 

ជាំដនឿចាំដពឹះប្រការអាែ៌ាក្ាំបាាំង្ឺជា

ជាំដនឿដ លមនប្រដយជន៍។ 

ដរើជាំដនឿដមើលដឃើញ 

នរណាក្៏មនជាំដនឿចាំដពឹះនែៃររដោ

ក្ដ រ។ 

ដរើសិនជាដ្រដងក ើត្មក្ដៅក្ន ុង

ឋានសួ ៌្ា ដត្មាង 

ពួក្ដ្មិនររួលបាននូវឋានៈ 

ននជាំដនឿចាំដពឹះប្រការអាែ៌ាក្ាំបាាំងដ 

លលរធែលច ង



 

 

 

ដប្កាយនរងររួលបានដសចក្ា ៊ីស ខ 

និងដសចក្ា ៊ីនែាែន រូ 

ដ លដក្ើត្ដចញព៊ីមូលដហត្ ននជាំដនឿ

ចាំដពឹះប្រការអាែ៌ាក្ាំបាាំង។  ូដចនឹះ 

ដរើរអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរញ្ច ុ ឹះ

ពួក្ដ្មក្កាន់ឋានមួយ 

ដ លដធេ ីឱយ

ពួក្ដ្មនជាំដនឿចាំដពឹះប្រការអាែ៌ា

ក្ាំបាាំង។ 

       ៧. ការពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរដងក ើត្អា

ដ្ឋាំព៊ី ៊ីមួយកាា រ់ 

ដ លដ្កាា រ់យក្ព៊ី ដែន ៊ី។ 

ដែន ៊ីមនធាត្ លអ  និងអាប្ក្ក់្។ 

ធាត្ ពិបាក្និងធាត្ ង្ហយប្សួល។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ រងថា 



 

 

 

អាំរូរររស់អាដ្ឋាំ 

មនអនក្ដ លមិនសក្ា ិសមរស់ដៅក្ន ុ

ងឋានសួ ៌្ា។ 

ប្រង់ក្៏បានរញ្ច ុ ឹះោត្់មក្កាន់ដែន

 ៊ីដនឹះ 

ដ ើមប៊ីសប្មិត្សប្មាំងមន សសលអ ដចញ

ព៊ីមន សសអាប្ក្ក្់។ រនាា រ់មក្ 

ប្រង់ដរងដចក្ពួក្ដ្ជាព៊ីរឋាន្ឺ 

មន សសលអបានរស់ដៅដក្បរប្ពឹះអងគ  

និងមន សសអាប្ក្ក្់រស់ដៅឋាននរក្

ជាឋានសប្មរ់ជនអាប្ក្ក្់ទ ាំង 

យ។ 

       ៨. ការពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ប្បាថាន ចង់ដណ

នាាំឱយរដប្មើររស់ប្រង់ដ លប្រង់បាន

ប្រទនពរជ័យចាំដពឹះពួក្ដ្ដនាឹះសាគ



 

 

 

ល់ព៊ីស ប្ក្រត្ភាពនិងត្នមានន

ពរជ័យររស់ប្រង់ចាំដពឹះពួក្ដ្ 

ដ ើមប៊ីឱយពួក្ដ្កាា យជាអនក្ជារ៊ីប្ស

ោញ់និងជាអនក្ រង  ្ណ ៏

ឧត្ាមរាំែ ត្ចាំដពឹះប្រង់។ មា៉ាងដរៀត្ 

ដ ើមប៊ីឱយពួក្ដ្ដសាយស ខឱយអស់ព៊ី

ចិត្ា  នូវអេ ីដ លប្រង់បាន

ប្រទន ល់ពួក្ដ្ននររមស ខដៅ

ក្ន ុងឋានសួ ៌្ា។ 

ដលើសព៊ីដនឹះប្រង់ប្បាថាន ចង់រង្ហា ញឱយ

ពួក្ដ្

ដឃើញព៊ីរដងេ ីររស់ប្រង់ចាំដពឹះពួក្ស

ប្ត្វូររស់ប្រង់នូវអេ ីដ លប្រង់បាន

ដប្ត្ៀមរ ក្សប្មរ់ពួក្ដ្ 

្ឺទរ ណក្មា។ 

ប្រង់បានរង្ហា ញជាសក្ខ ៊ីភាពឱយពួក្



 

 

 

ដ្ដឃើញការដរៀរចាំជាពិដសស

សប្មរ់ពួក្ដ្ 

នូវររមស ខប្រដភរខពស់រាំែ ត្ដ ើមប៊ី

ឱយពួក្ដ្កាន់ដត្សរាយរកី្រាយ។ 

ភាពសរាយរកី្រាយ ៏ដពញដលញ 

និងការសរា

យ ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាមជារ៊ីរាំែ ត្។ 

ទាំងដនឹះជាការប្រទនពរជ័យ 

និងជាការប្សោញ់ ៏ដពញលក្ខណៈចាំ

ដពឹះពួក្ដ្។  ូដចនឹះ 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្ឱយពួក្ដ្ច ឹះមក្រស់

ដៅដលើភពដែន ៊ីដនឹះ 

ដ ើមប៊ីសាក្លបងនិងប្រ ងពួក្ដ្ 

និងសដប្មចបាននូវដសចក្ា ៊ីដមត្តា  

ក្រ ណា 

ដក្ើត្មនចាំដពឹះអនក្ណាដ លប្រង់ស



 

 

 

ពវ ប្ពឹះរ័យ 

និងររួលរងនូវភាពអាម៉ា ស់ចាំដពឹះ

អនក្ណាដ លប្រង់ប្បាថាន ប្រក្រដៅ

ដដ្ឋយ្ត្ិរណឌ ិត្និងយ ត្ា ិធម៌ា។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់មហ រងប្រក្រ

ដដ្ឋយ្ត្ិរណឌ ិត្។ 

       ៩. ការពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្បាថាន ចង់ឱយអាដ្ឋាំ

និងកូ្នដៅររស់ោត់្ប្ត្លរ់មក្ឋា

នសួ ៌្ាវញិក្ន ុងសភាពដ លប្រដសើររាំ

ែ ត្។  ូដចនឹះ 

ប្រង់ឱយពួក្ដ្ភាក្សរសជាតិ្រ ក្ខលាំបា

ក្ដវរនាក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ 

ដ ើមប៊ីឱយពួក្ដ្ រងព៊ីត្នមាននការចូ

លឋានសួ ៌្ា ដៅនែៃររដោក្ 

ដ ើមប៊ីឱយពួក្ដ្



 

 

 

 រងព៊ីភាពប្រណ៊ីត្ននវត្ថ ុអេ ីមួយ 

ប្ត្វូយក្ដៅ ល្ ុឹះនរងអេ ីមួយដរៀត្ដ ល

ែទ យុព៊ីវា។ 

       រនាា រ់ព៊ីបានរក្ប្សាយព៊ីដ ើម

ក្ាំដណើត្មន សស 

្រប៊ីរក្ប្សាយព៊ីត្ប្មូវការររស់ដ្

ចាំដពឹះសាសនាដ លប្ត្រមប្ត្វូ។ 

ត្ប្មូវការររស់មន សសចាំដពឹះសាសនា 

       ត្ប្មូវការររស់មន សសចាំដពឹះសា

សនា 

ធាំដធងជាងត្ប្មូវការដែសងៗដរៀត្ 

ននក្ត្តា ច្ចាំបាច់នានាសប្មរ់ជ៊ីវតិ្រ

ស់ដៅ 

ព៊ីដប្ពឹះដត្មន សសច្ចាំបាច់ប្ត្វូ រងព៊ី

អេ ីដ លប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យនិងអេ ីដ ល



 

 

 

ប្រង់មិនសពវ ប្ពឹះរ័យ។ 

មន សសច្ចាំបាច់ប្ត្វូមនចលនានិង

សក្មាភាព 

ដ ើមប៊ីប្សូរទញយក្ែលប្រដយជន៍ 

និងមនចលនា 

ដ ើមប៊ីរ ញប្ច្ចនែលរ៉ាឹះពល់ទាំង យ

។ 

ចារ់ឥសាា មជាអនក្ដរងដចក្រវាង

សក្មាភាពនិងរដងេ ីដ លនាាំមក្នូវ

ែលប្រដយជន៍និងដប្ោឹះថាន ក្់។ 

ដនឹះជាភាពយ ត្ា ិធម៌ាររស់

អល់ដ ឹះចាំដពឹះសត្េដោក្ររស់ប្រង់ 

ដហើយពនា ឺររស់ប្រង់រាំភា ឺមន សសដោ

ក្។ មន សសដោក្

មិនអាចរស់ដៅដដ្ឋយោា នចារ់ដរ

ងដចក្រវាងអេ ីដ លពួក្ដ្ប្ត្វូដធេ ី 



 

 

 

និងអេ ីដ លពួក្ដ្ប្ត្ូវដបាឹះរង់ដច្ច

លដនាឹះដ ើយ។ 

       ដរើសិនជាមន សសដោក្មនរាំ

ណងប្បាថាន  

ច្ចាំបាច់ដ្ប្ត្ូវសាគ ល់អេ ីដ លខល នួប្បា

ថាន ចង់បាន។ 

ដត្ើអេ ីដ លខល នួប្បាថាន ដនាឹះ 

មនប្រដយជន៍ឬដប្ោឹះថាន ក្់? 

ដត្ើមន  ្ណសមបត្ា ិ ឬ  ្ណវរិត្ា ិ? 

ដនឹះជាអេ ីដ លនិសស័យររស់មន សសខា ឹះ

សាគ ល់ 

ដហើយខាឹះដរៀត្សាគ ល់ដដ្ឋយ្ាំនិត្នន

រញ្ជា ររស់ដ្។ 

អនក្ខា ឹះដរៀត្មិនអាចសាគ ល់បានដរ 

ល ឹះប្ត្តដត្មនការពនយល់ដណនាាំ 



 

 

 

ការចងអ ុលរង្ហា ញ ល់ពួក្ដ្ព៊ីសាំណា

ក់្ពួក្អនក្នាាំសារ។ 

       ដរើដទឹះជាពួក្អនក្ប្រកាន់លរធិរ ូ

រធាត្ និយម ពួក្រមិ ឥត្សាស

នា ខាំប្ររងដឃាសនាែសពេ

ែាយនិងខាំោរពណ៌ា។ 

ដរើដទឹះជាមនរសសនៈ 

និងប្ររសា ៊ីដែសងៗមក្ែសពេែាយយ៉ា ង

ណាក្៏ដដ្ឋយ 

ក្៏សមជិក្មន ក្់ៗនិងសងគមទាំងមូ

លមិនអាចខេឹះសាសនា ៏ប្ត្រមប្ត្វូ

ដនឹះបានដ ើយ។ 

លរធិ រសសនៈ 

និងប្ររសា ៊ីទ ាំងដនាឹះមិនបានរាំដពញ

ត្ប្មូវការខ្ជងវញិ្ជា ណ 



 

 

 

និងត្ប្មូវការខ្ជងរាងកាយ

ររស់មន សសបានដ ើយ។ 

ក្៏រ៉ា ដនារាល់ដពលដ លសមជិក្ណា

មន ក់្ប្ជួត្ប្ជារក្ន ុងលរធិមដនា្មទាំ

ងដនាឹះដហើយដនាឹះ 

ររូដ្មនជាំដនឿជាក្់យ៉ា ងចាស់ថា 

លរធិទ ាំងដនឹះមិនអាចែាល់ដសចក្ា ៊ីស 

ខ ល់ររូដ្ 

ដហើយមិនអាចរំលត្់ការដប្សក្ឃាា នរ

រស់ដ្បានដ ើយ។ មា៉ាងវញិដរៀត្ 

ពួក្ដ្ោា នរ៊ីវលិប្ត្លរ់ណាដប្ៅព៊ី

សាសនា ៏ប្ត្រមប្ត្វូដនាឹះដ ើយ។ 

ដោក្ អារនិសាត្់ រ៉ណូាន 

បាននិយយថា : «ការពិត្ណាស់ 

អេ ីប្្រ់យ៉ា ងដ លដយើងប្សោញ់វាអា

ចបាត្់រង់ដសរភីាពននការដប្រើរញ្ជា  



 

 

 

ចាំដណឹះ រង 

ដហើយឧសាហក្មារាំដនើរក្៏អាចកាា

យជាដមឃៈបានដ រ។ 

ក្៏រ៉ា ដនាការប្រកាន់សាសនាមិនង្ហយ

ល រដច្ចលបានដ ើយ។ 

មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះការប្រកាន់សាសនា 

ជាភសត ុត្តងរស់រញ្ជា ក្់ព៊ីភាពដមឃៈ

ននលរធិររូធាត្ និយមដ លចង់ដ្ឋក្់

រញ្ច លូមន សសដៅក្ន ុងរងេង់ ៏តូ្ច

ចដងអៀត្ោា នត្នមាសប្មរ់ជ៊ីវតិ្រស់

ដៅដលើភពដ ន ៊ីដនឹះ»។ 

       ដោក្មូហាំម៉ា ត្់ហេ រតី្វ ចរ៊ីយ៍

បាននិយយថា : 

«្ាំនិត្ជាំដនឿសាសនាមិនអាចសារ

សូនយជាដ្ឋច់ខ្ជត្ 

ព៊ីដប្ពឹះជារាំដនារែល វូចិត្ា ៏ខពស់រាំែ ត្ 



 

 

 

ជាមដនាសដញ្ាត្នា ៏ប្រនពរាំែ ត្។ 

មិនប្ត្រមដត្

ជារាំដនារដ លដធេ ីឱយមន សសនែាែន រូរ៉ា 

ដណាណ ឹះដរ 

ដត្ជារាំដនារដ លនរងមនការកី្ច

ដប្មើនកាន់ដត្ខ្ជា ាំងដ ើង។ 

និសស័យជាំដនឿសាសនា 

នរងដត្តងជារ់ជាមួយនរងមន សសជា

 រារដរៀងដៅ 

 រារណាដ្ដៅមនរញ្ជា  

ដ្្ិត្ដចឹះដរងដចក្រវាងលអនិងអា

ប្ក្ក្់ 

ដហើយនិសស័យដនឹះនរងរកី្ចដប្មើនខ្ជា ាំ

ងត្តមក្ប្មិត្ននការយល់ រងនិងកា

ររកី្ចដប្មើនដែនក្ចាំដណឹះ រងររស់មន 

សស»។ 



 

 

 

       ដរើសិនជាមន សសឃាា ត្ឆ្ៃ យព៊ី

ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ដ្ 

្ឺអាប្ស័យដលើក្ប្មិត្ននការយល់ រង

និងវសិាលភាពននចាំដណឹះ រងររស់

ដ្ 

ដរើរដ្ រងព៊ីរាំហាំននភាពលៃ ង់ដលា រ

រស់មន សសចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ 

និងកាត្ពេក្ិចាររស់ដ្ចាំដពឹះប្រង់។ 

ភាពលៃង់ដលា ររស់ដ្ចាំដពឹះខល នួឯង 

មិន រងថាអេ ីជាប្រដយជន៍និងអេ ីជា

ដប្ោឹះថាន ក្់ ដហើយមិន

 រងថាអេ ីជាសាំណាងលអ  

អេ ីជាសាំណាងអាប្ក្ក្់។ មា៉ាងដរៀត្ 

ភាពលៃង់ដលា ររស់ដ្ទក្់រងនរងចាំ

ដណឹះ រងរនាា រ់រនស ាំ 

និងពក្យរដចាក្ដរសដ លទក្់



 

 

 

រងនរងវរិាសាស្រសា ដែនក្្នាងភព 

កា ក្់ស ៊ី ត្តរាសាស្រសា  និងររមណូ។ 

 ូដចនឹះ 

ដរើរអនក្ប្បាជាវរិាសាស្រសានរងរនាា រ

ខល នួមិនប្ក្អឺត្ប្ក្រមនិងមិនមន

ដមរនភាព ប្ពមច ឹះច្ចញ់ 

ដហើយដ្ដជឿជាក្់ថា 

ដៅព៊ីដប្កាយវរិាសាស្រសាទាំងដនាឹះ 

ពិត្ជាមនអនក្ដចឹះ រងប្រក្រដដ្ឋ

យ្ត្ិរណឌ ិត្ 

និងដៅព៊ីដប្កាយធមាជាត្ិទាំងដនាឹះ 

ចាស់ជាមនអនក្រដងក ើត្ ៏មនអា

ន ភាព។ 

សចាភាពដនឹះត្ប្មូវឱយអនក្សិក្ាប្សាវ

ប្ជាវ 

ដ លមិនលាំដអៀងប្ត្វូប្ពមមនជាំដនឿ



 

 

 

ចាំដពឹះប្រការអាែ៌ាក្ាំបាាំង  ប្ពមឱន

លាំដទនចាំដពឹះសាសនា ៏ប្ត្រមប្ត្វូ 

ដហើយដ ា្ ើយត្រនរងការអាំពវនាវដរ

រឧរនិសស័យដនឹះ...។ 

ដរើសិនជាមន សសង្ហក្ដចញព៊ីដនឹះ 

និសស័យសភាវៈ្តិ្ររស់ដ្នរងធាា ក្់

ដៅក្ន ុងបាត្រដតា ននពពួក្សត្ាឃាត្

ដ លអ្ត្ិ។ 

       សូមសដងខរថា 

ជាំដនឿសាសនាដ លប្ត្រមប្ត្វូ្ឺដែអក្

ដលើជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ដត្

មួយ្ត់្ 

ដហើយដោរពប្រណិរ័ត្ន៍ចាំដពឹះប្រង់ 

ប្សរត្តមចារ់ដ លជាធាត្ ច្ចាំបាច់

សប្មរ់ជ៊ីវតិ្ ដ ើមប៊ី

ឱយរ គ្លមន ក់្ៗសដប្មចដជា្ជ័យ 



 

 

 

ត្តមរយៈការដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអ

ល់ដ ឹះជាប្ពឹះជាមា ស់នន

សក្លដោក្ទាំងមូល។ មា៉ាងដរៀត្ 

ដ ើមប៊ីររួលបាននូវស ភមងគល 

និងដសចក្ា ៊ីស ខស វត្ថ ិភាព 

ច្ចក្ែ ត្ព៊ីក្ា ៊ី វនិាស ការដបាក្ប្បាស់ 

និងែលអាប្ក្ក្់ទាំងក្ន ុងដោក្៊ីយ៍

ដនឹះ និងដៅររដោក្។ ដនឹះ

ជាក្ត្តា ច្ចាំបាច់ 

ដ ើមប៊ីរាំដពញសកាា ន ពលននរសសនៈរ

រស់មន សស។ ជាំដនឿសាសនានាាំ

ឱយរញ្ជា ររស់មន សសសក រ់សក ល់ររ់រ

ល់នរងមហិចោ ិត្តដោភលន់ររស់ខល នួ 

ដហើយដរើោា នជាំដនឿសាសនាោា ន

អេ ីអាចរាំដពញមហិចោត្តររស់មន សស

ឱយសក រ់សកល់បានដ ើយ។ 



 

 

 

       ជាំដនឿសាសនាជាធាត្ មួយយ៉ា ង

សាំខ្ជន់ 

ដ ើមប៊ីជប្មឹះសមអ ត្ ួងប្ពលរងវញិ្ជា ណ 

និងអរ់រំ    រណត ុ ឹះនូវអាំណាច

មដនាសដញ្ាត្នា។ មដនា

សដញ្ាត្នានែាែន រូ 

ជានិសស័យមួយ ៏សមបូ រដររដៅក្ន ុង

សាសនា ដហើយវាជា

ប្រភពមួយដ លមិនដចឹះរងីសៃ តួ្អា

ចនាាំមន សសដៅ ល់ដោលដៅននជ៊ីវ ិ

ត្។ 

       ជាំដនឿសាសនាជាធាត្ ច្ចាំបាច់ 

ដ ើមប៊ីរាំដពញសកាា ន ពលននដសចក្ា ៊ី

ប្បាថាន  ជួយែាល់

ក្មា ាំងដលើក្ររក្ចិត្ាយ៉ា ងសាំខ្ជន់ 

និងជាមដធាបាយររ់សាក ត្់ ៏ធាំរាំែ 



 

 

 

ត្ដ ើមប៊ីការពរជាំងឺអស់សងឃរម 

និងការបាក្់ររក្ចិត្ា។ 

       អាប្ស័យដហត្ ដនឹះ 

ដរើសិនជាមននរណានិយយថា 

មន សសជាសភាវៈដ លមនអារយធម៌ា

ត្តមធមាជាតិ្ររស់ដ្។  ូដចនឹះ 

ដយើង្រប៊ីនិយយថា 

មន សសក្៏មនជាំដនឿសាសនាត្តមនិ

សស័យព៊ីក្ាំដណើត្ររស់ដ្ដ រ 

ព៊ីដប្ពឹះមន សសមនក្មា ាំងព៊ីរ 

ក្មា ាំងចាំដណឹះ រងដរររសសនវជិាា  

និងក្មា ាំងចាំដណឹះ រងដរររាំណង

ប្បាថាន  

ដហើយស ភមងគល ៏ដពញដលញររស់

ដ្ ក្៏អាប្ស័យដលើក្មា ាំងទាំងព៊ីរ 

្ឺចាំដណឹះ រង 



 

 

 

និងរាំណងប្បាថាន ររស់ដ្ ៏ដពញដល

ញែងដ រ។ ក្មា ាំងចាំដណឹះ រង

មិនទន់សដប្មចបានដពញដលញដរ 

ល ឹះប្ត្តសាគ ល់ប្រការមួយចាំនួន ូចខ្ជ

ងដប្កាម៖ 

       ១.សាគ ល់ប្ពឹះជាមា ស់ជាអនក្រដងក ើ

ត្ ជាអនក្ែាល់ោភសកាក រៈ 

ដ លប្រង់បានរដងក ើត្មន សសព៊ីោា ន 

ដហើយប្រង់បានប្រទនពរជ័យ ៏ដប្ចើ

នឥត្្ណនា ល់មន សសដោក្។ 

       ២.សាគ ល់ប្ពឹះនាមៗនិងប្ពឹះលក្ខ

ណៈសមបត្ា ិររស់អល់ដ ឹះ 

សាគ ល់ព៊ីកាត្ពេក្ិចាររស់ខល នួ

ចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ ៏មហពិសិ ា  



 

 

 

និងឥរធិពលននប្ពឹះនាមទាំងដនឹះចាំ

ដពឹះមន សសដោក្។ 

       ៣. 

សាគ ល់ែល វូដ លអាចនាាំររូដ្ដៅ ល់

ប្ពឹះជាមា ស់។ 

       ៤.សាគ ល់ព៊ីឧរស គ្និងភាពអវជិា

មនទាំង យដ លរារាាំងមន សសមិ

នឱយសាគ ល់ែល វូដ ល

នាាំររូដ្ដៅកាន់ររមស ខ។ 

       ៥.សាគ ល់ខល នួឯងឱយចាស់ 

សាគ ល់ព៊ីត្ប្មូវការររស់ខល នួ 

អេ ីដ លនាាំមក្នូវែលប្រដយជន៍ 

និងអេ ីដ លនាាំមក្នូវដប្ោឹះថាន ក់្។ 

មា៉ាងដរៀត្ 

ប្ត្វូសាគ ល់ព៊ីលក្ខណៈពិដសស 



 

 

 

និងលក្ខណៈខេ ឹះខ្ជត្ ចាំណ ចខ្ជា ាំង 

និងចាំណ ចដខាយររស់ខល នួឯង។ 

       ចាំដណឹះ រងទាំងប្បាាំប្រការដនឹះ 

ដធេ ីឱយក្មា ាំងចាំដណឹះ រងររស់មន សស

ដពញដលញ ដហើយ

ភាពដពញដលញននក្មា ាំងចាំដណឹះ រង

និងរាំណងប្បាថាន មិនអាចដក្ើត្ដ ើ

ងជាដ្ឋច់ខ្ជត្ ល ឹះប្ត្ត

ដត្រក្ានូវសិរធិររស់ប្ពឹះជាមា ស់ដ ល

មនចាំដពឹះមន សសដោក្។ 

ប្ត្វូដោរពប្រតិ្រត្ា ិសិរធ ិទ ាំង

ដនាឹះដដ្ឋយចិត្ត ប្ជឹះថាា  ដសាា ឹះប្ត្ង់ 

ដសចក្ា ៊ីភាា ក្់រឭក្ 

និងប្តួ្ត្ពិនិត្យឱយបានចាស់ោស់។ 

មា៉ាង

ដរៀត្ជាសាក្ស៊ីសប្មរ់រាល់អេ ីដ លប្រ



 

 

 

ង់បានប្រទនចាំដពឹះដ្ 

ដហើយោា នែល វូដ ើមប៊ីរាំដពញនូវក្មា ាំង

ទាំងព៊ីរដនឹះដរ 

ល ឹះប្ត្តដត្មនជាំនួយោាំប្រព៊ីប្រង់។ 

មន សសប្ត្ូវរងខ ាំចិត្ាររួលនូវការចងអ ុ

លរង្ហា ញររស់ប្រង់ដៅរក្ែល វូដ ល

ប្ត្រមប្ត្ូវដ លប្រង់ធាា រ់បានចងអ ុលរ

ង្ហា ញ ល់រដប្មើររស់ប្រង់។ 

       រនាា រ់ព៊ីដយើងសាគ ល់ថា 

សាសនា ៏ប្ត្រមប្ត្វូជាជាំនួយររស់ប្ពឹះ

ជាមា ស់សប្មរ់ក្មា ាំងចិត្ា

ដែសងៗោន ។ មា៉ាងដរៀត្ 

សាសនា្ឺជាអាវដប្កាឹះសប្មរ់ការព

រសងគមមន សស 

ព៊ីដប្ពឹះជ៊ីវតិ្រស់ដៅររស់មន សសមិន

អាចប្រប្ពរត្ាដៅរលូនបានដរ 



 

 

 

ល ឹះប្ត្តដត្មនការសហការោន  

សាម គ្ ៊ីោន រវាងសមជិក្សងគម។ 

ការសាម គ្ ៊ីដនឹះព ាំអាចប្រប្ពរត្ាដៅជា

ដ្ឋច់ខ្ជត្ 

ល ឹះប្ត្តដត្មនចារ់វន័ិយដរៀរចាំ

រាំនាក់្រាំនងររស់ពួក្ដ្ឱយបានប្ត្រ

មប្ត្វូ 

ក្ាំណត់្នូវកាត្ពេកិ្ចាររស់ពួក្ដ្ 

និងធានាសិរធិដសរភីាពររស់ពួក្ដ្។ 

ចារ់វន័ិយទាំងដនឹះ 

ប្ត្វូការជាច្ចាំបាច់នូវអនក្ប្្រ់ប្្ង ៏

មនអាំណាច ជាអភិបាល 

ការពរមន សសមិនឱយរំដោភរាំពន

ោន  

ដហើយជាំរ ញឱយមន សសដពញចិត្ាក្ន ុងកា

រការពរចារ់វន័ិយដនឹះ។ 



 

 

 

មា៉ាងដរៀត្ជាអនក្ដ លធានានូវការ

ដោរពដកាត្ខ្ជា ចចារ់វន័ិយដនឹះដៅ

ក្ន ុងចិត្ាររស់មន សស និង

ហមមិនឱយរំដោភរាំពនភាពពិសិ

 ាររស់ចារ់វន័ិយដនឹះ។ 

ដត្ើអេ ីជាក្មា ាំងអាំណាចដនាឹះ? 

ខុ្ាំនិយយថា 

:«ដៅដលើភពដែន ៊ីដនឹះ 

ព ាំមនក្មា ាំងណាដ លដសា ើនរងក្មា ាំ

ងជាំដនឿសាសនា 

ឬប្រហក់្ប្រដហលអាចធានាបាននូ

វការដោរពចារ់វន័ិយ 

ធានាការរប្ងួររប្ងួមសងគម 

ដោរពចារ់ 

និងស ខ  មន៊ីយក្មាដ លជាមូលដហ

ត្ ននសនា ិភាពនិងដសចក្ា ៊ីស ខ»។ 



 

 

 

       អាែ៌ាក្ាំបាាំងមា៉ាងដរៀត្ 

្ឺមន សសមនលក្ខណៈពិដសសជាងស

ភាវៈដែសងដរៀត្ 

ដ លមនជ៊ីវតិ្ដដ្ឋយសារចលនា 

និងសក្មាភាពររស់ដ្មនជដប្មើស

ដ លប្្រ់ប្្ងដលើអេ ីមួយដក្ើត្ដ ើង

ព ាំដមនជាឥស្រនា ៊ីយរមាណ៍សាា រ់ឮឬដមើ

លដឃើញដនាឹះដរ។ 

រ៉ា ដនាវា្ឺជាជាំដនឿដ លអរ់រំែល វូចិត្ា 

និងជប្មឹះសមអ ត្ែល វូកាយ។ 

មន សសដោក្ប្ត្វូបាន រក្នាាំជានិចា 

ដដ្ឋយជាំដនឿប្ត្រមប្ត្ូវឬក៏្ជាំដនឿខ ស។ 

ដរើសិនជាជាំដនឿររស់ដ្ប្ត្រមប្ត្វូអេ ី

ប្្រ់យ៉ា ងនរងលអ ប្រដសើរ។ 

ដត្ដរើសិនជាជាំដនឿររស់ដ្ខ ស្ឺអេ ី

ៗប្្រ់យ៉ា ងនរងប្ត្វូខូចអសាររង់។ 



 

 

 

       លរធិសាសនានិងជាំដនឿ 

្ឺជាអាំណាចព៊ីរដ លឃាា ាំដមើលសក្មា

ភាពែល វូកាយររស់មន សស។ 

ដ្សដងកត្ដៅដលើមន សសរូដៅ 

ដឃើញថា 

ជាំដនឿររស់ដ្មនព៊ីរប្រដភរ ូចខ្ជ

ងដប្កាម៖ 

-      ជាំដនឿចាំដពឹះត្នមា 

ដសចក្ា ៊ីនែាែន រូររស់មន សស 

និងខា រមសារទាំង យ

ដ លចិត្ាមនជាំដនឿស រ់រដមងខ្ជា ចរ

ដអងមិនហ នប្រប្ពរត្ាែទ យុព៊ីដហត្ ែ

លទាំង យ។ 

ដទឹះរ៊ីជាការប្រប្ពរត្ាដនាឹះរចួែ ត្ព៊ី

ដទសនិងការផ្លក្ពិន័យជាប្រពយស

មបត្ា ិក្៏ដដ្ឋយ។ 



 

 

 

-      ជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

្ឺមនជាំដនឿថា 

ប្រង់ក្ាំព ងឃាា ាំដមើលអាែ៌ាក្ាំបាាំងក្ន ុង

ចិត្ា។ ប្រង់ រងប្ជារអាំព៊ីអាែ៌ាក្ាំបាាំង 

និងអេ ីដ លសមៃ ត្់ជាងអាែ៌ាក្ាំបាាំង។ 

ចារ់សាសនាបានដែារសិរធិអាំណាច 

ល់អនក្ប្្រ់ប្្ងចារ់ដនឹះដដ្ឋយមន

ការរង្ហគ រ់រញ្ជា និងការហម

ឃាត្់អាំព៊ីប្រង់ដដ្ឋយផ្លា ល់។ 

អារមាណ៍ររស់

អនក្មនជាំដនឿដពរដពញដដ្ឋយដសច

ក្ា ៊ីខ្ជា ស 

និងប្សោញ់ដពញចិត្ាចាំដពឹះប្រង់ 

ឬដកាត្ខ្ជា ចចាំដពឹះប្រង់ 

ឬប្សោញ់ែងខ្ជា ចក្ន ុងដពលដត្មួយ

។ ជាការពិត្ណាស់ 



 

 

 

ប្រដភរននជាំដនឿដនឹះ 

្ឺជាប្រដភរព៊ីរ ៏មនអាំណាចខ្ជា ាំង

រាំែ ត្ចាំដពឹះែល វូចិត្ាររស់មន សស។ 

វាពិត្ជាមនសកាា ន ពលខ្ជា ាំងកាា  

ក្ន ុងការររ់សាក ត្់ក្មា ាំងត្ណាា  

និងមដនាសដញ្ាត្នាប្ចរូក្ប្ចរល់។ 

មា៉ាងដរៀត្ 

ក្មា ាំងអាំណាចននជាំដនឿទាំងព៊ីរដនឹះ 

វាមនប្រសិរធភាពខពស់រាំែ ត្ក្ន ុងការ

ប្្រ់ប្្ងែល វូចិត្ាជារូដៅនិងដដ្ឋយ

ចាំដពឹះ។ 

       ដហត្  ូដចនឹះ 

សាសនា្ឺជាការធានារ៉ារ់រង ៏ប្រ

ដសើររាំែ ត្ 

ក្ន ុងការប្បាប្ស័យទក្់រងររស់មន 

សសដោក្ពក្់ព័នធនរងចារ់ 



 

 

 

យ ត្ា ិធម៌ា និងសមធម៌ា 

ដហើយជាក្ត្តា ច្ចាំបាច់រាំែ ត្សប្មរ់

សងគមរស់ដៅ។ 

និយយដដ្ឋយការពិត្ 

 ាំដណាឹះប្សាយររស់សាសនាចាំដពឹះរ

ញ្ជា សងគមមន សស

្ឺជា ាំដណាឹះប្សាយរញ្ជា

ដប្សក្ឃាា នខ្ជងែល វូចិត្ាជាងែល វូកា

យ។ 

        ដរើសិនជាសាសនាមនសារៈសាំ

ខ្ជន់យ៉ា ងដនឹះ 

ដហើយត្ែភាពននសងគមរចច ុរបនន

ដៅក្ន ុងសក្លដោក្ទាំងមូលមន

សាស 

នានិងលរធិជាំដនឿដប្ចើនរារ់មិនអស់។ 

មា៉ាងដរៀត្ 



 

 

 

ប្ក្មុន៊ីមួយៗរកី្រាយជាមួយនរងអេ ីដ 

លពួក្ដ្ប្រកាន់យក្។  ូដចនឹះ 

ដត្ើសាសនាណាមួយប្ត្រមប្ត្វូដ លរាំ

ដពញត្តមត្ប្មូវការែល វូចិត្ាររស់មន 

សស? 

ដត្ើសាសនាពិត្ដនាឹះមនររដ្ឋា នឬ

ដោលការណ៍យ៉ា ង ូចដមាចខាឹះ? 

ររដ្ឋា នននសាសនាពិត្ 

       មា ស់ននសាសនាន៊ីមួយៗដត្ង្ិ

ត្ថាសាសនាររស់ខល នួប្ត្រមប្ត្វូ 

ដហើយអនក្កាន់សាសនាន៊ីមួយៗដជឿ

ថា 

សាសនាររស់ខល នួ្ឺជាសាសនា្ាំរនូិ

ងជាមោ៌ា  ៏ប្ត្រមប្ត្ូវ។ 

ពួក្អនក្កាន់សាសនាដ លប្ត្វូដ្ដក្



 

 

 

ដប្រ 

ឬប្ក្មុអនក្កាន់លរធិសាសនាដ លម

ន សសរដងក ើត្ដ ើងដដ្ឋយខល នួឯង 

ដៅដពលដ្

សួរអាំព៊ីភសត ុត្តងនិងអាំណឹះអាំណាងរ

ញ្ជា ក់្ព៊ីជាំដនឿររស់ពួក្ដ្ 

ពួក្ដ្ដត្ងអឹះអាងថា 

ពួក្ដ្កាន់ត្តមជ៊ី ូន

ជ៊ីត្តររស់ពួក្ដ្។ 

ពួក្ដ្និទនដរឿងដប្ពង 

និង ាំណរងដែសងៗ 

ដ លោា នប្រភពចាស់ោស់។ 

មា៉ាងដរៀត្ 

អត្ថររទាំងដនាឹះដជៀសមិនែ ត្ព៊ីកា

រដក្ាងរនា ាំ និងការដក្ដប្រ។ 

ពួក្ដ្ពរងដែអក្ដលើឯក្សារដក្រកាល 



 

 

 

ោា នអនក្និពនធ។ 

ដត្ើចារ់ដ ើមដ្សរដសរជាភាសាអេ ី? 

ដត្ើមនប្រភពដចញព៊ីប្រដរសណា? 

អត្ថររទាំងដនាឹះប្ោន់ដត្ជាក្ប្មង

អត្ថររចប្មឹុះដ្ប្រមូលចងប្ក្ងព៊ី

ដនឹះព៊ីដនាឹះ។ 

រនាា រ់មក្ពួក្ដ្នាាំោន ដលើក្ត្ដមក ើង 

ដហើយរនសល់ជាដក្រមត្៌ាត្ព៊ីជាំនាន់មួ

យដៅជាំនាន់មួយដដ្ឋយ

ោា នការប្តួ្ត្ពិនិត្យជាលក្ខណៈវរិា

សាស្រសា  រក្ប្រភពអនក្និទន 

និងពិនិត្យព៊ីភាពប្ត្រមប្ត្វូននអត្ថរ

រទាំងដនាឹះ។ 

       ្មព ៊ីរឬដសៀវដៅទាំងដនាឹះជាអ

នាមិក្ ការនិទនត្ៗោន  

ោា នប្រភពពិត្ប្បាក្  



 

 

 

មិនមនប្រសិរធភាពជាភសត ុត្តង 

ឬជាអាំណឹះអាំណាងសប្មរ់ដប្រើប្បាស់

ជាែល វូការ 

ក្ន ុងវសិ័យសាសនានិងជាំដនឿ។ 

ដត្ើសាសនាដ លោា នស ប្ក្រត្ភាព 

និងលរធិជាំដនឿដ លមន សសរដងក ើត្ដ ើ

ងដនឹះប្ត្រមប្ត្ូវ ឬក៏្មិនប្ត្រប្ត្វូ ? 

       ្ាំនិត្ដ លយល់ថា 

សាសនាទាំងអស់ស រធដត្ប្ត្រមប្ត្ូវទ ាំ

ងអស់ ្ឺមិនអាចជាដ្ឋច់ខ្ជត្ 

ព៊ីដប្ពឹះការពិត្មន

ដត្មួយមិនមនដប្ចើនដនាឹះដរ។ 

្ាំនិត្មា៉ាងដរៀត្សាសនានិងលរធិជាំ

ដនឿដ លប្ត្វូដ្ដក្ដប្រ 

ឬដ លមន សសរដងក ើត្ដ ើង 

្ឺជាសាសនាដ លមក្អាំព៊ីប្ពឹះជាមា



 

 

 

ស់ និងជាសាសនាដ លប្ត្រមប្ត្វូ។ 

ដរើសិនជាសាសនា 

និងលរធិជាំដនឿមនដប្ចើន 

(ត្តមពិត្មនដត្មួយ) 

ដត្ើមួយណាពិត្ប្បាក្ ? 

 ូដចនឹះច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្មនររដ្ឋា ន 

ឬខ្ជន ត្្ាំរដូ ើមប៊ីឱយសាគ ល់ថា 

សាសនាមួយណាពិត្ 

ដហើយសាសនាមួយណាមិនពិត្។ ដរើ

ដយើងដឃើញថា 

ររដ្ឋា នទាំងដនាឹះប្សរនរងសាសនា

ណាមួយ 

ដយើង រងថាសាសនាដនាឹះជាសាសនា

ពិត្។ ដរើសិនជាររដ្ឋា នទាំងដនាឹះ 

ឬប្រការណាមួយមិនប្សរនរងសាស

នាណាមួយ ដយើង រងថា 



 

 

 

សាសនាដនាឹះមិនដមនជាសាសនាពិ

ត្។ 

ររដ្ឋា នឬសាង់ដ្ឋដ លដយើងអាចដរ

ងដចក្រវាងសាសនាពិត្និងសាសនា

មិនពិត្ 

       រ៊ី១. 

ជាសាសនាដ លមក្អាំព៊ីអល់ដ ឹះ។ 

ប្រង់បានរញ្ច ុ ឹះមក្ត្តមរយៈដរវត្តមួ

យអងគមក្កាន់អនក្នាាំសារណាមន ក្់

ននពួក្អនក្នាាំសារររស់ប្រង់ដ ើមប៊ីែស

ពេែាយ ល់ពួក្មន សសដោក្។ 

សាសនាពិត្្ឺជាសាសនាររស់អល់

ដ ឹះ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់នរងជ ាំនាំជប្មឹះអាំដពើ

សត្េដោក្ទាំង យដៅនែៃររដោក្



 

 

 

ត្តមចារ់សាសនា 

ដ លប្រង់បានប្រទនច ឹះមក្ចាំដពឹះ

ពួក្ដ្។  

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

َحي نَا     إِنَّا  چ َحي نَا       َكَما    إِلَي كَ    أَو     إِلَى  أَو 

َحي نَاَوأَ    بَع ِدهِ   ِمن  َوالنَّبِيِّينَ   نُوح    إِب َراِهيمَ   إِلَى  و 

 

َماِعيلَ  َحقَ   َوإِس  بَاطِ    َويَع قُوبَ   َوإ س  َوِعيسَ   َواألَس 

  َوآتَي نَا   َوُسلَي َمانَ   َوَهاُرونَ   َويُونُسَ   َوأَيُّوبَ   ى

ا  دَاُوودَ   ١٦٣سورة النساء:  چ   ١٦٣  َزبُور 

មនន័យថា : «ការពិត្ណាស់ 

ដយើងបានប្ត្តស់រនទ លូដៅកាន់ឯង

 ូចជាដយើងបានប្ត្តស់

រនទ លូដៅកាន់ណួស៍ 

និងពួក្ណាព៊ីជារនារនាា រ់។   ដយើង



 

 

 

បានប្ត្តស់រនទ លូដៅកាន់អ ៊ីប្ពហ៊ីម   

អ ៊ីសាា ឯល អ ៊ីសាា ក្ យ៉ា ក្់កូ្រ 

និងពួក្ណាព៊ី ដ លមក្ព៊ីក្ លសមព ័នធ

ទ ាំង រ់ព៊ីរននពួក្អ ៊ីប្សាឯល ននកូ្ន

ដៅររស់យ៉ា ក្់កូ្រ 

ប្ពមទាំងបានប្ត្តស់រនទ លូដៅកាន់ 

អ ៊ីសា នអយូរ ហរនូ ស ូ ន ម៉ា ន។ 

ដយើងបានប្រទន្មព ៊ីរហាពួរ ល់ដ្ឋ

វតូ្»។ 

        អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

چ 

َسل نَا  َوَما ُسول    ِمن  قَب ِلكَ   ِمن  أَر    نُوِحي  إِلَّ   رَّ

بُدُون   أَنَا  إِلَّ         إِلَهَ    لَ    أَنَّهُ    إِلَي هِ    ٢٥  فَاع 

 چ 



 

 

 

 ٢٥سورة األنبياء: 

មនន័យថា : 

«ដយើងព ាំបានរញ្ជ នូអនក្នាាំសារណា

មន ក្់ម នឯងដរ 

ដលើក្ដលងដត្ដយើងបាន

ប្ត្តស់រនទ លូដៅកាន់ដ្ថា 

ោា នប្ពឹះជាមា ស់ដ លប្ត្ូវដ្ដោរព

សកាក រៈដ ើយ 

ដលើក្ដលងដត្ដយើង(ប្ពឹះជាមា ស់)។ 

ចូរពួក្អនក្ដោរពសកាក រៈមក្ចាំដពឹះ

ដយើងច ឹះ»។ 

       ដែអក្ដលើដសចក្ា ៊ីអធិរាយខ្ជង

ដលើ ឱយដត្សាសនា

ណាមួយដ លរ គ្លណាមន ក់្នាាំមក្ 

ដហើយអឹះអាងថា 



 

 

 

ខល នួជាអនក្រដងក ើត្ដ ើងដប្ៅព៊ីអល់

ដ ឹះជាមា ស់ដនាឹះ 

្ឺជាសាសនាមិនពិត្។ 

       រ៊ី២. 

ជាសាសនាដ លអាំពវនាវដៅរក្ការ

ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាមា

ស់ដត្

មួយ្ត់្។ហមការដោរពពហ ដរព 

និងមដធាបាយទាំង យដ លនាាំ

ដៅរក្ពហ ដរព 

ព៊ីដប្ពឹះការអាំពវនាវដៅរក្ជាំដនឿត្តវ

ដហត្ (ជាំដនឿឯក្ដរវត្ត) 

្ឺជាមូលដ្ឋា នប្្រឹះននការអាំពវ

នាវររស់ពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារ។ 

ប្្រ់ណាព៊ីទាំងអស់ដត្ងមនប្រសា



 

 

 

សន៍ដៅកាន់សាសន៍ររស់ពួក្ោត់្

ថា : 

بُدُوا  چ  َ   اع  ن     لَُكم  َما  للاَّ چ   َغي ُرهُ    إِلَـه    ّمِ

 ٥٩سورة األعراف: 

មនន័យថា : 

«ចូរពួក្អនក្ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអ

ល់ដ ឹះ។ 

សប្មរ់ពួក្អនក្ោា នប្ពឹះដែសង

ដប្ៅព៊ីប្រង់ដ ើយ»។  

       ដែអក្ដលើររដ្ឋា នដនឹះ 

សាសនាណាក៏្ដដ្ឋយដ លមនរមួរ

ញ្ច លូការដោរពពហ ដរព 

និងដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះជា

មា ស់ 

ដដ្ឋយមនអនក្ នររមួជាមួយប្រង់ 



 

 

 

 ូចជាណាព៊ី ពួក្ដរវត្ត 

និងអនក្មនក្ សលធម៌ាដនាឹះ 

្ឺជាសាសនាដ លមិនពិត្ 

ដរើដទឹះជាអនក្កាន់សាសនាដនាឹះអឹះ

អាងថា 

ជាសាសនាររស់ណាព៊ីណាមន ក្់ក្ន ុងចាំ

ដណាមពួក្ណាព៊ីទាំង យក្៏ដដ្ឋយ។ 

       រ៊ី៣. 

ជាសាសនាដ លឯក្ភាពជាមួយនរង

មូលដ្ឋា នប្ រ្ឹះដ លពួក្អនក្នាាំសារទាំ

ង យ

បានអាំពវនាវដៅរក្ការដោរពសកាក

រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ដត្មួយ្

ត្់។ អាំពវនាវដៅរក្ែល វូររស់ប្រង់ 

និងរប្មមចាំដពឹះការដោរពពហ ដរ

ព អាំដពើអក្ត្ញ្្ចូាំដពឹះឪព ក្មា យ 



 

 

 

ការ

សមា រ់ជ៊ីវតិ្ដដ្ឋយខ សចារ់និងដ្ឋ

ក្់រប្មមចាំដពឹះអាំដពើអបាយម ខ

ដដ្ឋយដរើក្ចាំហនិងោក្់បាាំង។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

َسل نَا  َوَما ُسول    ِمن  قَب ِلكَ   ِمن  أَر    نُوِحي  إِلَّ   رَّ

بُدُ    أَنَا  إِلَّ         إِلَهَ    لَ    أَنَّهُ    إِلَي هِ    ٢٥  ونفَاع 

 چ 

سورة                                               

 ٢٥األنبياء: 

មនន័យថា : 

«ដយើងព ាំបានរញ្ជ នូអនក្នាាំសារណា

មន ក្់ម នឯង 



 

 

 

ដលើក្ដលងដត្ដយើងបាន

ប្ត្តស់រនទ លូដៅកាន់ដ្ថា 

ោា នប្ពឹះជាមា ស់ដ លប្ត្ូវដ្ដោរព

សកាក រៈដលើក្ដលងដត្ដយើង(ប្ពឹះជាមា

ស់)។ 

ចូរពួក្អនក្ដោរពសកាក រៈមក្ចាំដពឹះ

ដយើងច ឹះ»។ 

        អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

ا      قُل    چ مَ   َما  أَت لُ   تَعَالَو   أَلَّ   َعلَي ُكم    َربُُّكم    َحرَّ

 

ِرُكوا   َسان ا  َوبِال َواِلدَي نِ   َشي ئ ا     بِهِ    تُش    َولَ   إِح 

لَدَُكم  تَق تُلُوا   ن    أَو  لَق      ّمِ نُ   إم  ُزقُُكم    نَّح  َوإِيَّا  نَر 

َوَما  ِمن َها  َظَهرَ   َما    ال فََواِحشَ   تَق َربُوا    َولَ   ُهم  

مَ      الَّتِي  النَّف سَ   تَق تُلُوا    َولَ   بََطنَ     إِلَّ   للّاُ   َحرَّ



 

 

 

اُكم    ذَِلُكم    بِال َحقِّ         تَع ِقلُون  لَعَلَُّكم    بِهِ   َوصَّ

 ١٥١ام: سورة األنعچ    ١٥١

មនន័យថា : «ដនអនក្នាាំសារ! 

ចូរឯងមនប្រសាសន៍ថា 

ចូរនាាំោន មក្រ៊ីដនឹះ ខុ្ាំនរងសូប្ត្ឱយ

ពួក្អនក្សាា រ់នូវអេ ីដ លប្ពឹះជាមា ស់រ

រស់ពួក្អនក្បាន

ហមប្បាមដៅដលើពួក្អនក្ 

្ឺពួក្អនក្មិនប្ត្វូដោរពពហ ដរព

ណាមួយរមួជាមួយនរងប្រង់។ 

ប្ត្វូក្ត្ញ្្ចូាំដពឹះឪព ក្មា យ 

ដហើយចូរក្ ាំសមា រ់កូ្នដៅររស់ពួក្

អនក្ដប្ពឹះដត្ភាពប្ក្៊ីប្ក្។ 

ដយើងជាអនក្ែាល់ជ៊ីវភាពរស់ដៅ 

និងោភសកាក រៈ ល់ពួក្អនក្និងពួ

ក្ដ្។ 



 

 

 

ចូរក្ ាំដៅដរៀត្អាំដពើអបាយម ខ 

ទាំងដរើក្ចាំហនិងោក្់បាាំង។ 

ចូរក្ ាំសមា រ់ជ៊ីវតិ្

ដ លប្រង់បានដ្ឋក្់ចារ់ហម 

ដលើក្ដលងដត្ប្សរចារ់។ ទាំងដនឹះ 

្ឺជាអេ ីដ លប្រង់បានដ្ឋក្់ចារ់រ

ង្ហគ រ់ដប្រើចាំដពឹះពួក្អនក្។ សងឃរមថា 

ពួក្អនក្យក្ដៅពិច្ចរណា»។ 

        អល់ដ ឹះជាមា ស់

បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

چ 

أَل   َسل نَا  َمن    َواس  ُسِلنَا  ِمن  قَب ِلكَ   ِمن  أَر  أََجعَ     رُّ

َمنِ   دُونِ   ِمن  ل نَا ح   چ   ٤٥  يُع بَدُون  آِلَهة    الرَّ

سورة                                              

 ٤٥الزخرف: 



 

 

 

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរសួរពួក្អនក្ដ លដ ើរត្តមពួក្អនក្

នាាំសារជាំនាន់ម នៗថា 

ដត្ើដយើងពិត្ជារដងក ើត្ប្ពឹះដែសងដប្ៅ

ព៊ីអល់ដ ឹះ ៏មហដមត្តា   ឱយពួក្ដ្

ដោរពសកាក រៈដមនដរ? »។ 

       រ៊ី៤. 

ររដ្ឋា នទាំងដនាឹះមិនប្ត្វូដខេងោន  

ដហើយក៏្មិនប្ត្វូែទ យុោន  

មិនប្ត្ូវរង្ហគ រ់កិ្ចាការអេ ីមួយដ លែទ ុ

យនរងកិ្ចាការមួយដែសងដរៀត្។ 

មា៉ាងដរៀត្ មិនប្ត្ូវហមអេ ីមួយ 

និងអន ញ្ជា ត្អេ ីមួយដ លប្សដ ៀងោន

និងអេ ីដ លដ្ហមដដ្ឋយោា នមូល

ដហត្ ។ 

ដលើសព៊ីដនឹះមិនប្ត្វូហមឬអន ញ្ជា ត្ 



 

 

 

អេ ីមួយចាំដពឹះប្ក្មុណាមួយ 

ដហើយហមចាំដពឹះប្ក្មុមួយដែសងដរៀ

ត្ដនាឹះដ ើយ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

آنَ   يَتَدَبَُّرونَ   أَفَلَ  ِعندِ     ِمن        َكانَ     َولَو    ال قُر 

تِلَف ا  فِيهِ    لََوَجدُوا    للّاِ    َغي رِ    ا  اخ    ٨٢  َكثِير 

 چ 

 ٨٢سورة النساء: 

មនន័យថា : 

«ដត្ើពួក្ដ្មិនពិនិត្យសដងកត្ដមើល

ក្ន ុង្មព ៊ីរអាល់្ួរអានដរឬ? 

ដរើសិនជា្មព ៊ីរដនឹះមក្អាំព៊ីអនក្ដែស

ងដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ 



 

 

 

ពួក្ដ្នរងប្ររឹះដឃើញមនភាពែទ យុ

ោន យ៉ា ងដប្ចើនសនធ រក្សនាធ រ់ក្ន ុង្មព ៊ី

រដនឹះ»។ 

       រ៊ី៥. 

សាសនាដនឹះមនដចងនូវមប្ត្តទាំង

 យដ លរក្ាសិរធិររស់មន សសដោ

ក្ទក្់រងនរងសាសនា ក្ិត្ា ិយស 

ប្រពយសមបត្ា ិ អាយ ជ៊ីវតិ្ 

និងប្ក្មុប្្ួសារររស់ពួក្ដ្ 

ត្តមអេ ីដ លដ្បានរញ្ាត្ា ិចារ់ក្ន ុង

រររញ្ជា  ការហមឃាត្់ 

ការររ់សាក ត្់ និងប្ក្មស៊ីលធម៌ា

ដ លរក្ានូវក្ត្តា ច្ចាំបាច់

ទាំងប្បាាំយ៉ា ងខ្ជងដលើ។ 



 

 

 

       រ៊ី៦. 

ជាសាសនាដ លមនក្ា ៊ីដមត្តា ចាំដពឹះ

សត្េដោក្ទាំងមូល 

ការពរព៊ីការជិឹះជាន់ដដ្ឋយអយ ត្ា ិធ

ម៌ាដៅដលើពួក្ដ្ 

និងការប្រប្ពរត្ាអាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ាចាំ

ដពឹះោន ដៅវញិដៅមក្ ដទឹះជា

ការប្រប្ពរត្ាអាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ាដនាឹះ 

ដដ្ឋយការដរៀត្ដរៀនដលើសិរធិដសរភីា

ព 

ឬរងកភាពវនិាសហិនដហច ល់ែល

ប្រដយជន៍ឬដដ្ឋយអនក្មនអាំណាច

ដបាក្រដញ្ជោ ត្អនក្តូ្ចត្តច។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់

បានមនប្ពឹះរនទ លូអាំព៊ីការដមត្តា ក្រ 

ណាដ លមនដៅក្ន ុង្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្(្



 

 

 

មព ៊ីរសញ្ជា ណច្ចស់) ដ ល

ប្រង់បានប្រទន ល់ណាព៊ីមូសា។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ا وَسى  َعن  َسَكتَ   َولَمَّ  األَل َواحَ   أََخذَ   ال غََضبُ   مُّ

 

َختَِها   َوفِي َمة    ُهد ى  نُس  لَِّذينَ  َوَرح   ِلَربِِّهم    ُهم    لِّ

َهبُون   ١٥٤سورة األعراف: چ   ١٥٤  يَر 

មនន័យថា : 

«ដៅដពលដ លមូសាបាត្់ខរង 

ដ្បានដៅដរសីយក្្មព ៊ីរដ លដ្បា

នដបាឹះដច្ចលដនាឹះមក្វញិ។ 

ក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះមនរក្ប្សាយអាំព៊ីស

ចាភាព 

និងជាក្ា ៊ីដមត្តា សប្មរ់ពួក្អនក្

ដ លដកាត្ខ្ជា ចចាំដពឹះអល់ដ ឹះ»។  



 

 

 

       អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូអាំព៊ីការរញ្ជ នូណាព៊ីអ ៊ីសា(ដយ

ស ូ )ថា : 

عَلَهُ چ  َمة    ِللنَّاِس   آيَة    َوِلنَج  سورة چ     َوَرح 

 ٢١مريم: 

មនន័យថា : 

«ដយើងរដងក ើត្ដ្ជាសញ្ជា ភសត ុត្តងរ

ញ្ជា ក្់ព៊ីអាន ភាពររស់អល់ដ ឹះ 

ចាំដពឹះ

មន សសដោក្និងជាក្ា ៊ីដមត្តា ក្រ ណា»

។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់ ៏មហរ ងដរឿងបាន

រនទ លូអាំព៊ីណាព៊ីសដ ឹះថា : 



 

 

 

چ 

مِ   قَالَ  ن  بَيِّنَة    َعلَى  ُكنتُ   إِن  أََرأَي تُم    يَاقَو  رَّ   ّمِ

َمة     ِمن هُ    َوآتَانِي  بِّي  ٦٣سورة هود: چ   َرح 

មនន័យថា : 

«ណាព៊ីសដ ឹះបានមនប្រសាសន៍

ដៅកាន់សាសន៍ររស់ដ្ថា 

ដនសាសន៍ររស់

ខុ្ាំ!ដត្ើពួក្អនក្យល់យ៉ា ងដម៉ាចដ រ 

ដរើសិនជាខុ្ាំប្ត្វូបានរញ្ជ នូមក្អាំព៊ី

ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ខុ្ាំ មន

ភសត ុត្តងចាស់ោស់ 

ដហើយប្រង់បានប្រទនក្ា ៊ីដមត្តា ក្រ 

ណា ល់ខុ្ាំ?»។  

       អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 



 

 

 

لُ چ  آنِ   ِمنَ   َونُنَّزِ َمة     ِشفَاء  ُهوَ  َما   ال قُر  ه   َوَرح 

 ٨٢سورة اإلسراء:    چ 

មនន័យថា : 

«ដយើងបានប្រទនច ឹះមក្ក្ន ុង្មព ៊ីរ

អាល់្ួរអានដនឹះ ជាថាន ាំពាបាល

ជាំងឺែល វូចិត្ា

និងជាក្ា ៊ីដមត្តា សប្មរ់ពួក្អនក្មន

ជាំដនឿទាំង យ»។ 

       រ៊ី៧.ជាសាសនាប្រក្រដដ្ឋយការ

ចងអ ុលរង្ហា ញដៅរក្ចារ់រញ្ាត្ា ិររ

ស់អល់ដ ឹះ 

និងចងអ ុលរង្ហា ញមន សសដៅរក្ការ

ដោរពត្តមដសចក្ា ៊ីប្បាថាន ររស់អល់

ដ ឹះ។ 

មា៉ាងដរៀត្ការរក្ប្សាយប្បារ់ពួក្



 

 

 

ដ្ថា ដត្ើពួក្ដ្មក្ព៊ីណា 

ដហើយវាសនាពួក្ដ្នរងវលិប្ត្លរ់

ដៅរ៊ីណា? អល់ដ ឹះជាមា ស់

បានមនប្ពឹះរនទ លូអាំព៊ី្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្

ថា : 

َراةَ   أَنَزل نَا  إِنَّاچ  سورة  ڎ چ   ُهد ى   فِيَها  التَّو 

 ٤٤المائدة: 

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

ដយើងបានប្រទន្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្ច ឹះមក្

ក្ន ុងដនាឹះមនការចងអ ុលរង្ហា ញនិង

ការប្សាយរាំភា ឺអាំព៊ីក្បួ នចារ់ទាំង 

យ»។ 

        អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូអាំព៊ី្មព ៊ីរអិញ្ា ៊ីល(្មព ៊ីរសញ្ជា

ណែា៊ី)ថា : 



 

 

 

سورة چ   َونُور    ُهد ى  فِيهِ   اإِلنِجيلَ   َوآتَي نَاهُ چ 

 ٤٦المائدة: 

មនន័យថា : 

«ដយើងបានប្រទន ល់ដយស ូ នូវ្មព ៊ី

រអិញ្ា ៊ីល 

ក្ន ុងដនាឹះមនការចងអ ុលរង្ហា ញ

ដៅរក្សចាភាព 

និងប្សាយរាំភា ឺអាំព៊ីអេ ីដ លមន សសមិ

ន រងក្ន ុងចារ់ររស់អល់ដ ឹះ»។ 

       អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូអាំព៊ី្មព ៊ីរអាល់្ួរអានថា : 

چ 

َسلَ    الَِّذي  ُهوَ   ال َحقِّ   َوِدينِ   بِال ُهدَى  َرُسولَهُ   أَر 

 ٣٣سورة التوبة: چ  



 

 

 

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់បានរញ្ជ នូអនក្

នាាំសារររស់ប្រង់ដឈាា ឹះមូហាំម៉ា ត្់ដដ្ឋ

យមន្មព ៊ីរអាល់្ួរអាននិងសាស

នាឥសាា ម»។  

        សាសនាពិត្្ឺជាសាសនាដ ល

មន

ការចងអ ុលរង្ហា ញដៅរក្ចារ់ររស់

អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ដហើយែាល់សនា ិភាពនិងដសចក្ា ៊ីសៃ រ់

 ល់ែល វូចិត្ា។ 

សាសនាដនឹះអាចជប្មឹះសមអ ត្ែល វូចិ

ត្ា ព៊ីរាល់ការលបួ ងរំខ្ជនររស់រិសាច 

និងដ ា្ ើយត្ររាល់ចមៃល់ទ ាំង យ 

ដហើយរក្ប្សាយ

នូវរាល់រញ្ជា ទាំង យ។ 



 

 

 

       រ៊ី៨. 

ជាសាសនាដ លអាំពវនាវដៅរក្ស៊ីល

ធម៌ាលអ  និងការប្រត្ិរត្ា ិដសចក្ា ៊ីលអ  

 ូចជាភាពដសាា ឹះប្ត្ង់ យ ត្ា ិធម៌ា 

រាំន ក្ចិត្ា ភាពដអៀនខ្ជា ស 

ភាពសាអ ត្ររសិ រធ និងដសចក្ា ៊ីនែាែន រូ។ 

មា៉ាងដរៀត្ 

ជាសាសនាដ លហមឃាត្់ព៊ីអាំដពើអា

ប្ក្ក្់ទាំង យ  ូចជា 

អក្ត្ញ្្ចូាំដពឹះឪព ក្មា យ 

ការសមា រ់ជ៊ីវតិ្ 

និងការហមប្បាមព៊ីអាំដពើអបាយម 

ខទាំង យ ការក្ ហក្ដបាក្ប្បាស់ 

ការជិឹះជាន់ដដ្ឋយអយ ត្ា ិធម៌ា 

អាំដពើដពសា ការរឹិះក្ាំណាញ់ 

និងអាំដពើបារដែសងៗ។ 



 

 

 

       រ៊ី៩. 

ប្ត្វូែាល់ស ភមងគលចាំដពឹះអនក្ដ ល

មនជាំដនឿដលើសាសនាដនឹះ  ូចប្រង់

បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

آنَ   َعلَي كَ   أَنَزل نَا  َما  ١  طه قَىلِ   ال قُر  چ   ٢  تَش 

 ٢ - ١سورة طه: 

មនន័យថា : «ត្ហ.... 

ដយើងព ាំបានរញ្ច ុ ឹះ្មព ៊ីរអាល់្ួអាន

ដនឹះមក្ចាំដពឹះអនក្ក្ន ុងរាំណងដធេ ី

ឱយអនក្អភ័ពេដនាឹះដរ»។  

       សាសនាដនាឹះប្ត្វូដត្ប្សរជាមួយ

និសស័យព៊ីធមាជាត្ិ 

 ូចប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

َرةَ چ  ِ   فِط  سورة  ۋ چ   سَ النَّا  فََطرَ    الَّتِي  للاَّ

 ٣٠الروم: 

មនន័យថា : 

«និសស័យព៊ីធមាជាតិ្ដ លអល់ដ ឹះជា

មា ស់បានរដងក ើត្មន សស ឱយមន

និសស័យដនឹះត្តាំងព៊ីក្ាំដណើត្»។ 

        វាជាសាសនាដ លប្សរជាមួយ

រញ្ជា ញាណ ៏ប្ត្រមប្ត្ូវ 

ព៊ីដប្ពឹះសាសនា ៏ប្ត្រមប្ត្ូវ្ឺជាចារ់

ររស់អល់ដ ឹះ។ រញ្ជា ដ លប្ត្រមប្ត្ូវ 

្ឺជាការរដងក ើត្ររស់អល់ដ ឹះ។ 

ចារ់ររស់អល់ដ ឹះមិនអាចែទ យុនរ

ងការរដងក ើត្ររស់ប្រង់ជាដ្ឋច់ខ្ជត្។ 

       រ៊ី១០. 

សាសនាដនឹះបានរង្ហា ញមន សសដៅរ



 

 

 

ក្សចាភាព 

ដហើយដ្ឋស់ដត្ឿនមន សសឱយប្រងុប្រយ័

ត្នអាំព៊ីអសចាភាព។ 

ដណនាាំមន សសដៅរក្ែល វូប្ត្ូវនិងរ

ដញ្ា ៀសពួក្ជិន(រង់រត្់) 

ខណៈដ លពួក្ដ្ឮ្មព ៊ីរអាល់្ួរអា

ន។ ពួក្ដ្បាននិយយោន ថា : 

َمنَا  چ ُمو  بَع دِ   ِمن  أُنِزلَ   ِكتَاب ا  َسِمع نَا   إِنَّا  يَاقَو 

ق ا   َسى ِدي  يَدَي هِ   بَي نَ   لَِّما  ُمَصدِّ  ال َحقِّ    إِلَى  يَه 

تَِقيم  َطِريق    َوإِلَى  س  سورة األحقاف:  چ   ٣٠   مُّ

٣٠ 

មនន័យថា : «ដនពួក្ដយើង! 

ពិត្ណាស់ដយើងបានសាា រ់ឮ្មព ៊ីរមួ

យចារ់ដ លដ្រញ្ច ុ ឹះមក្រនាា រ់ព៊ី

មូសា 

ជា្មព ៊ីរដ លរញ្ជា ក្់ព៊ីសចាភាពដ ល



 

 

 

មនដៅក្ន ុង្មព ៊ីរម នៗ។ វាចងអ ុល

រង្ហា ញដៅរក្សចាភាពនិងែល វូប្ត្វូ»។  

       សាសនាដនឹះមិនបានអាំពវនាវ

មន សសដៅរក្ដសចក្ា ៊ីអភ័ពេ  

និងសាំណាងអាប្ក្ក្់ដនាឹះដរ។ 

អល់ដ ឹះបានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

آنَ   ي كَ َعلَ   أَنَزل نَا  َما  ١  طه قَى  ال قُر  چ   ٢  ِلتَش 

 ٢ - ١سورة طه: 

មនន័យថា : 

«ត្ហ..ដយើងព ាំបានរញ្ច ុ ឹះ្មព ៊ីរអាល់

្ួអានមក្ចាំដពឹះអនក្ក្ន ុងរាំណង

ឱយអនក្អភ័ពេដនាឹះដរ»។  



 

 

 

       មា៉ាងដរៀត្ 

សាសនាដនឹះមិនរង្ហគ រ់ដប្រើមន សសឱយ

ប្រប្ពរត្ាអេ ីមួយ 

ដ លនាាំឱយដ្វនិាសហិនដហចដនាឹះ

ដរ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

َرحِ   بُِكم           َكانَ   للّاَ   إِنَّ    أَنفَُسُكم    تَق تُلُوا    َولَ 

ا    ٢٩سورة النساء: چ   ٢٩  يم 

មនន័យថា : 

«ចូរពួក្អនក្ក្ ាំសមា រ់ោន ដៅវញិដៅ

មក្។ ពិត្ណាស់

      អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់មហអាណិ

ត្ប្សោញ់ចាំដពឹះពួក្អនក្»។  



 

 

 

       សាសនាដនឹះមិនដរងដចក្ពួក្

អនក្ដ ើរត្តមដដ្ឋយសារដត្មូលដហត្ 

ជាត្ិសាសន៍ វណណ ៈនិងក្ លសមព ័នធ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ن  َخلَق نَاُكم     إِنَّا  النَّاسُ   يَاأَيَُّها وَ   َوأُنثَى  ذََكر    ّمِ

َرَمُكم      إِنَّ   ِلتَعَاَرفُوا  َوقَبَائِلَ   ُشعُوب ا   َجعَل نَاُكم   أَك 

ِ   ِعندَ    َ   إِنَّ   ت قَاُكم  أَ   للاَّ چ   ١٣  َخبِير  َعِليم     للاَّ

 ١٣سورة الحجرات: 

មនន័យថា : 

«ឱមន សសដោក្ទាំង យ! 

ពិត្ណាស់ 

ដយើងបានរដងក ើត្ពួក្អនក្ព៊ីរ រសមន

ក់្(អាដ្ឋាំ)និងស្រសា ៊ីមន ក្់(ហវ៉ា) 

ដហើយដយើងបានរដងក ើត្ពួក្អនក្ជា

ប្រជាជាត្ិ និងក្ លសមព ័នធជាដប្ចើន



 

 

 

ដ ើមប៊ីឱយពួក្អនក្សាគ ល់ោន ។ 

ប្បាក្ ណាស់ 

អនក្ដ លប្រដសើរជាងដ្ចាំដពឹះអល់

ដ ឹះ ក្ន ុងចាំដណាមពួក្អនក្ ្ឺ

អនក្ដ លដកាត្ខ្ជា ចចាំដពឹះប្រង់ខ្ជា ាំង

ជាងដ្។ ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះប្រង់មហ រង ៏ចាំណាន»។  

       ខ្ជន ត្្ាំរជូាែល វូការដ លដរងដច

ក្ត្នមារវាងមន សសដោក្ក្ន ុងសាស

នាដនាឹះ 

្ឺការដកាត្ខ្ជា ចចាំដពឹះអល់ដ ឹះ។ 

       ដប្កាយដពលរង្ហា ញររដ្ឋា នដ 

លដរងដចក្រវាងសាសនាពិត្និងសា

សនាមិនពិត្ចាំដពឹះអល់ដ ឹះ្ឺសាំអា

ងដលើមប្ត្តទាំង



 

 

 

 យដ លមនដចងក្ន ុង្មព ៊ីរអាល់

្ួរអាន ជាភសត ុត្តងរញ្ជា ក្់ព៊ីររ

ដ្ឋា នរូដៅសប្មរ់ពួក្អនក្នាាំសារ ៏

ដសាា ឹះប្ត្ង់ទាំង យ 

ដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរញ្ជ ូ

នមក្។ មា៉ាងដរៀត្ 

ដ ា្ៀត្ឱកាសដនឹះក៏្សូមដលើក្យក្ម

ក្រង្ហា ញែងដ រអាំព៊ីប្រដភរនន

សាសនាដែសងៗ។ 

ប្រដភរននសាសនាដែសងៗ 

       ដ្ដរងដចក្មន សសដៅជាព៊ីរដែន

ក្ត្តមសាសនាររស់ពួក្ដ្។ 

មួយដែនក្មន្មព ៊ីរដ លដ្រញ្ច ុ ឹះម

ក្អាំព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់ ូចជា 

ពួក្ជេីហេ  ពួក្ប្ រ្សាា ន 



 

 

 

និងពួក្មូសា ៊ីម។ 

ចាំដពឹះពួក្ជេីហេ និងពួក្ប្ រ្សាា ន 

ដដ្ឋយមូលដហត្ ពួក្ដ្មិនប្រតិ្រត្ា ិ

ត្តម

មប្ត្តចារ់ដ លមនដចងក្ន ុង្មព ៊ីរ 

ពួក្ដ្បានយក្មន សស ូចោន  

ដធេ ីជាប្ពឹះជាមា ស់ដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ ា្

ងកាត្់ដប្ចើនសម័យកាល 

ដរើរ្មព ៊ីរចារ់ដ ើមររស់ពួក្ដ្ដ 

លអល់ដ ឹះជាមា ស់បានរញ្ច ុ ឹះ

មក្ឱយណាព៊ីទាំង យបានបាត្់រង់

។ 

ពួក្រពេជិត្សាសនានាាំោន ចងប្ក្ង

ដដ្ឋយខល នួឯង ដហើយ

អឹះអាងថាជា្មព ៊ីរមក្អាំព៊ីអល់ដ ឹះ

។ 



 

 

 

ត្តមពិត្វាមិនដមនមក្ព៊ីអល់ដ ឹះ

ជាមា ស់ដនាឹះដរ។ 

្មព ៊ីរទ ាំងដនាឹះ្ឺជាការលួចចមាងព

ក្យសមា ៊ី ររស់ពួក្មន សសខិលខូច 

និងជាការដក្

ដប្រររស់ពួក្អនក្ប្ជលុនិយមដត្រ៉ា 

ដណាណ ឹះ។ 

       ចាំ ដណក្្មព ៊ីរររស់ពួក្មូសា ៊ីមវញិ 

(្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន ៏ឧត្ាម) 

្ឺជា្មព ៊ីរច ងដប្កាយរងអស់

ររស់ប្ពឹះ។ 

វាជា្មព ៊ីរដ លមនរាំន ក្ចិត្ាជាង

ដ្ ររួលបានការធានា 

ការអភិរក្សអាំព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

ប្រង់មិនដ្ឋក្់រនទ ុក្ការអភិរក្សរក្ា

្មព ៊ីរដនឹះ 



 

 

 

ដៅដលើមន សសដោក្ដនាឹះដរ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

نُ   إِنَّا ل نَا  نَح  رَ   نَزَّ ك  ٩  لََحافُِظون   لَهُ   َوإِنَّا      الذِّ

 ٩سورة الحجر: چ    

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

ដយើងបានប្រទន្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន

ច ឹះមក្ 

ដហើយដយើងជាអនក្ដែរក្ា្មព ៊ីរដនឹះ»។  

       ្មព ៊ីរដនឹះប្ត្វូបានរក្ារ ក្ដៅក្ន ុ

ងដ ើមប្រងូ 

និងសរដសរច្ចររ ក្ក្ន ុង្មព ៊ីរ 

ព៊ីដប្ពឹះជា្មព ៊ីរច ងដប្កាយ 

ដ លអល់ដ ឹះប្រង់ធានាការចងអ ុល

រង្ហា ញ ល់មន សសជាត្ិទាំង យ។ 



 

 

 

ប្រង់រដងក ើត្្មព ៊ីរដនឹះជាភសត ុត្តង 

រង្ហា ញជូនពួក្ដ្រហូត្ ល់នែៃររ

ដោក្។ 

ប្រង់បានច្ចរក្ន ុងប្ពឹះលិខិត្រចួដហើយ

ថា្មព ៊ីរដនឹះដៅ្ង់វងសសថ ិត្ដសថ រជាដរៀ

ងរហូត្។ 

ប្រង់បានរប្មងុរ ក្ជាដប្សចសប្ម

រ់រាល់សម័យកាលន៊ីមួយៗនូវពួក្អន

ក្ដ លនរងអន វត្ាត្តមមប្ត្តចារ់ 

ដ លមនដចងក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះ។ 

ពួក្ដ្នាាំោន ប្រតិ្រត្ា ិត្តមចារ់រ

ញ្ាត្ា ិ និងមនជាំដនឿចាំដពឹះ្មព ៊ីរដនឹះ។ 

មា៉ាងដរៀត្ 

ដយើងខុ្ាំនរងដធេ ីការរក្ប្សាយពិសាា រព៊ី

្មព ៊ីរ ៏ឧត្ាមដនឹះក្ន ុងជាំពូក្

ដប្កាយដរៀត្។ 



 

 

 

       មួយដែនក្ដរៀត្ 

ប្ក្មុមន សសដ លោា ន្មព ៊ីររញ្ច ុ ឹះមក្

អាំព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់ ែេីដរើពួក្ដ្

មន្មព ៊ីរជាដក្រមត្៌ាក្រនសល់ព៊ី ូន

ត្តររស់ពួក្ដ្  ូចជា 

សាសនាប្ពហាញ្ា  សាសនាប្ពឹះអ គ្ ៊ី 

សាសនាប្ពឹះព រធ សាសនាខ ងជឺ 

និងពួក្អារ៉ារ់សម័យម នដ្រញ្ជ នូ

មូហាំម៉ា ត្់ជាអនក្នាាំសារ

មក្កាន់ពួក្ដ្ែងដ រ។ 

       ប្រជាជាតិ្ន៊ីមួយៗមនចាំដណឹះ រ

ងនិងការអន វត្ាត្តមអេ ីដ លមន

ប្រដយជន៍ ល់ការ

រស់ដៅររស់ពួក្ដ្ដៅក្ន ុងដោក្៊ីយ៍

ដនឹះ។ 

ដនឹះ្ឺជាការចងអ ុលរង្ហា ញរូដៅ 



 

 

 

ដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់

ប្រង់បានប្រទន ល់មន សសប្្រ់ររូ

។ មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ សូមប៊ីដត្សត្ាឃាត្ 

ក្៏ប្រង់បានរង្ហា ញែល វូ ល់វាដ រ។ 

ជាមួយដនាឹះប្រង់បានចងអ ុលរង្ហា ញ

 ល់សត្ាឃាត្ 

ឱយដចឹះដសេ ងរក្ចាំណ៊ីអាហរនិង

ដចឹះការពរខល នួព៊ីដប្ោឹះថាន ក្់។ 

ប្រង់រដងក ើត្មន សសឱយដចឹះប្សោញ់ែ

លប្រដយជន៍ 

និងបារមភចាំដពឹះដប្ោឹះថាន ក្់ដែសងៗ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

مَ   َسبِّحِ  لَى  َربِّكَ   اس  فََسوَّ     َخلَقَ   الَِّذي  ١  األَع 

سورة چ   ٣   فََهدَى   قَدَّرَ   َوالَِّذي  ٢  ى

 ٣ - ١األعلى: 



 

 

 

មនន័យថា : 

«ប្ពឹះនាម ៏ខពង់ខពស់ររស់ប្ពឹះជាមា

ស់ររស់អនក្ ៏មហសាអ ត្សអ ាំ។ ប្រង់ជា

ប្ពឹះដ លបានរដងក ើត្សត្េដោក្ 

ដហើយប្រង់បានរដងក ើត្យ៉ា ងស ប្ក្រត្

ឥត្ដខ្ជា ឹះ។ ប្រង់បានក្ាំណត្់

ប្ក្រត្យប្ក្មដលើអេ ីប្្រ់យ៉ា ង 

ដហើយប្រង់ប្រទននូវការចងអ ុលរង្ហា

ញ»។ 

      អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់

បានមនប្ពឹះរនទ លូអាំព៊ីមូសាដ លនិ

យយដៅកាន់ដសា ចផ្លរ៉ាអ ងថា : 

چ 

ء     ُكلَّ    أَع َطى  الَِّذي  َربُّنَا  قَالَ     ثُمَّ   َخل قَهُ   َشي 

 ٥٠سورة طه: چ   ٥٠  َهدَى



 

 

 

មនន័យថា : «មូសាបាននិយយថា 

ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ដយើង្ឺជាប្ពឹះដ ល

បាន

ប្រទនក្ាំដណើត្ ល់អេ ីប្្រ់យ៉ា ង។ 

រនាា រ់មក្ប្រង់ប្រទននូវការចងអ ុល

រង្ហា ញ»។  

       អល់ដ ឹះជា

មា ស់បានមនរនទ លូអាំព៊ីណាព៊ីអ ៊ីប្ព

ហ ៊ីមដ លបាននិយយថា : 

ِدين فَُهَو   َخلَقَنِي  الَِّذيچ  سورة چ   ٧٨  يَه 

 ٧٨الشعراء: 

មនន័យថា : 

«ប្ពឹះជាមា ស់ប្រង់បានរដងក ើត្ររូខុ្ាំ 

ដហើយប្រង់បានប្រទនការចងអ ុលរ

ង្ហា ញ ល់ខុ្ាំ»។  



 

 

 

          ជារូដៅសប្មរ់អនក្ដ លមន

រញ្ជា ក្៏មនការប្ត្ិឹះរឹិះពិច្ចរណាយ៉ា ង

ដហចណាស់ថា 

អនក្ដ លមនសាសនា 

និងមនចាំដណឹះ រង 

អាចប្រត្ិរត្ា ិអាំដពើលអ ដពញលក្ខណៈ

ប្រដសើរជាងអនក្ដ លោា នសាសនា។ 

ដសចក្ា ៊ីលអ ដ លមនចាំដពឹះអនក្មិន

ដមនមូសា ៊ីមដ លកាន់សាសនាដែសង

ៗ្ឺពួក្អនក្មូសា ៊ីមមនលក្ខណៈដពញ

ដលញនិងស ប្ក្រត្ជាងពួក្ដ្។ 

ចាំដណឹះ រង 

និងអាំដពើលអ ដ លពួក្អនក្កាន់

សាសនាមន 

្ឺពួក្អនក្ោា នសាសនាមិនមន



 

 

 

ដនាឹះដរ  ព៊ីដប្ពឹះចាំដណឹះ រង និងអាំដពើ

លអមនព៊ីរប្រដភរ៖ 

       ប្រដភររ៊ី១. 

ចាំដណឹះ រងដ លររួលបានត្តមរយៈ

រញ្ជា   ូចជា្ណិត្វរិា ដវជាសាស្រសា  

ឧសាហក្មា។ 

ចាំដណឹះ រងទាំងដនឹះពួក្អនក្កាន់សា

សនាក៏្មន ូចអនក្ នរដ រ។ 

មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ

ពួក្ដ្មនលក្ខណៈដពញដលញជាង។ 

 រឯីចាំដណឹះ រង 

ដ លមិនអាចដចឹះដដ្ឋយការដប្រើរ

ញ្ជា ដត្មួយម ខ 

្ឺ ូចជាចាំដណឹះ រងទក់្រងនរងប្ពឹះ

ជាមា ស់ ចាំដណឹះ រងខ្ជងសាសនា 

្ឺជាលក្ខណៈ



 

 

 

ពិដសសររស់ពួក្អនក្កាន់សាសនា។

ចាំដណឹះ រងដនឹះមិនអាចដប្រើអាំណឹះអាំ

ណាងដែនក្រញ្ជា ញាណបាន

ដរ។ពួក្អនក្នាាំសារទាំង យបានច

ងអ ុលរង្ហា ញ 

និងដណនាាំមន សសដោក្ឱយសដងកត្

ដៅដលើ

ភសត ុត្តងដែនក្រញ្ជា ដ លរញ្ជា ក្់ព៊ីដរឿ

ងដនឹះ្ឺជាភសត ុត្តង

ដែនក្រញ្ជា ដ លប្សរនរងចារ់សាស

នា។ 

       ប្រដភររ៊ី២. 

ចាំដណឹះ រងដ លមិនអាច រងបាន 

ល ឹះប្ត្តដត្ត្តមរយៈការែសពេែាយររ

ស់អនក្នាាំសារ។ 

ដ្ោា នមដធាបាយដ ើមប៊ីររួលបាន



 

 

 

ចាំដណឹះ រងដនឹះត្តមរយៈរញ្ជា ដនាឹះដរ 

 ូចជា ាំណរងអាំព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ប្ពឹះនាម និងប្ពឹះលក្ខណៈររស់ប្រង់ 

រញ្ជា ឋានសួ ៌្ានិងឋាននរក្នានែៃ

ររដោក្ 

ការរក្ប្សាយអាំព៊ីរញ្ាត្ា ិចារ់ 

 ាំណរងអាំព៊ីពួក្ណាព៊ីជាំនាន់ម ននិង

ជាតិ្សាសន៍ររស់ពួក្ោត់្។ 

រចច ុរបននភាពសាសនាដែសងៗ 

       សាសនា ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាមដែសងៗដ 

លមនក្ន ុងរាំព័រប្រវត្ា ិសាស្រសា  ៏យូរល

ង់ និងចារ់រញ្ាត្ា ិព៊ីរ រាណ 

បានកាា យដៅជារំពររស់ពួក្មន សស

រ ចា រតិ្ខិលខូច ជាដលបងក្មានា

ររស់ពួក្អនក្ដក្ដប្រនិងពួក្ក្បត់្សា



 

 

 

សនា។ 

ដដ្ឋយសារមនការប្រ មជាប្រច្ចាំ 

និងដរឿងអក្ សលជាដប្ចើនដរើរដធេ ីឱយ

សាសនាដនឹះបាត់្រង់ខា រមសារ 

និងរប្មង់ដ ើមររស់វា។ 

ដរើសិនដ្ដធេ ីឱយពួក្អនក្កាន់

សាសនាជាំនាន់ម នរស់ដ ើងវញិ 

មក្ជួរពួក្ជាំនាន់ដប្កាយ 

ពួក្ដ្នរងរ ិដសធ 

ដហើយមិនររួលសាគ ល់សាសនាទាំង

ដនឹះដ ើយ។ 

o  សាសនាជេីហេបានកាា យដៅជាពិធ៊ី

សាសនាមួយ 

និងជាប្រនពណ៊ីមួយដ លោា នខា រម

សារ។ 

វាកាា យជាជ៊ីវតិ្ដ លោា នវញិ្ជា ណ។ 



 

 

 

ដលើសព៊ីដនឹះវា្ឺជាសាសនាអាំរូរនិយ

មសប្មរ់ដត្ជាតិ្សាសន៍មួយ 

ជាពិដសសមិន

ដមនជាសាសនាសក្ល។ 

វាមិនដធេ ីការអាំពវនាវ ល់សាសន៍ 

នរ ដហើយមិនបានែសពេ

ែាយក្ា ៊ីដមត្តា ក្រ ណាដនឹះ ល់មន សស

ជាត្ិែងដ រ។ 

o  ជាសាសនាមួយដ លប្ត្ូវបានររួ

លរងការដក្ដប្រឱយខ សព៊ីជាំដនឿដ ើម

ដ លជាអត្ាសញ្ជា ណមួយ

ខ សព៊ីសាសនា នរនិងជាត្ិសាសន៍

 នរ។ 

ក្ន ុងជាំដនឿដនឹះមនអាែ៌ាក្ាំបាាំងដ ល

ជាដមរនភាព ្ឺ

ជាំដនឿឯក្រិដរពនិយម 



 

 

 

ដ លណាព៊ីអ ៊ីប្ពហ ៊ីមបានដែាផ្លា ាំចាំ

ដពឹះកូ្នររស់ោត្់ដឈាា ឹះយក្់កូ្រ។ 

ពួក្ជេីហេ ក៏្បាន

ររួលឥរធិពលជាំដនឿខ សដនឹះ 

មក្ព៊ីសាសន៍ដែសងៗដ លរស់ដៅជា

មួយពួក្ដ្ 

ឬឋិត្ដៅដប្កាមការប្តួ្ត្ប្ត្តររស់ដ្

។ 

ភា្ដប្ចើនននរាំដនៀមរមា រ់ររស់ពួ

ក្ដ្ ្ឺប្ត្តរ់ត្តមជាំដនឿ

ររស់ពួក្អនក្មនជាំដនឿដលើអររូ៊ីវជិាា

។ ពួក្ប្រវត្ា ិវរូិជេ ីហេខា ឹះ 

ដ លមិនលដមអៀងបានររួលសាគ ល់ព៊ី

រញ្ជា ដនឹះ។ រញ្ជា ដនឹះមនសរដសរក្ន ុង 

(សពេវចនាធិរាយជេីហេ ) 

ដ លមនខា រមសារ ូចខ្ជងដប្កាម៖ 



 

 

 

o  ពិត្ណាស់ក្ាំហរងនិងការខរងសមា

រររស់ពួក្ណាព៊ីចាំដពឹះការដោរពរូ

ជាជាំដនឿអររូ៊ីរញ្ជា ក្់ឱយដឃើញថា 

ជាំដនឿអររូ៊ីនិងជាំដនឿពហ ដរពនិយម 

្ឺបានប្ជារចូលមក្ក្ន ុងជាំដនឿររស់

ពួក្

អ ៊ីប្សាដអល។ពួក្ដ្បានររួលជាំដនឿ

ពហ ដរពនិងជាំដនឿអររូ៊ី។ 

ក្ន ុង្មព ៊ីរត្តល់មូត្ក្៏បានអឹះអាងថា 

ជាំដនឿអររូ៊ីមនការទក្់ទញខ្ជា ាំង 

ជាពិដសសសប្មរ់ពួក្ជេីហេ ។ 

o  ្មព ៊ីរត្តល់មូត្ 

ពួក្ជេីហេបានដលើក្ត្ដមក ើងយ៉ា ងខ្ជា ាំង 

និងឱយត្នមា្មព ៊ីរដនឹះ

ដលើសព៊ី្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្។ 

្មព ៊ីរដនឹះមនដប្រើប្បាស់ក្ន ុងសងគមជេី



 

 

 

ហេ ដៅសត្វត្សរ៊ី៦្.ស។ 

ក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះ

មន្ាំរដូរាក្ៗដ លរង្ហា ញព៊ីភាពលៃ

ង់ដលា  ពក្យសមា ៊ីអាសប្ោម 

ប្រមែចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ដលងដសើចនរងសចាភាព 

ប្រមែដមើលង្ហយសាសនា និងរញ្ជា  

ននសងគមជេីហេ ដ លបានធាា ក់្  នដ្ឋ

រខ្ជងដែនក្

ជាំដនឿសាសនានាសត្វត្សដនាឹះ។ 

o  សាសនាប្្ិសា វញិររួលរងការដក្

ដប្រព៊ីពួក្ប្ជលុនិយម 

និងការរក្ប្សាយររស់ពួក្មន សសអ

 វជិាា ។ 

ជាំដនឿអររូ៊ីររស់ពួក្រ៉មូ ាំងបានរត រូម

ក្កាន់ប្្រសាា នត្តាំងព៊ីសម័យ ាំរូង។ 



 

 

 

ទាំងដនឹះបានកាា យជា្ាំនរននជាំដនឿ

ខ ស ដ លដ្ក្រ់ដច្ចលពក្យ 

រូនាា នដប្រៀនប្រដៅររស់ដយស ូ  

និងពនា ឺននជាំដនឿឯក្ដរវៈ។ 

ការដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះ ៏

ប្ជឹះថាា  

ប្ត្វូបានរលត់្បាត់្ប្សដមលដៅព៊ី

ដប្កាយផ្លា ាំងពពក្ ៏ប្កាស់ឃា រក្ដនឹះ។ 

o  អនក្និពនធ ប្្ិសាសាសនិក្មន ក្់ 

បានពណ៌ានាអាំព៊ីរាំហាំននការប្ជារចូ

លររស់ជាំដនឿប្ត្៊ីម៌ា ត្ិ(ប្ពឹះរិត្ត 

ប្ពឹះមត្ត និងប្ពឹះរ ប្ត្ត)ក្ន ុង

សងគមពួក្អនក្កាន់សាសនាប្ រ្សាា ន

ត្តាំងព៊ីច ងសត្វត្សរ៊ី៤្.ស។ោត្់បា

នសរដសរថា 

:«ការប្ជារចូលននជាំដនឿដ លថាប្ពឹះ



 

 

 

ដត្មួយែគ ុាំដ ើងដដ្ឋយប្ពឹះរ៊ីអងគក្ន ុង

ពិភព្ណៈ

សងឃប្្រសាា ននិងែនត្់្ាំនិត្ 

បានដក្ើត្ដ ើងត្តាំងព៊ីច ងសត្វត្សរ៊ី

៤នន្.ស។ជាំដនឿដនឹះជារនារនាា រ់

បានកាា យជាជាំដនឿែល វូការដ្ររួល

សាគ ល់ជារូដៅក្ន ុងប្ រ្សាា ន។ 

ដ្ព ាំទន់បានដរើក្រមា យរញ្ជា នន

ការវវិត្ា 

និងអាែ៌ាក្ាំបាាំងននជាំដនឿប្ត្៊ីម៌ា ត្ិដនឹះ

ដរ រហូត្ ល់ពក្់ក្ណាា លរ៊ី២ 

ននសត្វត្សរ៊ី១៩ ្.ស។ 

       ប្រវត្ា ិ វរូិប្្ិសាសាសនិក្ដៅសម័

យរចច ុរបននមន ក្់បានសរដសរក្ន ុងដសៀ

វដៅប្រវត្ា ិសាសនា

ប្្ិសា ដយងត្តមចាំដណឹះ រងរចច ុរបនន  



 

 

 

ដ លនិយយអាំព៊ីការដលចដ ើងននជាំ

ដនឿពហ ដរពក្ន ុងសងគមប្្រសាា ន 

ជារិ ាភាព និងររូភាពដែសងៗោន ។ 

ប្្ិសាសាសនាបានដប្រើសិលបៈក្ន ុងការ

ទញយក្អត្ាសញ្ជា ណ 

រាំដនៀមរមា រ់ ពិធ៊ីរ ណយ 

និងវរីៈរ រសក្ន ុងជាំដនឿពហ ដរពននជា

ត្ិសាសន៍ 

និងសាសនាចាំណាស់ដែសងៗទក្់រង

នរងអាំដពើពហ ដរព 

ក្ន ុងន័យប្ត្តរ់ត្តម ឬច្ចរ់អារមាណ៍ 

ឬដដ្ឋយភាពលៃង់ដលា ។ 

ដោក្បានរនាថា 

ជាំដនឿពហ ដរពបានែ ត្រលត្់ដហើយ 

ដត្ព ាំទន់រលត់្បាត់្ទាំងប្សងុដនាឹះ

ដរ។ មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះជាំដនឿដនឹះ 



 

 

 

បានប្ជារដៅក្ន ុងែនត្់្ាំនិត្ 

ដហើយបានរនាមនវត្ាមនររស់ខល ួ

នក្ន ុងនាមជាសាសនាប្្ិសា  

ក្ន ុងររូភាពជាសាសនាប្្ិសា ។ 

ពួក្អនក្ដ លដបាឹះរង់ដច្ចលការដោរ

ពប្ពឹះរ ិម និងជាំដនឿខ ស 

ពួក្ដ្បានររួលយក្អនក្ពល៊ីជ៊ីវតិ្

មន ក់្ននពួក្អនក្ពល៊ីជ៊ីវតិ្ររស់ពួក្

ដ្ 

ដហើយដ្ឋក្់ង្ហរអនក្ពល៊ីដនាឹះជាប្ពឹះ។ 

រនាា រ់មក្រដងក ើត្ររូត្ាំណាងសប្ម

រ់ោត្់។ 

ដររដនឹះដ លជាំដនឿពហ ដរព 

និងការដោរពររូរ ិមបានប្ជារ

ចូលដៅក្ន ុងររូត្ាំណាង 

ននពួក្អនក្ពល៊ីជ៊ីវតិ្ក្ន ុងប្រដរសទាំ



 

 

 

ងដនាឹះ។ 

ជាំនាន់ដនាឹះមិនទន់ែ ត្ដៅែង 

ប្សារ់

ដត្ការដោរពរូជាពួក្រពេជិត្ដ ល

ពល៊ីជ៊ីវតិ្ទ ាំងដនាឹះបានរកី្ស សសា

យ 

ដហើយរដងក ើត្បានជាជាំដនឿសាសនាែា៊ី

។ ពួក្ដ្ដជឿថា 

រពេជិត្សាសនាទាំងដនាឹះមនលក្ខ

ណៈសមបត្ា ិជាប្ពឹះជាមា ស់។ 

ពួក្រពេជិត្ទាំងដនាឹះជាមដធាបាយ

រវាងប្ពឹះជាមា ស់ និងមន សសដោក្។ 

ពួក្ដ្បានផ្លា ស់រត រូដឈាា ឹះពិធ៊ីរ ណយ

ជាំដនឿពហ ដរពច្ចស់មក្ជាដឈាា ឹះែា៊ី 

រហូត្ ល់ឆ្ន ាំ៤០០្.ស។ 

ពិធ៊ីរ ណយប្ពឹះអារិត្យនាសម័យរ រាណ



 

 

 

បានកាា យដៅជារ ណយខួរក្ាំដណើត្រ

រស់ដយស ូ ដៅវញិ។ 

       ចាំ ដណក្សាសនាប្ពឹះអ គ្ ៊ី វញិ 

ដ្សាគ ល់ត្តាំងព៊ីរ រាណកាលដរៀងមក្ 

្ឺការដោរពរូជាធាត្ ធមាជាត្ិព៊ីរ 

ដ លធាត្ រ៊ីមួយធាំរាំែ ត្ដនាឹះ្ឺដភា ើង

។ 

ច ងដប្កាយពួក្ដ្បានដោរពរូជាចាំ

ដពឹះដភា ើង។ 

ពួក្ដ្បានសាងសង់ប្បាសារនិងរ៊ី

សកាក រៈសប្មរ់ដភា ើង។ 

រនាា រ់មក្វហិរប្ពឹះអ គ្ ៊ីបានរកី្ស ស

សាយពសដពញប្រដរស។ 

 រឯីជាំដនឿនិងសាសនាដែសងព៊ីការដោ

រព ល់ប្ពឹះអ គ្ ៊ី 

និងការរូជាប្ពឹះអារិត្យបានែ ត្រល



 

 

 

ត់្ 

ដហើយសាសនាដែសងដ លដៅដសសស

ល់ដនាឹះ 

ប្ោន់ដត្ជាពិធ៊ីប្បារពធដររប្រនពណ៊ី 

រាំដនៀមរមា រ់ 

ដ លពួក្ដ្ប្បារពធដធេ ីដ ើងដដ្ឋយដ 

ក្ដៅត្តមត្ាំរន់ដែសងៗ។ 

       អនក្និពនធ ដសៀវដៅអ ៊ីរ៉ង់ក្ន ុងស

ម័យសាសាន៊ីន ជនជាត្ិដ្ឋណឺម៉ា ក្ 

បាននិយយព៊ីវណណ ៈដម រក្

នាាំសាសនា និងតួ្នារ៊ីររស់ពួក្ដ្។ 

ដោក្បានសរដសរថា : « 

ច្ចាំបាច់ដលើពួក្រ គ្លិក្រាជការទាំង

អស់ 

ប្ត្វូដោរពរូជាប្ពឹះអារិត្យចាំនួនរួន

 ងក្ន ុងមួយនែៃ។ រដនថមព៊ីដលើដនឹះ 



 

 

 

្ឺពួក្ដ្នាាំោន ដោរពរូជាប្ពឹះចស្រនា  

ដភា ើង និងររក្។ 

ពួក្ដ្ប្ត្ូវបានរង្ហគ រ់ឱយរក្ាដភា ើង

ឱយដ្ឹះរហូត្មិនរលត់្។មិនប្ត្វូឱយររក្

និងដភា ើងរ៉ាឹះោន ដៅវញិដៅមក្។ 

មិនប្ត្ូវរ ក្ដច្ចលដោហធាត្ ឱយដប្ចឹះ

ច្ចរ់ 

ព៊ីដប្ពឹះពួក្ដ្ដលើក្ត្ដមក ើងដោហធា

ត្ »។ 

       ពិត្ណាស់ 

ប្្រ់សម័យកាលន៊ីមួយៗពួក្ដ្បា

នប្រកាន់នូវជាំដនឿដរេនិយម 

ដហើយលរធិដរេនិយមដនឹះបានកាា យ

ដៅជាអត្ាសញ្ជា ណសាស

នាសប្មរ់ពួក្ដ្។ 

ពួក្ដ្មនជាំដនឿដលើប្ពឹះព៊ីរ ប្ពឹះ



 

 

 

រ៊ី១្ឺពនា ឺឬដៅមា៉ាងដរៀត្ថាប្ពឹះលអ ។ 

ពួក្ដ្ឱយដឈាា ឹះប្ពឹះដនឹះ 

«អឹះដវរីម៉ា សដ្ឋ» ឬ«យ៉ា សដ្ឋន»។ 

រ៊ី២ប្ពឹះងងរត្ឬប្ពឹះអាប្ក្ក់្មន

ដឈាា ឹះថា«អឹះរ៉ាម៉ា ន់» ដហើយ

សប្ង្ហគ មរវាងប្ពឹះទាំងព៊ីរដនឹះដក្ើត្ដ ើ

ងជាដរៀងរហូត្ 

មិនដចឹះចរ់មិនដចឹះដហើយ។  

       ចាំ ដណក្ឯសាសនាប្ពឹះព រធ វញិ 

្ឺជាសាសនាដ លរកី្ស សសាយដៅ

ប្រដរសឥណាឌ  និងអាស ៊ីក្ណាា ល។ 

វាជាសាសនាដោរពរូជាររូរ ិម។ 

រ៊ីណាមនសាសនាដនឹះរ៊ីដនាឹះពិត្ជា

មនររូសាំណាក្ប្ពឹះព រធ។ 

ដ្សាងសង់វត្ាអារ៉ាម 



 

 

 

និងដ្ឋក្់ត្មកល់ប្ពឹះព រធររូក្ន ុងវត្ាទ ាំ

ងដនាឹះ។ 

       ឯចាំ ដណក្ប្ពហាញ្ាសាសនាវញិ 

្ឺជាសាសនាររស់ពួក្ឥណាឌ ។ 

សាសនាដនឹះលប៊ីលាញខ្ជងសមបូ រ

ររូរ ិមនិងររូប្ពឹះដប្ចើន។ 

ជាំដនឿពហ ដរពក្ន ុងសាសនាដនឹះបាន

 រកី្ចដប្មើន ល់ក្ាំពូល ដៅក្ន ុង

សត្វត្សរ៊ី៦្.ស. 

មនប្ពឹះរ ិមរហូត្ ល់៣៣០ោន

។ អេ ីៗប្្រ់យ៉ា ងដ លលអអសាា រយ 

សដមបើម 

មនប្រដយជន៍ស រធដត្ជាប្ពឹះដ ល

ដ្ប្ត្វូដោរពរូជា។ មា៉ាងដរៀត្ 

សិរបក្មាែលិត្ររូរ ិមក្ន ុងសម័យ

ដនាឹះក្៏រកី្ចដប្មើន 



 

 

 

និងមនវចិិប្ត្ក្រចមា ក់្លប៊ីៗែងដ 

រ។ 

       ដោក្ស៊ីវដីវរជាអនក្កាន់ប្ពហាញ្ា

សាសនា។ 

ដៅក្ន ុងដសៀវដៅប្រវត្ា ិឥណាឌ ក្ណាា លរ

រស់ដោក្បានសរដសរអាំព៊ីរជាកាល

ដសាចដហរសស (៦០៦្.ស  ល់ 

៦៤៨្.ស.) 

្ឺជាសម័យកាលដ លរនាា រ់ព៊ីដនាឹះ

សាសនាឥសាា មបានរឹះដ ើងដៅឧរ

រេីរអារ៉ារ់។ ដោក្បានសរដសរថា : 

«កាលសម័យដនាឹះសាសនាប្ពហាញ្ា  

និងសាសនាប្ពឹះព រធ 

្ឺជាសាសនាព៊ីរដ លដោរពររូ

រ ិម ូចោន ។ 

ជួនដពលខាឹះសាសនាប្ពឹះព រធដោរពរ ូ



 

 

 

ររ ិមខ្ជា ាំងជាងសាសនាប្ពហាញ្ា ។ 

សាសនាដនឹះ ាំរូងដ ើយ រ ិដស

ធថាមិនមនប្ពឹះ 

ក្៏រ៉ា ដនា ដប្កាយមក្មាងរនា ិចៗបាន

ដលើក្ប្ពឹះព រធជាប្ពឹះធាំ 

និងប្ពឹះដែសងរដនថមដរៀត្ ូចជាប្ពឹះ

ដពធិសត្េ។ 

ជាំដនឿដលើររូសាំណាក្ប្ពឹះរ ិមដនឹះ 

បានរកី្ចដប្មើន 

 ល់ក្ាំពូលដៅឥណាឌ រហូត្ ល់ពក្យ«

ព រធ» កាា យដៅជាមនន័យដសា ើនរង

ររូរ ិម 

ឬររូសាំណាក្ក្ន ុងភាសារូព៌ា ខា ឹះ»។ 

       ជាការពិត្ណាស់ 

ជាំដនឿដលើប្ពឹះរ ិម 

្ឺជាជាំដនឿដ លរកី្ស សសាយក្ន ុងពិ



 

 

 

ភពដោក្រចច ុរបនន។ 

ពិភពដោក្ទាំងមូលត្តាំងព៊ីមហស

ម ប្រអាត្ាង់រិក្ 

រហូត្ ល់មហសម ប្របា៉ា ស ៊ីហេ ិក្ដពរ

ដពញដដ្ឋយជាំដនឿដលើប្ពឹះរ ិម។ 

សាសនាប្្ិសា  សាសនាពួក្ដសដមរិក្ 

និងសាសនា

ប្ពឹះព រធបានប្រកួ្ត្ប្រដជងោន ក្ន ុង

ការដលើក្ត្ដមក ើង 

និងដោរពរូជាចាំដពឹះររូរ ិម។ 

ររូរ ិមដប្រៀរ

 ូចជាដសឹះប្រណាាំងដ លឋិត្ក្ន ុងរ៊ី

ោនប្រណាាំងដសឹះដត្មួយ។ 

       អនក្កាន់ប្ពហាញ្ាសាសនាមន ក់្

ដរៀត្បានសរដសរក្ន ុងដសៀវដៅ 

ប្ពហាញ្ា  



 

 

 

្ឺជាសាសនានាាំម ខររស់ោត់្ថា 

:«ការែលិត្ររូរ ិមប្ពឹះ 

ព ាំបានរញ្ឈរ់ដៅប្ត្រមហន រងដរ 

ដត្ដៅរនាដ្ឋក់្រញ្ច លូនូវររូ ិមប្ពឹះ

តូ្ចៗដែសងដរៀត្ក្ន ុងសម័យកាលខ 

សៗោន ននប្រវត្ា ិសាស្រសា  បានកាា យជា

សងគមប្ពឹះ

មួយដ លមនររូរ ិមដប្ចើនរហូត្

 ល់មិនអាច្ណនានិងរារ់ចាំនួន

បាន»។ 

       ទាំងអស់ដនឹះទក្់រងនរងរញ្ជា

សាសនាដែសងៗ។ 

និយយព៊ីប្រដរសដ លមនអរយិធ

ម៌ារ ងដរឿងដ លមនរាជការប្្រ់ប្្ង

ធាំៗបានរកី្ចដប្មើនខ្ជងដែនក្វរិា

សាស្រសា  និងចាំដណឹះ



 

 

 

 រងដ លជាជប្ងកុ្ននវរបធម៌ា 

ឧសាហក្មា និងសិលបៈវញិ។ 

ប្រដរសទាំងដនាឹះបានកាា យ

ជាប្រដរសដ លល ររាំបាត់្ដច្ចលនូវ

ជាំដនឿសាសនា 

បាត់្រង់លក្ខណៈដ ើមននសាសនា 

និងមិនមនសកាា ន ពល 

ដហើយអនក្ដ លសាា រសាសនាដ ើងវញិ

ក្៏បាត្់រង់ 

អនក្រដប្ងៀនសាសនាក៏្ោា ន។ 

មា៉ាងវញិដរៀត្ 

ភាពរមិ មិនដជឿសាសនាបានប្រ

កាសយ៉ា ងដរើក្ចាំហ 

និងអាំដពើព ក្រលួយក្ន ុងសងគមក៏្ដក្ើត្

មនដប្ចើន។ 

ររដ្ឋា នទាំង យររស់សងគមប្ត្ូវ



 

 

 

បានផ្លា ស់រត រូ។ 

មន សសដររជាប្រមែដមើលង្ហយចាំ

ដពឹះត្នមាររស់ខល នួ។  ូដចនឹះ 

ដរើរការដធេ ីអត្ាឃាត្បានដក្ើនដ ើង 

ចាំណងដមប្ត្៊ីភាពប្្ួសារប្ត្វូបានកា

ត់្ផ្លា ច់។ 

រាំនាក្់រាំនងសងគមបានរដង្ហគ ឹះរដងគ ើ 

ោា នភាពស ខ  ម 

ដ លជាដហត្ ដធេ ីឱយដក្ើនដ ើងកាន់

ដត្ដប្ចើន

នូវ ា្ ៊ីនិក្ពាបាលជាំងឺែល វូចិត្ា  

និងមនរ៊ីែារប្្ូមនាអា្មអូមអា

ម ដធេ ីឱយមន សសសាក្លបងប្្រ់ររូ

ភាព 

ដហើយដ ើរត្តមលរធិទ ាំង យដ លដ្

បានរដងក ើត្ែា៊ីក្ន ុងដោលរាំណងដ ើ



 

 

 

មប៊ីរក្ដសចក្ា ៊ីសក រ់

សកល់ ល់ែល វូចិត្ានិងស ភមងគលររស់

ខល នួ។ ដទឹះជាដ្ខាំយ៉ា ងណា 

លរធិនិងមដនា្មទាំងដនាឹះមិន

អាចជួយសដប្មចនូវរាំណងប្បាថាន ររ

ស់ពួក្ដ្ដ ើយ។ ដលើសព៊ីដនឹះ 

វាសនាអភ័ពេ  ភាពដសាក្ដៅ 

ទរ ណក្មាែល វូចិត្ា 

ដៅដត្ដក្ើត្មនក្ន ុងចិត្ានិង ួងវ ិ

ញ្ជា ណទាំងដនឹះរហូត្ 

ល ឹះប្ត្តដ្ែារភាា រ់នរងប្ពឹះជាមា ស់ 

ដ លប្រង់ជាអនក្រដងក ើត្ដរើរបានសក

រ់។ 

ការដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្រង់ត្តមម

ោ៌ា ដ លប្រង់បានររួល

សាគ ល់សប្មរ់ប្ពឹះអងគ  



 

 

 

និងអេ ីដ លប្រង់បានរង្ហគ រ់ដៅពួក្

អនក្នាាំសារររស់ប្រង់។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូរក្ប្សាយ

ព៊ីសភាពពួក្អនក្ដ លង្ហក្ដចញព៊ី

ប្រង់ និងដសេ ងរក្ការ

ចងអ ុលរង្ហា ញដប្ៅព៊ីប្រង់ថា : 

چ 

  َمِعيَشة     لَهُ   فَإِنَّ   ِذك ِري   َعن   أَع َرضَ   َوَمن  

ُشُرهُ   َضنك ا مَ   َونَح  َمى      ال ِقيَاَمةِ   يَو    ١٢٤  أَع 

 چ 

س                                                        

 ١٢٤ورة طه: 

មនន័យថា 

:«នរណាបានង្ហក្ដចញព៊ីដសចក្ា ៊ីដប្ក្ើ

នរំឭក្ររស់ដយើង 



 

 

 

ពិត្ណាស់សប្មរ់អនក្ដនាឹះ្ឺជ៊ីវតិ្រ

ស់ដៅ ៏ងងរត្សូនយស ង 

ដហើយដៅនែៃររដោក្ 

ដយើងនរងរដងក ើត្ដ្ឱយរស់ដ ើងវញិក្ន ុ

ងសភាពខ្ជេ ក់្ដភនក្»។  

       អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូប្បារ់ព៊ីដសចក្ា ៊ីស ខ

ររស់ពួក្អនក្មនជាំដនឿ 

និងស ភមងគលររស់ពួក្ដ្ក្ន ុងការរ

ស់ដៅថា : 

چ 

لَـئِكَ   بُِظل م      إِيَمانَُهم  يَل بُِسوا    َولَم    آَمنُوا    الَِّذينَ  أُو 

نُ   لَُهمُ    تَدُون  َوُهم     األَم  ه  سورة چ   ٨٢  مُّ

 ٨٢األنعام: 



 

 

 

មនន័យថា 

:«ពួក្អនក្ដ លមនជាំដនឿ 

ដហើយមិនប្ចរល់ចូលោន រវាងជាំដនឿរ

រស់ពួក្ដ្ជាមួយអាំដពើពហ ដរព 

្ឺពួក្ដ្ជាពួក្អនក្ដ លររួលបាន

ដសចក្ា ៊ីស ខ 

ដហើយជាពួក្អនក្ដ លររួលបាន

នូវការចងអ ុលរង្ហា ញ»។  

       អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូដរៀត្ថា : 

چ 

ا فِيَها  اِلِدينَ خَ       ال َجنَّةِ   فَِفي  ُسِعدُوا    الَِّذينَ   َوأَمَّ

ضُ   السََّماَواتُ    دَاَمتِ   َما   َشاء  َما    إِلَّ   َواألَر 

ذُوذ  َغي رَ   َعَطاء  َربُّكَ    سورة  چ    ١٠٨  َمج 

 ١٠٨هود: 



 

 

 

មនន័យថា : 

« រឯីពួក្អនក្ដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់

បានប្រទនស ភមងគល ល់ពួក្ដ្ 

្ឺពួក្ដ្បានចូលរស់ដៅក្ន ុងឋានសួ

្៌ាជាអមត្ៈ រារណាដៅដត្មនដម

ឃនិងដែន ៊ី 

ដលើក្ដលងពួក្អនក្ដ លប្រង់ប្បាថាន

ចង់ពនារ 

្ឺពួក្អនក្ប្រប្ពរត្ាអាំដពើបារក្មានន

ពួក្អនក្មនជាំដនឿឯក្រិដរព 

ប្រង់ដ្ឋក់្ពួក្ដ្ក្ន ុងដភា ើងនរក្មួយរ

យៈ 

រនាា រ់មក្ប្រង់យក្ដចញដៅកាន់

ឋានសួ ៌្ា។ 

ដនាឹះជាការប្រទនដ លមិនង្ហយសា

រសូនយ»។ 



 

 

 

       សាសនាទាំង យដប្ៅព៊ីឥសាា ម 

ដរើដយើងយក្ររដ្ឋា នសាសនាដ ល

បានដលើក្ដ ើងខ្ជងដលើដៅពិច្ចរណា 

ដយើងនរងដឃើញថា សាស

នាទាំងដនាឹះបាត់្រង់នូវររដ្ឋា នភា

្ដប្ចើន  ូចដ ល

បានរក្ប្សាយប្បារ់ដដ្ឋយសដងខរព៊ី

ខ្ជងដ ើម។ 

       ចាំណ ចចមបងដ លសាសនាទាំង

ដនាឹះដបាឹះរង់ដច្ចល្ឺជាំដនឿឯក្រិដរ

ពចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ជាដហត្ ដធេ ីឱយសាសនិក្ររស់ខល នួដោ

រពជាំដនឿពហ ដរព 

រមួចាំ ដណក្ជាមួយនរងអល់ដ ឹះជា

មា ស់។ 

មា៉ាងវញិដរៀត្សាសនាដ លដ្ដក្



 

 

 

ដប្រដនឹះព ាំបានែាល់ចារ់រញ្ាត្ា ិប្ត្រម

ប្ត្វូ ល់មន សស

ដោក្សប្មរ់ប្្រ់សម័យកាលនិង

រ៊ីក្ដនាងដរ។ 

វាជាចារ់ដ លរក្ាការពរសាសនា 

ក្ិត្ា ិយស ប្រពយសមបត្ា ិ 

អាយ ជ៊ីវតិ្ររស់ពួក្ដ្។ 

សាសនាទាំងដនាឹះមិនបានចងអ ុល

រង្ហា ញ ល់ពួក្ដ្ដៅរក្ចារ់ររស់

អល់ដ ឹះដ លប្រង់បានរង្ហគ រ់ដប្រើ   

ដហើយក៏្មិនបានែាល់នូវភាពសករ់

សកល់ 

និងស ភមងគលចាំដពឹះអេ ីដ លពួក្ដ្

ក្ាំព ងប្រ មម ខ និងភាពវកឹ្វរ 

ប្ចរូក្ប្ចរល់ ក្ន ុងសងគមរស់ដៅ។ 



 

 

 

       ចាំ ដណក្សាសនាឥសាា មវញិ 

ដយើងខុ្ាំនរងដធេ ីការរក្ប្សាយយ៉ា ងពិ

សាា រ ក្ន ុងជាំពូក្ខ្ជងម ខដ ល

នរងរាំភា ឺថា សាសនាររស់អល់ដ ឹះ 

្ឺជាសាសនាពិត្និងសថ ិត្ដសថ រដ ល

ប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យសប្មរ់ប្ពឹះអងគផ្លា

ល់និងសប្មរ់មន សសជាតិ្រូដៅ។ 

       រ៊ីរញ្ារ់ននជាំពូក្ដនឹះ 

ខុ្ាំសូមដណនាាំឱយសាគ ល់ព៊ីសចាភាពនន

ភាពកាា យជាណាព៊ីនិងសញ្ជា

ភសត ុត្តង 

ប្ពមទាំងត្ប្មូវការររស់មន សសចាំ

ដពឹះការរញ្ជ នូណាព៊ី។ 

ដលើសព៊ីដនឹះដយើងនរងរញ្ជា ក្់អាំព៊ី

ឫស្ល់ការននអាំពវនាវររស់ពួក្អន



 

 

 

ក្នាាំសារនិងសចាភាពននសារ ៏អម

ត្ៈច ងដប្កាយរងអស់។ 

សចាភាពននភាពកាា យជាណាព៊ី 

       កាត្ពេក្ិចា ៏ធាំរាំែ ត្ររស់មន 

សសប្ត្វូសាគ ល់ក្ន ុងជ៊ីវតិ្រស់ដៅររស់ដ្ 

្ឺការសាគ ល់ប្ពឹះជាមា ស់ដ លបានរ

ដងក ើត្ររូដ្ព៊ីោា នឱយមក្ដក្ើត្ជាមន 

សស 

ដហើយប្រង់បានប្រទនពរជ័យ ៏ដប្ចើ

នសនធ រក្សនាធ រ់ ល់ររូដ្។ 

ដោលរាំណងសាំខ្ជន់រាំែ ត្ដ លប្រង់

បានរដងក ើត្សត្េដោក្ 

្ឺដ ើមប៊ីឱយសត្េដោក្ដោរពសកាក រៈចាំ

ដពឹះប្រង់ជាប្ពឹះជាមា ស់ដត្មួយ្ត់្។ 



 

 

 

       ក៏្រ៉ា ដនា ដធេ ី ូចដមាចដរើរមន សស

អាចសាគ ល់ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ដ្យ៉ា ង

ពិត្ប្បាក្ ដនាឹះ? ដត្ើអេ ីជាសិរធិ 

និងកាត្ពេក្ិចាដ លមន សសប្ត្វូរាំដព

ញសប្មរ់ប្ពឹះអងគ  

ដហើយប្ត្វូប្រតិ្រត្ា ិចាំដពឹះប្រង់យ៉ា ង ូ

ចដមាច? 

មន សសដោក្អាចជួរប្ររឹះនរងអនក្

ដ លជួយសដប្ង្ហគ ឹះដ្ព៊ីរញ្ជា ទាំង

 យក្ន ុងការរស់ដៅ 

ែាល់ែលប្រដយជន៍សប្មរ់ររូដ្ ូ

ចជាការពាបាលជាំងឺ 

ជូនថាន ាំពាបាល 

ជួយសាងសង់ែាឹះសដមបង 

ក្ដនាងសាន ក្់ដៅ។ល។ 

ក្៏រ៉ា ដនាមន សសរូដៅព ាំបានជួរប្ររឹះ



 

 

 

នរងអនក្ដ លជួយពនយល់ដណ

នាាំឱយដ្សាគ ល់ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ដ្ 

រញ្ជា ក្់ប្បារ់ព៊ីរដរៀរននការដោរព

ប្រណិរ័ត្ន៍ចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់។ 

ព៊ីដប្ពឹះរញ្ជា ររស់មន សសមិនអាច

ដៅដ្ឋច់ដដ្ឋយដ ក្ព៊ីការសាគ ល់ព៊ីរាំ

ណងប្បាថាន ររស់

អល់ដ ឹះជាដ្ឋច់ខ្ជត្។ 

រញ្ជា ររស់មន សសរន់ដខាយ 

សូមប៊ីរាំណងប្បាថាន ររស់មន សស ូច

ោន ក្៏ដមើលមិនយល់ដ រ 

ដរើសិនជាដ្ព ាំបានប្បារ់ជាម ន

ដនាឹះ។ 

ច ឹះរប្មាំការសាគ ល់ព៊ីរាំណងប្បាថាន ររ

ស់អល់ដ ឹះ? ដដ្ឋយដហត្ ថា 

ភារកិ្ចាក្ាំណត់្ដត្ដៅដលើពួក្អនក្នាាំ



 

 

 

សារ និងពួក្ណាព៊ី ដ លប្រង់បាន

ដប្ជើសដរសីពួក្ដ្ជាអនក្នាាំសារររស់

ប្រង់ 

និងពួក្អនក្ជាំនាន់ដប្កាយកាន់ត្តម

ការចងអ ុលរង្ហា ញររស់ពួក្ដ្ 

ដ លជាអនក្ររួលភារក្ិចារនា។ 

ពួក្អនក្សនងដក្រមត្៌ាក្ព៊ីពួក្ណាព៊ី

ដ លដ ើរត្តមមោ៌ា ររស់ពួក្ដ្ 

យក្ត្ប្មរ់ត្តមដក្រ ាំ ដណលររស់ពួ

ក្ដ្ 

ដហើយដ ើរែសពេែាយសារជាំនួសពួក្

ដ្ 

ព៊ីដប្ពឹះមន សសមិនររួលយក្ការប្ត្ត

ស់រនទ លូព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់ដដ្ឋយផ្លា

ល់បានដ ើយ។ ពួក្

ដ្ោា នលរធភាពជាដ្ឋច់ខ្ជត្។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

ُ   يَُكلَِّمهُ   أَن   ِلبََشر            َكانَ   َوَما  چ    إِلَّ   للاَّ

 

ي ا ِسلَ   أَو    ِحَجاب    َوَراء  ِمن  أَو    َوح  َرُسول     يُر 

  َحِكيم  َعِلي       إِنَّهُ   يََشاء  َما   بِإِذ نِهِ   فَيُوِحيَ   

 ٥١ة الشورى: سورچ    ٥١

មនន័យថា : 

«មិនសក្ា ិសមដរសប្មរ់មន សសនិ

យយដដ្ឋយផ្លា ល់ជាមួយ

នរងអល់ដ ឹះ 

ដលើក្ដលងត្តមរយៈការប្ត្តស់រនទ លូ

ឬនិយយដចញព៊ីក្ន ុងវាាំងននឬប្រង់

រញ្ជ នូអនក្នាាំសារមក្ 

ដហើយប្រង់ប្ត្តស់រង្ហគ រ់ដដ្ឋយការអ

ន ញ្ជា ត្ររស់ប្រង់ត្តមដត្ប្រង់សពវ



 

 

 

ប្ពឹះរ័យ។ ពិត្

ណាស់ប្រង់មហខពង់ខពស់ប្រក្រដដ្ឋ

យ្ត្ិរណឌ ិត្»។  

ភាពច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្មនរូត្នាាំសារ

ជាំនួសអល់ដ ឹះ 

នាាំមក្នូវចារ់រញ្ាត្ា ិររស់ប្រង់ដៅ

កាន់មន សសដោក្។ 

ពួក្រូត្នាាំសារទាំងដនាឹះ 

្ឺពួក្អនក្នាាំសារនិងពួក្ណាព៊ី។ 

ដរវត្តបាននាាំសារព៊ីអល់ដ ឹះជាមា

ស់មក្ប្រ្ល់ជូនណាព៊ី 

ដហើយអនក្នាាំសារដនាឹះរញ្ជ នូសារជារ

នាដៅកាន់មន សសដោក្។ 

ដរវត្តមិនអាច

នាាំសារទាំង យដៅជូនមន សសរូ

ដៅដដ្ឋយផ្លា ល់បានដរ។  ដប្ពឹះលក្ខ



 

 

 

ណៈសមបត្ា ិពិភពដរវត្តខ សព៊ីពិភព

មន សសដោក្។ 

 ូចអល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរ

នទ លូថា : 

چ 

 ُ َطِفي  للاَّ ڍ   َوِمنَ  ُرُسل        ال َملَئَِكةِ   ِمنَ    يَص 

 ٧٥سورة الحج:  چ 

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់ដប្ជើសដរសីក្ន ុងចាំ

ដណាមពួក្ដរវត្ត ដត្ង

ត្តាំងជាអនក្នាាំសារ 

ដហើយប្រង់ដប្ជើសដរសី(អនក្នាាំសារ)ព៊ីក្ន ុ

ងចាំដណាមពួក្មន សសែងដ រ»។ 

       ្តិ្រណឌ ិត្ររស់អល់ដ ឹះត្ប្មូវ

ឱយដប្ជើសដរសីអនក្នាាំសារដចញព៊ីអាំរូររ



 

 

 

រស់ពួក្ដ្ 

ដ ើមប៊ីឱយពួក្ដ្សាា រ់ោន បាន 

ដយ្យល់ោន  

អាចឱយពួក្ដ្និយយរាំនាក់្រាំនង

ោន បាន។ ប្រសិនដរើអល់ដ ឹះ

ជាមា ស់រញ្ជ នូពួក្ដរវត្តជាអនក្នាាំ

សារមក្កាន់មន សសដោក្ 

្ឺពួក្ដ្មិនអាចមនការប្បាប្ស័យ

ដ ា្ ើយ ា្ងោន  ដហើយក្៏មិនអាច

ររួលយក្អេ ីព៊ីពួក្ដ្បានដ រ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

ل  َوقَالُوا   َملَ   أَنَزل نَا   َولَو    َملَك    َعلَي هِ    أُنِزلَ     لَو 

رُ   لَّقُِضيَ   ك ا َجعَ   َولَو     ٨  يُنَظُرون  لَ   ثُمَّ   األم 



 

 

 

نَا  َرُجل    لََّجعَل نَاهُ   َملَك ا  ل نَاهُ  ا  َعلَي ِهم  َولَلَبَس  يَل بِ    مَّ

 ٩ - ٨سورة األنعام: چ   ٩  ُسون

មនន័យថា : 

«អនក្ដោរពពហ ដរពបាននិយយថា 

ដត្ើដហត្ អេ ីបានជាអល់ដ ឹះមិន

រញ្ច ុ ឹះដរវត្តមួយអងគព៊ីដលើដមឃមក្

កាន់ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់ 

រញ្ជា ក្់ព៊ីភាពដសាា ឹះប្ត្ង់ររស់ដ្? 

ដរើសិន

ជាដយើងរញ្ជ នូដរវត្តព៊ីដលើដមឃមក្ 

ដ ា្ ើយត្រត្តមការទមទរររស់ពួក្

ដ្ 

ដម៉ាាឹះវាសនានរងក្ាំណត់្ឱយពួក្ដ្ប្ត្ូវវ ិ

នាស 

ដហើយដ្មិនរ ក្ឱកាសឱយពួក្ដ្សា

រភាពក្ាំហ សដនាឹះដរ។ 



 

 

 

ដរើសិនជាដយើង

រញ្ជ នូ  ដរវត្តមក្ក្ន ុងររូភាពជាម

ន សសប្រសុ 

ពួក្ដ្ចាស់ជានរងមនការសងស័យ

 ូចដ លពួក្ដ្សងស័យចាំដពឹះអនក្

នាាំសារមូហាំម៉ា ត់្ដ រ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

َسل نَا  َوما َسِلينَ   ِمنَ   قَب لَكَ   أَر      إِنَُّهم       إِلَّ   ال ُمر 

ُشونَ    الطَّعَامَ     لَيَأ ُكلُونَ  َواقِ   فِي  َويَم  َوَجعَ   األَس 

بُِرونَ   فِت نَة      ِلبَع ض     بَع َضُكم    ل نَا رَ   َوَكانَ   أَتَص 

ا  بُّكَ  ُجونَ    لَ   الَِّذينَ   َوقَالَ   *   ٢٠  بَِصير    يَر 

لَ   ِلقَاءنَا   نََرى   أَو      ال َملَئَِكةُ   َعلَي نَا  أُنِزلَ   لَو 

بَُروا  لَقَدِ   َربَّنَا تَك  ا  َوَعتَو    أَنفُِسِهم    فِي  اس  َكبِ   ُعتُوًّ

ا  چ   ٢١               ير 



 

 

 

سورة                                             

 ٢١ - ٢٠الفرقان: 

មនន័យថា : 

«ដយើងមិនបានរញ្ជ នូពួក្អនក្នាាំសា

រម នឯងដនាឹះដ ើយ 

ដលើក្ដលងដត្ពួក្ដ្ដចឹះហូរចាំណ៊ីអា

ហរ ដចឹះដ ើរែារ។ 

ដយើងបានសាក្លបងពួក្អនក្ 

ដដ្ឋយការរងក វរិត្ា ិចាំដពឹះោន ដៅវញិ

ដៅមក្។ 

ដត្ើពួក្អនក្ដចឹះអត់្ធាត់្ដ រឬដរ? 

ពិត្ណាស់ 

ប្ពឹះជាមា ស់ររស់អនក្ប្រង់មនចក្ខ ុ វ ិ

ស័យចាស់ោស់។ 

ពួក្អនក្ដ លោា នសងឃរមជួរនរងអ

ល់ដ ឹះ បាននិយយថា 



 

 

 

ដរើសិនជាដ្រញ្ជ នូពួក្ដរវត្តមក្

កាន់ពួក្ដយើង 

ឬដយើងដមើលដឃើញប្ពឹះជាមា ស់ររស់

ដយើង 

មក្ប្បារ់ដយើងព៊ីសចាភាពននសារររ

ស់ដ្។ 

ពិត្ណាស់ពួក្ដ្ប្ក្អឺត្ប្ក្រមមន

អាំនួត្ចាំដពឹះខល នួឯង 

ហ នដពលពក្យអ្ត្ិនិងប្រប្ពរត្ាអាំ

ដពើដលា ើសរាំពនយ៉ា ងធាំដធងជារ៊ីរាំែ 

ត្»។ 

       អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូដរៀត្ថា : 

َسل نَا  َوَماچ  پ   نُّوِحي  ِرَجال      إِلَّ   قَب ِلكَ   ِمن  أَر 

 ٤٣سورة النحل:  چ 



 

 

 

មនន័យថា : « 

ដយើងព ាំបានរញ្ជ នូអនក្នាាំសារណាមន

ក្់ម នឯង ដលើ

ក្ដលងដត្ជាអនក្នាាំសារប្រសុ 

ដ លដយើងប្ត្តស់រនទ លូដៅកាន់ពួក្

ដ្»។  

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

چ 

َسل نَا  َماوَ  ُسول    ِمن   أَر  ِمهِ   بِِلَسانِ   إِلَّ   رَّ ِليُبَيِّ   قَو 

 ٤سورة إبراهيم:  ں چ   نَ 

មនន័យថា : «ដនមូហាំម៉ា ត្់! 

ដយើងព ាំបានរញ្ជ នូអនក្នាាំសារណាមន

ក្់ម នឯង 

ដលើក្ដលងដត្ជាអនក្នាាំសារដ លនិ

យយភាសាជនជាត្ិដនាឹះ 



 

 

 

ដ ើមប៊ីឱយដ្ពនយល់រក្ប្សាយប្បារ់ពួ

ក្ដ្»។ 

        ពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារទាំងដនាឹះប្រក្រ

ដដ្ឋយរញ្ជា ញាណដពញដលញ 

មននិសស័យលអ ប្ត្រមប្ត្ូវ 

ដសាា ឹះប្ត្ង់ទាំងពក្យសមា ៊ី 

និងកាយវកិារ 

មនរាំន ក្ចិត្ាក្ន ុងការែសពេែាយព៊ី

អេ ីដ លដ្បានរង្ហគ រ់ដប្រើ ល់ពួក្

ដ្។ មា៉ាងដរៀត្ 

ពួក្ដ្សាអ ត្សអ ាំព៊ីភាពខេឹះចដនាា ឹះដ ល

នាាំឱយខូចដឈាា ឹះ ល់ 

ជ៊ីវប្រវត្ា ិររស់ពួក្ដ្។ 

ររូសមបត្ា ិលអ ដពញលក្ខណៈោា នអេ ី្ួរ

ឱយទស់ដភនក្អនក្ដមើល 



 

 

 

ដហើយោា នអេ ីដ លនាាំឱយអារមាណ៍ររ ិ

ស រធទ ាំង

 យសអរ់ដខព ើមចាំដពឹះពួក្ដ្ដនាឹះដ ើ

យ។ អល់ដ ឹះជា

មា ស់បានដលើក្ត្ដមក ើង 

ដកាត្សរដសើរចាំដពឹះចិត្ា្ាំនិត្ 

និងអាក្របកិ្រយិររស់ពួក្ដ្។ 

ពួក្ដ្ជាមន សស

ដ លមនររូសមបត្ា ិលអ ប្្រ់លក្ខណៈ 

មនចិត្ានិងដក្រ ាិ៍ដឈាា ឹះសាអ ត្សអ ាំរាំែ ត្

។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានប្រទន 

ល់ពួក្ដ្នូវស៊ីលធម៌ាលអ ប្្រ់លក្ខណៈ 

អាក្របក្ិរយិលអឧត្ត ុងគឧត្ាម។ 

ដលើសព៊ីដនឹះ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានប្រទន 



 

 

 

ល់ពួក្ដ្នូវររក្ចិត្ាអត់្ធាត់្ 

ចាំដណឹះ រង 

អាក្របក្ិរយិដមត្តា ក្រ ណា 

ចិត្ាសរបុ រស ន រូោយ កាា ហន 

និងយ ត្ា ិធម៌ា...ដ ើមប៊ីឱយពួក្ដ្មន

ស៊ីលធម៌ាលអមនលក្ខណៈពិដសសខ ស

ព៊ីមន សស នរក្ន ុងចាំដណាមជាត្ិសាស

ន៍ររស់ពួក្ដ្។  ូច

ពួក្សាសន៍ររស់សដ ឹះ 

បាននិយយដៅកាន់សដ ឹះ 

ក្ន ុងរនទ លូររស់អល់ដ ឹះជាមា ស់ដលើ

ក្ដ ើងថា : 

چ 

ا  فِينَا           ُكنتَ   قَد    يَاَصاِلحُ   قَالُوا   ُجوًّ قَ   َمر 

چ   آبَاُؤنَا  يَع بُدُ   َما  نَّع بُدَ     أَن  أَتَن َهانَا  ذَاَهـ  ب لَ 

 ٦٢سورة هود: 



 

 

 

មនន័យថា : 

«ពួក្សាមូត្បាននិយយដៅកាន់

ណាព៊ីររស់ពួក្ដ្ដឈាា ឹះសដ ឹះថា 

ពិត្ណាស់ 

ឯងព៊ីម នជាមន សសដ លដយើងសងឃរ

មថា 

នរងកាា យជាដម រក្នាាំពួក្ដយើងម ន

នរងឯងនិយយពក្យដនឹះមក្កាន់

ពួក្ដយើងទាំងអស់ោន ។ 

ដត្ើឯងហមឃាត្់ដយើងមិនឱយដោរព

រូជាពួក្ប្ពឹះ 

ដ លជ៊ី ូនជ៊ីត្តដយើងធាា រ់ដោរពរូ

ជាឬ? »។ 

សាសន៍ររស់ស ូ ដអរបាននិយយដៅ

កាន់ោត្់ថា :  



 

 

 

چ 

 َما  نَّت ُركَ    أَن  تَأ ُمُركَ   أََصلَتُكَ   يَاُشعَي بُ   قَالُوا  

 

َواِلنَا  فِي  نَّف عَلَ   أَن  أَو    آبَاُؤنَا  يَع بُدُ   نََشاء  َما  أَم 

ِشيد    ال َحِليمُ   ألَنتَ      إِنَّكَ    سورة چ   ٨٧  الرَّ

 ٨٧هود: 

មនន័យថា : 

«សាសន៍ររស់ស ូ ដអរបាននិយយថា 

:«ដនស ូ ដអរ!ដត្ើការថាេ យរងគ ាំររស់អន

ក្ឬដ លដប្រើអនក្ឱយដបាឹះរង់ពួក្ប្ពឹះ

ដ លជ៊ី ូនជ៊ីត្តររស់ដយើងដោរពរូ

ជាឬក្៏ចង់ឱយដយើង រ់រក្ស ៊ីដបាក្

ប្បាស់?  ពួក្ដ្និយយចាំអក្ប្រម

ែថា ឯងពិត្ជាមន សស

ដ លមនសាា រត្៊ីអត្់ធាត្់ 



 

 

 

និងមនការដ េងយល់ប្ត្រមប្ត្វូដម

ន»។  

អនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់លប៊ីស សសាយក្ន ុ

ងសងគមអារ៉ារ់ ដដ្ឋយសារ

ភាពដសាា ឹះប្ត្ង់ររស់ោត់្ម ននរងោ

ត្់ររួលសារអាំព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់

បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀររារ់ព៊ីលក្ខ

ណៈសមបត្ា ិររស់មូហាំម៉ា ត្់ថា : 

سورة چ    ٤  َعِظيم  ُخلُق       عَلىلَ   َوإِنَّكَ چ 

 ٤القلم: 

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់! ពិត្ណាស់ 

ឯងក្ាំព ងឋិត្ដៅដលើប្ក្មស៊ីលធម៌ា ៏

ឧត្ត ុងគឧត្ាម»។ 



 

 

 

ណាព៊ីនិងអនក្នាាំសារ 

្ឺជាពួក្មន សសដ លអល់ដ ឹះជាមា

ស់បានដប្ជើសដរសីមក្ព៊ីក្ន ុងចាំដណាម

មន សសដោក្រូដៅ។ 

ប្រង់បានដប្ជើសដរសីពួក្ដ្ 

ដ ើមប៊ីររួលសារនិងែសពេែាយរដញ្ា ើរ

រស់អល់ដ ឹះ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

لَمُ    للّاُ چ  عَلُ   َحي ثُ    أَع  سورة األنعام:  ۈئ چ   يَج 

١٢٤ 

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់ រងចាស់អាំព៊ីរ៊ី

ណាដ លនរងប្ត្វូដ្ឋក់្

សារររស់ប្ពឹះអងគ»។  



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លដរៀត្ថា : 

َطفَى  للّاَ   إِنَّ   چ ا  آدَمَ   اص    إِب َراِهيمَ   َوآلَ   َونُوح 

َرانَ   َوآلَ        سور چ   ٣٣  ال عَالَِمين  َعلَى  ِعم 

 ٣٣ة آل عمران: 

មនន័យថា : 

«ពិត្ណាស់អល់ដ ឹះជាមា ស់បានដប្ជើ

សដរសីអាដ្ឋាំ ណួស៍ និងប្ក្មុ

ប្្ួសារអ ៊ីប្ពហ ៊ីម ប្ក្មុប្្ួសារអ ិមរ៉ន 

ដហើយប្រង់បានដលើក្ត្ដមក ើងពួក្ដ្

ឱយប្រដសើរដលើសព៊ីមន សសដោក្ទាំង

 យនាសម័យដនាឹះ»។ 

ពួក្អនក្នាាំសារ 

និងពួក្ណាព៊ីទាំងដនាឹះមនលក្ខណៈ

សមបត្ា ិខពង់ខពស់ 



 

 

 

 ូចដ លប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូ

ប្បារ់ពិត្ដមន 

ត្បិត្ដត្ដក្រ ាិ៍ដឈាា ឹះររស់ពួក្ដ្លប៊ីរនា ឺ 

ដដ្ឋយលក្ខណៈសមបត្ា ិ ៏ប្រនពររស់ពួ

ក្ដ្។ ក្៏រ៉ា ដនា  

ពួក្ដ្ជាមន សសធមាត្តររួលរងនូវ

អេ ីដ លមន សសរូដៅររួលរងក្ន ុងជ៊ី វ ិ

ត្រស់ដៅ។ 

ពួក្ដ្ខា ឹះប្ត្វូដ្ដបាក្ប្បាស់ 

ដក្ើត្ជាំងឺ ឺថាក ត់្ ប្ត្វូការដ ក្ 

ប្ត្វូការររួលទនអាហរ 

ប្ត្វូការដរៀរការ មនប្រពនធកូ្ន 

ដហើយច ងដប្កាយនរងប្ត្ូវសាា រ់ ូចម

ន សសរូដៅដ រ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 



 

 

 

يِّتُون  َوإِنَُّهم  َميِّت    إِنَّكَ چ  سورة چ   ٣٠   مَّ

 ٣٠ الزمر:

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

មូហាំម៉ា ត់្ឯងប្ត្វូសាា រ់ 

ដហើយពួក្ដ្ក៏្ប្ត្វូសាា រ់ដ រ»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លដរៀត្ថា : 

چ 

َسل نَا   َولَقَد   ن  ُرُسل    أَر  أَز    لَُهم    َوَجعَل نَا  قَب ِلكَ   ّمِ

ا  ٣٨سورة الرعد:  ۀ چ   َواج 

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

ដយើងបានរញ្ជ នូពួក្អនក្នាាំសារមក្

ម នឯង ដហើយដយើង

ដធេ ីឱយពួក្ដ្មនប្រពនធនិងកូ្នដៅ

»។  



 

 

 

មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ 

ពួក្អនក្នាាំសារទាំងដនាឹះអាច

ប្រ មនរងការជិឹះជាន់ដធេ ីបារដដ្ឋ

យប្រការដែសងៗ អយ ត្ា ិធម៌ា 

ឬប្ត្ូវដ្សមា រ់ 

ឬប្ត្ូវជដមាៀសដចញព៊ីភូមិប្សកុ្។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

ُكرُ   َوإِذ   يَ      أَو     ِليُث بِتُوكَ   َكفَُروا     الَِّذينَ  بَِك    يَم 

ِرُجوكَ      أَو    ق تُلُوكَ  ُكُرونَ   يُخ  ُكرُ   َويَم   للّاُ    َويَم 

 ٣٠سورة األنفال: چ   ٣٠  ال َماِكِرين  َخي رُ   َوللّاُ  

មនន័យថា : «ដនមូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្រំឭក្ដមើលខណៈដ លពួក្អនក្

ដោរពពហ ដរពននសាសន៍ររស់ឯង

បានដប្រើឧបាយក្លចង់ច្ចរ់ចងឯ



 

 

 

ងឬចង់សមា រ់ឯង 

ឬចង់ជដមាៀសឯងដចញព៊ីប្សកុ្ 

ពួក្ដ្ដប្រើឧបាយក្លដ្ឋក់្ឯង។ 

ដត្អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់រងេ ិលឧបា

យក្លដនឹះ ប្ត្លរ់ដៅរក្ពួក្ដ្ វញិ 

ជាែលក្មាររស់ពួក្ដ្។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ក្៏មនឧបាយ

ក្លររស់ប្រង់ ដហើយប្រង់

ជាអនក្មនឧបាយក្ល ៏មនប្រសិ

រធិភាពជារ៊ីរាំែ ត្»។  

ក្៏រ៉ា ដនា  

ដទឹះជាយ៉ា ងណាក្៏ដដ្ឋយលរធែលច ង

ដប្កាយ ភាពដជា្ជ័យ 

និងការមនអាំណាចរងឹមាំ 

្ឺសប្មរ់ពួក្អនក្នាាំសារទាំងដនាឹះ

ទាំងក្ន ុងដោក្៊ីយ៍និងររដោក្។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

ُ   َولَيَنُصَرنَّ چ   ٤٠سورة الحج:  چ چ   َمن  للاَّ

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះប្រង់នរងជួយឱយមនជ័យជាំ

នឹះចាំដពឹះអនក្ណាដ ល

ជួយោាំប្រប្ពឹះអងគ»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លដរៀត្ថា : 

چ 

ُ   َكتَبَ  ِلبَنَّ   للاَّ َ    إِنَّ   َوُرُسِلي  أَنَا  ألَغ  عَ   قَِوي    للاَّ

 ٢١سورة المجادلة: چ    ٢١  ِزيز

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់បានច្ចរក្ន ុងប្ពឹះ



 

 

 

លិខិត្រចួជាដប្សចថា   ជ័យជាំនឹះ្ឺ

សប្មរ់ប្ពឹះអងគ ្មព ៊ីរររស់ប្រង់ 

ពួក្អនក្នាាំសារររស់ប្រង់ 

និងរដប្មើទ ាំង យររស់ប្រង់ដ ល

មនជាំដនឿ។ ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះប្រង់មនអាំណាចខ្ជា ាំងកាា  

ោា នអេ ីអាចរារាាំងប្រង់បានដ ើយ 

ដហើយប្រង់មនដត្ជាន ភាពដលើសត្េ

ដោក្ទាំងមូល»។ 

សញ្ជា ភសត ុត្តងរញ្ជា ក្់ព៊ីភាពកាា យ

ជាណាព៊ី 

ពិត្ណាស់ ភាពកាា យជាណាព៊ី 

្ឺជាមដធាបាយមួយដ ើមប៊ីសាគ ល់នូវ

ចាំដណឹះ រង ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាម 

និងការប្រណិរ័ត្ន៍ ៏នែាថាា ឧត្ត ុងគឧ



 

 

 

ត្ាម។ ក្ា ៊ីដមត្តា ររស់អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

្ឺប្រង់

បានរដងក ើត្សប្មរ់ពួក្ណាព៊ីទាំង

ដនាឹះនូវសញ្ជា ភសត ុត្តងនានារញ្ជា ក់្

ព៊ីសចាភាពររស់ពួក្ដ្ និងជា

អាំណឹះអាំណាងសប្មរ់មន សសទាំង 

យយក្ដធេ ីជាភសត ុត្តងរញ្ជា ក្់ព៊ីសចា

ភាពររស់ពួក្ដ្ែងដ រ។ 

មា៉ាងដរៀត្ 

ពួក្ដ្អាចសាគ ល់ពួក្ណាព៊ីទាំងដនាឹះ 

ត្តមរយៈភសត ុត្តងដែសងៗ។ ដរើមន

នរណាមន ក្់អឹះអាងថា ខល នួជាណាព៊ី 

្ឺប្ត្វូមនភសត ុត្តង 

និងរិ ាភាពដ លរញ្ជា ក្់ព៊ីសចាភាព

ររស់ដ្ ជាណាព៊ីពិត្។ 

ភសត ុត្តងទាំងដនាឹះក្៏អាចរក្អាប្កា



 

 

 

ត្ព៊ីការក្ ហក្ដបាក្ប្បាស់ររស់ដ្ 

ដរើសិនដ្ជារ គ្លដបាក្ប្បាស់។ 

សញ្ជា ភសត ុត្តងទាំងដនឹះមនដប្ចើន 

ដហើយសញ្ជា ភសត ុត្តងសាំខ្ជន់ៗមន ូ

ចត្ដៅ៖ 

១. អនក្នាាំសារដនាឹះ 

្ឺអាំពវនាវមន សសដៅរក្ការដោរព

ប្រណិ

រ័ត្ន៍ចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ដត្

មួយ្ត់្ 

ដហើយដបាឹះរង់ដច្ចលនូវរាល់ការដោរ

ពរូជាអេ ីដែសងដប្ៅព៊ីប្រង់ 

ព៊ីដប្ពឹះដនឹះ្ឺជាដោលរាំណងដ លអ

ល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរដងក ើត្សត្េ

ដោក្មក្ក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ។ 



 

 

 

២. 

អាំពវនាវមន សសឱយមនជាំដនឿចាំដពឹះ

អល់ដ ឹះ ដសាា ឹះប្ត្ង់ចាំដពឹះប្រង់ 

និងប្រត្ិរត្ា ិត្តមសារររស់ប្ពឹះអងគ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរង្ហគ រ់ចាំ

ដពឹះអនក្នាាំសារររស់ប្រង់(អនក្នាាំសា

រ មូហាំម៉ា ត្់) ឱយអាំពវនាវថា : 

 چ

َجِميع ا  إِلَي ُكم    للّاِ   َرُسولُ   إِنِّي  النَّاسُ   يَاأَيَُّها   قُل  

 ١٥٨سورة األعراف: چ   

មនន័យថា :«មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្មនប្រសាសន៍ថា 

ដនមន សសដោក្ទាំង យ 

ពិត្ណាស់ខុ្ាំ្ឺជាអនក្នាាំសារររស់អ



 

 

 

ល់ដ ឹះ 

មក្កាន់ពួក្អនក្ទាំងអស់ោន »។ 

៣. 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូមនការោាំប្រព៊ីអល់ដ ឹះ

ជាមា ស់ដដ្ឋយសញ្ជា ភសត ុត្តងដែសងៗ

រញ្ជា ក្់ព៊ី

ភាពកាា យជាណាព៊ីររស់ពួក្ដ្។ 

សញ្ជា ភសត ុត្តងដ លណាព៊ីទាំងដនាឹះ

បាននាាំមក្ 

្ឺសាសន៍ររស់ដ្មិនអាចរ ិដសធ 

ឬច្ចត្់រ ក្ជាដមឃៈ 

ដហើយមិនអាចដធេ ីបាន ូចជាដ្ឋច់

ខ្ជត្។ក្ន ុងដនាឹះមនសញ្ជា ភសត ុត្តងរ

រស់មូសា 

ដៅដពលដ លដ ើប្ចត្់ររស់ោត់្

ដប្រប្ក្ ដៅជាពស់។ 



 

 

 

សញ្ជា ភសត ុត្តងររស់អ ៊ីសា(ដយស ូ ) 

ខណៈដ លោត្់បានពាបាលអនក្ខ្ជេ

ក់្ដភនក្ព៊ីក្ាំដណើត្ឱយជា 

ដហើយពាបាលមន សសដក្ើត្ឃា ង់ឱយជា

សឹះដដ្ឋយការអន ញ្ជា ត្អាំព៊ីអល់ដ ឹះ

ជាមា ស់។ 

សញ្ជា ភសត ុត្តងររស់មូហាំម៉ា ត្់្ឺ្មព ៊ី

រអាល់្ួរអាន ៏ឧត្ាម។ 

ែេីដរើោត្់ជាមន សសអនក្ខ រជន 

មិនដចឹះអាន មិនដចឹះសរដសរ 

ោត់្បាននាាំមក្នូវ្មព ៊ីរ ៏អសាា រយ 

និងដៅមនសញ្ជា ភសត ុត្តងដែសងៗ

ដរៀត្។ 

អាំព៊ីភសត ុត្តងទាំងដនាឹះដ រ 

្ឺសចាភាព ៏ចាស់ោស់ដ លពួក្

ណាព៊ីនិងពួក្អនក្នាាំសារបាននាាំម



 

 

 

ក្។មា៉ាងដរៀត្ន ្ូវវិារររស់ពួក្ដ្

មិនប្ច្ចនដច្ចល 

ដហើយក្៏មិនអាចរ ិដសធែងដ រ។ 

មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះន ្ូវវិារទាំងដនាឹះ រ

ងយ៉ា ងចាស់ថាអេ ីដ លពួក្ណាព៊ីនាាំ

មក្្ឺជាសចាភាពដ ល 

មិនអាចប្រដក្ក្បាន។ 

អាំព៊ីភសត ុត្តងដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់

បានប្រទនមក្ 

ជាពិដសស ល់ពួក្ណាព៊ី 

្ឺមនជ៊ីវប្រវត្ា ិលអ ប្ត្រមប្ត្វូ 

មនចរតិ្លក្ខណៈដពញដលញ 

មនអាក្របក្ិរយិលអ  និងស៊ីលធម៌ា

នែាែន រូ។ ជាសញ្ជា ភសត ុត្តងែងដ រ 

្ឺការោាំប្រររស់អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ល់ពួក្ដ្ឱយមនជ័យជមនឹះដលើ



 

 

 

ន ្ូវវិារ 

ដហើយអេ ីដ លពួក្ដ្បានែសពេែាយ

្ឺររួលបានដជា្ជ័យ។ 

៤.ឫស្ល់ននការអាំពវនាវររស់ដ្

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូឯក្ភាពនរងឫស្ល់ដ 

លពួក្អនក្នាាំសារនិងពួក្ណាព៊ីជាំនា

ន់ម នៗបានអាំពវនាវ។ 

៥. 

មិនអាំពវនាវមន សសឱយដោរពរូជា

ខល នួឯងឬប្រតិ្រត្ា ិអេ ីមួយដ លជាកា

រដោរពប្រត្ិរត្ា ិនិងឧរាិស ល់ខល នួ

ឯង។ មា៉ាងដរៀត្ 

មិនអាំពវនាវដ្ឱយដលើក្ត្ដមក ើងក្ ល

សមព ័នធ  ឬប្ក្មុររស់ខល នួ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ 



 

 

 

ប្រង់បានរញ្ជា ចាំដពឹះអនក្នាាំសារមូ

ហាំម៉ា ត្់ 

ឱយមនប្រសាសន៍ដៅកាន់មន សសរូ

ដៅ 

 ូចប្រង់មនក្ន ុងប្ពឹះរនទ លូររស់ប្រ

ង់ថា : 

أَع     َول  للّاِ   َخَزائِنُ   ِعنِدي   لَُكم    أَقُولُ   لَّ   چں

َّبِعُ   إِن     َملَك    إِنِّي  لَُكم    أَقُولُ     َول  ال غَي بَ   لَمُ   أَت

 ٥٠سورة األنعام:  ڭ چ   يُوَحى  َما  إِلَّ  

មនន័យថា : 

«ដនអនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះ! 

ចូរមនប្រសាសន៍ដៅកាន់ពួក្អនក្

ដោរពពហ ដរពទាំងដនាឹះថា 

:«ខុ្ាំមិនបានអឹះអាងថា 

ខល នួខុ្ាំកាន់ការ់ឃាា ាំងប្រពយសមបត្ា ិ



 

 

 

ដៅដលើដមឃនិងដលើដែន ៊ី 

ដហើយខុ្ាំនរងដចក្ច្ចយសមបត្ា ិទ ាំង

ដនាឹះដរ។ ខុ្ាំក្៏មិនបានអឹះអាងថា 

ខល នួខុ្ាំ រងដរឿងអាែ៌ាក្ាំបាាំង។ 

ខុ្ាំក្៏មិនបានអឹះអាងថាខល នួខុ្ាំជាដរវ

ត្តដនាឹះដ រ។ត្តមពិត្ខុ្ាំប្ោន់ដត្ជា

អនក្នាាំសារមក្អាំព៊ីអល់ដ ឹះ 

ជាមា ស់ដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ។ 

ខុ្ាំមិនដធេ ីអេ ីដប្ៅព៊ីការប្រត្ិរត្ា ិអេ ីដ 

លអល់ដ ឹះបានប្ត្តស់រនទ លូមក្ចាំ

ដពឹះ 

ខុ្ាំដនាឹះដ ើយ»។ 

៦. 

មិនទមទរចង់បានោភសកាក រៈព៊ី

មន សសដោក្ 



 

 

 

ត្រសនងចាំដពឹះការអាំពវររស់ដ្

ដនាឹះដរ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានរនទ លូប្បារ់ព៊ី

ពួក្ណាព៊ីររស់ប្រង់ ណួស លូត្ 

ស ូ ដអរដ លពួក្ដ្បានមនប្រសា

សន៍ថា : 

چ 

أَلُُكم    َوَما ر    ِمن    َعلَي هِ     أَس  ِريَ   إِن    أَج    إِلَّ   أَج 

سورة الشعراء: چ   ١٠٩  ال عَالَِمين  َربِّ   َعلَى

١٠٩ 

មនន័យថា 

:«ខុ្ាំមិនបានស ាំនែា ន លួព៊ីពួក្អនក្ស

ប្មរ់ការអាំពវនាវដនឹះដរ។នែាត្រសន

ងររស់ខុ្ាំោា នអេ ីដប្ៅព៊ីការត្រសនង

ែលរ ណយររស់អល់ដ ឹះជាមា ស់នន

សក្លដោក្ទាំងមូល»។ 



 

 

 

 មូហាំម៉ា ត្់ជាអនក្នាាំសារបានមន

ប្រសាសន៍ដៅកាន់សាសន៍ររស់ោត្់

ក្ន ុងប្ពឹះរនទ លូររស់អល់ដ ឹះជាមា ស់

ថា : 

چ 

أَلُُكم    َما  قُل   ر    ِمن    َعلَي هِ    أَس  مِ    أَنَا     َوَما    أَج 

 ٨٦سورة ص: چ   ٨٦          ال ُمتََكلِِّفين    نَ 

មនន័យថា : «ដនមូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្មនប្រសាសន៍ដៅកាន់ពួក្

អនក្ដោរពពហ ដរពទាំងដនាឹះថា 

ខុ្ាំមិនទមទរនែា ន លួ 

ឬការត្រសនងព៊ីពួក្អនក្សប្មរ់ការ

អាំពវនាវ និងការចងអ ុលរង្ហា ញែល វូ

 ល់ពួក្អនក្ដនាឹះដរ។ 

ខុ្ាំព ាំបានអឹះអាងនូវអេ ីដ លព ាំដមន



 

 

 

ជាររស់ខុ្ាំ 

ដហើយក្៏ខុ្ាំមិនបានប្រឌិត្ដ ើងដដ្ឋ

យការក្ ហក្ដបាក្ប្បាស់ដនាឹះដ រ»។ 

ពួក្អនក្នាាំសារ 

និងពួក្ណាព៊ី ដ លខុ្ាំបានដលើក្ដ ើង

ព៊ីលក្ខណៈសមបត្ា ិ 

និងភសត ុត្តងរញ្ជា ក្់ព៊ីភាពកាា យជា

ណាព៊ីររស់ពួក្ដ្ ្ឺមនដប្ចើន។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ة    ُكلِّ   فِي  بَعَث نَا  َولَقَد   ُسول    أُمَّ بُدُوا    أَنِ   رَّ ال  اع 

تَنِبُوا    لّهَ   ٣٦سورة النحل:  ڇ چ   َواج 

មនន័យថា : «ប្បាក្ ណាស់ 

ដយើងបានរញ្ជ នូមក្កាន់ប្្រ់ប្រជា

ជាតិ្ន៊ីមួយៗ នូវអនក្នាាំសារមន ក្់ 



 

 

 

ដ ើមប៊ីអាំពវនាវឱយពួក្ដ្ដោរពសកាក

រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះនិងដបាឹះរង់ការ

ដោរពរូជារិសាច ជាំដនឿអររូ៊ី 

និងររូសាំណាក្ដែសងៗ»។ 

មន សសជាតិ្ពិត្ជាររួលបាននូវដស

ចក្ា ៊ីស ខស ភមងគលដដ្ឋយសារ

ណាព៊ីនិងអនក្នាាំសារ 

ដហើយរាំព័រប្រវត្ា ិសាស្រសាបានក្ត្់ប្ត្តព៊ី

 ាំណរងររស់ពួក្ដ្ 

និងបានដែាររញ្ាត្ា ិចារ់សាសនាររ

ស់ពួក្ដ្ព៊ីជាំនាន់មួយដៅជាំនាន់មួ

យជារនារនាា រ់ 

ព៊ីដប្ពឹះដនឹះជារញ្ាត្ា ិចារ់

ដ លមនសចាភាពនិងយ ត្ា ិធម៌ា។ 

មា៉ាងដរៀត្ក្៏មនការក្ត់្ប្ត្តជារនា

រនាា រ់ដ រអាំព៊ីប្ពរត្ា ិការណ៍ទាំង យ



 

 

 

ដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់បានប្រទនជ័

យជាំនឹះ ល់ពួក្ដ្ 

និងបានរាំែាិចរាំផ្លា ញសប្ត្វូររស់ពួ

ក្ដ្ 

 ូចជាររក្ជាំនន់ជន់លិចមន សសសម័

យណួស។ 

ការលង់ររក្ររស់ដសា ចផ្លរ៉ាអ ង 

ទរ ណក្មាដលើសាសន៍ររស់ណាព៊ីលូត្៍ 

និងជ័យជាំនឹះររស់អនក្នាាំសារមូហាំ

ម៉ា ត់្ដលើពួក្សប្ត្វូររស់ោត់្ 

ដហើយសាសនាររស់ោត្់ក្៏បានរកី្ស 

សសាយ...។ 

ចាំដពឹះអនក្ដ ល រងព៊ី ាំណរងទាំង

ដនឹះ អនក្ដនាឹះនរងសាគ ល់ចាស់ថា 

ពួក្ដ្នាាំមក្នូវដសចក្ា ៊ីលអចប្មងុច

ដប្មើន 



 

 

 

និងការចងអ ុលរង្ហា ញដៅរក្ែល វូប្ត្វូ។ 

មា៉ាងវញិដរៀត្ តួ្នារ៊ីររស់ដ្ 

្ឺការចងអ ុលរង្ហា ញមន សសដៅរក្អេ ី

ដ លមនអត្ថ ប្រដយជន៍សប្មរ់ពួ

ក្ដ្ 

ដ្ឋស់ដត្ឿនពួក្ដ្ឱយមនរប្មងុប្រ

យ័ត្នអាំព៊ីអេ ីដ លមនដប្ោឹះថាន ក្់ 

 វនិាសមហនារាយ ល់ពួក្ដ្។អនក្នាាំ

សារម ន ាំរូងរងអស់្ឺណួស 

ដហើយច ងដប្កាយដ្រងអស់្ឺអនក្នាាំ

សារមូហាំម៉ា ត្់។ 

ត្ប្មូវការររស់មន សសចាំដពឹះពួក្អនក្

នាាំសារ 

ពួក្ណាព៊ី 

្ឺជាពួក្អនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះ



 

 

 

ដៅកាន់មន សសដោក្ 

ែសពេែាយប្បារ់ពួក្ដ្នូវរររញ្ជា រ

រស់ប្រង់ 

ដហើយែាល់ ាំណរងលអ ល់ពួក្ដ្អាំព៊ីអេ ី

ដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់

បានដរៀរចាំដប្ត្ៀមរ ក្សប្មរ់ពួក្

ដ្នូវររមស ខក្ន ុងឋានសួ ៌្ា 

ប្រសិនដរើពួក្ដ្ដោរពប្រតិ្រត្ា ិចាំ

ដពឹះប្រង់។ 

ដលើសព៊ីដនឹះបានដ្ឋស់ដត្ឿនឱយពួក្

ដ្ប្រងុប្រយ័ត្នព៊ីទរ ណក្មា ៏អមត្ៈ

ររស់ប្រង់ 

ដរើសិនជាពួក្ដ្នាាំោន ប្រប្ពរត្ាដលា ើស

នរងរប្មមររស់ប្រង់។ 

ពួក្អនក្នាាំសារទាំងដនាឹះនិទនប្បា

រ់ពួក្ 



 

 

 

ដ្ព៊ី ាំណរងពួក្ប្រជាជាតិ្សម័យម 

ន ប្បារ់ព៊ីទរ ណក្មា  

ការរាំែាិចរាំផ្លា ញដ លពួក្ដ្បានរ

រួលរងដដ្ឋយសារការជាំទស់និងការ

ប្រប្ពរត្ាដលា ើសររស់ពួក្ដ្ចាំដពឹះររ

រញ្ជា ររស់ប្រង់។ 

រររញ្ជា  

និងរប្មមទាំងដនាឹះមក្អាំព៊ីប្ពឹះជា

មា ស់។ ដដ្ឋយសាររញ្ជា ររស់មន សស

យល់មិន ល់ 

ដរើរអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរញ្ា

ត្ា ិចារ់ ដ្ឋក្់កាត្ពេក្ិចា និងបាន

ហមប្បាម 

ក្ន ុងរាំណងដ ើមប៊ីដលើក្ត្ដមក ើង ល់ម

ន សសជាត្ិ ែាល់ក្ិត្ា ិយស 

និងត្នមា ល់ពួក្ដ្ 



 

 

 

ដហើយរក្ាការពរែល

ប្រដយជន៍ររស់ពួក្ដ្។ 

ព៊ីដប្ពឹះមន សសអាចរអិលធាា ក្់ក្ន ុងរ

ដតា ននចាំណង់ត្ណាា  

ដហើយពួក្ដ្ប្រប្ពរត្ាដលា ើសរាំពនដលើ

រញ្ាត្ា ិចារ់ ជិឹះជាន់ដធេ ីបារមន សស

 ូចោន  

និងរំដោភរាំពនដលើសិរធិដសរភីាពរ

រស់ពួក្ដ្។  ូដចនឹះ 

ដយងត្តម្ត្ិរណឌ ិត្ ៏ខពង់ខពស់ររ

ស់ប្រង់ 

ប្រង់បានរញ្ជ នូពួក្អនក្នាាំសារព៊ីស

ម័យកាលមួយដៅសម័យកាលមួយ 

ដ ើមប៊ី

ដ្ឋស់រំឭក្មន សសដោក្ឱយភាា ក្់រលរក្

នរក្ ល់រររញ្ជា ររស់អល់ដ ឹះ។ 



 

 

 

មា៉ាងវញិដរៀត្ បានដ្ឋស់

ដត្ឿនឱយពួក្ដ្ប្រងុប្រយ័ត្នព៊ីការធាា

ក្់ខល នួដៅប្រប្ពរត្ាររដលា ើសចាំដពឹះប្រ

ង់។ ពួក្អនក្នាាំសារទាំងដនាឹះ 

អានឱយពួក្ដ្សាា រ់នូវការរូនាា ន

ដប្រៀនប្រដៅ 

រំឭក្ពួក្ដ្ព៊ី ាំណរងមន សសសម័យម 

ន។ ពិត្ណាស់  ាំណរងចដមាក្ 

កាលដរើឮ ល់ប្ត្ដចៀក្ 

ដហើយអត្ថន័យដរាក្ 

កាលដរើប្ជារ ល់សត្ិ

អារមាណ៍ររស់ពួក្ដ្ 

្ឺដធេ ីឱយរញ្ជា ររស់ពួក្ដ្កាន់ដត្យ

ល់ រងខ្ជា ាំងដ ើង 

និងកាន់ដត្ប្ត្រមប្ត្ូវ។ 

មន សសដ លសាា រ់បានដប្ចើនជាងដ្



 

 

 

នរងររួលបាន្ាំនិត្ដប្ចើនជាងដ្។ 

អនក្ដ លមន្ាំនិត្ដប្ចើនជាងដ្ 

នរងដចឹះប្ត្ិឹះរឹិះពិច្ចរណាដប្ចើនជាងដ្

។ 

អនក្ដ លប្ត្ិឹះរឹិះពិច្ចរណាដប្ចើនជាង

ដ្ មនចាំដណឹះ រងដប្ចើនជាងដ្។ 

អនក្ដ លមនចាំដណឹះ រងដប្ចើនជាង

ដ្ និងប្រត្ិរត្ា ិបានដប្ចើនជាងដ្។ 

ោា នអេ ីមនត្នមាដសា ើនរងការដត្ងត្តាំ

ងពួក្អនក្នាាំសារ 

ដហើយក្៏ោា នសចាភាពណាដ លដរៀង

ប្ត្ង់ជាងសចាភាពដ លដចញព៊ីពួក្

ដ្ដ រ។ 

សាសនវរូិឥសាា ម 

ដោក្អិរនូនត្ម៊ីយ៉ាឹះ 

បាននិយយថា 



 

 

 

សារមក្ព៊ីប្ពឹះជាមា ស់្ឺជាក្ត្តា ច្ចាំ

បាច់សប្មរ់ស ចរតិ្ភាពននការរស់

ដៅ 

និងការសាា រ់ររស់មន សសដោក្។ 

ោា នស ចរតិ្ភាពណា

ដ លលអសប្មរ់ពួក្ដ្ដៅកាន់នែៃររ

ដោក្ 

ដប្ៅព៊ីការប្រត្ិរត្ា ិត្តមសារដនឹះដ ើ

យ។ ក៏្ ូចោន ដ រ 

ោា នស ចរតិ្ភាពណាលអសប្មរ់ការរ

ស់ដៅររស់ពួក្ដ្ក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ 

ដប្ៅព៊ីការប្រត្ិរត្ា ិត្តមសារដនឹះ។ 

មន សសដោក្ច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្មនចា

រ់សាសនា ដ ើមប៊ីប្្រ់ប្្ង 

ព៊ីដប្ពឹះររូដ្ឋិត្ដៅចដនាា ឹះនន

ចលនាព៊ីរ្ឺចលនាដ លនាាំមក្នូវែ



 

 

 

លប្រដយជន៍ 

និងចលនាដ លនាាំមក្នូវដប្ោឹះថាន ក់្

។ ចារ់

សាសនា្ឺជាពនា ឺដ លប្សាយរាំភា ឺអាំព៊ី

អេ ីដ លមនប្រដយជន៍និងអេ ីដ ល

ដប្ោឹះថាន ក្់។ 

ចារ់សាសនា្ឺជាពនា ឺររស់អល់

ដ ឹះដៅដលើដែន ៊ី 

ជាយ ត្ា ិធម៌ាររស់ប្រង់សប្មរ់មន សស

ដោក្ 

ដហើយជាក្ាំ ដែងររស់ប្រង់ដ លនរណា

បានចូលដៅក្ន ុងដហើយ 

អនក្ដនាឹះនរងររួលបាននូវដសចក្ា ៊ី

ស ខស វត្ថ ិភាព។  

ទាំងដនឹះព ាំដមនសាំដៅ ល់ចារ់ 

ដ លដរងដចក្សាគ ល់អេ ីជាែលប្រដយ



 

 

 

ជន៍ 

និងអេ ីជាដប្ោឹះថាន ក្់ដដ្ឋយររូ៊ីដនាឹះដរ

។ 

ព៊ីដប្ពឹះដនឹះ្ឺជាបាត្ ភូត្ដ លដក្ើត្

មនចាំដពឹះសត្ាឃាត្។ ពិត្ណាស់ 

សត្េោ 

និងសត្េអូ ាដចឹះដរងដចក្សាគ ល់អេ ី

ជាប្សូវ និងអេ ីជា ៊ី។ 

ក្៏រ៉ា ដនាការដរងដចក្រវាង 

រដងេ ីដ លនាាំឱយអនក្ប្រប្ពរត្ារងដប្ោឹះ

ថាន ក្់សប្មរ់ការរស់ដៅក្ន ុងដពលរ

ចច ុរបនន  

និងការរស់ដ ើងវញិដៅនែៃររដោក្។ 

រដងេ ីដ លនាាំឱយមនែលប្រដយ

ជន៍ ល់អនក្ប្រប្ពរត្ាក្ន ុងការរស់ដៅរ

ចច ុរបន ន  



 

 

 

និងការរស់ដ ើងវញិដៅនែៃររដោក្។ 

 ូចជាែលប្រដយជន៍ននជាំដនឿ 

ការដជឿដលើប្ពឹះដត្មួយ យ ត្ា ិធម៌ា 

ក្ត្ញ្្ ូក្ សលធម៌ា ដសចក្ា ៊ីដសាា ឹះប្ត្ង់ 

ភាពររសិ រធ ដសចក្ា ៊ីកាា ហន 

ចាំដណឹះ រង ការអត្់ធាត្់ 

ការដណនាាំោន ឱយប្រប្ពរត្ាអាំដពើលអ  

និងការហមឃាត្់ោន ព៊ីអាំដពើអាប្ក្ក្់ 

ការរារ់អានសាច់ញាត្ិ 

ការក្ត្ញ្្ចូាំដពឹះឪព ក្មា យ 

ដធេ ីលអចាំដពឹះញាត្ិជិត្ខ្ជង 

ដោរពសិរធិអនក្ នរ 

អន វត្ាដដ្ឋយចិត្ត ប្ជឹះថាា ចាំដពឹះអល់

ដ ឹះ ការពរងពក្់ចាំដពឹះប្រង់ 

ការស ាំជាំនួយព៊ីប្រង់ 

ស ខចិត្ាររួលវាសនាក្ាំណត្់ររស់ប្រ



 

 

 

ង់ សាា រ់ត្តមចារ់រង្ហគ រ់ររស់ប្រង់ 

ដជឿជាក្់ចាំដពឹះប្រង់ 

ដជឿជាក់្ចាំដពឹះពួក្អនក្នាាំសារររស់

ប្រង់ និងដជឿជាក្់

ចាំដពឹះអេ ីដ លពួក្ដ្បានប្បារ់ 

ប្ពមទាំងអេ ីៗដែសងដរៀត្ដ លមន

ប្រដយជន៍ 

និងមនស ចរតិ្ភាពសប្មរ់មន សស

ទាំងក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ និងររដោក្។ 

មា៉ាងដរៀត្រាល់អេ ីដ លែទ យុនរងការ

ដរៀររារ់ខ្ជងដលើស រធ

ដត្មនរាំដនារដៅរក្វាសនាអភ័ពេ  

ដប្ោឹះថាន ក្់ទ ាំងក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ 

និងររដោក្។ 

ដរើសិនជាមិនមនសារអាំព៊ីប្ពឹះដរ 

រញ្ជា ររស់មន សសនរងមិនសាគ ល់



 

 

 

ពិសាា រអាំព៊ីែលប្រដយជន៍ 

និងែលដប្ោឹះថាន ក់្ក្ន ុងជ៊ីវតិ្រស់ដៅ

ដ ើយ។ ការប្រទន 

និងពរជ័យ ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាមររស់ប្រង់

ចាំដពឹះមន សសដោក្ 

្ឺប្រង់បានរញ្ជ នូពួក្អនក្នាាំសារម

ក្កាន់ពួក្ដ្។ 

ប្រង់បានប្រទន្មព ៊ីរជា

ដប្ចើនច ឹះមក្កាន់មន សសដោក្។ 

ប្រង់បានរក្ប្សាយប្បារ់ពួក្ដ្អាំព៊ី

ែល វូសចាភាព។ ដរើព ាំដនាឹះដរ 

ពួក្ដ្នរងធាា ក់្ខល នួក្ន ុងក្ប្មិត្សត្េ

ពហនៈ 

ដហើយការរស់ដៅររស់ពួក្ដ្អាប្ក្ក់្

ជាងសាថ នភាពរស់ដៅររស់

សត្េពហនៈដៅដរៀត្។ 



 

 

 

ចាំដពឹះនរណាដ លររួលយក្សាស

នាររស់អល់ដ ឹះ ដហើយបាន

ប្រកាន់ខ្ជា រ់នរងសារដនឹះ 

្ឺដ្ជាមន សសដ លមនសាំណាងលអ

ជាងដ្។ ឯចាំ ដណក្អនក្ដ ល

ប្ច្ចនដច្ចលមិនប្ពមររួលយក្សារ

ដនឹះ 

្ឺដ្នរងកាា យជាមន សសដ លមន

សាំណាងអាប្ក្ក្់ជាងដ្ជារ៊ីរាំែ ត្។ 

ពួក្ដ្អភ័ពេជាងសត្ាឃាត្ 

ោា នសាា ក្សាន មអេ ីរនសល់ជាមត្៌ាក្ស

ប្មរ់អនក្ដៅដលើភពដែន ៊ីដនឹះ 

ដប្ៅព៊ីសាា ក្សាន មននសារដ លបានរ

នសល់រ ក្ជាមួយពួក្ដ្ដនាឹះដរ។ 

ដរើសិនជាដក្រ ាំ ដណល 

និងការរូនាា នដប្រៀនប្រដៅររស់ពួ



 

 

 

ក្អនក្នាាំសារ 

ប្ត្វូដ្ល ររាំបាត់្ដច្ចល ្ឺ

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់នរងរាំផ្លា ញ

ដោក្ដនឹះជាមិនខ្ជន។ 

ត្ប្មូវការររស់មន សសចាំដពឹះពួក្អនក្

នាាំសារព ាំដមន ូចជាត្ប្មូវការររស់

ពួក្ដ្ចាំដពឹះប្ពឹះអារិត្យ ប្ពឹះចស្រនា  

ខយល់ ររក្ដភាៀង 

ដហើយមិន ូចត្ប្មូវការររស់ដ្ចាំ

ដពឹះជ៊ីវតិ្រស់ដៅដនាឹះដ រ។ 

មិនដមន ូចជាត្ប្មូវការដភនក្ចាំ

ដពឹះពនា ឺ 

ររូកាយចាំដពឹះចាំណ៊ីអាហរដនាឹះដ ើ

យ។ ក្៏រ៉ា ដនាត្ប្មូវការដនឹះធាំដធង 

និងខ្ជា ាំងកាា ជាងអេ ីៗដ លដ្្ិត្ក្ន ុ

ងចិត្ាររស់ដ្។ 



 

 

 

ពួក្អនក្នាាំសារជារូត្រវាងអល់ដ ឹះ 

និងមន សសដោក្ ក្ន ុងការរង្ហគ រ់ដប្រើ 

និងការហមឃាត្់។ 

ពួក្ដ្ជារូត្នាាំសាររវាងប្ពឹះអងគនិ

ងមន សសដោក្។ 

អនក្នាាំសារច ងដប្កាយរងអស់ជាដៅ

ហេ យ និងប្រដសើរដលើសពួក្អនក្នាាំ

សារទាំង យ្ឺអនក្នាាំសារមូហាំម៉ា

ត់្(សូមសនា ិភាពដក្ើត្មន ល់ពួក្

ោត់្ទាំងអស់ោន )។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់រញ្ជ នូោត់្មក្ជា

ក្ា ៊ីដមត្តា សប្មរ់សក្លដោក្ទាំងមូ

ល។ 

ោត់្ជាភសត ុត្តងសប្មរ់ពួក្អនក្ដ ើ

រត្តម 

ដហើយក្៏ជាភសត ុត្តងចាំដពឹះមន សស



 

 

 

ដោក្ទាំងមូលែងដ រ។ 

ប្រង់បានរង្ហគ រ់មន សសដោក្ទាំងអ

ស់ឱយដោរពប្រត្ិរត្ា ិចាំដពឹះោត់្  ប្ស

ោញ់ោត្់ ដលើក្ត្ដមក ើងោត់្ 

រាំដពញកាត្ពេក្ិចាជូនោត្់។ 

ប្រង់ដធេ ីក្ិចាសនាចាំដពឹះមន សសដោ

ក្ ឱយមនជាំដនឿចាំដពឹះោត្់ 

ប្រត្ិរត្ា ិត្តមោត្់ជាជាងការប្រត្ិ

រត្ា ិត្តមពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារដែសងដរៀត្។ 

មា៉ាងវញិដរៀត្ 

ប្រង់បានរង្ហគ រ់ ល់ពួក្ណាព៊ី 

និងអនក្នាាំសារទាំងដនាឹះ 

ឱយដធេ ីក្ិចាសនាជាមួយពួក្អនក្ត្តម

ខល នួននពួក្អនក្មនជាំដនឿឱយប្រតិ្រ

ត្ា ិត្តមអនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានរញ្ជ នូោត្់ម

ក្ម ននរងនែៃររដោក្មក្ ល់ 

ដ ើមប៊ីែាល់ ាំណរងលអ  

និង ាំណរងអាប្ក្ក្់ 

ដហើយអាំពវនាវមន សសឱយមនជាំដនឿ

ចាំដពឹះអល់ដ ឹះដដ្ឋយការអន ញ្ជា ត្

ព៊ីប្រង់។ ោត់្្ឺជាប្ររ៊ីរ 

និងជាពនា ឺរាំភា ឺែល  ូវ

សប្មរ់សត្េដោក្ទាំងមូល។ 

ត្តមរយៈោត្់អល់ដ ឹះជាមា ស់បាន

រញ្ារ់ការរញ្ជ នូសារ ដហើយ

ត្តមរយៈោត្់ែងដ រ 

ប្រង់ប្រទនការចងអ ុលរង្ហា ញឱយច្ច

ក្ែ ត្ព៊ីការវដងេង។  ប្រង់ប្រទនចាំ

ដណឹះ រងដធេ ីឱយច្ចក្ែ ត្ព៊ីភាពអវជិាា

។ 



 

 

 

ដភនក្ដ លធាា រ់ដត្ខ្ជេ ក្់ក៏្ដប្រជាភា ឺ

សាេ ង។ 

ប្ត្ដចៀក្ដ លធាា រ់ដត្ែាង់ដប្រជាសាា

រ់ឮ។ 

ចិត្ាមនដមហ៍បាាំងដប្រជាមនដស

ចក្ា ៊ីប្ជឹះថាា ។ 

ភពដែន ៊ីទាំងមូលភា ឺប្ត្ចឹះប្ត្ចង់

រនាា រ់ព៊ីបានររួលរងនូវភាព

ងងរត្អនធការ។ 

ប្រង់ដធេ ីឱយ ួងចិត្ាទ ាំង យ 

ដ លធាា រ់ដត្ដរក្បាក់្ោន ឱយមក្រមួ

សាម គ្ ៊ីោន ដ ើងវញិ។ សាសនា

ដ លធាា រ់ដត្ដវៀចដវរ 

និងប្បាសច្ចក្ព៊ីស ចរតិ្ភាពបានវ ិ

លប្ត្លរ់មក្រក្ស ចរតិ្ភាពដ ើង

 វញិ។ ត្តម



 

 

 

រយៈោត្់ប្រង់បានរង្ហា ញរិសដៅ

ចាស់ោស់។ 

ប្រង់បានដរើក្ ួងចិត្ាររស់ោត់្ឱយ

ររួលបាននូវដសចក្ា ៊ីរកី្រាយ 

ដហើយប្រង់បានកាត់្រនថយនូវរនទ ុក្

 ៏ធៃន់ធៃរព៊ីខល នួោត្់។ 

ប្រង់បានដលើក្ត្ដមក ើងដក្រ ាិ៍ដឈាា ឹះររស់

ោត់្ 

ដហើយប្រង់បានដធេ ីឱយអារ់ឱនចាំដពឹះ

អនក្ដ លប្រឆ្ាំងជាំទស់នរងោត់្។ 

ប្រង់បានរញ្ជ នូោត្់មក្ក្ន ុងខណៈ

ដ លដខសរយៈអនក្នាាំសារ 

និងប្ពឹះ្មព ៊ីរបានែ ត្រលត្់ 

ដៅដពលដ ល្មព ៊ីរទ ាំង យប្ត្ូវររួ

លរងនូវការដក្ដប្រផ្លា ស់រត រូក្បួ នចា

រ់សាសនា។ ចារ់សាសនាប្ត្ូវ



 

 

 

ឋិត្ដៅដប្កាមការប្្រ់ប្្ងររស់ម

ន សសអ្ត្ិ 

ដធេ ីត្តមការនរក្ដឃើញររស់ពួក្ដ្។ 

ពួក្ដ្កាត់្ក្ា ៊ីឱយមន សសដោក្ជាំនួស

អល់ដ ឹះត្តមសមា ៊ី 

ដ លដចញព៊ីមត់្ ៏ក្ាំហូច 

និងរាំដនើងចិត្ាររស់ពួក្ដ្។  ូដចនឹះ 

ត្តមរយៈអនក្នាាំសារមន ក្់ដនឹះ 

ប្រង់បានប្រទនការចងអ ុលរង្ហា ញ 

ល់មន សសដោក្ 

ដហើយប្រង់បានរញ្ជា ក់្ប្បារ់ព៊ីែល វូប្ត្ូ

វដ លពួក្ដ្ប្ត្វូដត្ប្រតិ្រត្ា ិ។ 

ត្តមរយៈោត្់ែងដ រអល់ដ ឹះជា

មា ស់បានសដប្ង្ហគ ឹះមន សសឱយច្ចក្ែ ត្

ព៊ីភាពងងរត្អនធការដឆ្ព ឹះដៅរក្ពនា ឺ

។ ត្តមរយៈោត់្ដ រ 



 

 

 

ប្រង់បានដរងដចក្រវាងមន សសលអនិ

ងមន សសអាប្ក្ក្់។ 

នរណាររួលការចងអ ុលរង្ហា ញររស់

ោត់្ 

អនក្ដនាឹះនរងររួលបានមោ៌ា ពិត្

ប្បាក្ ។ 

 រឯីអនក្ដ លង្ហក្ដចញព៊ីែល វូររស់ោ

ត្់ អនក្ដនាឹះប្បាក្ ជាវដងេង 

និងដលា ើសចាំដពឹះប្រង់។ 

សូមសនា ិភាពដក្ើត្មន ល់ោត្់ 

និងដក្ើត្មន ល់ពួក្អនក្នាាំសារ 

និងពួក្ណាព៊ីទាំង យ។ 

ដសចក្ា ៊ីសដងខរអាំព៊ីត្ប្មូវការររស់ម

ន សសចាំដពឹះសារររស់ប្ពឹះ 



 

 

 

១.ពិត្ណាស់មន សសដោក្ 

្ឺជាសត្េដោក្ដ លមនមា ស់ 

ដហើយដ្ច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្សាគ ល់អនក្រ

ដងក ើត្ររស់ខល នួ។ ដ្ប្ត្វូ រងថា 

ដត្ើអនក្រដងក ើត្ដនាឹះចង់បានអេ ីព៊ីដ្? 

ដហត្ អេ ីប្ពឹះរដងក ើត្ររូដ្? មន សស

មិនអាចសាគ ល់ដរឿងដនឹះដដ្ឋយឯក្ឯ

ង 

ដហើយោា នមដធាបាយណាដប្ៅព៊ីសាគ

ល់ប្រង់ត្តមរយៈការសាគ ល់ពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារ 

ការចងអ ុលរង្ហា ញ 

និងពនា ឺដ លប្ត្វូបាននាាំមក្។ 

២.ពិត្ណាស់ 

មន សសដ្រដងក ើត្ព៊ីររូកាយ 

និងប្ពលរង។ 



 

 

 

ចាំណ៊ីររូកាយ្ឺអាហរដ លដ្

អាចររដិភា្បាន 

ដហើយចាំណ៊ីវញិ្ជា ណវញិ 

ប្ពឹះជាមា ស់ដ លបានរដងក ើត្្ឺជាអន

ក្សដប្មចអាហរររស់វា។ 

អាហរររស់វា្ឺសាសនាដ លប្ត្រមប្ត្ូ

វ និងការប្រត្ិរត្ា ិអាំដពើលអ ។ 

ពួក្ណាព៊ី និងពួក្អនក្នាាំសារបាន

នាាំមក្នូវសាសនា ៏ប្ត្រមប្ត្វូ 

ដហើយចងអ ុលរង្ហា ញមន សសឱយប្រត្ិរ

ត្ា ិអាំដពើលអ ។ 

៣.ពិត្ណាស់ 

មន សសកាន់សាសនាត្តាំងព៊ីក្ាំដណើត្ 

ដហើយររូដ្ច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្មនសាស

នាដ ើមប៊ីប្រកាន់ត្តម។ 

សាសនាដ លដ្ប្រកាន់ត្តមដនាឹះច្ចាំ



 

 

 

បាច់ប្ត្វូដត្ប្ត្រមប្ត្ូវ។ ោា នែល វូដៅរក្

សាសនាប្ត្រមប្ត្វូដប្ៅព៊ីត្តមរយៈការ

មនជាំដនឿចាំដពឹះពួក្ណាព៊ី 

ពួក្អនក្នាាំសារ 

និងមនជាំដនឿចាំដពឹះអេ ី

ដ លពួក្ោត់្បាននាាំមក្។ 

៤.មន សសដោក្ប្ត្វូការសាគ ល់ែល វូដ ល

នាាំដ្ដឆ្ព ឹះដៅរក្ការសពវ ប្ពឹះរ័យររ

ស់អល់ដ ឹះ ដៅក្ន ុងដោក្ដនឹះ 

ដឆ្ព ឹះដៅកាន់ឋានសួ ៌្ា 

និងពរជ័យររស់ប្រង់ដៅនែៃររដោក្

។ 

ែល វូទ ាំងដនឹះមិនមននរណាអាចជួ

យចងអ ុលរង្ហា ញ 

និងនាាំែល វូដៅ ល់ដោលដៅដនាឹះដរ 



 

 

 

ដប្ៅព៊ីពួក្ណាព៊ី និងពួក្

អនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះ។ 

៥.ពិត្ណាស់ 

ខល នួររស់មន សសរន់ដខាយ 

ដហើយដ្ក្ាំព ងប្រ មនរងសប្ត្វូជា

ដប្ចើន ូចជា រិសាចពងេក់្ដ្ 

មិត្ាភ័ក្ា ិអាប្ក្ក់្ដ លចង់អូសទញ

ដ្និងត្ណាា ររស់ដ្ដ ល

ជាំរ ញខល នួដ្ដៅរក្អាំដពើអាប្ក្ក្់។ 

 ូដចនឹះ

ដ្ប្ត្វូការអេ ីមួយដ ើមប៊ីរក្ាខល នួដ្ឱយ

ឃាា ត្ឆ្ៃ យព៊ីឧបាយក្លសប្ត្វូ។ 

មនដត្ពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារដរដ លអាចចងអ ុ

លរង្ហា ញ 



 

 

 

និងរក្ប្សាយប្បារ់ពួក្ដ្បានចា

ស់ោស់ទក្់រងនរងរញ្ជា ទាំងដនឹះ។ 

៦.ពិត្ណាស់មន សសដោក្មន្ាំនិត្

ដររអរយិធម៌ាត្តាំងព៊ីក្ាំដណើត្ ្ឺចង់

រស់ដៅប្រមូលែត ុាំោន ។ 

 ូដចនឹះច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្មនចារ់ដ ើមប៊ី

ឱយមន សសប្រកាន់នូវភាពយ ត្ា ិធម៌ា 

និងសចាធម៌ា។ ដរើព ាំដនាឹះដរ 

ជ៊ីវតិ្រស់ដៅររស់ពួក្ដ្ 

ដប្រៀររ៊ី ូចនរងជ៊ីវតិ្នប្ព។ 

ចារ់ដនឹះការពរ

សិរធិររស់មន សសប្្រ់ររូដដ្ឋយមិន

ប្ជលុដពក្ 

ដហើយក្៏មិនដធេសប្រដហសដពក្ដ រ។ 

ោា ននរណាមន ក់្នាាំមក្នូវចារ់មួយ 

ដ លស ប្ក្រត្ដពញដលញដ ើយ 



 

 

 

ដលើក្ដលងដត្ពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ។ 

៧. 

ដ្ប្ត្វូការសាគ ល់នូវក្ត្តា ដ លនាាំឱយរ ូ

រដ្ររួលបានសដប្មចនូវដសចក្ា ៊ីស 

ខសករ់សកល់ និងស ភងគល។ 

រង្ហា ញែល វូឱយដ្ដឆ្ព ឹះដៅកាន់ដហត្ ែ

លទាំង យ 

ដ លនាាំឱយដ្ររួលបាននូវស ភមងគ

លពិត្ ដហើយ

ដនឹះ្ឺជាអេ ីដ លពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារបានចងអ ុលរង្ហា

ញ។ 

រនាា រ់ព៊ីបានរក្ប្សាយព៊ីត្ប្មូវការរ

រស់មន សសចាំដពឹះពួក្ណាព៊ី 



 

 

 

និងពួក្អនក្នាាំសាររចួមក្ 

ដយើង្រប៊ីរំឭក្អាំព៊ីការរស់ដ ើងវញិ

នានែៃររដោក្ 

ដហើយរក្ប្សាយអាំព៊ីភសត ុត្តងនិងអាំ

ណឹះ អាំណាងដ លរញ្ជា ក្់ព៊ីដរឿងដនឹះ។ 

ការរស់ដ ើងវញិ 

មន សសប្្រ់ររូ រងចាស់ថា 

ខល នួនរងប្ត្វូសាា រ់ដ្ឋច់ខ្ជត្។ រ៉ា ដនា  

ដត្ើដ្មនវាសនា ូចដមាចរនាា រ់ព៊ី

សាា រ់? 

ដត្ើដ្មនសាំណាងលអឬសាំណាងអាប្ក្

ក់្? 

មន សសដោក្ 

និងប្រជាជាត្ិជាដប្ចើនមនជាំដនឿថា 

ពួក្ដ្នរងប្ត្វូដ្រដងក ើត្ឱយរស់ដ ើង



 

 

 

 វញិ រនាា រ់ព៊ីសាា រ់។ 

ពួក្ដ្ប្ត្ូវដ្នាាំដៅជាំន ាំជប្មឹះត្តមអាំ

ដពើលអ  ឬអាប្ក្ក់្ររស់ពួក្ដ្។ 

លរធែលននរដងេ ីលអបានលអនិងរដងេ ី

អាប្ក្ក្់បានអាប្ក្ក្់។ 

រញ្ជា រស់ដ ើងវញិ 

និងការជាំន ាំជប្មឹះ     ស រញ្ជា ជនទាំ

ង យររួលសាគ ល់ 

ដហើយោាំប្រដដ្ឋយក្បួ នចារ់ររស់ប្ពឹះ

ជាមា ស់។ 

ជាំដនឿដនឹះប្ត្វូបានរដងក ើត្ដ ើងដដ្ឋយ

ដែអក្ដលើមូលដ្ឋា នប្ រ្ឹះចាំនួនរ៊ី ូចខ្ជ

ងដប្កាម៖ 

១. 

ររួលសាគ ល់ស ប្ក្រត្ភាពននចាំដណឹះ រ

ងររស់ប្ពឹះ។ 



 

 

 

២.ររួលសាគ ល់ស ប្ក្រត្ភាពននអាន ភា

ពររស់ប្ពឹះ។ 

៣.ររួលសាគ ល់ស ប្ក្រត្ភាពនន្ត្ិរ

ណឌ ិត្ររស់ប្ពឹះ។ 

ពិត្ណាស់ 

មនអាំណឹះអាំណាងជាដប្ចើនត្តមរយៈ

ក្បួ នត្ប្ម 

និងត្តមរយៈរសសនៈដ លរញ្ជា ក្់ព៊ី

ដរឿងដនឹះ។ 

អាំណឹះអាំណាងទាំងដនាឹះមន ូចត្

ដៅ៖ 

១.ការរដងក ើត្ដមឃ និងរដងក ើត្ ៊ី 

្ឺជាអាំណឹះអាំណាងរញ្ជា ក្់ព៊ីការរដងក ើ

ត្សាក្សពឱយរស់ដ ើងវញិ។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

ا  أََولَم   َ   أَنَّ   يََرو  َواألَ    السََّماَواتِ  َخلََق   الَِّذي  للاَّ

ضَ  يُح    أَن    َعلَى     بِقَاِدر    بَِخل ِقِهنَّ   يَع يَ   َولَم    ر 

تَى  يِيَ  شَ             ُكلِّ   َعلَى      إِنَّهُ    بَلَى  ال َمو 

ء    ٣٣سورة األحقاف: چ   ٣٣    قَِدير  ي 

មនន័យថា : «ដត្ើពួក្ដ្ដឃើញដរថា 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរដងក ើត្

ដមឃប្បាាំព៊ីរជាន់ 

និងដែន ៊ីដដ្ឋយោា ន ា្ំរពូ៊ីម នមក្? 

ប្រង់មនសមត្ថភាពរដងក ើត្វា។ 

ប្រង់មនអាន ភាពរដងក ើត្សាក្សព

ដ លប្រង់ធាា រ់រដងក ើត្ពួក្ដ្ដលើក្ ាំ

រូងដនាឹះឱយរស់ដ ើងវញិ។ ពិត្ណាស់ 

ដរឿងទាំងអស់ដនឹះ



 

 

 

ង្ហយប្សួលរាំែ ត្ចាំដពឹះអល់ដ ឹះដ 

លោា នអេ ីដធេ ីឱយប្រង់អសមត្ថភាព

ដនាឹះដ ើយ។ ប្បាក្ ណាស់ 

ប្រង់មនអាន ភាពដលើអេ ីប្្រ់យ៉ា ង»

។ 

 អល់ដ ឹះបានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្

ថា : 

چ 

ضَ    السََّماَواتِ   َخلَقَ    الَِّذي  أََولَي سَ  بِقَا    َواألَر 

لُقَ   أَن    َعلَى   ِدر     ال َخلَّقُ   َوُهوَ   بَلَى  ِمث لَُهم  يَخ 

 ٨١سورة يس: چ    ٨١  ال عَِليم   

មនន័យថា 

:«ប្ពឹះជាមា ស់ដ លបានរដងក ើត្ដមឃ

ប្បាាំព៊ីរជាន់និងដែន ៊ី 

និងអេ ីៗដ លឋិត្ដៅចដនាា ឹះភពទាំង



 

 

 

ព៊ីរ។ ដត្ើប្រង់មិនអាចរដងក ើត្ឱយ ូច 

ដ លប្រង់បានរដងក ើត្ពួក្ដ្ព៊ី ាំរូ

ងដរឬ? ពិត្ណាស់ 

ប្រង់មនអាន ភាពអាចដធេ ីបាន។ 

ប្រង់ជាអនក្រដងក ើត្សត្េដោក្ទាំង

 យ។ 

ប្រង់ រងចាស់ព៊ីអេ ីដ លប្រង់បាននិ

ងក្ាំព ងរដងក ើត្។ 

ោា នអេ ីោក្់បាាំងនរងប្រង់ដនាឹះដ ើយ

»។ 

២. 

អាន ភាពររស់ប្រង់ក្ន ុងការរដងក ើត្

សត្េដោក្ដដ្ឋយោា ន្ាំរពូ៊ីម នមក្

ជាអាំណឹះអាំណាង

រញ្ជា ក្់ព៊ីអាន ភាពររស់ប្រង់អាចរ

ដងក ើត្សត្េដោក្ឱយរស់ដ ើងវញិមាង



 

 

 

ដរៀត្។ 

អនក្ដ លមនអាន ភាពរដងក ើត្ 

្ឺមនអាន ភាពអាចរដងក ើត្ដ ើងវ ិ

ញបាន និងរតឹ្ដត្ប្រដសើរដលើសដ ើម។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ُ   الَِّذي   َوُهوَ  وَ   َوُهوَ   يُِعيدُهُ   ثُمَّ       ال َخل قَ   يَب دَأ أَه 

لَى  ال َمثَلُ   َولَهُ   َعلَي هِ   نُ  سورة الروم: چ   األَع 

٢٧ 

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់ដត្មួយ្ត់្ 

ដ លប្រង់បានច្ចរ់ដែាើមរដងក ើត្សត្េ

ដោក្ព៊ីមិនទន់ដក្ើត្ឱយដក្ើត្។ 

រនាា រ់មក្ប្រង់រដងក ើត្សត្េដោក្ឱយ

រស់ដ ើងវញិរនាា រ់ព៊ីសាា រ់។ 

ការរដងក ើត្សាក្សពឱយរស់ដ ើងវញិ 



 

 

 

ង្ហយប្សួលចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាងការ

ច្ចរ់ដែាើមរដងក ើត្។ 

ការង្ហរទាំងព៊ីរស រធដត្ង្ហយប្សួលចាំ

ដពឹះប្រង់។ 

ប្រង់មនលក្ខណៈសាអ ត្សអ ាំច្ចក្ែ ត្ព៊ី

ការពិពណ៌ានាទាំង យ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

يِ   َمن    قَالَ   َخل قَهُ    َونَِسيَ   َمثَل     لَنَا  َوَضَربَ  يُح 

يِيَها  قُل     ٧٨  َرِميم  َوِهيَ   ال ِعَظامَ   ي  الَِّذي  يُح 

 

لَ   أَنَشأََها ة    أَوَّ    َعِليم  َخل ق        بُِكلِّ   َوُهوَ   َمرَّ

  ٧٩ - ٧٨سورة يس: چ   ٧٩



 

 

 

មនន័យថា : 

«អនក្ដ លរ ិដសធនរងការរស់ដ ើង

 វញិដនាឹះ បានដលើក្ឧទហរណ៍ប្រ ូច

ដយើងនរងឧទហរណ៍ទាំង យដ ល

មិនសក្ា ិសមចាំដពឹះដយើង 

្ឺប្រ ូចអាន ភាពររស់អល់ដ ឹះនរ

ងសមត្ថភាពររស់សត្េដោក្។ 

ដ្ដភាចព៊ីដ ើមក្ាំដណើត្ររស់ខល នួឯង

។ ដ្និយយថា 

ដត្ើអនក្ណារដងក ើត្ អ្ រងដ លរដលឹះរលួ

យដនឹះឱយរស់ដ ើងវញិ? ដនមូហាំម៉ា ត្់ 

ចូរអនក្មនប្រសាសន៍ប្បារ់ដ្ថា 

អនក្ដ លរដងក ើត្ឱយរស់ដ ើងវញិ 

្ឺអនក្ដ លបានរដងក ើត្វាព៊ី ាំរូង

ដនាឹះឯង។ 

ប្រង់ រងចាស់រាល់សត្េដោក្ន៊ីមួយ



 

 

 

ៗររស់ប្រង់។ 

ោា នអេ ីោក្់បាាំងនរងប្រង់ដ ើយ»។ 

៣. 

ប្រង់បានរដងក ើត្មន សសឱយមនររូស

មបត្ា ិ ៏លអ ដពញលក្ខណៈ 

និងស ប្ក្រត្រាំែ ត្ទាំងររូរាងកាយ 

អវយវៈ ខល នួប្បាណ ក្មា ាំងពលាំ 

លក្ខណៈសមបត្ា ិ 

និងអេ ីៗដ លែគ ុាំជាររូកាយមន ូច

ជា សាច់ អ្ រងសរនស សាច់  ាំ 

រនធទ ាំង យ ប្រជ ាំអាការៈរាងកាយ 

ចាំដណឹះ រង អារមាណ៍ 

មដនាសដញ្ាត្នា រាំណងប្បាថាន  

និងរាំណិនទាំង យ។ 

ទាំងដនឹះ្ឺជាអាំណឹះអាំណាង ៏ធាំរាំែ 

ត្រញ្ជា ក្់ព៊ីអាន ភាពររស់អល់ដ ឹះ



 

 

 

ជាមា ស់ក្ន ុងការរដងក ើត្សាក្សពឱយរ

ស់ដ ើងវញិ។ 

៤. 

ការរដងក ើត្ឱយរស់ដ ើងវញិក្ន ុងដោក្

ដនឹះ 

ជាអាំណឹះអាំណាងរញ្ជា ក្់ព៊ីអាន ភាពរ

រស់ប្រង់ក្ន ុងការរដងក ើត្សាក្សពឱយ

រស់ដ ើងវញិដៅនែៃររដោក្។ 

ដៅក្ន ុង្មព ៊ីរសម័យម នដ លប្ពឹះ

បានប្រទនច ឹះមក្ 

ពួក្អនក្នាាំសារររស់ប្រង់បាននិយ

យអាំព៊ីការរដងក ើត្សាក្សព

ឱយរស់ដ ើងវញិដដ្ឋយការអន ញ្ជា ត្អាំ

ព៊ីអល់ដ ឹះ ត្តមរយៈអ ៊ីប្ពហ ៊ីម ដយស ូ  

និងអនក្ នរដរៀត្។ 



 

 

 

៥. 

អាន ភាពររស់ប្រង់ចាំដពឹះក្រណ៊ីមួយ

ចាំនួន 

ដ លប្សដ ៀងនរងការរដងក ើត្ឱយរស់

ដ ើងវញិ 

ដ លជាអាំណឹះអាំណាងរញ្ជា ក្់ព៊ីអាន 

ភាពររស់ប្រង់ 

ក្ន ុងការរដងក ើត្សាក្សពឱយរស់ដ ើងវ ិ

ញ ូចជា : 

ក្.អល់ដ ឹះបានរដងក ើត្មន សសព៊ីត្ាំ

ណក្់ររក្កាមែលិត្ដចញព៊ីខល នួប្បា

ណររស់មន សស។  ូដចនឹះ ខល នួ

ប្បាណទាំងមូលប្សណ ក្ស ខប្សួលដៅ

ដពលរមួ ាំដណក្បានសដប្មច។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រមូលត្ាំណក្់ររក្

កាមដនឹះព៊ីប្្រ់ដែនក្ទាំងអស់ននខល ួ



 

 

 

នប្បាណ។ 

រនាា រ់មក្ដ្ឋក្់ប្រមូលែត ុាំោន ដៅក្ន ុង

សបូ ន។ រនាា រ់មក្ដរៀត្ 

អល់ដ ឹះរដងក ើត្មន សសព៊ីត្ាំណក្់ររក្

កាមដនាឹះ។ 

ដរើសិនជាដែនក្ដែសងៗដ លដៅប្ជារ

សពេដពញប្បាណដនឹះប្រង់ប្រមូលែត ុាំដ្ឋ

ក់្មួយក្ដនាង 

ដហើយរដងក ើត្បានជាមន សសមន ក្់។ 

ដហត្ អេ ីនិយយថា 

ខល នួប្បាណមន សសដ លរលួយដរក្ដខា

ក្អស់ ប្រង់មិនអាចប្រមូលដ ើងវញិ

បាន? 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 



 

 

 

چ 

ا  أَفََرأَي تُم نُون  مَّ لُقُونَهُ   أَأَنتُم    ٥٨  تُم  نُ   أَم    تَخ   نَح 

 ٥٩ - ٥٨سورة الواقعة: چ   ٥٩   ال َخاِلقُون  

មនន័យថា : «ដត្ើអនក្ដឃើញដរ 

ររក្កាមដ លដចញព៊ីក្ន ុងខល នួររស់

ពួក្អនក្ចូលដៅក្ន ុងសបូ ន

ប្រពនធ ររស់ពួក្អនក្? 

ដត្ើពួក្អនក្រដងក ើត្មន សសព៊ីររក្កាម

ដនាឹះឬដយើង(អល់ដ ឹះ)ជាអនក្រដងក ើ

ត្?»។ 

ខ.ប្ោរ់ធញ្ាជាត្ិប្្រ់ប្រដភរដ ល

មនប្រង់ប្ទយខ សៗោន  

ដរើកាលណាដ្យក្ដៅក្រ់

ដ្ឋាំក្ន ុង ៊ីដសើម 

រនាា រ់មក្វារ៉ាឹះររក្និងរ៉ាឹះ ៊ី។ 



 

 

 

ត្តមរញ្ជា ដយើង្ិត្ថា 

វា្ួរណាស់ដត្សអ ុយរលួយ។ 

ធាត្ ទាំងព៊ីរ ដរើរ៉ាឹះប្ត្វូធាត្ ណាមួយ 

ក៏្វាសមលាមនរងខូចសអ ុយរលួយដ រ។ 

យ៉ា ងណាមិញ ធាត្ ទាំងព៊ីរែស ាំ

ចូលោន វារតឹ្ដត្ខ្ជា ាំងជាងដនាឹះដៅដរៀ

ត្។  

ែទ យុដៅវញិវាដររជាមិនសអ ុយរលួយ 

ដហើយរក្ាដៅ ដ ល។ 

ដរើសិនជាមនជាត្ិសាំដណើមដក្ើនដ ើ

ង 

ប្ោរ់ធញ្ាជាត្ិដនាឹះនរងច្ចរ់ដែាើម

ដប្រឹះសមបក្ ដហើយមនរណត លូ

រ ក្ខជាត្ិ  ឹះដ ើង។ 

ដត្ើដនឹះមិនរញ្ជា ក្់ព៊ីអាន ភាពដពញ

ដលញ 



 

 

 

និងជា្ត្ិរណឌ ិត្ ៏ស ប្ក្រត្ដរឬ? 

ដនឹះជា

អាន ភាពររស់ប្ពឹះជាមា ស់ប្រក្រ

ដដ្ឋយ្ត្ិរណឌ ិត្។ 

ដត្ើប្រង់មិនអាចប្រមូលធាត្ ទាំង 

យ 

និងែគ ុាំអវយវៈទាំងដនឹះដ ើងវញិដរឬ? 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

ا  أَفََرأَي تُم ُرثُون  مَّ َرُعونَهُ   أَأَنتُم    ٦٣   تَح    أَم    تَز 

نُ  اِرُعون  نَح   - ٦٣سورة الواقعة: چ   ٦٤   الزَّ

٦٤ 

មនន័យថា 

:«ដត្ើពួក្អនក្ដឃើញដរ ាំណាាំដ លពួក្

អនក្ដ្ឋាំ? 



 

 

 

ដត្ើពួក្អនក្ជាអនក្រណត ុ ឹះវាដចញមក្

ដមនដរ? 

ពិត្ណាស់ដយើងដរដ លជាអនក្រណត ុ ឹះ

វាឱយច្ចក់្ឫសជារ់ក្ន ុង ៊ី 

ដហើយមនពនាក្  ឹះដចញមក្ដប្ៅ»។  

មនន័យប្សដ ៀងោន នរងខា រមសារ

ដនឹះ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

ضَ   َوتََرى ال َماء   َعلَي َها  أَنَزل نَا  فَإِذَا  َهاِمدَة    األَر 

ت     تَزَّ ج    ُكلِّ   ِمن  َوأَنبَتَت    َوَربَت    اه    يجبَهِ   َزو 

 ٥سورة الحج: چ    ٥

មនន័យថា : 

«អនក្ដមើលដឃើញ ៊ីសៃ តួ្ហួត្ដហងោា



 

 

 

នរ ក្ខជាត្ិ 

ល ឹះដយើងបានប្រទនររក្ដភាៀងច ឹះម

ក្ រ ក្ខជាត្ិទាំង យ 

ច្ចរ់ដែាើម  ឹះដ្ឋលដ ើងក្ដប្ក្ើក្ ៊ី។ 

វាលូត្ោស់ដ ើងដដ្ឋយសារមនររក្។ 

រ ក្ខជាត្ិទាំង យ  ឹះដ្ឋលដ ើងដប្ព

ងប្ពត្ប្សស់រាំប្ពង្ួរជារ៊ីរកី្រាយ    

  សប្មរ់អនក្ដ ល្យ្ន់ដមើល»។ 

៦. ប្ពឹះជាអនក្រដងក ើត្ 

ប្រង់ រងចាស់ប្រក្រដដ្ឋយ្តិ្រណឌ ិ

ត្ ប្រង់មហសាអ ត្សអ ាំ ប្រង់

មិនរដងក ើត្អេ ីន៊ីមួយៗដដ្ឋយរដរឥត្

ប្រដយជន៍ដនាឹះដរ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

ضَ   السََّماء  َخلَق نَا  َوَما بَاِطل    بَي نَُهَما  َوَما  َواألَر 

لَِّذينَ   فََوي ل     َكفَُروا  الَِّذينَ   َظنُّ   ذَِلكَ       َكفَُروا  لِّ

 چ   ٢٧  النَّار  ِمنَ      

سورة                                                 

 ٢٧ص: 

មនន័យថា : 

«ដយើងព ាំបានរដងក ើដមឃនិងដែន ៊ី 

និងអេ ីៗដ លដៅចដនាា ឹះភពទាំងព៊ីរ 

ដដ្ឋយរដរឥត្ប្រដយជន៍ដនាឹះដរ។ 

វាប្ោន់ជាការនរក្សាា នររស់ពួក្អនក្

ោា នជាំដនឿដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ។ 

ពួក្ដ្ចាស់ជាប្ត្វូវនិាសដៅនែៃររ

ដោក្។ សប្មរ់ពួក្ដ្្ឺឋាននរក្។ 

ដដ្ឋយសារការនរក្

សាា នររស់ពួក្ដ្ខ ស 



 

 

 

ដរើរមនការជាំទស់មិនប្ពមមនជាំ

ដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ»។  

ជាការពិត្ណាស់ 

ប្រង់រដងក ើត្សត្េដោក្មក្ដនឹះប្រក្

រដដ្ឋយ្ត្ិរណឌ ិត្ ដហត្ ែល 

និងមនដោលរាំណង ៏ធាំដធង។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

  ٥٦   ِليَع بُدُون  إِلَّ   َواإِلنسَ   ال ِجنَّ   َخلَق تُ    َوَما

 ٥٦سورة الذارياتچ 

មនន័យថា : 

«ដយើងមិនបានរដងក ើត្ជិន(រង់រត្់

)និងមន សសដរ 

ដលើក្ដលងដត្ដ ើមប៊ីឱយពួក្ដ្ដោរព

សកាក រៈមក្ចាំដពឹះដយើង»។  



 

 

 

មិនសក្ា ិសមប្រក្រដដ្ឋយ្ត្ិ

រណឌ ិត្ដ្ឋច់ខ្ជត្សប្មរ់ប្ពឹះជាមា ស់

ដ លរវាងអនក្ដោរពប្រិត្ិរត្ា ិ 

និងអនក្ប្រប្ពរត្ាដលា ើសមនត្នមាដសា ើ

ោន ចាំដពឹះប្ពឹះអងគដនាឹះ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

عَلُ   أَم   اِلحَ    َوَعِملُوا  آَمنُوا  الَِّذينَ   نَج  َكال    اتِ الصَّ

ِض   فِي  ُمف ِسِدينَ  عَلُ    أَم    األَر  َكال فُجَّ   ال ُمتَِّقينَ   نَج 

 ٢٨ص  سورةچ   ٢٨       ار

                                                           

                                មនន័យថា : 

«ដត្ើដយើងរ ក្ពួក្អនក្មនជាំដនឿ 

និងប្រត្ិរត្ា ិអាំដពើលអ  

 ូចនរងពួក្អនក្រងក វនិាសក្មាដៅ

ដលើដែន ៊ីដនឹះដរ? 



 

 

 

ឬក៏្ដយើងរ ក្ពួក្អនក្មនជាំដនឿដ 

លដោរពដកាត្ខ្ជា ច 

 ូចនរងពួក្អនាច្ចរោា នជាំដនឿ?»។ 

ការដ្ឋក្់ឱយដសា ើោន ដររដនឹះមិនសក្ា ិ

សមជាដ្ឋច់ខ្ជត្ចាំដពឹះ្ត្ិ

រណឌ ិត្ររស់អល់ដ ឹះ 

និងស ភវនិិចោ ័យររស់ប្រង់។ 

ពួក្ដ្ព ាំដសា ើោន ដរចាំដពឹះអល់ដ ឹះ។ 

អល់ដ ឹះប្រទន

ែលរ ណយចាំដពឹះពួក្អនក្មនជាំដនឿ

ដ លដោរពដកាត្ខ្ជា ច 

ដហើយប្រង់ដ្ឋក្់រណឌ ក្មាពិន័យចាំ

ដពឹះពួក្អនាច្ចរ ៏អភ័ពេ។  ូដចនឹះ 

ដរើរស ប្ក្រត្ភាពនន្ត្ិរណឌ ិត្ររស់

ប្រង់ និងអាំណាច ៏ខ្ជា ាំងកាា ររស់

ប្រង់្ឺប្រង់រដងក ើត្សត្េដោក្ឱយរស់



 

 

 

ដ ើងវញិដៅនែៃររដោក្ 

ដ ើមប៊ីត្រសនង ល់មន សសដោក្ត្តម

អាំដពើររស់ដ្។ 

ប្រង់ប្រទនែលរ ណយសប្មរ់ពួក្អន

ក្ដធេ ីលអ  

ដហើយដ្ឋក់្ដទសចាំដពឹះពួក្អនក្ដធេ ីអាំ

ដពើអាប្ក្ក្់។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ِجعُُكم    إِلَي هِ  دَ   َجِميع ا  َمر  يَب          إِنَّهُ   َحقًّا  للّاِ   َوع 

 ُ ِزيَ   يُِعيدُهُ   ثُمَّ   ال َخل قَ   دَأ َوَعِملُ   آَمنُوا    الَِّذينَ   ِليَج 

اِلحَ   وا   َشرَ   لَُهم    َكفَُروا    َوالَِّذينَ   بِال ِقس طِ    اتِ الصَّ

ن    اب           َكانُوا    بَِما    أَِليم     َوَعذَاب    َحِميم    ّمِ

فُُرون  چ   ٤  يَك 

سورة                                                

 ٤يونس: 



 

 

 

មនន័យថា : 

«ចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ររស់ពួក្អនក្ជា

រ៊ី ដ លប្ត្វូវលិប្ត្លរ់ររស់ពួក្អនក្

ទាំងអស់ោន ។ 

ដនឹះ្ឺជាសនា ៏ពិត្ប្បាក្ ររស់អ

ល់ដ ឹះ។ 

ប្រង់ជាអនក្ច្ចរ់ដែាើមរដងក ើត្សត្េ

ដោក្ រនាា រ់មក្ 

ប្រង់រដងក ើត្ឱយដ្រស់ដ ើងវញិ 

រនាា រ់ព៊ីសាា រ់។ 

ពួក្ដ្នរងមនជ៊ីវតិ្រស់ ូចដ ើមវញិ

ដ ើមប៊ីត្រសនងឱយយ ត្ា ិធម៌ា 

និងប្រដសើររាំែ ត្ចាំដពឹះអនក្ដ លម

នជាំដនឿចាំដពឹះប្រង់ 

និងអនក្នាាំសារររស់ប្រង់ដ លបាន

ប្រត្ិរត្ា ិអាំដពើលអ ។ 



 

 

 

 រឯីអនក្ដ លប្រឆ្ាំងជាំទស់នរងភាព

ជាប្ពឹះជាមា ស់ដត្មួយររស់អល់ដ ឹះ 

និងសារររស់ប្ពឹះ 

សប្មរ់ពួក្ដ្្ឺនរងររួលទរ ណក្

មាដដ្ឋយែរក្ររក្ដៅា ព ឹះដធេ ីឱយរលួយម 

ខ និងប្ក្ពឹះដពឹះដវៀនររស់ពួក្ដ្។ 

ពួក្ដ្នរងររួលទរ ណក្មាយ៉ា ង ឺ

ច្ចរ់ជារ៊ីរាំែ ត្ 

ដប្ពឹះដត្អាំដពើោា នជាំដនឿររស់ពួក្ដ្

»។ 

ឥរធិពលចាំដពឹះរ គ្លនិងសងគម 

ននជាំដនឿចាំដពឹះនែៃររដោក្ 

១. 

មន សសច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្យក្ចិត្ារ ក្

ដ្ឋក្់នរងការដោរពប្រត្ិរត្ា ិចាំដពឹះ



 

 

 

អល់ដ ឹះ ប្បាថាន

ចង់បានែលរ ណយដៅនែៃដនាឹះ 

និងការដជៀសវាងអាំព៊ីការប្រប្ពរត្ាដលា ើ

ស 

ដប្ពឹះខ្ជា ចដប្ក្ងប្ត្ូវររួលទរ ណក្មា

ដៅនែៃដនាឹះែងដ រ។ 

២. ជាំដនឿចាំដពឹះនែៃររដោក្ 

វា្ឺជាការលួងដោមចិត្ាពួក្អនក្ម

នជាំដនឿ ក្ ាំឱយនរក្សាា យប្សដណាឹះ

នរងដសចក្ា ៊ីស ខ 

និងប្រពយសមបត្ា ិដោក្៊ីយ៍ 

ដដ្ឋយសងឃរមចាំដពឹះដសចក្ា ៊ីស ខ និង

ែលរ ណយដៅនែៃររដោក្។ 

៣. 

ជាំដនឿចាំដពឹះនែៃររដោក្ជាការរ



 

 

 

ដប្ងៀនមន សសឱយសាគ ល់ព៊ីវាសនាររស់

ខល នួ ដប្កាយដពលសាា រ់។ 

ដ្ រងថាខល នួនរងររួលនូវការត្រ

សនងចាំដពឹះការប្រប្ពរត្ាររស់ខល នួ 

ដរើសិនដធេ ីលអបានលអ  ដធេ ី

អាប្ក្ក្់បានអាប្ក្ក្់។ 

ដ្ រងដរៀត្ថា 

ដៅនែៃដនាឹះដ្នរងឱយ រច្ចាំជាំន ាំជ

ប្មឹះ ដហើយដ្នរងរក្យ ត្ា ិធម៌ា 

និងទមទរសិរធិជូនជនរងដប្ោឹះវញិ

។  

៤. ជាំដនឿចាំដពឹះនែៃររដោក្ 

ការពរមន សសមិនឱយដៅប្រប្ពរត្ា ិអាំ

ដពើអយ ត្ា ិធម៌ា 

និងរំដោភសិរធិអនក្ នរ។ 

ដរើសិនជាមន សសទាំងអស់ដជឿចាំដពឹះ



 

 

 

នែៃររដោក្ ពួក្ដ្នរងរចួែ ត្ព៊ីការ

ប្រប្ពរត្ាអាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ា 

រំដោភជិឹះជាន់ោន  

និងរក្ាការពរសិរធិររស់ពួក្ដ្។ 

៥. ដជឿចាំដពឹះនែៃររដោក្ 

ដធេ ីឱយមន សសដមើលដឃើញថា 

ដោក្៊ីយ៍ដនឹះប្ោន់ដត្ជា ាំណាក្់កាល

មួយនន ាំណាក់្កាលនានាក្ន ុងជ៊ីវតិ្។ 

វាព ាំដមនជាជ៊ីវតិ្ទាំងមូលដនាឹះដរ។ 

ដៅរ៊ីរាំែ ត្ននក្ថាខណឌ ដនឹះ 

ខុ្ាំសូមដលើក្យក្ពក្យសមា ៊ីររស់ដោ

ក្«ដវណដរត្» មក្ដធេ ីការអឹះអាង 

ដ លដោក្ជាអត្៊ីត្អនក្កាន់

សាសនាប្្ិសា  ជនជាត្ិអាដមរកិ្ 

ជារ គ្លមន ក់្ដធេ ីការដៅក្ន ុងប្ពឹះវហិ



 

 

 

រប្្ិសា ។ 

ដប្កាយមក្ដោក្បានចូលសាសនា

ឥសាា ម 

ដហើយដោក្ររួលបាននូវដែាផ្លក អាំព៊ី

ជាំដនឿចាំដពឹះនែៃររដោក្ 

ដដ្ឋយដោក្បាននិយយថា :« 

ឥ ូវដនឹះ 

ដរើរខុ្ាំ រងព៊ីចដមា ើយសប្មរ់ចមៃល់

ចាំនួនរួនដ លដធេ ីឱយជ៊ីវតិ្ររស់ខុ្ាំខេ

ល់ខ្ជេ យជាដប្ចើន្ឺ ខុ្ាំជានរណា? 

ដត្ើខុ្ាំចង់បានអេ ី? ដហត្ អេ ីបាន

ជាខុ្ាំមក្រ៊ីដនឹះ? 

ដត្ើវាសនាររស់ខុ្ាំនរងប្ត្លរ់ដៅរ៊ី

ណា?»។ 

មូលដ្ឋា នប្្រឹះននការអាំពវនាវររស់ពួ

ក្អនក្នាាំសារ 



 

 

 

ពួក្ណាព៊ីនិងពួក្អនក្នាាំសារទាំងអ

ស់បានឯក្ភាពោន ដលើការអាំពវនាវ

ដៅកាន់ឫស្ល់រមួមួយមន ូចជា 

ជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ ពួក្ដរវត្ត 

ប្ពឹះ្មព ៊ីរ ពួក្អនក្នាាំសារ 

នែៃររដោក្ វាសនាលអនិងអាប្ក្ក្់។ 

ដប្ៅព៊ីដនឹះមន ូចជាការរង្ហគ រ់ដប្រើ

ឱយដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះ

ដត្មួយ 

មិនដោរពពហ ដរពរមួជាមួយនរងប្រ

ង់ ដ ើរត្តមែល វូររស់ប្រង់ 

មិនដ ើរត្តមែល វូដែសងែទ យុព៊ី

ែល វូររស់ប្រង់។ មា៉ាងដរៀត្ 

ហមឃាត់្នូវអាំដពើអាប្ក្ក់្រួនប្រការ

 ូចជា អាំដពើអបាយម ខរូដៅ

ទាំងោក្់បាាំងនិងដរើក្ចាំហ 



 

 

 

អាំដពើបារ(ការរាំពនដដ្ឋយខ សចា

រ់) ការដោរពពហ ដរពរមួជាមួយ

អល់ដ ឹះ ការដោរពជាំដនឿអររូ៊ី 

និងររូរ ិម។ មា៉ាងវញិដរៀត្ 

ប្ត្វូដលើក្ត្ដមក ើងប្រង់

ឱយប្ជឹះសាអ ត្ព៊ីការមនប្រពនធកូ្ន 

ន ្ូ ្ូដប្រៀរ ររូត្ាំណាង 

ហមឃាត្់ការចងការប្បាក្់ 

ដក្ងប្រវញ័្ច ប្រពយសមបត្ា ិក្ មរក្ាំប្ព។ 

ពិដសសជាងដនឹះ 

្ឺរង្ហគ រ់ឱយដោរពពក្យសនា ែារង 

និងវាល់ឱយប្្រ់ចាំនួន 

ក្ត្ញ្្ចូាំដពឹះឪព ក្មា យ 

ែាល់យ ត្ា ិធម៌ាជូនមន សសរូដៅ 

ពក្យសមា ៊ីដសាា ឹះប្ត្ង់  ការអន វត្ា 

ដជៀសវាងព៊ីការខា ឹះខ្ជា យ 



 

 

 

ការប្ក្អឺត្ប្ក្រម 

ដក្ងប្រវញ័្ច ប្រពយសមបត្ា ិអនក្ នរ និង

រក្ស ៊ីខ សចារ់ ដបាក្ប្បាស់ដ្។ 

អិរនូនក្យិមបាននិយយថា : 

ក្បួ នចារ់សាសនាទាំងមូលឋិត្ដៅ

ក្ន ុងឫស្ល់ដនឹះ 

ដរើដទឹះជាដែសងៗព៊ីោន  

ដត្ដៅមនចាំណ ចឯក្ភាពោន ។ 

្ ណត្នមាររស់វា្ឺច្ចក្់ប្្រឹះយ៉ា ងរងឹ

មាំក្ន ុងអពភនា រញ្ជា ណររស់   មន សស។ 

ដរើសិនជាដ្អន វត្ាឱយខ សព៊ីឫស្

ល់ទាំងដនឹះ 

្ឺវានរងខ្ជា ត្់រង់ព៊ី្ត្ិរណឌ ិត្ ្ ណ

ប្រដយជន៍ និងដមត្តា ធម៌ា។ 

ក្៏រ៉ា ដនា ដ្មិនអាចប្រប្ពរត្ាែទ យុនរង

ឫស្ល់ដនឹះបានដ ើយ។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

َواءُهم    ال َحقُّ   اتَّبَعَ   َولَوِ     السََّماَواتُ   لَفََسدَتِ   أَه 

ضُ   ٧١سورة المؤمنون:  ائ چ   َوَمن  َواألَر 

មនន័យថា : 

«ដរើសិនជាអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ប្រង់រញ្ាត្ា ិចារ់មក្ត្តមរាំដនើងចិ

ត្ាររស់ពួក្ដ្ដនាឹះ 

ដមឃទាំងប្បាាំព៊ីរជាន់ ដែន ៊ី 

និងអេ ីដ លដៅដលើភពទាំងព៊ីរនរង

ប្ត្វូវនិាសអនារាយជាមិនខ្ជន»។ 

ដហត្  ូដចនឹះ 

ដរើរសាសនាររស់ពួក្ណាព៊ី 

្ឺជាសាសនាដត្មួយ។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមន

ប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ُسلُ   يَاأَيَُّها يِّبَاتِ   ِمنَ      ُكلُوا  الرُّ َملُوا  الطَّ   َواع 

ا َهذِ   َوإِنَّ   ٥١  َعِليم  تَع َملُونَ      بَِما  إِنِّي  َصاِلح 

تُُكم    هِ  ة    أُمَّ   ٥٢  فَاتَّقُون   َربُُّكم    َوأَنَا  َواِحدَة     أُمَّ

 ٥٢ - ٥١سورة المؤمنون:  چ 

មនន័យថា 

:«ដនពួក្អនក្នាាំសារទាំង យ! 

ចូរររួលទនចាំណ៊ីអាហរដ លសាអ ត្

សអ ាំប្សរចារ់។ 

ចូរប្រប្ពរត្ាអាំដពើក្ សលធម៌ា។ 

ពិត្ណាស់ 

ដយើង រងចាស់ព៊ីអេ ីដ លពួក្អនក្បា

នប្រត្ិរត្ា ិ។ 

ដនពួក្អនក្នាាំសារទាំង យ! 



 

 

 

ពិត្ណាស់ 

សាសនាររស់ពួក្អនក្្ឺជាសាសនា

ដត្មួយ្ឺឥសាា ម។ 

ដយើងជាប្ពឹះជាមា ស់ររស់ពួក្អនក្។ 

ចូរដកាត្ខ្ជា ចចាំដពឹះដយើង 

ដដ្ឋយប្រត្ិរត្ា ិរររញ្ជា ររស់ដយើង 

និងដជៀសវាងព៊ីរប្មមររស់ដយើង»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

نَ   لَُكم  َشَرعَ   چ ينِ   ّمِ ا  بِهِ   َوصَّى  َما  الدِّ   نُوح 

َحي نَا  َوالَِّذي ي نَا  َوَما  إِلَي كَ    أَو    إِب َراِهيمَ   بِهِ   َوصَّ

ينَ   أَقِيُموا  أَن    َوِعيَسى  َوُموَسى قُ   َولَ    الدِّ تَتَفَرَّ

 ١٣سورة الشورى:  ک چ   وا

មនន័យថា 

:«ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរញ្ាត្ា ិចា

រ់

សាសនាដ លប្រង់បានប្ត្តស់រនទ លូ

ដៅកាន់ឯងដនាឹះ្ឺសាសនាឥសាា ម។ 

ប្រង់បានផ្លា ាំដែាើ

ចាំដពឹះណួស៍ឱយប្រត្ិរត្ា ិ និងែសពេ

ែាយ 

ដហើយវាក្៏ជាសាសនាដ លដយើងបាន

ផ្លា ាំដែាើដៅចាំដពឹះអ ៊ីប្ពហ ៊ីម មូសា 

អ ៊ីសា(ដយស ូ )។ 

ដយើងឱយពួក្ដ្ក្សាងសាសនាដនឹះ

ដ ើង ដដ្ឋយ រដលើជាំដនឿឯក្ដរវៈ 

ការដោរពប្រត្ិរត្ា ិអល់ដ ឹះ 

ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្រង់ដដ្ឋយោា ន

អនក្ នររមួចាំ ដណក្។ ចូរក្ ាំដរក្បាក់្



 

 

 

ោន ឱយដសាឹះក្ន ុងសាសនាដ លដយើងបា

នរង្ហគ រ់ដប្រើចាំដពឹះពួក្អនក្»។ 

ត្តមពិត្ដោលរាំណងររស់សាសនា 

្ឺសដប្មចដោលរាំណងដ លដ្បាន

រដងក ើត្មន សសដោក្មក្ក្ន ុង

ដោក្៊ីយ៍ដនឹះ។ ដោលរាំណង 

្ឺការដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្ពឹះជាមា

ស់ររស់ពួក្ដ្ដដ្ឋយោា នន ្ូ

រមួចាំ ដណក្ជាមួយប្រង់។ 

ប្រង់បានក្ាំណត់្កាត្ពេកិ្ចាដ លពួ

ក្ដ្ប្ត្ូវអន វត្ា 

ដហើយប្រង់បានធានាសប្មរ់ពួក្ដ្

។ 

ប្រង់ែាល់នូវមដធាបាយដ ើមប៊ីដធេ ីឱយពួ

ក្ដ្ររួលបានសដប្មចត្តមដោល

រាំណង 



 

 

 

និងររួលបាននូវការសពវ ប្ពឹះរ័យររ

ស់អល់ដ ឹះ 

ដហើយររួលបានររមស ខទាំងព៊ីរឋា

នប្សរត្តមមោ៌ា ររស់ប្ពឹះ 

ដ លមិនដធេ ីឱយមន សសដោក្វលិវល់មិ

ន រងរិសដៅ 

មិនដធេ ីឱយមន សសខេល់ខ្ជេ យទល់្ាំនិ

ត្ 

មិនដធេ ីឱយរ៉ាឹះរងគ ិចរវាងនិសស័យព៊ីក្ាំ

ដណើត្  វញិ្ជា ណ 

និងពិភពដ លដៅជ ាំវញិខល នួររស់ដ្

។ 

ពួក្អនក្នាាំសារទាំងអស់អាំពវនាវ

ដៅរក្សាសនាររស់ប្ពឹះ 

ដ លែាល់ជូនមន សសជាតិ្នូវ

ជាំដនឿប្ រ្ឹះដ លខល នួដ្ប្ត្វូដជឿ 



 

 

 

ដហើយែាល់នូវរញ្ាត្ា ិចារ់ដ លជាែល វូ

សប្មរ់ជ៊ីវតិ្ររស់ដ្។ 

 ូដចនឹះ  ្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្្ឺជាជាំដនឿ 

និងជាចារ់រញ្ាត្ា ិ 

ដហើយបានរង្ហគ រ់ឱយពួក្ដ្កាត់្ដស

ចក្ា ៊ីត្តមរញ្ាត្ា ិចារ់ដនឹះ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

َراةَ   أَنَزل نَا  إِنَّا ُكمُ   َونُور    ُهد ى   فِيَها  التَّو  بَِها  يَح 

لَُموا    الَِّذينَ   النَّبِيُّونَ    بَّانِ   َهادُوا       ِللَِّذينَ   أَس  َوالرَّ

بَارُ   يُّونَ   ٤٤سورة المائدة: چ   َواألَح 

មនន័យថា :«ពិត្ណាស់ 

ដយើងបានប្រទន្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្ច ឹះមក្

។ ក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះដពរដពញ

ដដ្ឋយការចងអ ុលរង្ហា ញ 



 

 

 

និងការរក្ប្សាយរាំភា ឺព៊ីក្បួ នចារ់។ 

វាជា្មព ៊ីរដ លពួក្ណាព៊ីបានយក្

ដៅអន វត្ាក្ន ុងការកាត់្ដសចក្ា ៊ី។ 

ពួក្ណាព៊ីបានអន វត្ាត្តម 

និងររួលសាគ ល់រញ្ាត្ា ិចារ់ររស់

អល់ដ ឹះក្ន ុងការកាត់្ដសចក្ា ៊ីជូនពួ

ក្ជេីហេ  ដហើយពួក្រពេជិត្ 

និងដមសាសនាររស់ពួក្ដ្ក៏្យក្

ចារ់ដនឹះដៅអន វត្ាក្ន ុងការកាត្់ដស

ចក្ា ៊ី ូចោន ែងដ រ»។  

ល ឹះសម័យដប្កាយមក្ 

អ ៊ីសាបានមក្ ល់ 

ដហើយបាននាាំមក្នូវ្មព ៊ីរអិញ្ា ៊ីល។ 

ដៅក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះក្៏មនការចងអ ុលរ

ង្ហា ញ 

និងការប្សាយរាំភា ឺព៊ីក្បួ នចារ់នានា 



 

 

 

ដ ើមប៊ីរញ្ជា ក្់ព៊ីសចាភាពដ លមន

ដៅក្ន ុង្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

چ 

يَمَ   اب نِ    بِعَيَسى  آثَاِرِهم  َعلَى  َوقَفَّي نَا ق ا  َمر  ُمَصدِّ

َراةِ    ِمنَ   يَدَي هِ   بَي نَ   لَِّما   فِ   اإِلنِجيلَ   َوآتَي نَاهُ   التَّو 

 ٤٦سورة المائدة:  چ   َونُور    ُهد ى  يهِ 

មនន័យថា 

:«រនាា រ់ព៊ីពួក្ណាព៊ីទាំងដនាឹះដយើង

បានរញ្ជ នូណាព៊ីមន ក្់ននអាំរូរ

អ ៊ីប្សាដអលដឈាា ឹះ 

អ ៊ីសា(ដយស ូ )កូ្ននាងម៉ា រ ី

ដ លមនជាំដនឿចាំដពឹះ្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្

ដ ើមប៊ីអន វត្ាត្តមក្បួ នចារ់ដ លម

នក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះ 



 

 

 

ដហើយដយើងបានរញ្ច ុ ឹះ្មព ៊ីរអិញ្ា ៊ីលម

ក្ដរៀត្ 

ជាការចងអ ុលរង្ហា ញដៅរក្សចាភាព 

និងប្សាយរាំភា ឺព៊ីក្បួ នចារ់ដ លមន 

សសមិនទន់ រង»។ 

 ល ឹះដៅសម័យច ងដប្កាយរងអស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរញ្ជ នូសា

ហរមូីហាំម៉ា ត់្ដដ្ឋយនាាំមក្ជាមួយ

នូវរញ្ាត្ា ិចារ់ច ងដប្កាយរងអស់ 

ជាសាសនា ៏ដពញដលញ 

ប្្រ ណា រ់ដលើក្បួ នចារ់សាសនាម 

នៗ 

និងរញ្ជា ក្់ព៊ីសចាភាពដ លមនដៅ

ក្ន ុង្មព ៊ីរម នៗ។ 

អល់ដ ឹះបានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

ق ا   بِال َحقِّ    ال ِكتَابَ      إِلَي كَ   َوأَنَزل نَا بَي    لَِّما ُمَصدِّ

ُكم  َعلَي هِ    َوُمَهي ِمن ا  ال ِكتَابِ   ِمنَ   يَدَي هِ   نَ  بَي نَ   فَاح 

َّبِع    َولَ   للّاُ   أَنَزلَ   بَِما  ُهم َواءُهم    تَت ا   أَه  َجا  َعمَّ

 ٤٨ة: سورة المائد  ڳ چ   ِمنَ   ءكَ 

មនន័យថា : 

«ដនអនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់! 

ដយើងបានប្រទន្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន

ច ឹះមក្ឱយឯង។ 

អេ ីៗប្្រ់យ៉ា ងមនដៅក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះ

ជាសចាភាពរញ្ជា ក់្ព៊ីភាពប្ត្រមប្ត្វូ

នន្មព ៊ីរម នៗ ដហើយរញ្ជា ក្់ថា 

្មព ៊ីរទ ាំងដនាឹះមក្អាំព៊ីអល់ដ ឹះ។ 

្មព ៊ីរដនឹះរញ្ជា ក្់ព៊ីសចាភាព 

និងប្សាយរាំភា ឺព៊ីការដក្ដប្រដ លម

នក្ន ុង្មព ៊ីរម នៗ។  ូដចនឹះ 



 

 

 

ចូរអនក្កាត់្ដសចក្ា ៊ីជូនពួក្ដ្ 

ត្តម្មព ៊ីរដ លប្រង់បានប្រទនច ឹះ

មក្ដនឹះ។ ចូរអនក្ក្ ាំដធេ ី

ត្តមរាំដនើងចិត្ាររស់ពួក្ដ្ 

និងក្ ាំដបាឹះរង់សចាភាពដ លអនក្បា

ននាាំមក្»។     

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរញ្ជា ក្់ថា 

អនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់ 

និងពួក្អនក្មនជាំដនឿស រធដត្ដជឿចាំ

ដពឹះពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារម នៗ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ُسولُ   آَمنَ  بِّهِ   ِمن   إِلَي هِ    أُنِزلَ   بَِما  الرَّ َوال ُمؤ    رَّ

َورُ    َوُكتُبِهِ   َوَملَئَِكتِهِ   بِاِّلِ   آَمنَ       ُكل    ِمنُونَ 

قُ   لَ  ُسِلِه  ن  أََحد    بَي نَ   نُفَّرِ ُسِلهِ   ّمِ َسمِ   قَالُوا  وَ   رُّ



 

 

 

نَا   ال َمِصير  َوإِلَي كَ   َربَّنَا  ُغف َرانَكَ   َوأََطع نَا   ع 

 ٢٨٥سورة البقرة: چ   ٢٨٥

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់ 

្ឺជាអនក្នាាំសារដ លមនជាំដនឿចាំ

ដពឹះអេ ីដ លប្ពឹះជាមា ស់ររស់ដ្បាន

ប្រទនច ឹះមក្ 

ដហើយពួក្អនក្មនជាំដនឿទាំង យ

ក៏្មនជាំដនឿ ូដចនឹះដ រ។ 

ពួក្ដ្ទាំងអស់មន

ជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ ពួក្ដរវត្ត 

ប្ពឹះ្មព ៊ីរ ពួក្អនក្នាាំសារ។ 

ពួក្ដយើងមិនដរងដចក្នរណាមន ក់្

ក្ន ុងចាំដណាមពួក្អនក្នាាំសារទាំង

ដនាឹះដរ។ ពួក្ដ្និយយថា 

ពួក្ដយើងសាា រ់និងប្រត្ិរត្ា ិ។ 

រពិប្ត្ប្ពឹះជាមា ស់! 



 

 

 

សូមប្រង់ដមត្តា ខនា ៊ីអភ័យដទស។ 

វាសនាននអេ ីៗប្្រ់យ៉ា ងប្បា ក្ជាប្ត្ូ

វ វលិប្ត្លរ់ដៅរក្ប្រង់ជាមិនខ្ជន»។ 

សារ ៏អមត្ៈ 

       ការរង្ហា ញព៊ីសាថ នភាពសាសនា

ក្នាងមក្  ូចជាសាសនាជេីហេ  ប្្ិសា  

ប្ពឹះអ គ្ ៊ី ជាំដនឿពហ ដរព 

និងជាំដនឿអររូ៊ី 

្ឺរង្ហា ញព៊ីសាថ នភាពមន សសដៅសត្

វត្សរ៊ី៦្.ស.។ 

ដរើសិនជាសាសនាវនិាស 

សាថ នភាពនដយបាយ សងគម 

និងដស ាកិ្ចាក៏្ប្ត្វូវនិាសដ រ។ 

សប្ង្ហគ មការ់សមា រ់ជារូដៅ 

ការសមា រ់រង្ហគ ល 



 

 

 

បានដក្ើត្ដ ើងដដ្ឋយភាពងងរត្អ

នធការននការោា នជាំដនឿ និងអវជិាា  

ប្ក្មស៊ីលធម៌ាធាា ក្់ច ឹះ  នដ្ឋរ 

ក្ិត្ា ិយស 

និងសិរធិដសរភីាពប្ត្វូដ្រំដោភរាំព

ន ដក្ើត្មនការរងក វនិាសក្មាទាំង

ដៅដលើដោក្និងដៅដលើររក្។ 

ដរើសិនជាមន សសមនរញ្ជា ប្ត្ិឹះរឹិះពិ

ច្ចរណានរង រងថា ដៅសម័យដនាឹះ

មន សសក្ាំព ង ក្ ដងើាមចប្ងិត្ 

ដហើយដសា ើរដត្វនិាសហិនដហច។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរញ្ជ នូម

ក្ជារនាា ន់ 

នូវអនក្នាាំសារររស់ប្រង់ ៏ឧត្ត ុងគឧត្ា

មមន ក្់ 

ររួលរនទ ុក្ជាអនក្កាន់ដភា ើង្រ់នន



 

 

 

ភាពកាា យជាណាព៊ី 

និងប្ររ៊ីរននការចងអ ុលរង្ហា ញ 

ដ ើមប៊ីរាំភា ឺែល វូ ល់មន សសជាត្ិ 

និងចងអ ុលរង្ហា ញ

ពួក្ដ្ដៅកាន់ែល វូដ លប្ត្រមប្ត្វូ។ 

       ដៅក្ន ុងសម័យដនាឹះអល់ដ ឹះជា

មា ស់ប្រង់បានអន ញ្ជា ត្ឱយពនា ឺននកា

រដត្ងត្តាំងណាព៊ី ៏អមត្ៈដនឹះរឹះដ ើង

ដៅរ៊ីប្ក្ងុម៉ា ក្ក ឹះជាររក្ ៊ីស័ក្ក ិសិរធ ិដ 

លក្ន ុងន្រដនឹះមនប្ពឹះវហិរ ៏ពិសិ

 ា  និងឧត្ត ុងគឧត្ាម។ 

ជាការពិត្ណាស់ 

មជឈដ្ឋា នរស់ដៅក្ន ុងន្រដនឹះក្៏មិន

ខ សព៊ីមជឈដ្ឋា នមន សសជាត្ិដែសងដរៀ

ត្ដ រ 

្ឺដពរដពញដដ្ឋយជាំដនឿដោរពពហ 



 

 

 

ដរព អវជិាា  អយ ត្ា ិធម៌ា 

ការរងហ រូឈាមការ់សមា រ់ 

ប្ោន់ដត្ពិដសសជាងមជឈដ្ឋា នដែសង

ដដ្ឋយប្រការមួយចាំនួន ូចជា៖ 

១.មជឈដ្ឋា នប្ជឹះសាអ ត្មិនររួលឥរធិព

លព៊ីមដនា្មវជិាា ប្កិ្ក្ ឬរ៉មូ ាំង 

ឬឥណាឌ ។ 

មន សសក្ន ុងមជឈដ្ឋា នដនឹះមនដសរភីា

ពក្ន ុងការរដញ្ាញមត្ិ ប្បាជាាឈាា សនវ 

មនដរពដកាសលយនចន ប្រឌិត្។ 

       ២. 

រ៊ីប្ក្ងុដនឹះឋិត្ដៅចាំក្ណាា លពិភព

ដោក្ 

ជាត្ាំរន់ដ លដៅចាំពក្់ក្ណាា លរវា

ងអឺរ៉ រ អាស ៊ី អាស្រហេ ិក្។ 



 

 

 

ជាត្ាំរន់យ រធសាស្រសា  ៏សាំខ្ជន់ដ លនាាំ

ឱយសារ ៏អមត្ៈដនឹះរកី្ស សសាយយ៉ា

ងដលឿនប្្រ ណា រ់ដលើត្ាំរន់ដែសងៗ

ក្ន ុងរយៈដពល ៏ខា ៊ីរាំែ ត្។ 

       ៣. 

្ឺជាន្រមួយដ លមនសនា ិភាព 

ដដ្ឋយអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ដែរក្ា

ការពរដៅដពលដសាចអាប្ពហឹះចង់វា

យល ក្ឈាា នពនន្រដនឹះ។ 

ចប្ក្ភពព៊ីរដ លដៅដក្បរខ្ជងន្រ

ដនឹះ្ឺអាណាចប្ក្ដពក្ 

និងអាណាចប្ក្រ៉មូ 

មិនដ លបានប្តួ្ត្ប្ត្តដលើន្រដនឹះ

ដ ើយ។ សូមប៊ីដត្ការជួញ ូរររស់

ន្រដនឹះទាំងខ្ជងដជើង 

និងខ្ជងត្បូ ងក្៏មនដសថ រភាពលអ ដ រ



 

 

 

។ 

ដនឹះ្ឺជាកាប្តួ្សប្ត្តយសប្មរ់ការរ

ញ្ជ នូណាព៊ី ៏ប្រនពដនឹះ។ ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរំឭក្អនក្

ប្សកុ្ដនឹះនរងពរជ័យដ លប្រង់បាន

ប្រទន ល់ពួក្ដ្ 

ដដ្ឋយប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ن  أََولَم   ا    لَُّهم    نَُمّكِ بَى  آِمن ا  َحَرم  ثََمَرا  إِلَي هِ   يُج 

ء            ُكلِّ   تُ  ق ا  َشي  چ   ٥٧    لَّدُنَّا    ِمن  ِرز 

 ٥٧سورة القصص: 

មនន័យថា 

:ដត្ើមិនដមនដរឬដ លដយើងបានប្រ

ទនសនា ិភាព ល់ពួក្ដ្ក្ន ុងររក្ ៊ី

 ៏ពិសិ ាដនាឹះ? 

ដ្បាននាាំប្ោរ់ធញ្ាជាត្ិប្្រ់យ៉ា ង



 

 

 

មក្កាន់ន្រដនឹះជាោភសកាក រៈអាំ

ព៊ីដយើងសប្មរ់ពួក្ដ្។ 

       ៤.ន្រដនឹះ្ឺជាមជឈដ្ឋា នវាល

ខាច់សាហរ៉ា។ 

វាជាមជឈដ្ឋា នដ លបានរក្ានូវលក្ខ

ណៈសមបត្ា ិប្រនពជាដប្ចើន ូចជាររក្

ចិត្ាសរបុ រស ការពរញាត្ិ 

្ិត្្ូរព៊ីកិ្ត្ា ិយស និងដក្រ ាិ៍ដឈាា ឹះ 

និងលក្ខណៈពិដសសដែសងៗដរៀត្ដ 

លមនន៊ីត្ិសមបទស័ក្ា ិសមនរងររួ

លសារ ៏អមត្ៈដនឹះ។ 

       ររក្ ៊ីពិសិ ា 

និងក្ លសមព ័នធ ្ូរ៉សស ៏ឧត្ាមដ ល

លប៊ីលាញខ្ជងដវាហរក្ាំណាពយ 

និងសាំនួនដវាហរ 



 

 

 

ស៊ីលធម៌ាលអ ដ លជាក្ិត្ា ិយស 

និងរូរណភាពររស់ពួក្ដ្ 

្ឺអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានដត្ងត្តាំ

ងមូហាំម៉ា ត្់ជាណាព៊ី 

និងជាអនក្នាាំសារច ងដប្កាយរងអស់។ 

ដោក្បានដក្ើត្ដៅសត្វត្សរ៊ី៦ប្រ

ដហលជាឆ្ន ាំ៥៧០្.ស.។ 

ដោក្ជាកូ្នក្ាំប្ព 

ដ លឪព ក្បានសាា រ់ត្តាំងព៊ីដៅជា

ទរក្ក្ន ុងនែាមា យ។ រនាា រ់មក្ 

មា យនិងជ៊ីត្តខ្ជងឪព ក្ររស់ដោក្

ក្៏បានសាា រ់ដរៀត្ដៅដពលដោក្ម

នអាយ ៦ឆ្ន ាំ។ 

ឪព ក្មររស់ដោក្ដឈាា ឹះអាពូត្ ិ

រ 

ជាអនក្ចិញ្ា រមរ៊ីបាច់ដែរក្ារហូត្ 



 

 

 

ល់ធាំ។ ដោក្ដក្ើត្មក្ជាកូ្នក្ាំប្ព។ 

មននិមិត្ាសញ្ជា រង្ហា ញព៊ីដរពដកាស

លយររស់ដោក្បាន

ដលចដ ើងដចញព៊ីខល នួររស់ដោក្។ 

រមា រ់ អាក្របក្ិរយិ 

និងចរតិ្ររស់ដោក្ខ ស

ព៊ីរាំដនៀមរមា រ់សាសន៍ររស់ដោក្។ 

ដោក្មិនដ លនិយយក្ ហក្ 

មិនដ លដរៀត្ដរៀនអនក្ នរ។ 

ដោក្មនដឈាា ឹះ

លប៊ីដដ្ឋយសារភាពដសាា ឹះប្ត្ង់ 

ភាពសាអ ត្សអ ាំ និងមនជាំដនឿរ ក្ចិត្ា 

រហូត្ ល់មនមន សសជាដប្ចើន 

ននសាសន៍ររស់ដោក្បានយក្ប្រពយ

សមបត្ា ិ 

ល យកាក់្មក្ដែាើជាមួយដោក្។ 



 

 

 

ដោក្បានរក្ាប្រពយរដញ្ា ើទ ាំងដនាឹះ

 ូចជារក្ាខល នួ 

និងប្រពយសមបត្ា ិផ្លា ល់ ខល នួ។ 

រដងេ ីដររដនឹះនាាំឱយពួក្ដ្ដ្ឋក់្ង្ហរ

ដោក្ថា«អាល់អាម៊ីន(រ គ្លដសាា ឹះ

ប្ត្ង់)»។ 

ដោក្ជាមន សសមន ក់្ដ លមនការ

ដអៀនខ្ជា សដប្ចើន 

ច្ចរ់ត្តាំងព៊ីោត់្ដពញវយ័។ 

ដោក្មិនដ លដលងខល នួរដរឱយដ្

ដមើលដឃើញខល នួដោក្ដនាឹះដរ។ 

ដោក្្ឺជាមន សសសាអ ត្សអ ាំ 

និងដោរព វន័ិយ 

និងមនការ ឺច្ចរ់យ៉ា ងខ្ជា ាំងដ ល

ដឃើញសាសន៍ររស់ដោក្

ក្ាំព ងដោរពរូជាចាំដពឹះររូសាំណាក្ 



 

 

 

ែរក្ប្សា ការ់សមា រ់ោន ។ 

ដោក្ប្បាប្ស័យទក់្រងជាមួយនរង

សាសន៍ររស់ដោក្ត្តមអេ ីដ លដោ

ក្ដពញចិត្ា  

ដហើយដជៀសវាងព៊ីប្រការទាំង យដ 

លពួក្ដ្ដធេ ី ក្ តួ្ៗ និង

អាំដពើអបាយម ខនានាររស់ពួក្ដ្។ 

ដោក្ដត្ងដត្ជួយែគត់្ែគង់ ល់កូ្ន

ក្ាំប្ព ស្រសា ៊ីដមម៉ា យ 

និងមន សសរ៊ីរ័លប្ក្ខេឹះខ្ជត្។ 

ល ឹះ ល់ដោក្មនអាយ ដសសិរឆ្ន ាំ 

ដោក្កាន់ដត្ត្រងប្រងូខ្ជា ាំងចាំដពឹះអាំ

ដពើបារក្មាដ លដក្ើត្មនដៅជ ាំវញិ

ខល នួ 

ដហើយបានច្ចរ់ដែាើម ក្ខល នួដចញព៊ី

ពួក្ដ្ដៅកាន់រងូភន ាំ 



 

 

 

ដ ើមប៊ីដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្ពឹះជាមា

ស់ 

រួងសួងស ាំឱយប្រង់ចងអ ុលរង្ហា ញពួក្

ដ្ដៅកាន់ែល វូ ៏ប្ត្រមប្ត្វូ។ 

ខណៈដ លដោក្ក្ាំព ងសកាក រៈរូជា

ដនឹះមនដរវត្តមួយអងគ  

បានច ឹះមក្ដដ្ឋយនាាំការប្ត្តស់រនទ ូ

លព៊ីប្ពឹះជាមា ស់មក្ជួរដោក្ 

ដហើយរញ្ជា ដោក្ឱយនាាំសាសនាដនឹះ

ដៅែសពេែាយប្បារ់មន សសដោក្ 

និងអាំពវនាវ

ពួក្ដ្ដៅរក្ការដោរពសកាក រៈចាំ

ដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ 

ដបាឹះរង់ការដោរពរូជាអេ ីដែសងដប្ៅ

ព៊ីប្រង់។ 

ការប្ត្តស់រនទ លូររស់ប្ពឹះដៅដត្រនា



 

 

 

ច ឹះមក្ដ លមនដចងនូវន៊ីតិ្រញ្ាត្ា ិ 

និងក្បួ នចារ់ដែសងៗ

ព៊ីមួយនែៃដៅមួយនែៃ 

ព៊ីមួយឆ្ន ាំដៅមួយឆ្ន ាំ 

រហូត្ ល់អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បាន

រាំដពញ

លក្ខណៈសាសនាដនឹះសប្មរ់មន សស

ជាត្ិ។ 

ប្រង់បានប្រទនពរជ័យប្្រ់ប្ោន់

ដពញដលញ ល់មន សសជាត្ិ 

រនាា រ់ព៊ីសាសនាដនឹះបានរញ្ច ុ ឹះមក្

ដពញលក្ខណៈ។ 

ល ឹះដរសក្ក្មាររស់ដោក្បានរញ្ា

រ់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បាន ក្យក្

ជ៊ីវតិ្ររស់ដោក្ 



 

 

 

ដហើយដោក្ក្៏បានររួលមរណភាព

ដៅអាយ ៦៣ឆ្ន ាំ។ អាយ ដនឹះ 

្ឺ្ិត្ទាំងអាយ ដសសិរឆ្ន ាំម នកាា យ

ជាណាព៊ី 

និងនមភរ៊ីឆ្ន ាំដប្កាយកាា យជាណាព៊ី 

និងជាអនក្នាាំសារ។ 

     ជនណាប្ត្ិឹះរឹិះពិច្ចរណាអាំព៊ីសាថ ន

ភាពររស់ពួក្ណាព៊ី 

និងសិក្ាអាំព៊ីជ៊ីវប្រវត្ា ិររស់ពួក្ដ្ 

ជន

ដនាឹះនរងររួលបានចាំដណឹះ រងយ៉ា ង

ជាក្់ោក្់។ 

មិនមនមដធាបាយណាមួយដ លរ

ញ្ជា ក្់ព៊ីភាពពិត្ននការកាា យជាណាព៊ី

ររស់ណាព៊ីណាមន ក់្ដ លប្រដសើរជាង



 

 

 

ភាពពិត្ននភាពកាា យជាណាព៊ីររស់

មូហាំម៉ា ត្់។ 

       ដរើសិនជាអនក្សដងកត្ព៊ីការដែារ

ភាពកាា យជាណាព៊ីដនឹះព៊ីមូសាដៅអ ៊ី

សា ដនាឹះ

អនក្នរង រងថា្ឺការដែារជារនារនាា

រ់ 

ដហើយការដែាររនារនាា រ់ននភាពកាា

យជាណាព៊ីររស់មូហាំម៉ា ត្់្ឺធាំដធង

រាំែ ត្ ្ួរជារ៊ីរ ក្ចិត្ារាំែ ត្ 

និងជាសម័យកាល ៏ជិត្រាំែ ត្។ 

ក៏្ ូចោន ដ រ 

ភាពអចោ រយិៈដ លបានដក្ើត្ដ ើងរ

នារនាា រ់ោន  

ដហើយសញ្ជា ភសត ុត្តងររស់ពួក្ដ្ប្ស

ដ ៀងៗោន ។ មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះអចោ រយិ



 

 

 

ភាពររស់មូហាំម៉ា ត្់ធាំដធងជាងដ្ 

ដប្ពឹះសញ្ជា ភសត ុត្តងររស់ដោក្មន

ដប្ចើន ដហើយសញ្ជា

ភសត ុត្តងដ លឧត្ត ុងគឧត្ាមជាងដ្ 

្ឺ្មព ៊ីរអាល់្ួរអានដ លមននិរនា រ

ភាពទាំងសូរសដមាង និង

តួ្អក្សររហូត្ ល់សពេនែៃ។  

       ជនណាដ លដធេ ីការដប្រៀរដធៀរ

រវាងអេ ីដ លមូសា និងអ ៊ីសានាាំមក្ 

និងអេ ីដ លមូហាំម៉ា ត់្នាាំមក្នូវជាំ

ដនឿ ៏ប្ត្រមប្ត្ូវ ក្បួ នចារ់ ៏ស ប្ក្រត្ 

និងចាំដណឹះ រង ៏មនប្រដយជន៍ 

្ឺដ្នរង រងយ៉ា ងចាស់ថា 

ទាំងអស់ដនឹះដចញមក្ព៊ីប្រភព 

និងពនា ឺចដងកៀងដត្មួយ 



 

 

 

ដ លជាចដងកៀងននភាពកាា យជាណា

ព៊ី។ 

       ជនណាដប្រៀរដធៀររវាងសាថ នភា

ពពួក្សាវក័្ររស់ពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្សាវក័្ររស់ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត់្ 

អនក្ដនាឹះនរង រងថា 

ពួក្ដ្្ឺជាមន សស ៏ប្រដសើររាំែ ត្ស

ប្មរ់មន សស។ ដលើសព៊ីដនឹះ 

ពួក្ដ្្ឺជាអនក្ដ លមនឥរធិពល

ខ្ជា ាំងជាងដ្ចាំដពឹះពួក្អនក្ជាំនាន់

ដប្កាយ។ ពួក្ដ្បានែសពេែា

យជាំដនឿឯក្ដរវៈ 

ពប្ង៊ីក្និងពប្ងរងភាពយ ត្ា ិធម៌ា 

ពួក្ដ្ជាក្ា ៊ីដមត្តា សប្មរ់ពួក្អនក្រ

ន់ដខាយ និងពួក្អនក្

ប្ក្៊ីប្ក្ទាំង យ។ 



 

 

 

       ដរើសិនជា 

អនក្ចង់បានអាំណឹះអាំណាងដែមដរៀ

ត្ទក្់រងនរងភាពកាា យជាណាព៊ីររ

ស់មូហាំម៉ា ត្់ ខុ្ាំសូមនាាំភសត ុត្តង 

និងសញ្ជា សមគ ល់ដ លអាល៊ី ពិន 

រ៉រ់ហព ន អាត្់ត្រ់រយី៍ 

ោត់្បានប្សាវប្ជាវរក្ដឃើញ។ 

ព៊ីម នោត្់ជាប្្រសាា នមន ក្់ 

ដហើយដនឹះជាមូលដហត្ ដ លដធេ ីឱយោ

ត់្ចូលឥសាា ម 

ដដ្ឋយសារអាំណឹះអាំណាងទាំងដនឹះ។ 

       ១. 

អាំពវនាវមន សសដៅរក្ការដោរពស

កាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ដត្មួយ

្ត់្ ដបាឹះ

រង់ការដោរពរូជាអេ ីៗដែសងដប្ៅព៊ី



 

 

 

ប្រង់ 

ដ លពួក្ណាព៊ីទាំងអស់ឯក្ភាពោន

ដត្មួយដលើចាំណ ចដនឹះ។  

       ២. 

ពិត្ណាស់ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់បាននាាំម

ក្នូវសញ្ជា ភសត ុត្តង ៏ជាក្់ចាស់។ 

ោា ននរណាមន ក់្នាាំមក្នូវសញ្ជា ភសត ុ

ត្តងទាំងដនឹះ 

ដលើក្ដលងដត្ពួក្ណាព៊ីររស់អល់

ដ ឹះ។ 

       ៣. 

ដោក្បានប្បារ់ព៊ីប្ពរត្ា ិការណ៍អនា

្ត្ 

ដហើយដប្កាយមក្បានដក្ើត្ដ ើង 

 ូចអេ ីដ លដោក្បានប្បារ់។  



 

 

 

       ៤. 

ដោក្បានប្បារ់ព៊ីប្ពរត្ា ិការណ៍ជាដប្ចើ

នទក្់រងនរងប្ពរត្ា ិការណ៍ក្ន ុងដោក្

ដនឹះ  ដហើយប្ពរត្ា ិការណ៍ទាំងដនាឹះបាន

ដក្ើត្ដ ើង ូចដោក្បានប្បារ់ដមន

។ 

       ៥. 

្មព ៊ីរដ លណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់បាននាាំម

ក្ ្ឺជា្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន 

ជាសញ្ជា ភសត ុត្តងននភាពកាា យជា

ណាព៊ី។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានប្រទនច ឹះមក្

ឱយរ រសមន ក់្ដ លជាអនក្ខ រជន

មិនដចឹះអាន មិនដចឹះសរដសរ។ 

ប្រង់បានប្រកាសឱយពួក្អនក្ប្បាជា 

ក្វ ី



 

 

 

មក្ប្រកួ្ត្ប្រដជងជាមួយនរងដោក្ 

ដធេ ី

យ៉ា ងណានិពនធឱយ ូច្មព ៊ីរដនឹះទាំង

មូល ឬនិពនធឱយបានមួយជាំពូក្។ 

ព៊ីដប្ពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ធានា

ដែរក្ា និងអភិរក្ស្មព ៊ីរដនឹះ។ 

ត្តមរយៈ្មព ៊ីរដនឹះប្រង់បានដែរក្ាជាំ

ដនឿ ៏ប្ត្រមប្ត្ូវ 

និងបានដចងអាំព៊ីក្បួ នចារ់ ៏ស ប្ក្រ

ត្ ដពញលក្ខណៈ 

ដហើយ្មព ៊ីរដនឹះបានប្រត្ិរត្ា ិព៊ីសាំណា

ក្់ប្រជាជាត្ិ ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាមរាំែ ត្។ 

       ៦. 

ដោក្្ឺជាណាព៊ីច ងដប្កាយរងអស់។ 

ដរើសិនជាដ្មិនរញ្ជ នូដោក្មក្ 

 ាំណរងររស់ពួក្ណាព៊ីជាំនាន់ម នដ 



 

 

 

លប្បារ់អាំព៊ីការរញ្ជ នូដោក្នរងកាា

យជាដមឃៈ។  

       ៧. 

ពួក្ណាព៊ីទាំង យបានប្បារ់ព៊ីការ

មក្ ល់ររស់ដោក្ 

ម ននរងដោក្ច្ចរ់ក្ាំដណើត្ត្តាំង

ព៊ីយូរលង់ណាស់មក្ដហើយ។ 

ពួក្ដ្បានដរៀររារ់ព៊ីក្ដនាង 

ប្រដរសដ លដ្នរងរញ្ជ នូដោក្មក្

។ ការច ឹះចូលររស់ដសា ច 

និងប្រជាជាត្ិដែសងៗឋិត្ដប្កាមចាំ

ណ ឹះប្រជាជាត្ិររស់ដោក្ ដហើយបាន

និយយអាំព៊ីការរកី្ស សសាយននសា

សនាររស់ដោក្ែងដ រ។ 



 

 

 

       ៨. 

ជ័យជាំនឹះររស់ដោក្ដលើប្រជាជាតិ្

ដែសងៗដ លដធេ ីសប្ង្ហគ មប្រឆ្ាំងនរង

ដោក្្ឺជា

សញ្ជា ភសត ុត្តងរញ្ជា ក្់ព៊ីភាពកាា យ

ជាណាព៊ីររស់ដោក្។ 

ព៊ីដប្ពឹះមិនអាចដក្ើត្ដ ើងជាដ្ឋច់

ខ្ជត្រ គ្លដ លដបាក្ប្បាស់  ដដ្ឋយ

អឹះអាងថា 

ខល នួជាអនក្ដ លអល់ដ ឹះរញ្ជ នូមក្

ជាអនក្នាាំសារ  ដហើយអល់

ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ប្រទនជ័យជាំនឹះ 

អាំណាច សញ្ា ័យដលើសប្ត្វូ 

ការែសពេែាយបានរកី្ស សសាយ 

មនអនក្ដ ើរត្តមដប្ចើនដនាឹះ។ 

ដរឿងទាំងដនឹះមិនអាចដក្ើត្ដ ើងជា



 

 

 

ដ្ឋច់ខ្ជត្ ល ឹះប្ត្ត

អនក្ដនាឹះជាណាព៊ីពិត្ប្បាក្ ។ 

       ៩. 

្ ណសមបត្ា ិទ ាំង យដ លដោក្ម

ន ូចជា ការដោរពប្រតិ្រត្ា ិ 

ចិត្ាររសិ រធ ដរៀងប្ត្ង់ 

មនជ៊ីវប្រវត្ា ិលអ  

លរធិនិងក្បួ នចារ់ររស់ដោក្លអស 

ប្ក្រត្។ 

ោា ននរណាមន្ ណសមបត្ា ិទ ាំង

ដនឹះ 

ដលើក្ដលងដត្អនក្ដនាឹះជាណាព៊ីពិត្

ប្បាក្ ។ 

       ោត់្បានដសេងយល់ព៊ីដរឿងដនឹះ 

រនាា រ់ព៊ីោត់្បានដឃើញនូវភសត ុត្ត



 

 

 

ងទាំងដនឹះ។ ដនឹះ្ឺជា្ ណសមបត្ា ិ 

និងជាសាក្ស៊ី ៏ដពញដលញ។ 

អនក្ណាមន្ ណសមបត្ា ិទ ាំងដនឹះ 

អនក្

ដនាឹះ្ឺជាណាព៊ីយ៉ា ងពិត្ប្បាក្ ។ 

ដប្ពងវាសនាលអបានក្ាំណត្់ 

ដហើយសចាភាពររស់ដោក្ច្ចាំបាច់

ប្ត្វូដត្ ន ឹះ។  ូដចនឹះ 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្មនជាំដនឿចាំដពឹះដោ

ក្។ រឯីអនក្ប្ច្ចនដច្ចល រ ិដសធ 

មិនររួលសាគ ល់ភសត ុត្តងទាំងដនាឹះ 

អនក្ដនាឹះនរងប្ត្វូខក្រាំណង 

ខ្ជត្រង់ទាំងដោក្៊ីយ៍ 

និងររដោក្។ 

       ដៅរ៊ីរញ្ារ់ននប្រធានររដនឹះ 

ខុ្ាំនរងដលើក្ភសត ុត្តងព៊ីរមក្រង្ហា ញ



 

 

 

្ឺការដធេ ីសាក្ស៊ីររស់ដសា ចអាណាចប្ក្

រ៉មូកាលសម័យរ រាណ 

ដ លដសាចដនឹះឋិត្ក្ន ុងសម័យណាព៊ី

មូហាំម៉ា ត្់ និងសាក្ស៊ីអនក្ែសពេែាយ

សាសនាប្្ិសា ជនជាត្ិអង់ដ ា្សសម័

យរចច ុរបនន្ឺដោក្ ចនសាន់។ 

       អ ៊ីម ាំអាល់ពូខរយី៍បានក្ត្់ប្ត្ត

ទក្់រងនរង ាំណរងររស់អាពូ

ស័ហេយ៉ា ន 

ខណៈដ លដសាចអាណាចប្ក្រ៉មូដហរកឹ្

  បានអដញ្ា ើញោត់្ដៅជួរ។ 

អាល់ពូខរយី៍បាននិយយថា : 

ن الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب حدثنا أبو اليما

عن الزهري قال أخبرني عبيد هللا بن عبد هللا بن 

عتبة بن مسعود أن عبد هللا بن عباس أخبره أن 

أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه 



 

 

 

في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في 

المدة التي كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء  ماد فيها ابا

فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم 

دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا 

الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو سفيان 

فقلت أنا أقربهم نسبت فقال أدنوه مني وقربوا 

أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه 

ئل عن هذا الرجل فإن كذبني قل لهم إني سا

فكذبوه فوهللا لول الحياء من أن يأثروا علي كذبا 

لكذبت عنه . ثم كان أول ما سألني عنه أن قال 

كيف نسبه فيكم ؟ قلت هو فينا ذو نسب . قال 

فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت ل . 

قال فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت ل . قال 

ناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقلت بل فأشراف ال

ضعفاؤهم . قال أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت بل 

يزيدون . قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه 

بعد أن يدخل فيه ؟ قلت ل . قال فهل كنتم 

تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت ل . 



 

 

 

قال فهل يغدر ؟ قلت ل ونحن منه في مدة ل 

ل فيها . قال ولم تمكني كلمة ندري ما هو فاع

أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة . قال فهل 

قاتلتموه ؟ قلت نعم . قال فكيف كان قتالكم إياه ؟ 

قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه 

. قال ماذا يأمركم ؟ قلت يقول اعبدوا هللا وحده 

ول تشركوا به شيء واتركوا ما يقول آباؤكم 

بالصلة والصدق والعفاف والصلة .  ويأمرنا

فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه 

فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب 

قومها . وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول 

فذكرت أن ل فقلت لو كان أحد قال هذا القول 

قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله . وسألتك 

ن ملك فذكرت أن ل قلت فلو هل كان من آبائه م

كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه 

. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 

ما قال فذكرت أن ل فقد أعرف أنه لم يكن ليذر 

الكذب على الناس ويكذب على هللا . وسألتك 

أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن 



 

 

 

باع الرسل وسألتك ضعفاؤهم اتبعوه وهم أت

أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك 

أمر اإليمان حتى يتم . وسألتك أيرتد أحد سخطة 

لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن ل وكذلك 

اإليمان حين تخالط بشاشته القلوب . وسألتك هل 

يغدر فذكرت أن ل وكذلك الرسل ل تغدر . 

مركم أن تعبدوا وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأ

هللا ول تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة 

األوثان ويأمركم بالصلة والصدق والعفاف فإن 

كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين 

وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم 

فلو أني أعلم حتى أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو 

بكتاب كنت عنده لغسلت عن قدمه . ثم دعا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي بعث به 

دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه 

) بسم هللا الرحمن الرحيم من محمد عبد فإذا فيه 

هللا ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلم على 

من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية 

 اإلسلم أسلم تسلم يؤتك هللا أجرك مرتين فإن



 

 

 

} يا أهل توليت فإن عليك إثم األريسيين و 

الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن ل 

نعبد إل هللا ول نشرك به شيئا ول يتخذ بعضنا 

بعضا أربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا 

 ( اشهدوا بأنا مسلمون {

មនន័យថា :«អាពូអាល់យ៉ា ម៉ា ន 

អាល់ហកិ្ម ពិនណាដហេ ៀក្ 

បាននិយយប្បារ់ដយើងថា 

ស ូ ដអរប្បារ់ដយើងអាំព៊ីហសឹះរយី៍ 

ដ លបាននិយយថា អូនពរិល ឹះ 

ពិន អារ់ឌ លដ ឹះ ពិន អ ត្ហព ឹះ ពិន 

ម៉ា សអូត្ និយយថា អារ់ឌ លដ ឹះ 

ពិន អាដហព ើស បាននិយយថា 

អាពូស័ហេយ៉ា ន ពិន ហរ៉ារ់ 

បានប្បារ់ោត្់ថា ដហរកឹ្  

បានរញ្ជ នូដរសក្ជនដៅដៅោត់្



 

 

 

ឱយចូលោល់ 

ខណៈដ លោត់្ដៅជាមួយប្ក្មុ ម ួ

ញ្ូរ៉សស។ កាលដនាឹះ 

ពួក្ដ្ជា ម ញួរក្ស ៊ីដៅប្រដរសសា

ម 

ក្ន ុងអាំ ុងដពលដ លណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់ 

បានចរច្ចរសនា ិភាពជាមួយអាពូស័

ហេយ៉ា ន និងពួក្អារ៉ារ់្ូរ៉សស។ 

ពួក្ដ្បានមក្ោល់ដសា ចដនាឹះដៅ

ឯរ៊ីប្ក្ងុមួយដឈាា ឹះអ៊ីល៊ីយ៉ា ក្។ 

ដសា ចដនាឹះប្ត្តស់រង្ហគ រ់ឱយពួក្ដ្ចូ

លសវនាការ។ 

ដៅជ ាំវញិប្ពឹះអងគមនមស្រនា ៊ីក្ាំពូលៗ។ 

ប្រង់ប្ត្តស់រង្ហគ រ់ឱយពួក្ដ្ដៅអនក្

រក្ដប្រចូលក្ន ុងសវនាការ 

រចួប្ពឹះរាជាមនរនទ លូសួរថា 



 

 

 

:«ដត្ើក្ន ុងចាំដណាមពួក្ដ្ 

នរណាជារ់សាច់ឈាមជិត្ជាងដ្

ជាមួយនរងរ រសដ លអឹះអាងថា 

ខល នួដ្ជាណាព៊ី?»។  

អាពូស័ហេយ៉ា ននិយយថា :«្ឺខុ្ាំ 

ជាអនក្ជារ់សាច់ឈាមជិត្ជាងដ្»

។ ដពលដនាឹះប្រង់មនប្ពឹះរនទ លូថា 

:«ចូរឱយដ្ខិត្មក្ជិត្ខុ្ាំ។ 

ចូរឱយប្ក្មុររស់ដ្ខិត្មក្ជិត្ 

ដហើយ រព៊ីដប្កាយខនងដ្»។  

ប្ពឹះរាជាបានមនរនទ លូដៅកាន់អន

ក្រក្ដប្រថា 

:«ចូរប្បារ់ោន ររស់ដ្ថាខុ្ាំនរងសួររ រ

សដនឹះព៊ីដរឿងដនាឹះ។ 

ដរើដ្ក្ ហក្ដយើង 



 

 

 

ចូរប្បារ់ដយើងថាដ្និយយក្ ហក្»។ 

អាពូស័ហេយ៉ា ននិយយថា 

:«សូមសបែចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ដរើសិនជាខុ្ាំមិនខ្ជា ចខ្ជា សដ្ 

ដៅដពលពួក្ដ្ប្បារ់ថា 

ខុ្ាំនិយយក្ ហក្ដនាឹះ ខុ្ាំនរង

និយយក្ ហក្អាំព៊ីមូហាំម៉ា ត្់»។ 

សាំនួរ ាំរូងដ លដ្សួរ្ឺ៖«ដត្ើពូជអាំ

រូរររស់ដ្យ៉ា ងដម៉ាចដ រក្ន ុងចាំដណា

មពួក្អនក្?»។ ខុ្ាំប្បារ់ថា 

:«ដ្មនពូជអាំរូរលអ  

ប្ត្កូ្លខពង់ខពស់«។ ដ្សួរថា : 

«ដត្ើមននរណាមន ក្់និយយពក្យ

ដនឹះម នររូដ្ដរ?»។ ខុ្ាំប្បារ់ថា :« 

អត្់មនដរ »។ ដ្សួរថា : 

«ដត្ើជ៊ី ូនជ៊ីត្តររស់ដ្មនអនក្ណា



 

 

 

ដធេ ីដសា ចដរ?»។ ខុ្ាំប្បារ់ថា 

:«អត្់មនដរ»។ ដ្សួរខុ្ាំថា : 

«ដត្ើពួក្អនក្ដ ើរត្តមដ្ជាមន សសវ

ណណ ៈខព ង់ខពស់ឬវណណ ៈតូ្ចទរ?»។ 

ខុ្ាំប្បារ់ថា :«្ឺវណណ ៈតូ្ចទរ»។ 

ដ្សួរថា :«ដត្ើពួក្ដ្ដក្ើនដ ើង

ឬែយច ឹះ?»។ ខុ្ាំប្បារ់ថា :« 

ពួក្ដ្ដក្ើនដ ើង»។ ដ្សួរថា :« 

ដត្ើមននរណាដបាឹះរង់សាសនាររ

ស់ដ្រនាា រ់ព៊ីចូលរចួដដ្ឋយសារការ

ខរងសមាដរ?»។ ខុ្ាំប្បារ់ថា :«ដរ»។ 

ដ្សួរថា 

:«ដត្ើអនក្ទាំង យធាា រ់ដច្ចរប្រកា

ន់ថា 

ដ្ជាមន សសដបាក្ប្បាស់ម ននរងដ្

និយយពក្យដនឹះដចញមក្ដរ?»។ 



 

 

 

ខុ្ាំប្បារ់ថា :«ដរ»។ ដ្សួរថា 

:«ដត្ើដ្ក្បត្់នរងក្ិចាសនាដរ?»។ 

ខុ្ាំប្បារ់ថា : « ដរ! 

ដហើយពួក្ដយើងបានឃាា ត្ព៊ីដ្មួយរ

យៈមិន រងថា 

ដ្ដធេ ីអេ ីដរៀត្ដនាឹះដរ»។  

អាពូស័ហេយ៉ា ននិយយថា : 

«ខុ្ាំោា នពក្យអេ ីអាចនិយយព៊ីរញ្ជា

ដនឹះ ដប្ៅព៊ីពក្យដនឹះដ ើយ»។ ដ្ 

សួរថា 

:«ដត្ើពួក្អនក្ដធេ ីសប្ង្ហគ មជាមួយដ្

ដរ?»។ ខុ្ាំដ ា្ ើយថា :«បារដធេ ី»។ 

ដ្សួរថា 

:«ដត្ើសប្ង្ហគ មររស់ពួក្អនក្ជាមួយដ្

មនសភាពយ៉ា ងណាដ រ?»។ 

ខុ្ាំប្បារ់ថា : « 



 

 

 

សប្ង្ហគ មមនការ ន ឹះច្ចញ់មន ក្់មាង។ 

មាងដ្ ន ឹះដយើង មាងដយើង ន ឹះដ្»។ 

ដ្សួរថា :« 

ដត្ើដ្ដប្រើពួក្អនក្ឱយដធេ ីអេ ី? »។ 

ខុ្ាំប្បារ់ថា :«ដ្និយយថា ចូរដោរព

សកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះដត្មួយ្ត់្។ 

ចូរក្ ាំដោរពរូជាអេ ីដែសងរមួចាំ ដណក្

ជាមួយប្រង់។ 

ចូរដបាឹះរង់ដច្ចលនូវអេ ីដ លជាដក្រ ូ

នត្តររស់ពួក្អនក្។ 

ដ្ដប្រើឱយដយើងថាេ យរងគ ាំ 

ររចិ្ចា ្ប្រពយ 

រក្ាខល នួមិនប្រប្ពរត្ាអាំដពើអបាយម 

ខ និងរារ់អានសាច់ញាត្ិ»។ 

ដសា ចដនាឹះបាននិយយដៅកាន់អនក្

រក្ដប្រថា 



 

 

 

:«ខុ្ាំសួរអនក្ព៊ីពូជអាំរូរររស់ដ្។ 

អនក្ប្បារ់ថា 

ដ្មនពូជអាំរូរខពង់ខពស់»។ 

លក្ខណៈដររដនឹះឯង 

ពួក្អនក្នាាំសារទាំង យដ លដ្រ

ញ្ជ នូមក្ស រធដត្មនពូជអាំរូរខពង់ខព

ស់។ ខុ្ាំសួរអនក្ថា 

ដត្ើមននរណានិយយពក្យដនឹះម ន

ដ្ដរ។ អនក្ប្បារ់ថា ដរ។ 

ខុ្ាំសូមប្បារ់ថា 

ដរើសិនជាមននរណាមន ក្់និយយ

ពក្យដនឹះម នដ្ 

ដនាឹះអនក្នរងនិយយថា 

ដ្និយយត្តមសមា ៊ីររស់អនក្ នរ។ 

ខុ្ាំសួរអនក្ថា 

ដត្ើជ៊ី ូនជ៊ីត្តររស់ដ្មនអនក្ដធេ ី



 

 

 

ដសា ចដរ។ អនក្ដ ា្ ើយថា ដរ។ 

សូមប្បារ់ថា 

ដរើសិនជាជ៊ី ូនជ៊ីត្តររស់ដ្ដធេ ីដសា

ច ខុ្ាំអាចថា 

ដ្ចង់ទមទររាជរលា ័ងកជ៊ី ូនជ៊ីត្ត

ររស់ដ្មក្វញិ។ ខុ្ាំសួរអនក្ថា 

ដត្ើពួក្អនក្ធាា រ់ដច្ចរដ្ថា 

ជាមន សសដបាក្ប្បាស់ម ននរងដ្និ

យយពក្យដនឹះដរ? អនក្ប្បារ់ថា ដរ។ 

ខុ្ាំ រងថា 

ដ្មិនរនសល់សាា ក្សាន មក្ ហក្ចាំ

ដពឹះមន សសដោក្ដរ 

ព៊ីដប្ពឹះវារ៊ី ូចជាក្ ហក្អល់ដ ឹះដ 

រ។ ខុ្ាំបានសួរអនក្ថា 

ដត្ើពួក្អនក្ដ ើរត្តមជាមន សសមនវ

ណណ ៈខព ង់ខពស់ឬវណណ ៈតូ្ចទរ? 



 

 

 

អនក្ប្បារ់ថា 

ពួក្អនក្ដ ើរត្តមជាមន សសវណណ ៈតូ្ច

ទរ។ 

ដររដនឹះឯងពួក្អនក្ដ ើរត្តមពួក្អន

ក្នាាំសារ។ ខុ្ាំសួរអនក្ថា 

ដត្ើពួក្ដ្ដក្ើនដ ើងឬែយច ឹះ? 

អនក្ប្បារ់ខុ្ាំថា ពួក្ដ្ដក្ើនដ ើង។ 

 ូដចនឹះឯង 

ដរឿងរ៉ាវជាំដនឿ្ឺដក្ើនដ ើងរហូត្ ល់

ដពញលលក្ខណៈ។ ខុ្ាំសួរអនក្ថា 

ដត្ើមនអនក្ដបាឹះរង់ដប្កាយដពលចូ

លរចួដដ្ឋយសារខរងសមាដរ? 

អនក្ប្បារ់ថា ដរ។ ដររដនឹះឯងជាំដនឿ 

ដៅដពលភាពរកី្រាយននជាំដនឿចូល

ប្ជារ ល់ក្ន ុង ួងចិត្ា។ ខុ្ាំសួរអនក្ថា 

ដត្ើដ្ក្បត្់នរងក្ិចាសនាដរ។ 



 

 

 

អនក្ប្បារ់ថា ដរ។ ដររដនឹះឯង 

ពួក្អនក្នាាំសារមិនដ លក្បត់្នរងកិ្

ចាសនាដរ។ ខុ្ាំសួរអនក្ថា 

ដត្ើដ្ដប្រើពួក្អនក្ឱយដធេ ីអេ ី? 

អនក្ប្បារ់ថា 

ដប្រើឱយពួក្អនក្ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអ

ល់ដ ឹះ 

មិនដោរពរូជាអេ ីរមួចាំ ដណក្ជាមួយ

ប្រង់ 

ហមពួក្អនក្ព៊ីការដោរពរូជាររូសាំ

ណាក្។ 

ដ្ដប្រើពួក្អនក្ឱយថាេ យរងគ ាំប្ពឹះ 

ររចិ្ចា ្ប្រពយ 

រក្ាខល នួព៊ីអាំដពើអបាយម ខ។ 

ដរើសិនជាអេ ីដ លអនក្និយយដនាឹះជា

ការពិត្ 



 

 

 

្ឺដ្នរងប្្រ់ប្្ងក្ដនាងដ លខុ្ាំក្ាំ

ព ងអងគ ុយដនឹះ។ ខុ្ាំបាន រងចាស់ថា 

ររូដ្នរងដចញមក្។ 

ខុ្ាំមិននរក្សាា នថា 

ដ្ដចញមក្ព៊ីក្ន ុងចាំដណាមពួក្អនក្

ដសាឹះ។ ដរើដទឹះជាខុ្ាំ រងថា 

ការដធេ ី ាំដណើរដៅរក្ដ្មនឧរស គ្  

និងមនការលាំបាក្យ៉ា ងណា 

ក្៏ខុ្ាំដៅដត្ជមនឹះប្្រ់ឧរស គ្ដ ើមប៊ី

ដៅជួរដ្។ ដរើសិនជាខុ្ាំដៅជាមួយ

ដ្ ខុ្ាំនរងោងបារដជើងឱយដ្។ 

រនាា រ់មក្ 

ដសា ចដហរកឹ្ បានដៅឱយដ្យក្សា

រររស់ដោក្មូហាំម៉ា ត្់ 

ដ លបានរញ្ជ នូដៅជាមួយរឹះយ៉ាឹះជូ

នថាេ យដសា ចព សរ៉ ដហើយ



 

 

 

ដសា ចអងគដនឹះបានរញ្ជ នូសារដៅថាេ

យដហរកឹ្ វញិ។ 

ដសា ចដនាឹះបានដរើក្សារអាន 

ក្ន ុងដនាឹះមនសរដសរថា :« 

ក្ន ុងប្ពឹះនាមអល់ដ ឹះ មហដមត្តា  

មហក្រ ណា 

អាំព៊ីមូហាំម៉ា ត្់ជាខុ្ាំរដប្មើ 

និងជាអនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះ 

ជូនចាំដពឹះដហរកឹ្ ដសាចអាណាចប្ក្

រ៉មូ(សូមសនា ិភាពដក្ើត្មន 

ចាំដពឹះអនក្ដ ើរត្តមការចងអ ុលរង្ហា

ញ)។  រនាា រ់មក្សូម

អាំពវនាវដោក្ក្ន ុងនាមឥសាា ម។ 

សូមដោក្មក្ចូលឥសាា ម 

្ឺដោក្នរងររួលបានសនា ិភាព។ 

អល់ដ ឹះនរងប្រទនែលរ ណយជូន



 

 

 

ដោក្ចាំនួនព៊ីរ ង។ 

ដរើសិនជាដោក្រ ិដសធដនាឹះ 

ដោក្នរងររួលែលបារអាំព៊ីប្រជារា

ស្រសា ររស់ដោក្។ 

ឱពួក្មា ស់្មព ៊ីរទ ាំង យ 

ចូរនាាំោន មក្រក្ពក្យ

មួយម៉ា ត់្ដ លមនសមភាពរវាងពួ

ក្ដយើងនរងពួក្អនក្ 

្ឺពួក្ដយើងមិនដោរពសកាក រៈ 

ដលើក្ដលងដត្ចាំដពឹះអល់ដ ឹះ។ 

ពួក្ដយើងមិនដោរពរូជាអេ ីរមួជាមួ

យប្រង់ 

ដហើយពួក្ដយើងមិនយក្ោន ឯងដធេ ី

ជាប្ពឹះដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ។ 

ដរើសិនជាពួក្អនក្ដររខនងមិនប្ពម



 

 

 

ររួល ចូរដធេ ីសាក្ស៊ីថា 

ពួក្ដយើង្ឺជាពួក្អនក្មូសា ៊ីម»។ 

       សាក្ស៊ីអនក្ែសពេែាយសាសនាប្្ិ

សា  ជនជាត្ិអង់ដ ា្សដឈាា ឹះ 

ចនសាន់ ដ លដោក្បាននិយយថា 

:«ដប្កាយដពលអានយ៉ា ងពិសាា រព៊ីខា រម

សារឥសាា ម ដោលការណ៍ឥសាា មក្ន ុង

ការរដប្មើ ល់រ គ្ល និងសងគម 

ភាពយ ត្ា ិធម៌ាក្ន ុងការក្សាងសងគម

អាប្ស័យដលើសមភាព និង

ជាំដនឿដលើឯក្ដរវៈ។ ខុ្ាំដឃើញថា 

ខល នួខុ្ាំក្ាំព ងប្ត្វូជាំរ ញដៅរក្ឥសាា ម

ទាំងប្បាជាា សាា រត្៊ី 

និងប្ពលរងវញិ្ជា ណររស់ខុ្ាំ។ 

ខុ្ាំបានសបែសនាចាំដពឹះអល់ដ ឹះថា 

ច្ចរ់ព៊ីនែៃដនឹះត្ដៅ 



 

 

 

ខុ្ាំនរងត្តាំងខល នួជាអនក្ែសពេែាយសា

សនាឥសាា ម 

ែសពេែាយព៊ីការចងអ ុលរង្ហា ញឥសាា

មដៅរូទាំងសក្លដោក្។ 

       ពិត្ណាស់ 

ោត់្បានឈាន ល់ដសចក្ា ៊ីដជឿដនឹះ 

រនាា រ់ព៊ីោត្់បានដធេ ីការសិក្ាប្សាវ

ប្ជាវអាំព៊ីសាសនាប្្ិសាយ៉ា ងស ៊ីជដប្ៅ។ 

ោត់្បានរក្ដឃើញថា 

សាសនាដនឹះព ាំបានដ ា្ ើយត្រនរងច

មៃល់ររស់ោត្់ជាដប្ចើន 

ដ លដក្ើត្មនក្ន ុងជ៊ីវតិ្រស់ដៅររស់

មន សស។ 

ោត់្ច្ចរ់ដែាើមមនការសងស័យ 

រនាា រ់មក្ោត់្បានសិក្ាប្សាវប្ជាវ

ព៊ីលរធិក្ ាំម៉ា យន៊ីស 



 

 

 

និងសាសនាប្ពឹះព រធ។ 

ក្ន ុងលរធិទ ាំងព៊ីរដនឹះ 

ោត់្ព ាំរក្ដឃើញអេ ីដ លោត្់ចង់បាន

។ រនាា រ់មក្ 

ោត់្បានសិក្ាប្សាវប្ជាវអាំព៊ី

សាសនាឥសាា មយ៉ា ងស ៊ីជដប្ៅ។ 

ោត់្មនការដជឿជាក្់ចាំដពឹះសាស

នាដនឹះ ដហើយបានដធេ ីការែសពេែាយ 

និងអាំពវនាវមន សសឱយកាន់ត្តមសា

សនាដនឹះ។ 

រញ្ារ់ការរញ្ជ នូអនក្នាាំសារ 

       ការរក្ប្សាយខ្ជងដលើ 

រង្ហា ញព៊ីសចាភាពននការរញ្ជ នូពួក្

ណាព៊ី សញ្ជា ភសត ុត្តង 

និងអាំណឹះអាំណាងរញ្ជា ក្់ព៊ីភាពកាា



 

 

 

យជាណាព៊ីររស់មូហាំម៉ា ត្់។ 

ម ននរងនិយយអាំព៊ីរញ្ជា រញ្ារ់ការ

រញ្ជ នូអនក្នាាំសារ ច្ចាំបាច់ប្ត្វូ រងថា 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ព ាំបានរញ្ជ នូ

អនក្នាាំសារមក្ដរ

ល ឹះប្ត្តដត្ក្ន ុងរ ពេដហត្ ណាមួយ ូច

ខ្ជងដប្កាម៖ 

       ១. 

ជាសារដ លដ្រញ្ជ នូមក្ជាពិដសស

សប្មរ់ជាតិ្សាសន៍ណាមួយ។ 

ដ្មិនរង្ហគ រ់អនក្នាាំសារដនាឹះឱយែស

ពេែាយសារដនឹះដៅកាន់ជាត្ិសាសន៍

 នរដ លដៅជារ់ដក្បរខ្ជងោន ដរ។ 

 ូដចនឹះ 

ប្រង់នរងរញ្ជ នូអនក្នាាំសារដែសងដរៀ



 

 

 

ត្ជាពិដសសសប្មរ់ជាត្ិសាសន៍ដែស

ងដរៀត្។ 

       ២. 

សាសនាដ លណាព៊ីម នៗបាននាាំមក្

ដនាឹះ ប្ត្ូវដ្ដបាឹះរង់ដច្ចល 

ដលងមនអនក្សិក្ាដរៀនសូប្ត្។ 

 ូដចនឹះ 

អល់ដ ឹះប្រង់រញ្ជ នូណាព៊ីមន ក្់ដរៀត្ 

ដ ើមប៊ីរដប្ងៀនមន សសសាដ ើងវញិអាំ

ព៊ីសាសនាររស់ពួក្ដ្។ 

       ៣. 

ក្បួ នចារ់ដ លណាព៊ីម ននាាំមក្ម

នស ពលភាពសប្មរ់ដត្មន សសជាំនា

ន់ោត្់ 

មិនសក្ា ិសមសប្មរ់សម័យដប្កាយ



 

 

 

ដរ។  ូដចនឹះ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់រញ្ជ នូអនក្នាាំសារ

ដែសងដរៀត្នាាំសារ 

និងក្បួ នចារ់ដ លសក្ា ិសមនរងស

ម័យកាល និងរ៊ីក្ដនាងដនាឹះ។ 

ពិត្ណាស់្ត្ិរណឌ ិត្ររស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ត្ប្មូវឱយណាព៊ីមូហាំម៉ា ត់្នាាំសារមួយ

ដ លសប្មរ់មន សសរូដៅក្ន ុងសក្ល

ដោក្ប្រកាន់ត្តម 

មនស ពលភាពសប្មរ់ប្្រ់សម័យ

កាល និងប្្រ់រ៊ីក្ដនាង។ 

ប្រង់អភិរក្សការពរមិនឱយមនបារ

ន ក្ខេក់្ណាមួយមក្លួចផ្លា ស់រត រូ 

ដក្ដប្រសាសនាដនឹះដ ើយ។ 

ក្ន ុងរាំណងរក្ាសារដនឹះឱយដៅ្ង់វ



 

 

 

ងសសថ ិត្ដសថ រសប្មរ់ដរៀរចាំជ៊ីវតិ្រស់

ដៅររស់មន សសប្ជឹះសាអ ត្ព៊ីក្ដមអល

ននការផ្លា ស់រត រូ និងការដក្ដប្រ។ 

ដហត្  ូដចនឹះ 

ដរើរអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ច្ចត់្រ ក្

សារដនឹះ ជាសារច ងដប្កាយរងអស់។ 

       លក្ខណៈពិដសសដ លអល់ដ ឹះជា

មា ស់ប្រង់បានប្រទនចាំដពឹះមូហាំ

ម៉ា ត្់ 

្ឺដោក្ជាណាព៊ីច ងដប្កាយរងអស់ 

ោា នណាព៊ីែា៊ីរនាា រ់ព៊ីោត្់។ 

ដប្ពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់រញ្ារ់សា

រទាំង យ រញ្ារ់ការរញ្ាត្ា ិចារ់ 

និងរញ្ារ់ការរញ្ជ នូណាព៊ីប្ត្រមសម័

យកាលររស់ដោក្។ 

ភាពកាា យជាណាព៊ីររស់ដោក្បាន



 

 

 

និមិត្ាដ ើងយ៉ា ងជាក់្ដសា ងដដ្ឋយ ាំ

ណរងលអអាំព៊ីដយស ូ ដ លនិយយថា : « 

ដត្ើពួក្អនក្ពិត្ជាមិនបានអាន

ដសាឹះដរឬថា ក្ន ុង្មព ៊ីរទ ាំង យ 

  ាំែាដ លពួក្ជាងបានរ ិដសធ

មិនប្ពមសាងសង់ដនាឹះ 

្ឺសសរប្ រ្ឹះដៅប្ត្ង់ប្ជងុដនាឹះ»។ 

សងឃប្្ិសាសាសនាមន ក្់ដឈាា ឹះ 

អ ៊ីប្ពហ ៊ីមអាល់ខល៊ីល 

ដ លដប្កាយមក្ដោក្បានចូលឥ

សាា ម ដោក្បាននិយយថា 

អត្ថររដនឹះប្សរជាមួយនរងប្រសា

សន៍ររស់ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត់្ដ លបាន

ដរៀររារ់អាំព៊ីខល នួឯងថា : 

عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 

) إن مثلي مثل األنبياء صلى هللا عليه وسلم قال 



 

 

 

له إل من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجم

موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به 

ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة ؟ 

صحيح  قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين (

 البخاري.

មនន័យថា : « 

ររូខុ្ាំដប្រៀរជាមួយនរងពួក្ណាព៊ីម ន

ៗ  ូចជារ រសមន ក់្សាងសង់ែាឹះមួយ

។ ដ្បានត្ រដត្ងយ៉ា ងលអ ប្រណ៊ីត្ 

ដលើក្ដលងដត្ក្ដនាងការ៉មួូយដៅប្ត្

ង់ប្ជងុខ្ជងដនាឹះព ាំទន់បានដរៀរ។ 

មន សសទាំង យដ ើរដមើល 

នាាំោន ដសៃ ើចសរដសើរទ ាំងអស់ោន  

ដហើយនាាំោន និយយថា 

ដហត្ អេ ីបានជាដ្មិនដរៀរការ៉ដូៅ

ប្ត្ង់ដនាឹះ? ោត់្បានមនប្រសាស



 

 

 

ន៍ថា :« ខុ្ាំជាការ៉ដូនាឹះ 

ដហើយខុ្ាំជាណាព៊ីច ងដប្កាយរងអស់»។ 

       ដហត្  ូដចនឹះ 

ដរើរអល់ដ ឹះជាមា ស់បានប្រទន្

មព ៊ីរមក្ឱយណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់ 

ជា្មព ៊ីរមួយ

ដ លប្្រ ណា រ់ដលើ្មព ៊ីរសម័យម ន

។ ដ្ច្ចត្់រ ក្្មព ៊ីរម នៗជាដមឃៈ 

ដហើយក្បួ នចារ់ក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះ

ល រដច្ចលនូវក្បួ នចារ់្មព ៊ីរម នៗ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ធានាអភិរក្ស

សាសនាដនឹះ ដហើយប្ត្វូ

បានដ្ដែារឱយោន ជារនារនាា រ់។ 

្មព ៊ីរអាល់្ួរអានប្ត្វូបានដែារឱយោន

ជារនារនាា រ់ទ ាំងសដមាង 

និងតួ្អក្សរ 



 

 

 

 ូចជាដ្បានដែារធមារ ិរត្ា ិនិយ

មររស់ោត់្ទាំងពក្យសមា ៊ី 

និងការប្រត្ិរត្ា ិ 

្ឺជាការដែារឱយោន រនារនាា រ់ត្តមលាំ

ដ្ឋរ់លាំដដ្ឋយ។ 

មា៉ាងដរៀត្ការដែាររដរៀរននកាប្រត្ិ

រត្ា ិក្បួ នចារ់ ការដោរពប្រត្ិរត្ា ិ 

ធមារ ិរត្ា ិនិយម 

និងចារ់រញ្ាត្ា ិដែសងៗ 

ននសាសនាដនឹះ 

្ឺជាការដែារឱយជារនារនាា រ់ត្តមលាំ

ដ្ឋរ់លាំដដ្ឋយ។ 

       ចាំដពឹះអនក្ដ លបានអានក្ាំណ

ត់្ប្ត្តជ៊ីវប្រវត្ា ិ 

និងធមារ ិរត្ា ិនិយមររស់ណាព៊ីមូ

ហាំម៉ា ត់្នរងបាន រងថា 



 

 

 

ពួក្សហការរីរស់ោត់្បានរក្ាស

ប្មរ់មន សសជាតិ្នូវប្្រ់សាថ នភាព

ទាំងអស់ននការរស់ដៅររស់ណាព៊ីមូ

ហាំម៉ា ត្់ទ ាំងពក្យសមា ៊ី 

និងការប្រប្ពរត្ាររស់ោត់្។ 

ពួក្ដ្បានចមាងការដោរពប្រតិ្រ

ត្ា ិ ការត្ស ូ  

និងការសូប្ត្ធម៌ាររស់ោត្់រំឭក្ ល់

អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

និងស ាំអភ័យដទសព៊ីប្រង់។ 

រង្ហា ញព៊ីររក្ចិត្ាសរបុ រស 

ដសចក្ា ៊ីកាា ហន 

ការរស់ដៅប្រច្ចាំនែៃជាមួយនរងពួក្

សហការរីរស់ោត់្ និង

ពួក្ប្រតិ្ភូដ លមក្ជួរោត់្។ 

ពួក្ដ្បានចមាងរ ក្ែងដ រអាំព៊ី



 

 

 

ភាពសរាយរកី្រាយ 

និងការដក្ើត្រ ក្ខ ររស់ោត្់។ 

ការដធេ ី ាំដណើរ 

និងការសាន ក្់ដៅែាឹះររស់ោត់្ 

រដរៀរហូរច ក្ ការដសា ៀក្ពក្់ 

ការចូលដ្ង 

និងការដងើរព៊ីដ្ងររស់ោត់្។ 

ដរើសិនជាអនក្ រងព៊ីដរឿងរ៉ាវទាំងដនឹះ 

អនក្នរងដជឿជាក្់ថា 

សាសនាដនឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់បានអ

ភិរក្ស និងដែរក្ាឱយដៅ្ង់វងស 

ដហើយអនក្នរង រងដរៀត្ថា 

ោត់្្ឺជាណាព៊ី 

និងជាអនក្នាាំសារច ងដប្កាយរងអស់។ 

ព៊ីដប្ពឹះ

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ



 

 

 

លប្បារ់ដយើងអាំព៊ីអនក្នាាំសារច ង

ដប្កាយរងអស់ដនឹះថា : 

چ 

ا د           َكانَ   مَّ ن  أََحد    أَبَا  ُمَحمَّ َجاِلُكم    ّمِ َولَكِ   ّرِ

ُسولَ    ن ِ   رَّ سورة          ۆئ چ  َوَخاتَمَ   للاَّ

 ٤٠األحزاب: 

មនន័យថា : 

«មូហាំម៉ា ត្់ព ាំដមនជាឪព ក្ររស់រ រ

សណាមន ក្់ក្ន ុងចាំដណាមពួក្អនក្។ 

ក្៏រ៉ា ដនា ដ្ជាអនក្នាាំសារររស់អល់

ដ ឹះ 

និងជាណាព៊ីច ងដប្កាយរងអស់»។  

ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់បានមនប្រសាសន៍

អាំព៊ីខល នួររស់ោត្់ថា : 



 

 

 

ن رسول هللا صلى هللا عليه عن أبي هريرة أ

)وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي وسلم قال : 

 صحيح مسلم. النبيون (

មនន័យថា : 

«ដ្រញ្ជ នូខុ្ាំដៅកាន់មន សសដោក្រូ

ដៅ 

ដហើយដ្រញ្ារ់ការរញ្ជ នូពួក្ណាព៊ី

ប្ត្រមររូខុ្ាំ»។ 

       ឥ ូវដនឹះជាដពលប្ត្វូពនយល់រក្

ប្សាយព៊ីអត្ាន័យ ប្រភព 

មូលដ្ឋា នប្្រឹះ និងឋានាន ប្ក្ម 

ននសាសនាឥសាា ម។ 

ពនយល់ពក្យឥសាា ម 



 

 

 

       ដរើសិនជាអនក្អានសាដ ើងវញិ

ដៅក្ន ុងវចនាន ប្ក្មភាសាដែសងៗ 

អនក្នរង រងថា ពក្យថា    «ឥសាា ម» 

មនន័យថា : ការសាា រ់រង្ហគ រ់ 

ការប្ពមច ឹះចូល 

ការដោរពប្រណិរ័ត្ន៍ 

ការប្រ្ល់ខល នួ ការ

អន វត្ាត្តមការរង្ហគ រ់ 

និងការហមឃាត្់ដដ្ឋយោា នការប្រ

ដក្ក្ជាំទស់។ ពិត្ណាស់ អល់ដ ឹះជា

មា ស់ប្រង់បានឱយដឈាា ឹះសាសនា ៏ម

នសចាភាពដនឹះថា «ឥសាា ម»។ 

ព៊ីដប្ពឹះឥសាា ម ្ឺជាសាសនា

ដ លដោរពប្រណិរ័ត្ន៍អល់ដ ឹះ 

អន វត្ាត្តមរររញ្ជា ររស់ប្រង់ដដ្ឋ

យោា នការប្រដក្ក្ជាំទស់។ 



 

 

 

ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្រង់ 

ដដ្ឋយដសចក្ា ៊ីប្ជឹះថាា  

ដជឿជាក្់ចាំដពឹះ ាំណរងររស់ប្រង់ 

និងមនជាំដនឿចាំដពឹះប្រង់។ 

ដឈាា ឹះឥសាា មបានកាា យជារញ្ាត្ា ិស

មគ ល់សប្មរ់សាសនាដ លអនក្នាាំសា

រដឈាា ឹះ «មូហាំម៉ា ត្់»។ 

អត្ថន័យននឥសាា ម 

       ដហត្ អេ ីបានជាដ្ឱយដឈាា ឹះសាស

នាដនឹះថា«ឥសាា ម»? ពិត្ណាស់ 

សាសនាដែសងៗដៅដលើ

ភពដែន ៊ីទាំងមូល 

បានរញ្ាត្ា ិដៅដឈាា ឹះដែសងៗោន ។ 

ជួនកាលដៅត្តមដឈាា ឹះ

ររស់រ គ្លពិដសស 



 

 

 

ឬជនជាតិ្ណាមួយ ូចជា 

សាសនាប្្ិសាយក្ដឈាា ឹះមក្ព៊ីពក្យ

ដ ើឆ្ក ង 

សាសនាប្ពឹះព រធដៅត្តមដឈាា ឹះអនក្

សាថ រនិក្សាសនាដនឹះ្ឺប្ពឹះព រធសម

ណដោត្ាម។ សាសនាហារ៉ាដ សរ៊ី 

ដ្លប៊ីដៅដឈាា ឹះដនឹះ 

ព៊ីដប្ពឹះអនក្ដ លរដងក ើត្្ឺដឈាា ឹះ 

ហារ៉ាដ សត្៍។  ូចោន ដ រ 

សាសនាជេីហេបានដក្ើត្ដ ើងក្ន ុងចាំ

ដណាមក្ លសមព ័នធអ ៊ីប្សាដអលមួយ

ដឈាា ឹះថា«យ៉ា ហូហា» 

ដហើយដ្ក្៏នាាំោន ដៅសាសនាដនឹះថា

យ៉ា ហូរ៊ីយ៍។ល។ 

ដលើក្ដលងដត្សាសនាឥសាា ម 

ព ាំបានសនាត្ដៅត្តមដឈាា ឹះរ គ្ល



 

 

 

ណាមន ក្់ដរ 

ដហើយក្៏មិនសនាត្ដៅត្តមជនជាត្ិ

ណាមួយដ រ។ 

ដឈាា ឹះដនឹះរញ្ជា ក្់ព៊ីលក្ខណៈពិដសសរ

រស់ខល នួ 

ដ លមនខា រមសារដកាា ររមួក្ន ុងពក្យ

ឥសាា មដនឹះដត្មាង។ 

អត្ថន័យដ លដសាងដ ើងដចញព៊ី

ដឈាា ឹះដនឹះ 

ព ាំទក្់រងនរងការរដងក ើត្ររស់រ គ្

លណាមន ក្់ 

ដហើយក៏្មិនចាំដពឹះជនជាតិ្ណាមួយ

ក្ាំណត់្ដ រ។ ត្តមពិត្ 

ដោលដៅររស់សាសនាឥសាា ម 

្ឺចង់ឱយមន សសទាំងអស់ដៅដលើភព

ដែន ៊ីដនឹះប្រកាន់យក្ជាលក្ខណៈឥ



 

 

 

សាា ម។  ូដចនឹះ អនក្ណាក្៏ដដ្ឋយ 

ឱយដត្មនលក្ខណៈសមបត្ា ិដនឹះ 

ដទឹះជាព៊ីអត្៊ីត្កាលឬដពលរចច ុរប

ននយ៉ា ងណាក្៏ដដ្ឋយ្ឺដ្ជាមូសា ៊ីម។ 

មា៉ាងដរៀត្ 

ចាំដពឹះអនក្ដ លនរងកាន់ត្តមសាស

នាដនឹះ 

ដៅដពលអនា្ត្ក្៏នរងកាា យជាមូ

សា ៊ីម ូចោន ដ រ។ 

ធាត្ ពិត្ននឥសាា ម 

       ជារូដៅ 

អេ ីៗប្្រ់យ៉ា ងដៅក្ន ុងដោក្ដនឹះ 

ដោរពដៅត្តមក្បួ នចារ់ជាក្់ោក្់ 

និង

ដោរពត្តមប្ក្រត្យប្ក្មក្ាំណត់្មួយ។ 



 

 

 

ប្ពឹះអារិត្យ ប្ពឹះចស្រនា  ផ្លក យ ដែន ៊ី 

ដោរពត្តមក្បួ នចារ់ ត្តម

ឋានាន ប្ក្ម។ 

សភាវៈទាំងដនឹះមិនអាចច្ចក្ឆ្ៃ យ

ព៊ីប្ក្រត្យប្ក្មទាំងដនឹះ 

សូមប៊ីដត្រ៉ា នមួយសរនសសក្់។ 

 ូចោន ដ រមន សស 

ដរើសិនជាដ្ពិនិត្យពិច្ចរណាដលើខល នួ

ឯង ដ្នរងដឃើញចាស់ថា 

ខល នួដ្ក្៏ដោរពត្តមប្ក្រត្យប្ក្មររស់

អល់ដ ឹះយ៉ា ងដពញលក្ខណៈ។ 

ខល នួដ្មិន ក្ ដងា ើម មិនមន

អារមាណ៍ដប្សក្ររក្ ឃាា នចាំណ៊ីអាហរ 

ប្ត្វូការពនា ឺ និងក្ដៅា  

ដលើក្ដលងដត្ប្សរត្តមប្ក្រត្យប្ក្មក្ាំ

ណត្់ររស់



 

 

 

ប្ពឹះជាមា ស់ដ លប្រង់បានដរៀរចាំស

ប្មរ់ជ៊ីវតិ្រស់ដៅររស់ដ្។ 

មា៉ាងវញិដរៀត្ 

អវយវៈខល នួប្បាណររស់ដ្ទាំងមូល

ក្៏សាា រ់រង្ហគ រ់ត្តមប្ក្រត្យប្ក្មដនឹះែ

ងដ រ។ ប្្រ់ក្ិចាការទាំង យ

ដ លអវយវៈ ខល នួប្បាណដធេ ីចលនា 

្ឺជាការប្រត្ិរត្ា ិអេ ីដ លអល់ដ ឹះជា

មា ស់បានសដប្មច។ 

       ប្ក្រត្យប្ក្មក្ាំណត្់ដនឹះប្្រ់លក្ខ

ណៈ 

ដ លច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្ដោរពត្តមដៅ

ក្ន ុងដោក្ដនឹះ 

មិនអាចប្រដក្ក្បានដ ើយ 

រារ់រញ្ច លូទាំងភពផ្លក យ ៏ធាំរាំែ ត្ 

រហូត្ ល់អាតូ្ម ៏តូ្ចរាំែ ត្ដៅដលើ



 

 

 

ដែន ៊ី។ 

ដនឹះ្ឺជាការក្ាំណត្់ររស់ប្ពឹះជាមា ស់

ដ លមនអាំណាច 

និងអាន ភាពខ្ជា ាំងកាា ។ 

ដរើសិនជាអេ ីប្្រ់

យ៉ា ងដៅដលើដមឃទាំងប្បាាំព៊ីរជាន់ 

ដៅដលើដែន ៊ី 

និងអេ ីៗដ លដៅចដនាា ឹះភពទាំងព៊ីរ

ដោរពត្តមប្ក្រត្យប្ក្មដនឹះ ពិត្ណាស់ 

ពិភពដោក្ទាំងមូលសាា រ់រង្ហគ រ់ត្ត

មប្ពឹះជាមា ស់ ៏មនអាំណាចដ លប្រ

ង់បានក្ាំណត្់ដ ើង 

ដហើយប្រត្ិរត្ា ិត្តមការរង្ហគ រ់ររស់

ប្រង់។  ដយងត្តមខា រមសារដនឹះ 

រង្ហា ញឱយដឃើញថា 

ឥសាា ម្ឺជាសាសនាសប្មរ់ចប្ក្វា



 

 

 

លទាំងមូល ព៊ីដប្ពឹះឥសាា មមនន័យ

ថា :« ការសាា រ់រង្ហគ រ់ 

ការប្ពមច ឹះចូល 

ការដោរពប្រត្ិរត្ា ិត្តមរររញ្ជា  

និងការហមឃាត្់ររស់ប្រង់ដដ្ឋយ

ោា នការប្រដក្ក្ជាំទស់» 

 ូចដ លអនក្បានប្ជារព៊ីខ្ជងដ ើម

ប្សារ់។ ប្ពឹះអារិត្យ ប្ពឹះចស្រនា  

ដែន ៊ីសាា រ់រង្ហគ រ់ត្តមប្រង់។ ខយល់ 

ររក្ ពនា ឺ ភាពងងរត្ 

និងក្ដៅា សាា រ់រង្ហគ រ់ត្តមប្រង់។ 

ដ ើមដ ើ ែា 

សត្េពហនៈសាា រ់រង្ហគ រ់ត្តមប្រង់។ 

សូមប៊ីដត្មន សសដោក្ដ លមិនសាគ ល់

ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ខល នួ 

ប្រដក្ក្មិនប្ពមដជឿចាំដពឹះប្រង់ 



 

 

 

រ ិដសធចាំដពឹះសញ្ជា ភសត ុត្តងររស់

ប្រង់ ឬដោរពរូជា

អនក្ដែសងដប្ៅព៊ីប្រង់ 

ដោរពពហ ដរពរមួជាមួយប្រង់ 

ក្៏ខល នួដ្ដៅដត្សាា រ់រង្ហគ រ់ត្តមប្រ

ង់ដដ្ឋយសភាវ្តិ្ររស់ដ្ដ លប្រង់

បានរដងក ើត្មក្។ 

       ដរើសិនជាអនក្បានយល់ព៊ីរញ្ជា

ដនឹះ 

ចូរនាាំោន ពិនិត្យសដងកត្ដលើរញ្ជា ររស់

មន សសដយើងវញិមាង។ 

ដយើងនរងដឃើញថា 

មន សសដោក្ក្ាំព ងប្រ មនរងរញ្ជា

ប្រទញប្ររង់ចាំនួនព៊ីរ្ឺ៖ 



 

 

 

       រ៊ី១. 

និសស័យព៊ីក្ាំដណើត្ដ លអល់ដ ឹះជា

មា ស់ 

ប្រង់បានរដងក ើត្មន សសក្ន ុងនិសស័យ

ដនឹះ្ឺការសាា រ់រង្ហគ រ់ 

ប្ពមច ឹះចូលចាំដពឹះអល់ដ ឹះ។ 

ការប្សោញ់ដពញចិត្ានរងការដោរព

សកាក រៈចាំដពឹះប្រង់ រូជាចាំដពឹះប្រង់។ 

មា៉ាងដរៀត្ 

ប្សោញ់នូវអេ ីដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់

ប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យននសចាភាព 

ក្ សលធម៌ា និងភាពដសាា ឹះប្ត្ង់។ 

ដលើសព៊ីដនឹះ 

ដ្សអរ់ដខព ើមចាំដពឹះអេ ីដ លអល់ដ ឹះ

ជាមា ស់ ប្រង់មិនសពវ ប្ពឹះរ័យ 

 ូចជាអាំដពើអសចាភាព 



 

 

 

អាំដពើអក្ សល អាំដពើឧប្ក្ិ ា 

និងអាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ា។ 

អេ ីៗដ លជារ់ពក្់ព័នធនរងនិសស័យ

ដនឹះ ូចជា ការប្សោញ់ប្រពយសមបត្ា ិ 

ប្សោញ់ប្្ួសារ ប្រពនធកូ្ន 

ចាំណង់ចាំណូលចិត្ាមហ រូអាហរ 

និងការដរៀរការមនប្្ួសារ។ 

ការង្ហរដែសងៗដរៀត្ដ លទមទរឱយ

អវយវៈននខល នួប្បាណដធេ ីចលនាត្តម

តួ្នារ៊ីររស់ខល នួ។  

       រ៊ីព៊ីរ. រាំណងប្បាថាន  

និងជដប្មើសររស់មន សស។ ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បាន

រញ្ជ នូពួក្អនក្នាាំសារ 

ដហើយប្រង់បានប្រទនប្ពឹះ្មព ៊ីរច ឹះម

ក្ ដ ើមប៊ីដវក្ដញក្រវាងសចាភាព 



 

 

 

និងអសចាភាព 

ដរងដចក្រវាងការចងអ ុលរង្ហា ញ 

និងការវដងេង លអនិងអាប្ក្ក្់។ 

ប្រង់បានប្រទនរដនថមដរៀត្នូវរ

ញ្ជា  

និងការយល់ រងដ ើមប៊ីឱយមន សសម

នចក្ខ ុ វសិ័យយល់ចាស់ព៊ីជដប្មើស

ររស់ខល នួ។ 

ដរើសិនជាដ្ចង់ដប្ជើសដរសីែល វូលអ  

្ឺដ្ដ ើរែល វូលអ ។ 

ជាែល វូដ លនាាំដ្ដឆ្ព ឹះដៅរក្សចាភា

ពនិងការចងអ ុលរង្ហា ញ។ 

ដរើសិនជាដ្ចង់ដប្ជើសដរសីែល វូអាប្ក្

ក្់្ឺដ្ដ ើរែល វូអាប្ក្ក្់។ 

ែល វូដនឹះនរងនាាំដ្ដឆ្ព ឹះដៅរក្អាំដពើអា

ប្ក្ក់្ និងការវនិាសមហនារាយ។ 



 

 

 

       ដរើសិនជាអនក្ប្ក្ដ ក្ដមើលដៅ

មន សសដោក្ដដ្ឋយប្រការរ៊ីមួយ 

អនក្នរងដឃើញថា 

ពួក្មន សសដក្ើត្មក្ប្ត្ូវរងខ ាំឱយររួល

យក្។ 

ដក្ើត្មក្ច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្ដោរពត្តម

ោា នរ៊ីដ្ចដវស 

 ូចសត្េដោក្ នរដរៀត្។ 

       ដរើសិនជាដយើងប្ក្ដ ក្ដមើលប្រ

ការរ៊ីព៊ីរវញិ ដយើងដឃើញថា 

មន សសមនសិរធិដប្ជើសដរសីត្តមរាំណ

ងប្បាថាន ររស់ដ្។ 

ចង់កាា យជាអនក្មូសា ៊ីមឬជាអនក្ោា

នជាំដនឿ។  ូច

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

 ٣سورة اإلنسان: چ    ىئ           ىئ  ېئ  ېئ  چ ېئ

មនន័យថា 

:«ដ្អាចកាា យជាអនក្ រង  ្ណ 

និងអាចកាា យជាអនក្រមិល្ ណ»។ 

       ដហត្  ូដចនឹះ 

ដរើរអនក្ប្ររឹះដឃើញមន សសមនព៊ីរ

ប្រដភរ៖ 

       មន សសប្រដភររ៊ី១ 

ជាមន សសដ លសាគ ល់ប្ពឹះជាមា ស់ 

ប្រង់ជាអនក្រដងក ើត្ររូដ្។ មន

ជាំដនឿចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ 

ប្រង់ជាដសា ច ជាប្ពឹះដត្មួយ្ត់្ 

ដ លដ្ប្ត្វូដោរពរូជា។ 

ប្រត្ិរត្ា ិចារ់

រញ្ាត្ា ិររស់ប្រង់ក្ន ុងពិភពជ៊ីវតិ្ននជ



 

 

 

ដប្មើសររស់ដ្។ 

ប្ពឹះជាមា ស់បានរដងក ើត្ដ្មក្ក្ន ុង

និសស័យ

ដ លដោរពប្រត្ិរត្ា ិត្តមប្ពឹះររស់ខល ួ

ន ដដ្ឋយោា នការង្ហក្ដរ 

ប្រត្ិរត្ា ិត្តមការក្ាំណត្់ររស់ប្រង់។ 

ដនឹះ 

្ឺជាលក្ខណៈររស់អនក្មូសា ៊ីម ៏ដពញ

លក្ខណៈ 

ជួយរាំដពញរដនថម ល់ការចូលឥសាា

មររស់ដ្។ ពិត្ណាស់ 

ចាំដណឹះ រងររស់ដ្កាា យជាស ប្ក្រត្ប្ត្រ

មប្ត្វូ ព៊ីដប្ពឹះដ្សាគ ល់អល់ដ ឹះ

ជាមា ស់ 

ជាអនក្រដងក ើត្ររូដ្ដ លប្រង់បានរ

ញ្ជ នូពួក្អនក្នាាំសារ 



 

 

 

ដហើយប្រង់បានប្រទន ល់ដ្នូវស

មត្ថភាពចាំដណឹះ រង 

និងការសិក្ាដរៀនសូប្ត្។ 

ដ្បានកាា យជាមន សសដ លមន

រញ្ជា ស ប្ក្រត្ និង ា្ំនិត្ប្ត្រមប្ត្វូ។ 

ព៊ីដប្ពឹះខល នួដ្បានរប្ញ្ជា រចាំដណឹះ រ

ង ល់្ាំនិត្ររស់ដ្ 

ដហើយសដប្មចចិត្ាថា 

ដ្មិនដោរពរូជាដលើក្ដលងដត្ចាំ

ដពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ដត្មួយ្ត់្ 

ដ លប្រង់

បានប្រទន ល់ដ្នូវដរពដកាសលយ

ននការយល់ 

និងមនែេី្ាំនិត្ទក្់រងនរងរញ្ជា

ដែសងៗ។ សមា ៊ី

ររស់ដ្កាា យជាប្ត្រមប្ត្វូ 



 

 

 

ដពលពក្យពិត្ ព៊ីដប្ពឹះឥ ូវដនឹះ 

ដ្មិនររួលសាគ ល់មា ស់ណាដែសង

ដប្ៅព៊ីមា ស់ដត្មួយ្ត់្្ឺអល់ដ ឹះ។ 

ប្រង់បានប្រទន ល់ររូដ្នូវសមត្ថ

ភាព សមា ៊ី និងការនិយយ។ 

ជ៊ីវតិ្ររស់ដ្ហក់្រ៊ី ូចជាោា នសល់

អេ ីដប្ៅព៊ីភាពដរៀងប្ត្ង់ដនាឹះដ ើយ។ 

ព៊ីដប្ពឹះរាល់ជដប្មើសររស់ដ្ 

្ឺដោរពត្តមចារ់

រញ្ាត្ា ិររស់អល់ដ ឹះ។ រវាងររូដ្ 

និងសត្េដោក្ទាំង យ 

្ឺបានចងដមប្ត្៊ីភាពនរងោន ។ 

ព៊ីដប្ពឹះដ្ព ាំបានដោរពរូជា 

ដលើក្ដលងដត្ចាំដពឹះអល់ដ ឹះដ ល

ប្រក្រដដ្ឋយ្ត្ិរណឌ ិត្ 

ប្រង់មហសពេញ្្។ូ 



 

 

 

ប្រង់ជាប្ពឹះដ លមនសត្េដោក្ទាំង

 យសាា រ់រង្ហគ រ់ 

ត្តមប្ក្រត្យប្ក្មក្ាំណត្់ររស់ប្រង់ 

ដហើយប្រង់បានរដងក ើត្អេ ីៗទាំងអស់

ជាែលប្រដយជន៍សប្មរ់

មន សសដោក្។ 

ធាត្ ពិត្ននភាពោា នជាំដនឿ 

       ែទ យុព៊ីមន សសប្រដភររ៊ី១្ឺ 

ដៅមនមន សសមួយប្រដភរដរៀត្ 

ដក្ើត្មក្ដចឹះសាា រ់រង្ហគ រ់ 

ដហើយជ៊ីវតិ្រស់ដៅររស់ដ្សាា រ់រង្ហគ

រ់ត្តមប្ក្រត្យប្ក្មក្ាំណត្់ររស់ប្ពឹះ។ 

ដត្ររូដ្មិន រងថា 

ខល នួឯងសាា រ់រង្ហគ រ់ឬមិនយល់ព៊ីដរឿ

ងដនឹះ 



 

 

 

និងមិនសាគ ល់ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ខល នួ

ដត្មាង។ 

ររូដ្មិនមនជាំដនឿចាំដពឹះចារ់រ

ញ្ាត្ា ិររស់ប្រង់  មិនប្រតិ្រត្ា ិត្តមពួ

ក្អនក្នាាំសារររស់ប្រង់។ 

ររូដ្ព ាំបានដប្រើចាំដណឹះ រង 

និងរញ្ជា ដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់បាន

ប្រទន ល់ររូដ្ដនាឹះ 

ដ ើមប៊ីដសេ ងយល់ព៊ីអនក្ដ លបានរ

ដងក ើត្ររូដ្ 

រដងក ើត្ឱយដ្មនប្ត្ដចៀក្សាា រ់ 

មនដភនក្សប្មរ់ដមើល។ មិន

ដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ 

ដ្ដររជាប្រដក្ក្មិនប្ពមដជឿថា 

មនប្ពឹះ។ ដ្ 

ប្ក្អឺត្ប្ក្រមមិនប្ពមដោរពរូជាចាំ



 

 

 

ដពឹះប្រង់។ រ ិដសធមិនប្ពមដោរព

ប្រត្ិរត្ា ិត្តមចារ់រញ្ាត្ា ិររស់អល់

ដ ឹះ ដ លប្រង់បានប្រទន ល់

ដ្នូវការប្រតិ្រត្ា ិ 

និងជដប្មើស ៏ប្ត្រមប្ត្ូវននកាត្ពេកិ្ចា

ដែសងៗក្ន ុងជ៊ីវតិ្ររស់ដ្ 

ឬដ្ដោរពពហ ដរពរមួជាមួយនរង

ប្រង់។ 

ររូដ្រ ិដសធមិនប្ពមដជឿចាំដពឹះស

ញ្ជា ភសត ុត្តងទាំង យដ លរញ្ជា ក្់

ព៊ីភាពជាប្ពឹះជាមា ស់ដត្មួយ្ត់្ររ

ស់ប្រង់។ 

មន សសដ លមនលក្ខណៈដររដនឹះ 

្ឺជាមន សសដ លោា នជាំដនឿ។ 

ោា នជាំដនឿពក្យអារ៉ារ់ដៅថា «្ូហវ រួ 

 មនន័យថា : រិរបាាំង «(الكفر)



 

 

 

ឬប្្រ។  ូចជាដ្និយយថា : (كفر 

 : មនន័យថា (بثوبه درعه

ដ្ពក្់អាវប្្រព៊ីដលើអាវដប្កាឹះររស់

ដ្។  ូចោន ដ រ រ គ្លកាដហេ ៀរ 

្ឺជារ គ្លដ លបានរិរបាាំងនិសស័

យព៊ីក្ាំដណើត្ររស់ដ្ដដ្ឋយភាពអវ ិ

ជាា  និងភាពលៃង់ដលា ។ 

អនក្ រងចាស់ថាមន សសដក្ើត្មក្ក្ន ុ

ងនិសស័យឥសាា ម 

ដហើយអវយវៈខល នួប្បាណ

ររស់ដ្មិន ាំដណើរការ 

ដលើក្ដលងដត្ត្តមនិសស័យឥសាា ម។ 

ពិភពដោក្ទាំងមូលក្ាំព ង

 ាំដណើរការដៅជ ាំវញិខល នួររស់ដ្ 

្ឺ ាំដណើរការត្តមប្ក្រត្យប្ក្មននការ

សាា រ់រង្ហគ រ់។ ក្៏រ៉ា ដនាមន សសបាន



 

 

 

ដប្រើរបាាំងននភាពអវជិាា  

និងភាពលៃង់ដលា  

បាាំងប្្រដលើចក្ខ ុ វសិ័យដ លជានិសស័

យធមាជាត្ិ 

និងនិសស័យររស់ខល នួឯង។ 

អនក្ដឃើញថា ររូដ្មិនដប្រើក្មា ាំង 

ា្ំនិត្ និងចាំដណឹះ រង 

ដ ើមប៊ីដធេ ីអេ ីដប្ៅការប្រឆ្ាំងនរងនិសស័

យព៊ីក្ាំដណើត្ររស់ខល នួឯងដនាឹះដ ើយ

។ 

ដ្ោា នយល់ដឃើញអេ ីដប្ៅព៊ីការយល់

ែទ យុព៊ីនិសស័យដនឹះ 

និងោា នការដសេងរក្អេ ីដប្ៅព៊ីការរារាាំ

ងនិសស័យដនឹះដ ើយ។ 

         ឥ ូវដនឹះអនក្អាចវាយត្នមាដដ្ឋ

យខល នួឯងនូវអេ ីដ លពួក្អនក្ោា នជាំ



 

 

 

ដនឿក្ាំព ងដ ើរែយដប្កាយ 

ទក្់រងនរងការវដងេងប្បាសច្ចក្ព៊ី

សចាភាព 

និងអាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ា ៏ចាស់ោស់។ 

       សាសនាឥសាា មទមទរឱយអនក្

អន វត្ានូវកិ្ចាការដ លមិនពិបាក្។

វាជាកិ្ចាការដ លង្ហយប្សួលសប្មរ់

អនក្ 

ដ លអល់ដ ឹះប្រទនភាពង្ហយប្សួ

ល ល់ររូដ្។ ឥសាា ម 

្ឺជាអេ ីដ លដៅក្ន ុងចប្ក្វាលទាំងមូ

លក្ាំព ង ាំដណើរការ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

سورة آل چ   ۈئ  ۆئ  ۆئ       ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چ ەئ

 ٨٣عمران: 



 

 

 

មនន័យថា 

:«អេ ីៗដ លដៅដលើដមឃទាំងប្បាាំព៊ីរជា

ន់ និងដៅ

ដលើដែន ៊ីបានច ឹះចូលជាមួយប្រង់។  

ជាការច ឹះចូលដដ្ឋយសា ័ប្្ចិត្ា 

និងដដ្ឋយរងខ ាំចិត្ា»។ 

       ឥសាា មជាសាសនាររស់អល់

ដ ឹះ។ ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

ينَ   إِنَّ چ  سورة آل عمران:   چ چ   للّاِ    ِعندَ   الدِّ

١٩ 

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

សាសនាដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់

ររួលសាគ ល់្ឺសាសនាឥសាា ម»។ 



 

 

 

        ឥសាា ម្ឺជាការប្រ្ល់ខល នួជូន

អល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

«អេ ីៗដ លដៅដលើដមឃទាំងប្បាាំព៊ីរជា

ន់ និងដៅដលើដែន

 ៊ីបានច ឹះចូលជាមួយប្រង់»។ 

چ 

وكَ   فَإن   تُ  فَقُل    َحاجُّ لَم  ِهيَ     أَس  ِ   َوج  ڱ   َوَمنِ   ِِلّ

 ٢٠سورة آل عمران: چ 

មនន័យថា : «ដនមូហាំម៉ា ត្់! 

ដរើសិនជាពួក្មា ស់្មព ៊ីរប្រដក្ក្ជាំទ

ស់ជាមួយអនក្ 

អាំព៊ីដរឿងជាំដនឿឯក្ដរវៈ 

រនាា រ់ព៊ីអនក្បានដលើក្ភសត ុត្តងរ

ង្ហា ញ ល់ពួក្ដ្។ ចូរប្បារ់ពួក្ដ្ថា 



 

 

 

ខុ្ាំមនសទធ ប្ជឹះថាា ចាំដពឹះអល់ដ ឹះ

ដត្មួយ្ត់្។ 

ខុ្ាំមិនដោរពពហ ដរពរមួជាមួយនរង

ប្រង់ដ ើយ។ ក៏្ ូចោន ដ រ 

ពួក្អនក្មនជាំដនឿដ លប្រតិ្រត្ា ិត្ត

មខុ្ាំ»។ 

 ប្បាក្ ណាស់ 

ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់បានរក្ប្សាយអាំព៊ី

អត្ថន័យននឥសាា ម 

ដោក្បានមនប្រសាសន៍ថា : 

) أن تسلم قلبك قال النبي صلى هللا عليه وسلم : 

هلل وأن توجه وجهك هلل وأن تصلي الصلة 

صحيح ابن  المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة(

 حبان 



 

 

 

មនន័យថា : 

«អនក្ប្ត្វូប្រ្ល់ចិត្ាររស់អនក្ជូនអ

ល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ដររម ខដៅរក្អល់ដ ឹះ(មនសទធ

ប្ជឹះថាា ចាំដពឹះអល់ដ ឹះ) 

ថាេ យរងគ ាំដ លដ្បានក្ាំណត្់ជាកា

ត្ពេក្ិចា 

និងររចិ្ចា ្ប្រពយត្តមកាត្ពេក្ិចាដ 

លដ្បានក្ាំណត្់»។  

        មនរ រសមន ក់្មក្សួរអនក្នាាំ

សារររស់អល់ដ ឹះថា 

ដត្ើឥសាា មជាអេ ី? 

ោត់្មនប្រសាសន៍ ថា :« 

 ួងចិត្ាររស់អនក្ប្រ្ល់ជូនអល់

ដ ឹះ 

ដធេ ីឱយអនក្មូសា ៊ីមមនស វត្ថ ិភាពព៊ីកា



 

 

 

រដរៀត្ដរៀនត្តម រយៈសមា ៊ី 

និងន ដជើងររស់អនក្»។ ដ្សួរថា :« 

ដត្ើអេ ីដ លប្រដសើរជាងដ្ដៅក្ន ុងឥ

សាា ម? ោត់្បានត្រវញិថា 

:«ជាំដនឿ»។ ដ្សួរថា 

:«ដត្ើជាំដនឿជាអេ ី?»។ 

ោត់្បានត្រវញិថា 

:«អនក្ប្ត្វូដត្មន

ជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ ពួក្ដរវត្ត 

ប្ពឹះ្មព ៊ីរ ពួក្អនក្នាាំសារ 

និងមនជាំដនឿចាំដពឹះការរស់ដ ើងវ ិ

ញរនាា រ់ព៊ីសាា រ់»។ 

មូហាំម៉ា ត់្ដ លជាអនក្នាាំសារបាន

មនប្រសាសន៍ថា : 

) اإلسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

أن تشهد أن ل إله إل هللا وأن محمدا رسول هللا 



 

 

 

صلى هللا عليه وسلم وتقيم الصلة وتؤتي الزكاة 

عت إليه وتصوم رمضان وتحج البيت إن استط

 صحيح مسلم سبيل (

មនន័យថា : «ឥសាា ម 

្ឺប្ត្វូសច្ចា ថា 

ោា នប្ពឹះជាមា ស់ដ លប្ត្ូវដោរពស

កាក រៈយ៉ា ងពិត្ប្បាក្  

ដលើក្ដលងដត្អល់ដ ឹះ 

ដហើយសច្ចា ថា 

មូហាំម៉ា ត្់ជាអនក្នាាំសារររស់អល់

ដ ឹះ។ អនក្ប្ត្ូវប្រតិ្រត្ា ិការថាេ យរងគ ាំ 

ររចិ្ចា ្ប្រពយ រួសដខរ៉ម៉ា ហាន 

ដធេ ីធមាយប្ត្តដៅវហិរកាក់្ហព ឹះ 

ដរើសិនជាអនក្មនលរធភាពដធេ ី ាំ

ដណើរ»។  



 

 

 

អនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះបានមន

ប្រសាសន៍ដរៀត្ថា : 

) المسلم من سلم قال النبي صلى هللا عليه وسلم : 

 صحيح البخاري المسلمون من لسانه ويده (

មនន័យថា : «អនក្មូសា ៊ីម 

្ឺជាអនក្ដ លដធេ ីឱយអនក្មូសា ៊ីមទាំង

 យមនស វត្ថ ិភាពព៊ីការដរៀត្ដរៀ

នត្តមរយៈពក្យសមា ៊ី 

និងន ររស់ដ្»។ 

ឥសាា ម 

្ឺជាសាសនាដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់

ប្រង់ររួលសាគ ល់។ 

ប្រង់មិនររួលសាគ ល់សាសនា នរររ

ស់ពួក្មន សសជាំនាន់ម ន 

និងជាំនាន់ដប្កាយ។ ពិត្ណាស់ ពួក្



 

 

 

ណាព៊ីទាំងអស់កាន់ត្តមសាសនាឥ

សាា ម។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

ٺ   ڀ  ڀ     ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

 ٧١سورة يونس:   چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  

មនន័យថា : មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្និទនដរឿងណាព៊ីណួស 

និងសាសន៍ររស់ដ្ប្បារ់ពួក្អនក្ោា

នជាំដនឿដៅម៉ា ក្ក ឹះ។ ចូរអនក្រំឭក្ច ឹះ 

ខណៈដ លណួសបាននិយយដៅកា

ន់សាសន៍ររស់ដ្ថា : 

«ដនសាសន៍ររស់ខុ្ាំ! 

ដរើសិនជាការសាន ក្់ដៅររស់ខុ្ាំ 

និងការដ្ឋស់ដត្ឿនរំឭក្ររស់ខុ្ាំចាំ



 

 

 

ដពឹះពួក្អនក្ 

ដដ្ឋយរង្ហា ញប្បារ់ពួក្អនក្អាំព៊ីអាំ

ណឹះអាំណាង 

និងភសត ុត្តងររស់  អល់ដ ឹះ 

វាដធេ ីឱយពិបាក្ ល់ពួក្អនក្ដនាឹះ 

 ូដចនឹះររូខុ្ាំរំពរងនិងរ ក្ចិត្ាចាំដពឹះ

អល់ដ ឹះដត្មួយ្ត់្។ 

ដៅក្ន ុងរនទ លូររស់អល់ដ ឹះថា : 

 ٧٢سورة يونس: چ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ ڇ

មនន័យថា : 

«ដ្រង្ហគ រ់ខុ្ាំឱយកាា យជាអនក្ដ ល

ដោរពប្រត្ិរត្ា ិត្តមចារ់

រញ្ាត្ា ិររស់ប្រង់»។  



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លអាំព៊ីណាព៊ីអ ៊ីប្ពហ ៊ីមថា : 

سورة چ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ںڻ  ں    ڱ  ڱ  چ ڱ

 ١٣١البقرة: 

មនន័យថា : «ចូរអនក្រំឭក្ច ឹះ 

ខណៈដ លប្ពឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូដៅកាន់ដ្ថា 

:«ចូរប្រ្ល់ខល នួជូនមា ស់ររស់ឯង» 

។ ដ្ត្រដៅប្ពឹះជាមា ស់វញិថា : « 

ខុ្ាំប្ពមប្រ្ល់ខល នួជូនប្ពឹះជាមា ស់

ននសក្លដោក្ទាំងមូល»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លដៅកាន់ណាព៊ីមូសាថា : 



 

 

 

چ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ                  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ

 ٨٤سورة يونس: چ   ڻ  ڻ          ڻ     

មនន័យថា : មូសាបាននិយយថា 

:«ដនសាសន៍ររស់ខុ្ាំ! 

ដរើសិនជាពួក្អនក្មនជាំដនឿចាំដពឹះ

អល់ដ ឹះ 

ចូរអនក្រំពរងដជឿរ ក្ចិត្ាចាំដពឹះអល់

ដ ឹះ 

ដរើសិនជាពួក្អនក្ជាអនក្មូសា ៊ីម»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លទក្់រងនរង ាំណរងររស់ដយស ូថា : 

چ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ       ے  ے  ه  ه      ه  ه  ہ

 ١١١سورة المائدة:  چ   ۇ  ڭ  



 

 

 

មនន័យថា 

:«ចូរអនក្រំឭក្ព៊ីពរជ័យររស់ដយើងចាំ

ដពឹះអនក្ 

ខណៈដ លដយើងបានប្ត្តស់រនទ លូ

ដៅកាន់ពួក្សាវក័្ររស់អនក្ឱយពួក្

ដ្មនជាំដនឿចាំដពឹះឯក្ដរវភាពររ

ស់អល់ដ ឹះ 

និងភាពកាា យជាណាព៊ីររស់អនក្។ 

ពួក្ដ្និយយថា 

ពួក្ដយើងមនជាំដនឿ 

ដហើយចូរអនក្ដធេ ីសាក្ស៊ីថា 

ពួក្ដយើងជាអនក្មូសា ៊ីម»។ 

សាសនាឥសាា ម 

 ក្ប្សង់ចារ់រញ្ាត្ា ិ ដោលជាំដនឿ 

និងក្បួ នចារ់ដែសងៗដចញព៊ី

ការប្ត្តស់រនទ លូររស់អល់ដ ឹះ 



 

 

 

្ឺ្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន 

និងធមារ ិរត្ា ិនិយមររស់ណាព៊ីមូ

ហាំម៉ា ត្់។ 

ខុ្ាំសូមសដងខរអាំព៊ី្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន 

និងធមារ ិរត្ា ិនិយមប្ត្រមដនឹះ។  

ឫស្ល់និងប្រភពននឥសាា ម 

រមា រ់ររស់ពួក្អនក្កាន់សាសនា

ដែសង និងលរធិដ លដ្រដងក ើត្ដ ើង 

្ឺពួក្ដ្នាាំោន ដោរពដលើក្ត្ដមក ើង្

មព ៊ីរដ លជាមរត្ក្ក្ន ុងសាសនាររស់

ពួក្ដ្។ ្មព ៊ីរដនឹះ 

ដ្បានសរដសរចង

ប្ក្ងត្តាំងព៊ីសម័យរ រាណ។ជួនកាល

មិន រងថា 

នរណាជាអនក្និពនធពិត្ប្បាក្ ។ 



 

 

 

មិន រងថា នរណាជាអនក្រក្ដប្រ។ 

មិន រងថា  ដ្បាននិពនធ ដៅឆ្ន ាំណា

ដនាឹះដ ើយ។ 

្មព ៊ីរទ ាំងដនាឹះសរដសរដដ្ឋយ

មន សសមួយប្ក្មុដ លមនលក្ខណៈស

មបត្ា ិរន់ដខាយ ខេ ឹះខ្ជត្ 

មនមហិចាត្តដោភលន់ 

និងការដភាចភាា ាំង ូចមន សសរូដៅែ

ងដ រ។ 

ចាំ ដណក្ឯសាសនាឥសាា មវញិមនល

ក្ខណៈពិដសសខ សព៊ីសាសនា នរ 

ដដ្ឋយដែអក្ដលើប្រភព

ពិត្ប្បាក្ (ការប្ត្តស់រនទ លូររស់

ប្ពឹះ)្មព ៊ីរអាល់្ួរអាននិងធមារ ិ

រត្ា ិនិយមររស់ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់។ 

ត្ដៅដនឹះខុ្ាំសូមដធេ ីការពនយល់ដណនាាំ



 

 

 

ដដ្ឋយសដងខរអាំព៊ីប្រភពទាំងព៊ីរ ូច

ត្ដៅ៖ 

ក្.្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន 

អនក្បានប្ជាររចួមក្ដហើយថា 

ឥសាា ម្ឺជាសាសនាររស់អល់ដ ឹះ។ 

ដហត្  ូដចនឹះ 

អល់ដ ឹះប្រង់បានប្រទន្មព ៊ីរអាល់

្ួរអាន ល់អនក្នាាំសារ(មូហាំម៉ា ត្់)រ

រស់ប្រង់ ជាការចងអ ុលរង្ហា ញ

សប្មរ់ពួក្អនក្ដ លដកាត្ខ្ជា ច។ 

្មព ៊ីរដនឹះជាចារ់ធមាន ញ្ាសប្មរ់ពួ

ក្អនក្មូសា ៊ីម 

ជាថាន ាំសប្មរ់ពាបាល ួងចិត្ាពួក្អន

ក្ដ លប្រង់ប្បាថាន ចង់

សពវ ប្ពឹះរ័យឱយ្មព ៊ីរដនឹះកាា យជាថាន ាំ

ពាបាលសប្មរ់ពួក្ដ្។ មា៉ាងដរៀត្ 



 

 

 

ជាប្ររ៊ីរសប្មរ់ពួក្អនក្ដ លអល់

ដ ឹះប្បាថាន ចង់ឱយពួក្ដ្ររួលបាន

នូវភាពដជា្ជ័យ និងពនា ឺរសា ៊ី។ 

្មព ៊ីរដនឹះ ប្្រ ណា រ់ដលើឫស

្ល់ដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បាន

ដត្ងត្តាំងពួក្អនក្នាាំសារ។្មព ៊ីរអាល់

្ួរអានព ាំដមនជាចារ់ដ លប្រឌិត្

ដចញ្មព ៊ីរដែសងៗដ ើយ។ 

ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់ក្៏ព ាំដមនជាអនក្នាាំ

សាររដងក ើត្ែា៊ីដចញព៊ីពួក្អនក្នាាំសារ

ទាំងដនាឹះដ រ។ ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានប្រទន្មព ៊ីរ

ស ូ ហ ហេ ល់អ ៊ីប្ពហ ៊ីម 

ប្រង់ប្រទន្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្ ល់មូសា 

ប្រង់បានប្រទន្មព ៊ីរហាពួរ ល់ដ្ឋវ ូ

ត្ 



 

 

 

ប្រង់បានប្រទន្មព ៊ីរអិញ្ា ៊ីល ល់ម៉ា

ស ៊ី(ដយស ូ )។ 

្មព ៊ីរទ ាំងដនឹះ្ឺជាការប្ត្តស់រនទ លូរ

រស់អល់ដ ឹះ 

ដៅកាន់ពួក្ណាព៊ីនិងពួក្អនក្នាាំសា

រររស់ប្រង់។ 

រ៉ា ដនា្មព ៊ីរដ លបានដលើក្ដ ើងខ្ជង

ដលើបានបាត្់រង់ភា្ដប្ចើន 

ដ្ដលងយក្មក្សិក្ាដរៀនសូប្ត្ 

ដហើយមនការដក្ដប្រ 

និងផ្លា ស់រត រូដរៀត្ែង។ 

 រឯី្មព ៊ីរអាល់្ួរអានវញិអល់ដ ឹះជា

មា ស់ប្រង់ធានារក្ាការពរ 

ដហើយប្រង់ច្ចត្់រ ក្ជា

្មព ៊ីរដ លប្្រ ណា រ់ដលើ្មព ៊ីរទ ាំង

 យ និងល រដច្ចល្មព ៊ីរម នៗ។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

ق ا  بِال َحقِّ    ال ِكتَابَ      إِلَي كَ   َوأَنَزل نَا بَي    لَِّما  ُمَصدِّ

 ژ چ    َوُمَهي ِمن ا  ال ِكتَابِ   ِمنَ   يَدَي هِ   نَ 

سورة                                                 

 ٤٨المائدة: 

មនន័យថា : «ដនមូហាំម៉ា ត្់! 

ដយើងបានប្រទន្មព ៊ីរដនឹះ ល់ឯង

ដដ្ឋយសចាភាព 

ជាសាក្ស៊ីរញ្ជា ក់្ព៊ីភាពប្ត្រមប្ត្វូររស់

្មព ៊ីរម នៗ។ ្មព ៊ីរដនឹះ 

្ឺមក្អាំព៊ីអល់ដ ឹះ 

រញ្ជា ក្់អាំព៊ីការដក្ដប្រទាំង យ 



 

 

 

ដហើយល រដច្ចលនូវចារ់មួយចាំនួន

ដ លមនក្ន ុង្មព ៊ីរម នៗ»។  

អល់ដ ឹះបានដរៀររារ់ប្បារ់ព៊ី្មព ៊ីរ

ដនឹះថា 

ជា្មព ៊ីរដ លរក្ប្សាយយ៉ា ងពិសាា រអាំ

ព៊ីអេ ីប្្រ់យ៉ា ង។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

 ٨٩سورة النحل: چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ ڦ

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

ដយើងបានប្រទន្មព ៊ីរមួយចារ់ 

ល់ឯង 

ដ លរក្ប្សាយយ៉ា ងពិសាា រព៊ីអេ ីៗប្្

រ់យ៉ា ង»។  



 

 

 

្មព ៊ីរដនឹះជាការចងអ ុលរង្ហា ញនិងជា

ក្ា ៊ីដមត្តា ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

سورة األنعام: چ    ي  ائائ  ى  ى  ې      ې  ې  ې   چ

١٥٧ 

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

ការចងអ ុលរង្ហា ញ 

និងការដមត្តា ក្រ ណាមក្អាំព៊ីប្ពឹះជា

មា ស់ររស់ពួក្អនក្»។  

្មព ៊ីរដនឹះចងអ ុលរង្ហា ញមន សសដៅរក្

អេ ីដ លស ប្ក្រត្រាំែ ត្។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

 ٩سورة اإلسراء: چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ   ٺ  چ ٺ



 

 

 

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

្មព ៊ីរអាល់្ួរអានចងអ ុលរង្ហា ញដៅរ

ក្អេ ីដ លស ប្ក្រត្រាំែ ត្»។ 

       ្មព ៊ីរដនឹះចងអ ុលរង្ហា ញមន សស

ដៅរក្ែល វូដ លស ប្ក្រត្រាំែ ត្សប្មរ់

ប្្រ់កិ្ចាការទាំងអស់ក្ន ុងជ៊ីវតិ្រស់

ដៅររស់ពួក្ដ្។ 

្មព ៊ីរអាល់្ួរអានជានិមិត្ាសញ្ជា អម

ត្ៈសប្មរ់ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់មនដចង

អាំព៊ីសញ្ជា ភសត ុត្តងដ លអមត្ៈមិន

សារសូនយរហូត្ ល់នែៃររដោក្។ 

ពិត្ណាស់ សញ្ជា ភសត ុត្តង 

និងអចោ រយិភាពររស់ពួក្ណាព៊ីម ន

ៗែ ត្រលត្់ដៅ 

ដៅដពលដ លពួក្ោត់្សាា រ់ោច្ចក្



 

 

 

ដោក្ដយើងដនឹះ។ 

ចាំ ដណក្្មព ៊ីរអាល់្ួរអានវញិប្រង់បា

នរក្ាជាសញ្ជា ភសត ុត្តង ៏អមត្ៈ។ 

្មព ៊ីរអាល់្ួរអានជាភសត ុត្តង ៏ក្ាំពូ

ល និងជានិមិត្ា ិសញ្ា ៏អសាា រយ 

ដ លអល់ដ ឹះបានដ្ឋក្់ក្ាំហិត្ចាំ

ដពឹះមន សសដោក្ឱយពួក្ដ្និពនធឱយ

 ូច 

ឬនិពនធឱយបាន១០ជាំពូក្ ូចនរង្

មព ៊ីរដនឹះ 

ឬនិពនធឱយបាន១ជាំពូក្ ូចនរងជាំពូ

ក្ណាមួយក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះ។ 

ពួក្ដ្អសមត្ថភាព  បិត្ 

សមព ័នធលបឹះនន្មព ៊ីរដនឹះដក្ើត្ដចញព៊ីតួ្

អក្សរ និងពក្យន៊ីមួយែស ាំចូលោន ។ 

មា៉ាងដរៀត្ 



 

 

 

ជាត្ិសាសន៍ដ លដ្បានរញ្ច ុ ឹះ្មព ៊ីរ

ដនឹះ្ឺជាត្ិសាសន៍ដ លពូដក្

ខ្ជងដវាហរសាស្រសា  និងវច៊ីដកាសលយ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ      ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ

 ٣٨سورة يونس: چ    ۉ  ۉ              ۅ  

មនន័យថា : 

«ឬក៏្ពួក្ដ្និយយថា 

្មព ៊ីរដនឹះមូហាំម៉ា ត្់ប្រឌិត្ដ ើងដដ្ឋ

យខល នួឯង? មូហាំម៉ា ត្់ 

ចូរមនប្រសាសន៍ថា 

សូមនិពនធឱយបានមួយជាំពូក្ ូចនរ

ង្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន។ សូមពួក្

អនក្អាំពវនាវដៅពួក្អនក្ដ លមន



 

 

 

សមត្ថភាពដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ 

ទាំងមន សស 

និងរង់រត្់សហការោន ដធេ ី 

ដរើសិនជាការអឹះអាងររស់ពួក្អនក្

ប្ត្រមប្ត្ូវដមនដនាឹះ»។ 

សាក្ស៊ីររស់្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន្ឺ 

្មព ៊ីរដនឹះជាការប្ត្តស់រនទ លូមក្អាំព៊ី

អល់ដ ឹះ។ ក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះ 

ដពរដពញដដ្ឋយ ាំណរងជាដប្ចើនសា ៊ីអាំ

ព៊ីមន សសជាំនាន់ម ន។ 

មា៉ាងដរៀត្្មព ៊ីរដនឹះ 

ប្បារ់អាំព៊ីប្ពរត្ា ិការណ៍អនា្ត្ 

ដ លបានដក្ើត្ដ ើងជាក់្ដសា ង ូច

ការប្បារ់ដនាឹះដមន។ មន

ដចងអាំព៊ីចាំដណឹះ រងដែនក្វរិាសាស្រសា

ជាដប្ចើនដ លវរិាសាស្រសាខា ឹះ 



 

 

 

និងពួក្អនក្សិក្ាប្សាវប្ជាវ មិនទន់

រក្ដឃើញ 

ដលើក្ដលងដត្ដៅសម័យរចច ុរបនន

ដនឹះរ៉ា ដណាណ ឹះ។ 

ជាសាក្ស៊ីររស់្មព ៊ីរអាល់្ួរអានដ រ 

្ឺ្មព ៊ីរដនឹះជាការប្ត្តស់រនទ លូអាំព៊ីអ

ល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រទន ល់ណាព៊ីមូ

ហាំម៉ា ត្់ 

ដ លម ននរងោត់្ររួល្មព ៊ីរដនឹះ 

ដ្មិនដ ល រងថា 

ោត់្ធាា រ់ រងដរឿងដនឹះ 

និងមិនដ លនិទនទក្់រងនរងដរឿ

ងដនឹះទល់ដត្ដសាឹះ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមន

ប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

  ژ  ژ     ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  چ

 ١٦سورة يونس: چ   ک  ک  ک  ڑک  ڑ

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្មនប្រសាសន៍ថា :«

ដរើសិនជាអល់ដ ឹះសពវ ប្ពឹះរ័យមិន

ចង់ឱយខុ្ាំដចឹះសូប្ត្ 

្ឺខុ្ាំមិនដចឹះសូប្ត្្មព ៊ីរដនឹះឱយពួក្អន

ក្សាា រ់ដរ។ ពិត្ណាស់ ខុ្ាំបានរស់ដៅ

ជាមួយពួក្អនក្អស់ដពលរារ់សិរឆ្ន ាំ

ម ននរងខុ្ាំររួលការប្ត្តស់រនទ លូដនឹះ

។ 

ដត្ើពួក្អនក្ដ លប្តិ្ឹះរពិិច្ចរណាដរឿង

ដនឹះដរ?»។ 



 

 

 

       ត្តមពិត្ មូហាំម៉ា ត្់ 

្ឺជាអនក្ខ រជនមន ក្់។ 

ោត់្មិនដចឹះអាន មិនដចឹះសរដសរ។ 

ោត់្មិនដ លអងគ ុយដរៀនព៊ីមន សស

ច្ចស់ណាមន ក្់ 

ឬដរៀនជាមួយប្្ូអាច្ចរយណាមន ក់្

ដ ើយ។ 

ជាមួយដនាឹះោត់្បានដ្ឋក់្ក្ាំហិត្ចាំ

ដពឹះពួក្ក្វ ី

និងអនក្មនដវាហរសាស្រសាទាំង យ

ឱយនិពនធ  

 ូចនរងអេ ីដ លោត់្បាននាាំមក្។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 



 

 

 

چ 

 ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ      ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ     ڌ  ڌ

 چ   گ  

سورة                                               

 ٤٨العنكبوت: 

មនន័យថា : 

«ព៊ីដ ើមមក្ម ននរងដ្រញ្ច ុ ឹះ្មព ៊ីរ

អាល់្ួរអាន ល់ឱយឯង 

ឯងព ាំធាា រ់អាននិងសរដសរអក្សរនរ

ងន សាា ាំររស់ឯងដរ។ 

ដរើសិនជាឯងធាា រ់អាននិងធាា រ់សរ

ដសរដមន 

ពួក្អនក្រ ិដសធទាំងដនាឹះចាស់ជា

នរងសងស័យចាំដពឹះឯងជាមិនខ្ជន»

។ 



 

 

 

រ រសអនក្ខ រជនដ លដ្បានពិពណ៌ា

នាព៊ីលក្ខណៈររស់ោត់្ក្ន ុង្មព ៊ីរត្តវរ៉

ត្ និងអិញ្ា ៊ីលថា 

ោត់្្ឺជាអនក្ខ រជន 

មិនដចឹះអានមិនដចឹះសរដសរ។ 

ពួក្រពេជិត្សាសនាប្្ិសា  

និងសាសនាជេីហេបានមក្ជួរោត់្ 

្ឺពួក្អនក្ដ លមនដសសសល់ក្បួ ន

ចារ់ខា ឹះៗក្ន ុង្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្និងអិញ្ា ៊ី

ល។ 

ពួក្ដ្សួរោត់្អាំព៊ីដរឿងរ៉ាវដ លពួក្

ដ្ដខេងដយរល់ោន  

ដហើយពួក្ដ្ស ាំឱយោត់្កាត់្ក្ា ៊ីចាំដពឹះ

អេ ីដ លពួក្ដ្ដខេងដយរល់ោន ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ



 

 

 

លរញ្ជា ក្់ព៊ី ាំណរងររស់ោត្់ 

ក្ន ុង្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្ និងអិញ្ា ៊ីលថា : 

چ 

َّبِعُونَ   الَِّذينَ  ُسولَ    يَت يَّ   النَّبِيَّ   الرَّ يَجِ   الَِّذي  األُّمِ

تُوب ا  دُونَهُ  َراةِ   فِي   ُهم  ِعندَ   َمك  يَأ    َواإِلن ِجيلِ   التَّو 

َويُِحلُّ   ال ُمنَكرِ   َعنِ    َويَن َهاُهم    بِال َمع ُروفِ   ُمُرُهم

يِّبَاتِ   لَُهمُ    مُ   الطَّ       چ  ال َخبَائِثَ    َعلَي ِهمُ   َويَُحّرِ

 ١٥٧سورة األعراف: 

មនន័យថា 

:«ពួក្អនក្ដ ើរត្តមអនក្នាាំសារជាណា

ព៊ីអនក្ខ រជនមន ក់្ ដ ល

ពួក្ដ្ប្ររឹះដឃើញមនសរដសរក្ន ុង្

មព ៊ីរត្តវរ៉ត្ និងអិញ្ា ៊ីល។ 

អនក្នាាំសារមន ក្់ដនឹះ 

ដប្រើឱយពួក្ដ្ដធេ ីលអ  

និងហមឃាត់្ពួក្ដ្ព៊ីអាំដពើអាប្ក្ក់្



 

 

 

។ 

ដ្បានអន ញ្ជា ត្ចាំណ៊ីហ ល់សប្ម

រ់ពួក្ដ្ 

ដហើយបានហមឃាត់្ចាំដពឹះពួក្ដ្

នូវចាំណ៊ី ដ លមិនសាអ ត្មនដមដរា្»

។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា :  

أَلُونَكَ وَ چ   ٨٥سورة اإلسراء:  ۇئ چ   َعنِ   يَس 

មនន័យថា : 

«ពួក្ដ្សួរអនក្អាំព៊ីប្ពលរង»។  

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

 ٨٣: الكهف سورة  چ يئ  ىئ  مئ   حئچ 



 

 

 

មនន័យថា : 

«ពួក្ដ្សួរអនក្អាំព៊ីដសា ចហសុ លដក្ើរ

ដណន(ដសា ចអា ិចសង់)»។ 

       ប្រង់បាន

មនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

چ 

    حت   جت  يب  ىب      مب       خب  حب  جب

 ٧٦: النمل سورة چ   جث  يت  ىت  مت  خت

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

្មព ៊ីរអាល់្ួរអាននិទនប្បារ់ពួក្អាំ

រូរអ ៊ីប្សាដអលអាំព៊ីដរឿងរ៉ាវភា្ដប្ចើន

ដ លពួក្ដ្ដខេងដយរល់ោន »។ 

មនរពេជិត្ប្្ិសាសាសនាមន ក្់

ដឈាា ឹះអាប្បាហាំហេ ីល៊ីរ បានពា



 

 

 

យមសរដសរនិដក្ខរររ

មួយដ ើមប៊ីរងខ ចូកិ្ត្ាន ភាព្មព ៊ីរ

អាល់្ួរអាន។ 

ដត្ោត់្ដររអសមត្ថភាព 

ោត់្ដធេ ីមិនដក្ើត្ ដហើយ្មព ៊ីរ

អាល់្ួរអានរមួជាមួយភសត ុត្តង 

និងអាំណឹះអាំណាងររស់ខល នួបានរងខ ាំ

ឱយររូោត់្ប្រកាសច ឹះច្ចញ់ររួលសាគ

ល់ព៊ីការអសមត្ថភាពររស់ខល នួ។ 

ោត់្បានររួលសាគ

ល់ប្ពឹះជាមា ស់ដ លបានរដងក ើត្ោត់្ 

ដហើយបានប្រកាសខល នួចូលឥសាា ម។ 

  ដៅដពលដ លអនក្ឥសាា មមន ក្់បាន

ជូន្មព ៊ីរអាល់្ួរអានរក្ដប្រមួយ

ចារ់ ល់ដោក្ដជហេ រយី៍ ញ 

ជារណឌ ិត្ជនជាត្ិអាដមរកិ្។ 



 

 

 

ោត់្បានរក្ដឃើញថា 

្មព ៊ីរអាល់្ួរអាននិយយដៅកាន់ខល ួ

នររស់ោត់្ ដហើយ

ដ ា្ ើយត្រនរងចមៃល់ររស់ោត់្។ 

ល ររាំបាត្់រនាាំងដ លខណឌ ដចក្រវា

ងោត្់នរងខល នួឯង។ 

ោត់្បាននិយយដរៀត្ថា : « 

ពិត្ណាស់ 

្មព ៊ីរអាល់្ួរអានដ លអល់ដ ឹះបា

នរញ្ច ុ ឹះមក្ដនឹះ 

ហក់្រ៊ី ូចជាសាគ ល់ខល នួររស់ខុ្ាំចាស់

ជាងខុ្ាំសាគ ល់ខល នួឯង»។ ដហត្ អេ ី

មិនអាច? 

ដប្ពឹះអនក្ដ លបានប្រទន្មព ៊ីរអា

ល់្ួរអានច ឹះមក្ 



 

 

 

្ឺជាអនក្ដ លបានរដងក ើត្មន សស។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

سورة الملك: چ   ٿ     ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   چ ڀ

١٤ 

មនន័យថា : 

«ដត្ើប្ពឹះដ លបានរដងក ើត្ 

ប្រង់មិន រងលអ ិត្លអ ន់ព៊ីសត្េដោក្រ

រស់ប្រង់ដរឬ?»។ 

    ដដ្ឋយសារការអាន្មព ៊ីរអាល់្ួរ

អានរក្ដប្រដនឹះ 

ដរើរោត់្បានចូលសាសនាឥសាា ម។ 

ដោក្បាននិពនធដសៀវដៅដ លខុ្ាំបា

ន ក្ប្សង់យក្មក្រង្ហា ញរនា ិចខ្ជ

ងដលើដនឹះ។ 



 

 

 

្មព ៊ីរអាល់្ួរអានមនអេ ីៗប្្រ់យ៉ា

ង ដ លមន សសដោក្ប្ត្ូវការ។ 

្មព ៊ីរដនឹះមនដចងអាំព៊ីឫស្ល់ដែនក្

ប្ររសា ៊ី និងដោលជាំដនឿ ក្បួ នចារ់ 

រាំនាក្់រាំនង និងប្ក្មស៊ីលធម៌ា។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

 ٣٨سورة األنعام:  ڌ چ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ ڇ

មនន័យថា : 

«ដៅក្ន ុងរញ្ា ៊ីប្ពឹះលិខិត្ ដយើងបាន

ក្ត្់ប្ត្តរ ក្ទាំងអស់ 

ដដ្ឋយព ាំបានរ ក្ដច្ចលអេ ីមួយដ ើយ»

។  

        ក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះមនការអាំពវនាវ

ដៅរក្ជាំដនឿឯក្ដរវៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះ

ជាមា ស់ដត្មួយ្ត់្។ 



 

 

 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូសា ៊ីអាំព៊ីប្ពឹះ

នាម ប្ពឹះលក្ខណៈសមបត្ា ិ 

និងរដងេ ីររស់ប្រង់។ 

ប្រង់អាំពវនាវដៅរក្ស ចរតិ្ភាពដ 

លពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារបាននាាំមក្។ 

ប្រង់បានរញ្ជា ក់្ព៊ីនែៃរស់ដ ើងវញិ 

ការត្រសនង ការជាំន ាំជប្មឹះ។ 

ប្រង់បានដលើក្ភសត ុត្តង 

និងអាំណឹះអាំណាងរញ្ជា ក្់ព៊ីដរឿងដនឹះ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូប្បារ់ព៊ី ាំ

ណរងររស់មន សសជាំនាន់ម ន 

និងរណឌ ក្មាដ លពួក្ដ្បានជួរ 

ដហើយររួលរងក្ន ុងដោក្ដនឹះ 

ប្ពមទាំងទរ ណក្មាដ លក្ាំព ងដត្រ

ង់ច្ចាំពួក្ដ្ដៅនែៃររដោក្។ 



 

 

 

ក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះដ រមននិមិត្ាសញ្ជា  

ភសត ុត្តង 

និងអាំណឹះអាំណាងជាដប្ចើនដ លដធេ ីឱយ

ពួក្អនក្ប្បាជាមនការភាា ក់្ដែអើល។ 

្មព ៊ីរដនឹះមនស ពលភាពសប្មរ់ប្្

រ់សម័យកាល។ ពួក្អនក្

ប្បាជាបានសិក្ាប្សាវប្ជាវដឃើញក្ន ុង្

មព ៊ីរដនឹះនូវប្រធានររជាដប្ចើន។ 

ខុ្ាំនរងដលើក្ឧទហរណ៍ចាំនួនរ៊ី ដ ល

រង្ហា ញព៊ីររក្្ាំដហើញដនាឹះ 

ដហើយឧទហរណ៍ទាំងរ៊ីដនឹះមន ូច

ត្ដៅ៖ 

១. 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 



 

 

 

   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ      ۋ  ٴۇ   ۈ  چ

 ٥٣سورة الفرقان:   چ  ائ  ائ  ى  

មនន័យថា : 

«ប្រង់ជាប្ពឹះដ លបានដធេ ីឱយសម ប្រព៊ី

រប្រសពេោន  

មួយររក្សារមនឱជារស 

ដហើយមួយដរៀត្ររក្នប្រលេ ីង។ 

ប្រង់ដធេ ីឱយមនដ នខណឌ ដចក្រវាងស

ម ប្រទាំងព៊ីរមិនអាចប្ចរល់ចូលោន

បានដ ើយ»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លដរៀត្ថា : 

چ 

ر    فِي           َكُظلَُمات      أَو   ّي    بَح  مَ   يَغ َشاهُ   لُّّجِ

ج   ن  و  قِهِ   ّمِ ج    فَو  ن  َمو  قِهِ    ّمِ َمات  ُظلُ   َسَحاب    فَو 



 

 

 

قَ   بَع ُضَها   َرجَ    إِذَا   بَع ض    فَو       لَم     يَدَهُ   أَخ 

 

عَلِ    لَّم    َوَمن  يََراَها  يََكد   ُ   يَج  ا   لَهُ   للاَّ   فََما  نُور 

 ٤٠سورة النور: چ   ٤٠     نُّور   ِمن   لَهُ 

មនន័យថា : 

«ឬក៏្សភាពររស់ពួក្អនក្ោា នជាំដនឿ

ហក់្រ៊ី ូចជាភាពដលា ងងរត្

ក្ន ុងសម ប្រ ៏ដប្ៅប្្រ ណា រ់ដដ្ឋយរ

លក្។ ដៅព៊ីដលើរលក្មនរលក្ 

ដហើយដលើរលក្ដនាឹះមនពពក្។ 

ភាពដលា ងងរត្ប្្រ ណា រ់ប្តួ្ត្ដលើ

ោន ។ ប្រសិនដរើដ្ោន ដ ើងដលើ 

ដ្ពិត្ជាមិនអាចដមើលដឃើញដ ើយ។ 

អនក្ដ លអល់ដ ឹះប្រង់មិនប្រទនព

នា ឺ ល់ដ្ 

្ឺដ្ោា នពនា ឺដនាឹះដ ើយ»។ 



 

 

 

ដ្បាន រងជារូដៅថា 

ដោក្មូហាំម៉ា ត្់មិនដ លដ ើរសម ប្រ

ដរ 

ដហើយក្ន ុងសម័យោត់្ព ាំមនមដធា

បាយ 

ឬសមភ រៈដ លជួយែគត់្ែគង់ក្ន ុងការសិ

ក្ាប្សាវប្ជាវព៊ីជដប្ៅក្ន ុងបាត្សម ប្រ

ដនាឹះដ រ។  ូដចនឹះ 

ដត្ើមននរណាប្បារ់មូហាំម៉ា ត្់ព៊ីចាំ

ដណឹះ រងទាំងដនឹះ ដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ។ 

២. 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

ن  لَة  ُسلَ    ِمن  اإِلنَسانَ   َخلَق نَا  َولَقَد   ١٢  ِطين  ّمِ



 

 

 

فَة    َجعَل نَاهُ   ثُمَّ    ِكين  قََرار    فِي  نُط  خَ    ثُمَّ   ١٣  مَّ

فَةَ   لَق نَا غَة    ال عَلَقَةَ   فََخلَق نَا  َعلَقَة    النُّط   فََخلَق نَا  ُمض 

غَةَ    ا  ال ُمض  نَا  ِعَظام  ا  ال ِعَظامَ   فََكَسو  م  أَن  ثُمَّ   لَح 

ُ   فَتَبَاَركَ   آَخرَ    اَخل ق    َشأ نَاهُ  َسنُ   للاَّ   ال َخاِلِقين  أَح 

 ١٤ -١٢سورة المؤمنون: چ   ١٤

មនន័យថា : 

«ដយើងបានរដងក ើត្អាដ្ឋាំព៊ីធាត្  ៊ីឥ

 ា  

រនាា រ់មក្ដយើងរដងក ើត្កូ្នដៅររ

ស់ដ្ដដ្ឋយត្ាំណក្់ររក្កាមរងកក្ាំ

ដណើត្ក្ន ុងសបូ ន ៏មនស វត្ថ ិភាព។ 

ដយើងបានរដងក ើត្ត្ាំណក្់ររក្កាម

ដនាឹះជា  ាំឈាម 

ដហើយរដងក ើត្  ាំឈាមឱយដក្ើត្ជា  ាំសា

ច់។ ដយើងរដងក ើត្  ាំសាច់ដនាឹះជា អ្ រង 

ដហើយដយើងបានរដងក ើត្ឱយមនសាច់



 

 

 

  ឹះប្្រ អ្ រងទាំងដនាឹះ។ 

រនាា រ់មក្ដយើងរដងក ើត្ដ្ 

ជាក្ាំដណើត្មួយដែសងដរៀត្

ដដ្ឋយែល ុាំ វញិ្ជា ណចូល។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់មហរវរ។ 

ប្រង់ជាអនក្រដងក ើត្ ៏ស ប្ក្រត្ឥត្ដខ្ជា ឹះ

»។    

     ពួក្អនក្ប្បាជាវរិាសាស្រសា មិនបាន

ប្សាវប្ជាវរក្ដឃើញលមអ ិត្ព៊ី ាំណាក្់កា

លននការរងក

ក្ាំដណើត្ដនឹះដៅដ ើយដរ។ 

ពួក្ដ្ដរើរដត្រក្ដឃើញនាសម័យរ

ចច ុរបនន ដនឹះរ៉ា ដណាណ ឹះ។ 



 

 

 

៣. 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ

  ىئ  مئ        حئ  جئ  ي  ي  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ

  حت          جت  يب  ىب  مب   خب  حب  جب  يئ

 ٥٩: األنعام سورة چ   خت

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់មនកូ្នដសា

អាែ៌ាក្ាំបាាំងដ លោា ននរណាមន ក់្ រ

ងដរ ដលើក្ដលងដត្ប្រង់។ 

ប្រង់ រងព៊ីអេ ីដ លដៅដលើដោក្ 

និងដៅក្ន ុងសម ប្រ។ 

ោា នសា រក្ដ ើណាមួយ

ប្ជឹុះដលើក្ដលងដត្ប្រង់ រង។ 



 

 

 

ោា នប្ោរ់ធញ្ាជាតិ្ណាមួយឋិត្ដៅ

ដប្កាមនែាងងរត្ននដែន ៊ី 

ដហើយោា នអេ ីដ លប្សស់ 

និងអេ ីដ លសៃ តួ្ដ ើយ 

ដលើក្ដលងមនច្ចរក្ន ុងរញ្ា ៊ីប្ពឹះលិខិ

ត្យ៉ា ងចាស់ោស់»។  

មន សសដោក្ព ាំដ លធាា រ់្ិត្ព៊ី ា្ំនិ

ត្ ៏រូលាំរូោយដនឹះដរ។ 

ដ្មិនដ ល្ិត្ព៊ីដរឿងដនឹះ 

និងោា នសមត្ថភាពនរង្ិត្ព៊ីដរឿង

ដនឹះដ ើយ។ប្រសិនដរើជាមនពួក្អន

ក្ប្សាវប្ជាវមួយប្ក្មុពិនិត្យសដងកត្

ដលើកូ្នរ ក្ខជាតិ្មួយដ លដរើរនរង  ឹះ 

ឬក៏្សត្េលអ ិត្អេ ីមួយ 

ដហើយពួក្ដ្ដធេ ីការក្ត់្ប្ត្តត្តមអេ ី

ដ លពួក្ដ្បាន រង្ឺពួក្ដយើងនាាំ



 

 

 

ោន ដសៃ ើចសរដសើរចាំដពឹះដរឿងដនឹះដដ្ឋយ

ក្ន ុងចិត្ា រងថា 

អេ ីដ លដៅោក់្បាាំងព៊ីពួក្ដ្មន

ដប្ចើនជាងអេ ីដ លពួក្ដ្បានរក្ដឃើ

ញ។ 

ពិត្ណាស់ដោក្មូរសីរូកាយ 

ជាអនក្ប្បាជាបារាាំងមន ក្់បានដធេ ីការ

ដប្រៀរដធៀររវាង្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្ អិញ្ា ៊ីល 

្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន 

និងអេ ីដ លដ្បានសិក្ាប្សាវប្ជាវរ

ក្ដឃើញក្ន ុងសម័យ

រាំដនើរទក្់រងនរងការរដងក ើត្ដមឃ

រដងក ើត្ ៊ី និងការរដងក ើត្មន សស។ 

ដោក្បានរក្ដឃើញថា ររក្

ា្ំដហើញរចច ុរបននឯក្ភាពោន ជាមួយ

នរងអេ ីដ លមនដចងក្ន ុង្មព ៊ីរអាល់



 

 

 

្ួរអាន។ ឯចាំ ដណក្្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្ 

និងអិញ្ា ៊ីលដ លមនដៅក្ន ុងដពលរ

ចច ុរបនន  

្ឺដពរដពញដដ្ឋយចាំដណឹះ រងខ សភា

្ដប្ចើនដ លសា ៊ីអាំព៊ីការរដងក ើត្ដមឃ 

ការរដងក ើត្ ៊ី ការរដងក ើត្មន សស 

និងសត្េ។ 

ខ. 

ធមារ ិរត្ា ិនិយមររស់ណាព៊ីមូហាំ

ម៉ា ត្់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានប្រទន្មព ៊ីរ

អាល់្ួរអាន ល់ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់ 

ដហើយ

ប្រង់បានប្រទន ល់ោត់្នូវអេ ីដែសង

ដរៀត្ដ ល ូចនរង្មព ៊ីដនឹះដ រ 



 

 

 

្ឺធមារ ិរត្ា ិនិយម(ស  ណណ ឹះ)ដ លរ

ក្ប្សាយ

និងពនយល់អាំព៊ី្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន។ 

ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់បានមនប្រសាសន៍

ថា : 

) أل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :      

 مسند اإلمام أحمد اني أوتيت القرآن ومثله معه (

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានប្រទន្មព ៊ីរ

អាល់្ួរអាន ល់ខុ្ាំ 

ដហើយប្រទនអេ ីដែសងដរៀត្ដ លប្ស

ដ ៀងនរង្មព ៊ីរដនឹះ»។  

         ពិត្ណាស់អល់ដ ឹះជាមា ស់បា

នអន ញ្ជា ត្ឱយោត្់ដធេ ីការពនយល់រ

ក្ប្សាយអាំព៊ីន័យដសចក្ា ៊ីនិងខា រមសារ



 

 

 

ដៅក្ន ុង្មព ៊ីរ

អាល់្ួរអានជាលក្ខណៈរូដៅ 

ដដ្ឋយដ ក្ និងជាលក្ខណៈរមួ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

رَ      إِلَي كَ    َوأَنَزل نَا ك  لَ   َما  ِللنَّاِس   ِلتُبَيِّنَ   الذِّ إِ   نُّزِ

سورة النحل: چ   ٤٤   يَتَفَكَُّرون  َولَعَلَُّهم     لَي ِهم  

٤٤ 

មនន័យថា : «ពិត្ប្បាក្ ណាស់ 

ដយើងបានប្រទន្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន

 ល់អនក្ 

ដ ើមប៊ីឱយអនក្ពនយល់រក្ប្សាយប្បារ់

មន សសដោក្នូវអេ ីដ លប្រង់បានប្រ

ទនច ឹះមក្ចាំដពឹះពួក្ដ្។ 

សងឃរមថាពួក្ដ្ប្តិ្ឹះរឹិះពិច្ចរណា»។ 



 

 

 

ធមារ ិរត្ា ិនិយម(ស  ណណ ឹះ) 

្ឺជាប្រភពរ៊ី២ននឫស្ល់ររស់ឥ

សាា ម។ 

្ឺជាអេ ីដ លដ្និទនអាំព៊ីណាព៊ីមូហាំ

ម៉ា ត្់ 

ដដ្ឋយមនវធិ៊ីសាស្រសា និទន ៏ប្ត្រមប្ត្ូ

វ រនារនាា រ់ោន  ទ ាំងពក្យសមា ៊ី រដងេ ី 

ការយល់ប្ពម និងការពណ៌ានា។ 

ធមារ ិរត្ា ិនិយមក្៏ជាការប្ត្តស់រ

នទ លូររស់អល់ដ ឹះមក្ចាំដពឹះអនក្នាាំ

សារ(មូហាំម៉ា ត្់)ែងដ រ។ ព៊ីដប្ពឹះ

អនក្នាាំសារ(មូហាំម៉ា ត្់)មិននិយយ

ត្តមមដនាវតិ្ក្ក ររស់ោត់្ដនាឹះដរ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 



 

 

 

چ 

  ڻ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ

 ٥ - ٣سورة النجم: چ    ڻ 

មនន័យថា : 

«ដ្មិននិយយត្តមដនាវតិ្ក្ក ដនាឹះ

ដរ។ 

ត្តមពិត្្ឺជាការប្ត្តស់រនទ លូអាំព៊ី

អល់ដ ឹះដ លប្រង់បានប្រទនច ឹះម

ក្។ អនក្ដ លរដប្ងៀនដ្ 

្ឺដរវត្តដ លមនអាំណាចខ្ជា ាំងកាា »។  

ត្តមពិត្ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់ែសពេែាយ

ប្បារ់មន សសត្តមអេ ីដ លប្រង់បានរ

ង្ហគ រ់ដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ 

 ូចដ លប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា 

: 



 

 

 

چ 

ڻ  ڻ  ں     ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ

 ٩سورة األحقاف: چ   

មនន័យថា : 

«អេ ីដ លខុ្ាំរង្ហគ រ់ដប្រើពួក្អនក្ 

និងអេ ីដ លខុ្ាំដធេ ី 

ោា នដធេ ីត្តមអេ ីដប្ៅព៊ីការប្ត្តស់រនទ ូ

លររស់អល់ដ ឹះដ លប្រង់បានប្ត្ត

ស់រង្ហគ រ់មក្ចាំដពឹះខុ្ាំដនាឹះដរ។ 

ខុ្ាំោា នតួ្នារ៊ីអេ ី ដប្ៅព៊ីជាអនក្ដ្ឋស់

ដត្ឿននិងដប្រៀនប្រដៅដនាឹះដ ើយ»។ 

ធមារ ិរត្ា ិនិយម(ស  ណណ ឹះ) ៏សាអ ត្សអ ាំ

រាំែ ត្ដនាឹះ 

្ឺជាការអន វត្ាជាក់្ដសា ងររស់ឥសាា

មទាំងដែនក្ចារ់ ជាំដនឿ 



 

 

 

ការដោរពសកាក រៈ រាំនាក្់រាំនង 

និងស៊ីលធម៌ា។ 

ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត់្អន វត្ានូវអេ ីដ លដ្

បានរង្ហគ រ់ដប្រើចាំដពឹះោត្់ 

ដហើយោត្់ពនយល់រក្ប្សាយដរឿង

ដនាឹះ 

ប្បារ់ ល់មន សសដោក្ទាំងអស់។ 

ោត់្បានរង្ហគ រ់ដប្រើឱយមន សសដោក្

អន វត្ា ូចដ លោត់្អនវ ត្ា។ 

ោត់្បានមនប្រសាសន៍ថា : 

) صلوا كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم :    

 صحيح البخاري. رأيتموني أصلي (

មនន័យថា 

:«ចូរពួក្អនក្ថាេ យរងគ ាំ ូចដ លពួក្

អនក្ដឃើញខុ្ាំថាេ យរងគ ាំ»។  



 

 

 

ជាការពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់រង្ហគ រ់ដប្រើពួក្អនក្

មនជាំដនឿឱយយក្្ាំរតូ្តមណាព៊ីមូហាំ

ម៉ា ត់្ទាំងកាយវកិារ និងពក្យសមា ៊ី 

ដ ើមប៊ីឱយជាំដនឿររស់ពួក្ដ្ដពញលក្ខ

ណៈ។ ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

      ېئ     ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ        ۇئ  وئ

   جئ          ي  ي  ی               ی  ىئ  ىئ  ىئ   

 ٢١: األحزاب سورة چ

មនន័យថា : «ប្បាក្ ណាស់ 

ពួក្អនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះជា ា្ំរ ូ

 ៏ប្រដសើររាំែ ត្សប្មរ់អនក្ដ លម

នសងឃរមចាំដពឹះអល់ដ ឹះនិងនែៃររ



 

 

 

ដោក្ ដហើយសូប្ត្ធម៌ារំឭក្ចាំដពឹះ

អល់ដ ឹះយ៉ា ងដប្ចើនជារ៊ីរាំែ ត្»។  

ពួក្សហការ ី៏ប្រនពររស់ណាព៊ីមូហាំ

ម៉ា ត្់ បានពាំនាាំសមា ៊ី និង

រដងេ ីររស់ោត់្មក្ឱយពួក្អនក្ជាំនា

ន់ដប្កាយ។ ពួក្ជាំនាន់ដនាឹះ 

ក៏្រញ្ជ នូមក្ឱយពួក្ជាំនាន់

ដប្កាយៗមក្ដរៀត្។ 

រនាា រ់មក្ដ្ក្ត្់ប្ត្តដ្ឋក្់ក្ន ុងក្ាំណ

ត្់ប្ត្តធមារ ិរត្ា ិនិយម។ ពិត្ណាស់ 

ពួក្អនក្ចមាងធមារ ិរត្ា ិនិយមទាំ

ងដនាឹះបានដ្ឋក្់ល័ក្ខខ័ណឌយ៉ា ងត្រងរ ឹ

ងចាំដពឹះអនក្ដ លបាននិទនអាំព៊ី

ោត់្។ 

ពួក្ដ្ទមទរឱយពួក្អនក្ដ លររួ

លយក្ព៊ីោត្់្ឺជាអនក្ដ លរស់ដៅ



 

 

 

ក្ន ុងសម័យោត់្ដ ើមប៊ីឱយដសចក្ា ៊ីដយ

ងទាំង យររស់ពួក្អនក្និទនទាំ

ងដនាឹះដយងផ្លា ល់ដៅនរងអនក្នាាំសា

រររស់អល់ដ ឹះ។ មា៉ាងដរៀត្ 

ពួក្អនក្ដ លជាប្រភពននការនាាំនិ

ទនដនាឹះ 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្ជាមន សសដ លដ្រ ក្

ចិត្ារាំែ ត្ ប្រកាន់នូវភាពយ ត្ា ិធម៌ា 

ដរៀងប្ត្ង់ និងដសាា ឹះប្ត្ង់។ 

 ូចដ លបានដលើក្ដ ើងក្នាងមក្ 

ធមារ ិរត្ា ិនិយម 

្ឺជាការអន វត្ាជាក់្ដសា ងសប្មរ់ឥ

សាា ម ដហើយក្៏ជា

ការពនយល់រក្ប្សាយអាំព៊ី្មព ៊ីរអាល់

្ួរអាន 

និងវាក្យខណឌ ដ លមនក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះ



 

 

 

ែងដ រ។ ជួន

កាលរាំណក្ប្សាយជាលក្ខណៈរមួនន

ក្បួ នចារ់ទាំង យ។ 

ជួនកាលណាព៊ីមូហាំម៉ា ត់្រក្ប្សាយ

អេ ីដ លដ្

ប្រទនច ឹះមក្ដនាឹះជាពក្យសមា ៊ី 

ជាកាយវកិារ 

ដហើយជួនខា ឹះដរៀត្រក្ប្សាយទាំងព៊ីរ

រមួោន ដត្មាង។ 

ធមារ ិរត្ា ិនិយមខាឹះមនភាពឯក្

រាជយព៊ី្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន 

ដដ្ឋយការពនយល់រក្ប្សាយព៊ីក្បួ ន

ចារ់ និងការរញ្ាត្ាចារ់ដែសងៗ។ 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូមនជាំដនឿចាំដពឹះ្មព ៊ីរអា

ល់្ួរអាន និងធមារ ិរត្ា ិនិយមថា 

ជាប្រភពមូលដ្ឋា នព៊ីរដៅក្ន ុង



 

 

 

សាសនាឥសាា ម 

ដ លប្ត្វូដត្ប្រតិ្រត្ា ិត្តម 

និងជាឯក្សារដយង។ 

ប្ត្វូប្រតិ្រត្ា ិត្តមការរង្ហគ រ់ដប្រើ

ដ លមនដចងក្ន ុងប្រភពទាំងព៊ីរ 

និងប្ត្ូវដត្ដជៀសវាងព៊ីអេ ីដ លប្រភព

ទាំងព៊ីរបានហមឃាត្់។ 

ប្ត្វូមនជាំដនឿចាំដពឹះ ាំណរងដ លដច

ញព៊ីប្រភពទាំងព៊ីរ 

មនជាំដនឿចាំដពឹះប្ពឹះនាម 

ប្ពឹះលក្ខណៈសមបត្ា ិ ប្ពឹះរដងេ ី 

និងអេ ីដ លអល់ដ ឹះបានសនាស

ប្មរ់ពួក្អនក្មនជាំដនឿ និងអេ ីដ ល 

ប្រង់បាន ា្ំរាមក្ាំ ដហងចាំដពឹះពួក្អន

ក្ោា នជាំដនឿ 

ដ លមនដចងក្ន ុងប្រភពទាំងព៊ីរ



 

 

 

ដនឹះ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

  ى      ې  ې  ې    ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ      ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ

 ٦٥سورة النساء: چ    وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى

មនន័យថា : 

«សូមសបែចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ររស់ឯ

ង ពួក្ដ្ព ាំទន់មនជាំដនឿដរ 

ល ឹះប្ត្ត

ដត្ពួក្ដ្យក្ជដមា ឹះររស់ពួក្ដ្ម

ក្ឱយឯងកាត្់ដសចក្ា ៊ី។ រនាា រ់មក្ 

ពួក្ដ្ោា នការដរើសទល់

ចដងអៀត្ចិត្ាចាំដពឹះអេ ីដ លឯងបាន



 

 

 

សដប្មច ដហើយពួក្ដ្ប្ពមររួល 

ដដ្ឋយដសចក្ា ៊ីដោរពប្រត្ិរត្ា ិ»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

 ٧سورة الحشر: ہ چ   ہ    ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ڻ

មនន័យថា : 

«អេ ីដ លអនក្នាាំសារបាននាាំមក្ឱយពួ

ក្អនក្ ចូរពួក្អនក្ររួលយក្ច ឹះ 

ដហើយអេ ីដ លដ្ហមឃាត់្ចាំដពឹះពួ

ក្អនក្ ចូរពួក្អនក្រញ្ឈរ់វាភាា ម»។ 

រនាា រ់ព៊ីបានពនយល់ដណនាាំព៊ីប្រភព

ននសាសនាដនឹះ 

ដយើងសូមដលើក្ដ ើងអាំព៊ីមូលដ្ឋា ន

ប្្រឹះទ ាំងរ៊ីននសាសនាឥសាា ម្ឺ 



 

 

 

ឥសាា ម ជាំដនឿ 

និងក្ សលធម៌ា(ដអៀសសាន)។ 

ដយើងនរងរក្ប្សាយសដងខរអាំ

ព៊ីដោលការណ៍ប្្រឹះននឋានាន ប្ក្មទាំ

ងដនឹះ។ 

ឋានាន ប្ក្មសាសនា រ៊ី១ ឥសាា ម 

ដោលការណ៍មូលដ្ឋា នចាំនួនប្បាាំននឥ

សាា ម្ឺ 

ពក្យសច្ចា ទាំងព៊ីរ ការថាេ យរងគ ាំ 

ការររចិ្ចា ្ប្រពយសមបត្ា ិ រួស 

និងការដធេ ីធមាយប្ត្ត។ 

ពក្យសច្ចា ទាំងព៊ីរ៖ 

្ឺជាពក្យសច្ចា ដ លដពលថា 

ោា នប្ពឹះជាមា ស់ដរ 



 

 

 

ដលើក្ដលងដត្អល់ដ ឹះ 

ដហើយសច្ចា ថា 

មូហាំម៉ា ត្់ជាអនក្នាាំសារររស់អល់

ដ ឹះ។ 

       អត្ថន័យននពក្យថា 

«ោា នប្ពឹះជាមា ស់ 

ដលើក្ដលងដត្អល់ដ ឹះ» 

្ឺោា នប្ពឹះដ លប្ត្វូដ្ដោរពសកាក រៈ

យ៉ា ងពិត្ប្បាក្ ដៅដលើភពដែន ៊ី

ដនឹះ និងដៅដលើដមឃ 

ដលើក្ដលងដត្អល់ដ ឹះដត្មួយ្ត់្។ 

ប្រង់្ឺជាប្ពឹះពិត្ 

ដហើយប្ពឹះដែសងដប្ៅព៊ីប្រង់ស រធដត្ដម

ឃៈ។ 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្មនសទធ ប្ជឹះថាា ក្ន ុង

ការដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះដត្



 

 

 

មួយ្ត់្។ 

ប្ត្វូរ ិដសធការដោរពសកាក រៈចាំដពឹះ

ប្ពឹះ នរដប្ៅព៊ីប្រង់។ 

អនក្ដ លដពលពក្យដនឹះព ាំទន់ររួ

លបានប្រដយជន៍ដនាឹះដរ 

ល ឹះប្ត្តដត្បានសដប្មចព៊ីរប្រការ ូច

ខ្ជងដប្កាម៖ 

រ៊ី១. ដពលពក្យ « ោា នប្ពឹះជាមា ស់ 

ដលើក្ដលងដត្អល់ដ ឹះ»ដចញព៊ីជាំ

ដនឿក្ន ុងចិត្ា មនការយល់ រង 

មនជាំដនឿ 

និងដដ្ឋយដសចក្ា ៊ីប្សោញ់ដពញចិត្ា។ 

រ៊ី២. រ ិដសធ 

មិនប្ពមដជឿចាំដពឹះអេ ីដ លដ្ដោរព

រូជាដែសងព៊ីអល់ដ ឹះ។ ចាំដពឹះអនក្



 

 

 

ដ លបានដពលពក្យសច្ចា ដនឹះ 

ដហើយព ាំបានរ ិដសធចាំដពឹះអេ ីដែសង 

ដ លដ្ដោរពរូជាដប្ៅព៊ី

អល់ដ ឹះដនាឹះ 

ពក្យដពលររស់ដ្ព ាំទន់មនប្រ

ដយជន៍សប្មរ់ររូដ្ដនាឹះដរ។ 

អត្ថន័យននពក្យសច្ចា ថា«មូហាំម៉ា ត្់

ជាអនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះ» 

្ឺប្ត្វូប្រតិ្រត្ា ិនូវអេ ីដ លោត់្បាន

រង្ហគ រ់ដប្រើ ដហើយដជឿជាក្់

នូវអេ ីដ លោត់្បានប្បារ់។ 

ដជៀសវាងព៊ីអេ ីដ លោត់្បានហម

ឃាត្់ និងសអ រ់ដខព ើម។ 

មិនប្ត្ូវដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអល់

ដ ឹះ 

ដលើក្ដលងដត្អេ ីដ លោត្់បានរង្ហគ



 

 

 

រ់ដប្រើ។ មា៉ាងដរៀត្ 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូដសេ ងយល់ 

និងមនជាំដនឿថា 

មូហាំម៉ា ត្់ជាអនក្នាាំសារ

ររស់អល់ដ ឹះសប្មរ់មន សសដោក្

ទាំងមូល។ 

ោត់្្ឺជាខុ្ាំរដប្មើររស់ប្ពឹះ។ 

ព ាំប្ត្ូវដោរពរូជាចាំដពឹះោត់្ដនាឹះដរ

។ 

ោត់្្ឺជាអនក្នាាំសារដ លដ្ព ាំប្ត្វូរ

 ិដសធដនាឹះដរ។ 

ក៏្រ៉ា ដនត ប្ត្វូសាា រ់រង្ហគ រ់ 

និងប្រត្ិរត្ា ិត្តម។ 

ជនណាប្រត្ិរត្ា ិត្តមោត្់ 

្ឺជនដនាឹះនរងបានចូលឋានសួ ៌្ា 

ដហើយជនណាដលា ើសចាំដពឹះោត់្ 



 

 

 

ជនដនាឹះនរងចូលនរក្។ 

ប្ត្វូ រងនិងមនជាំដនឿថា 

រញ្ាត្ា ិចារ់ទក្់រងនរងដោលជាំដនឿ 

ឬទក្់រងនរងរដរៀររររននការ

ដោរពសកាក រៈដ លអល់ដ ឹះប្រង់បា

នរង្ហគ រ់ដប្រើ 

ឬទក្់រងនរងប្រព័នធចារ់ 

ន៊ីត្ិប្រត្ិរត្ា ិ ឬន៊ីត្ិរញ្ាត្ា ិ 

ឬទក្់រងនរងដែនក្ស៊ីលធម៌ា 

ឬទក្់រងនរងការក្សាងប្្ួសារ 

ឬទក្់រងនរងរញ្ាត្ា ិចារ់ហម 

ឬអន ញ្ជា ត្ ច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្ត្តមរយៈ

មូហាំម៉ា ត្់ 

ព៊ីដប្ពឹះោត់្្ឺជាអនក្ដ លមនតួ្នា

រ៊ីែសពេែាយព៊ីក្បួ នចារ់ឥសាា ម។ 



 

 

 

ការថាេ យរងគ ាំ៖ ការថាេ យរងគ ាំ 

្ឺជាដោលការណ៍ប្្រឹះរ៊ីព៊ីរននមូលដ្ឋា

នប្្រឹះឥសាា ម។ ត្តមពិត្ 

វា្ឺសសរប្្រឹះននឥសាា ម 

ដប្ពឹះវាជាចាំណងទក្់រងរវាងមន 

សសដោក្នរងប្ពឹះជាមា ស់ររស់ដ្។ 

ការដោរព ដ លៗចាំនួនប្បាាំ ងក្ន ុ

ងមួយនែៃ។ ការថាេ យរងគ ាំដនឹះ 

ជួយសាា រជាំដនឿររស់ដ្ដ ើងវញិ 

ជប្មឹះសមអ ត្ ួងចិត្ា  

និងក្ដមអលននបារក្មា។ 

ការថាេ យរងគ ាំដនឹះក្៏អាចការពរររូ

ដ្ព៊ីអាំដពើអបាយម ខ 

និងអាំដពើបារទាំង យ។ 

ដៅដពលប្ពរក្ប្ពលរមដ លដ្ដប្កាក្

ព៊ី ាំដណក្ ដ្អន វត្ាការថាេ យរងគ ាំ



 

 

 

ចាំដពឹះ

ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ខល នួដដ្ឋយដសចក្ា ៊ី

ប្ជឹះថាា សាអ ត្សអ ាំ 

ម ននរងដ្ដចញដៅរាំដពញក្ិចាការ

ចិញ្ា រមជ៊ីវតិ្ 

រនាា រ់ព៊ីដ្បានថាេ យរងគ ាំដលើក្ត្

ដមក ើងប្ពឹះជាមា ស់ររស់ដ្។ 

ដ្បានររួលសាគ ល់ប្រង់ជាប្ពឹះដ ល

ដ្ប្ត្វូដោរពសកាក រៈ 

រួងសួងស ាំជាំនួយ 

និងស ាំការចងអ ុលរង្ហា ញ។ ដ្បាន 

សាា រដ ើងវញិនូវចាំណងននការដោរព

ប្រត្ិរត្ា ិ 

និងការសកាក រៈដដ្ឋយការឱនប្ការ 

ដងើរ រ 

និងលាំឱនកាយដោរព ដ លៗដរៀង



 

 

 

រាល់នែៃ ចាំនួនប្បាាំ ងក្ន ុងមួយនែៃ។ 

ការប្រត្ិរត្ា ិថាេ យរងគ ាំដនឹះ ច្ចាំបាច់

ប្ត្វូសាអ ត្សអ ាំទ ាំងចិត្ា ា្ំនិត្ 

ខល នួប្បាណ សដមាៀក្រាំពក្់ 

និងក្ដនាងថាេ យរងគ ាំ។ អនក្មូសា ៊ីម

ប្ត្វូប្រតិ្រត្ា ិការថាេ យរងគ ាំរមួជាប្ក្មុ

ជាមួយនរងរងរអ នូមូសា ៊ីម នរដរៀត្ 

ឧរាិស ល់ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ពួក្ដ្។ 

ពួក្ដ្ទាំងអស់ោន ដររម ខត្ប្មង់

ដៅវហិរកាក់្ហព ឹះ។ 

ការថាេ យរងគ ាំប្ត្វូបានដរៀរចាំជារដរៀ

រមួយដពញលក្ខណៈ លអ ប្រដសើរ 

ដ លមន សសប្រត្ិរត្ា ិថាេ យ ល់ប្ពឹះ

ដ លបានរដងក ើត្ររូដ្។ 

ការថាេ យរងគ ាំដនឹះរមួមនការដលើក្ត្

ដមក ើងចាំដពឹះប្រង់ដដ្ឋយការសូប្ត្ 



 

 

 

កាយវកិារ អវយវៈ ក្ាល វញិ្ជា ណ 

និងខល នួប្បាណទាំងមូល។ 

ខល នួប្បាណទាំងមូលមនចាំ ដណក្ក្ន ុង

ការថាេ យរងគ ាំដនឹះ។  

 វញិ្ជា ណ អវយវៈ 

ខល នួប្បាណទាំងមូលររួលបានចាំ ដណ

ក្ក្ន ុងការប្រត្ិរត្ា ិចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ដហើយចិត្ាក្៏មនចាំ ដណក្ែងដ រ។ 

ការដោរព

សកាក រៈរមួមនដសចក្ា ៊ីសរដសើរ 

ការ រង  ្ណ កាដលើក្ត្ដមក ើង 

ការដលើក្ត្ដមក ើងប្ពឹះក្ិត្ា ិនាមររស់ប្រ

ង់ ដពលពក្យសច្ចា ដដ្ឋយដសាា ឹះប្ត្ង់ 

សូប្ត្្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន 

ការដប្កាក្ រប្រត្ិរត្ា ិចាំដពឹះប្ពឹះជា

មា ស់ក្ន ុងនាមជាខុ្ាំរដប្មើ 



 

 

 

ដ លរនាា រខល នួ ឱនលាំដទន 

សាា រ់រង្ហគ រ់ចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ 

ដ លប្រង់ជាអនក្ប្្រ់ប្្ង 

និងច្ចត់្ដចង។ មា៉ាងដរៀត្ 

ក្ន ុងដពលក្ាំព ង រប្រត្ិរត្ា ិដនាឹះ 

ច្ចាំបាចប់្ត្វូរួងសួងអងេរក្រ 

និងដោរពរូជាចាំដពឹះប្រង់។ 

រនាា រខល នួ ឱនដោរព ប្ការដោរព 

និងអងគ ុយដដ្ឋយដសចក្ា ៊ីដោរពដកា

ត្ខ្ជា ច សា រងសាា ធ 

ដ ើមប៊ីដលើក្ត្ដមក ើងចាំដពឹះប្រង់ 

ដហើយឱនលាំដទនចាំដពឹះប្ពឹះដត្ជាន 

ភាពររស់ប្រង់។ 

ការប្រត្ិរត្ា ិដនឹះនាាំឱយចិត្ា

ររស់ដ្រន់ភាន់ 

ខល នួប្បាណររស់ដ្ឱនលាំដទន 



 

 

 

ដហើយឥរយិរែខល នួប្បាណររស់ដ្

ប្ស្ត្់ប្ស្ាំ។ រនាា រ់មក្ 

ដ្រញ្ារ់ការថាេ យរងគ ាំររស់ដ្ដដ្ឋ

យដសចក្ា ៊ីសរដសើរ 

និង រង  ្ណចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ប្ពមទាំងជូនពរសិរសួីសា ៊ីដក្ើត្មនចាំ

ដពឹះណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់។ 

រនាា រ់មក្ដរៀត្រួងសួងស ាំព៊ីអល់

ដ ឹះ 

សូមប្រង់ដមត្តា ប្រទន ល់ររូដ្នូវ

ក្ សលធម៌ាទាំងក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ 

និងររដោក្។ 

ការររចិ្ចា ្ប្រពយ៖ ការររចិ្ចា ្ប្រពយ 

្ឺជាដោលការណ៍ប្្រឹះរ៊ីរ៊ីននឥសាា ម។ 

ច្ចាំបាច់ដលើអនក្មូសា ៊ីមដ លមនប្រ

ពយសមបត្ា ិធូរធារ 



 

 

 

ប្ត្វូររចិ្ចា ្ប្រពយមួយចាំ ដណក្តូ្ចរាំ

ែ ត្ ដ ើមប៊ីដចក្ជូន ល់អនក្រ៊ីរ័លប្ក្ 

ខេ ឹះខ្ជត្ 

និងអនក្ នរដរៀត្ដ លចារ់អន ញ្ជា

ត្ឱយដចក្ជូន ល់ពួក្ដ្។ 

       ច្ចាំបាច់ដលើអនក្មូសា ៊ីម 

ដ លដចក្ប្រពយររចិ្ចា ្ ល់អនក្ដ 

លមនសិរធិររួលដនាឹះ 

ដដ្ឋយសទធ ប្ជឹះថាា  

និងដដ្ឋយស រធចិត្ា។ 

មិនប្ត្ូវនិយយរំដលើក្  ្ណ 

និងនិយយពក្យម សា ល់អនក្ទាំង

ដនាឹះដ ើយ។ 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូររចិ្ចា ្ប្រពយក្ន ុងរាំណង

ចង់បានែលរ ណយព៊ីអល់ដ ឹះជាមា

ស់ ព ាំដមនចង់បានប្រដយជន៍ 



 

 

 

ឬស្ ណព៊ីមន សសដោក្ដនាឹះដ ើយ។ 

ប្ត្វូររចិ្ចា ្ដដ្ឋយសទធ ប្ជឹះថាា ចាំដពឹះ

អល់ដ ឹះ 

មិនដមនចង់បានម ខមត្់ 

និងដក្រ ាិ៍ដឈាា ឹះដនាឹះដរ។ 

       ការររចិ្ចា ្ប្រពយនាាំមក្នូវពរជ័

យ ដធេ ីលអ  និងយល់ចិត្ាអនក្ប្ក្ 

អនក្ខេ ឹះខ្ជត្ ក្ ាំឱយមនភាពដៅហាង 

និងការប្ចដណនឈាន ន៊ីស។ 

មា៉ាងដរៀត្ដរើសិនពួក្អនក្មនមិន

ដអើដពើចាំដពឹះពួក្ដ្ដនាឹះ 

ពួក្ដ្នរងដៅស ាំទនព៊ីអនក្ នរ 

ោា នការអាណិត្អាសូរ ល់ពួក្ដ្ 

ដធេ ីឱយពួក្ដ្ររួលរងនូវដប្ោឹះអត់្

ឃាា ន ខេ ឹះខ្ជត្មិនខ្ជន ។ 

ការររចិ្ចា ្ប្រពយ 



 

 

 

្ឺជាការប្រកាន់នូវលក្ខណសមបត្ា ិស

របុ រស 

មនចិត្ារូោយដចឹះ្ិត្្ូរព៊ីអនក្ 

នរ មនការលឹះរង់ 

និងអាណិត្អាសូរ ល់ពួក្ដ្។ 

ជប្មឹះសមអ ត្ខល នួព៊ីលក្ខណៈរឹិះក្ាំណាញ់ 

ដឃារដៅ ោា នចិត្ាអាណិត្អាសូរ។ 

ការររចិ្ចា ្ប្រពយនាាំឱយអនក្មូសា ៊ីម

ដចឹះសាម គ្ ៊ីោន  

អនក្មនដចឹះអាណិត្អាសូរ ល់អនក្

ប្ក្។ 

ក្ន ុងសងគមដលងមនវណណ ៈមន សសប្ក្

រ ្៌ាត្ អនក្ជាំពក់្រាំណ លវណ័ា ក្ 

និងអនក្ ាំដណើរដ្ឋច់សដងេងោា នរ៊ីពរ

ង។ 



 

 

 

រួស៖ 

រួសក្ន ុងដខរ៉ម៉ា ហានច្ចរ់ព៊ីដសត្តរ ណ

រហូត្ ល់នែៃលិច។ 

អនក្រួសប្ត្ូវត្មព៊ីការររួលទន 

ការរមួ ាំដណក្  ដដ្ឋយដសចក្ា ៊ីដោរព

សកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ ។ 

រក្ាការពរខល នួអាំព៊ីកាមត្ណាា ។ 

ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានសប្មលការរួ

សដនឹះចាំដពឹះអនក្ជមៃ ឺ អនក្ ាំដណើរ 

ស្រសា ៊ីមននែាដពឹះ ស្រសា ៊ីមនរ ូវ 

និងស្រសា ៊ីដ លដរើរ ា្ងរដនា រចួ។ 

ពួក្ដ្មន ក់្ៗមនចារ់ពិដសស

សប្មរ់អន វត្ា។ 

       ក្ន ុងដខដនឹះអនក្មូសា ៊ីមប្ត្វូរញ្ឈរ់

កាមត្ណាា ររស់ខល នួ។ 



 

 

 

រមួជាមួយនរងការប្រតិ្រត្ា ិដនឹះ 

អនក្មូសា ៊ីមច្ចក្ដចញព៊ីភាពជាមន 

សសដោក្មនបារក្មា  

ដៅរក្ភាពជាដរវត្តដ លដៅជិត្

ប្ពឹះជាមា ស់។ អនក្រួស

ក្ាំព ងត្តាំងខល នួជារ គ្លដ លលឹះរ

ង់ មិនប្ត្វូការដោក្៊ីយ៍ 

ចង់បានដត្ការសពវ ប្ពឹះរ័យររស់អ

ល់ដ ឹះជាមា ស់ដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ។ 

       រួសនាាំឱយ ួងចិត្ាមនជ៊ីវតិ្ 

លឹះរង់ភាពដោភលន់ក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ 

ដពញចិត្ានរងការប្រទនររស់អល់

ដ ឹះ។ 

រួសជួយរំឭក្ពួក្អនក្មនឱយដចឹះ្ិ

ត្្ូរ ល់ពួក្អនក្ប្ក្៊ីប្ក្ 

និងសាថ នភាពរស់ដៅររស់ពួក្ដ្។ 



 

 

 

រួសដធេ ីឱយ ួងចិត្ាររស់ពួក្អនក្មន

ដចឹះអាណិត្អាសូរ ល់ពួក្អនក្ប្ក្ 

ដហើយ រងថា 

ខល នួឯងក្ាំព ងឋិត្ក្ន ុងពរជ័យររស់

អល់ដ ឹះ ៏ធាំដធង 

ដ ើមប៊ីឱយដ្រដងក ើននូវការ រង  ្ណររ

ស់ដ្ចាំដពឹះប្រង់។  

       រួសជប្មឹះសមអ ត្ែល វូចិត្ា 

ជួយត្ប្មង់ចិត្ាដៅរក្ការដកាត្ខ្ជា ច

ចាំដពឹះអល់ដ ឹះ។ រួសដធេ ីឱយរ គ្ល 

និងសងគមមនអារមាណ៍ រងព៊ីការ

ឃាា ាំដមើលររស់អល់ដ ឹះទាំងក្ន ុងរ៊ីម

នស វត្ថ ិភាព 

និងដពលមនដប្ោឹះថាន ក្់ 

ទ ាំងដៅរ៊ីក្ាំបាាំង 

និងដៅរ៊ីសាធារណៈ។ 



 

 

 

សងគមទាំងមូលរស់ដៅដពញមួយដខ

ដដ្ឋយរក្ាការដោរពប្រត្ិរត្ា ិដនឹះ 

និងដធេ ីឱយមនអារមាណ៍ រងអាំព៊ីការ

ឃាា ាំដមើលររស់អល់ដ ឹះ 

ដហើយជាំរ ញឱយកាន់ដត្ដកាត្ខ្ជា ចចាំ

ដពឹះអល់ដ ឹះ មនជាំដនឿចាំដពឹះប្រង់ 

និងមនជាំដនឿចាំដពឹះនែៃររដោក្។ 

មនជាំដនឿដជឿជាក្់ថា 

អល់ដ ឹះ រងប្ជារព៊ីអាែ៌ាក្ាំបាាំង 

និងអេ ីដ លអាែ៌ាក្ាំបាាំងរាំែ ត្។ 

ដ្មនជាំដនឿជាក្់យ៉ា ងចាស់ថា 

នែៃណាមួយរ គ្លប្្រ់ររូនរងដៅ 

រដៅចាំដពឹះប្ពឹះភ័ប្ក្ត ប្ពឹះជាមា ស់។ 

ប្រង់នរងសួរអាំព៊ី

ការប្រត្ិរត្ា ិររស់ដ្ប្្រ់យ៉ា ងទាំង

តូ្ច ទាំងធាំ ។ 



 

 

 

ធមាយប្ត្ត៖ 

ការដធេ ីធមាយប្ត្តដៅវហិរអាល់ហរ៉ា

ម ឯររក្ ៊ីម៉ា ក្ក ឹះ ៏ពិសិ ា 

ដ លជាកាត្ពេក្ិចាដលើអនក្មូសា ៊ីមដព

ញវយ័មនរញ្ជា  

និងមនលរធភាពប្្រ់ប្ោន់។ 

ប្ត្វូមនលរធភាពប្្រ់ប្ោន់ក្ន ុងការ

ចាំណាយសប្មរ់ដធេ ី ាំដណើរដៅ 

និងប្ត្លរ់មក្វញិ។ ការចាំណាយដនឹះ 

្ឺជា

ប្រពយដ លសល់ព៊ីការែគត់្ែគត់្ជ៊ីវភាព

ប្រច្ចាំនែៃររស់ប្្ួសារ។ មា៉ាងដរៀត្ច្ចាំ

បាច់ប្ត្វូមនស វត្ថ ិភាពចាំដពឹះខល នួឯ

ងដៅត្តមែល វូ 

ដហើយមនស វត្ថ ិភាពចាំដពឹះអនក្ដ ល

ដៅដប្កាមរនទ ុក្ររស់ខល នួ 



 

 

 

ខណៈដ លខល នួដ្អវត្ាមនព៊ីែាឹះ។ 

ធមាយប្ត្ត្ឺជាកាត្ពេកិ្ចាដ លប្ត្វូ

ប្រតិ្រត្ា ិមួយជ៊ីវតិ្ឱយបានមាង 

ចាំដពឹះអនក្ដ លមនលរធភាព។ 

       ្រប៊ីអនក្ដ លចង់ដៅដធេ ីធមាយ

ប្ត្ត ប្ត្វូដក្ខល នួ 

សារភាពក្ាំហ សចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ជប្មឹះសមអ ត្ខល នួព៊ីក្ដមអលននអាំដពើ

បារជាម នសិន។ 

ដៅដពលដៅ ល់ររក្ ៊ីម៉ា ក្ក ឹះ ៏ពិសិ ា 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូរាំដពញ

ការប្រត្ិរត្ា ិធមាយប្ត្តដ លជាការ

ដោរពសកាក រៈ 

និងជាការដលើក្ត្ដមក ើងចាំដពឹះអល់

ដ ឹះជាមា ស់។ 

អនក្ដធេ ីធមាយប្ត្តប្ត្វូ រងថា 



 

 

 

កាក់្ហព ឹះ 

និងអត្ាញ្ជា ណដែសងៗព ាំប្ត្វូបានដ្

ដោរពរូជាដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់

ដនាឹះដរ។ ព៊ី

ដប្ពឹះអត្ាសញ្ជា ណទាំងដនាឹះ 

ព ាំបានែាល់ជាប្រដយជន៍ ឬដប្ោឹះ

ថាន ក្់អេ ីដនាឹះដ ើយ។ 

ដរើសិនជាអល់ដ ឹះជាមា ស់ព ាំបានរ

ង្ហគ រ់ឱយដៅដធេ ីធមាយប្ត្តដៅរ៊ីដនាឹះ

ដរ 

្ឺអនក្មូសា ៊ីមមិនប្ត្ូវដៅដធេ ីធមាយ

ប្ត្តដៅរ៊ីដនាឹះដ ើយ។ 

       ក្ន ុងការដធេ ីធមាយប្ត្តដនឹះ 

អនក្ដធេ ីធមាយប្ត្តប្ត្វូដសា ៀក្ពក់្ប្ក្

ណាត្់ពណ៌ាស។ 

អនក្មូសា ៊ីមមក្រ៊ីប្្រ់រិសរ៊ីននសក្



 

 

 

លដោក្ដៅជួរជ ាំោន ដៅក្ដនាងដត្

មួយ។ ពួក្ដ្ដសា ៀក្ពក់្ដត្មួយ 

ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ដត្មួ

យ។ 

មិនមនការដរងដចក្ោន រវាងអនក្ រ

ក្នាាំ និងប្រជាជនសាមញ្ា  

អនក្មនឬអនក្ប្ក្ 

ដសបក្សឬដសបក្ដលា ។ 

ពួក្ដ្ទាំងអស់ជាខុ្ាំរដប្មើររស់អល់

ដ ឹះ។ 

អនក្មូសា ៊ីមមន ក្់មិនប្រដសើរជាងអនក្

មូសា ៊ីម នរដរៀត្ 

ដលើក្ដលងដត្ដដ្ឋយដសចក្ា ៊ីដកាត្ខ្ជា

ចចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

និងការប្រត្ិរត្ា ិអាំដពើលអ ។ 



 

 

 

       ការដធេ ីធមាយប្ត្តដនឹះដធេ ីឱយអនក្

មូសា ៊ីមររួលបាននូវការសាម គ្ ៊ីោន  

សហការោន  និងសាគ ល់ោន ។ 

ពួក្ដ្នរក្ ល់នែៃដ លអល់ដ ឹះជា

មា ស់នរងរដងក ើត្ឱយពួក្ដ្ឱយរស់ដ ើ

ងវញិទាំងអស់ោន ។ 

ប្រង់នរងប្រមូលែត ុាំពួក្ដ្

ក្ន ុងរ៊ីោនដត្មួយដ ើមប៊ីជាំន ាំជប្មឹះ។ 

 ូដចនឹះ 

ពួក្ដ្នាាំោន ដរៀរចាំដប្ត្ៀមខល នួដដ្ឋយ

ការដោរពប្រត្ិរត្ា ិចាំដពឹះអល់ដ ឹះ

សប្មរ់ការរស់ដៅដប្កាយដពលសាា រ់

។ 

ការដោរពសកាក រៈក្ន ុងឥសាា ម 



 

 

 

       ការដោរពសកាក រៈ្ឺការត្តាំងខល នួ

ជាទសក្រសប្មរ់អល់ដ ឹះទាំងអត្ថ

ន័យ និងខា រមសារ។ អល់ដ ឹះជាអនក្

រដងក ើត្ 

ដហើយអនក្្ឺជាសភាវៈដ លប្រង់បាន

រដងក ើត្។ 

អនក្ជាអនក្ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអល់

ដ ឹះ 

ដហើយអល់ដ ឹះ្ឺជាប្ពឹះដ លអនក្ប្ត្ូវ

ដត្ដោរពសកាក រៈ។ ដរើសិនជា ូដចនឹះ 

មន សសច្ចាំបាច់ប្ត្វូដធេ ី ាំដណើរជ៊ី វតិ្ររ

ស់ខល នួដលើែល វូ ៏ស ប្ក្រត្ប្ត្រមប្ត្វូររស់

អល់ដ ឹះ 

ប្រត្ិរត្ា ិត្តមចារ់រញ្ាត្ា ិររស់ប្រង់ 

ប្ត្តរ់ត្តមលាំអានអនក្នាាំសារររស់ប្រ

ង់។ ពិត្ណាស់ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានដ្ឋក្់ចារ់

 ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាមសប្មរ់មន សសដោក្ 

 ូចជាប្ត្ូវប្រតិ្រត្ា ិឱយបានសដប្មច

នូវជាំដនឿឯក្ដរវៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ប្រង់ជាប្ពឹះជាមា ស់ននសក្លដោក្ 

ការថាេ យរងគ ាំ ការររចិ្ចា ្ប្រពយ 

ការរួស និងការដធេ ីធមាយប្ត្ត។ 

       រ៉ា ដនាអត្ថន័យននការសកាក រៈក្ន ុង

សាសនាឥសាា ម 

ព ាំដមនមនន័យប្ត្រមដត្រ៉ា ដណាណ ឹះដរ។ 

ការដោរពសកាក រៈក្ន ុងឥសាា មមនអ

ត្ថន័យរូលាំរូោយជាងដនឹះ្ឺរាល់ប្រ

ការដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ប្សោ

ញ់

សពវ ប្ពឹះរ័យននការប្រត្ិរត្ា ិែល វូកាយ 

និងវាច្ច ទាំងដរើក្ចាំហ 



 

 

 

និងោក្់បាាំង ខ្ជងដប្ៅ 

និងក្ន ុងចិត្ា។ 

រាល់អាំដពើឬសមា ៊ីដ លអនក្ប្រប្ពរត្ា  

ដហើយអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ប្សោញ់

សពវ ប្ពឹះរ័យ ្ឺដ្ដៅ

ថាៈ«ការដោរពសកាក រៈ»។ 

មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ 

រាល់រមា រ់លអទ ាំង យដ លអនក្បា

នប្រប្ពរត្ាក្ន ុង

រាំណងរូជាចាំដពឹះអល់ដ ឹះ្ឺជាការ

ដោរពសកាក រៈ។ 

ការប្បាប្ស័យទក់្រងលអជាមួយឪព 

ក្មា យ ប្្ួសារ ប្រពនធកូ្ន 

អនក្ជិត្ខ្ជងក្ន ុងរាំណងប្ជឹះថាា  

ដ ើមប៊ីអល់ដ ឹះក្៏ច្ចត្់រ ក្ជាការដោ

រពសកាក រៈ។ ការប្បាប្ស័យលអក្ន ុងែាឹះ 



 

 

 

ដៅែារ 

ដៅការយិល័យដធេ ីការក្ន ុងរាំណង

ប្ជឹះថាា ចាំដពឹះអល់ដ ឹះក្៏ដ្ច្ចត្់រ ក្

ជាការដោរពសកាក រៈ។ 

ការរាំដពញរាំន ក្ចិត្ា 

ការប្រកាន់ខ្ជា រ់ដសចក្ា ៊ីដសាា ឹះប្ត្ង់ 

ភាពយ ត្ា ិធម៌ា 

មិនដរៀត្ដរៀនអនក្ នរ 

ជួយសដប្ង្ហគ ឹះអនក្រន់ដខាយ 

ប្រក្ររររចិញ្ា រមជ៊ីវតិ្ដដ្ឋយស ចរតិ្ 

ែគត្់ែគង់ល យកាក់្ ល់ប្្ួសារ 

កូ្នដៅ ដចឹះរំដលក្រ ក្ខអនក្ប្ក្៊ីប្ក្ 

ដៅសួរស ខរ ក្ខអនក្ជាំងឺ 

ែាល់ចាំណ៊ីអាហរ ល់អនក្អត្់ឃាា ន 

ជួយជនរងដប្ោឹះដ លប្ត្វូរងដប្ោឹះ

ដដ្ឋយអយ ត្ា ិធម៌ា។ 



 

 

 

ទាំងអស់ដនឹះស រធដត្ជាការដោរពស

កាក រៈដរើសិនជាមនរាំណងប្ជឹះថាា ដ ើ

មប៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

រាល់អាំដពើទ ាំង យដធេ ីដ ើមប៊ីខល នួឬដ ើ

មប៊ីប្្ួសារឬដ ើមប៊ីសងគមឬដ ើមប៊ីប្រដរ

សជាត្ិ 

ក្ន ុងរាំណងប្ជឹះថាា ចាំដពឹះអល់ដ ឹះ្ឺ

ជាការដោរពសកាក រៈ។ 

សូមប៊ីដត្ការរាំដពញ

ចាំណង់ត្ណាា ររស់ខល នួ 

ដដ្ឋយដោរពត្តមចារ់ររស់អល់

ដ ឹះដ លប្រង់អន ញ្ជា ត្ដនាឹះក្៏ជាកា

រដោរពសកាក រៈដ រ 

ដរើសិនណាការប្រប្ពរត្ាដនាឹះភាា រ់ជាមួ

យនរងរាំណងលអ ។ 



 

 

 

អនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់បានមន

ប្រសាសន៍ថា : 

) وفي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

أتي بضع أحدكم صدقة قال قالوا يا رسول هللا أي

أحدنا شهوته يكون له فيها أجر قال أرأيتم لو 

وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر وكذلك 

مسند  إذا وضعها في الحلل كان له فيها أجر (

 اإلمام أحمد

មនន័យថា : 

«អងគជាត្ិ(ប្រដ្ឋរ់ដភរ)ររស់ពួក្អន

ក្ក៏្ដសា ើនរងការដ្ឋក់្ទនមួយដ រ។ 

ពួក្ដ្សួរថា : 

«រពិប្ត្អនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះ 

ដត្ើប្ោន់ដត្រមួ ាំដណក្ជាមួយប្រពនធ

ក្៏មនែលរ ណយដ រដមនដរ?»។ 

ោត់្បានមនប្រសាសន៍ត្រវញិថា 



 

 

 

:« ដត្ើអនក្យល់យ៉ា ងដម៉ាចដ រ? 

ដរើសិនជា 

ដ្យក្អងគជាត្ិររស់ដ្ដៅដ្ឋក្់ក្

ដនាងខ សចារ់។ ដត្ើដ្មនបារដរ? 

 ូដច្ចន ឹះដ រ 

ដរើសិនជាដ្យក្ដៅដ្ឋក្់ដៅក្ដនា

ងប្សរចារ់ 

្ឺដ្នរងររួលបានែលរ ណយ»។ 

       អនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់បានមន

ប្រសាសន៍ដរៀត្ថា : 

) على كل مسلم قال النبي صلى هللا عليه وسلم : 

صدقة قيل أرأيت إن لم يجد ؟ قال يعتمل بيديه 

فينفع نفسه ويتصدق قال قيل أرأيت إن لم يستطع 

؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال قيل له أرأيت 

إن لم يستطع ؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير قال 



 

 

 

يت إن لم يفعل ؟ قال يمسك عن الشر فإنها أرأ

 صحيح مسلم صدقة (

មនន័យថា : 

«ច្ចាំបាច់ដលើអនក្មូសា ៊ីមប្្រ់ររូប្ត្ូវ

ដ្ឋក់្ទន។ ដ្សួរថា 

ច ឹះដរើសិនជាដ្ោា ន? 

ោត់្បានមនប្រសាសន៍ថា :« 

 រឹិះរក្ការង្ហរដធេ ីខល នួឯង 

ជួយជាប្រដយជន៍សប្មរ់ខល នួឯង 

ដសសសល់យក្ដៅដធេ ីទន»។ 

ដ្សួរដរៀត្ថា 

ច ឹះដរើដ្មិនអាចដធេ ីបាន 

ដត្ើដ្ប្ត្វូដធេ ីយ៉ា ងដម៉ាច? 

ោត់្បានមនប្រសាសន៍ថា : 

«ជួយសដប្ង្ហគ ឹះអនក្ដ លមនរ ក្ខលាំបា

ក្»។ ដ្សួរដរៀត្ថា 



 

 

 

ច ឹះដរើដ្មិនអាចដរៀត្ 

ដត្ើដ្ប្ត្វូដធេ ី ូចដមាច? 

ោត់្បានមនប្រសាសន៍ថា 

:«ដណនាាំោន ឱយដធេ ីលអ  

និងហមឃាត្់ោន ព៊ីអាំដពើអាប្ក្ក្់»។ 

ដ្សួរដរៀត្ថា 

ច ឹះដរើដ្ដធេ ីមិនដក្ើត្ដរៀត្ 

ដត្ើដ្ប្ត្វូដធេ ី ូចដមាច? 

ោត់្បានមនប្រសាសន៍ថា :« 

ឃាត្់ខល នួឯងក្ ាំឱយដធេ ីអាប្ក្ក្់ក្៏ជាកា

រដធេ ីទនមួយដ រ»។  

រ៊ី២ ជាំដនឿ 

ដោលការណ៍មូលដ្ឋា នទាំងប្បាាំមួយ

ននជាំដនឿ្ឺ 



 

 

 

ដជឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ ពួក្ដរវត្ត 

ប្ពឹះ្មព ៊ីរ 

ពួក្អនក្នាាំសារ  នែៃររដោក្  និង

ប្ពឹះលិខិត្ 

ដជឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ៖ 

ប្ត្វូមនជាំដនឿចាំដពឹះភាពជាមា ស់ររ

ស់អល់ដ ឹះ្ឺប្រង់ជាមា ស់ដ លជាអន

ក្រដងក ើត្ ប្រង់ជាមា ស់ក្មាសិរធិ 

ជាអនក្ច្ចត់្ដចងប្្រ់ក្ិចាការទាំង

អស់។ 

ប្ត្វូមនជាំដនឿចាំដពឹះភាពជាប្ពឹះររ

ស់អល់ដ ឹះដ លប្ត្វូដ្ដោរពសកាក រៈ 

្ឺប្រង់ជាប្ពឹះពិត្។ 

រាល់ប្ពឹះដ លដ្ដោរពរូជាដប្ៅព៊ីប្រ

ង់្ឺខ ស។ 

ប្ត្វូមនជាំដនឿចាំដពឹះប្ពឹះនាម 



 

 

 

និងប្ពឹះលក្ខណៈររស់ប្រង់។ 

ប្រង់មនប្ពឹះនាម ៏ប្រនពជាដប្ចើន 

និងមនប្ពឹះលក្ខណៈសមបត្ា ិដពញដល

ញឧត្ត ុងគឧត្ាម។ 

       ប្ត្វូមនជាំដនឿចាំដពឹះឯក្ដរវភា

ពររស់អល់ដ ឹះទក្់រងនរងការដលើ

ក្ដ ើងខ្ជងដលើ។ 

ប្រង់ោា នន ្ូរមួចាំ ដណក្ទក់្រិននរ

ងភាពជាមា ស់ ភាពជាប្ពឹះ ប្ពឹះនាម 

និងប្ពឹះលក្ខណៈររស់ប្រង់។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

  ٺ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ   پپ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ٦٥سورة مريم: چ 



 

 

 

មនន័យថា : 

«ប្រង់ជាមា ស់ននដមឃទាំងប្បាាំព៊ីរជា

ន់ និងដែន ៊ី 

ដហើយប្រង់ជាមា ស់ននអេ ីៗដ លដៅច

ដនាា ឹះភពទាំងព៊ីរ។ 

ចូរអត់្ធាត់្ក្ន ុងការដោរពសកាក រៈចាំ

ដពឹះប្រង់។ ោា នអេ ីអាច ូរប្ពឹះកាយ 

ប្ពឹះនាម  ប្ពឹះលក្ខណៈ 

និងរដងេ ីររស់ប្រង់ដ ើយ»។ 

ប្ត្វូមនជាំដនឿថា 

ប្រង់មិនងង យដ ក្ 

ប្រង់ រងប្ជារព៊ីអាែ៌ាក្ាំបាាំង 

និងការោត្ប្ត្ដ្ឋង។ 

ប្រង់មនអាំណាចដៅដលើដមឃ 

និងដៅដលើ ៊ី។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ

  ىئ  مئ        حئ  جئ  ي  ي  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ

  حت          جت  يب  ىب  مب   خب  حب  جب  يئ

 ٥٩: األنعام سورة چ   خت

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់មនកូ្នដសាអាែ៌ា

ក្ាំបាាំងដ លោា ននរណាមន ក់្ រង 

ដលើក្ដលងដត្ប្រង់។ 

ប្រង់ រងព៊ីអេ ីដ លដៅដលើដោក្និង

ដៅក្ន ុងសម ប្រ។ 

ោា នសា រក្ដ ើណាមួយប្ជឹុះ 

ដលើក្ដលងដត្ប្រង់ រង។ 

ោា នប្ោរ់ធញ្ាជាតិ្ណាមួយឋិត្ដៅ

ដប្កាមនែាងងរត្ននដែន ៊ី 

ដហើយោា នអេ ីដ លប្សស់ 

និងអេ ីដ លសៃ តួ្ 



 

 

 

ដលើក្ដលងដត្មនក្ត្់ប្ត្តក្ន ុងរញ្ា ៊ី

ប្ពឹះលិខិត្យ៉ា ងចាស់ោស់»។ 

ប្ត្វូមនជាំដនឿថា 

ប្រង់្ង់ដលើរលា ័ងកររស់ប្រង់ 

ខពស់ដលើសសត្េដោក្ររស់ប្រង់ 

ដហើយប្រង់ដៅជាមួយសត្េដោក្ររ

ស់ប្ពឹះអងគ  

ដដ្ឋយការ រងព៊ីសាថ នភាពរស់ដៅររ

ស់ពួក្ដ្។ សាា រ់ឮសមា ៊ីររស់ពួក្ដ្ 

រត្ដឃើញរ៊ីក្ដនាងររស់ពួក្ដ្។ 

ប្រង់ច្ចត់្ដចងដរៀរចាំកិ្ចាការររស់ពួ

ក្ដ្ ប្រង់ែាល់

ោភសកាក រៈ ល់អនក្រ៊ីរ័លប្ក្ 

ប្រង់សដប្ង្ហគ ឹះអនក្ដ លមនដប្ោឹះថាន ក្់ 

ប្រង់ប្រទនអាំណាចចាំដពឹះអនក្ណា

ដ លប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យ 



 

 

 

ដហើយប្រង់ ក្យក្អាំណាចព៊ីអនក្ដ 

លប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យចង់ ក្។ 

ប្រង់មនអាំណាច 

និងមនអាន ភាពដលើអេ ីប្្រ់យ៉ា ង។ 

ែលននជាំដនឿមន ូចត្ដៅ : 

       ១. ែលននជាំដនឿ 

្ឺដធេ ីឱយរ គ្លមនជាំដនឿប្សោញ់អ

ល់ដ ឹះជាមា ស់ ដលើក្ត្ដមក ើងប្រង់ 

ដ ា្ ើយត្រ 

និងប្រត្ិរត្ា ិត្តមរររញ្ជា ររស់ប្រ

ង់ ដជៀសវាងព៊ីរប្មមររស់ប្រង់។ 

ដរើសិនជារ គ្ល

មនជាំដនឿប្រតិ្រត្ា ិបាននូវកាត្ពេកិ្

ចាទ ាំងព៊ីរដនឹះ 



 

 

 

នរងររួលបានស ភមងគលដពញដលញ

ក្ន ុងដោក្ដនឹះ និងដៅនែៃររដោក្។ 

       ២. ជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

រដងក ើត្ឱយមនឥសសរភាព 

និងដសចក្ា ៊ីនែាែន រូក្ន ុងខល នួ 

ព៊ីដប្ពឹះដ្ រងថា 

អល់ដ ឹះ្ឺជាដសាច 

និងជាមា ស់ក្មាសិរធិពិត្ប្បាក្  

សប្មរ់អេ ីប្្រ់យ៉ា ងក្ន ុងដោក្ដនឹះ។ 

ោា នអនក្ជួយែាល់ែលប្រដយជន៍ 

ដហើយោា នអនក្រងកដប្ោឹះថាន ក្់ 

ដលើក្ដលងដត្ប្រង់មួយ្ត់្។ 

ការយល់ រងអាំព៊ីដរឿងដនឹះ 

ដធេ ីឱយដ្ដលងប្ត្វូការរំពរងចាំដពឹះអន

ក្ដែសងដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ 

ដហើយ ក្ចិត្ាភ័យខ្ជា ចព៊ីអនក្ដែសង



 

 

 

ដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ។ 

ដ្មិនសងឃរមចាំដពឹះអនក្ណាដែសង

ដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ 

ដហើយោា នខ្ជា ចនរណាមន ក្់ដប្ៅព៊ីអ

ល់ដ ឹះដ ើយ។ 

       ៣. ជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

រដងក ើត្នូវភាពឱនលាំដទនក្ន ុងចិត្ារ

រស់ដ្។ ព៊ីដប្ពឹះដ្ រងថា 

ពរជ័យប្្រ់យ៉ា ងដ លខល នួដ្មន 

្ឺមក្អាំព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

 ូដចនឹះរិសាចមិនអាច

មក្លបួ ងដ្បានដ ើយ។ 

ដ្មិនប្ក្អឺត្ប្ក្រម មិនដក្អងកាអ ង 

មិនមនដមរនភាពចាំដពឹះ

ក្មា ាំងអាំណាច 

និងប្រពយសមបត្ា ិររស់ខល នួ។ 



 

 

 

       ៤. ពិត្ណាស់ 

អនក្មនជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ រង

យ៉ា ងប្បាក្ ថា 

ោា នែល វូណាដជា្ជ័យ 

និងោា នែល វូណាអាចដជៀសែ ត្ព៊ីទរ 

ណក្មាដភា ើងនរក្ 

ដប្ៅព៊ីការប្រត្ិរត្ា ិអាំដពើលអ ដ លអល់

ដ ឹះជាមា ស់សពវ ប្ពឹះរ័យ។ 

ខណៈដ លអនក្ នរមនជាំដនឿខ ស ូ

ចជាជាំដនឿដ ើឆ្ក ងដជឿថា 

ដយស ូ រ ប្ត្ររស់អល់ដ ឹះ 

ដជឿថាដ ើឆ្ក ងជាអនក្ល រោងអាំ

ដពើបារររស់ខល នួ 

ឬមនជាំដនឿចាំដពឹះប្ពឹះដែសងៗដរៀត្។ 

ដ្ដជឿថាប្ពឹះទាំងដនាឹះអាចដធេ ីឱយដ្

សដប្មចដោលរាំណង។ ត្តមពិត្ 



 

 

 

ប្ពឹះទាំងដនាឹះោា នជួយជាប្រដយជន៍ 

ដហើយក្៏ោា នរងកដប្ោឹះថាន ក្់អេ ីដ រ។ 

ឬក៏្អនក្ខា ឹះរមិ ោា នជាំដនឿ 

មិនដជឿថា 

មនប្ពឹះជាអនក្រដងក ើត្ដោក្ដនាឹះដ ើ

យ។ 

ទាំងដនឹះប្ោន់ដត្ជាក្ា ៊ីប្សនមរ៉ា ដណាណ ឹះ 

ដពលពួក្ដ្ដៅជួរនរង

អល់ដ ឹះដៅនែៃររដោក្ 

ដរើរពួក្ដ្ដឃើញចាស់នរងដភនក្ 

ដហើយពួក្ដ្នរង រងថា កាលដៅ

ដោក្៊ីយ៍ពួក្ដ្ឋិត្ដៅក្ន ុងដសចក្ា ៊ីវ

ដងេងយ៉ា ងពិត្ប្បាក្ ។ 

       ៥. ពិត្ណាស់ 

ជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

អរ់រំមន សសឱយមនការដរាជាា ខពស់ 



 

 

 

និងខ្ជា ាំងកាា ជារ៊ីរាំែ ត្ក្ន ុងការត្ស ូ  

អត្់ធាត្់ មនជាំហររងឹមាំ 

មនដសចក្ា ៊ីរំពរងយ៉ា ងម ត្មាំដសេ ងរ

ក្ការសពវ ប្ពឹះរ័យររស់អល់ដ ឹះ 

ដៅដពលដ លររូដ្ជួរនរងកិ្ចាការ

ធាំ  ាំក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ។ 

មា៉ាងដរៀត្ដ្មនការដជឿជាក្់យ៉ា ង

ដពញរាំហរងថា 

ខល នួដ្ក្ាំព ងរំពរងចាំដពឹះមា ស់ក្មាសិ

រធិននដមឃទាំងប្បាាំព៊ីរជាន់ 

និងដែន ៊ី។ ដលើសព៊ីដនឹះ 

ខល នួដ្ដជឿជាក្់ថា ប្រង់ជាអនក្ោាំប្រ 

និងជួយត្ប្មង់រិសក្ន ុងការប្រត្ិរត្ា ិ

ររស់ដ្។  ូដចនឹះ 

ដ្កាា យជាមន សសដ លរងឹរ រង ូច



 

 

 

ជាភនាំ ក្ន ុងការអត្់ធាត្់ ការរំពរងរ ក្

ក្ន ុងចិត្ា និងជាំហរររស់ដ្។ 

ដជឿចាំដពឹះពួក្ដរវត្ត៖ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់រដងក ើត្ពួក្ដ្ 

ដ ើមប៊ីដោរពប្រត្ិរត្ា ិចាំដពឹះប្រង់ 

ដហើយប្រង់បានពិពណ៌ានាអាំព៊ីពួក្ដ្

ថា : 

چ 

رَ   ِعبَاد   ك  بِقُونَهُ   لَ   ٢٦  ُمونمُّ لِ   يَس     َوُهم  بِال قَو 

ِرهِ    َوَما  أَي ِديِهم    بَي نَ   َما  يَع لَمُ   ٢٧  يَع َملُون  بِأَم 

فَعُونَ   َولَ    َخل فَُهم   تََضى  ِلَمنِ   إِلَّ   يَش  مِّ   َوُهم  ار 

يَتِهِ   ن   ِفقُون  َخش   چ   ٢٨   ُمش 

                                                           

 ٢٨ - ٢٦سورة األنبياء:           



 

 

 

មនន័យថា 

:«ពួក្ដរវត្តជាខុ្ាំរដប្មើ ៏ប្រនពនែាថាា

។ ពួក្ដ្មិននិយយម នដរ 

ដលើក្ដលងដត្អេ ីដ លប្រង់រង្ហគ រ់ដប្រើ

ចាំដពឹះពួក្ដ្ 

ដហើយពួក្ដ្ប្រតិ្រត្ា ិត្តមការរង្ហគ

រ់ដប្រើររស់ប្រង់។ 

ប្រង់ រងព៊ីអេ ីដ លដៅព៊ីម ខពួក្ដ្ 

និងអេ ីដ លដៅព៊ីដប្កាយពួក្ដ្។ 

ពួក្ដ្មិនអាចែាល់ការសដប្ង្ហគ ឹះ 

ដលើក្ដលងចាំដពឹះអនក្ណាដ លប្រង់

សពវ ប្ពឹះរ័យអន ញ្ជា ត្ 

ដហើយពួក្ដ្ភ័យញ័រខល នួ 

ដប្ពឹះដត្ខ្ជា ចប្រង់»។ 

 ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 



 

 

 

چ 

بُِرونَ     لَ  تَك  ِسُرو  َولَ   ِعبَادَتِهِ   َعن       يَس  تَح  يَس 

  يَف تُُرون  لَ    َوالنََّهارَ   ي لَ اللَّ   يَُسبُِّحونَ   ١٩  ن

 چ   ٢٠

                                                           

  ٢٠ - ١٩سورة األنبياء:                        

មនន័យថា : 

«ពួក្ដរវត្តមិនដ លប្ក្អឺត្ប្ក្រមក្ន ុ

ងការដោរពរូជាចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ដហើយពួក្ដ្ក៏្មិនដ លធ ញប្ទន់ដ 

រ។ 

ពួក្ដ្សូប្ត្ធម៌ាត្ដមក ើងប្រង់ទ ាំងយ

រ់ទាំងនែៃ ដហើយពួក្ដ្មិន

ដ លធ ញប្ទន់ដ ើយ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់រាំបាាំងពួក្ដ្

ព៊ីដយើង។  ូដចនឹះ 



 

 

 

ដយើងដមើលមិនដឃើញពួក្ដ្ដនាឹះដរ។ 

ជួនកាលពួក្ដរវត្តខាឹះអល់ដ ឹះប្រង់

អន ញ្ជា ត្ឱយពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសាររស់ប្រង់មួយចាំ

នួនបានដមើលដឃើញ»។ 

សប្មរ់ពួក្ដ្ដរវត្ត 

មនក្ិចាការជាដប្ចើនដ លដ្បាន

ដ្ឋក់្ជាកាត្ពេកិ្ចាដលើពួក្ដ្។ 

ក្ន ុងចាំដណាមពួក្ដ្មនដរវត្តជ៊ីប្ព៊ី

ល 

ជាភាន ក្់ង្ហរររួលរនទ ុក្ខ្ជងរញ្ជ នូ

ប្ពឹះរនទ លូអាំព៊ីអល់ដ ឹះ 

មក្ឱយអនក្ណាដ លប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យ

ននពួក្ខុ្ាំរដប្មើររស់ប្រង់ដ លជាអនក្

នាាំសារ។ 

ដរវត្តដែសងដរៀត្ជាភាន ក្់ង្ហរររួល



 

 

 

រនទ ុក្ខ្ជង ក្ហូត្ប្ពលរង។ 

ដរវត្តដែសងដរៀត្ជាភាន ក្់ង្ហរររួល

រនទ ុក្ទក្់រងនរង្ភ៌ាក្ន ុងសបូ នស្រសា ៊ី។ 

ខាឹះដរៀត្ជាភាន ក្់ង្ហរររួលរនទ ុក្រក្ា

ការពរមន សសដោក្។ 

ដរវត្តខាឹះជាភាន ក្់ង្ហរររួលរនទ ុក្ក្

ត្់ប្ត្តរដងេ ី 

និងសក្មាភាពររស់មន សសដោក្។ 

មន សសមន ក្់មនដរវត្តព៊ីរអងគដៅ

ជាមួយ។ 

 ូចដ លប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា 

: 

چ 

 ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڻ   ڻ        ٹ    ٹ  ٿ  ٿ

 ١٨ - ١٧سورة ق: چ   ڄ  ڦ  ڦ 



 

 

 

មនន័យថា : 

«ពួក្ដ្ទាំងព៊ីរអងគ ុយដៅខ្ជងសាា ាំង

និងខ្ជងដ េ្ង។ 

ោា នសមា ៊ីណាមួយដ លនិយយដចញ

មក្ 

ដលើក្ដលងដត្មនពួក្ដរវត្តក្ាំព ង

ច្ចាំឃាា ាំដមើល និងក្ត្់ប្ត្តរ ក្»។ 

ែលននជាំដនឿចាំដពឹះពួក្ដរវត្ត : 

       ១. 

ជាំដនឿដនឹះជួយជប្មឹះសមអ ត្ដោលជាំ

ដនឿអនក្មូសា ៊ីម 

ព៊ីក្ដមអលននអាំដពើពហ ដរព និងភាព

ក្ខេក្់ររស់វា 

ព៊ីដប្ពឹះអនក្មូសា ៊ីមដៅដពលណាមន

ជាំដនឿចាំដពឹះពួក្ដរវត្តដ លអល់



 

 

 

ដ ឹះជាមា ស់បានដ្ឋក្់កាត្ពេ

ក្ិចាឱយរាំដពញ្ឺការជប្មឹះសមអ ត្ព៊ីជាំ

ដនឿដ លដជឿថាមនសភាវៈអររូ៊ី ដ 

លរមួចាំ ដណក្ក្ន ុងការដធេ ីឱយចប្ក្វាល

មន ាំដណើរការ។ 

       ២. អនក្មូសា ៊ីមប្ត្វូ រងថា 

ពួក្ដរវត្តោា នអាំណាចែាល់ជាប្រ

ដយជន៍ 

ឬរងកដប្ោឹះថាន ក្់ ល់មន សសដ ើយ។ 

ពួក្ដ្ប្ោន់ដត្ជាខុ្ាំរដប្មើររស់អល់

ដ ឹះ ៏ប្រនពនែាថាា ។ 

ពួក្ដ្មិនប្រប្ពរត្ាដលា ើសនរងអេ ីដ ល

អល់ដ ឹះជាមា ស់រង្ហគ រ់ដប្រើចាំដពឹះពួ

ក្ដ្ 

ដហើយពួក្ដ្ប្រតិ្រត្ា ិចាំដពឹះអេ ីដ ល

ប្រង់រង្ហគ រ់ដប្រើ។ 



 

 

 

អនក្មូសា ៊ីមព ាំប្ត្វូដោរពសកាក រៈ 

និងឧរាិសចាំដពឹះពួក្ដរវត្តដនាឹះដរ  

ដហើយក្៏មិន

ប្ត្វូពរងដែអក្ចាំដពឹះពួក្ដ្ដ រ។ 

ដជឿចាំដពឹះប្ពឹះ្មព ៊ីរ៖ 

ប្ត្វូមនជាំដនឿថា 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានប្រទន្

មព ៊ីរជាដប្ចើនច ឹះមក្ចាំដពឹះពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារររស់ប្រង់ 

ដ ើមប៊ីពនយល់ 

រញ្ជា ក្់ប្បារ់ព៊ីសចាភាពររស់ប្រង់ 

និងការអាំពវនាវឱយមន សសដោរពស

កាក រៈចាំដពឹះប្រង់។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

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

سورة الحديد:   چ

٢٥                                                       

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

   

មនន័យថា : «ប្បាក្ ណាស់ 

ដយើងបានរញ្ជ នូដៅឱយពួក្អនក្នាាំ

សារររស់ដយើងនូវអាំណឹះអាំណាងជា

ដប្ចើន 

ដហើយដយើងបានប្រទនមក្ជាមួយ



 

 

 

ពួក្ដ្នូវប្ពឹះ្មព ៊ីរ 

និងជញ្ា ៊ីងែារងដ ើមប៊ីកាត់្ដសចក្ា ៊ីឱយ

មន សសដោក្ប្រក្រដដ្ឋយយ ត្ា ិធម៌ា»

។  

ប្ពឹះ្មព ៊ីរទ ាំងដនាឹះមនដប្ចើន ូចជា 

្មព ៊ីរ

ររស់អ ៊ីប្ពហ ៊ីម  ្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្ររស់មូ

សា  ្មព ៊ីរហាពួរររស់ដ្ឋវតូ្ 

និង្មព ៊ីរអិញ្ា ៊ីលររស់ដយស ូ ។ 

       ប្ពឹះ្មព ៊ីរដ លប្រង់បានប្ត្តស់រ

នទ លូមក្សម័យម នបានបាត្់រង់

ចារ់ដ ើម។ 

្មព ៊ីរររស់អ ៊ីប្ពហ ៊ីមព ាំមនដសសសល់

ដៅក្ន ុងដោក្ដនឹះដ ើយ។ 

្មព ៊ីរត្តវរ៉ត្ អិញ្ា ៊ីល និងហាពួរ 



 

 

 

ែេីដរើមនរក្ាដឈាា ឹះដៅជាមួយពួក្

ជេីហេ  និងពួក្ប្ រ្សាា ន 

ដត្ចារ់ដ ើមនន្មព ៊ីរទ ាំងដនឹះ 

ប្ត្វូបានដ្ដក្ដប្រ ផ្លា ស់រត រូបាត្់រង់

ចារ់ដ ើមមួយភា្ធាំ។ 

ដ្បានដ្ឋក្់រញ្ច លូអត្ថររខា រមសារ

ដ លមិនដមនជាចារ់ដ ើមររស់្

មព ៊ីរ ដត្ជា   សមា ៊ី

ររស់អនក្ដែសងដប្ៅព៊ីពួក្មា ស់្មព ៊ីរ

។ ្មព ៊ីរសញ្ជា ណច្ចស់ 

មនដប្ចើនជាង៤០ចារ់។ 

ក្ន ុងដនាឹះមនដត្ប្បាាំចារ់រ៉ា ដណាណ ឹះដ 

លដ្សមអ ងថា ជា្មព ៊ីររស់មូសា។ 

ចាំ ដណក្្មព ៊ីរសញ្ជា ណែា៊ី ដ ល

មនវត្ាមនក្ន ុងដពលរចច ុរបនន  



 

 

 

ព ាំមនចារ់មួយណាដ លដ្សមអ ង

ថា ជា្មព ៊ីរររស់ដយស ូ ។ 

       ជាំដនឿចាំដពឹះប្ពឹះ្មព ៊ីរម នៗ 

្ឺប្ត្វូមនជាំដនឿថា 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានប្រទនម

ក្ឱយពួក្អនក្នាាំសារររស់ប្រង់ 

ដហើយក្ន ុង្មព ៊ីរទ ាំងដនាឹះ 

មនដចងអាំព៊ីក្បួ នចារ់ដ លអល់

ដ ឹះជាមា ស់

ប្បាថាន ចង់ប្រទន ល់មន សសដោក្

ក្ន ុងសម័យកាលដនាឹះ។ 

        រឯី្មព ៊ីរច ងដប្កាយរងអស់ដ ល

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានប្រទនច ឹះមក្ 

្ឺ្មព ៊ីរអាល់្ួរអានដ លប្រង់បាន

ប្រទនមក្ឱយណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់។ 



 

 

 

្មព ៊ីរដនឹះដៅដត្រក្ាចារ់ដ ើម ដ 

ល ដដ្ឋយការរក្ា 

និងអភិរក្សររស់អល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

ោា នររួលរងការដក្ដប្រ ឬផ្លា ស់រត រូ 

សូមប៊ីដត្មួយតួ្អក្សរ ឬមួយពក្យ 

ឬមួយប្សៈ ឬអត្ថន័យររស់វា។ 

       ភាពខ សោន រវាង្មព ៊ីរអាល់្ួរ

អាន 

និង្មព ៊ីរដែសងដរៀត្ដ លប្ពឹះបានប្រ

ទនមក្ព៊ីម នមក្មនដប្ចើន ូច

ខ្ជងដប្កាម៖ 

       ១. 

ប្ពឹះ្មព ៊ីរសម័យម នបាត់្រង់ចារ់

ដ ើម ដហើយប្ត្វូរញ្ច លូរដនថម ដក្ដប្រ 

និងផ្លា ស់រត រូ 



 

 

 

ជាសមា ៊ីអនក្ដែសងព ាំដមនជាសមា ៊ីមា ស់

ដ ើមររស់វា។ 

មនរដនថមការរក្ប្សាយ វចិ្ចរណ៍ 

និងការអធិរាយ 

រមួទាំងមនដរឿងរ៉ាវជាដប្ចើនដ លែទ ុ

យព៊ីការប្ត្តស់រនទ លូររស់រញ្ជា ញា 

ណ និងនិសស័យព៊ីធមាជាត្ិ។ 

        រឯី្មព ៊ីរអាល់្ួរអានវញិដៅរ

ក្ាចារ់ដ ើម ដ លដដ្ឋយការអភិរ

ក្ស និងការដែរក្ាររស់អល់ដ ឹះ។ 

រក្ាចារ់ដ ើមឱយដៅ ដ លទាំងតួ្

អក្សរ 

ពក្យដពចន៍ដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់

ប្រង់បាន

ប្រទនមក្ឱយណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់។ 

្មព ៊ីរដនឹះមិនទន់ររួលរងការដក្



 

 

 

ដប្រ និងការដ្ឋក្់រដនថមដ ើយ។ 

ព៊ីដប្ពឹះអនក្មូសា ៊ីមយក្ចិត្ារ ក្ដ្ឋក្់

ចាំដពឹះការអភិរក្ស្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន

ដនឹះ ឱយដៅសាអ ត្ររសិ រធ 

ដជៀសវាងព៊ីក្ដមអលទាំង យ។ 

ពួក្ដ្មិនក្ត់្ប្ត្តោយ ាំោន រវាងអ

ត្ថររ្មព ៊ីរ 

និងជ៊ីវប្រវត្ា ិររស់ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត់្ 

ឬជ៊ីវប្រវត្ា ិពួក្សហការរីរស់ោត់្ 

ឬការអធិរាយ្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន 

ឬក្បួ នចារ់ទក្់រងនរងការដោរព

សកាក រៈ និងរាំនាក់្រាំនងរូដៅ។ 

       ២. ពិត្ណាស់ ្មព ៊ីរសម័យម ន 

សពេនែៃដនឹះដ្ព ាំសាគ ល់ព៊ីឯក្សារដយ

ងជាប្រវត្ា ិសាស្រសា ដនាឹះដរ។ 

្មព ៊ីរខា ឹះដ្មិន រងថា 



 

 

 

ដត្ើដ្រញ្ច ុ ឹះដៅឱយអនក្ណា 

ដហើយដ្សរដសរជាភាសាអេ ី? 

ដលើសព៊ីដនឹះ 

មនដែនក្ខា ឹះមិនដមនជាសមា ៊ីររស់អន

ក្ដ លបាននាាំមក្។ 

        រឯី្មព ៊ីរអាល់្ួរអានវញិអនក្មូ

សា ៊ីមបានចមាងព៊ីអនក្នាាំសារររស់អ

ល់ដ ឹះដដ្ឋយការចមាង

រនារនាា រ់ោន ដដ្ឋយមត្់រដរ 

និងការក្ត្់ប្ត្ត។ 

សប្មរ់អនក្មូសា ៊ីមប្្រ់សម័យកាល 

ប្្រ់រ៊ីក្ដនាងដត្ងមនមន សសរារ់

ពន់នាក្់រដនាញ្មព ៊ីរដនឹះច្ចាំមត្់រ

ដរ និងបានដបាឹះព មពរារ់ពន់ក្ាល

។ រាល់ការចមាងត្តមការរដនាញ 

មិនឯក្ភាពនរងការចមាងត្តមសាំ



 

 

 

ដណរ 

្ឺដ្ព ាំច្ចត្់រ ក្ជាចារ់ចមាងដ ល

ែទ យុដនាឹះដរ។  ច្ចាំបាច់ប្ត្ូវដត្ឯក្ភា

ពោន ទាំងប្សងុ 

រវាងការរដនាញច្ចាំមត់្ 

និងសាំដណរដលើប្ក្ដ្ឋស។ 

       ដលើសព៊ីដនឹះ 

្មព ៊ីរអាល់្ួរអានប្ត្វូបានចមាងត្ត

មមត្់ 

ដដ្ឋយព ាំមន្មព ៊ីរណាក្ន ុងដោក្ចមា

ង ូច។ 

ោា នររូភាពននការចមាងដររដនឹះ

ដ ើយ 

ដលើក្ដលងដត្ប្រជាជាត្ិររស់មូហាំ

ម៉ា ត់្ដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ។ 

រដរៀរននការចមាងដនឹះ្ឺ 



 

 

 

សិសសរដនាញ្មព ៊ីរអាល់្ួរអានជាមួ

យសាប្សាា ច្ចរយររស់ខល នួ 

ដដ្ឋយរដនាញច្ចាំមត្់រដរ។ 

សាប្សាា ច្ចរយដនាឹះប្ត្វូរដនាញច្ចាំត្ព៊ីសា

ប្សាា ច្ចរយររស់ោត់្ 

ដប្កាយមក្សាប្សាា ច្ចរយដនាឹះ 

អាចដចញវញិ្ជា រនរប្ត្រញ្ជា ក់្ឱយកូ្

នសិសសររស់ោត់្។ ក្ន ុងវញិ្ជា រន

រប្ត្ដនឹះសាប្សាា ច្ចរយររស់ដ្បានរ

ញ្ជា ក្់ថា 

ោត់្បានរដប្ងៀនកូ្នសិសសររស់ោ

ត្់សូប្ត្ត្តមអេ ី 

ដ លសាប្សាា ច្ចរយររស់ោត្់បានរ

ដប្ងៀនោត់្ព៊ីសាប្សាា

ច្ចរយមួយដៅសាប្សាា ច្ចរយមួយដរៀត្រ

នារនាា រ់។ ពួក្



 

 

 

សាប្សាា ច្ចរយទាំងដនាឹះដ្ឋក្់ដឈាា ឹះសា

ប្សាា ច្ចរយររស់ខល នួ 

ដ លមនឯក្សារដយងរហូត្ ល់អន

ក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់ផ្លា ល់ដត្មាង។ 

ដនឹះ្ឺជាលាំដ្ឋរ់ននឯក្សារដយង 

ចមាងត្តមមត់្រដរព៊ីកូ្នសិសសមន

ក្់ដៅកូ្នសិសសមន ក្់រហូត្ ល់អនក្នាាំ

សារមូហាំម៉ា ត្់។ 

       មនអាំណឹះអាំណាង 

និងសាក្ស៊ីប្រវត្ា ិសាស្រសាជាដប្ចើនរនារ

នាា រ់ ជាឯក្សារដ លរញ្ជា ក្់ថា 

រាល់ជាំពូក្ន៊ីមួយៗ 

និងរាល់វាក្យខណឌ ន៊ីមួយៗក្ន ុង្មព ៊ីរ

អាល់្ួរអាន 

ស រធដត្មនរញ្ជា ក្់ប្បារ់ព៊ីរ៊ីក្ដនាង

ដ លដ្រញ្ច ុ ឹះ 



 

 

 

និងដពលដវោដ លដ្រញ្ច ុ ឹះមក្ចាំ

ដពឹះសពណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់។ 

       ៣. ពិត្ណាស់ 

ភាសាដ លដ្រញ្ច ុ ឹះ្មព ៊ីរសម័យម ន

ជាភាសាសាា រ់ 

ត្តាំងព៊ីយូរលង់ណាស់មក្ដហើយ។ 

ោា ននរណាមន ក្់ដៅនិយយភាសា

ដនាឹះដ ើយ។ 

មនមន សសតិ្ចតួ្ចណាស់ដ លយល់

ភាសាទាំងដនាឹះក្ន ុងសម័យរចច ុរបនន។ 

ឯចាំ ដណក្ភាសាដ លដ្បានរញ្ច ុ ឹះ្

មព ៊ីរអាល់្ួរអាន វញិ 

ជាភាសារស់មនមន សសរារ់សិរោ

ននាក្់ក្ាំព ងនិយយ។ ជាភា

សាដ លដ្សិក្ា ដ្ដរៀន

សូប្ត្ដៅប្្រ់ត្ាំរន់ទាំងអស់ក្ន ុង



 

 

 

ដោក្ដនឹះ។ 

អនក្ដ លមិនដចឹះភាសាដនឹះ 

ក្៏មនអនក្ដែសងដរៀត្ដចឹះ 

អាចពនយល់ព៊ីអត្ថន័យខា រមសារនន្

មព ៊ីរអាល់្ួរអាន ល់អនក្ដនាឹះដៅប្្

រ់រ៊ីក្ដនាង។ 

       ៤.្មព ៊ីររ រាណដ្រញ្ច ុ ឹះមក្សប្ម

រ់សម័យកាលដដ្ឋយដ ក្ៗព៊ីោន ។ 

ដ្រញ្ជ នូមក្ចាំដពឹះដត្ប្រជាជាត្ិ

ណាមួយដដ្ឋយដ ក្ 

ព ាំដមនសប្មរ់មន សសរូដៅដនាឹះដរ។ 

 ូដចនឹះ 

ដរើរក្ន ុង្មព ៊ីរទ ាំងដនាឹះមនដចងដត្

ក្បួ នចារ់ដដ្ឋយដ ក្សប្មរ់ប្រជា

ជាតិ្ណាមួយជាក្ាំណត់្ 

និងសប្មរ់សម័យកាលណាមួយជា



 

 

 

ក្់ោក្់។ ដហត្ ដនឹះ 

្មព ៊ីររ រាណសម័យម ន 

មិនសក្ា ិសមសប្មរ់មន សសរូដៅ

ដនាឹះដរ។ 

        រឯី្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន្ឺជា្មព ៊ីរ

ដ លដពញដលញ 

មនស ពលភាពសប្មរ់ប្្រ់សម័យ

កាល សក្ា ិសមសប្មរ់ប្្រ់រ៊ីក្ដនាង 

មនដចងព៊ីក្បួ នចារ់ រាំនាក្់រាំនង 

ស៊ីលធម៌ា ដ លមនប្រសិរធភាពសប្ម

រ់ប្្រ់ប្រជាជាត្ិ 

សប្មរ់ប្្រ់សម័យកាល 

ព៊ីដប្ពឹះដសចក្ា ៊ីដែាងក្ន ុង្មព ៊ីរដនឹះអាំ

ពវនាវដៅកាន់មន សសដោក្រូដៅ។ 



 

 

 

       ត្តមរយៈការរក្ប្សាយដនឹះរង្ហា

ញឱយដឃើញថា 

្មព ៊ីរដ លោា នចារ់ដ ើម្ឺមិនអា

ចកាា យជាភសត ុត្តងររស់អល់ដ ឹះចាំ

ដពឹះមន សសដោក្។ 

ដៅដលើភពដែន ៊ីដនឹះ 

ព ាំមនអនក្ដ លនិយយភាសាដ ល

ដ្សរដសរ្មព ៊ីរទ ាំងដនាឹះដរ 

រនាា រ់ព៊ីដ្ដក្ដប្ររចួ។ 

ក្៏រ៉ា ដនា្មព ៊ីរដ ល

ជាភសត ុត្តងររស់អល់ដ ឹះចាំដពឹះម

ន សសដោក្្ឺជា្មព ៊ីរដ លដ្បានអ

ភិរក្សដដ្ឋយស វត្ថ ិភាពោា នការដ្ឋក្់

រញ្ច លូរដនថម ល រដច្ចល 

និងដក្ដប្រដ ើយ។ 

ចារ់ចមាងនន្មព ៊ីរដនឹះមនប្្រ់រ៊ី



 

 

 

ក្ដនាង សរដសរជាភាសារស់ 

មនមន សសរារ់ោននាក់្ក្ាំព ងនិ

យយភាសាដនឹះ 

ដហើយក្ាំព ងរញ្ជ នូសារររស់អល់ដ ឹះ

ដៅកាន់មន សសដោក្ទាំងមូល។ 

ដនាឹះ្ឺជា្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន ៏ឧត្ាម 

ដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រទនមក្ឱយ

ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់។ 

ជា្មព ៊ីរដ លប្្រ ណា រ់ដលើ្មព ៊ីរ

មន ៗរញ្ជា ក្់ព៊ីសចាភាព 

និងជាសាក្ស៊ីររស់្មព ៊ីរម នៗ។ 

ជា្មព ៊ីរដ លច្ចាំបាច់ដលើមន សសដោ

ក្ទាំង យប្ត្វូដត្ប្រតិ្រត្ា ិត្តម 

ដ ើមប៊ីជាពនា ឺ ជាថាន ាំពាបាល 

ជាម គ្ដរសក្៍ 

ជាការដមត្តា សប្មរ់ពួក្ដ្។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

سورة چ   ہ  ہ  ہ  ۀ      ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  چ ڻ

 ١٥٥األنعام: 

មនន័យថា : 

«្មព ៊ីរដនឹះដយើងបានប្រទនច ឹះមក្

ជាពរជ័យ ចូរប្រតិ្រត្ា ិត្តម្មព ៊ីរដនឹះ 

និងដកាត្ខ្ជា ចច ឹះ។ សងឃរមថា 

ពួក្អនក្នរងប្ត្វូបានដ្អាណិត្ប្ស

ោញ់»។ 

 អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូដរៀត្ថា : 

چ 

َجِميع ا  إِلَي ُكم    للّاِ   َرُسولُ   إِنِّي  النَّاسُ   يَاأَيَُّها   قُل  

 ١٥٨سورة األعراف: چ   



 

 

 

មនន័យថា : 

«មូហាំម៉ា ត់្ចូរអនក្ប្រសាសន៍ថា 

ដនមន សសដោក្ទាំង យ 

ពិត្ណាស់ខុ្ាំជាអនក្នាាំសារររស់អល់

ដ ឹះដៅកាន់ពួក្អនក្ទាំងអស់ោន »។ 

ជាំដនឿចាំដពឹះពួក្អនក្នាាំសារ៖ 

ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានរញ្ជ នូពួក្

អនក្នាាំសារដៅកាន់មន សសដោក្ 

ដ ើមប៊ីែាយ ាំណរងលអសា ៊ីអាំព៊ីររមស ខ

ក្ន ុងឋានសួ ៌្ា ដរើសិនជាពួក្ដ្

មនជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

និងមនជាំដនឿចាំដពឹះពួក្អនក្នាាំសារ

។ 

ដ្ឋស់ដត្ឿនពួក្ដ្ឱយប្រងុប្រយ័ត្នព៊ី

ទរ ណ ក្មា 



 

 

 

ដរើសិនជាពួក្ដ្ប្រឆ្ាំងជាំទស់មិន

ប្ពមដជឿ។ អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់

បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ة    ُكلِّ   فِي  بَعَث نَا  َولَقَد   ُسول    أُمَّ بُدُوا    أَنِ   رَّ ال  اع 

تَنِبُوا     لّهَ   ٣٦سورة النحل:  ڇ چ   َواج 

មនន័យថា : «ប្បាក្ ណាស់ 

ដយើងបានរញ្ជ នូមក្កាន់ប្្រ់ប្រជា

ជាតិ្ន៊ីមួយៗនូវអនក្នាាំសារមន ក្់ 

ដ ើមប៊ីអាំពវនាវឱយពួក្ដ្ដោរពសកាក

រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

និងដបាឹះរង់ការដោរពរូជារិសាច 

ជាំដនឿអររូ៊ី និងររូសាំណាក្ដែសងៗ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

ُسل   ِرينَ   رُّ بَّشِ   ِللنَّاِس    يَُكونَ   ِلئَلَّ   َوُمنِذِرينَ   مُّ

ة    للّاِ   َعلَى ُسلِ   بَع دَ   ُحجَّ ا  للّاُ   َوَكانَ   الرُّ   َعِزيز 

ا  ١٦٥سورة النساء:       چ   ١٦٥   َحِكيم 

មនន័យថា : 

«ដយើងបានរញ្ជ នូពួក្អនក្នាាំសារម

ក្ 

ដ ើមប៊ីែាល់ ាំណរងលអ ននែលរ ណយររស់

ដយើង 

និងដ្ឋស់ដត្ឿនព៊ីទរ ណក្មាររស់ដយើ

ង ដ ើមប៊ីក្ ាំឱយពួក្មន សសមនដលស 

រនាា រ់ព៊ីរញ្ជ នូពួក្អនក្នាាំសារ។ 

ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់មនអាំណាច

ខ្ជា ាំងកាា  និងប្រក្រដដ្ឋយ្ត្ិរណឌ ិ



 

 

 

ត្ក្ន ុងការដរៀរចាំច្ចត់្ដចងររស់ប្រង់

»។ 

ពួក្អនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះមន

ដប្ចើន។ 

អនក្នាាំសារ ាំរូងរងអស់្ឺណួស 

ដហើយអនក្នាាំសារច ង

ដប្កាយរងអស់្ឺណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់។អនក្

នាាំសារខាឹះអល់ដ ឹះរនទ លូប្បារ់ 

 ូចជាអ ៊ីប្ពហ ៊ីម មូសា 

អ ៊ីសា      ដ្ឋវតូ្ យ៉ាឹះយ៉ា  ហាការយី៉ា  

និងសដ ឹះ។ 

ពួក្អនក្នាាំសារខាឹះដរៀត្ប្រង់ព ាំបាន

រនទ លូប្បារ់។ 

 ូចប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា :  



 

 

 

چ 

نَاُهم    قَد    َوُرُسل   َوُرُسل    قَب لُ   ِمن   َعلَي كَ   قََصص 

ُهم    لَّم      ١٦٤سورة النساء: ڃ چ   نَق ُصص 

មនន័យថា : «ពួក្អនក្នាាំសារខាឹះ 

ដយើងពិត្ជាបាននិទនប្បារ់អនក្អាំ

ព៊ីពួក្ដ្ 

ដហើយពួក្អនក្នាាំសារខា ឹះដយើងព ាំបាន

និទនប្បារ់អនក្អាំព៊ីពួក្ដ្ដនាឹះដរ»

។ 

ពួក្អនក្នាាំសារទាំងដនាឹះ 

ស រធជាដត្ជាមន សសដោក្ 

ជាសត្េដោក្ររស់អល់ដ ឹះ។ 

ពួក្ដ្មិនមនចាំ ដណក្លក្ខណៈពិ

ដសសណាមួយរមួជាមួយនរងប្ពឹះជា

មា ស់ 



 

 

 

ឬពួក្ដ្មិនដមនជាប្ពឹះដនាឹះដរ។ 

ដ្ព ាំប្ត្វូឧរាិសការដោរពរូជាណាមួ

យ ល់ពួក្អនក្នាាំសារទាំងដនាឹះដ ើ

យ។ 

ពួក្ោត់្ោា នសិរធិែាល់ជាប្រដយជន៍ 

ឬការពរដប្ោឹះថាន ក់្សប្មរ់ខល នួពួក្

ោត់្ដនាឹះដរ។ អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

បានមនប្ពឹះរនទ លូអាំព៊ីណួសដ ល

ជាអនក្នាាំសារ ាំរូងរងអស់ 

បាននិយយដៅកាន់សាសន៍ររស់

ោត់្ថា :  

چ 

ڳ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 ٣١سورة هود: چ   



 

 

 

មនន័យថា : 

«ខុ្ាំព ាំបានប្បារ់ពួក្អនក្ថា 

ខុ្ាំមនឃាា ាំងសមបត្ា ិររស់អល់ដ ឹះ 

ខុ្ាំ រងដរឿងអាែ៌ាក្ាំបាាំង 

ដហើយខុ្ាំជាដរវត្តដនាឹះដ រ»។  

ណួសបានរនាថា : 

سورة  ڀ چ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    چ ٻ

 ١٨٨األعراف: 

មនន័យថា : 

«ខុ្ាំមិនមនសិរធិកាន់ការ់ែលប្រ

ដយជន៍សប្មរ់ររូខុ្ាំផ្លា ល់ 

ដហើយក្៏ោា នសិរធិរងកដប្ោឹះថាន ក្់  ដលើ

ក្ដលងដត្អេ ីដ លអល់ដ ឹះប្រង់សពេ

ប្ពឹះរ័យដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ»។ 



 

 

 

ពួក្អនក្នាាំសារ ឬពួក្ណាព៊ី 

្ឺជារដប្មើររស់ប្ពឹះ ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាម។ 

ប្រង់បានដប្ជើសដរសី 

និងដលើក្ត្ដមក ើងពួក្ដ្ 

ដដ្ឋយប្ពឹះរាជសារររស់ប្រង់។ 

ប្រង់ដៅពួក្ដ្ថា 

«ខុ្ាំរដប្មើ»ររស់ប្រង់។ 

ពួក្ដ្កាន់សាសនាឥសាា ម 

ដហើយអល់ដ ឹះមិនររួលសាគ ល់សាស

នាណាមួយដប្ៅព៊ីឥសាា មជា

ដ្ឋច់ខ្ជត្។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

ينَ   إِنَّ چ  سورة آل عمران: چ چ   للّاِ    ِعندَ   الدِّ

١٩ 



 

 

 

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

សាសនាដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់ររួល

សាគ ល់្ឺសាសនាឥសាា ម»។ 

       សារររស់ពួក្ដ្មនការឯក្ភា

ពោន ដលើដោលការណ៍ប្្រឹះ 

ដហើយមនភាពខ សដរាក្ព៊ីោន ទក្់រិ

ននរងក្បួ នចារ់។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

َعة    ِمنُكم    َجعَل نَا  ِلُكّل  چ  سورة المائدة:  ں چ   ِشر 

٤٨ 

មនន័យថា 

:«ប្បាក្ ណាស់សប្មរ់រាល់ប្រជាជា

តិ្ន៊ីមួយៗដយើងបានរដងក ើត្ក្បួ នចា

រ់ 



 

 

 

និងែល វូយ៉ា ងចាស់ោស់ដ លពួក្ដ្

នាាំោន ប្រត្ិរត្ា ិ»។  

ក្បួ នចារ់ច ងដប្កាយរងអស់ 

្ឺក្បួ នចារ់ររស់ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់។ 

ក្បួ នចារ់ដនឹះ 

ល រដច្ចលនូវក្បួ នចារ់សម័យរ រា

ណ 

ដហើយសារររស់ោត្់្ឺជាសារច ង

ដប្កាយរងអស់។ 

ររូោត់្្ឺជាអនក្នាាំសារច ងដប្កាយ

រងអស់ែងដ រ។ 

អនក្ណាមនជាំដនឿចាំដពឹះណាព៊ីណាមួ

យ 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូមនជាំដនឿចាំដពឹះពួក្ណា

ព៊ីទាំងអស់។ 



 

 

 

នរណារ ិដសធចាំដពឹះណាព៊ីណាមន ក្់ 

ប្បាក្ ណាស់ 

អនក្ដនាឹះហក់្ ូចជារ ិដសធចាំ

ដពឹះណាព៊ីទាំង យដ រ 

ព៊ីដប្ពឹះពួក្អនក្នាាំសារ 

និងពួក្ណាព៊ីទាំង យអាំពវនាវម

ន សសដៅរក្ជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ពួក្ដរវត្ត ប្ពឹះ្មព ៊ីរ ពួក្អនក្នាាំសារ 

និងដជឿចាំដពឹះនែៃររដោក្។ 

សាសនាររស់ពួក្ដ្ 

្ឺជាសាសនាដត្មួយ។ 

ចាំដពឹះអនក្ដ លដរងដចងរវាងពួក្

ដ្ 

ឬមនជាំដនឿចាំដពឹះអនក្នាាំសារខាឹះ 

ដហើយរ ិដសធចាំដពឹះអនក្នាាំសារ 

នរដរៀត្។ បានដសចក្ា ៊ីថា 



 

 

 

ដ្រ ិដសធនរងពួក្អនក្នាាំសារទាំង

អស់ 

ព៊ីដប្ពឹះពួក្អនក្នាាំសារទាំងដនាឹះ 

អាំពវនាវដៅរក្ជាំដនឿចាំដពឹះពួក្ណា

ព៊ី និងពួក្អនក្នាាំសារទាំង យ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

چ 

ُسولُ   آَمنَ  بِّهِ   ِمن   إِلَي هِ    أُنِزلَ   بَِما  الرَّ َوال ُمؤ    رَّ

َورُ    َوُكتُبِهِ   َوَملَئَِكتِهِ   بِاِّلِ   آَمنَ       ُكل    ِمنُونَ 

قُ   لَ   ُسِلهِ  ن  أََحد    بَي نَ   نُفَّرِ ُسِلهِ   ّمِ چ   ٢٨٥  رُّ

 ٢٨٥سورة البقرة: 

មនន័យថា 

:«អនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់មនជាំដនឿចាំ

ដពឹះអេ ីដ លប្ពឹះជាមា ស់ររស់ដ្បាន

ប្រទនច ឹះមក្ 



 

 

 

ដហើយពួក្អនក្មនជាំដនឿទាំង យ

ក្៏មនជាំដនឿអ ៊ីចរងដ រ។ 

ពួក្ដ្ទាំងអស់មន

ជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ ពួក្ដរវត្ត 

ប្ពឹះ្មព ៊ីរ ពួក្អនក្នាាំសារ។ 

ពួក្ដយើងមិនដរងដចក្នរណាមន ក់្

ក្ន ុងចាំដណាមពួក្អនក្នាាំសារទាំង

ដនាឹះដ ើយ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

چ 

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

سورة النساء: چ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ

١٥٠ 



 

 

 

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

ពួក្អនក្ដ លោា នជាំដនឿចាំដពឹះអល់

ដ ឹះ 

ោា នជាំដនឿចាំដពឹះពួក្អនក្នាាំសារ

ររស់ប្រង់ 

ពួក្ដ្ចង់ដរងដចក្រវាង  អល់ដ ឹះ 

និងពួក្អនក្នាាំសារររស់ប្រង់។ 

ពួក្ដ្និយយថា : « 

ពួក្ដយើងមនជាំដនឿចាំដពឹះពួក្អនក្

នាាំសារមួយចាំនួន 

ដហើយពួក្ដយើងមិនដជឿចាំដពឹះពួក្ដ្

មួយចាំនួនដែសងដរៀត្»។ 

ពួក្ដ្ចង់រដងក ើត្ែល វូែា ៊ីមួយដ លនាាំ

ដៅរក្ដសចក្ា ៊ីវដងេង»។ 

ដជឿចាំដពឹះនែៃររដោក្៖ 

្ឺជានែៃរ៊ីរញ្ារ់ននសត្េដោក្ទាំង



 

 

 

 យដៅក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ 

្ឺដសចក្ា ៊ីសាា រ់។ ដប្កាយដពលសាា រ់ 

ដត្ើវាសនាររស់មន សសនរងដៅជាយ៉ា

ងណា? 

ដត្ើអេ ីជាលរធែលននពួក្អនក្ប្រប្ពរត្ា

អាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ា 

ដ លបានរចួដទសក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ? 

ដត្ើដៅនែៃដនាឹះ 

ពួក្ដ្អាចរចួែ ត្ព៊ីដទសននអាំដពើ

អយ ត្ា ិធម៌ាររស់ពួក្ដ្ដរ?   អនក្ដធេ ី

លអ ដ លបាត់្រង់្ ណសមបត្ា ិ 

និងែលត្រសនងអាំដពើលអ ររស់ពួក្ដ្

ក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ 

ដត្ើដៅនែៃដនាឹះនរងប្ត្វូដ្លួចរនា ាំបា

នដរៀត្ដរ?  



 

 

 

       ពិត្ណាស់ 

មន សសដោក្បានដៅរក្ដសចក្ា ៊ីសាា

រ់ជារនារនាា រ់ 

ព៊ីមួយជាំនាន់ដៅមួយជាំនាន់ 

រហូត្ ល់អល់ដ ឹះជាមា ស់អន ញ្ជា ត្

ឱយដោក្៊ីយ៍ដនឹះែ ត្រលត្់។ 

សត្េដោក្ទាំង យ 

ប្ត្វូវនិាសមហនារាយព៊ីដលើភពដែន ៊ី

ដនឹះ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់នរងរដងក ើត្សត្េ

ដោក្ទាំងអស់ឱយរស់ដ ើងវញិដៅនែៃ

ជាំន ាំជប្មឹះ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់រដងក ើត្មន សសជាំនា

ន់ម ន 

និងមន សសជាំនាន់ដប្កាយឱយរស់ដ ើង

 វញិ។ 



 

 

 

រនាា រ់មក្ប្រង់នរងជាំន ាំជប្មឹះពួក្ដ្ 

ត្តមអាំដពើររស់ពួក្ដ្លអ  

ឬអាប្ក្ក់្ដ លពួក្ដ្បានសាងក្ន ុង

ដោក្៊ីយ៍ដនឹះ។ 

ពួក្អនក្មនជាំដនឿនរងប្ត្វូនាាំដៅកា

ន់ឋានសួ ៌្ា 

ដហើយពួក្អនក្ោា នជាំដនឿនរងប្ត្ូវអូស

ដៅកាន់ឋាននរក្។ 

       ឋានសួ ៌្ា្ឺជារ៊ីររមស ខដ លអ

ល់ដ ឹះជាមា ស់បានដរៀរចាំដប្ត្ៀម

សប្មរ់ពួក្អនក្ដ លមនជាំដនឿ។ 

ក្ន ុងឋានសួ ៌្ាដនឹះមនប្រដភរននររ

មស ខដែសងៗោន ដ លោា ននរណាមន

ក្់អាចដធេ ីការពិពណ៌ានាបានដ ើយ។ 

ក្ន ុងឋានសួ ៌្ាដនឹះមនមួយរយជាន់។ 

ជាន់ន៊ីមួយៗ 



 

 

 

មនមន សសរស់ដៅត្តមក្ប្មិត្ននជាំ

ដនឿ 

និងការប្រតិ្រត្ា ិររស់ពួក្ដ្ចាំដពឹះ

អល់ដ ឹះ។ 

អនក្រស់ដៅឋានសួ ៌្ាជាន់ទររាំែ ត្ 

្ឺដសា ើនរងការដសាយស ខររស់ដសា ច

ដែន ៊ីដយើងដនឹះដរេជា រ់។ 

       ឋាននរក្្ឺជាក្ដនាងដ្ឋក្់ទរ 

ណក្មាដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់ដរៀរ

ចាំដប្ត្ៀមសប្មរ់ពួក្អនក្ដ លោា នជាំ

ដនឿ។ 

ក្ន ុងឋាននរក្មនទរ ណក្មម ប្្រ់រ ូ

រភាពដ លមិនអាចពណ៌ានាបាន។ 

ដរើសិនជាអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់អន 

ញ្ជា ត្ឱយអនក្ណាមន ក្់សាា រ់ដៅនែៃររ

ដោក្ 



 

 

 

្ឺអនក្រស់ដៅឋាននរក្នរងសាា រ់  

ដដ្ឋយប្ោន់ដត្ដមើលដឃើញវា។ 

       ប្បាក្ ណាស់ 

អល់ដ ឹះ រងប្ជារដដ្ឋយចាំដណឹះ រង

ព៊ីរ ដពេររស់ប្រង់នូវអេ ីដ លមន សសនរ

ងនិយយ ការប្រប្ពរត្ាលអ  និងអាប្ក្ក្់ 

ដដ្ឋយក្ាំបាាំង ឬដរើក្ចាំហ។ 

ប្រង់បានដ្ឋក្់ដរវត្តព៊ីរអងគជាភាន ក្់

ង្ហរ។ មន ក្់ក្ត្់ប្ត្តអាំដពើលអ  

ដហើយមន ក្់ដរៀត្ក្ត្់ប្ត្តអាំដពើអាប្ក្ក្់

។ 

ោា នអេ ីដ លប្ត្វូររូត្ដចញព៊ីពួក្ដ្

ទាំងព៊ីរអងគដនាឹះដ ើយ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 



 

 

 

 -سورة ق: چ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ڤ

١٨ 

មនន័យថា : 

«ោា នសមា ៊ីណាមួយដ លនិយយដច

ញមក្ 

ដលើក្ដលងដត្មនដរវត្តក្ាំព ងច្ចាំ

ឃាា ាំដមើល និងក្ត្់ប្ត្តរ ក្»។  

ដរវត្តក្ត្់ប្ត្តរដងេ ីររស់មន សសក្ន ុង

រញ្ា ៊ីមួយរ ក្ជូនឱយមន សសដោក្វញិ

ដៅនែៃររដោក្។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

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

  ڳ  ڳ  گڳ   گ  گ  گ  کک  ک      ک  ڑ  

 ٤٩سورة الكهف: چ   ڱ  ڱ  ڳ 



 

 

 

មនន័យថា : 

«ដ្បានដ្ឋក្់រញ្ា ៊ីក្ត្់ប្ត្តររស់មន 

សសមន ក្់ៗក្ន ុងន សាា ាំឬន ដ េ្ងររស់

ដ្។ 

ពួក្អនក្ប្រប្ពរត្ាអាំដពើឧប្កិ្ ាមនការ

ភ័យខ្ជា ចចាំដពឹះអេ ីដ លមនក្ន ុងរ

ញ្ា ៊ី 

ដដ្ឋយសារអាំដពើបារដ លពួក្ដ្បា

នសាង។ ពួក្ដ្និយយថា 

:« វនិាសដហើយដយើង!ដត្ើដនឹះជារញ្ា ៊ីអេ ី

? ោា នចដនាា ឹះអេ ីដសាឹះដ ើយ។ 

ទាំងតូ្ចទាំងធាំននរដងេ ីររស់ដយើង

ប្ត្វូបានក្ត់្ប្ត្តចូលទាំងអស់»។ 

ពួក្ដ្ប្ររឹះដឃើញអេ ី 

ដ លពួក្ដ្បានដធេ ីដៅក្ន ុងដោក្៊ីយ៍

ដនឹះមនវត្ាមនដៅនរងម ខ។ 



 

 

 

ប្ពឹះជាមា ស់ររស់អនក្មិនប្រប្ពរត្ាអ

យ ត្ា ិធម៌ាចាំដពឹះនរណាមន ក្់ 

សូមប៊ីរ៉ា នអាតូ្ម»។  

មន សសដោក្នរងអានរញ្ា ៊ីររស់ខល នួ

។ 

ោា ននរណាមន ក្់ហ នប្រដក្ក្ដនាឹះ

ដរ។ ដរើសិនជានរណាហ នប្រដក្ក្

ចាំដពឹះអាំដពើររស់ខល នួ 

អល់ដ ឹះនរងឱយប្ត្ដចៀក្ ដភនក្ 

ន ទាំងព៊ីរ ដជើងទាំងព៊ីរ 

និងដសបក្ររស់ដ្និយយប្បារ់ព៊ីរ

ដងេ ីររស់ពួក្ដ្។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

مَ  َشرُ   َويَو  دَاء       يُح  ِ   أَع    فَُهم      النَّارِ    إِلَى  للاَّ

عَ     َشِهدَ   َجاُؤوَها  َما  إِذَا  َحتَّى  ١٩  يُوَزُعون

عُُهم    لَي ِهم     َكانُوا  بَِما  َوُجلُودُُهم    َوأَب َصاُرُهم    َسم 

  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ٢٠  يَع َملُون        

 ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ             ڀ  ڀ      ڀ

  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڻ  ڻ  ٹ                 ٹ  ٿ  

 

ڃ     ڃ   ڃ             ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ

 ٢٢ - ١٩سورة فصلت: چ   

មនន័យថា : 

«នែៃដ លដ្ប្រមូលសប្ត្វូររស់អល់

ដ ឹះដៅកាន់ឋាននរក្។ 

ដរវត្តទរ ណក្មាបានឃ ាំឃាាំងពួក្ដ្

ព៊ីអនក្រ៊ីមួយរហូត្ ល់អនក្ច ងដប្កា

យរងអស់។ 

ល ឹះពួក្ដ្មក្ ល់ដភា ើងនរក្ 



 

 

 

ពួក្ដ្នាាំោន ប្រដក្ក្ជាំទស់ 

ដហើយប្ត្ដចៀក្ ដភនក្ 

និងដសបក្ររស់ពួក្ដ្ដធេ ីសាក្ស៊ីដលើក្ាំ

ហ សររស់ខល នួឯង។ 

ពួក្ដ្និយយដៅកាន់ដសបក្ថា 

:«ដហត្ អេ ីបានពួក្ឯងដធេ ីសាក្ស៊ីដលើ

ដយើង?»។ ដសបក្ដ ា្ ើយថា :«

អល់ដ ឹះដ លដធេ ីឱយអេ ីៗសពេដររយ៉ា

ងដចឹះនិយយ្ឺប្រង់ដធេ ីឱយដយើងដចឹះ

និយយ»។ 

ប្រង់្ឺជាអនក្ដ លបានរដងក ើត្ពួក្

អនក្ត្តាំងព៊ី ាំរូង 

ដហើយពួក្អនក្ប្ត្វូវលិប្ត្លរ់ដៅរក្ប្រ

ង់វញិ។ កាលដៅដោក្៊ីយ៍ 

ពួក្អនក្បានោក់្បាាំងអាំដពើបារររ

ស់ពួក្អនក្ ខ្ជា ចប្ត្ដចៀក្ ដភនក្ 



 

 

 

ដសបក្ររស់ពួក្អនក្ដធេ ីសាក្ស៊ីដលើពួក្

អនក្។ ក៏្រ៉ា ដនា ពួក្អនក្នរក្សាា នថា 

អល់ដ ឹះប្រង់មិន រងប្ជារអាំព៊ីអេ ីភា

្ដប្ចើនដ លពួក្អនក្បានដធេ ី»។ 

       ជាំដនឿនរងនែៃររដោក្្ឺជានែៃរាំ

ផ្លា ញដោក្ 

នែៃរស់ដ ើងវញិដ លពួក្អនក្នាាំសារ 

និងពួក្ណាព៊ីទាំងអស់បាននាាំ ាំណរ

ងដនឹះមក្ប្បារ់មន សសដោក្។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

چ 

ضَ   تََرى  أَنَّكَ   آيَاتِهِ   َوِمن   أَن  فَإِذَا  َخاِشعَة    األَر 

ت     ال َماء  َعلَي َها  َزل نَا تَزَّ أَح    الَِّذي  إِنَّ   َوَربَت    اه 

يِي  يَاَها تَى  لَُمح            ُكلِّ   َعلَى      إِنَّهُ   ال َمو 

ء    ٣٩سورة فصلت: چ   ٣٩  قَِدير   َشي 



 

 

 

មនន័យថា : 

«អាំព៊ីសញ្ជា ភសត ុត្តងររស់ប្រង់ 

្ឺអនក្ដមើលដឃើញ ៊ី ដ លសៃ តួ្ហួត្ដហ

ងដប្ក្ៀមដប្កាឹះោា នរ ក្ខជាត្ិ 

ដៅដពលដ លដយើងបានប្រទនររក្

ដភាៀងច ឹះមក្ 

ប្សារ់ដត្មនរ ក្ខជាត្ិ  ឹះដ្ឋល 

និងលូត្ោស់ដ ើង។ ពិត្ណាស់ 

អនក្ដ លដធេ ីឱយដែន ៊ីរស់ដ ើងវញិ

ដដ្ឋយរ ក្ខជាត្ិ 

្ឺជាអនក្ដ លរដងក ើត្សាក្សពឱយរស់

ដ ើងវញិ។ 

ប្រង់្ឺជាប្ពឹះដ លមនអាន ភាពដលើ

អេ ីប្្រ់យ៉ា ង»។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

ا  أََولَم   َ   أَنَّ   يََرو  َواألَ    السََّماَواتِ   َخلَقَ   الَِّذي  للاَّ

ضَ  يُح    أَن    َعلَى     بِقَاِدر    بَِخل ِقِهنَّ   يَع يَ   َولَم    ر 

٣٣سورة األحقاف:  ه چ   يِيَ 

                                                           

                  

មនន័យថា :«ដត្ើពួក្ដ្ដឃើញដរ? 

ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរដងក ើត្

ដមឃទាំងប្បាាំព៊ីរជាន់ និងដែន ៊ី 

ដហើយប្រង់មិនអសមត្ថភាពក្ន ុងការ

រដងក ើត្អេ ីៗទាំងអស់ដនឹះដរ។ 

ប្រង់មនអាំណាចក្ន ុងការរដងក ើត្សា

ក្សពឱយរស់ដ ើងវញិ»។  

ប្រង់រដងក ើត្សត្េដោក្ត្ប្មូវត្តម្

ត្ិរណឌ ិត្ររស់ប្រង់។ ពិត្ណាស់ 



 

 

 

អល់ដ ឹះប្រង់មិនរដងក ើត្សត្េដោក្

មក្ ដដ្ឋយឥត្ប្រដយជន៍ដនាឹះដរ។ 

ប្រង់ក៏្ព ាំរ ក្ពួក្ដ្ដច្ចលរដរៗដនាឹះ

ដ រ។ សូមប៊ីដត្មន សសលៃង់ដលា  

ដៅដពលដ្ដធេ ីអេ ីមួយសាំខ្ជន់ 

្ឺដ្មិនដធេ ីដដ្ឋយោា នដោលរាំណង 

និងដោលដៅដនាឹះដ ើយ។ 

ដហត្ អេ ីបានជាមន សសមិន្ិត្ព៊ីដរឿ

ងដនឹះ? ដហត្ អេ ីបានមន សស្ិត្ថា 

ប្ពឹះជាមា ស់រដងក ើត្ដ្មក្ 

ដដ្ឋយឥត្ប្រដយជន៍ 

រ ក្ពួក្ដ្ដច្ចលរដរៗ។ ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់សាអ ត្សអ ាំព៊ីអេ ីដ 

លមន សស្ិត្សាា នចាំដពឹះប្រង់។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

سورة چ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ ے

 ١١٥المؤمنون: 

មនន័យថា :  «ដត្ើពួក្អនក្្ិត្ថា 

ដយើងបានរដងក ើត្ពួក្អនក្រដរៗឥត្

ប្រដយជន៍ 

ដហើយពួក្អនក្មិនវលិប្ត្លរ់ដៅរក្

ដយើងវញិដរឬ? »។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

چ 

ضَ   السََّماء  َخلَق نَا  َوَما بَاِطل    بَي نَُهَما  َوَما  َواألَر 

لَِّذينَ   فََوي ل     َكفَُروا  الَِّذينَ   َظنُّ   ذَِلكَ       َكفَُروا  لِّ

 چ   ٢٧  النَّار  ِمنَ      

                                                           

 ٢٧سورة ص:                                  



 

 

 

មនន័យថា : 

«ដយើងព ាំបានរដងក ើត្ដមឃទាំងប្បាាំព៊ី

រជាន់ និងដែន ៊ី 

និងអេ ីដ លដៅចដនាា ឹះភពទាំងព៊ីរ 

ដដ្ឋយឥត្ប្រដយជន៍ដនាឹះដរ។ 

ដនាឹះ្ឺជាការនរក្សាា នររស់ពួក្អនក្

ដ លោា នជាំដនឿដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ។ 

ដសចក្ា ៊ីវនិាសមហនារាយននដភា ើងនរ

ក្ 

្ឺសប្មរ់ពួក្អនក្ដ លោា នជាំដនឿ»។  

       ពួក្អនក្មនប្បាជាា ទាំង យ 

ស រធដត្ដធេ ីសាក្ស៊ីចាំដពឹះដសចក្ា ៊ីជាំដនឿ 

ដហើយជាំដនឿជាក្ត្តា ច្ចាំបាច់សប្មរ់

ប្បាជាា  

និងនិសស័យព៊ីក្ាំដណើត្ក្៏បានររួល

សាគ ល់ព៊ីជាំដនឿដនឹះ។ 



 

 

 

ព៊ីដប្ពឹះមន សសដោក្ 

ដៅដពលមនជាំដនឿចាំដពឹះនែៃររដោ

ក្ ដ្នរងយល់ថា 

ដហត្ ែលដ លដ្ប្ត្វូដបាឹះ

រង់ដច្ចលនូវអេ ីដ លខល នួប្ត្វូដបាឹះរ

ង់ 

ដហើយប្រតិ្រត្ា ិនូវអេ ីដ លខល នួប្ត្ូវប្រ

ត្ិរត្ា ិ 

ដដ្ឋយសងឃរមចាំដពឹះការត្រសនងររ

ស់អល់ដ ឹះ។ មា៉ាងដរៀត្ដ្យល់ថា 

អនក្ប្រប្ពរត្ាអយ ត្ា ិធម៌ាដៅដលើមន សស

នរងប្ត្ូវររួលដទស 

ដហើយជនរងដប្ោឹះនរងររួលសាំណង

ព៊ីដ្វញិដៅនែៃររដោក្។ ពិត្ណាស់ 

មន សសដោក្ប្ត្វូដត្ររួលែលររស់

ខល នួ។ ដធេ ីលអបានលអ  



 

 

 

ដធេ ីអាប្ក្ក្់បានអាប្ក្ក្់។ 

ជ៊ីវតិ្ប្្រ់ររូនរងររួលបានការត្រ

សនងត្តមអេ ីដ លខល នួបានសាង។ 

ដៅដពលដនាឹះយ ត្ា ិធម៌ាររស់ប្ពឹះបាន

ដក្ើត្ដ ើងជាក់្ដសាង។  

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ

 - ٧سورة الزلزلة:  چ    

٨                                                         

                                   

មនន័យថា : 

«នរណាដធេ ីលអ រ៉ា នសត្វ ប្សដមចនរង

ដឃើញែលលអ ររស់ខល នួ 

ដហើយនរណាដធេ ីអាប្ក្ក្់រ៉ា នសត្វ ប្ស



 

 

 

ដមចនរងដឃើញែលអាប្ក្ក្់ររស់ខល ួ

ន»។ 

       ោា នសត្េដោក្ណាមន ក្់ររស់ប្រ

ង់ រងព៊ីដពលដវោននការដក្ើត្នែៃររ

ដោក្ដនាឹះដរ។ 

នែៃដនាឹះោា នណាព៊ីណាមន ក់្ រង 

ដហើយដរវត្តដ លដៅជិត្ប្រង់ក្៏មិន

 រងដ រ។ 

រ៉ា ដនាជាចាំដណឹះ រងពិដសសររស់អល់

ដ ឹះ 

ប្រង់ដត្មួយ្ត់្ រងព៊ីដរឿងដនឹះ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ

  ي چ      ي    ی



 

 

 

 ١٨٧سورة األعراف:  

មនន័យថា : 

«ពួក្ដ្សួរអនក្អាំព៊ីនែៃររដោក្ 

ដត្ើដពលណាដរើរនែៃដនាឹះមក្ ល់? 

មូហាំម៉ា ត់្ ចូរអនក្ប្បារ់ពួក្ដ្ច ឹះថា

៖« ពិត្ណាស់ 

ចាំដណឹះ រងទក់្រងនរងដរឿងនែៃររ

ដោក្មនដត្ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ខុ្ាំមួ

យ្ត់្ដ លប្រង់ រង។ 

ប្រង់មិនរង្ហា ញឱយនរណាមន ក់្ រងព៊ី

ដពលដវោដនាឹះដរ 

ដលើក្ដលងដត្ប្ពឹះអងគឯង»។ 

ជាំដនឿចាំដពឹះប្ពឹះលិខិត្៖ 

ប្ត្វូដត្មនជាំដនឿថា 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ រងប្ជារព៊ីអេ ី



 

 

 

ដ លបានដក្ើត្ដ ើង 

និងអេ ីដ លនរងដក្ើត្ដ ើង។ 

ប្រង់ រងព៊ីសាថ នភាពសត្េដោក្ 

ការង្ហរ អាយ ជ៊ីវតិ្ 

និងជ៊ីវភាពរស់ដៅររស់ពួក្ដ្។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

َ     إِنَّ چ  ء    بُِكلِّ   للاَّ سورة چ   ٦٢ َعِليم   َشي 

 ٦٢العنكبوت: 

មនន័យថា :«ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ រងប្ជារព៊ីអេ ីៗ

ប្្រ់យ៉ា ង»។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូដរៀត្ថា : 

  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ

  ىئ  مئ        حئ  جئ  ي  ي  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ



 

 

 

  حت          جت  يب  ىب  مب   خب  حب  جب  يئ

 ٥٩: األنعام سورة چ   خت

មនន័យថា 

:«អល់ដ ឹះជាមា ស់មនកូ្នដសាអា

ែ៌ាក្ាំបាាំងដ លោា ននរណាមន ក់្ រង 

ដលើក្ដលងដត្ប្រង់។ 

ប្រង់ រងព៊ីអេ ីដ លដៅដលើដោក្ 

និងដៅក្ន ុងសម ប្រ។ 

ោា នសា រក្ដ ើណាមួយប្ជឹុះ 

ដលើក្ដលងដត្ប្រង់ រង

។   ោា នប្ោរ់ធញ្ាជាតិ្ណាមួយឋិត្

ដៅដប្កាមនែាងងរត្ននដែន ៊ី   ដហើយ

ោា នអេ ីដ លប្សស់ និងអេ ីដ លសៃ តួ្ 

ដលើក្ដលងដត្មនច្ចររ ក្ក្ន ុងរញ្ា ៊ី

ប្ពឹះលិខិត្យ៉ា ងចាស់ោស់»។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានក្ត្់ប្ត្តអេ ីៗប្្

រ់យ៉ា ងក្ន ុងរញ្ា ៊ីប្ពឹះលិខិត្។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

 ١٢سورة يس: چ    ەئ  ەئ      ائ  ائ  ى  ى  چ ې

មនន័យថា : 

«អេ ីប្្រ់យ៉ា ងដយើងបានក្ត្់ប្ត្តរ ក្

ក្ន ុងរញ្ា ៊ីប្ពឹះលិខិត្»។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូដរៀត្ថា : 

چ 

    ۓ  ےے  ه   ه  ه  ہه  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ

 ٧٠سورة الحج: چ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   

មនន័យថា : «ដនមូហាំម៉ា ត្់! 

ដត្ើអនក្មិន រងដរឬថា 



 

 

 

អល់ដ ឹះប្ជារ រងយ៉ា ងចាស់ោស់

អាំព៊ីអេ ីៗដ លដៅដលើដមឃ 

និងដៅដលើដែន ៊ី? ប្បាក្ ណាស់ 

ប្រង់បានក្ត្់ប្ត្តរ ក្ក្ន ុងរញ្ា ៊ីប្ពឹះលិ

ខិត្។ ពិត្ណាស់ 

ដរឿងដនឹះង្ហយប្សួលរាំែ ត្ចាំដពឹះអល់

ដ ឹះជាមា ស់»។  

         ដរើសិនជាអល់ដ ឹះជាមា ស់

សពវ ប្ពឹះរ័យរដងក ើត្អេ ីមួយ 

ប្រង់ប្ោន់ដត្ដពលថា :«ចូរដក្ើត្!» 

ដនាឹះវាក្៏ដក្ើត្ដ ើងភាា មៗដត្មាង។ 

 ូចប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ُرهُ     إِنََّما ُكن    لَهُ   يَقُولَ   أَن    َشي ئ ا  أََرادَ      إِذَا  أَم 

 ٨٢سورة يس: چ    ٨٢  فَيَُكون              



 

 

 

មនន័យថា :«ពិត្ណាស់ 

ក្ិចាការររស់ប្រង់ 

ដរើសិនជាប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យនរងអេ ីមួ

យ ប្ោន់ដត្ប្រង់មនរនទ លូថា 

:«ចូរដក្ើត្!» 

ដនាឹះវានរងដក្ើត្ដ ើងភាា មៗដត្មាង»

។ 

       ប្រង់បាន

ច្ចរក្ាំណត្់ចាំដពឹះអេ ីប្្រ់យ៉ា ង 

្ឺប្រង់ជាអនក្រដងក ើត្ពួក្វាទាំងដនាឹះ

ែងដ រ។ 

 ូចប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

 ٦٢سورة الزمر:       گ چ   ک  ک   چ ک

មនន័យថា : «អល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ជាអនក្រដងក ើត្អេ ីប្្រ់យ៉ា ង»។ 



 

 

 

ប្រង់រដងក ើត្មន សស

ដោក្មក្ដ ើមប៊ីដោរពសកាក រៈចាំដពឹះ

ប្រង់។ 

ប្រង់បានរក្ប្សាយប្បារ់ពួក្ដ្ព៊ី

ការដោរពសកាក រៈដនឹះ 

ដហើយរង្ហគ រ់ពួក្ដ្ឱយប្រតិ្រត្ា ិ។ 

ប្រង់បានហមឃាត់្ពួក្ដ្ព៊ីការប្រ

ប្ពរត្ាអាំដពើបារ 

ដហើយប្រង់បានរក្ប្សាយប្បារ់ពួក្

ដ្ព៊ីអាំដពើបារទាំងដនាឹះ។ 

ប្រង់បានប្រទន ល់ពួក្ដ្នូវក្មា ាំ

ងពលាំ សមត្ថភាព 

និងចាំណង់ចាំណូលចិត្ាដ លពួក្ដ្

អាចរាំដពញរររញ្ជា ររស់អល់ដ ឹះ

ដ ើមប៊ីឱយពួក្

ដ្ររួលបានែលរ ណយ។ 



 

 

 

មា៉ាងដរៀត្ជនណាប្រប្ពរត្ាដលា ើសនរង

រររញ្ជា ររស់ ប្រង់ 

្ឺប្ត្វូររួលទរ ណក្មា។ 

       ដៅដពលមន សសមនជាំដនឿចាំ

ដពឹះប្ពឹះលិខិត្្ឺនរងររួលបានែល

 ូចខ្ជងដប្កាម៖ 

       ១. 

ការពរងដែអក្ចាំដពឹះអល់ដ ឹះដៅដព

លប្រត្ិរត្ា ិការង្ហរដ លជារចា័យ 

ដប្ពឹះដ្ រងថា ដហត្ ឬរចា ័យ 

និងអនក្រងករចា ័យ 

្ឺអាប្ស័យដដ្ឋយប្ពឹះលិខិត្ 

និងការក្ាំណត្់ររស់អល់ដ ឹះ។ 

       ២. ររួលបានដសចក្ា ៊ីស ខ 

និងភាពសករ់សកល់ក្ន ុងចិត្ា 



 

 

 

ដៅដពលដ លដ្ រងថា 

អេ ីៗដក្ើត្ដ ើងដដ្ឋយប្ពឹះលិខិត្ររស់

អល់ដ ឹះ។ ពិត្ណាស់ 

ែលអាប្ក្ក្់ទាំង យដ លជាវាសនា

បានក្ាំណត្់្ឺវានរងដក្ើត្ដ ើងមិន

អាចប្រដក្ក្បាន។ 

 ូដចនឹះខល នួររស់ដ្មិនមនខេល់ខ្ជេ

យ 

ដហើយប្ពមររួលនូវការក្ាំណត់្ររស់

អល់ដ ឹះ។ 

ោា នជ៊ីវតិ្រស់ដៅររស់នរណាមន ក្់ម

នស ភមងគល មនដសចក្ា ៊ីស ខ 

និងសករ់សកល់ជាងអនក្ដ លមនជាំ

ដនឿចាំដពឹះប្ពឹះលិខិត្។ 

       ៣. ជប្មឹះភាពអាំនួត្ដចញព៊ីខល នួ 

រនាា រ់ព៊ីដធេ ីអេ ីមួយបានសដប្មច ូច



 

 

 

រាំណង 

ព៊ីដប្ពឹះការររួលបានសដប្មច 

្ឺជាពរជ័យអាំព៊ីអល់ដ ឹះត្តមអេ ីដ 

លប្រង់បានក្ាំណត់្នូវដហត្ ជារចា័យ

ននដសចក្ា ៊ីលអ  និងភាពដជា្ជ័យ។ 

       ៤. ជប្មឹះរាល់ការបារមភខេល់ខ្ជេ យ 

និងការខក្រាំណង 

ដៅដពលដធេ ីអេ ីមួយព ាំបានសដប្មច ូ

ចរាំណង 

ឬដក្ើត្ដប្ោឹះអាប្ក្ក្់ដែសងៗ 

ព៊ីដប្ពឹះថាដរឿងទាំងដនាឹះអាប្ស័យដដ្ឋ

យប្ពឹះលិខិត្ររស់អល់ដ ឹះបានក្ាំណ

ត់្ 

ដ លោា នអេ ីប្រឆ្ាំងជាំទស់នរងររ

រញ្ជា ររស់ប្រង់ដ ើយ 

ដហើយោា នជនណាអាចដ ញដដ្ឋលចាំ



 

 

 

ដពឹះការសដប្មចររស់ប្រង់។ 

ប្ពឹះលិខិត្ររស់ប្រង់ប្ត្វូដត្ដក្ើត្ 

មិនអាចប្រដក្ក្បាន។ 

 ូដចនឹះអនក្មនជាំដនឿនរងប្ពឹះលិខិត្

្ឺដចឹះអត់្ធាត្់ 

និងប្បាថាន ចង់បានែលរ ណយអាំព៊ីអ

ល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

 ូចប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

  ۈ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے

ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې      ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ

  ېئ  ۈئ            ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ    

 ٢٣ - ٢٢سورة الحديد: چ   ېئ

មនន័យថា : 

«ោា នដប្ោឹះថាន ក់្អេ ីមួយដក្ើត្ដ ើង

ដៅដលើដែន ៊ីដនឹះ ដហើយ



 

 

 

ក៏្ោា នដប្ោឹះថាន ក់្អេ ីមួយដក្ើត្ដ ើងចាំ

ដពឹះខល នួររស់ពួក្អនក្ 

ដលើក្ដលងដត្មនច្ចរក្ន ុងរញ្ា ៊ីប្ពឹះលិ

ខិត្ម ននរងដយើងរដងក ើត្វាដ ើង។ 

ពិត្ណាស់ 

ដរឿងដនាឹះង្ហយប្សួលរាំែ ត្ចាំដពឹះអ

ល់ដ ឹះ។ 

ដនឹះ្ឺដ ើមប៊ីក្ ាំឱយពួក្អនក្ដក្ើត្រ ក្ខចាំ

ដពឹះអេ ីដ លពួក្អនក្បានបាត់្រង់ 

ដហើយដ ើមប៊ីក្ ាំឱយអនក្សរាយកាអ ក្កាអ

យចាំដពឹះអេ ីដ លពួក្អនក្ររួលបាន

សដប្មច។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់មិនសពវ ប្ពឹះរ័

យចាំដពឹះអនក្ដ ល

ប្ក្អឺត្ប្ក្រមដក្អងកាអ ងដនាឹះដ ើយ»។ 



 

 

 

       ៥. 

ពរងដែអក្ទាំងប្សងុដៅដលើអល់ដ ឹះ

ជាមា ស់ ព៊ីដប្ពឹះអនក្មូសា ៊ីម រងថា 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ដត្មួយ្ត់្ 

ប្រង់មនអាំណាចអាចប្រទនែលប្រ

ដយជន៍ និងរងកដប្ោឹះថាន ក្់។ 

មិនប្ត្ូវខ្ជា ចអាំណាចនរណាមន ក់្ដនាឹះ

ដរ 

មិនប្ត្ូវសាា ក់្ដសា ើរចាំដពឹះការប្រតិ្រត្ា ិ

អាំដពើលអ ដដ្ឋយសារ

ខ្ជា ចនរណាមន ក់្ដ លជាមន សស ូច

ោន ដ ើយ។ 

អនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់បានមនប្រ

សាសន៍ដៅកាន់អ ិរនូអាដពើសថា : 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبن عباس  

) واعلم أن األمة لو اجتمعت رضي هللا عنهما: 



 

 

 

على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إل بشيء قد 

كتبه هللا لك ولو اجتمعواعلى أن يضروك بشيء 

سنن  كتبه هللا عليك ( لم يضروك إل بشيء قد

 الترمذي.

មនន័យថា : «ចូរអនក្ប្ជារថា 

ដរើសិនជាមន សសជាត្ិទាំងអស់ប្រមូ

លែត ុាំោន ចង់ជួយជាប្រដយជន៍អេ ីមួយ

 ល់ឯង្ឺពួក្ដ្មិនអាចជួយបាន

ជាដ្ឋច់ខ្ជត្ 

ដលើក្ដលងដត្អេ ីដ លអល់ដ ឹះប្រង់

បានច្ចរសប្មរ់ឯង។ មា៉ាងដរៀត្ 

ដរើសិនជាពួក្ដ្ប្រមូលែត ុាំោន ចង់រ

ងកដប្ោឹះថាន ក្់អេ ីមួយ ល់ឯង្ឺពួក្ដ្

មិនអាចរងកដប្ោឹះថាន ក្់ ល់ឯងជា

ដ្ឋច់ខ្ជត្ 



 

 

 

ដលើក្ដលងដត្អេ ីដ លអល់ដ ឹះបាន

ច្ចរដៅដលើឯង»។ 

រ៊ី៣  ក្ សលធម៌ា(ដអៀសសាន) 

ដអៀសសានមូលដ្ឋា នប្ រ្ឹះដត្មួយ្ត់្

្ឺអនក្ប្ត្វូដត្ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអ

ល់ដ ឹះ ូចដ លអនក្ដឃើញប្រង់។ 

ដរើសិនជាអនក្មិនដឃើញប្រង់ 

្ឺប្រង់រត្ដឃើញអនក្។ 

មន សសដោក្ប្ត្វូដត្ដោរពសកាក រៈចាំ

ដពឹះប្រង់ក្ន ុងលក្ខណៈ ូច

ខ្ជងដលើដនឹះ។ 

ក្ន ុងដពលដោរពសកាក រៈអនក្ប្ត្វូមន

អារមាណ៍ រងថា ខល នួដៅដក្បរប្រង់ 

ដៅចាំដពឹះម ខប្រង់។ 

លក្ខណៈដររដនឹះ 



 

 

 

នាាំឱយអនក្ប្រត្ិរត្ា ិមនការដកាត្ខ្ជា

ច ការដលើក្ត្ដមក ើង ដហើយ

ប្រត្ិរត្ា ិដដ្ឋយស រធចិត្ា  

និងលឹះរង់ក្មា ាំងកាយចិត្ាក្ន ុងការ

ប្រត្ិរត្ា ិឱយបានលអ ប្រដសើរជារ៊ីរាំែ ត្

។ 

       មន សសច្ចាំបាច់ប្ត្វូ រងព៊ីការឃាា ាំ

ដមើលររស់ប្ពឹះជាមា ស់ក្ន ុងដពលក្ាំព 

ងប្រត្ិរត្ា ិ។ 

ប្ត្វូមនអារមាណ៍ដៅដក្បរប្រង់ហក់្

 ូចជាខល នួដ្ដឃើញប្ពឹះអងគ។ 

ដរើសិនជាដ្ពិបាក្នរងប្រត្ិរត្ា ិ 

ដ្ប្ត្វូរួងសួងស ាំជាំនួយ 

ដ ើមប៊ីឱយប្រង់ជួយសដប្មចជាំដនឿររស់

ដ្ដ លដជឿថា 

អល់ដ ឹះប្រង់រត្ដឃើញ 



 

 

 

ដហើយ រងព៊ីអាការៈក្ន ុងចិត្ា 

និងអាការៈខ្ជងដប្ៅររស់ដ្។ 

ោា នអេ ីោក្់បាាំងនរងប្រង់ដ ើយ។  

       អនក្មនជាំដនឿឈាន ល់ក្ប្មិត្

ដនឹះ 

្ឺដ្ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះ

ដដ្ឋយសទធ ប្ជឹះថាា  

មិនង្ហក្ដៅរក្អេ ីដែសងដប្ៅព៊ីប្រង់

ដនាឹះដ ើយ។ 

មិនរនា រងរង់ច្ចាំការសរដសើរព៊ីមន សស

ដោក្ 

មិនខ្ជា ចការសា ៊ីរដនាា សររស់មន សស 

ព៊ីដប្ពឹះដ្្ិត្ថា 

ប្ពឹះជាមា ស់ររស់ដ្សពវ ប្ពឹះរ័យ 

និងសរដសើរររូដ្ 

្ឺប្្រ់ប្ោន់ណាស់សប្មរ់ររូដ្។ 



 

 

 

       ដ្កាា យជាមន សសមន ក្់ 

ដ លអាការៈខ្ជងដប្ៅររស់ដ្មន

ត្ លយភាពជាមួយនរងអាការៈខ្ជង

ក្ន ុង។ 

ដ្ជាអនក្ប្រត្ិរត្ា ិចាំដពឹះប្ពឹះជាមា

ស់ទ ាំងដពលដៅមន ក្់ឯង 

និងដពលដៅក្ន ុងចាំដណាមមន សស។ 

ដ្មនជាំដនឿដជឿជាក្់យ៉ា ងដពញដល

ញថា 

អល់ដ ឹះប្រង់រត្ដឃើញអេ ីដ លដ្ោ

ក្់រ ក្ក្ន ុងចិត្ា 

និងអេ ីដ លខល នួដ្្ិត្។ 

ជាំដនឿបានប្តួ្ត្ប្ត្តដលើចិត្ា ា្ំនិត្ររ

ស់ដ្។ 

ដ្ដត្ងមនអារមាណ៍ រងព៊ីការឃាា ាំ

ដមើលររស់អល់ដ ឹះចាំដពឹះររូដ្។ 



 

 

 

 ូដចនឹះដ្បានប្រ្ល់ររូកាយររស់

ដ្ជូនចាំដពឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់។ 

ររូកាយររស់ដ្មិនប្រត្ិរត្ា ិដរ 

ដលើក្ដលងដត្ការប្រត្ិរត្ា ិដនាឹះ 

អល់ដ ឹះប្រង់ប្សោញ់ 

និងសពវ ប្ពឹះរ័យ 

ដហើយសាា រ់រង្ហគ រ់ចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់

ជានិចា។ 

       ដដ្ឋយសារចិត្ាររស់ដ្រំពរងចាំ

ដពឹះប្ពឹះជាមា ស់។  ូដចនឹះ 

ដ្មនិស ាំជាំនួយព៊ីមន សសដោក្ ូច

ោន  

និងមិនត្អ ញួដត្អ ប្បារ់មន សសដោក្ ូ

ចោន  

ព៊ីដប្ពឹះដ្រំពរងចាំដពឹះអល់ដ ឹះដត្មួ

យ្ត្់ ក្ន ុងការរាំដពញត្ប្មូវការ 



 

 

 

ដហើយមនប្រង់ជាអនក្ជួយោាំប្រ 

្ឺប្្រ់ប្ោន់សប្មរ់ដ្។ 

ដទឹះជាដ្ដៅរ៊ីណា ដ្

ោា នអារមាណ៍ឯដកា 

ដហើយដ្មិនដ លខ្ជា ចនរណាមន ក្់

ដ ើយ។ ព៊ីដប្ពឹះដ្ រងថា អល់ដ ឹះ

ដៅជាមួយររូដ្ក្ន ុងប្្រ់សាថ នភាព

ទាំងអស់។ ប្រង់ជារ៊ីពាំនរង 

និងជាអនក្ជួយោាំប្រររូដ្ ៏ប្រដសើរ

ជារ៊ីរាំែ ត្។ 

រាល់ការប្រត្ិរត្ា ិដ លអល់ដ ឹះប្រង់

រង្ហគ រ់ដប្រើ 

ដ្មិនដ លដបាឹះរង់ដច្ចលដនាឹះដ ើ

យ។ 

ដ្មិនដ លប្រប្ពរត្ាររដលា ើសចាំដពឹះ

អល់ដ ឹះ 



 

 

 

ព៊ីដប្ពឹះដ្ខ្ជា សអល់ដ ឹះដៅដពលដ 

លប្រង់រត្មិនដឃើញររូដ្ដៅរ៊ី ដ 

លប្រង់បានរង្ហគ រ់ដប្រើ 

ដហើយដ្មិនចង់ឱយប្រង់រត្ដឃើញដ្

ដៅរ៊ី ដ លប្រង់បានហមឃាត្់។ 

ដ្មិនរំដោភរាំពន 

និងប្រប្ពរត្ាអាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ាចាំដពឹះម

ន សសណាមន ក្់ដ ើយ។ 

ព៊ីដប្ពឹះដ្ រងថា 

អល់ដ ឹះក្ាំព ងរត្ដឃើញររូដ្ 

ដហើយប្រង់នរងជាំន ាំជប្មឹះរដងេ ីររស់

ដ្។ 

ដ្មិនរងកអាំដពើវនិាសក្មារាំែាិចរាំ

ផ្លា ញដៅដលើភពដែន ៊ីដនឹះ។ 

ព៊ីដប្ពឹះដ្ រងថា 

ដសចក្ា ៊ីលអសពេដររយ៉ា ង



 

 

 

ដៅដលើភពដែន ៊ីដនឹះ 

ស រធដត្ជាក្មាសិរធិររស់អល់ដ ឹះជា

មា ស់។ 

ប្រង់ប្រទនមក្ជាជាំនួយសប្មរ់ែា

ល់ជាែលប្រដយជន៍ ល់សត្េដោក្

ទាំងមូល។  ូដចនឹះ 

ដ្ទញយក្ែលប្រដយ

ជន៍ព៊ីភពដែន ៊ីត្តមត្ប្មូវការ

ររស់ដ្ 

ដហើយដ្ រង  ្ណចាំដពឹះអល់ដ ឹះដ 

លប្រង់បានប្រទន ល់ពួក្ដ្។ 

       អេ ីដ លខុ្ាំបានដលើក្ដ ើង 

និងបានរង្ហា ញជូនក្ន ុងដសៀវដៅ

ដនឹះ ជាប្រការសាំខ្ជន់ 

និងជាមូលដ្ឋា នប្្រឹះ ៏ឧត្ាមររស់សា

សនាឥសាា ម។ មូលដ្ឋា នប្្រឹះទ ាំងដនឹះ 



 

 

 

ដរើសិនជានរណាមន ក្់មនជាំដនឿ 

និងប្រត្ិរត្ា ិត្តម 

្ឺដ្កាា យជាមូសា ៊ីម។ 

សាសនាឥសាា ម 

្ឺ ូចដ លខុ្ាំបានដលើក្ដ ើងខ្ជង

ដលើ ជាសាសនា និងជាអាណាចប្ក្ 

ជាការដោរពសកាក រៈ និងជាែល វូជ៊ីវតិ្

។ 

ឥសាា មជាប្រព័នធចារ់ ៏ស ប្ក្រត្ដពញ

ដលញររស់ប្ពឹះមនដចងព៊ីអេ ីៗសពេ

ដររយ៉ា ងដ លរ គ្ល 

និងសងគមប្ត្ូវការសប្មរ់ប្្រ់វសិ័យ

ទាំងអស់ននជ៊ីវតិ្ជាំដនឿ នដយបាយ 

ដស ាក្ិចា សងគមក្ិចា និងសនា ិភាព។ 

សាសនាឥសាា ម

នរងដធេ ីឱយមន សសយល់ រងអាំព៊ីប្ររសា ៊ី



 

 

 

ដោល មូលដ្ឋា នប្្រឹះ 

ក្បួ នចារ់ដ លដរៀរចាំក្ិចាការសនា ិ

ភាព និងក្ិចាការសប្ង្ហគ ម សិរធិ 

និងកាត្ពេក្ិចា។ 

រក្ាការពរដសចក្ា ៊ីនែាែន រូររស់មន 

សស រក្ាសិរធិសត្េរក្ារក្ស៊ី 

សត្វ ប្្រ់ប្រដភរ ររសិាថ នជ ាំវញិខល នួ។ 

ឥសាា មនរងរញ្ជា ក្់ប្បារ់ព៊ីធាត្ ពិត្រ

រស់មន សស ជ៊ីវតិ្ ដសចក្ា ៊ីសាា រ់ 

ការរស់ដ ើង វញិដប្កាយដពលសាា រ់។ 

មា៉ាងវញិដរៀត្ 

ឥសាា ម្ឺជាមោ៌ា ្ាំរ ូ៏ស ប្ក្រត្ 

សប្មរ់ទក់្រងជាមួយមន សសដៅជ ាំ

 វញិខល នួ។ 

 ូចប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

 ٨٣سورة البقرة: چ   ى  ې    چ ې



 

 

 

មនន័យថា 

:«ចូរពួក្អនក្និយយពក្យក្ សលធ

ម៌ាដៅកាន់មន សសដោក្ទាំង យ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

 ١٣٤سورة آل عمران: ٹ چ   ٹ   چ ٿ

មនន័យថា : 

«អនក្ដ លអត្់ឱនចាំដពឹះមន សសដោ

ក្ 

ដពលខល នួដ្មនអាំណាចអាចច្ចត្់

ការដ្បាន»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 



 

 

 

سورة ٴۇ چ   ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ۓ

 ٨المائدة: 

មនន័យថា : 

«ចូរអនក្ក្ ាំដធេ ីឱយបាត្់រង់ភាពយ ត្ា ិធ

ម៌ា 

ដប្ពឹះដត្ការសអរ់ររស់មន សសមួយប្ក្ ុ

ម។ 

ចូរប្រតិ្រត្ា ិអាំដពើយ ត្ា ិធម៌ាជាមួយពួ

ក្សប្ត្វូ 

និងមិត្ាររស់ខល នួឱយបានដសា ើភាពោន

។ 

ព៊ីដប្ពឹះភាពយ ត្ា ិធម៌ា្ឺដៅជិត្រាំែ 

ត្នរងការដកាត្ខ្ជា ចចាំដពឹះអល់

ដ ឹះ»។ 



 

 

 

ដប្កាយព៊ីបានពនយល់រក្ប្សាយព៊ីឋា

នាន ប្ក្មសាសនា 

និងមូលដ្ឋា នប្្រឹះត្តមលាំដ្ឋរ់ន៊ីមួយ

ៗរចួមក្  ខុ្ាំសូមដលើក្ដ ើងសដងខរព៊ី

្ ណសមបត្ា ិររស់សាសនាឥសាា ម។ 

្ ណសមបត្ា ិសាសនាឥសាា ម 

         ច ងសាា របា៉ា ក្កាអសមត្ថភាព

នរងសរដសរពិពណ៌ានាឱយអស់ដសចក្ា ៊ី

អាំព៊ី្ ណសមបត្ា ិររស់សាសនាឥសាា ម 

ដហើយោា នលរធភាពនរងររយិ

យឱយអស់ដសចក្ា ៊ី 

អាំព៊ីត្នមាននសាសនាឥសាា ម។ 

ដដ្ឋយសារសាសនាដនឹះ 

្ឺជាសាសនាររស់អល់ដ ឹះ 

 ូចដ លចក្ខ ុ ររស់មន សសមិនអាច



 

 

 

ដមើលដឃើញអល់ដ ឹះ 

ឬមន សសមិនអាចយល់ រងព៊ីប្រង់

ដដ្ឋយចាំដណឹះ រងររស់ដ្។ ក៏្ ូចោន

ដ រចារ់រញ្ាត្ា ិររស់ប្រង់ 

ោា នសាា របា៉ា ក្កាណាអាចពិពណ៌ានា

ឱយអស់ដសចក្ា ៊ីបានដ រ។ អិរនូ 

នក្យ ិមបាននិយយថា 

ប្រសិនដរើអនក្ប្ត្ិឹះរឹិះពិច្ចរណាអាំព៊ី្

ត្ិរណឌ ិត្ ៏អសាា រយដៅក្ន ុងសាសនា

 ៏ប្ត្រមប្ត្ូវដនឹះ 

និងក្បួ នចារ់ររស់អនក្នាាំសារមូហាំ

ម៉ា ត្់ 

ោា នអេ ីអាចពិពណ៌ានាអាំព៊ីស ប្ក្រត្ភា

ព 

ោា នអេ ីអាចពិពណ៌ានាព៊ីដសាភ័ណភា

ពររស់ឥសាា ម 



 

 

 

ដហើយោា នអនក្ប្បាជាណាអាចរឹិះ្ន់

បាន 

ដរើដទឹះជាពួក្ដ្ទាំងដនាឹះរមួ ា្ំនិត្

ោន យ៉ា ងណាក្៏ដដ្ឋយ។ 

ប្បាជាា ររស់អនក្ប្បាជា 

ក៏្យល់ រងអាំព៊ីដសាភ័ណភាពននក្បួ ន

ចារ់ដនឹះ 

ដហើយពួក្ដ្បានដធេ ីសាក្ស៊ីចាំដពឹះត្

នមាដនឹះែងដ រ។ 

ដរើសិនជាអនក្នាាំសារព ាំបាននាាំភសត ុ

ត្តងមក្រញ្ជា ក្់អាំព៊ីសចាភាពននក្បួ

នចារ់ដនឹះ 

ក្៏ក្បួ នចារ់ដនឹះខល នួឯង ប្្រ់

ប្ោន់ជាភសត ុត្តង ជានិមិត្ាសញ្ជា  

និងជាសាក្ស៊ីរញ្ជា ក្់ថា 

ក្បួ នចារ់ដនឹះ 



 

 

 

ពិត្ជាមក្អាំព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់ប្បា

ក្ ដមន។ 

ក្បួ នចារ់ទាំងមូលជាសាក្ស៊ីរញ្ជា ក្់

អាំព៊ីស ប្ក្រត្ភាពដពញដលញននចាំដណឹះ

 រង និង្តិ្រណឌ ិត្ 

ភាពរូលាំរូោយដពរដពញដដ្ឋយក្ា ៊ី

ដមត្តា  ដសចក្ា ៊ីលអ  និងក្ សលធម៌ា។ 

វាពិត្ជាយល់ រងព៊ីដរឿងអាែ៌ាក្ាំបាាំង 

និងដរឿងដោក្៊ីយ៍ជាក់្ដសា ង។ 

ការមនព រធិយល់ រងអាំព៊ីដោលការ

ណ៍នានា និងលរធែលច ងដប្កាយ។ 

ក្បួ នចារ់ដនឹះ 

្ឺជាពរជ័យ ៏ឧត្ាមរាំែ ត្ដ លប្រង់

បានប្រទនមក្ចាំដពឹះ

មន សសដោក្។ 

ោា នពរជ័យណាប្រដសើរជាង



 

 

 

ការដ លប្រង់ចងអ ុលរង្ហា

ញឱយពួក្ដ្យល់ព៊ីក្បួ នចារ់ដនឹះដ ើ

យ។ 

ប្រង់រដងក ើត្ពួក្ដ្ជាមា ស់ក្បួ នចា

រ់ដនឹះ 

ដហើយជាអនក្ដ លដពញចិត្ានរងក្បួ ន

ចារ់ដនឹះ។  ូដចនឹះ 

ដរើរប្រង់ប្រទនការយល់ រងអាំព៊ីក្បួ

នចារ់ដនឹះ ល់មន សសដោក្។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

  ۇئ  وئ  وئ      ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ

 ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ          ېئ  ۈئ  ۈئ      ۆئ  ۆئ  ۇئ

 ١٦٤سورة آل عمران: چ    ی 

មនន័យថា : «ប្បាក្ ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានប្រទន ល់ពួ



 

 

 

ក្អនក្មនជាំដនឿ 

ខណៈដ លប្រង់បានរញ្ជ នូអនក្នាាំ

សារមន ក់្ក្ន ុងចាំដណាមពួក្ដ្។ 

អនក្នាាំសារដនាឹះ 

អានប្ពឹះរនទ លូររស់ប្រង់ឱយពួក្ដ្

សាា រ់ 

ជប្មឹះសមអ ត្ពួក្ដ្ព៊ីជាំដនឿពហ ដរព

និយម 

រដប្ងៀនពួក្ដ្ព៊ី្មព ៊ីរអាល់្ួរអាន 

និងធមារ ិរត្ា ិនិយមររស់ណាព៊ី 

ែេីដរើពួក្ដ្ព៊ីម នឋិត្ក្ន ុងក្ា ៊ីវដងេង

យ៉ា ងពិត្ប្បាក្ »។  

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូដណនាាំ 

ដ្ឋស់រំឭក្មន សសដោក្ 

អាំព៊ីពរជ័យ ៏ធាំដធងររស់ប្រង់ចាំ

ដពឹះពួក្ដ្។ ប្រង់អាំពវនាវ



 

 

 

ពួក្ដ្ឱយ រង  ្ណចាំដពឹះប្រង់ 

ដ លប្រង់បានចងអ ុលរង្ហា ញឱយពួក្

ដ្កាា យជាមា ស់ក្បួ នចារ់ដនឹះ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

 ٣ورة المائدة: سچ   ڇ  چ  چ  چ چ

មនន័យថា : «នែៃដនឹះ 

ដយើងបានរាំដពញលក្ខណៈសប្មរ់ពួ

ក្អនក្នូវសាសនាររស់ពួក្អនក្»។  

       ១. ជាសាសនាររស់អល់ដ ឹះ 

       ពិត្ណាស់ 

ឥសាា មជាសាសនាដ លអល់ដ ឹះជា

មា ស់ររួលសាគ ល់។ 

ប្រង់បានរញ្ជ នូពួក្អនក្នាាំសារមក្

ជាមួយនរងសាសនាដនឹះ។ 



 

 

 

ប្រង់អន ញ្ជា ត្ឱយមន សសដោក្ដោរព

សកាក រៈចាំដពឹះប្រង់ត្តមរយៈសាសនា

ដនឹះ។ ប្ពឹះជាមា ស់ជាអនក្រដងក ើត្ 

មិន ូចសត្េដោក្ដ លប្រង់បានរ

ដងក ើត្ដនាឹះដរ ដហើយ

សាសនាឥសាា មក៏្មិន ូចចារ់ 

និងសាសនាដ លមន សសរដងក ើត្ដនាឹះ

ដ រ។ មា៉ាងដរៀត្ 

ប្រង់ជាប្ពឹះដ លមនប្ពឹះលក្ខណសមប

ត្ា ិស ប្ក្រត្ដពញដលញ។ ក៏្ ូចោន ដ រ 

សាសនាររស់ប្រង់ 

្ឺស ប្ក្រត្ដពញដលញ 

ជាក្បួ នចារ់ ៏មនសចាភាព 

មនប្រសិរធភាពសប្មរ់ការរស់ដៅរ

រស់មន សស 

និងការរស់ដ ើងវញិដៅនែៃររដោក្។ 



 

 

 

សាសនាដនឹះមនដចងអាំព៊ីសិរធិររស់

ប្ពឹះជាមា ស់ 

និងកាត្ពេក្ិចាររស់មន សសចាំដពឹះ

ប្រង់ 

ដហើយក្៏មនដចងែងដ រអាំព៊ីសិរធិ 

និងកាត្ពេក្ិចាររស់មន សសចាំដពឹះម

ន សស ូចោន ។ 

២. 

ជាសាសនាដ លមន វសិាលភាពធាំរូ

ោយ 

       ្ ណសមបត្ា ិ ៏ដលចដធាា ននសាស

នាដនឹះ 

្ឺមនវសិាលភាពប្្រ ណា រ់ដលើអេ ី

ប្្រ់យ៉ា ង។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

 ٣٨سورة األنعام:  ڌ چ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ چ ڇ 

មនន័យថា : 

«ដយើងមិនមនរ ក្ដច្ចលអេ ីមួយក្ន ុង

រញ្ា ៊ីប្ពឹះលិខិត្ 

ដលើក្ដលងដត្ដយើងក្ត្់ប្ត្តរ ក្ទាំង

អស់»។  

 វសិាលភាពននសាសនាដនឹះ 

ប្្រ ណា រ់ដលើអេ ីដ លទក្់រងនរង

ប្ពឹះជាមា ស់ ូចជាប្ពឹះនាម 

ប្ពឹះលក្ខណសមបត្ា ិ ប្ពឹះឫទធ ន ភាព 

និងអេ ីដ លទក្់រងនរងមន សសដោ

ក្ ូចជាក្បួ នចារ់ កាត្ពេក្ិចា 

ស៊ីលធម៌ា រាំនាក់្រាំនង។ 



 

 

 

សាសនាដនឹះក្៏មនដចងអាំព៊ីព័ត្៌ាម

នពួក្មន សសជាំនាន់ដ ើម និង

ពួក្មន សសជាំនាន់ដប្កាយ 

និយយអាំព៊ីពួក្ដរវត្ត ពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារ។ 

និយយអាំព៊ីដមឃ ដែន ៊ី ចប្ក្វាល 

ភពផ្លក យ សម ប្រ រ ក្ខជាត្ិ។ 

មា៉ាងដរៀត្ មនដចងអាំព៊ីមូលដហត្  

ដោលរាំណងននការរដងក ើត្សត្េដោ

ក្ និងរ៊ីអវសានររស់សត្េដោក្។ 

ក្ន ុងសាសនាដនឹះក្៏មននិយយអាំព៊ី

ឋានសួ ៌្ា 

និងលរធែលររស់ពួក្អនក្មនជាំដនឿ 

និយយអាំព៊ីឋាននរក្ 

និងរ៊ីអវសានររស់ពួក្អនក្ោា នជាំ

ដនឿ។ 



 

 

 

       ៣. 

សាសនាឥសាា មែារភាា រ់ប្ពឹះជាមា ស់

ជាមួយនរងសត្េដោក្ 

       លក្ខណៈពិដសសននសាសនាដ ល

មិនប្ត្រមប្ត្ូវ 

និងរាល់សាសនាន៊ីមួយៗដត្តងែារ

ភាា រ់

មន សសជាមួយនរងមន សស ូចោន ដ 

លប្រ មនរងដសចក្ា ៊ីសាា រ់ 

ភាពរន់ដខាយ អសមត្ថភាព 

និងការមនជាំងឺ ឺថាក ត់្។ 

មិនដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ 

ចងភាា រ់មន សសដៅនរងមន សសដ ល

បានសាា រ់រារ់រយឆ្ន ាំ 

ដហើយសាក្សពររស់ដ្បានកាា យជា

ធូល៊ី។ ឯចាំ ដណក្សាសនាឥសាា មវញិ 



 

 

 

មនលក្ខណៈពិដសសប្ត្ង់ថា 

សាសនាដនឹះែារភាា រ់មន សសដៅនរង

ប្ពឹះជាមា ស់ដដ្ឋយផ្លា ល់ ោា នរពេជិត្ 

ោា នប្ពឹះសងឃ ោា ន

អាែ៌ាក្ាំបាាំងអចោ រយិៈ។ 

ជារាំនាក់្រាំនងដដ្ឋយផ្លា ល់រវាងប្ពឹះ

ជាមា ស់ និងមន សសដោក្ដត្មាង។ 

រាំនាក្់រាំនងដ លភាា រ់ប្បាជាា ដៅនរ

ងប្ពឹះជាមា ស់ 

ដធេ ីឱយប្បាជាា ររស់មន សសមនពនា ឺប្ត្

ចឹះប្ត្ចង់ មនម គ្ដរសក្៍ 

 រកី្ចដប្មើនខពង់ខពស់ 

និងមនលក្ខណៈស ប្ក្រត្ដពញដលញ។ 

ប្បាជាា ររស់ដ្លូត្ោស់ 

និងរកី្ចដប្មើនខពស់ប្ត្ដ ត្ 

ច្ចក្ែ ត្ព៊ីភាពអារ់ឱន 



 

 

 

ព៊ីដប្ពឹះរាល់ចិត្ា្ាំនិត្ដ លមិនែារ

ភាា រ់នរងប្ពឹះជាមា ស់្ឺវដងេង 

និងអារ់ឱនជាងសត្េពហនៈ។ 

       សាសនាឥសាា មជារាំនាក់្រាំនងរ

វាងប្ពឹះជាមា ស់ និងមន សសដោក្ 

ដ លត្តមរយៈរាំនាក់្រាំនងដនឹះដធេ ីឱយ

ដ្សាគ ល់អាំព៊ីរាំណងប្បាថាន ររស់អល់

ដ ឹះដ លចង់បានព៊ីមន សសដោក្។ 

 ូដចនឹះ ដ្ដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្រង់ 

ដដ្ឋយមនចក្ខ ុ វសិ័យចាស់ោស់។ 

ពួក្ដ្សាគ ល់អាំព៊ីប្រការទាំង 

 យដ លប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យ 

ដ ើមប៊ីខិត្ខាំប្រត្ិរត្ា ិត្តម 

ដហើយសាគ ល់អាំព៊ីប្រការដ លប្រង់មិន

សពវ ប្ពឹះរ័យ 



 

 

 

ដ ើមប៊ីខិត្ខាំពាយមដជៀសវាងព៊ីប្រ

ការទាំងដនាឹះ។ 

       សាសនាឥសាា មជារាំនាក់្រាំនងរ

វាងប្ពឹះជាមា ស់ ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាម 

និងសត្េដោក្ដ លមនភាពរន់

ដខាយ ខេ ឹះខ្ជត្។  ូដចនឹះ 

ពួក្ដ្រួងសួងស ាំជាំនួយ ការសដប្ង្ហគ ឹះ 

និងការប្រទនអាំព៊ីប្រង់។ 

ការរួងសួងស ាំឱយប្រង់ការពរពួក្ដ្

អាំព៊ីលបិចក្លររស់ពួក្អនក្ខិលខូច 

និងការលបួ ងររស់ពួក្រិសាច។ 

       ៤. 

រក្ាការពរែលប្រដយជន៍ដោក្៊ីយ៍ 

និងររដោក្ 



 

 

 

       ក្បួ នចារ់ឥសាា មសាថ រនាដ ើង

ដលើមូលដ្ឋា នននការរក្ាការពរែល

ប្រដយជន៍ដោក្៊ីយ៍ និងររដោក្ 

ដហើយរាំដពញរដនថមនូវប្ក្មស៊ីលធម៌ា

លអ ។ 

       ទក្់រងនរងែលប្រដយជន៍ររ

ដោក្ 

ចារ់ក្ន ុងសាសនាដនឹះបានរក្ប្សា

យយ៉ា ងពិសាា រ 

ោា នរ ក្ដច្ចលចាំណ ចណាមួយដនាឹះ

ដ ើយ។ 

សាសនាបានពនយល់រក្ប្សាយយ៉ា ង

ចាស់ ដ ើមប៊ីក្ ាំឱយមន សស

ខក្ខ្ជនមិនបានយល់ រងអាំព៊ីចាំណ 

ចទាំងដនាឹះ។ 

ចារ់ឥសាា មបានសនាព៊ីររមស ខ



 

 

 

ដៅនែៃររដោក្ 

ដហើយបានដ្ឋស់ដត្ឿនឱយប្រងុប្រយ័ត្ន

ព៊ីទរ ណក្មាដៅនែៃររដោក្ែងដ រ

។ 

       ចាំដពឹះែលប្រដយជន៍ក្ន ុងដោក្៊ី

យ៍វញិ 

ក្ន ុងសាសនាដនឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់បា

នក្ាំណត្់ចារ់ដចងអាំព៊ីមប្ត្តដ លរ

ក្ាការពរអាយ  ជ៊ីវតិ្ ជាំដនឿសាសនា 

ប្រពយសមបត្ា ិ ពូជអាំរូរ ក្ិត្ា ិយស 

និងរញ្ជា ររស់មន សស។ 

       ទក្់រងនរងការរក្ប្សាយអាំព៊ី

ប្ក្មស៊ីលធម៌ាលអ្ឺចារ់ឥសាា មបាន

រង្ហគ រ់ឱយប្រកាន់ប្ក្មស៊ីលធម៌ាលអ

ដនឹះទាំងកាយ វាច្ច ចិត្ា។ 



 

 

 

ហមឃាត្់ព៊ីអាំដពើអស៊ីលធម៌ា 

និងអាំដពើអារ់ឱន។ 

ប្ក្មស៊ីលធម៌ាលអមន ូចជា 

ការអនាម័យ 

ការជប្មឹះសមអ ត្ព៊ីភាពក្ខេក្់ 

និងភាព្ប្្ិចដសាា ក្ដប្ោក្។ 

មា៉ាងដរៀត្ 

ឥសាា មរង្ហគ រ់ឱយដប្រើដប្្ឿងប្ក្អូរ 

ដរៀរចាំត្ រដត្ងខល នួឱយបានសាអ ត្ 

ហមឃាត្់ព៊ីអាំដពើអាប្ក្ក្់ 

ការែិត្ក្បត់្ ការែរក្ប្សា 

ការហូរសាច់សត្េដ លព ាំបានសាំដ ឹះ

ប្ត្រមប្ត្ូវ ការហូរឈាម 

ការហូរសាច់ប្ជកូ្ 

ដហើយរង្ហគ រ់ឱយររួលទនចាំណ៊ីអាហ

រ និងសាច់ដ លសាអ ត្សអ ាំ។ 



 

 

 

ដលើសព៊ីដនឹះសាសនាបានហមឃាត្់

ចាំដពឹះការច្ចយវាយ 

និងដប្រើប្បាស់ប្រពយសមបត្ា ិដដ្ឋយខា ឹះ

ខ្ជា យ។ 

       អនាម័យខ្ជងក្ន ុង្ឺជប្មឹះសមអ

ត្ែល វូចិត្ាព៊ីអាក្របក្ិរយិអាប្ក្ក្់ 

ដហើយប្រកាន់យក្នូវស៊ីលធម៌ាលអ ប្រ

ដសើរនែាថាា ។ 

អាក្របកិ្រយិអាប្ក្ក់្មន ូចជា 

ការក្ ហក្ដបាក្ប្បាស់ អាំដពើបារ 

ហិងា ការឈាន ន៊ីស ការរឹិះក្ាំណាញ់ 

ការប្រមែអាយ ជ៊ីវតិ្ 

ការប្សោញ់ឋាននា រស័ក្ា ិ 

ដោភលន់ប្រពយសមបត្ា ិដោក្៊ីយ៍ 

ប្ក្អឺត្ប្ក្រម អាំនួត្ 

ចង់បានម ខមត់្។ 



 

 

 

ប្ក្មស៊ីលធម៌ាលអមន ូចជា 

អាក្របក្ិរយិសល តូ្រូត្ ក្លាណមិត្ា 

អាំដពើលអ  ប្រកាន់សចាយ ត្ា ិធម៌ា 

ឱនលាំដទន ដសាា ឹះប្ត្ង់ ចិត្ាសរបុ រស 

លឹះរង់ ពរងដែអក្ចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

មនចិត្ាសទធ ប្ជឹះថាា  

ដកាត្ខ្ជា ចចាំដពឹះអល់ដ ឹះ អត្់ធាត្់ 

និងការ រង  ្ណ។ 

       ៥. ភាពង្ហយប្សួល 

       លក្ខណៈពិដសសររស់សាសនាឥ

សាា មែងដ រ្ឺរាល់ការដោរពប្រត្ិរ

ត្ា ិទ ាំង យមនភាពង្ហយប្សួល 

ដហើយរាល់ការដោរពសកាក រៈទាំង 

យក៏្ង្ហយប្សួលែងដ រ។ ប្រង់បាន

មនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

ينِ   فِي   َعلَي ُكم     َجعَلَ   َماوَ چ  ۓ چ   ِمن     الدِّ

 ٧٨سورة الحج: 

មនន័យថា : 

«ប្រង់មិនដធេ ីឱយពួក្អនក្ពិបាក្ក្ន ុង

សាសនាដនឹះដរ»។  

ភាពង្ហយប្សួល ាំរូងរងអស់ 

្ឺអនក្ដ លចង់ចូលក្ន ុងសាសនាដនឹះ 

ព ាំច្ចាំបាច់ត្តមរយៈមន សស

ណាមន ក្់ឬររួលសាគ ល់ព៊ីអត្៊ីត្ភាព

ដនាឹះដរ្ឺប្ោន់ដត្ោងជប្មឹះសមអ ត្

ខល នួ រចួដធេ ីសច្ចា ថា : « 

ោា នប្ពឹះជាមា ស់ដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ 

ដហើយមូហាំម៉ា ត្់ជាអនក្នាាំសារររស់

អល់ដ ឹះ»។ 

ប្ត្វូមនជាំដនឿចាំដពឹះអត្ថន័យននព



 

 

 

ក្យសច្ចា ដនឹះ 

ដហើយអន វត្ាត្តមកាត្ពេកិ្

ចាច្ចាំបាច់ ដ លពក្យសច្ចា ដនឹះទម

ទរចង់បាន។ 

       រាល់ការប្រត្ិរត្ា ិទ ាំង យនរង

កាន់ដត្ង្ហយប្សួល 

ដៅដពលដធេ ី ាំដណើរ ឬ ឺថាក ត្់។ 

ចាំដពឹះែលរ ណយវញិ 

ដ្្ិត្ជូន ូចការប្រតិ្រត្ា ិដពល

ដៅែាឹះ 

និងដពលមនស ខភាពលអែងដ រ។ 

ក្ន ុងសាសនាដនឹះដធេ ីឱយជ៊ីវតិ្អនក្មូសា ៊ី

មមនដសចក្ា ៊ីសៃ រ់ និងង្ហយប្សួល។ 

ែទ យុព៊ីជ៊ីវតិ្រស់ដៅររស់ពួក្អនក្ោា ន

ជាំដនឿដ លដពរដពញដដ្ឋយដសចក្ា ៊ីលាំ

បាក្សម ុ្សាា ញ។ មា៉ាងវញិដរៀត្ 



 

 

 

ការសាា រ់ររស់អនក្មូសា ៊ីមក៏្ង្ហយប្សួ

ល 

ដប្ពឹះប្ពលរងររស់ដ្ដចញព៊ីខល នួប្បា

ណ ូចជាត្ាំណក់្ររក្ដ លហូរដចញព៊ី

 រ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

چ   ۉ  ۅ  ۅ     ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ   ڭ  چ ڭ

 ٣٢سورة النحل: 

មនន័យថា 

:«ពួក្អនក្សាអ ត្សអ ាំច្ចក្ែ ត្ព៊ីភាពោា

នជាំដនឿ 

ដ លដរវត្ត ក្ហូត្យក្ប្ពលរងររស់

ពួក្ដ្្ឺដរវត្តបាននិយយដៅកា

ន់ពួក្ដ្ថាសូមសិរសួីសា ៊ីដក្ើត្មនចាំ



 

 

 

ដពឹះពួក្អនក្។ 

សាេ ្មន៍ពិដសសសប្មរ់ពួក្អនក្។ 

ចូរចូលឋានសួ ៌្ាត្តមអាំដពើលអ ដ លពួ

ក្អនក្បានប្រត្ិរត្ា ិ»។  

 រឯីពួក្អនក្ោា នជាំដនឿវញិ្ឺដៅដពល

ដ្ជិត្សាា រ់មនដរវត្ត ៏កាច

សាហវមក្វាយររូដ្នរងរំពត្់រងខ ាំ

 ក្យក្ប្ពលរងររស់ដ្។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ      ۆ  ۆ  ۇ  ۇ      ڭ  ڭ  ڭ

  ەئ      ائ  ائ  ى  ى  ې            ې  ې  ې  ۉ  ۉ     

 ٩٣سورة األنعام:  چ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ

មនន័យថា : 

«ដនមូហាំម៉ា ត្់!ដរើសិនជាអនក្ដឃើញ



 

 

 

ពួក្អនក្ប្រប្ពរត្ាអាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ាក្ន ុង

ដពលប្ត្ រខយល់ចង់សាា រ់ 

ដរវត្តយក្ន  ក្យក្ប្ពលរងររស់ពួ

ក្ដ្ដដ្ឋយនិយយថា 

ចូរខ្ជា ក់្ប្ពលរងររស់ពួក្ឯងដចញម

ក្។ 

នែៃដនឹះពួក្អនក្ប្ត្វូរងភាពអាម៉ា ស់ 

ដដ្ឋយការដ្ឋក្់ទរ ណក្មាយ៉ា ងខ្ជា ាំង

កាា ជារ៊ីរាំែ ត្

ត្តមអេ ីដ លពួក្ឯងបាននិយយប្រ

ឌិត្ខ សព៊ីការពិត្ចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ដហើយពួក្ឯងប្ក្អឺត្

ប្ក្រមមិនសាា រ់រង្ហគ រ់ត្តមប្ពឹះរនទ ូ

លររស់ប្រង់»។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 



 

 

 

چ 

   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭڭ    ڭ  ڭ     ۓ  ۓ   ے

 ٥٠سورة األنفال: چ   ۋ  ٴۇ

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់! 

ដរើសិនជាឯងបានដឃើញ 

ខណៈដ លពួក្អនក្ោា នជាំដនឿសាា រ់

្ឺពួក្ដរវត្តរឹះក្ាំដែាៀង 

និងវាយ្ូរររស់ពួក្ដ្ ដហើយ

ពួក្ដរវត្តនិយយថា 

ចូរភាក់្រសជាតិ្ទរ ណក្មា ៏ ឺច្ចរ់

ដខ្ជា ចែាដនឹះច ឹះ»។ 

       ៦.ភាពយ ត្ា ិធម៌ា 

       អនក្ដ លបានរញ្ាត្ា ិចារ់ឥសាា

ម ្ឺអល់ដ ឹះជាមា ស់។ 



 

 

 

ប្រង់ជាអនក្រដងក ើត្សត្េដោក្ទាំងអ

ស់ ប្្រ់ពណ៌ាសមបុ រ ប្្រ់ដភរ។ 

សត្េដោក្ទាំងអស់មនសិរធិដសា ើៗោន

ដៅចាំដពឹះម ខចារ់ ភាពយ ត្ា ិធម៌ា 

និងក្ា ៊ីដមត្តា ររស់ប្រង់។ 

ប្រង់បានរញ្ាត្ា ិចារ់សប្មរ់រ រស 

និងស្រសា ៊ីឱយសក្ា ិសមនរងដភរររស់ពួក្

ដ្។ 

ចារ់ឥសាា មមិនលដមអៀងខ្ជងរ រស 

ដដ្ឋយជាន់ដលើ្ាំនររ ក្ខ ររស់ស្រសា ៊ី 

ឬែាល់ត្នមាឱយស្រសា ៊ី 

ដហើយរំដោភរាំពនដលើរ រសដនាឹះដរ។ 

ឥសាា មមិនែាល់ត្នមាពិដសស ល់ជន

ជាតិ្ដសបក្ស 

ដហើយក្៏មិនឱយត្នមាចាំដពឹះដត្ជនជា

តិ្ដសបក្ដលា ដនាឹះដ រ។ 



 

 

 

មន សសទាំងអស់ដៅចាំដពឹះម ខចារ់

ររស់អល់ដ ឹះមនសិរធិដសា ើៗោន  

ោា នអេ ីដរងដចក្រវាងពួក្ដ្។ 

សប្មរ់ពួក្ដ្ 

្ឺមនដត្ការដកាត្ខ្ជា ចចាំដពឹះប្រង់

ដត្មួយ្ត់្។ 

       ៧. រង្ហគ រ់ដប្រើោន ឱយដធេ ីលអ  

និងហមឃាត្់ោន ព៊ីអាំដពើអាប្ក្ក្់ 

       ចារ់ឥសាា មធានានូវត្នមាកិ្ត្ា ិ

យស និងដសចក្ា ៊ីនែាែន រូ 

្ឺការរង្ហគ រ់ដប្រើោន ឱយដធេ ីលអ  

និងហមឃាត្់ោន ព៊ីអាំដពើអាប្ក្ក្់។ 

ជាកាត្ពេកិ្ចាចាំដពឹះអនក្មូសា ៊ីមប្រសុ

ប្ស៊ីដពញវយ័មនរញ្ជា  

មនសមត្ថភាព 



 

 

 

្ឺច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្រង្ហគ រ់ដប្រើោន  

និងហមឃាត្់ោន  

ត្តមលរធភាពដ លអាចដធេ ីបាន 

អាប្ស័យត្តមរាំហាំននការរង្ហគ រ់ដប្រើ 

និងការហមឃាត្់។ 

ច្ចាំបាច់ប្ត្វូរង្ហគ រ់ ឬហមឃាត់្ 

ដដ្ឋយន ររស់ដ្ ដរើព ាំមនលរធភាព 

ប្ត្វូហមឃាត់្ដដ្ឋយពក្យសមា ៊ីររស់

ដ្។ 

ដរើព ាំមនលរធភាពដរៀត្ប្ត្វូហមឃា

ត្់ដដ្ឋយចិត្ាររស់ដ្។ 

ត្តមរយៈការរូនាា នដប្រៀនប្រដៅោន

ដនឹះនាាំឱយប្រជាជាត្ិឥសាា មដចឹះរក្ា

ការពរោន ។ 

រ គ្លមន ក់្ៗច្ចាំបាច់ប្ត្វូរូនាា

នដប្រៀនប្រដៅអនក្ដ លបានដធេស



 

 

 

ប្រដហសក្ន ុងការដធេ ីអាំដពើលអ  ឬប្រប្ពរត្ា

អាំដពើអាប្ក្ក្់ ឱយពួក្ដ្ដធេ ីលអ  

និងដជៀសវាងព៊ីអាំដពើអាប្ក្ក្់។  ដទឹះ

ជារ គ្លដ លបានប្រប្ពរត្ាដនាឹះជាអន

ក្ រក្នាាំដ្ 

ឬប្រជារាស្រសាសាមញ្ាក្៏ដដ្ឋយ។ 

ការរូនាា នដប្រៀនប្រដៅដនឹះប្សរដៅ

ត្តមចារ់ 

និងប្ក្មស៊ីលធម៌ាឥសាា មដ លចារ់

បានដចង។ 

        ូចអនក្បានដឃើញប្សារ់ 

ការង្ហរដនឹះជាកាត្ពេក្ិចារ គ្លដធេ ី

ត្តមលរធភាព ខណៈដ លរររ

នដយបាយរចច ុរបននភា្ដប្ចើនមន

ដមរនភាពដ លខល នួបានែាល់ឱកា

សឱយ្ណរក្សប្រឆ្ាំង ដ ើមប៊ីឃាា ាំ



 

 

 

ដមើល ាំដណើរការ រក្នាាំរដ្ឋា ភិបាល 

និងការរាំដពញការង្ហរររស់រាជការ។ 

       ដនឹះ្ឺជា  ្ណសមបត្ា ិមួយចាំនួន 

ដរើសិនជាខុ្ាំចង់រក្ប្សាយឱយពិសាា រ 

្ឺប្ត្វូព ឹះដប្ជៀក្អត្ាសញ្ជា ណ 

និងកាត្ពេកិ្ចាសាសនាន៊ីមួយៗជាជ

ដប្មៀក្តូ្ចៗ 

ដហើយរក្ប្សាយព៊ីដហត្ ែលឱយបាន

ចាស់ោស់។ 

ដនឹះជាការរញ្ាត្ា ិចារ់ប្រក្រដដ្ឋយ

្ត្ិរណឌ ិត្ ភាពលអឯក្ 

និងស ប្ក្រត្ភាពដពញដលញោា នអេ ី

ដប្រៀរែារម។ 

ចាំដពឹះអនក្ដ លបានប្ត្ិឹះរឹិះពិច្ចរណា

អាំព៊ីក្បួ នចារ់ឥសាា ម 

ចាស់ជា រងថា ចារ់ដនឹះមក្អាំព៊ី



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់។ ចារ់ដនឹះ 

្ឺជាសចាភាពដ លោា នអេ ី្ួរឱយសងស័

យ 

ដហើយជាការចងអ ុលរង្ហា ញដ លោា ន

ក្ា ៊ីវដងេង។ 

       ដរើសិនជាអនក្ចង់ប្រណិរ័ត្ន៍ចាំ

ដពឹះអល់ដ ឹះ 

អន វត្ាត្តមក្បួ នចារ់ររស់ប្រង់ 

យក្ ា្ំរតូ្តមពួក្ណាព៊ី 

និងពួក្អនក្នាាំសារររស់ប្រង់្ឺទេ រ

សារភាពក្ាំហ ស 

និងការដក្ដប្រខល នួដៅដរើក្ចាំហ 

ដហើយប្ពឹះជាមា ស់ររស់អនក្ប្រង់មហ

អធាប្ស័យ មហដមត្តា ។ 

ប្រង់អាំពវនាវដៅអនក្ដ ើមប៊ីររួល



 

 

 

បាននូវការខនា ៊ីអភ័យដទសអាំព៊ីប្រ

ង់។ 

ការសារភាពក្ាំហ ស 

       អនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់បានមន

ប្រសាសន៍ថា : 

أن النبي صلى هللا    عنه قالعن أنس رضي هللا

كل ابن آدم خطاء وخير   )عليه وسلم قال : 

 سنن الترمذي   الخطائين التوابون (

មនន័យថា : 

«រាល់កូ្នដៅអាដ្ឋាំទាំងអស់មនក្ាំ

ហ ស 

ដហើយអនក្ដ លប្រដសើរជាងដ្ក្ន ុងចាំ

ដណាមអនក្មនក្ាំហ ស 



 

 

 

្ឺអនក្ដ លដចឹះសារភាពក្ាំហ ស 

និងដក្ដប្រខល នួ»។ 

មន សសដោក្ដនឹះ 

្ឺជាសភាវៈដ លរន់ដខាយទាំងររូ

រាងកាយ ទាំងចិត្ា្ាំនិត្ 

និងរញ្ជា សាា រត្៊ី។ 

ដ្មិនអាចររួលរ៉ារ់រងែលននអាំ

ដពើបារ 

និងក្ាំហ សររស់ខល នួបានដ ើយ។  អ

ល់ដ ឹះជាមា ស់បានសប្មលចាំដពឹះ

មន សសដោក្ 

ដដ្ឋយការខនា ៊ីអភ័យដទសររស់ប្រង់

។  ូដចនឹះ 

ប្រង់បានដ្ឋក្់ចារ់ឱយមនការសារ

ភាពក្ាំហ ស និងការដក្ដប្រខល នួ។ 

ធាត្ ពិត្ននការសារភាពក្ាំហ ស្ឺ 



 

 

 

ដបាឹះរង់អាំដពើបារ។ 

ព៊ីដប្ពឹះជាអាំដពើអាប្ក្ក្់ក្ន ុងរាំណង

ដកាត្ខ្ជា ចចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ដហើយសងឃរមថានរងររួលបានការត្

រសនង

ដ លប្រង់បានដរៀរចាំដប្ត្ៀមសប្មរ់

រដប្មើររស់ប្រង់។ មា៉ាងវញិដរៀត្ 

ប្ត្វូមនការដសាក្សាា យ 

ចាំដពឹះអេ ីដ លខល នួបានប្ជលុខល នួដៅ

ប្រប្ពរត្ា  

ដហើយដរាជាា ចិត្ាដបាឹះរង់ដ្ឋច់ខ្ជត្មិ

នប្ត្លរ់ដៅប្រប្ពរត្ាជាែា៊ីមាងដរៀត្។ 

 

ប្ត្វូភាា រ់ជាមួយនរងការសារភាពដនឹះ 

ដដ្ឋយការខិត្ខាំប្ររងដប្រងក្សាងអាំ

ដពើលអ ។ 



 

 

 

 ូចជាអនក្បានដឃើញប្សារ់ដហើយ 

ការសារភាពក្ាំហ ស្ឺជាការប្រត្ិរត្ា ិ

ែល វូចិត្ាដធេ ីដ ើងរវាងខល នួអនក្ជាមួយ

នរងប្ពឹះជាមា ស់ររស់អនក្។ 

វាោា នអេ ីពិបាក្ 

ដហើយោា នអេ ី្ួរឱយហត្់ដនឿយដនាឹះដ 

រ។ វាព ាំ

ដមនជាការប្រត្ិរត្ា ិ ៏ពិបាក្សម ុ្

សាា ញដនាឹះដរ។ 

ដត្វាជាការប្រត្ិរត្ា ិែល វូចិត្ា 

រដញ្ា ៀសខល នួព៊ីអេ ីដ លនាាំដៅប្រប្ពរត្ា

អាំដពើបារ 

ដហើយរដញ្ា ៀសខល នួដដ្ឋយការដបាឹះរ

ង់ និងការត្តាំងអារមាណ៍ឱយសៃ រ់

សក រ់សកល់។  



 

 

 

       អនក្ព ាំច្ចាំបាច់ដៅសារភាពក្ាំហ 

សជាមួយនរណាមន ក់្ខ្ជា ចដប្ក្ងអនក្

ដនាឹះរក្អាប្កាត្ដរឿង

អាប្សូវររស់អនក្ 

ោត្ប្ត្ដ្ឋងដរឿងអាែ៌ាក្ាំបាាំងររស់អន

ក្ 

ដហើយដ ា្ៀត្ឱកាសដពលអនក្មនចាំ

ណ ចដខាយ។ ការសារភាពក្ាំហ ស 

ប្ោន់ដត្ជាការរួងសួងអងេរក្ររវាង

អនក្និងប្ពឹះជាមា ស់ររស់អនក្។ 

វាជាការរួងសួងស ាំឱយប្រង់អភ័យដទ

ស 

និងស ាំឱយប្រង់ចងអ ុលរង្ហា ញែល វូ ល់អន

ក្។ ដធេ ី ូដចនឹះ 

្ឺប្រង់ចាស់ជានរងប្ពមររួលការ



 

 

 

សារ

ភាពក្ាំហ សររស់អនក្ជាមិនខ្ជន។ 

       ក្ន ុងឥសាា មព ាំមនអាំដពើបារណា

ដ លជារ់ជាដក្រដនាឹះដរ 

ដហើយក៏្ោា នការសដប្ង្ហគ ឹះណាដ លប្ត្ូវ

រង់ច្ចាំមន សសណាមន ក្់ដនាឹះដ រ។ 

រ៉ា ដនា  ូចដ លជនជាតិ្ជេីហេសញ្ជា តិ្អូ

ប្រិសមន ក្់ដឈាា ឹះ មូហាំម៉ា ត្់ អាសាត្ 

ដ លបានររួលការចងអ ុលរង្ហា ញព៊ី

ប្ពឹះជាមា ស់ឱយោត់្បានចូលឥសាា ម

។ ោត្់អឹះអាងថា : 

«ខុ្ាំមិនអាចរក្ដឃើញចាំណ ចណាមួយ

ក្ន ុង្មព ៊ីរអាល់្ួរអានដ លនិយយ

ព៊ីត្ប្មូវការននការសដប្ង្ហគ ឹះដនាឹះដរ។ 

ក្ន ុងឥសាា មព ាំមនអាំដពើបារដលើក្ ាំ

រូងណា 



 

 

 

ដ លជាដក្រមត្៌ាក្ខណឌ ដចក្រ គ្ល

មន ក្់ព៊ីវាសនាររស់ដ្ដនាឹះដរ។ 

ព៊ីដប្ពឹះប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា 

:« ោា នអេ ីសប្មរ់មន សសដោក្ 

ដលើក្ដលងដត្អេ ីដ លខល នួដ្បានសា

ង»។ ដ្មិនទមទរឱយដធេ ីការពល៊ី 

ឬសមា រ់ជ៊ីវតិ្ខល នួឯង 

ដ ើមប៊ីដរើក្ទេ រសារភាពក្ាំហ ស 

និងការសដប្ង្ហគ ឹះខល នួព៊ីអាំដពើបារដនាឹះ

ដរ។ មា៉ាងដរៀត្ 

 ូចក្ន ុងប្ពឹះរនទ លូររស់ប្រង់ថា : 

«ោា នជ៊ីវតិ្ណាមួយររួលបារជាំនួស

ជ៊ីវតិ្ណាមួយដ ើយ»។  

ឥរធិពលនិងអត្ថ ប្រដយជន៍ ៏ឧត្ត ុងគ

ឧត្ាមននការសារភាពក្ាំហ ស 



 

 

 

       ឥរធិពលនិងអត្ថ ប្រដយជន៍នន

ការសារភាពក្ាំហ ស្ឺ :   

១.មន សសសាគ ល់ព៊ីវសិាលភាពននការខ

នា ៊ី 

ក្ា ៊ីដមត្តា ក្រ ណាររស់អល់ដ ឹះក្ន ុងការ

រក្ាក្ិត្ា ិយសររស់មន សស។ 

ដរើប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យចង់ដធេ ីបារដ្ 

្ឺប្រង់នរងប្រញារ់ដ្ឋក្់

ដទសដដ្ឋយសារអាំដពើបារររស់ដ្ 

ដហើយរក្អាប្កាត្ដរឿងអាប្សូវររស់

ដ្ក្ន ុងចាំដណាមន សសរូដៅ។  ូដចនឹះ 

ជ៊ីវតិ្រស់ដៅររស់ដ្ដលងមនន័យ

ខា រមសារ។ ក្៏រ៉ា ដនា  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានដលើក្ត្ដមក ើង

ដ្ 

ដដ្ឋយការរិរបាាំងដរឿងអាប្សូវររស់



 

 

 

ដ្ 

ដហើយរិរបាាំងររូដ្ដដ្ឋយការខនា ៊ីរ

រស់ប្រង់។ មា៉ាងដរៀត្ 

ប្រង់ប្រទនជូនដ្នូវក្មា ាំងពលាំ 

ោភសកាក រៈ 

និងដសបៀងអាហរដែសងៗ។ 

២. 

ដ ើមប៊ីឱយសាគ ល់ព៊ីធាត្ ពិត្ររស់ខល នួឯ

ង 

ខល នួឯងជាអនក្ជាំរ ញឱយខល នួឯងដៅ

ប្រប្ពរត្ាអាំដពើអាប្ក្ក្់។ ក្ាំហ ស 

អាំដពើបារ ការដធេសប្រដហស 

ដ លដក្ើត្ដចញព៊ីខល នួររស់ដ្ 

ជាភសត ុត្តងរញ្ជា ក្់ថា 

ខល នួររស់ដ្រន់ដខាយ 

អសមត្ថភាព 



 

 

 

មិនដចឹះអត្់ធាត្់ត្ស ូ ជមនឹះនរងត្ណាា  

និងការដោភលន់ដ លខ សចារ់។ 

ខល នួដ្មិនអាចខេឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

សូមប៊ីមួយពប្ពិចដភនក្ 

ដ ើមប៊ីឱយប្រង់ជប្មឹះសមអ ត្ 

និងចងអ ុលរង្ហា ញររូដ្។ 

៣. 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានរញ្ាត្ា ិចារ់ឱយ

សារភាពក្ាំហ ស 

ដ ើមប៊ីឱយមន សសររួលបាននូវ

ដហត្ ែល ៏សាំខ្ជន់រាំែ ត្ដ លនាាំឱយ

មន សសររួលបានស ភមងគល 

្ឺការវលិប្ត្លរ់ 

និងការស ាំជាំនួយព៊ីប្រង់។ 

ត្តមរយៈការសារភាពក្ាំហ សដនឹះដ រ 

្ឺនាាំមក្នូវការរួងសួង ស ាំអងេរក្រ 



 

 

 

ឱនលាំដទន រង្ហា ញព៊ីភាពខេឹះខ្ជត្ 

ការប្សោញ់ ការបារមភ 

ការដកាត្ខ្ជា ច 

និងការសងឃរមចាំដពឹះប្រង់។ 

ត្តមរយៈការប្រត្ិរត្ា ិដនឹះ ដធេ ីឱយ

ចិត្ាររស់មន សសដៅដក្ៀក្នរងអល់

ដ ឹះជាពិដសសរាំែ ត្ ដ លអាច

ដក្ើត្

មនដត្ដៅក្ន ុងដពលសារភាពក្ាំហ ស 

និងដពលវលិប្ត្លរ់ដៅរក្អល់ដ ឹះ

ដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ។ 

៤. 

អល់ដ ឹះនរងអភ័យដទសរាល់ក្ាំហ ស

ទាំង យដ លក្នាងែ ត្។ 

ដៅក្ន ុងប្ពឹះរនទ លូររស់ប្រង់ថា : 



 

 

 

سورة چ   ه  ه  ه  ہ   ہ  ہ    ہ  ۀ   ۀ  چ ڻ

 ٣٨األنفال: 

មនន័យថា : មូហាំម៉ា ត្់! 

ចូរអនក្ប្បារ់ពួក្អនក្ោា នជាំដនឿថា 

ដរើសិនជាពួក្ដ្ប្ពមរញ្ឈរ់ 

្ឺដ្នរងអភ័យដទសឱយពួក្ដ្ 

នូវអេ ីដ លបានប្រប្ពរត្ាខ សក្នាងម

ក្។ 

៥. 

ផ្លា ស់រត រូព៊ីអាំដពើអាប្ក្ក្់ដៅជាអាំដពើលអ  

 ូចអល់ដ ឹះបានមនប្ពឹះរនទ លូថា 

: 

چ 

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

 ٧٠: سورة الفرقانچ   ڍ  ڍ   ڇ  ڇ



 

 

 

មនន័យថា : 

«ដលើក្ដលងអនក្ដ លបានសារភាព

ក្ាំហ ស មនជាំដនឿ និង

ប្រត្ិរត្ា ិអាំដពើលអ  

្ឺឋិត្ដៅក្ន ុងចាំដណាមពួក្អនក្ដ ល

អល់ដ ឹះជាមា ស់រត រូព៊ីអាំដពើអាប្ក្ក្់រ

រស់ពួក្ដ្ដៅជាអាំដពើលអ ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ដត្ងដត្អភ័យដទ

ស និងអាណិត្ប្សោញ់ជានិចា»។ 

៦. 

មន សសច្ចាំបាច់ប្ត្វូសដមាងរាំនាក់្រាំន

ងជាមួយនរងមន សសដ លប្រប្ពរ

ត្ាមិន្រប៊ីទ ាំងកាយ វាច្ច 

ចិត្ាចាំដពឹះដ្ 

ដដ្ឋយអន វត្ាត្តមអេ ីដ លខល នួដ្ផ្លា

ល់ចង់ឱយអល់ដ ឹះសដមាងចាំដពឹះដ្ 



 

 

 

ដៅដពលដ លររូដ្ដធេ ីខ សចាំដពឹះប្រ

ង់។ 

ការត្រសនងដនឹះអាប្ស័យដលើប្រដភរ

ននអាំដពើដ លដ្បានដធេ ី ដរើដ្

សដមាងរាំនាក្់រាំនងលអ  

ដ្នរងររួលបានែលលអអាំព៊ីប្ពឹះជា

មា ស់។ ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះប្រង់ត្រសនង

ចាំដពឹះអាំដពើបារទាំង

 យររស់ដ្ដដ្ឋយដសចក្ា ៊ីលអ  

 ូចដ លប្រង់ធាា រ់បានខនា ៊ីចាំដពឹះ

ការប្រប្ពរត្ា

ខ ស គ្ងររស់មន សសដោក្រូដៅ។ 

៧. ដ្ រងថា 

ខល នួររស់ដ្មនក្ាំហ ស 

និងអាំដពើបារដប្ចើន។  ូដចនឹះ 



 

 

 

ច្ចាំបាច់ដ្ប្ត្ូវររ់សាក ត់្ខល នួឯងក្ ាំរ

នត ុឹះរង្ហអ រ់អនក្ នរ។ 

ប្ត្វូដ ា្ៀត្ដពលដក្ដប្រខល នួជាជាងការ

្ិត្អាប្ក្ក្់ដៅដលើអនក្ នរ។ 

       ខុ្ាំរញ្ារ់ក្ថាខណឌ ដនឹះដដ្ឋយ ាំ

ណរងនិទនអាំព៊ីរ រសមន ក់្មក្ជួរ

ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់ ដហើយ

បាននិយយថា : 

عن أنس بن مالك قال قال رجل : يا رسول هللا 

ما تركت من حاجة ول داجة إل أتيت عليها قال 

رسول )أليس تشهد أن ل إله إل هللا وأن محمدا 

) ذاك يأتي ثلث مرات قال : نعم قال :  هللا ؟ (

فإن هذا يأتي على ذلك   على ذلك ، وفي رواية

 المعجم الصغير كله (



 

 

 

មនន័យថា : 

«រពិប្ត្អនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះ! 

ខុ្ាំោា នដបាឹះរង់អាំដពើបារទាំងតូ្ច

ទាំងធាំដរ ដលើក្ដលងដត្ខុ្ាំប្រប្ពរត្ាវា។ 

អនក្នាាំសារបានមនប្រសាសន៍ថា 

ដត្ើអនក្មិនដធេ ីសាក្ស៊ីថា 

ោា នប្ពឹះជាមា ស់ 

ដលើក្ដលងដត្អល់ដ ឹះ 

និងមូហាំម៉ា ត្់ជាអនក្នាាំសារររស់អ

ល់ដ ឹះឬដរ?។ ោត់្សួរចាំនួនរ៊ី ង។ 

រ រសដនាឹះដ ា្ ើយថា បារ។ 

អនក្នាាំសារបានដ ា្ ើយថា 

ពក្យដនឹះនរងល រោងអាំដពើបារទាំ

ងអស់ដនាឹះ»។ 

       ដៅក្ន ុងនិទនដែសងដរៀត្បាន

ឱយ រងថា 



 

 

 

រ រសមន ក់្បានមក្ជួរអនក្នាាំសាររ

រស់អល់ដ ឹះ ដហើយបានសួរថា :  

عن طويل شطب الممدود رضي هللا عنه أنه أتى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : أرأيت 

رجل عمل الذنوب كلها فلم يشرك باهلل تعالى 

شيئا وهو في ذلك ل يترك حاجة أو داجة إل 

) هل اقتطعها بيمينه فهل لذلك من توبة قال : 

قال أما أنا فأشهد أن ل إله إل هللا وحده ل أسلمت 

شريك له وأنك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قال نعم تفعل الخيرات وتترك الشرات فيجعلهن 

هللا عز وجل للخيرات كلهن قال وغدراتي 

وفجراتي قال نعم قال هللا أكبر فما زال يكبر 

 اآلحاد والمثاني  حتى توارى (

មនន័យថា : 

«ដត្ើដោក្យល់យ៉ា ង ូចដមាច 

ដរើសិនជារ រសមន ក្់ប្រប្ពរត្ាអាំដពើបា

រប្្រ់ដររយ៉ា ងដលើក្ដលងដត្អាំដពើ



 

 

 

ពហ ដរព។ 

្ឺោា នអាំដពើបារតូ្ចធាំណាមួយប្ត្វូ

ដលើក្ដលងដនាឹះដរ 

្ឺដ្បានប្រប្ពរត្ាទ ាំងអស់។ 

ដត្ើដ្អាចសារភាពក្ាំហ សដក្ខល នួបា

នដរ? ោត់្បានមនប្រសាសន៍ថា 

ដត្ើអនក្បានចូលឥសាា មរចួដហើយដម

នដរ?។ ដ្និយយថា ចាំដពឹះខុ្ាំ! 

ខុ្ាំបានសច្ចា ថា ោា នប្ពឹះជាមា ស់ 

ដលើក្ដលងដត្អល់ដ ឹះដត្មួយ្ត់្។ 

ប្រង់ោា នន ្ូររមួចាំ ដណក្ 

ដហើយដោក្្ឺជាអនក្នាាំសារររស់អ

ល់ដ ឹះ។ 

ោត់្បានមនប្រសាសន៍ថា ដមន! 

ប្ត្រមប្ត្ូវដហើយ។ អនក្ប្ត្វូដធេ ីលអ  

និងដបាឹះរង់អាំដពើអាប្ក្ក្់។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់នរងដធេ ីឱយអាំដពើអា

ប្ក្ក្់កាា យជាលអ ។ 

ដ្និយយថា   ការែិត្ក្បត្់ររស់ខុ្ាំ 

អាំដពើអបាយម ខររស់ខុ្ាំ យ៉ា ង

ដម៉ាចដ រ?»។ ោត់្រនាថា  ូចោន !។ 

ោត់្រនាថា 

អល់ដ ឹះជាមា ស់មហឧត្ត ុងគឧត្ាម 

»។ ោត់្ដៅដត្ដពល 

អ ៊ីចរងរហូត្ ល់ោត្់ដ ើរដចញែ ត្

ដៅ»។ 

 សាសនាឥសាា មច្ចត្់រ ក្ដរឿងក្នាង

ែ ត្ជាដមឃៈ ដហើយការសារ

ភាពដដ្ឋយដសាា ឹះប្ត្ង់ជួយល រោងអាំ

ដពើបារដ លក្នាងែ ត្ 

 ូចមនរញ្ជា ក្់ក្ន ុងប្រសាសន៍ររស់

ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់។ 



 

 

 

ដទសពិន័យចាំដពឹះអនក្ដ លមិនប្រ

កាន់ខ្ជា រ់នរងឥសាា ម : 

        ូចដសៀវដៅដនឹះបានរក្ប្សាយ

ប្បារ់អនក្យ៉ា ងចាស់ថា 

ឥសាា ម្ឺជាសាសនាររស់អល់ដ ឹះ 

ជាសាសនាពិត្ 

ជាសាសនាដ លពួក្អនក្នាាំសារ 

និងពួក្ណាព៊ីទាំង យបាននាាំមក្

។ ជាការពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់ដរៀរចាំែលរ 

ណយ ៏ធាំដធងដៅក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ 

និងដៅនែៃររដោក្សប្មរ់អនក្ដ 

លមនជាំដនឿចាំដពឹះសាសនាឥសាា ម។

ប្រង់បានសនាដ្ឋក្់ទរ ណ

ក្មា ៏ខ្ជា ាំងកាា ចាំដពឹះអនក្ដ លប្រឆ្ាំ

ងជាំទស់នរងសាសនាដនឹះ។ 



 

 

 

       ដដ្ឋយដហត្ ថា 

អល់ដ ឹះជាអនក្រដងក ើត្ 

ជាមា ស់ក្មាសិរធិ ជាអនក្ប្្រ់ប្្ង 

និងជាអនក្ច្ចត់្ដចងចប្ក្វាល 

មន សសប្ោន់ដត្ជាសត្េដោក្ដ លប្រ

ង់បានរដងក ើត្មក្ដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ 

ប្រង់បានរដងក ើត្អនក្ 

ដហើយបានសប្មួលអេ ីៗប្្រ់យ៉ា ងដៅ

ក្ន ុងចប្ក្វាលដនឹះសប្មរ់ពួក្អនក្។ 

ប្រង់បានដ្ឋក្់ចារ់សប្មរ់អនក្ 

ដហើយប្រង់បានរង្ហគ រ់ដប្រើឱយអនក្កា

ន់ត្តមចារ់ដនឹះ។ 

ដរើសិនជាអនក្មនជាំដនឿ 

និងប្រត្ិរត្ា ិត្តមអេ ីដ លប្រង់បាន

រង្ហគ រ់ដប្រើ 

និងរញ្ឈរ់នូវរាល់អេ ីដ លប្រង់បាន



 

 

 

ហមឃាត្់ 

្ឺអនក្នរងររួលបានដជា្ជ័យដៅ

ត្តមអេ ីដ លប្រង់បានដធេ ីសនាចាំ

ដពឹះអនក្នូវររមស ខប្្រ់ប្រដភរ

ដៅនែៃររដោក្ដ លោា ននែៃសារសូ

នយ។ 

អនក្នរងកាា យជាមន សសដ លមន

ប្បាជាាឈាា សនវជាងដ្ 

មនជាំដនឿែល វូចិត្ាសាអ ត្សអ ាំជាងដ្។ 

អនក្នរងកាា យខល នួហក់្រ៊ី ូចជាពួក្

ណាព៊ី និងពួក្អនក្នាាំសារ 

ពួក្អនក្មន  ្ណធម៌ា 

និងពួក្ដរវត្តដ លដៅជិត្អល់

ដ ឹះជាមា ស់។ 

       ែទ យុដៅវញិ 

ដរើសិនជាអនក្ប្រដក្ក្ជាំទស់ 



 

 

 

និងដលា ើសចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ររស់អន

ក្ 

្ឺអនក្នរងខ្ជត្រង់ប្រដយជន៍ដោក្៊ី

យ៍ និងនែៃររដោក្។ 

អនក្ចាស់ជាប្រ មនរងការដ្ឋក្់ទ

រ ណក្មាដៅដោក្៊ីយ៍ដនឹះ 

និងដៅររដោក្។ 

       ខុ្ាំនរងរក្ប្សាយខាឹះៗអាំព៊ីលរធែ

លននភាពោា នជាំដនឿ 

ដ លមន ូចត្ដៅ៖ 

       ១. ការភ័យខ្ជា ចនិងអស វត្ថ ិភាព 

       អល់ដ ឹះជាមា ស់បានសនាចាំ

ដពឹះពួក្អនក្មនជាំដនឿ 

ដ លបានដ ើរត្តមពួក្អនក្នាាំសារររ

ស់ប្រង់ 



 

 

 

ដដ្ឋយររួលបាននូវស វត្ថ ិភាពដពញ

ដលញក្ន ុងជ៊ីវតិ្ដោក្៊ីយ៍ 

និងររដោក្។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

چ 

لَـئِكَ   بُِظل م      إِيَمانَُهم  يَل بُِسوا    َولَم    آَمنُوا    الَِّذينَ  أُو 

نُ   لَُهمُ    تَدُون  َوُهم     األَم  ه  سورة چ   ٨٢  مُّ

 ٨٢األنعام: 

មនន័យថា : 

«ពួក្អនក្ដ លមនជាំដនឿចាំដពឹះអល់

ដ ឹះ និងអនក្នាាំសារររស់ប្រង់ 

អន វត្ាត្តមចារ់ររស់ប្រង់ 

ដហើយពួក្ដ្មិនប្ចរល់ចូលោន រវាង

ជាំដនឿររស់ពួក្ដ្នរងអាំដពើពហ ដរព

។ សប្មរ់ពួក្ដ្ 



 

 

 

្ឺររួលបានដសចក្ា ៊ីសៃ រ់ 

និងសនា ិភាព 

ដហើយពួក្ដ្ររួលបាននូវការចងអ ុល

រង្ហា ញដៅកាន់ែល វូដ លប្ត្រមប្ត្វូ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់ជាអនក្រញ្ជា ក្់ប្បា

រ់អាំព៊ីសចាភាពររស់ពួក្អនក្នាាំសារ

។ 

ប្រង់ជាអនក្ឃាា ាំដមើលសក្មាភាពររស់

មន សសដោក្។ 

ប្រង់ជាមា ស់ក្មាសិរធិននអេ ីប្្រ់យ៉ា ង

ដៅក្ន ុងចប្ក្វាល។ 

ដរើសិនជាប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យមន សស

ណាមន ក្់ ដដ្ឋយសារជាំដនឿររស់ដ្ 

្ឺប្រង់ប្រទន ល់ររូដ្នូវដសចក្ា ៊ីស 

ខ សនា ិភាព 

និងដសចក្ា ៊ីសៃ រ់។  ែទ យុដៅវញិ 



 

 

 

ដរើសិនជារ គ្លណាមន ក្់ប្រឆ្ាំងជាំ

ទស់នរងប្រង់ 

្ឺប្រង់ ក្ហូត្យក្ដសចក្ា ៊ីសៃ រ់ 

និងសនា ិភាពព៊ីខល នួររស់ដ្។ 

អនក្នរងដឃើញដ្កាា យជាមន សសភ័យ

ខ្ជា ច

ចាំដពឹះវាសនាររស់ដ្ដៅនែៃររដោ

ក្ ខ្ជា ចខល នួមនដប្ោឹះថាន ក្់ 

ដក្ើត្ជាំងឺ ឺថាក ត់្ បារមភភ័យខ្ជា ច

អនា្ត្ររស់ដ្ដៅដោក្៊ីយ៍ដនឹះ។ 

 ូដចនឹះពួក្ដ្រដងក ើត្រ៊ីែារធានារ៉ារ់រ

ងសប្មរ់អាយ ជ៊ីវតិ្ 

និងប្រពយសមបត្ា ិ 

ដប្ពឹះដត្ោា នដសចក្ា ៊ីស ខដៅក្ន ុងចិ

ត្ា 



 

 

 

និងោា នការពរងដែអក្ចាំដពឹះអល់

ដ ឹះជាមា ស់។ 

       ២. ជ៊ីវតិ្លាំបាក្ដវរនា 

       អល់ដ ឹះជាមា ស់រដងក ើត្មន សស

។ 

ប្រង់បានរដងក ើត្អេ ីប្្រ់យ៉ា ងដៅក្ន ុ

ងចប្ក្វាលដនឹះ 

ជាប្រដយជន៍សប្មរ់មន សស។ 

ប្រង់បានដរងដចក្សប្មរ់សត្េដោ

ក្ន៊ីមួយៗររួលបានចាំ ដណក្ជ៊ីវភាព 

និងអាយ ជ៊ីវតិ្ររស់ខល នួ។ 

សូមសដងកត្ដមើលសត្េសាា រដហើរដច្ចល

សាំរ ក្ព៊ីប្ពរក្ដៅដសេងរក្ចាំណ៊ី 

ដោត្ព៊ី ដមក្ដ ើមួយដៅដមក្ដ ើមួ

យ ដប្សក្ដប្ចៀង ក្ដប្ញ្ា ៀវ។ 



 

 

 

មន សសដោក្ជាសភាវៈ ូចសត្េដោ

ក្រូដៅដ រ 

ប្រង់បានដរងដចក្ជ៊ីវភាព 

និងអាយ ជ៊ីវតិ្សប្មរ់ពួក្ដ្។ 

ដរើសិនជាមន សសមនជាំដនឿចាំដពឹះ

ប្ពឹះជាមា ស់ 

ប្រត្ិរត្ា ិត្តមក្បួ នចារ់ររស់ប្រង់ 

្ឺប្រង់នរងប្រទនដសចក្ា ៊ីស ខស ភម

ងគល 

ដហើយសប្មួលចាំដពឹះប្្រ់កិ្ចាការង្ហរ

ររស់ដ្។ 

យ៉ា ងដហចណាស់ក៏្ពួក្ដ្អាចររួ

លបាននូវក្ត្តា ច្ចាំបាច់សាំខ្ជន់ៗមួយ

ចាំនួនសប្មរ់ក្សាងជ៊ីវតិ្។ 

       ដរើសិនជាដ្ប្រដក្ក្មិនប្ពម

មនជាំដនឿចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ ប្ក្អឺត្



 

 

 

ប្ក្រម 

មិនប្ពមដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្រង់ 

្ឺប្រង់នរងដធេ ីឱយជ៊ីវតិ្រស់ដៅររស់ដ្

លាំបាក្ដវរនា។ 

ប្រង់ដធេ ីឱយដ្ដក្ើត្រ ក្ខខេល់ខ្ជេ យ 

ដរើដទឹះរ៊ីជាររូដ្ជាមន សសដ លម

នប្រពយសមបត្ា ិសត ុក្សា មភសប្មរ់រដប្មើ

ដសចក្ា ៊ីស ខររស់ដ្ក្៏ដដ្ឋយ។ 

ដត្ើអនក្ដឃើញដរ 

ដហត្ អេ ីបានជាភា្ដប្ចើនអនក្ដ ល

ដធេ ីអត្ាឃាត្្ឺដៅក្ន ុងប្រដរសដ ល

ពលរ ាររស់ខល នួររួលបានការែគត្់

ែគង់ប្្រ់ប្ោន់ដែនក្ស ខ មលភាពសាំ

រារ់ការរស់ដៅ?អនក្ដឃើញដរ 

ដត្ើដហត្ អេ ីបានជាមនការខា ឹះខ្ជា យ

ក្ន ុងការដប្រើប្បាស់ដប្្ឿងសង្ហា រមឹប្្



 

 

 

រ់ប្រដភរ 

ការដធេ ី ាំដណើរក្មានត ប្្រ់រ៊ីក្ដនាង 

ដ ើមប៊ីដសេ ងរក្ដសចក្ា ៊ីរកី្រាយក្ន ុងជ៊ីវ ិ

ត្? ពិត្ណាស់ 

អេ ីដ លនាាំឱយពួក្ដ្ខា ឹះខ្ជា យ 

្ឺដដ្ឋយ

សារភាពរដរសាអ ត្ដៅក្ន ុងចិត្ាដ ល

ោា នជាំដនឿ និងអារមាណ៍ែរ់ចដងអៀត្ 

លាំបាក្ដវរនា 

ដហើយពាយមល ររាំបាត់្ដសចក្ា ៊ីក្

ងេល់ដនឹះ 

ដដ្ឋយមដធាបាយដែសងៗផ្លា ស់រត រូច ឹះ

ដ ើង។ 

ដៅក្ន ុងរនទ លូមួយររស់អល់ដ ឹះ 

ដ លប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

  َمِعيَشة     لَهُ   فَإِنَّ   ِذك ِري   َعن   َرضَ أَع    َوَمن  

ُشُرهُ   َضنك ا مَ   َونَح  َمى      ال ِقيَاَمةِ   يَو    ١٢٤  أَع 

 ١٢٤سورة طه: چ 

មនន័យថា : 

«នរណាង្ហក្ដចញព៊ីការដប្ក្ើនរំឭក្រ

រស់ដយើង ប្បាក្ ណាស់ 

ជ៊ីវតិ្រស់ដៅររស់ដ្ 

្ឺជាជ៊ីវតិ្រស់ដៅ ៏ដសនលាំបាក្ដវរ

នារាំែ ត្ 

ដហើយដៅនែៃររដោក្ដយើងនរងរដងក ើ

ត្ដ្ឱយរស់ដ ើងវញិ

ក្ន ុងសាថ នភាពខ្ជេ ក់្ដភនក្»។ 

       ៣. 

រស់ក្ន ុងដភា ើងសប្ង្ហគ មជាមួយខល នួឯង

និងពិភពដៅជ ាំវញិខល នួ 



 

 

 

       ដដ្ឋយសារខល នួររស់ដ្ដក្ើត្ក្ន ុង

ក្ាំដណើត្ននជាំដនឿចាំដពឹះប្ពឹះដត្មួយ្

ត់្  ូចប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

َرةَ چ  ِ   فِط  ة سور ۋ چ   النَّاسَ   فََطرَ    الَّتِي  للاَّ

 ٣٠الروم: 

មនន័យថា : 

»អល់ដ ឹះបានរដងក ើត្មន សសមក្ក្ន ុ

ងនិសស័យព៊ីក្ាំដណើត្»។ 

       មន សសប្្រ់ររូ 

ខល នួររស់ដ្សាា រ់រង្ហគ រ់ត្តមប្ពឹះជា

មា ស់ 

ដ ើរត្តមប្រព័នធ ប្ក្រត្យប្ក្មររស់ប្រង់។ 

អនក្ោា នជាំដនឿចដចសព ាំប្ពមដ ើរត្ត

មនិសស័យព៊ីក្ាំដណើត្ដនឹះដរ។ 

ដ្ស ខចិត្ារស់ដៅត្តមជដប្មើសែទ យុ



 

 

 

ព៊ីការរង្ហគ រ់ររស់ប្ពឹះជាមា ស់។ 

ដរើដទឹះជាខល នួប្បាណររស់ដ្សាា រ់រ

ង្ហគ រ់ត្តមប្ពឹះក្៏ដដ្ឋយ 

ដត្ជដប្មើសររស់ដ្ ្ឺែទ យុព៊ីដនឹះ។ 

       ររូដ្ឋិត្ដៅក្ន ុងសាថ នភាពដធេ ី

សប្ង្ហគ មជាមួយពិភពជ ាំវញិខល នួ។ព៊ី

ដប្ពឹះពិភពដោក្ 

្ឺ្ិត្ច្ចរ់ព៊ីកា ក្់ស ៊ី ៏ធាំរាំែ ត្រហូ

ត្ ល់សត្េលអ ិត្ ៏តូ្ចរាំែ ត្ 

ក្៏ក្ាំព ងដធេ ី ាំដណើរត្តមប្ក្រត្យប្ក្មដ 

លក្ាំណត្់ដដ្ឋយប្ពឹះជាមា ស់។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា :  

چ 

تََوى  ثُمَّ  فَقَا      دَُخان    َوِهيَ   السََّماء       إِلَى  اس 

ِض   لََها  لَ  ع ا  اِئ تِيَا  َوِلألَر  ه ا   أَو    َطو          َكر 



 

 

 

                        چ    ١١  َطائِِعين  أَتَي نَا  قَالَتَا

 ١١سورة فصلت:                            

មនន័យថា : «រនាា រ់មក្ 

ប្រង់យងដៅរដងក ើត្ដមឃ 

ខណៈដ លដមឃដៅជាដែសងដៅដ ើ

យ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូដៅកាន់ដម

ឃនិង ៊ីថា ចូរដក្ើត្ដ ើង! 

ដដ្ឋយសាា រ់រង្ហគ រ់ ឬដដ្ឋយរងខ ាំ។ 

ដមឃ និង ៊ីបានដ ា្ ើយថា 

ពួក្ដយើងដក្ើត្ជាដមឃ 

និងដក្ើត្ជា ៊ី 

ដដ្ឋយសាា រ់ត្តមការរង្ហគ រ់ររស់ប្រ

ង់»។  



 

 

 

ពិភពដោក្ទាំងមូលប្សោញ់អនក្ដ 

លដ ើរប្សរជាមួយវា 

សាា រ់រង្ហគ រ់ត្តមអល់ដ ឹះ 

ដហើយសអរ់ដខព ើមចាំដពឹះអនក្ដ លដ ើរែទ ុ

យព៊ីវា។ មន សសោា នជាំដនឿ 

្ឺជាមន សសដ ល ក្ខល នួដចញព៊ីដ្ 

ដដ្ឋយត្តាំងខល នួប្រឆ្ាំងជាំទស់នរង

ប្ពឹះជាមា ស់។  ូដចនឹះ 

សក្ា ិសមណាស់សប្មរ់ររូដ្ដ លប្ត្ូ

វដមឃ ដែន ៊ី 

និងសត្េដោក្ទាំង យ

សអរ់ដខព ើមររូដ្។ 

វាជាការសអរ់ដខព ើមចាំដពឹះអាំដពើោា នជាំ

ដនឿ 

និងភាពរមិ ឥត្សាសនាររស់ដ្

។ ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے

  ائ  ى  ى  ې   ې    ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ   

  ېئ      ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ

 ٩٣ - ٨٨سورة مريم: چ   ىئ  ېئ   ېئ

មនន័យថា : «ពួក្ដ្និយយថា 

ប្ពឹះជាមា ស់ប្រង់មហដមត្តា ។ 

ប្រង់មនកូ្ន។ ប្បាក្ ណាស់ 

ពួក្អនក្បាននិយយនូវពក្យមួយ

ដ លមនបារក្មាធៃន់ធៃរណាស់។ 

ដមឃទាំងប្បាាំព៊ីរជាន់ដសា ើរ

ដត្ែទ ឹុះដរក្ដដ្ឋយសារពក្យសមា ៊ីដនឹះ។ 

ដែន ៊ីដប្រឹះដរក្ ភន ាំទ ាំង យនរងរលាំ 

ដប្ពឹះដត្ខរងសមានរងពួក្ដ្ជាំនួស

អល់ដ ឹះ 

ដដ្ឋយសារពួក្ដ្អឹះអាងថា 



 

 

 

ប្ពឹះមនកូ្ន។ 

ប្ពឹះជាមា ស់មហដមត្តា  

ប្រង់មិន្រប៊ីមនកូ្នដនាឹះដរ។ 

អេ ីប្្រ់យ៉ា ងដៅដលើដមឃទាំងប្បាាំព៊ីរ

ជាន់ 

និងដៅដលើ ៊ីនរងដៅជួរអល់ដ ឹះជា

មា ស់ដៅនែៃររដោក្ក្ន ុងនាមជាខុ្ាំ

រដប្មើររស់ប្រង់ទ ាំងអស់ោន »។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លអាំព៊ីផ្លរ៉ាអ ង 

និងក្ងរ័ពររស់ដ្ថា : 

چ   ڱ  ڱ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ گ

 ٢٩سورة الدخان: 

មនន័យថា : 

«ដមឃនិង ៊ីមិនបានយាំដសាក្ 



 

 

 

ដក្ើត្រ ក្ខ  ចាំដពឹះផ្លរ៉ាអ ង 

និងក្ងរ័ពររស់ដ្ដ ើយ 

ដហើយពួក្ដ្ព ាំប្ត្ូវបានពនារការដ្ឋ

ក់្ដទសដ លនរងដក្ើត្ដ ើងចាំដពឹះពួ

ក្ដ្ដនាឹះដ រ»។ 

៤. ការរស់ក្ន ុងភាពលៃង់ដលា  

ភាពោា នជាំដនឿ ្ឺជាភាពលៃង់ដលា  

ដហើយភាពោា នជាំដនឿធៃន់ធៃរជាងភា

ពលៃង់ដលា  

ព៊ីដប្ពឹះអនក្ោា នជាំដនឿកាា យជាអនក្

ដ លលៃង់ដលា  មិនសាគ ល់ប្ពឹះជាមា ស់។ 

ដ្ដមើលពិភពដោក្ដ លប្រង់បាន

រដងក ើត្ដនឹះ្ួរឱយអសាា រយ 

ដហើយដឃើញថា 

ជាការរដងក ើត្ ៏មហិម។ 



 

 

 

ដត្ដ្ដររជាលៃង់ដលា  មិនសាគ ល់អនក្

ដ លបានរដងក ើត្ពិភពដោក្ដនឹះ។ 

មិន រងថា 

ដត្ើនរណាជាអនក្រដងក ើត្ររូដ្ឱយកាា

យជាមន សស។ 

ដត្ើដនឹះមិនដមនជាភាពលៃង់ដលា ដរឬ

? 

៥. ភាពអយ ត្ា ិធម៌ាចាំដពឹះខល នួឯង 

និងអនក្ដៅជ ាំវញិខល នួ 

ទាំងដនឹះព៊ីដប្ពឹះដត្ដ្ដប្រើប្បាស់ខល នួរ

រស់ដ្សប្មរ់អេ ីដែសងដប្ៅព៊ីដោល

រាំណងដ លដ្បានរដងក ើត្។ 

ដ្មិនដោរពសកាក រៈចាំដពឹះប្ពឹះជាមា

ស់។ 

រ៉ា ដនា ដ្ដររជាដោរពសកាក រៈចាំដពឹះ



 

 

 

អេ ីដែសងដប្ៅព៊ីប្រង់ដៅវញិ។ 

ភាពអយ ត្ា ិធម៌ាមនន័យថា 

ដ្ឋក់្ររស់អេ ីមួយខ សព៊ីក្ដនាងដ ើមរ

រស់វា។ 

ដត្ើមនភាពអយ ត្ា ិធម៌ាណាខ្ជា ាំងជា

ងការឧរាិសការដោរពសកាក រៈចាំដពឹះ

អនក្ដ លមិនសក្ា ិសមនរងររួល។ 

ពិត្ណាស់ ដោក្ ល ក្ម៉ា ន 

ដ លជាក្វមីន ក់្បាននិយយរញ្ជា ក់្

ព៊ីដសចក្ា ៊ីអាប្ក្ក្់ននអាំព៊ីពហ ដរពថា 

: 

 ١٣لقمان: چ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  چ ڤ

មនន័យថា : «ដនកូ្នសមា ញ់! 

ចូរឯងក្ ាំដធេ ីពហ ដរពចាំដពឹះអល់

ដ ឹះ។ ពិត្ណាស់ 



 

 

 

អាំដពើពហ ដរពជាអាំព៊ីអយ ត្ា ិធម៌ា ៏ធាំ

រាំែ ត្»។ 

       មា៉ាងដរៀត្ 

ដ្្ឺជាមន សសដ លប្រប្ពរត្ាអយ ត្ា ិធ

ម៌ាចាំដពឹះមន សស 

និងសភាវៈដ លដៅជ ាំវញិររូដ្។ 

ព៊ីដប្ពឹះដ្មិនសាគ ល់អនក្ដ លមនសិ

រធិររួលនូវការដោរពសកាក រៈដនឹះ។ 

ល ឹះ ល់នែៃររដោក្រាល់ជនរងដប្ោឹះ

ដ លខល នួដ្បានប្រប្ពរត្ាអយ ត្ា ិធម៌ា 

ទ ាំងមន សស 

និងសត្េនរងរា រងត្វ៉ាចាំដពឹះប្ពឹះជាមា

ស់ 

ដ ើមប៊ីទមទររក្យ ត្ា ិធម៌ាររស់ពួក្

ដ្មក្វញិ។ 



 

 

 

៦.ប្រ មនរងការដប្កាធខរងររស់អ

ល់ដ ឹះក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ 

ការប្រ មដនាឹះនរងដក្ើត្មនដប្ោឹះ

ថាន ក្់ ការវនិាសអនារាយ 

ការដ្ឋក្់រណឌ ក្មាពិន័យយ៉ា ងទន់ហ

ន់រាំែ ត្។ 

 ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

يِّئَاتِ   َمَكُروا    الَِّذينَ   أَفَأَِمنَ  ِسفَ   أَن  السَّ   للّاُ   يَخ 

ضَ     بِِهمُ    َحي ثُ   ِمن    ال عَذَابُ   أ تِيَُهمُ يَ   أَو     األَر 

عُُرون   لَ   فََما  تَقَلُّبِِهم    فِي   يَأ ُخذَُهم    أَو    ٤٥  يَش 

 

ف    َعلَى   يَأ ُخذَُهم    أَو    ٤٦  بُِمع ِجِزين  ُهم  تََخوُّ

ِحيم  لَرُؤوف    َربَُّكم     فَإِنَّ  سورة چ   ٤٧  رَّ

 ٤٧ - ٤٥النحل: 



 

 

 

មនន័យថា : 

«ដត្ើពួក្អនក្ោា នជាំដនឿដ លក្ាំព ង

ដប្រើលបិចក្លអាប្ក្ក្់ដនាឹះ 

អាចរចួែ ត្ព៊ីការ

ដ លអល់ដ ឹះដធេ ីឱយ ៊ីប្សូរយក្ពួក្

ដ្ 

ឬប្រង់ដ្ឋក់្រណឌ ក្មាពិន័យដដ្ឋយពួ

ក្ដ្មិន រងខល នួ 

ឬប្រង់ដ្ឋក់្ទរ ណក្មាចាំដពឹះពួក្ដ្ 

ក្ន ុងដពលដ លពួក្ដ្ដចញដៅរក្ស ៊ី? 

ដហើយពួក្ដ្មិនអាចដ្ចែ ត្

ព៊ីទរ ណក្មាររស់ប្រង់ដ ើយ។ 

ប្រង់ដ្ឋក្់រណឌ ក្មាចាំដពឹះពួក្ដ្ដដ្ឋ

យដប្ោឹះរ រភិក្ស ខ្ជត្រង់ប្រពយ

សមបត្ា ិ និងបាត់្រង់អាយ ជ៊ីវតិ្។ 

ពិត្ណាស់ 



 

 

 

អល់ដ ឹះមហអាណិត្ប្សោញ់ចាំ

ដពឹះសត្េដោក្ររស់ប្រង់»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ڳ  ڳ

سورة چ   ے  ے  ه    ه  ه    ه  ہہ  ہ   ہ  ۀ  

 ٣١الرعد: 

មនន័យថា : 

«ពួក្អនក្ោា នជាំដនឿនរងប្ត្វូររួលរង

ដប្ោឹះថាន ក្់ជា រារ 

ដដ្ឋយមូលដហត្ ននការោា នជាំដនឿររ

ស់ពួក្ដ្ ូចជាការសាា រ់ 

ប្ត្វូច្ចរ់ជាចាំណារ់ខ្ជា ាំងក្ន ុងសប្ង្ហគ ម

ដដ្ឋយពួក្អនក្មូសា ៊ីម 



 

 

 

ឬដក្ើត្ដប្ោឹះមហនារាយដៅដក្បរភូមិ

ប្សកុ្ររស់ពួក្ដ្ 

រហូត្ ល់នែៃសនាររស់អល់ដ ឹះ 

ដ លប្រង់ឱយពួក្អនក្មូសា ៊ីម ន ឹះដលើពួ

ក្ដ្។ ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះនរងមិនក្បត្់ការសនាដនាឹះ

ដរ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

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

 ٩٨سورة األعراف: 

មនន័យថា : 

«ដត្ើពួក្អនក្ប្សកុ្មនស វត្ថ ិភាពដ រ

ឬដរដ លទរ ណក្មាររស់ដយើងដក្ើត្

ដ ើងចាំដពឹះពួក្ដ្ដៅដពលប្ពរក្ 



 

 

 

ខណៈដ លពួក្ដ្ក្ាំព ងដភាចខល នួរវ

ល់នរងការង្ហររស់ដៅររស់ពួក្ដ្? 

»។ 

        ដនឹះ្ឺជារញ្ជា ររស់ពួក្អន

ក្ដ លង្ហក្ដចញព៊ីដសចក្ា ៊ីដប្ក្ើនរំឭ

ក្ររស់អល់ដ ឹះ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូប្បារ់ព៊ីការ

ដ្ឋក្់ទរ ណក្មាចាំដពឹះមន សសដ ល

ោា នជាំដនឿដៅជាំនាន់ម នថា : 

چ 

  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ

  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ     ڦ  ڦ

 ٤٠سورة العنكبوت: چ   ڇ  چ

មនន័យថា : 

«ពួក្អនក្ដ លបានដលើក្ដ ើងខ្ជង



 

 

 

ដលើ 

ដយើងដ្ឋក្់ដទសត្តមអាំដពើបារររស់

ពួក្ដ្។ 

អនក្ខា ឹះដយើងដ្ឋក្់ទរ ណក្មាដដ្ឋយរ

មា ក់្ប្ោរ់ប្កួ្ស 

ដហើយអនក្ខា ឹះដរៀត្ប្ត្វូវនិាសដដ្ឋយសាំ

ដ ងដប្សក្។ អនក្ខា ឹះប្ត្ូវ ៊ីប្សូរ 

ដហើយខាឹះដរៀត្ប្ត្វូលង់ររក្សាា រ់។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់មិនរំដោភរាំ

ពនដៅដលើពួក្ដ្ដរ 

ដត្ពួក្ដ្ខល នួឯងដរ 

ដ លប្រប្ពរត្ាអយ ត្ា ិធម៌ាចាំដពឹះខល នួឯ

ងដនាឹះ»។ 

 

      ទាំងអស់ដនឹះ្ឺ ូចអេ ីដ លពួក្អន

ក្បានដឃើញនូវដប្ោឹះមហនារាយដក្ើត្



 

 

 

ដ ើងដៅជ ាំវញិខល នួអនក្ 

ននប្ក្មុមន សសដ ល

អល់ដ ឹះបានដ្ឋក្់ទរ ណក្មា 

និងប្ពមនចាំដពឹះពួក្ដ្។ 

៧. 

វាសនាក្ាំណត្់ឱយខក្រាំណងនិងការ

ខ្ជត្រង់ 

ដដ្ឋយសារដត្អាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ា 

ដ្បានខ្ជត្រង់យ៉ា ងធាំរាំែ ត្នូវភា

ពរកី្រាយដៅក្ន ុងចិត្ា 

និង ួងវញិ្ជា ណររស់ដ្។ 

ភាពរកី្រាយដនាឹះ 

្ឺការសាគ ល់អល់ដ ឹះ 

ការរួងសួងអងេរក្រចាំដពឹះប្រង់ 

និងដសចក្ា ៊ីសៃ រ់ចិត្ាដៅដពលដធេ ីស



 

 

 

កាក រៈចាំដពឹះប្រង់។ 

ដ្ខ្ជត្រង់ដោក្៊ីយ៍ 

ព៊ីដប្ពឹះដ្រស់ដៅក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ

ដពរដពញដដ្ឋយភាពដសាក្ដៅនិង

ខេល់ខ្ជេ យ។ 

ដ្ខ្ជត្រង់ខល នួឯងដ លខល នួខាំរក្

ស ៊ីប្រមូលប្រពយសមបត្ា ិដ ើមប៊ីខល នួឯង។ 

ព៊ីដប្ពឹះដ្ខាំចាំណាយក្មា ាំងកាយចិ

ត្ាខ សព៊ីដោលរាំណងដ លប្ពឹះបាន

រដងក ើត្។ 

ជ៊ីវតិ្ររស់ដ្ក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះមិន

មនស ភមងគល 

ដប្ពឹះដ្រស់ដៅក្ន ុងដប្ោឹះ ៏អាប្ក្ក្់ 

ដ្សាា រ់ក្ន ុងសាំណាងអាប្ក្ក្់ 

ដហើយដ្នរងរស់ដ ើងវញិក្ន ុងចាំដណា



 

 

 

មពួក្អនក្ដ លមនសាំណាងអាប្ក្ក់្

។ ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

لَـئِكَ   َمَواِزينُهُ   َخفَّت    َوَمن   أَ    َخِسُروا    الَِّذينَ   فَأُو 

 ٩سورة األعراف: چ   نفَُسُهم

មនន័យថា : 

«អនក្ដ លដភនក្ជញ្ា ៊ីងអាំដពើលអ ររស់

ដ្ប្សាល ្ឺដ្ឋិត្ក្ន ុង

ចាំដណាមពួក្អនក្ដ លខ្ជត្រង់ខល នួ

ឯង»។ 

 ការខ្ជត្រង់ប្្ួសារ 

ដប្ពឹះដ្រស់ដៅជាមួយពួក្ដ្ក្ន ុងភា

ពោា នជាំដនឿ។  ូដចនឹះ 

ពួក្ដ្ក៏្ ូចោន នរងររូដ្ដ រ   ្ឺម

នវាសនាអាប្ក្ក្់  លាំបាក្



 

 

 

ដវរនា  ដហើយវាសនាររស់ពួក្ដ្ 

្ឺប្ត្វូសថ ិត្ដៅក្ន ុងឋាននរក្។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

 ١٥الزمر:  ڇ چ   ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  چ ڃ

មនន័យថា 

:«ពិត្ណាស់ពួក្អនក្ដ លខ្ជត្រង់ 

្ឺពួក្អនក្ដ លបានខ្ជត្រង់ខល នួឯ

ង 

និងប្ក្មុប្្ួសារររស់ដ្ដៅនែៃររ

ដោក្»។ 

       ដៅនែៃររដោក្ពួក្ដ្ប្ត្វូដ្ដក្

ណឌ ប្រមូលដៅកាន់ដភា ើងនរក្ទាំងអ

ស់ោន  



 

 

 

ដហើយជារ៊ីឋាន ៏អាប្ក្ក្់រាំែ ត្។ 

អល់ដ ឹះបានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

 جئ   ي  ي  ی  ی           ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ

 الصافات سورة چ  جب  يئ  ىئ    مئ  حئ 

٢٣-٢٢ 

     មនន័យថា : 

«ពួក្ដរវត្តទាំង យ 

ចូរប្រមូលពួក្អនក្ដ លប្រប្ពរ

ត្ាអាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ា ន ្ូររស់ពួក្ដ្ 

និងប្ពឹះរ ិមដ លពួក្ដ្ដោរពរូ

ជាដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ 

ដហើយរញ្ជ នូពួក្ដ្ដៅកាន់ែល វូនរក្

»។ 



 

 

 

៨. រស់ក្ន ុងភាពោា នជាំដនឿ 

ប្រឆ្ាំងនរងពរជ័យររស់ប្រង់ 

ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរដងក ើត្ររូ

ដ្ព៊ីមិនទន់ដក្ើត្ជាមន សស 

ឱយដក្ើត្ជាមន សស 

ដហើយប្រទនពរជ័យប្្រ់ដររយ៉ា ង

 ល់ររូដ្។ រ៉ា ដនាខល នួដ្ 

ដររជាដោរពរូជាអនក្ដែសងដប្ៅព៊ីប្រ

ង់ដៅវញិ។ 

ពួក្ដ្ដោរពអនក្ដែសងជាមា ស់ដប្ៅ

ព៊ីប្រង់ 

 រង  ្ណចាំដពឹះអនក្ដែសងដប្ៅព៊ីប្រង់

។ 

ដត្ើមនការជាំទស់ប្រឆ្ាំងណាមួយ

ដ លខ្ជា ាំងជាងរដងេ ីទ ាំងដនឹះដរ? 



 

 

 

ដត្ើមនអាំដពើអាប្ក្ក្់ណាដឃារដៅជា

ងដនឹះដរ? 

៩. រារាាំងខល នួឯងព៊ីជ៊ីវតិ្ពិត្ 

ដដ្ឋយសារមន សសដ លមនជ៊ីវតិ្ស

មបូ រសត ុក្សាមភ្ឺជាមន សសដ ល

មនជាំដនឿចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ 

សាគ ល់ព៊ីរាំណងប្បាថាន ររស់ខល នួ 

យល់ចាស់ព៊ីវាសនាររស់ខល នួ 

មនភាពដជឿជាក្់ចាំដពឹះនែៃរស់ដ ើង

 វញិ ពួក្ដ្សាគ ល់ព៊ីសិរធិ 

និងកាត្ពេកិ្ចាដ លខល នួប្ត្វូរាំដពញ 

មិនរំដោភរាំពនដលើសិរធិអនក្ នរ

ដ ើយ។ 

ពួក្ដ្មិនដរៀត្ដរៀនចាំដពឹះសត្េ

ដោក្រូដៅ។ 



 

 

 

ការរស់ដៅររស់ពួក្ដ្ក្ន ុងជ៊ីវតិ្ស ភ

មងគល  ដហើយររួលបានជ៊ីវតិ្រស់ដៅ

 ៏ប្រដសើរនែាថាា ក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ដនឹះ 

និងដៅនែៃររដោក្។ 

អល់ដ ឹះបានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ا  َعِملَ   َمن   ن  َصاِلح  مُ   َوُهوَ   أُنثَى  أَو     ذََكر    ّمِ

ِمن   يِيَنَّهُ   ؤ    ٩٧سورة النحل: گ چ   َحيَاة    فَلَنُح 

មនន័យថា : នរណាដ លដធេ ីអាំដពើលអ  

ដទឹះជារ រសឬស្រសា ៊ី 

ដហើយខល នួជាអនក្មនជាំដនឿ 

ដយើងនរងប្រទនជ៊ីវតិ្រស់ដៅ ៏ប្រ

ដសើរនែាថាា  ល់ររូដ្។  



 

 

 

ដៅនែៃររដោក្អល់ដ ឹះបានមន

ប្ពឹះរនទ លូថា : 

سورة چ   وئ     وئ      ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې      چ ې

 ١٢الصف: 

មនន័យថា : 

«លាំដៅដ្ឋា ន ៏លអ ប្រនពដៅក្ន ុងឋាន

សួ ៌្ាដអដ នដនាឹះ 

្ឺជាភាពដជា្ជ័យ ៏ឧត្ត ុងគ

ឧត្ាមរាំែ ត្»។ 

       ចាំ ដណក្អនក្ដ លរស់ដៅក្ន ុងជ៊ីវ ិ

ត្ដនឹះ 

ដប្រៀរ ូចជាជ៊ីវតិ្សត្េពហនៈ 

្ឺដ្មិនសាគ ល់ប្ពឹះជាមា ស់ 

មិនយល់ព៊ីដោលរាំណងខល នួឯង 

មិន រងព៊ីវាសនាររស់ខល នួ។ 



 

 

 

ដោលរាំណងររស់ដ្្ឺស ៊ីែរក្ 

ដ ក្...។ 

ដត្ើមនភាពខ សោន ប្ត្ង់ណារវាងររូ

ដ្ និងសត្េទាំង យ។ ដត្មន សស

អាចវដងេង 

និងអារ់ឱនជាងសត្ាឃាត្ក្៏មន

ដ រ 

 ូចដ លអល់ដ ឹះបានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

 ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ

 

  ڤ  ڤ           ڤ  ڻ  ٹڻ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ

 ١٧٩سورة األعراف: چ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ

មនន័យថា : «ជាការពិត្ 

ដយើងបានរដងក ើត្សប្មរ់ដភា ើងនរក្ 



 

 

 

្ឺភា្ដប្ចើនជារិសាចនិងមន សស។ 

ពួក្ដ្មនចិត្ាដត្មិនដចឹះ្ិត្ 

មនដភនក្ោា នប្រប្ស៊ី 

មនប្ត្ដចៀក្មិនដចឹះសាា រ់។ 

ពួក្ដ្ដប្រៀរ ូចជាសត្ាឃាត្។ 

ដត្ពួក្ដ្វដងេង 

និងអារ់ឱនជាងសត្ាឃាត្។ 

ពួក្ដ្្ឺជាពួក្អនក្ដ លដភា ើត្

ដភា ើននិងដភាចខល នួ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

چ 

 ٺ  ٺ  ڀڀ     ڀ  ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 چ   ٿ  ٺ  ٺ 



 

 

 

سورة                                                 

 ٤٤الفرقان: 

មនន័យថា : «ដត្ើអនក្្ិត្ថា 

ពួក្ដ្ភា្ដប្ចើនដចឹះសាា រ់ 

ឬដចឹះ្ិត្ពិច្ចរណាដមនដរ? 

ពួក្ដ្ោា នខ សអេ ីដប្ៅ

ព៊ីសត្េពហនៈដនាឹះដរ។ 

ដត្ពួក្ដ្វដងេង 

និងអារ់ឱនជាងសត្េពហនៈដៅ

ដរៀត្»។ 

       ១០. 

ការររួលទរ ណក្មាជាអមត្ៈ 

        ដដ្ឋយដហត្ ថា 

អនក្ោា នជាំដនឿនរងប្ត្វូរត រូព៊ីទរ ណក្

មាមួយដៅមួយ 



 

 

 

ដធេ ីឱយដ្ច្ចក្ដចញព៊ីដោក្៊ីយ៍ដនឹះ

ដដ្ឋយដរៀមដៅជាមួយនូវរ ក្ខ ដសាក្ 

និងដសចក្ា ៊ីលាំបាក្ដវរនាដៅកាន់ឋា

នររដោក្ 

ដហើយ ាំណាក្់កាល ាំរូងនននែៃររ

ដោក្្ឺដរវត្ត ក្ហូត្យក្ជ៊ីវតិ្នរង

ច ឹះមក្។ 

ដរវត្តទរ ណក្មានរងមក្ ល់ម ន 

ដ ើមប៊ីឱយដ្ភាក្់រសជាត្ិទរ ណក្មាត្ត

មអេ ីដ លសក្ា ិសម។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានមនប្ពឹះ

រនទ លូថា : 

چ 

  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭڭ    ڭ ڭ      ۓ  ۓ   ے

 ٥٠سورة األنفال: چ   ۋ  ٴۇ



 

 

 

មនន័យថា : 

«ដរើសិនជាអនក្ដឃើញខណៈដ លពួក្

អនក្ោា នជាំដនឿសាា រ់ 

ពួក្ដរវត្តរឹះក្ាំដែាៀងពួក្ដ្ 

និងវាយ្ូរររស់ពួក្ដ្»។ 

       រនាា រ់ព៊ីប្ពលរងច្ចក្ដចញព៊ីខល ួ

នប្បាណ ដ្នរងប្ត្ូវរញ្ច ុ ឹះដៅក្ន ុងែន រូ។ 

ក្ន ុងែន រូដនាឹះ 

ដ្នរងររួលទរ ណក្មាធៃន់ធៃរជារ៊ី

រាំែ ត្ 

 ូចអល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរ

នទ លូប្បារ់ព៊ីរាជវងសររស់ដសា ចផ្លរ៉ាអ 

ងថា : 



 

 

 

چ 

چ   ه  ه  ه  ہ  ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں   ں

 ٤٦سورة غافر: 

មនន័យថា : 

«ដ្យក្ពួក្ដ្ដៅរង្ហា ញដៅម ខ

ដភា ើងនរក្ទាំងប្ពរក្ោៃ ច។ 

ដៅនែៃររដោក្ដ្ដពលថា 

ចូរយក្ពួក្រាជវងសផ្លរ៉ាអ ងដៅដ្ឋក់្

ក្ន ុងដភា ើងនរក្ដ លមនទរ ណក្មា

ខ្ជា ាំងកាា រាំែ ត្»។  

ល ឹះ ល់នែៃររដោក្ 

ដ្នរងរដងក ើត្សត្េដោក្ឱយរស់ដ ើងវ ិ

ញ។ 

ដ្នរងរង្ហា ញរាល់រដងេ ីសក្មាភាព

ទាំង យររស់មន សសមន ក្់ៗ។ ពួក្



 

 

 

អនក្ោា នជាំដនឿដមើលដឃើញថា 

អល់ដ ឹះបានក្ត្់ប្ត្តរ ក្ក្ន ុងរញ្ា ៊ី

ដនាឹះនូវអេ ីប្្រ់យ៉ា ងដ លពួក្ដ្បា

នដធេ ី 

 ូចអល់ដ ឹះបានមនប្ពឹះរនទ លូថា 

: 

چ 

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

 ٤٩سورة الكهف:  ک چ   ک      ک  ڑ  

មនន័យថា : 

«ដ្បានដ្ឋក្់រញ្ា ៊ីការង្ហរក្ន ុងន ររ

ស់មន សសមន ក្់ៗខ្ជងសាា ាំ 

ឬខ្ជងដ េ្ង។ 

អនក្ដឃើញពួក្អនក្ប្រប្ពរត្ាដលា ើសភ័យ

សាន់ដសាា ចាំដពឹះអេ ីដ លដ្បានក្ត្់



 

 

 

ប្ត្តក្ន ុងរញ្ា ៊ីដនាឹះ។ ពួក្ដ្និយយថា 

 វនិាសដហើយដយើង។ រញ្ា ៊ីអេ ីដនឹះ! 

រដងេ ីទ ាំង យររស់ដយើងទាំងតូ្ច

ទាំងធាំ ដ្ោា នរ ក្ដច្ចលដ ើយ 

មនដត្ក្ត្់ប្ត្តរ ក្ទាំងអស់»។ 

 ដៅនែៃដនាឹះ 

ពួក្អនក្ោា នជាំដនឿប្បាថាន ចង់កាា យ

ជា ៊ី  ូចប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា 

: 

چ 

  ڻ          ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ

 ٤٠سورة النبأ: چ    ڻ

មនន័យថា 

:«ដៅនែៃដ លរ គ្លមន ក្់ៗនរងដមើល

ដឃើញអេ ីដ លខល នួបានដធេ ី 



 

 

 

ដហើយអនក្ោា នជាំដនឿនិយយថា 

ខុ្ាំនរក្ប្សនម 

ចង់ឱយខល នួខុ្ាំកាា យជា ៊ីរហូត្ 

ក្ ាំឱយដ្យក្ខុ្ាំដៅជាំន ាំជប្មឹះ»។ 

       ដប្ពឹះដត្ឋិត្ក្ន ុងសាថ នភាព ៏្ួរ

ឱយភ័យសាន់ដសាា ដនឹះ 

ដរើសិនជាមន សសមនប្រពយសមបត្ា ិ

ដសា ើដែន ៊ីទ ាំងមូល 

្ឺដ្នរងយក្ប្រពយសមបត្ា ិដនាឹះដៅ

ដោឹះខល នួព៊ីទរ ណក្មាដៅនែៃដនាឹះ។ 

អល់ដ ឹះជា

មា ស់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

چ      ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ    وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى

 ٤٧رة الزمر: سو



 

 

 

មនន័យថា : 

«ដរើសិនជាពួក្អនក្ប្រប្ពរត្ាអាំដពើអយ 

ត្ា ិធម៌ាមនអេ ីៗដ លដៅដលើដែន ៊ី

ដនឹះ 

និងអេ ីដ លដសា ើនរងដែន ៊ីជាក្មាសិរធិ

ររស់ខល នួ 

្ឺពួក្ដ្នរងយក្ក្មាសិរធិទ ាំងដនាឹះ

មក្ដោឹះខល នួ»។ 

   អល់ដ ឹះ

ជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ

سورة چ   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  

     ١٤ - ١١المعارج: 



 

 

 

មនន័យថា : «មន សសអាប្ក្ក្់ 

ប្បាថាន ចង់ដោឹះខល នួព៊ីទរ ណក្មាដៅ

នែៃដនាឹះ ដដ្ឋយកូ្នដៅ ប្រពនធ  

រងរអ នូ 

និងក្ លសមព ័នធ ដ លធាា រ់ការពរ 

ោាំប្រររូដ្ 

និងមន សសទាំងអស់ដ លរស់ដៅដលើ

ដែន ៊ី ដ ើមប៊ីរចួខល នួព៊ីទរ ណក្មា»។ 

       ឋានររដោក្្ឺជាឋានដ លដ្

ប្ត្វូត្រសនង 

ព ាំដមនជាឋានដ លមនស វត្ថ ិភាព

ដនាឹះដរ។  ូដចនឹះ 

មន សសមន ក់្ៗច្ចាំបាច់ប្ត្វូដត្ររួល

ការត្រសនងត្តមអាំដពើររស់ដ្ 

ដធេ ីលអបានលអ  ដធេ ីអាប្ក្ក្់

បានអាប្ក្ក្់។ 



 

 

 

ែលអាប្ក្ក្់ននអនក្ោា នជាំដនឿដ ល

នរងររួលដៅឋានររដោក្ 

្ឺទរ ណក្មាដៅក្ន ុងដភា ើងនរក្។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានដរងដចក្ប្រ

ដភរ 

ក្ន ុងការដធេ ីទរ ណក្មាដលើពួក្អនក្ច ឹះ

នរក្ 

ដ ើមប៊ីឱយពួក្ដ្ភាក់្រសជាតិ្ទរ ណក្

មម ប្្រ់ដររយ៉ា ង។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ڀ

 ٤٤ - ٤٣سورة الرحمن: 

មនន័យថា : 

«ដនឹះជាដភា ើងនរក្ដ លពួក្មន សស

អាប្ក្ក្់បានរ ិដសធ។ 



 

 

 

ជួនកាលដ្ដ្ឋក់្ទរ ណក្មានរងដភា ើង 

ជួនកាលដ្ដ្ឋក់្ទរ ណក្មាដដ្ឋយ

ដប្រើឱយែរក្ររក្ព ឹះក្ន ុងដភា ើងនរក្»។ 

       អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនរនទ ូ

លប្បារ់អាំព៊ីររក្ែរក្ 

និងសដមាៀក្រាំពក់្ររស់ពួក្ដ្ថា : 

چ 

عَت    َكفَُروا  فَالَِّذينَ  ن  ثِيَاب    لَُهم    قُّطِ يُ      نَّار    ّمِ

قِ   ِمن   َصبُّ  َهرُ   ١٩  ال َحِميم  ُرُؤوِسِهمُ   فَو  يُص 

قَا  َولَُهم  ٢٠  َوال ُجلُود   بُُطونِِهم    فِي   َما  بِهِ    مَّ

  ٢١ - ١٩سورة الحج: چ   ٢١  َحِديد  ِمن    ِمعُ 

មនន័យថា : 

«ដ្កាត្់សដមាៀក្រាំពក្់អាំព៊ីដភា ើងនរ

ក្ឱយដៅពួក្អនក្ោា នជាំដនឿ។ ដ្

ដប្សាចររក្ដៅា ដភា ើងនរក្ព៊ីដលើក្ាលរ



 

 

 

រស់ពួក្ដ្។ 

ររក្ដៅា ក្ន ុងដភា ើងនរក្ដធេ ីឱយអេ ីៗទាំង

អស់ដ លមនដៅក្ន ុងដពឹះ 

និងដលើដសបក្ររស់ពួក្ដ្ប្ត្វូរលួយអ

ស់  ដហើយពួក្ដរវត្តវាយក្ាលររស់ពួ

ក្ដ្នរងញញួរ»។ 

w  w  w  w  w  w  w 

ដសចក្ា ៊ីរញ្ារ់ 

       ឱ មន សសដោក្ទាំង យ! 

       កាលដ ើមដ ើយអនក្ទាំងអស់ោន

មិនទន់ដក្ើត្ជាអេ ីទ ាំងអស់ ូច

ដ លអល់ដ ឹះបានមនប្ពឹះរនទ លូ

ថា : 



 

 

 

چ   ڄ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ      ڻ چ ڻ 

 ٦٧سورة مريم: 

មនន័យថា : 

«ដត្ើមន សសដោក្មិននរក្ដឃើញដរឬ

? ដយើងបានរដងក ើត្ររូដ្ព៊ីម នមក្ 

ដហើយររូដ្ព ាំទន់ដក្ើត្ជាអេ ីដនាឹះដ ើ

យ»។ 

 រនាា រ់មក្អល់ដ ឹះបានរដងក ើត្ដ្

ព៊ីត្ាំណក្់ររក្កាម។ 

ប្រង់បានរដងក ើត្ពួក្ដ្ឱយកាា យជាម

ន សសដចឹះសាា រ់ ដចឹះដមើល។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ائ  ائ  ى    ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ



 

 

 

 ١سورة اإلنسان: چ   ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  

- ٢ 

មនន័យថា :  «ជាការពិត្ណាស់ 

ម ននរងដ្ែល ុាំប្ពលរងចូល 

មន សសបាន ា្ងកាត់្ដពលដវោ ៏យូរ 

្ឺដ្មិនទន់ដក្ើត្ជាអេ ីដ លប្ត្វូដលើ

ក្មក្និយយរំឭក្អាំព៊ីររូដ្ 

និងមិនទន់បានរនសល់សាន ន អេ ីមួ

យឱយដ្សាគ ល់ដនាឹះដ ើយ។ ពិត្ណាស់ 

ដយើងបានរដងក ើត្មន សសព៊ីត្ាំណក្់ររ

ក្កាមររស់រ រសនិងស្រសា ៊ីោយចូល

ោន ។ ដយើងសាក្លបងដ្ 

ដដ្ឋយដ្ឋក្់កាត្ពេក្ិចាឱយប្រត្ិរត្ា ិ។ 

ដហត្ ដនឹះដយើងរដងក ើត្ឱយដ្ដចឹះសាា រ់

និងដមើលដឃើញ»។  



 

 

 

រនាា រ់មក្ ដ្ច្ចរ់ដែាើមរកី្ចដប្មើន 

និងវវិឌឍន៍ជារនារនាា រ់ព៊ីដខាយ

ដៅខ្ជា ាំង 

ដហើយប្រង់នរងដធេ ីឱយដ្ប្ត្លរ់ព៊ីខ្ជា ាំ

ងដៅដខាយវញិ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

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

گ   ک        ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ    ڎ   ڎ  

 ٥٤سورة الروم: چ    

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់បានរដងក ើត្ពួក្អន

ក្ព៊ីភាពរន់ដខាយ 

រនាា រ់ព៊ីរន់ដខាយ

ប្រង់ដធេ ីឱយរងឹមាំ។ 

រនាា រ់ព៊ីរងឹមាំប្រង់ដធេ ីឱយរន់ដខាយ



 

 

 

 វញិ និងច្ចស់សក់្សក វូ។ 

ប្រង់រដងក ើត្ត្តមអេ ីដ លប្រង់សពវ ប្ពឹះ

  រ័យ។ ប្រង់មហ រង 

មនអាន ភាពខ្ជា ាំងកាា រាំែ ត្»។  

ដៅរ៊ីរញ្ារ់មន ក់្ៗ រងចាស់ថា 

នរងប្ត្ូវសាា រ់ 

ដហើយក្ន ុង ាំណាក្់កាលទាំងដនឹះ 

ដ្នរងផ្លា ស់រត រូព៊ី ាំណាក្់កាលរន់

ដខាយដៅកាន់ ាំណា

ក្់កាលរន់ដខាយកាន់ដត្ខ្ជា ាំង 

មិនអាចការពរខល នួឯងព៊ីដប្ោឹះថាន

ក្់បាន 

មិនអាចែាល់ប្រដយជន៍ ល់ខល នួឯ

ង 

ដលើក្ដលងដត្មនការោាំប្រព៊ីអល់

ដ ឹះជាមា ស់ដដ្ឋយពរជ័យររស់ប្រង់រ ួ



 

 

 

មមន : ក្មា ាំង អាំណាច 

និងដសបៀងអាហរ។ 

ត្តមនិសស័យព៊ីក្ាំដណើត្ 

្ឺអនក្មនការខេឹះខ្ជត្ 

នរងប្ត្ូវការជាំនួយ។ 

មនត្ប្មូវការច្ចាំបាច់ជាដប្ចើនដ ល

អនក្ប្ត្ូវការ ដ ើមប៊ីរក្ាជ៊ីវតិ្ររស់អនក្ 

ដត្ត្ប្មូវការទាំងដនាឹះមិនឋិត្ដៅក្ន ុ

ងន ររស់អនក្ដនាឹះដរ។ 

ជួនកាលអនក្យក្បាន 

ដហើយជួនខា ឹះដរៀត្ដ្ ក្យក្ព៊ីអនក្

ដៅវញិ។ 

មនររស់មនប្រដយជន៍ជាដប្ចើន

ដ លអនក្ចង់បាន 

ដត្អនក្មិនអាចយក្បាន។ 

ជួនកាលអនក្អាចយក្មក្បាន 



 

 

 

ដដ្ឋយដជា្ជ័យ 

ដហើយជួនកាលដរៀត្អនក្យក្មិនបា

នសដប្មច។ 

ជួនកាលរញ្ជា ខា ឹះដធេ ីឱយអនក្ដប្ោឹះថាន

ក្់ ដធេ ីឱយអនក្ខក្រាំណង 

ដធេ ីឱយការខិត្ខាំប្ររងដប្រងររស់អនក្

កាា យជាអសាររង់។ 

រញ្ជា ទាំងដនឹះដធេ ីឱយរ៉ាឹះពល់ 

និងខូចប្រដយជន៍ ល់អនក្។ 

អនក្ចង់រដញ្ា ៀសវាដចញព៊ីខល នួអនក្។ 

ជួនកាលអនក្អាចរដញ្ា ៀសបាន 

ដហើយជួនដពលខាឹះអនក្ដររជាអសម

ត្ថភាព។ 

ដត្ើអនក្មិនច្ចរ់អារមាណ៍ព៊ីក្ងេឹះខ្ជ

ត្ដនឹះ 

និងត្ប្មូវការររស់អនក្ចាំដពឹះអល់



 

 

 

ដ ឹះជាមា ស់ដរឬ? 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 

 ۓ    ے        ے   ه  ه  هه    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ

 ١٥سورة فاطر:  چ 

មនន័យថា : 

«ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 

ពួក្អនក្ប្ក្៊ីប្ក្ខេ ឹះខ្ជត្ប្ត្ូវការពរងអា

ប្ស័យចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ដហើយអល់ដ ឹះប្រង់មហមនសត ុក្សា

មភ មហប្រដសើរ»។  

 វរី សជាំងឺ ៏រន់ដខាយដមើលនរងដភនក្

ផ្លា ល់មិនដឃើញ 

ដៅដពលអនក្រ៉ាឹះវរី សដនឹះ 

អនក្នរងធាា ក្់ខល នួ ឺ។ អនក្មិនអាច



 

 

 

ររ់សាក ត់្ការពរវរី សបាន 

ដហើយអនក្ក៏្ដៅជួរមន សសរន់ដខា

យ ូចោន ឱយដ្ពាបាល។ 

ជួនកាលពាបាលជា 

ជួនកាលពាបាលមិនជា។ 

 ូដចនឹះទ ាំងអនក្ជាំងឺ 

ទ ាំងដោក្ប្្ូដពរយទល់ ា្ំនិត្មិន រ

ងជាដធេ ី ូចដមាចដនាឹះដរ។ 

       មន សសដយើងរន់ដខាយរាំែ ត្។ 

ដរើសិនជាសត្េរ យមក្ពាំចាំណ៊ីយក្

ដៅបាត់្ 

្ឺដយើងមិនអាច ដណា ើមយក្ចាំណ៊ី

ដនាឹះប្ត្លរ់មក្វញិបានដ ើយ។ 

ដនឹះ ូចនរងរនទ លូររស់អល់ដ ឹះ 

ដ លប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 



 

 

 

چ 

تَِمعُوا  َمثَل    ُضِربَ      النَّاسُ   يَاأَيَُّها   إِنَّ   لَهُ   فَاس 

لُقُوا  لَن  للاَِّ   دُونِ   ِمن  تَد ُعونَ     الَِّذينَ   ذُبَاب ا  يَخ 

 

تََمعُوا   َولَوِ    َشي ئ ا  الذُّبَابُ   لُب ُهمُ يَس    َوإِن   لَهُ   اج 

تَنِقذُوهُ   لَّ  لُوب  الطَّاِلبُ    َضعُفَ   ِمن هُ   يَس    َوال َمط 

سورة الحج:     چ  ٧٣

٧٣                                                   

មនន័យថា : 

«ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 

ដ្បានដលើក្ឧទហរណ៍មួយ 

ចូរអនក្ប្ត្ង់ប្ត្តរ់សាា រ់នូវឧទហរណ៍

ដនឹះ។ ពិត្ប្បាក្  

ររូសាំណាក្ប្ពឹះដ លពួក្អនក្ក្ាំព ងរួ

ងសួងស ាំដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

ររូសាំណាក្ប្ពឹះទាំងដនាឹះមិនអាចរ

ដងក ើត្រ យមួយដក្ើត្ដរ 



 

 

 

ដរើដទឹះជាពួក្ដ្សហការោន ក៏្ដដ្ឋយ 

ក្៏ដធេ ីមិនដក្ើត្ដ រ។ 

ដរើសិនជារ យពាំយក្អេ ីព៊ីពួក្ដ្ 

ពួក្ដ្មិនអាច ដណា ើមយក្ព៊ីរ យម

ក្វញិបានដ ើយ។ ទាំងររូសាំណាក្ 

និងសត្េរ យ្ឺរន់ដខាយ ូចោន »។ 

       ដរើសិនជាអនក្មិនអាចសដប្ង្ហគ ឹះ

យក្មក្វញិបាននូវអេ ីដ លរ យបាន

ពាំយក្ដៅដនាឹះ 

ដត្ើអនក្មនអាំណាចអាចដធេ ីអេ ីបាន? 

(វាសនាររស់អនក្ 

ជ៊ីវតិ្ររស់អនក្ឋិត្ក្ន ុងក្ណាា រ់ន ររ

ស់អល់ដ ឹះ។ 

ដរឹះ ូងររស់អនក្ឋិត្ដៅចដនាា ឹះប្ម

មន ទាំងព៊ីរររស់ប្រង់។ 

ប្រង់អាចផ្លា ស់រត រូចិត្ាររស់អនក្ដពល



 

 

 

ណាក៏្បាន ត្តមដត្ប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យ

។ ជ៊ីវតិ្រស់ដៅ 

និងការសាា រ់ររស់អនក្ 

ឋិត្ក្ន ុងក្ណាា រ់ន ររស់ប្រង់។ 

សាំណាងលអ  

និងសាំណាងអាប្ក្ក្់ររស់អនក្ឋិត្ក្ន ុ

ងក្ណាា រ់ន ររស់ប្រង់។ ការក្ដប្មើក្ 

និងការដៅដសៃ ៀមររស់អនក្ 

សមា ៊ីររស់អនក្ប្រប្ពរត្ាដៅបាន 

ល ឹះប្ត្តដត្មនការអន ញ្ជា ត្ 

និងត្តមការប្បាថាន ររស់ប្រង់។ 

អនក្មិនអាចក្ដប្មើក្បាន 

ដលើក្ដលងដត្មនការអន ញ្ជា ព៊ីប្រង់

។ អនក្មិនអាចដធេ ីអេ ីបាន 

ដលើក្ដលងដត្ត្តមដសចក្ា ៊ីប្បាថាន ររ

ស់ប្រង់។ 



 

 

 

ដរើសិនជាអនក្ពរងដែអក្ដលើខល នួឯង 

្ឺអនក្ពរងដែអក្ដលើរ គ្លមន ក់្ដ ល

អសមត្ថភាព រន់ដខាយ 

ង្ហយធាា ក្់ខល នួក្ន ុងអាំដពើបារ។ 

ដរើសិនជាអនក្ពរងដែអក្ដលើអនក្ដែសង 

្ឺអនក្បានពរងដែអក្ដលើអនក្ដ លោា

នសិរធិអាំណាចរងកដប្ោឹះថាន ក្់ 

និងែាល់ែលប្រដយជន៍ 

មិនអាចដធេ ីឱយអនក្សាា រ់ 

មិនអាចដធេ ីអនក្រស់ 

ដហើយក៏្មិនអាចដធេ ីឱយអនក្រស់ដ ើងវ ិ

ញដ រ។ 

អនក្មិនអាចខេឹះអល់ដ ឹះជាមា ស់ 

សូមប៊ីមួយពប្ពិចដភនក្។ 

អនក្ប្ត្ូវរងខ ាំចិត្ាពរងដែអក្ចាំដពឹះប្រង់

ក្ន ុងមួយជ៊ីវតិ្ររស់អនក្ ប្្រ់ ដងា ើម



 

 

 

ដចញចូល ដរឿងរ៉ាវក្ន ុងចិត្ា 

និងខ្ជងដប្ៅ។ 

ប្រង់បានប្រទនពរជ័យសពេដររ

យ៉ា ង ល់អនក្។ 

ដត្អនក្ដររជាដធេ ីឱយប្រង់ដប្កាធខរង 

ដដ្ឋយអាំដពើបារ ោា នជាំដនឿ 

ត្បិត្ខល នួប្ត្វូការច្ចាំបាច់យ៉ា ងខ្ជា ាំងចាំ

ដពឹះប្រង់សប្មរ់ប្្រ់ដែនក្ទាំងអស់

។ ដត្អនក្ដររជាដភាច្ិត្ចាំដពឹះប្រង់ 

ដហើយរ៊ីវលិប្ត្លរ់ររស់អនក្នរងដៅរ

ក្ប្រង់ និង រដៅចាំដពឹះម ខប្រង់)។  

       ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 

ដដ្ឋយភាពរន់ដខាយ 

និងអសមត្ថភាពររស់អនក្ 

អនក្មិនអាចស ូ ប្ទ ាំនរងែលវបិាក្នន



 

 

 

អាំដពើបារររស់អនក្ដរ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

  اإِلنَسانُ   َوُخِلقَ   َعنُكم      يَُخفِّفَ   أَن  للّاُ   يُِريدُ 

 ٢٨النساء: چ   ٢٨  َضِعيف ا

មនន័យថា : 

«អល់ដ ឹះជាមា ស់សពវ ប្ពឹះរ័យចង់

សប្មលរនទ ុក្ ៏ធៃន់ព៊ីពួក្អនក្  ដហើ

យដ្រដងក ើត្មន សសជាសភាវៈដ លរ

ន់ដខាយ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់ប្រង់បានរញ្ជ នូពួ

ក្អនក្នាាំសារ 

ប្រទនប្ពឹះ្មព ៊ីរច ឹះមក្ រញ្ាត្ា ិចារ់ 

និងត្ប្មង់ែល វូ ល់អនក្។ 

ប្រង់បានរង្ហា ញនូវការរក្ប្សាយ 



 

 

 

ភសត ុត្តង សាក្ស៊ី 

និងអាំណឹះអាំណាងដែសងៗ។ 

អេ ីៗប្្រ់យ៉ា ងដ លប្រង់បានរង្ហា ញ

 ល់អនក្ 

ស រធដត្មនសញ្ជា ភសត ុត្តងរញ្ជា ក្់ព៊ី

ភាពដត្មួយររស់ប្រង់ ភាពជាមា ស់ 

និងភាពជាប្ពឹះដ លដ្ប្ត្ូវដោរព

សកាក រៈ។ 

រ៉ា ដនាអនក្ដររជារ ិដសធការពិត្ 

រចួដប្ជើសយក្ែល វូខ ស 

ដហើយយក្រិសាច

ជាមា ស់ដប្ៅព៊ីអល់ដ ឹះ 

ខាំប្ររងប្រដក្ក្ទាំងខ ស គ្ង។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

 ٥٤سورة الكهف: چ   ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   چ ڀ



 

 

 

មនន័យថា : «ពិត្ណាស់ 

មន សសជាសភាវៈដ លពូដក្ដឈាា ឹះប្រ

ដក្ក្ដប្ចើនជាងដ្»។  

ពរជ័យររស់អល់ដ ឹះដ លអនក្ក្ាំព 

ងដសាយស ខត្តាំងព៊ីដ ើម ល់ចរ់ 

បានដធេ ីឱយអនក្ដភាចខល នួ។ 

ជា ាំរូងអនក្ប្ត្វូរំឭក្ដ ើងវញិថា 

អនក្ដក្ើត្មក្ព៊ីត្ាំណក្់ររក្កាម។ 

រ៊ីវលិប្ត្លរ់ររស់អនក្្ឺរដតា ក្ន ុង ៊ី 

ដហើយរ៊ីរស់ដ ើងវញិដៅនែៃររដោក្ 

ជួនដៅឋានសួ ៌្ា ឬដៅឋាននរក្។ 

អល់ដ ឹះបានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

فَإِذَا  فَة  نُّط    ِمن  َخلَق نَاهُ    أَنَّا   اإِلنَسانُ      يَرَ   أََولَم  

بِين    َخِصيم    ُهوَ      َمثَل     لَنَا  َوَضَربَ   ٧٧  مُّ

يِي  َمن    قَالَ   َخل قَهُ    َونَِسيَ  َرمِ   َوِهيَ   ال ِعَظامَ   يُح 



 

 

 

يِيَها  قُل     ٧٨  يم لَ   أَنَشأََها  الَِّذي  يُح  ة    أَوَّ وَ   َمرَّ

: سورة يسچ   ٧٩   َعِليم  َخل ق        بُِكلِّ   ُهوَ 

٧٩ - ٧٧ 

មនន័យថា : 

«ដត្ើមន សសមិនដឃើញដរឬថា 

ដយើងបានរដងក ើត្ររូដ្ព៊ីត្ាំណក្់ររក្

កាម 

ប្សារ់ដត្ដ្កាា យដៅជាអនក្ដ លពូ

ដក្ដឈាា ឹះប្រដក្ក្យ៉ា ងខ្ជា ាំងកាា ។ 

ដ្បានដលើក្ជាឧទហរណ៍ដ្ឋក្់ឱយ

ដយើង 

ដហើយដ្ដភាចព៊ីក្ាំដណើត្ររស់ខល នួឯ

ង។ ដ្និយយថា 

ដត្ើនរណាអាចរដងក ើត្ដប្ោង អ្ រងដ 

លរដ ឹះរលួយឱយរស់ដ ើងវញិបាន? 

មូហាំម៉ា ត្់ ចូរអនក្ប្បារ់ដ្ថា 



 

 

 

អនក្ដ លរដងក ើត្វាឱយរស់ដ ើងវញិ្ឺអន

ក្ដ លបានរដងក ើត្វាកាលព៊ី ាំរូង

ដនាឹះឯង»។ 

ប្រង់មនព រធិ រងអាំព៊ីរាល់ការរដងក ើត្

ទាំង យ»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះនទ លូ

ថា : 

ڤ    ڤ  ڤ  ڻ  ڻ  چ ٹ

 چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ

 ٨ - ٦سورة النفطار: 

មនន័យថា : 

«មន សសដោក្ទាំង យ! 

ដត្ើមនអេ ីដធេ ីឱយអនក្ប្ក្អឺត្

ប្ក្រមចាំដពឹះប្ពឹះជាមា ស់ររស់អនក្ ៏

មហដមត្តា ? 



 

 

 

ប្រង់ជាប្ពឹះដ លបានរដងក ើត្អនក្។ 

ប្រង់បានរដងក ើត្ររូសមបត្ា ិររស់អនក្

 ៏លអឥត្ដខ្ជា ឹះ ដហើយ

ប្រង់ដក្ត្ប្មង់អនក្។ 

ប្រង់រដងក ើត្អនក្ក្ន ុងររូលក្ខណៈណាមួ

យត្តមដត្ប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យ»។ 

       ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 

ដហត្ អេ ីបានជាអនក្ហមខល នួឯងព៊ី

ការ ររួងសួង 

ចរច្ចរជាមួយនរងអល់ដ ឹះ 

ដ ើមប៊ីឱយប្រង់សដប្ង្ហគ ឹះអនក្ព៊ីភាពខេឹះ

ខ្ជត្ សដប្ង្ហគ ឹះអនក្ឱយជាព៊ីជាំងឺ 

សដប្ង្ហគ ឹះអនក្ឱយរចួែ ត្ព៊ីដប្ោឹះភ័យ។ 

ប្រង់អភ័យដទស ល់អនក្ 

សដប្ង្ហគ ឹះអនក្ឱយរចួែ ត្ព៊ីដប្ោឹះថាន ក់្ 

សដប្ង្ហគ ឹះអនក្ព៊ីការដធេ ីអាំដពើបារ។ 



 

 

 

ប្រង់ជួយចងអ ុលរង្ហា ញែល វូដៅដពល

អនក្ទល់្ាំនិត្ និងវដងេងសាា រត្៊ី។ 

ចូរអនក្រួង

សួងស ាំឱយប្រង់សដប្ង្ហគ ឹះអនក្ព៊ីភាពអវ ិ

ជាា ។ ប្រង់ែាល់ស វត្ថ ិភាព ល់អនក្ 

ដៅដពលអនក្មនការភ័យខ្ជា ច។ 

ប្រង់អាណិត្ប្សោញ់អនក្ដៅដពលអន

ក្រន់ដខាយ។ប្រង់រដញ្ា ៀសអនក្ព៊ីស

ប្ត្វូឈាា នពន 

ដហើយប្រង់ប្រទន ល់អនក្នូវោភស

កាក រៈ 

ដ ើមប៊ីែគត់្ែគង់ ល់ជ៊ីវភាពរស់ដៅររ

ស់អនក្។ 

       ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 

ពរជ័យ ៏ធាំរាំែ ត្ររស់អល់ដ ឹះជា

មា ស់ ្ឺប្រង់បានប្រទន



 

 

 

ចាំដពឹះមន សសដោក្ 

រនាា រ់ព៊ីពរជ័យសាសនា 

្ឺពរជ័យប្បាជាា  

ដ ើមប៊ីឱយអនក្ដចឹះដរងដចក្រវាងអេ ីដ 

លមនប្រដយជន៍ 

និងអេ ីដ លដប្ោឹះថាន ក្់ 

ដចឹះដរងដចក្នូវអេ ីដ លអល់ដ ឹះបា

នរង្ហគ រ់ដប្រើ និងហមឃាត្់ 

ឱយសាគ ល់ព៊ីដោលរាំណង ៏ធាំ 

្ឺការដោរពសកាក រៈចាំដពឹះអល់ដ ឹះ

ជាមា ស់ដត្មួយ្ត់្។ 

ប្រង់ោា នន ្ូ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

ن  بُِكم  َوَما ا  َمسَُّكمُ   إِذَا  ثُمَّ   للّاِ   فَِمنَ     نِّع َمة     ّمِ

رُّ  أَُرون  فَإِلَي هِ   لضُّ         َكَشفَ   إِذَا   ثُمَّ   ٥٣  تَج 



 

 

 

رَّ     نُكم  فَِريق    إِذَا  َعنُكم      الضُّ ِركُ   بَِربِِّهم    ّمِ يُش 

 ٥٤ - ٥٣سورة النحل: چ    ٥٤  ون

មនន័យថា 

:«រាល់ពរជ័យដ លពួក្អនក្ររួលបា

ន្ឺមក្អាំព៊ីអល់ដ ឹះ។ រនាា រ់មក្ 

ដរើសិនជាដប្ោឹះថាន ក់្អេ ីមួយរ៉ាឹះពល់

 ល់ពួក្អនក្ 

្ឺពួក្អនក្យាំដសាក្អងេរក្រចាំដពឹះប្រ

ង់។ 

ល ឹះ ល់ដពលប្រង់សដប្ង្ហគ ឹះពួក្អនក្ឱយរ ួ

ចែ ត្ 

ប្សារ់ដត្មនមន សសមួយប្ក្មុក្ន ុងចាំ

ដណាមពួក្អនក្ 

ដររជាដោរពពហ ដរពចាំដពឹះប្ពឹះជា

មា ស់ររស់ពួក្ដ្ដៅវញិ»។ 



 

 

 

       ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 

ពិត្ណាស់ 

មន សសដ លមនប្បាជាា ដត្ងប្បាថាន

ចង់បាននូវអេ ីដ លខពង់ខពស់នែាែន រូ 

សអរ់ដខព ើមចាំដពឹះអេ ីដ លអារ់ឱន 

និងោា នដសចក្ា ៊ីនែាែន រូ 

ប្បាថាន ចង់យក្្ាំរតូ្តមរ គ្លលអ ៗ 

ប្រនពនែាថាា  

 ូចជាពួក្អនក្នាាំសារររស់ប្ពឹះ 

ពួក្អនក្មនក្ សលធម៌ា 

សេ ឹះដសេ ងខិត្ខាំ 

ដ ើមប៊ីប្រតិ្រត្ា ិត្តមពួក្ដ្។ 

ដរើសិនជាពួក្ដ្មិនអាចដធេ ីបាន

ដរ 

ដៅមនែល វូដ លពួក្ដ្ឈានដៅ 

ល់ដោលដៅ 



 

 

 

្ឺែល វូដ លអល់ដ ឹះជាមា ស់ចងអ ុលរ

ង្ហា ញ។ ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

يُ   فَاتَّبِعُونِي   للّاَ   تُِحبُّونَ              ُكنتُم    إِن  قُل  

بِب ُكمُ   ٣١سورة آل عمران: چ   للّاُ    ح 

មនន័យថា : 

«ដរើសិនជាពួក្អនក្ប្សោញ់អល់

ដ ឹះ ចូរប្រតិ្រត្ា ិត្តមខុ្ាំ 

្ឺអល់ដ ឹះប្រង់នរងប្សោញ់សពវ ប្ពឹះ

រ័យចាំដពឹះពួក្អនក្»។ 

       ដរើសិនជាដ្អន វត្ាបាន ូដច្ចន ឹះ 

អល់ដ ឹះប្រង់នរងយក្ដ្ដៅដ្ឋក្់ជា

មួយនរងពួក្ណាព៊ី ពួក្អនក្នាាំសារ 

ពួក្អនក្ពល៊ីជ៊ីវតិ្ 

ពួក្អនក្មនក្ សលធម៌ា។ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បាន

មនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

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

 ٦٩سورة النساء: چ   ڑ  ژ  ژ   ڈ 

មនន័យថា : 

«អនក្ណាដោរពប្រត្ិរត្ា ិចាំដពឹះអល់

ដ ឹះ និងអនក្នាាំសារររស់ប្រង់ 

្ឺនរងបានដៅជាមួយពួក្អនក្ដ ល

អល់ដ ឹះបានប្រទនពរជ័យ ល់ពួ

ក្ដ្ននពួក្ណាព៊ី ពួក្អនក្ដសាា ឹះប្ត្ង់ 

ពួក្អនក្ពល៊ីជ៊ីវតិ្ និងពួក្

អនក្មនក្ សលធម៌ា។ 

ពួក្ដ្រមួរស់ជាមិត្ាដមប្ត្៊ីភាពក្ន ុង

ឋានសួ ៌្ា»។ 



 

 

 

       ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 

ខុ្ាំចង់រូនាា នឱយអនក្ដៅមន ក់្ឯង 

ដហើយ្ិត្ពិច្ចរណាព៊ីការពិត្ដ ល

បានមក្ ល់។ 

សូមពិនិត្យដមើលអាំណឹះអាំណាង 

និងដសេងយល់ព៊ីភសត ុត្តងទាំង យ

។ ដរើអនក្្ិត្ដឃើញថា «ប្ត្រមប្ត្វូ» 

សូមអនក្ប្រកាន់ត្តមការពិត្ដនឹះច ឹះ

។ ចូរក្ ាំរ ក្ខល នួឯងជាទសក្រ 

និងជាចាំណារ់ខ្ជា ាំងននរាំដនៀមរមា

រ់ប្រនពណ៊ី។ 

ខល នួររស់អនក្មនត្នមាជាងអេ ីទ ាំង

អស់ ជាងន ្ូររស់អនក្ 

ជាង្ូប្សក្រររស់អនក្ 

ជាងដក្រមត្៌ាក្ជ៊ី ូនជ៊ីត្តររស់អនក្។ 

ពិត្ណាស់ 



 

 

 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានរូនាា នចាំដពឹះ

ពួក្អនក្ោា នជាំដនឿ 

និងជាំរ ញឱយពួក្ដ្ដជឿរ ក្ចិត្ាចាំ

ដពឹះប្រង់។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

   ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  چ

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ     ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ

 ٤٦سورة سبأ: چ    

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់ 

ចូរអនក្មនប្រសាសន៍ដៅកាន់ពួក្

អនក្រ ិដសធនរងជាំដនឿទាំងដនាឹះថា 

ខុ្ាំរូនាា នពួក្អនក្ឱយប្រកាន់យក្នូវ

ប្រការមួយ្ឺការប្រតិ្រត្ា ិចាំដពឹះអ

ល់ដ ឹះ ដដ្ឋយោន ព៊ីរនាក្់ 

និងមន ក្់ឯង 



 

 

 

រចួដហើយចូរអនក្្ិត្ពិច្ចរណាព៊ីសាថ ន

ភាពអនក្នាាំសារររស់ពួក្អនក្។ 

ដ្ព ាំដមន ក្ តួ្ល៊ីោ ូចពួក្អនក្ដច្ច

រប្រកាន់ដនាឹះដរ។ 

រ៉ា ដនា ដ្ប្ោន់ដត្ជាអនក្ដ្ឋស់ដត្ឿនពួ

ក្អនក្ម ននរងទរ ណក្មាននដភា ើងនរ

ក្ដក្ើត្ដ ើងចាំដពឹះ

ពួក្អនក្ដត្រ៉ា ដណាណ ឹះ»។ 

       ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 

ដៅដពលដ លអនក្ច ឹះចូលជាមួយប្ពឹះ 

អនក្នរងព ាំខ្ជត្រង់អេ ីដនាឹះដរ។ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូថា : 

چ 

  ڄ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ٿ

 ٣٩سورة النساء:  چ   ڄ  ڄ      ڄ



 

 

 

មនន័យថា : 

«ដត្ើមនដប្ោឹះថាន ក្់អេ ីដក្ើត្ដ ើងចាំ

ដពឹះពួក្ដ្ 

ដរើសិនជាពួក្ដ្មនជាំដនឿចាំដពឹះអ

ល់ដ ឹះ និងនែៃររដោក្ 

ប្រត្ិរត្ា ិអាំដពើលអ  

ចាំណាយប្រពយមួយចាំនួនដ លប្រង់បា

នប្រទន ល់ពួក្ដ្។ 

អល់ដ ឹះ រងចាស់អាំព៊ីពួក្ដ្»។ 

       ដោក្អ ិរនូកាដសៀរ 

បានរក្ប្សាយថា : 

«ដត្ើមនអេ ីដប្ោឹះថាន ក់្ ល់ពួក្ដ្? 

ដរើសិនជាពួក្ដ្មនជាំដនឿចាំដពឹះអ

ល់ដ ឹះ និងនែៃររដោក្ 

ដ ើរត្តមែល វូលអ  

មនជាំដនឿចាំដពឹះអល់ដ ឹះ។ 



 

 

 

សងឃរមចាំដពឹះការសនាររស់ប្រង់

ដៅនែៃររដោក្ 

សប្មរ់អនក្ដ លបានសាងក្ សលធ

ម៌ា។ ររចិ្ចា ្ 

ប្រពយខា ឹះដ លអល់ដ ឹះបានប្រទន 

ល់ររូដ្ 

ក្ន ុងែល វូដ លអល់ដ ឹះសពវ ប្ពឹះរ័យ។ 

ប្រង់ រងចាស់ព៊ីរាំណងប្បាថាន ររស់ពួ

ក្ដ្លអអាប្ក្ក្់។ 

ប្រង់ រងចាស់ព៊ីនរណាដ លសក្ា ិសម

នរងររួលបានការចងអ ុលរង្ហា ញ 

ដហើយប្រង់នរងចងអ ុលរង្ហា ញ ល់ររូ

ដ្។ 

ប្រង់ដធេ ីឱយអនក្ដនាឹះែារភាា រ់នរងអាំ

ដពើលអ  

ដ ើមប៊ីឱយប្រង់សពវ ប្ពឹះរ័យចាំដពឹះររូ



 

 

 

ដ្។ 

ប្រង់ រងចាស់ព៊ីអនក្ដ លសក្ា ិសមនរ

ងដ ញដចញ និងដបាឹះរង់ដច្ចល។ 

 ូដចនឹះ 

អនក្ណាដ លប្រង់បានដ ញដចញព៊ី

ទេ រររស់ប្រង់ ្ឺដ្ចាស់ជាខ្ជត្រង់ 

ខក្រាំណងទាំងក្ន ុងដោក្៊ីយ៍ 

និងដៅររដោក្»។ 

ការចូលសាសនាឥសាា មររស់អនក្មិ

នបានរារាាំងអនក្ព៊ីអេ ីដ លអនក្ចង់

ដធេ ី 

ឬចង់ររួលយក្នូវអេ ីដ លប្រង់បាន

អន ញ្ជា ត្ដនាឹះដរ។ 

ដត្ប្រង់ដែមទាំងែាល់ែលរ ណយចាំ

ដពឹះអនក្រាល់ការង្ហរដ លអនក្ដធេ ីក្ន ុង

រាំណងចង់បានែលរ ណយព៊ីប្រង់។ 



 

 

 

 បិត្ការង្ហរដនាឹះជាប្រដយជន៍ដោក្៊ី

យ៍ 

ដធេ ីឱយអនក្មនប្រពយសមបត្ា ិសត ុក្សា មភ  

ឬដ ើងរ ណយសក្ា ិ ឬមនក្ិត្ា ិយស។ 

ជាការពិត្ណាស់ 

រាល់ការង្ហរអេ ីដ លចារ់អន ញ្ជា ត្ 

ដហើយអនក្ដធេ ីវាដដ្ឋយ្ិត្ថា 

វាប្្រ់ប្ោន់សប្មរ់អនក្ 

មិនច្ចាំបាច់ដៅដធេ ីអាំដពើខ សចារ់

ដនាឹះ 

្ឺអនក្នរងររួលបានែលរ ណយ។ 

អនក្នាាំសារមូហាំម៉ា ត្់មនប្រសាសន៍

ថា : 

) وفي بضع قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

أحدكم صدقة قال قالوا يا رسول هللا أيأتي أحدنا 

شهوته يكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها 



 

 

 

في الحرام أكان عليه فيها وزر وكذلك إذا 

مسند  وضعها في الحلل كان له فيها أجر (

 اإلمام أحمد

មនន័យថា : 

«ការរមួរមួរក័្ររស់ពួក្អនក្ក៏្ជាការ

ដ្ឋក្់ទនដ រ។ ពួក្ដ្សួរថា រពិប្ត្

អនក្នាាំសារររស់អល់ដ ឹះ 

ដត្ើប្ោន់ដត្រមួរក័្ជាមួយប្រពនធក៏្ម

នែលរ ណយដ រដមនដរ? 

ោត់្បានមនប្រសាសន៍ថា 

ដត្ើពួក្អនក្យល់យ៉ា ងដម៉ាចដ រ 

ដរើសិនជាដ្ដៅប្រប្ពរត្ាអាំដពើែិត្? 

ដត្ើដ្ររួលបានបារដ រដរ? 

 ូចោន ដ រ 

ដរើដ្រាំដពញត្ណាា ត្តមអេ ីដ លចារ់



 

 

 

អន ញ្ជា ត្ 

្ឺដ្ររួលបានែលរ ណយ»។ 

       ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 

ពួក្អនក្នាាំសារបានពាំនាាំមក្នូវការ

ពិត្។ 

ពួក្ដ្បានែាល់ជូននូវអេ ីដ លជារាំ

ណងប្បាថាន ររស់អល់ដ ឹះ។ 

មន សសប្ត្ូវការជាច្ចាំបាច់ក្ន ុងការសាគ

ល់ចារ់រញ្ាត្ា ិររស់អល់ដ ឹះ 

ដ ើមប៊ីឱយ ាំដណើរជ៊ីវតិ្ររស់ដ្ឋិត្ដៅ

ក្ន ុងចក្ខ ុ វសិ័យចាស់ោស់ ដហើយដៅ

នែៃររដោក្ឋិត្ក្ន ុងចាំដណាមពួក្អន

ក្ដ លដជា្ជ័យ។ 

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លថា : 



 

 

 

چ 

ُسولُ    َجاءُكمُ   قَد    النَّاسُ   يَاأَيَُّها   ِمن  بِال َحقِّ   الرَّ

بُِّكم   ا  فَآِمنُوا    رَّ فُُروا    َوإِن  لَُّكم    َخي ر  ِ   فَإِنَّ    تَك    ِِلَّ

ِض   اَواتِ السَّمَ   فِي  َما ا  للّاُ   َوَكانَ   َواألَر    َعِليم 

ا  ١٧٠سورة النساء: چ    ١٧٠  َحِكيم 

មនន័យថា : 

«ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 

ពិត្ណាស់ 

អនក្នាាំសារដ លនាាំការពិត្ព៊ីប្ពឹះ

ជាមា ស់ររស់ពួក្អនក្បានមក្ ល់ពួ

ក្អនក្ដហើយ។ ចូរពួក្អនក្មនជាំដនឿ 

្ឺជាការប្រដសើរសប្មរ់ពួក្អនក្។ 

ដរើសិនជាពួក្អនក្ប្រឆ្ាំងជាំទស់ 

ជាការពិត្ណាស់សប្មរ់អល់ដ ឹះ 

្ឺអេ ីៗដ លដៅដលើដមឃទាំងប្បាាំព៊ីរ

ជាន់ និងដែន ៊ី 



 

 

 

ដហើយអល់ដ ឹះមហ រងប្រក្រ

ដដ្ឋយ្ត្ិរណឌ ិត្»។  

អល់ដ ឹះជាមា ស់បានមនប្ពឹះរនទ ូ

លដរៀត្ថា : 

چ 

  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ

سورة چ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ    چ

 ١٠٨يونس: 

មនន័យថា : «មូហាំម៉ា ត្់ 

ចូរអនក្ប្រសាសន៍ថា 

ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 

ដសចក្ា ៊ីពិត្ព៊ីប្ពឹះជាមា ស់ររស់ពួក្អន

ក្បានមក្ ល់ពួក្អនក្ដហើយ។ 

 ូដចនឹះអនក្ណាចង់ររួលយក្នូវការ

ចងអ ុលរង្ហា ញ 



 

 

 

្ឺដ្ររួលការចងអ ុលរង្ហា ញសប្មរ់

ខល នួឯង ដហើយអនក្ណាចង់វដងេង 

្ឺដ្ជាអនក្ដធេ ីឱយខល នួឯងវដងេង។ 

ខុ្ាំព ាំដមនជាអនក្ររួលខ សប្ត្វូចាំដពឹះ

ពួក្អនក្ដនាឹះដរ»។ 

       ដនមន សសដោក្ទាំង យ! 

ដរើសិនជាអនក្ចូលឥសាា ម 

អនក្ោា នែាល់ែលប្រដយជន៍ ល់

នរណាមន ក្់ដប្ៅព៊ីខល នួឯងដនាឹះដរ   

ដហើយដរើសិនជាអនក្ោា នជាំដនឿអនក្

នរងោា នរងកដប្ោឹះថាន ក្់ ល់នរណា

មន ក្់ដប្ៅព៊ីខល នួឯងដនាឹះដ រ។ 

ពិត្ណាស់ 

អល់ដ ឹះមិនប្ត្វូការមន សសដោក្

ដនាឹះដរ។ 

ោា នអាំដពើបារររស់រ គ្លណាមន ក្់



 

 

 

ដធេ ីឱយប្រង់ររួលរងដប្ោឹះថាន ក្់ 

ដហើយោា នការដោរពប្រត្ិរត្ា ិររស់

នរណាមន ក្់ដធេ ីឱយប្រង់ររួលបានប្រ

ដយជន៍ដនាឹះដ រ។ 

មិនមននរណាមន ក្់ប្រប្ពរត្ាបារក្

មា ដហើយ

ោា ននរណាដោរពប្រត្ិរត្ា ិបានស

ដប្មច 

ដលើក្ដលងមនការអន ញ្ជា ត្ព៊ីប្រង់។ 

ជាការពិត្ណាស់ 

ប្រង់បានមនប្ពឹះរនទ លូត្តមរយៈប្រ

សាសន៍ររស់ណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់ថា : 

عن أبي ذرعن النبي صلى هللا عليه وسلم فيما 

روى عن هللا تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي 

إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 

محرما فل تظالموا يا عبادي كلكم ضال إل من 



 

 

 

كم جائع إل هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كل

من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم 

عار إل من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي 

إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 

جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن 

تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 

إنسكم فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم و

وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما 

زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم 

وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 

رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا 

عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 

في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 

نقص ذلك مما عندي إل كما ينقص مسألته ما 

المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي 

أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 

خيرا فليحمد هللا ومن وجد غير ذلك فل يلومن 

 إل نفسه



 

 

 

មនន័យថា : « 

ដនខុ្ាំរដប្មើររស់ដយើង! 

ដយើងបានដ្ឋក្់ចារ់ហមអាំដពើអយ 

ត្ា ិធម៌ាចាំដពឹះខល នួដយើងផ្លា ល់ 

ដហើយដយើងបានហមចាំដពឹះពួក្អនក្

។  ូដចនឹះ 

ចូរអនក្ក្ ាំប្រប្ពរត្ាអាំដពើអយ ត្ា ិធម៌ាចាំ

ដពឹះោន ឱយដសាឹះ។ 

ដនខុ្ាំរដប្មើររស់ដយើង! 

ពួក្អនក្ទាំងអស់ោន ស រធដត្វដងេង 

ដលើក្ដលងដត្អនក្ដ លដយើងបានច

ងអ ុលរង្ហា ញ ល់ដ្។  ូដចនឹះ 

ចូរអនក្រួងសួងស ាំការចងអ ុលរង្ហា ញ

ដនឹះព៊ីដយើង ដយើង

នរងែាល់ការចងអ ុលរង្ហា ញ ល់អនក្។ 

ដនខុ្ាំរដប្មើររស់ដយើង! 



 

 

 

ពួក្អនក្ទាំងអស់ោន ស រធដត្ដប្សក្ឃាា

ន 

ដលើក្ដលងអនក្ដ លដយើងបានែាល់ចាំ

ណ៊ីអាហរ ល់ដ្។  ូដចនឹះ 

ចូរអនក្រួងសួងស ាំចាំណ៊ីអាហរព៊ីដយើ

ង ដយើងនរងែាល់ឱយពួក្អនក្។ 

ដនខុ្ាំរដប្មើររស់ដយើង! 

ពួក្អនក្ទាំងអស់ោន ស រធដត្ោា នស

ដមាៀក្រាំពក្់ 

ដលើក្ដលងដត្អនក្ដ លដយើងបានែា

ល់សដមាៀក្រាំពក្់ ល់ដ្។  ូដចនឹះ 

ចូរអនក្រួងសួងស ាំសដមាៀក្

រាំពក្់ព៊ីដយើង 

ដយើងនរងែាល់សដមាៀក្រាំពក់្ ល់ពួ

ក្អនក្។ ដនខុ្ាំរដប្មើររស់ដយើង! 

ពួក្អនក្ដធេ ីខ សទាំងយរ់ទាំងនែៃ 



 

 

 

ដហើយដយើងអភ័យដទសឱយទាំងអស់

 ល់ពួក្អនក្។  ូដចនឹះ 

ចូរអនក្ស ាំការអភ័យដទសព៊ីដយើង 

ដយើងនរងអភ័យដទសឱយអនក្។ 

ដនខុ្ាំរដប្មើររស់ដយើង! 

ពួក្អនក្មិនអាចរងកដប្ោឹះថាន ក់្ ល់

ដយើងដនាឹះដរ។ 

ដនខុ្ាំរដប្មើររស់ដយើង! 

ពួក្អនក្មិនអាចែាល់ែលប្រដយជន៍

អេ ី ល់ដយើងដនាឹះដរ។ 

ដនខុ្ាំរដប្មើររស់ដយើង! 

ដរើសិនជាអនក្ជាំនាន់ម ន 

និងអនក្ជាំនាន់ដប្កាយ ទាំងមន សស 

និងជិន(រង់រត្់)កាា យជាខុ្ាំរដប្មើ

ដ លមនចិត្ាដកាត្ខ្ជា ចជាងដ្រាំ

ែ ត្ 



 

 

 

្ឺោា នដក្ើនអេ ី ល់ឫរធិអាំណាចររស់

ដយើងដនាឹះដរ។ ដនខុ្ាំរដប្មើ

ររស់ដយើង! 

ដរើសិនជាអនក្ជាំនាន់ម ន 

និងអនក្ជាំនាន់ដប្កាយទាំងមន សស 

និងជិន(រង់រត្់)កាា យជាខុ្ាំរដប្មើ

ដ លមនចិត្ាអាប្ក្ក្់ជាងដ្រាំែ ត្ 

្ឺោា នខ្ជត្រង់អេ ី ល់ឫរធិអាំណាចរ

រស់ដយើងដនាឹះដ រ។  ដនខុ្ាំរដប្មើររស់

ដយើង! ដរើសិនជាអនក្ជាំនាន់ម ន 

និងអនក្ជាំនាន់ដប្កាយទាំងមន សស 

និងជិន(រង់រត្់) រប្រមូលែត ុាំោន

ដៅក្ដនាងដត្មួយ 

រួងសួងស ាំព៊ីដយើង 

ដយើងនរងែាល់ឱយដ្មន ក្់ៗត្តមសាំ

ដណើស ាំររស់ដ្ 



 

 

 

ដហើយដនឹះព ាំបានដធេ ីឱយដយើង

បាត់្រង់អេ ីរនា ិចព៊ីអេ ីដ លដយើងម

នដនាឹះដរ។ 

វាមិនខ សអេ ីព៊ីការយក្មជ ុលដៅប្ជល

ក់្ក្ន ុងររក្សម ប្រដនាឹះដ រ។ 

ដនខុ្ាំរដប្មើររស់ដយើង! 

ត្តមពិត្ការប្រត្ិរត្ា ិទ ាំង យ 

ប្ោន់ដត្ជាអាំដពើររស់ពួក្អនក្ 

ដយើងក្ត់្ប្ត្តរ ក្ឱយពួក្អនក្។ 

រនាា រ់មក្ 

ដយើងនរងត្រសនងជូនពួក្អនក្វញិ។ 

 ូដចនឹះ ដរើអនក្ររួលបានលអ  

ចូរអនក្ រង  ្ណចាំដពឹះអល់ដ ឹះ 

ដហើយនរណាររួលបានដែសងដប្ៅព៊ី

ដនឹះ 



 

 

 

ចូរអនក្ក្ ាំសា ៊ីរដនាា សឱយអនក្ណាដែសង 

ដប្ៅព៊ីខល នួឯងឱយដសាឹះ»។ 

       សូមអរ្ ណចាំដពឹះអល់ដ ឹះជា

ប្ពឹះជាមា ស់ននសក្លដោក្ទាំងមូល 

សូមសិរសួីសា ៊ីដក្ើត្មនចាំដពឹះអនក្នាាំ

សារ ៏ឧត្ត ុងគឧត្ាម្ឺណាព៊ីមូហាំម៉ា ត្់

។ សូមជូនពរ ល់ប្ក្មុប្្ួសារ 

និងពួក្សហការរីរស់ោត់្ទាំងអស់

ោន ។ 
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