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ក្នងុគរឹះនាមអលគ់ ឹះមហាគមត្តា  មហាក្រណុា 
អារមភក្ថា 

ការសរសសើរទាំងឡាយសម្រាប់អល់សឡាោះជាាា ស់ដែលម្ររង់បាន
បញ្ជូនអនកនាំសារពាំនាំមកជាមួយនវូការចងអុលបហាញ និ នសងសាសនែ៏
ពសតម្របាកែ។ិ ការសរសសើរសម្រាប់អល់សឡាោះជាាា ស់ដែលម្ររង់បាន
បសងក ើតពួកសយើងកនងុចាំសោមពួកអនកសែើរតាមអនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់។ិ
ការសរសសើរសម្រាប់អល់សឡាោះជាាា ស់ដែលម្ររង់បានម្របទនពរជយ័
ែល់ពួកសយើងិ បសងក ើតពួកសយើងជាពួកអនកដែលម្របកាន់ខ្ជជ ប់នវូការ
ចងអុលបហាញ និ ស ើយជាអនកដែលអាំពវនវមនសសសលសកកសៅកាន់ាគ៌ា
ែម៏្រតមឹម្រតូវរបស់ម្ររង់។ 

សូមសច្ចា ថាិ គា នម្រពោះជាាា ស់ដែលម្រតវូសគរពសកាក រៈយ៉ា ងពសត
ម្របាកែិ សលើកដលងដតអល់សឡាោះជាាា ស់មួយគត់។ិ ម្ររង់គា នអនកស 
ការ។ិ ម្ររង់ជាម្រពោះរបស់មនសសសលជាំនន់សែើមនសងមនសសសលជាំនន់សម្រកាយ។ិ
ម្ររង់ជាម្រពោះដែរកាសមឃិ នសងដែនែ។ីិ មនសសសលលអនសងមនសសសលអាម្រកក់ឱនិ
លាំសទនចាំសពោះម្ររង់ិ ស ើយចកខទុាំងឡាយជាសាកសលីសម្រាប់ភាព
យសតត សធម៌ាិ នសងកតសីមតាត ករសោរបស់ម្ររង់។ម្ររង់ម្របទនការចងអុលបហាញ ន
ចាំសពោះអនកដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័ិ សៅកាន់ាគ៌ាែម៏្រតមឹម្រតវូ។ិ ម្ររង់ប
សញ្ជៀសពាីគ៌ារបស់ម្ររង់ម្របកបសោយភាពយសតត សធម៌ាិ ចាំសពោះជនដែល
សកតសសមនងឹររួលនវូទរសណកមាែអ៏មតៈ។ិ សូមសច្ចា ថាមូហាំា៉ា ត់ជា
បសម្រមើនសងជាអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះ(សូមសនត សិ ភាពសកើតានចាំសពោះ
សកក)។ិ គត់បានពលីជវី សតកនងុការតស ូិ អត់ធាត់ិ នសងអាំពវនវមនសសសល
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សកកសៅកាន់ាគ៌ារបស់ម្រពោះជាាា ស់សៅម្រគប់រសសរ។ីិ គត់បានអាំពវ
នវមនសសសលិ ឱយមករកជយ័ជាំនោះិ នសងការតស ូ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់
បានម្របទនលកខណៈពសសសសែឧ៏តតងុគឧតតមែល់គត់ដែលមសនអាចពណ៌ា
នបាន។ិ ម្ររង់បានរកាចាប់សាសនរបស់ម្ររង់ិ ិ ឱយឋសតសែរគង់វងសល
រ ូតែល់ថ្ែៃបរសកកិ នសងពួកអនកអាំពវនវដែលកាន់រង់ជយ័របស់
សកក(មូហាំា៉ា ត់)រ ូតែល់ថ្ែៃអវសានថ្នសកកយ៍ី។ិ សៅដតាន
មនសសសលមួយម្រកសមថ្នពួកអនកានជាំសនឿិ ដែលសែើរតាមសចាភាពបនតនវូ
ការគាំម្ររ។ិ គា ននរោាន ក់អាចបងកសម្រគោះថាន ក់ិ បងកភាពអាា៉ា ស់ិ នសង
ម្របឆាំងនងឹពួកសគិ ខណៈដែលពួកសគម្របកាន់ខ្ជជ ប់នវូសចាភាពិ ម្របតសបតត ស
នវូសករែាំដណលរបស់អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់(សូមសនត សភាពសកើតាន
ចាំសពោះសកក)។ិអល់សឡាោះបានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک    چ

 ٨٠١يوسف:  چگ  گ  
ាននយ័ថាិ :ិ ដន!មូហាំា៉ា ត់ិ ចូរម្របាប់ពួកសគថាិ :«ិ សនោះជាាគ៌ារបស់
ខុ្ាំ។ិ ខុ្ាំអាំពវនវសៅរកការសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះសោយានភ
សតុតាងចាស់កស់។ិរបូខុ្ាំន សងអនកដែលតាមខុ្ាំ»។ិ 

សបសកមារបស់សកកមូហាំា៉ា ត់(សូមសនត សភាពសកើតានចាំសពោះ
សកក)ិ គអឺាំពវនវអនកដែលវសងវងសៅរកការចងអុលបហាញ និ ស ើយ
ោស់សតឿនពួកសគឱយានការម្របសងម្របយ័តនពភីាពវ សនសអនតរាយ។ិ អប់រាំ
មនសសសលឱយស្សកន់សពនចសតតចាំសពោះអវ ីដែលជាកមាសសរធ សរបស់អល់សឡាោះ
ជាាា ស់។ិ កស ាំឱយពួកសគសធវ ើែចូពួកាា ស់គមព ីរដែលម្ររង់បានសនានងឹពួក
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សគិស ើយពួកសគដបរជាកបត់កសចាសនាិសធវ ើជាមសនែងឹិមសនឮ។ិអល់សឡាោះ
ជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

 ٧٨١سورة آ ل معران:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ាននយ័ថាិ :ិ «ដនិ មូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអនករាំឭកិ ខណៈដែលអល់សឡាោះជា
ាា ស់បានសនានងឹពួកអនកដែលម្ររង់បានម្របទនគមព ីរែល់ពួកសគ(ពួកជវ ី
 វនសងម្រគសឹាទ ន)»។ិ ពួកជវ ីវររួលបានគមព ីរតាវរ៉ាតនសងពួកម្រគសឹាទ នររួល
បានគមព ីរអស សនជលីិ សែើមបីពួកសគអនសវតតតាមគមព ីរទាំងពរីិ ម្រពមទាំងបក
ម្រសាយបញ្ជជ ក់ម្របាប់មនសសសលពខីលមឹសារកនងុគមព ីរទាំងសនោះ។ិ ពួកសគពសាំម្រតវូ
កក់បាាំងសរឿងសនោះស ើយ។ិដតពួកសគបានសបាោះបង់កសចាសនាសនោះិោក់ពី
សម្រកាយខនងរបស់ពួកសគ។ិ ពួកសគបតូរកសចាសនាសនោះនងឹែលម្របសយជន៍
បនត សចបនតចួ។ិសនោះជាការជួនែរូែអ៏ាម្រកក់ជារបីាំែសត។ 

ជាបឋមអនកដែលសធវ ើការសបាោះពសមពែាយសសៀវសៅឥសាល មនសងការ
បកដម្របសសៀវសៅទាំងសនោះនងឹែងឹអាំពរីាំ ាំ ថ្នតម្រមូវការសសៀវសៅ
សម្រាប់អាំពវនវពួកអនកមសនដមនមូសលីមិ សៅកាន់សាសនឥសាល ម។ិ
សសៀវសៅដែលបហាញ នអាំពឥីសាល មអាចានសម្រចើនិ សទោះសោយសសងខបិ
ឬពសសាត រ។ិកប៏៉ាសដនតសសៀវសៅទាំងសនោះអាចនងឹមសនស ល្ ើយតបនងឹល័កខខណ័ឌ ិ
ដែលសគទមទរកនងុការអាំពវដបបសនោះសរិពសីម្រពោះសសៀវសៅខលោះសរៀបចាំ
សម្រាប់ពួកមូសលីមិ ពសាំដមនកនងុបាំណងសម្រាប់ពនយល់ែល់ពួកអនកមសន
ដមនមូសលីមស ើយ។សសៀវសៅខលោះសរៀតនសយយពសសាត រពបីញ្ជ សែសលងៗថ្ន
ការសគរពសកាក រៈដែលមសនសមស្សបសម្រាប់ពួកអនកមសនដមនមូសលីម។ិ
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ជួនកាលសសៀវសៅខលោះិនសយយពមី្របធានបរដែលមសនអាចែកស្សង់យក
ជាម្របសយជនអ៍វ ីបនត សចសសាោះស ើយ។ 

ជាការពសតោស់ិ នយកោា នសបាោះពសមពែាយថ្នម្រកសួងកសចាការ
ឥសាល មិ សាសនធម៌ាិ នសងការែសលពវែាយបានយកចសតតរសកោក់ចាំសពោះកសចា
ការសនោះិ តាាំងពយូីរោស់មកស ើយ។ិ កប៏៉ាសដនតសៅពសាំទន់ានការស ល្ ើយ
តបនងឹតម្រមូវការរបស់ម្រកសួងសៅស ើយិ ស ើយនយកោា នសបាោះពសមព
ែាយកម៏សនបានសម្រមួលែល់ពួកសយើងខុ្ាំកនងុការចសោះកសចាសនាសែើមបីសរៀប
ចាំសសៀវសៅសនោះស ើង។មា៉ា ងសរៀតិ សយើងបានបហាញ នការហាញរសនោះែល់
អនកជាំននមួយចាំននួ។ិ កប៏៉ាសដនតានឧបសគគជាសម្រចើនិ សធវ ើឱយរាាំងសទោះែល់
ការហាញរសនោះ។ិម្របដ លសរឿងសនោះសោយសារដតានអាំសពើបាបសម្រចើនសពកិ
នសងានការសធវសម្របដ សកនងុការម្របណស ប័តនច៍ាំសពោះអល់សឡាោះ។ 

ពមួីយថ្ែៃសៅមួយថ្ែៃិានសសៀវសៅមកែល់ពួកសយើងខុ្ាិំ ពពួីកអនក
ចូលឥសាល មែា ីៗ ិ ឬមជឈមណឌ លឥសាល មបានសសនើសសាំឱយខ្ជងសយើងខុ្ាំែតល់ជា
សសៀវសៅសម្រាប់បកដម្របដែលសមស្សបសម្រាប់អនកមសនដមនឥសាល ម។ិ
សយើងខុ្ាំកប៏ានម្រកស កសមើលម្រគប់រកីដនលងិ ដតគា នសឃើនសសៀវសៅអវីគួរ
ោក់ជូនពួកសគបកដម្របសសាោះ។ិ ពួកសយើងខុ្ាំានអារមាណ៍រសាប់រសល់
សៅមសនសសខិ សម្រពោះសោយសារអសមតថភាពិ កនងុការែតល់ចាំសណោះែងឹអាំពី
ចាប់របស់អល់សឡាោះិតាមរយៈអតថបរសសៀវសៅសសងខបខល ីៗ ។ 

បនទ ប់មកិ ខុ្ាំយល់ថាិ ការពនារសពលពមួីយថ្ែៃសៅមួយថ្ែៃិ ជា
គសណវ សបតត សដែលមសនហាញយនងឹែសតរលត់ិ ស ើយកតសីងឃឹមនសងការរង់ច្ចាំអវ ី
ដែលគា នគជឺាអាំសពើលៃង់សលល ។ិ មា៉ា ងសរៀតសយើងគា នសលសអវីនងឹបដណត
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តបសោត យដបបសនោះសរៀតសរ។ិ ខុ្ាំកប៏ានថាវ យបងគាំបួងសួងសសាំការ
សសម្រមចពអីល់សឡាោះជាាា ស់ិ សសាំការគាំម្ររនសងសសម្រមចសជាគជយ័ពមី្ររង់
កនងុការសរសសរសសៀវសៅសែើមបីបាំសពននវូភាពខវោះចសនល ោះសនោះិ សទោះវាជា
ការសធវ ើបសោត ោះអាសននកស៏ោយ។ិ កតសី្សថ្មរបស់សយើងគង់នងឹបាន
សសម្រមចែរាបោសយើងសពនចសតតិ ស ើយខុ្ាំមសនហ នអោះអាងថាិខុ្ាំររួល
បានសជាគជយ័ចាំសពោះសគលបាំណងរបស់ខុ្ាំសនោះសរ។ិ កប៏៉ាសដនតិ ខុ្ាំនងឹពា
យមម្រតសួម្រតាយែលូវិ សែើមបីឱយអនកជាំនន់សម្រកាយសាថ បនែលូវសនោះឱយកាន់
ដតលអ។ិ ខុ្ាំជាអនកបណតុ ោះម្រគប់ពូជិ ស ើយពួកសគជាអនកសម្រសាចរកឹឱយរកី
លូតកស់។ 
ិិិិិខុ្ាំបានពាយមតាមលរធភាពកនងុការបហាញ នសោយសសងខបអាំពឥីសាល
មកនងុសសៀវសៅសនោះតាមរយៈការពនយល់អាំពមូីលោា នម្រគោឹះិ នសងសគល
ការណ៍សាំខ្ជន់ៗកនងុឥសាល មិ រមួជាមួយបញ្ជ ច្ចាំបាច់មួយចាំននួដែល
ទមទរការពនយល់បកម្រសាយបដនថមិ សៅសពលសធវ ើការែសលពវែាយអាំពី
ឥសាល ម។ 

កនងុសាន ថ្ែសនោះខុ្ាំបានសលើកស ើងអាំពអីតថបររូសៅិ ែចូជានសយយ
អាំពែីាំណឹងបញ្ជូនមូសអើសិសៅកាន់ម្របសរសសយដមន។ិកាលសនោះិអនកនាំ
សាររបស់អល់សឡាោះបានានម្របសាសនស៍ៅកាន់គត់ថាិ: 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم 

إلى شهادة أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمنهم أن 

ي كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك هللا افترض عليهم خمس صلوات ف

فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ... ( 

 صحيح مسلم. 
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ាននយ័ថាិ:ិ«ម្របាកែោស់ិអនកនងឹសៅជួបមនសសសលមួយម្រកសមិដែលជា
អនកកាន់សាសនម្រគសឹាទ ន។ិ ចូរអនកអាំពវនវពួកសគសៅរកពកយសច្ចា ថាិ
គា នម្រពោះជាាា ស់សរិ សលើកដលងដតអល់សឡាោះិ ស ើយម្របាប់ថាិ ខុ្ាំជាអនក
នាំសាររបស់អល់សឡាោះ។ិ សបើសសនជាពួកសគសាត ប់តាមអនកិ ចូរម្របាប់ពួក
សគថាិ ិ ិ ិអល់សឡាោះបានបហាញគ ប់ពួកសគឱយថាវ យបងគាំមួយថ្ែៃមួយយប់ម្របាាំ
ែង។ិសបើសសនជាពួកសគម្រពមម្របតសបតត សតាមអនកិចូរម្របាប់ពួកសគថាិិិិអល់
សឡាោះជាាា ស់បានោក់កាតពវកសចាសលើពួកសគឱយបរ សច្ចា គម្ររពយសមបតត ស
សោយែកយកពពួីកអនកានិិដចកជូនអនកររីល័ម្រក.....»។ិិ 

សយងតាមសចកតរីាយការណ៍របស់សកកអ ូសមស ើរអាល់ខតតបបាន
នសយយថាិ: 
عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم 

ى عليه أثر إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال ير 

السفر وال يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فاسند 

يا محمد أخبرني عن اإلسالم : ) ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن 

لم وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصوم محمدا رسول هللا صلى هللا عليه وس

رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال قال صدقت قال فعجبنا له 

يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن اإليمان قال أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه 

ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن 

قال ... إلى أن  كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكاإلحسان قال أن تعبد هللا 

لي يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت هللا ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم 

 ( صحيح مسلم.  يعلمكم دينكم
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ាននយ័ថាិ:ិ«សៅថ្ែៃមួយិខណៈដែលពួកសយើងសៅជាមួយអនកនាំសារ
របស់អល់សឡាោះិ ម្រសាប់ដតានបសរសាន ក់មកជួបពួកសយើង។ិ គត់ពក់
អាវពណ៌ាសកបសសិសក់សលា ិពសាំានសញ្ជា ថាជាអនកសធវ ើែាំសណើ រសរិិិស ើយ
កគ៏ា ននរោាន ក់សាគ ល់គត់ដែរ។ិ ិ គត់បានអងគុយសៅមសខអនកនាំសារ
របស់អល់សឡាោះិ យកកាលជងគង់គត់រល់នងឹកាលជងគង់របស់អនកនាំ
សារ។ិ ោក់ថ្ែគត់ទាំងពរីសលើសៅល ទាំងពរីរបស់អនកនាំសារិ ស ើយសួរ
ថាិ: «ដនមូហាំា៉ា ត់ិ សូមជួយម្របាប់ខុ្ាំអាំពឥីសាល មែង »។ិ អនកនាំសារ
របស់អល់សឡាោះបានានម្របសាសនថ៍ាិ :ិ «អនកម្រតវូសធវ ើសាកសលីថាិគា នសរ
ម្រពោះជាាា ស់ិ សលើកដលងដតអល់សឡាោះិ ស ើយអនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់ជា
អនកនាំសាររបស់ម្ររង់ិ ម្រតវូអនសវតតការថាវ យបងគាំិការបរ សច្ចា គម្ររពយសមបតត សិ
ការបួសដខរ៉ាា៉ា ែនិការសធវ ើធមាយម្រតាហជជសៅវ សហរកាក់ ពោះិសបើសសនជា
អនកានលរធភាព»។ិសពលសនោះគត់បាននសយយថាិ:«ិអនកនសយយម្រតវូ
ស ើយ»។ិអ ូសមស ើរនសយយថាិ :ិ «ពួកសយើង ៃ្ល់ដមនដរនិគត់សួរស ើយ
គត់ម្របាប់ថាិ អនកនាំសារនសយយម្រតវូ»។ិ គត់បានសួរសរៀតថាិ :«ចូរ
ម្របាប់ខុ្ាំអាំពជីាំសនឿ »។ិអនកនាំសារបានានម្របសាសនថ៍ាិ:ិ«អនកម្រតវូាន
ជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ សជឿថាានពួកសរវតាិ ិ ិ សជឿថាានគមព ីរ
ទាំងឡាយរបស់ម្ររង់ិ សជឿពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់ិ សជឿចាំសពោះថ្ែៃ
បរសកកិ នសងានជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះលសខសតកាំណត់លអនសងអាម្រកក់។គត់
នសយយថាិ : «អនកនសយយម្រតវូស ើយ»។ិ គត់បានសរួសរៀតថាិ :ិ «ចូរ
ម្របាប់ខុ្ាំពកីសសលធម៌ា »។ិ អនកនាំសារបានានម្របសាសនថ៍ាិ :ិ «អនកម្រតវូ
ដតិ សគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះែចូដែលអនកសឃើនម្ររង់ិ ែបសតដត
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អនកមសនបានសឃើនម្ររង់ិដតម្ររង់រតសឃើនអនក...រ ូតែល់គត់បានាន
ម្របសាសនថ៍ាិ:ិ«ដនអ ូសមស ើរ!ិសតើអនកែងឹសរិអនកមកសួរសនោះិជានរោ »
។ិ ខុ្ាំបាននសយយថាិ :ិ «អល់សឡាោះជាាា ស់នសងអនកនាំសាររបស់ម្ររង់ជា
អនកែងឹចាស់ជាងសគ»។ិគត់បានានម្របសាសនថ៍ាិ:ិ«ពសតោស់ិគត់
គជឺាសរវតាជមី្រពលីមកជួបពួកអនកិ សែើមបីបសម្រងៀនពួកអនកអាំពសីាសន
របស់ពួកអនក»។ 
ិិិិិិិិិិសៅកនងុរបាយការណ៍ទាំងពរីខ្ជងសលើសនោះិ សកកមូហាំា៉ា ត់បាន
បញ្ជជ ក់ម្របាប់អាំពមូីលោា នម្រគោឹះថ្នឥសាល មិសគលការណ៍ម្រគោឹះថ្នជាំសនឿិនសង
មូលោា នម្រគោឹះថ្នកសសលធម៌ា។ិគត់ពសាំបាននសយយលាំអសតែល់ការអនសវតតថ្ន
សាសនសនោះសរ។ិ ពសតោស់កនងុរបាយការណ៍រ១ីិ របស់សកកមូសអើសិ
ពសាំបានសលើកស ើងអាំពកីារបួសនសងការសធវ ើធមាយម្រតាហជជសរិ ស ើយពួក
សាសនវ សរូឥសាល មបានអោះអាងថាិ កនងុរបាយការណ៍សនោះិ ពសាំទន់ែល់
សពលម្រតវូែសលពវែាយពសីរឿងសនោះសៅស ើយសរ។ 

កែ៏ចូគន ដែរិ ខុ្ាំពាយមទនស តសែលតាមលរធភាពិ សម្រាប់
ម្រគប់ម្របធានបរនមួីយៗពបីញ្ជ ជាំសនឿសោយសាំអាងសលើម្រពោះបនទលូមួយ
ឬសម្រចើនអាំពគីមព ីរអាល់គួរអានែចូម្រពោះបនទលូរបស់អល់សឡាោះដែលម្ររង់
បានានបនទលូថាិ: 

 ٦التوبة:  سورة چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  چ 
ាននយ័ថាិ :«ដនអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះ!ិ សបើសសនជាានអនកព ស
សរពោាន ក់មកសសាំសសរធ សម្រជកសកានជាមួយអនកិ ចូរែតល់សសរធ សឱយសគិសែើមបី
ឱយសគបានសាត ប់ម្រពោះបនទលូរបស់អល់សឡាោះ»។ិ 
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គបបីឱយពួកសគបានសាត ប់ម្រពោះបនទលូរបស់អល់សឡាោះិ ពសីម្រពោះម្រពោះ
បនទលូរបស់ម្ររង់ានមនតសណត ាំ ទក់ទនម្របាជ្ាសាា រតរីបស់សគ។ិជាមួយ
សនោះដែរិ ពួកអនកដែលបានចូលឥសាល មភាគសម្រចើននសយយម្របាប់ថាិ ពួក
សគបានអានគមព ីរអាល់គួរអានដែលជាមូលស តសដែលនាំឱយសគចូលឥសាល
ម។ិ ខុ្ាំពាយមសជៀសវាងពបីញ្ជ ទាំងឡាយដែលនាំឱយអនកអានាន
ការសងឿង ៃ្ល់។ិ ែសូចនោះសរើបខុ្ាំបានស ល្ ើយតបនងឹសរឿងរា៉ាវស្សពសចស្សពសល
មួយចាំននួិ សោយបហាញ នម្រតមឹដតភសតុតាងិ អាំណោះអាំោងិ នសងសគល
ការណ៍ម្រគោឹះិិដែលពសាំានភាពស្សពសលស្សពសលដតប៉ាសសោណ ោះ។ 

ខុ្ាំពាយមសធវ ើម្រគប់យ៉ា ងសែើមបីឱយសសៀវសៅសនោះហាញយស្សលួិ
សោយពាយមសលើកស ើងអាំពភីសតុតាងនសងអាំណោះអាំោងដែលចាស់
កស់ិសជៀសវាងពកីារសរសសរសម្រចើនជាំពូកនសងម្របធានបរដែលានខលមឹ
សារសសីជសម្រៅិែចូដែលានសៅកនងុសសៀវសៅម្ររសឹតីសែសលងៗ។ 

សនោះជាការខសតខាំម្របឹងដម្របងរបស់មនសសសលានចរ សតជាមនសសសលពធីមា
ជាតសិ ដែលដតងដតានភាពខវោះខ្ជតនសងកាំ សស គ្ង។ិ ែសូចនោះអវ ីដែលម្រតមឹ
ម្រតវូិ គមឺកអាំពអីល់សឡាោះជាាា ស់ិ ស ើយសូមម្ររង់សមតាត ច្ចត់រសកសនោះជា
សាន ថ្ែែស៏សាា ោះម្រតង់ម្រជោះថាល សែើមបីម្ររង់។ិ សូមម្ររង់សមតាត ររួលយកអាំពខុ្ីាិំ
ច្ចត់រសកជាសាំោងលអិ ដែលសគររួលកត់ម្រតារសកកនុងបញ្ជីម្រពោះលសខសតិ
ស ើយចាំសពោះកាំ សស គ្ងទាំងឡាយគមឺកអាំពរីបូខុ្ាិំ ន សងភាពចថ្ម្រងថ្ន
ពពួកបសសាច។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ម្រជោះសាអ តពកីាំ សស គ្ងិ នសងការ
សធវសម្របដ សទាំងឡាយ។ិ សូមអល់សឡាោះជាាា ស់ិ សមតាត បតូរកាំ សស
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គ្ងទាំងឡាយជាភាពម្រតមឹម្រតវូិ ស ើយរាល់ការវសងវងសៅជាការម្រតមឹ
ម្រតវូវ សនសៅកនងុសាន ថ្ែសនោះ។ 

សៅរបីញ្ាប់ិ ខុ្ាំសូមដែលងអាំណរគសណែល់អស់សកកដែលបានសបាោះ
ពសមពែាយិបកដម្របនសងដចកច្ចយសសៀវសៅសនោះ។ិសមូបួងសួងចាំសពោះអ
ល់សឡាោះជាាា ស់ិ សូមម្ររង់សមតាត បដនថមែលបសណយែល់អស់សកកអនក
ឱយកាន់ដតសម្រចើនស ើងសរវែង។ិ សូមម្ររង់សមតាត ច្ចត់រសកការហាញរសនោះជា
កសសលធម៌ាិ ជាចាំសណោះែងឹដែលានម្របសយជន។៍ិ ម្ររង់ជាាា ស់នសងជា
អនកដែលានអានសភាពកនងុសរឿងសនោះ។ិ ការបួងសួងចសងសម្រកាយរបស់
សយើងខុ្ាិំ គសូឺមសរសសើរែងឹគសណែល់អល់សឡាោះជាម្រពោះអាា ស់ថ្នសកល
សកកទាំងមូល។ិ សូមម្របសសរធ សពរជយ័ិ សសរមីងគលិ សកើតានែល់អនកនាំ
សារសយើងមូហាំា៉ា ត់(សនត សភាពសកើតានចាំសពោះសកក)ិ នសងស ការ ី
ទាំងអស់គន របស់សកក។ 

 
បណឌ ស តិមូហាំា៉ា ត់ិពសនិអាប់ឌសលសឡាោះិពសនិសស ោះិសអើសសា សីម 
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គេចក្ាីគ្ាើម 
ិិិិិិិិជាការពសតោស់ការសរសសើរទាំងឡាយចាំសពោះអល់សឡាោះជា
ាា ស់ថ្នរវបីសកកទាំងមូល។ិ ការសសាំជាំនយួិ សសាំអធាស្ស័យសទសិ ការ
គាំពរពអីល់សឡាោះជាាា ស់ិ ឱយសជៀសែសតពអីាំសពើអាម្រកក់ទាំងឡាយ
ដែលសកើតសចនពខីលួនសយើងនសងសកើតសចនពរីសងវ ើរបស់សយើង។ិ អនកោ
ដែលររួលបានការចងអុលបហាញ នអាំពអីល់សឡាោះិ គគឺា នអវ ីសធវ ើឱយរបូសគ
វសងវងជាោច់ខ្ជត។ិ ចាំដណកអនកដែលម្ររង់សធវ ើឱយសគវសងវងិ គគឺា នអវ ីសធវ ើ
ឱយររួលបាននវូការចងអុលបហាញ នជាោច់ខ្ជត។ិ សូមសច្ចា ថាិ គា នម្រពោះ
ជាាា ស់ដែលម្រតវូសគសគរពយ៉ា ងពសតម្របាកកិ សលើកដលងដតអល់សឡាោះ
ជាាា ស់ដតមួយគត់។ម្ររង់គា នអនកស ការ។ិ សូមសច្ចា ថាិ មូហាំា៉ា ត់
(សូមសនត សភាពសកើតានចាំសពោះសកក)ិជាបសម្រមើិនសងជាអនកនាំសាររបស់
ម្ររង់។ 
 ជាបឋមិ សូមសមតាត ម្រជាបថាិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបញ្ជូន
ពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់សៅកាន់សាកលសកកទាំងមូលសែើមបីកស ាំឱយ
មនសសសលានសលសចាំសពោះអល់សឡាោះ។ិ ម្ររង់បានម្របទនគមព ីរជាសម្រចើន
មកឱយពួកសគិ សែើមបីជាមគគុសរទសក៍ិ កតសីមតាត ករសោិ ពនល ឺិ ន សងជាែាំសោោះ
ម្រសាយ។ិ ពួកអនកនាំសារជាំនន់សែើមិ ម្រតវូសគបញ្ជូនសៅកាន់សាសនរ៍បស់
ពួកសគជាលកខណៈពសសសសិ ស ើយសគទមទរឱយពួកសគរកាគមព ីរសែសល
ងៗរបស់ពួកសគ។ិ កប៏៉ាសដនតិ អតថបរគមព ីររបស់ពួកសគបានបាត់បង់ិ ម្រតវូសគ
ដកដម្របឱយខសសពចីាប់សែើមិ នសងផ្លល ស់បតូរកបួនចាប់ិ ពសីម្រពោះសគម្របទន
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ចសោះមកសោយកាំណត់សម្រាប់ដតពួកម្របជាជាតសោមួយនសងកនងុសម័យ
កាលោមួយជាកាំណត់។ 
 បនទ ប់មកអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានសម្រជើសសរ ើសសាហររីបស់
សយើងមូហាំា៉ា ត់(សូមសនត សភាពសកើតានចាំសពោះសកក)ជាលកខណៈ
ពសសសសិ សោយម្ររង់បានដតងតាាំងគត់ជាអនកនាំសារនសងជាអនកនាំសារ
ចសងសម្រកាយបងអស់របស់ម្ររង់។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٠٤الأحزاب:  سورة چ  ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់ពសាំដមនជាបសតារបស់បសរសោាន ក់ិ កនងុិិិិិិិ
ចាំសោមពួកអនកទាំងអស់គន សរិកប៏៉ាសដនតសគជាអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះិ
នសងជាោពចីសងសម្រកាយ»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានសលើកតសមក ើងសកកិ សោយម្របទននវូគមព ីរ
ែម៏្របសសើរបាំែសតគគឺមព ីរិអាល់គួរអានិស ើយម្ររង់បានធានរកាគមព ីរសនោះ
សោយម្រពោះអងគផ្លទ ល់។ិ ម្ររង់ពសាំបានោក់បនទកុការដែរកាសនោះសៅសលើ
មនសសសលោាន ក់ស ើយ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٩سورة احلجر:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ជាការពសតិ សយើងបានម្របទនគមព ីរអាល់គួរអានចសោះមកិ
ស ើយសយើងជាអនកដែរកាគមព ីរសនោះ»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់រកាកបួនចាប់គមព ីរសនោះិ ឱយឋសតសែររ ូត
ែល់ថ្ែៃបរសកក។ិ ម្ររង់បានបញ្ជជ ក់អាំពកីតាត ច្ចាំបាច់ិ ដែលនាំឱយកបួន
ចាប់សនោះានអតថ សភាពសោយជាំសនឿិ ការអាំពវនវែសលពវែាយិ នសងការ
អត់ធាត់កនងុការម្របតសបតត ស។ិ សនោះជាាគ៌ារបស់អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់ិ
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ស ើយកជ៏ាាគ៌ារបស់ពួកអនកដែលកាន់តាមសកកជាំនន់សម្រកាយៗ។ិ វា
គកឺារែសលពវែាយអាំពវនវមនសសសលសឆព ោះសៅរកអល់សឡាោះជាាា ស់សោយ
ដែអកសលើចកខវុ សស័យចាស់កស់។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ិ ម្ររង់បានានម្រពោះ
បនទលូបញ្ជជ ក់ពសីសចកតសីនោះថាិ: 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   چ 

 ٨٠١يوسف:  چگ  گ  

ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់ិ ចូរអនកានម្របសាសនថ៍ាិ :«សនោះគជឺាាគ៌ា
របស់ខុ្ាំ។ិ ខុ្ាំអាំពវនវសៅរកការសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះសោយ
ដែអកសលើភសតុតាងចាស់កស់។ិ របូខុ្ាិំ ន សងអនកដែលតាមខុ្ាំ។សូមម្របសសរធ ស
ពរែព៏សសសែាែល់ម្ររង់ដែលសាអ តសអាំពអីាំសពើព សសរពិ ស ើយរបូខុ្ាំពសាំដមន
ជាអនកព សសរពនសយមសនោះសរ»។ិ 

ម្ររង់បានបហាញគ ប់ឱយអនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់អត់ធាត់ិ ចាំសពោះរាល់ការ
បងករសកខលាំបាកកនងុែលូវរបស់អល់សឡាោះ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٥٣الأحقاف:  سورة چائ  ائ              ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ដនមូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអត់ធាត់ចាំសពោះរសកខលាំបាកទាំងឡាយិ
ែចូជាពួកអនកនាំសារដែលានការសបតជ្ាចសតតខពស់»។ិ 

អល់សឡាោះម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 
  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ائ  ائ  ەئ  ەئ چ 

 ٠٤٤آ ل معران:  سورة                                            
ាននយ័ថាិ:ិ«ឱពួកអនកដែលានជាំសនឿទាំងឡាយ!ិចូរអនកសជឿចាំសពោះ
អល់សឡាោះិនសងអនកនាំសាររបស់ម្ររង់ិម្របតសបតត សតាមចាប់របស់ម្ររង់។ិចូរ
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អនកអត់ធាត់កនងុការសគរពម្របតសបតត សចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់របស់ពួកអនកិ នសង
សម្រគោះឧបសគគទាំងឡាយ។ិចូរអនកតស ូអត់ធាត់ចាំសពោះពួកសម្រតវូិសែ ើមបីកស ាំ
ឱយពួកសគតស ូិ នសងអត់ធាត់ខ្ជល ាំងជាងពួកអនក។ិ ចូរអនកចាាំងតស ូនងឹសម្រតូវ
របស់សយើងិ នសងសម្រតវូរបស់ពួកអនក។ិ ចូរអនកសកាតខ្ជល ចអល់សឡាោះ។ិ
សងឃឹមថាពួកអនកររួលបានសជាគជយ័»។ 

ិកនងុនមជាអនកម្របតសបតត សាគ៌ារបស់អល់សឡាោះែឧ៏តតមិ សរើបខុ្ាំបាន
សរៀបសរៀងសសៀវសៅសនោះសែើមបអីាំពវនវសៅរកែលូវរបស់អល់សឡាោះិដែអក
សលើរសសលនវ សស័យកនុងគមព ីរអាល់គួរអានិ នសងតាមការចងអុលបហាញ នថ្នលាំ
អានរបស់អនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះ។ិ មា៉ា ងសរៀតិ ខុ្ាំបានបកម្រសាយ
សសងខបអាំពកីារបសងក ើតចម្រកវាលិ ការបសងក ើតមនសសសលិ នសងការែតល់តថ្មល
ែល់មនសសសលិ ការបញ្ជូនពួកអនកនាំសារមកបសម្រងៀនមនសសសលិ ិ នសងការអធស
បាយអាំពសីាថ នភាពសាសនសែសលងៗនសម័យមសន។ិ បនទ ប់មកិ ខុ្ាំបាន
ពនយល់ពអីតថនយ័ថ្នឥសាល មិ មូលោា នម្រគោឹះថ្នឥសាល ម។ិ ែសូចនោះចាំសពោះអនក
ដែលចង់ររួលបានិការចងអុលបហាញ នសនោះិ គជឺាភសតុតាងដែលានសៅ
ចាំសពោះមសខិស ើយនរោចង់បានរចួែសតពសីភល ើងនរកគខុ្ឺាំអាចជួយបហាញ ន
ែលូវបាន។ិ ជាមួយសនោះិ ចាំសពោះអនកដែលសពនចសតតចង់យកគាំរតូាម
ែាំដណលរបស់ពួកោពីិ ពួកអនកនាំសារិនសងពួកអនកានកសសលធម៌ាិសនោះ
គជឺាែលូវរបស់ពួកសគ។ិ ែទុយសៅវ សនិ ចាំសពោះដែលអនកម្របដកកមសនសពន
ចសតតនងឹពួកសគិ សនោះគជឺាពួកអនកលៃង់សលល សោយខលួនឯងិ នសងសែើរសលើែលូវ
ដែលវសងវង។ 
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 ពសតោស់ិ ម្រគប់ាា ស់សាសនទាំងអស់អាំពវនវមនសសសលសៅរក
សាសនរបស់ខលួន។ិពួកសគសជឿជាក់ថាិសាសនរបស់ខលួនគមឺ្រតមឹម្រតវូជាង
សាសនែថ្រិ ស ើយអនកជាំសនឿាន ក់ៗិ អាំពវនវមនសសសលសៅរកាា ស់
ជាំសនឿរបស់ខលួនិនសងសលើកតសមក ើងសមែកឹនាំលរធ សរបស់ខលួន។ 
 រឯីអនកមូសលីមវ សនិមសនបានអាំពវនវមនសសសលសៅរកលរធសរបស់ខលួនសរិ
ពសីម្រពោះដតរបូសគពសាំានលរធសផ្លទ ល់ខលួន។ិម្របាកែោស់សាសនឥសាល មិគឺ
ជាសាសនរបស់អល់សឡាោះដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័ររួលសាគ ល់វាិ ែចូ
ដែលម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧٩آ ل معران:  سورة چ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ជាការពសតោស់ិសាសនដែលអល់សឡាោះជាាា ស់សពវ
ម្រពោះរយ័នសងររួលសាគ ល់សម្រាប់ខុ្ាំបសម្រមើរបស់ម្ររង់អនសវតតគសឺាសន
ឥសាល ម»។ 

ិសាសនសនោះិ ពសាំអាំពវនវសៅរកការសលើកតសមក ើងមនសសសលស ើយ។ិ
មនសសសលម្រគប់របូសៅកនងុសាសនរបស់អល់សឡាោះសសាើភាពគន ិ ពសាំានការ
ដបងដចករវាងពួកសគសរិសលើកដលងដតសោយសសចកតសីគរពសកាតខ្ជល ច។ិ
កប៏៉ាសដនតិ សាសនសនោះអាំពវនវមនសសសលិ ឱយសែើរតាមែលូវរបស់ម្រពោះជាាា ស់ិ
ានជាំសនឿចាំសពោះពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់ិ សគរពម្របតសបតត សចាប់បញ្ាតត សិ
ដែលម្ររង់បានម្របទនកាំណត់មកែល់អនកនាំសារចសងសម្រកាយបងអស់គមូឺ
ហាំា៉ា ត់(សូមសនត សភាពសកើតានចាំសពោះសកក)។ិ ម្រពោះជាាា ស់បាន
បហាញគ ប់ឱយអនកនាំសារសនោះែសលពវែាយសាសនឥសាល មែល់មនសសសលសកករូ
សៅ។ 
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 ស តសែសូចនោះិ សរើបខុ្ាំបានចងម្រកងសសៀវសៅសនោះិ សែើមបជីាការអាំពវ
នវសៅរកសាសនរបស់អល់សឡាោះដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័។ិ តាមរយៈ
សាសនសនោះិ ដែលម្ររង់បានបញ្ជូនអនកនាំសារចសងសម្រកាយបងអស់។ិ
សាសនសនោះិ ជាការចងអុលបហាញ នែល់អនកដែលម្របាថាន ចង់ររួលបាន
ការចងអុលបហាញ ន។ិ វាគជឺាមគគុសរទសកស៍ម្រាប់អនកដែលម្របាថាន ចង់បាន
សសភមងគល។ិ សូមសបែចាំសពោះអល់សឡាោះមនសសសលសកកនងឹមសនានសសភ
មងគលពសតជាោច់ខ្ជតិលសោះម្រតាដតពួកសគឋសតសៅកនងុសាសនសនោះ។ិមា៉ា ង
សរៀតិ សគមសនសាគ ល់សសចកតសីៃប់ជាោច់ខ្ជតិ លសោះម្រតាដតសគានជាំសនឿ
ររួលសាគ ល់ិ ិ ិ ិអល់សឡាោះជាម្រពោះជាាា ស់របស់ខលួនិស ើយររួលសាគ ល់
មូហាំា៉ា ត់ជាអនកនាំសារិ នសងររួលសាគ ល់ឥសាល មជាសាសនរបស់ខលួន។ិ
ម្របាកែោស់ិ ានពួកអនកររួលបានការចងអុលបហាញ នរាប់ពន់នក់
បានចូលឥសាល មិ ស ើយបានសធវ ើសាកសលីពសីរឿងសនោះតាាំងពសីម័យមសននសង
សម័យបចាុបបនន។ិ ពួកសគបានសធវ ើសាកសលីថាិ ពួកសគពសាំទន់បានសាគ ល់ពីខលមឹ
សារថ្នជវី សតសនោះសរិ សលើកដលងដតសម្រកាយសពលដែលពួកសគបានចូល
ឥសាល ម។ិ ពួកសគពសាំដែលបានសាគ ល់រសជាតសថ្នសសភមងគលសរិ សលើកដលង
ដតសម្រកាយសពលដែលពួកសគបានមកម្រជកសម្រកាមមលប់ឥសាល ម។ិ ពសីម្រពោះ
មនសសសលម្រគប់របូដតងដសវងរកសសភមងគលិ ដសវងរកសសចកតសីៃប់កនងុជវី សតិ
ស ើយខសតខាំរកខលមឹសារពសតថ្នជវី សត។ិ ខុ្ាំបានសរៀបសរៀងសសៀវិ សៅសនោះ
ស ើងិ នសងបួងសួងសសាំពអីល់សឡាោះជាាា ស់ិ សូមម្ររង់សមតាត ច្ចត់រសក
ការហាញរសនោះជាការហាញរែា៏នសទធ ម្រជោះថាល សែើមបីម្ររង់ិ កនងុបាំណងអាំពវ
នវមនសសសលសៅរកែលូវរបស់ម្ររង់។ិ មា៉ា ងវ សនសរៀតសូមម្ររង់សមតាត ររួល
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កត់ម្រតាការហាញរសនោះកនងុបញ្ជីអាំសពើលអ។ិ សូមម្ររង់សមតាត ច្ចត់រសកការហាញរ
សនោះជាអាំសពើកសសលធម៌ាដែលានម្របសយជនែ៍ល់ាា ស់សាន ថ្ែសនោះិ ទាំង
សៅសកកយ៍ីនសងបរសកក។ 
 ខុ្ាំអនសញ្ជា តសម្រាប់បងបអូនិ ដែលានបាំណងចង់សបាោះពសមពែាយ
ជាភាសាអវីកប៏ានិ ែតសសមលងិ បកដម្របជាភាសាអវីកប៏ានិ ប៉ាសដនតសូមរកា
អតថនយ័កនងុការដម្របសម្រមួលអតថបរសែើមជាភាសារ២ី។ិ មា៉ា ងសរៀតិ ខុ្ាំ
សូមសមតាត ចាំសពោះបងបអូនដែលានមតសសយបល់អវ ីិ ឬានចាំណស ចរ សោះគន់
ដកលមអ ិសទោះសលើអតថបរសែើមិឬអតថបរបកដម្របិសូមសមតាត ទក់រងមក
ខុ្ាំតាមអាស័យោា និែចូបានជម្រាបជូនខ្ជងសលើ។ 
 សូមអរគសណចាំសពោះអល់សឡាោះតាាំងពសីែើមរ ូតែល់របីញ្ាប់ិ ទាំង
ខ្ជងសម្រៅិ នសងខ្ជងកនងុិ ស ើយសម្រាប់ម្ររង់ិ ានការែងឹគសណទាំង
កាំបាាំងនសងសបើកចាំ ។ិ សម្រាប់ម្ររង់ានការែងឹគសណិ ទាំងកនងុសកក
សនោះនសងសកកខ្ជងមសខ។ិ សម្រាប់ម្ររង់ានការែងឹគសណពសសពនសម
ឃានសងភពដែនែីិ នសងពសសពនអវីទាំងអស់ដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័។ិ
សូមពរជយ័សសរសួីសតីិ សកើតានែល់អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់ិ ពួកស ការ ីិ
នសងពួកអនកដែលសែើរតាមាគ៌ារបស់សកកិរ ូតែល់ថ្ែៃបរសកក។ 
 

អនក្និរនធ 
បណឌ ស តិមូហាំា៉ា ត់ិពសនិអាប់ឌសលសឡាោះិពសនិសស ោះិសអើសសា សីម 
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គរើមាោ៌ា គររមគរូវគៅឯណា? 
 សៅសពលដែលមនសសសលាន ក់ធាំែងឹកតសី ើងិ ដតងដតានសាំនរួជា
សម្រចើនសច្ចរសួរកនងុខរួកាលរបស់សគិ ែចូជាិ សតើខុ្ាំមកពោី ិ ស តសអវ ី
បានជាខុ្ាំសកើតមក ិ សតើវាសនរបស់ខុ្ាំនងឹសៅជាយ៉ា ងោ ិ សតើអនកោ
បានបសងក ើតខុ្ាំ ិ សតើនរោបសងក ើតចម្រកវាលដែលសៅជសាំវ សនខុ្ាំ ិ សតើនរោ
ជាាា ស់កមាសសរធ សិ ន សងជាអនកច្ចត់ដចងចម្រកវាលទាំងមូល ិិនសងសាំនរួសែសល
ងៗជាសម្រចើនសរៀត។ 
 មនសសសលមសនអាចែងឹចសមល ើយសម្រាប់សាំនរួទាំងសនោះសោយខលួនឯងិ
ស ើយវ សរាសាស្រសតរាំសនើបកម៏សនអាចឈានែល់ការស ល្ ើយតបនងឹសាំនួ
រទាំងសនោះដែរិ ពសីម្រពោះបញ្ជ ទាំងសនោះពក់ពន័ធនងឹវ សស័យសាសន។ិ
ស តសសនោះិ សរើបបានជាានការនសទនសែសលងៗិ ានសរឿងសរវកថាសម្រចើន
ដបបសម្រចើនយ៉ា ងជសាំវ សនបញ្ជ ទាំងសនោះដែលសធវ ើឱយមនសសសលរតឹដតវសងវងនសង
ស្សពសចស្សពសល។ិែសូចនោះមនសសសលសកកពសាំអាចររួលបាននវូចសមល ើយមួយែ៏
សៃប់ចសតតន សងសពនសលនសម្រាប់បញ្ជ ទាំងសនោះបានសរិ សលើកដលងដតអ
ល់សឡាោះជាាា ស់ចងអុលបហាញ នសគឱយយល់ពសីាសនែម៏្រតមឹម្រតវូសនោះ។វាគឺ
ជាសាសនដែលបានបកម្រសាយយ៉ា ងពសសាត រអាំពបីញ្ជ សនោះិ នសងបញ្ជ 
សែសលងៗសរៀត។ិ បញ្ជ ទាំងសនោះជាបញ្ជ អាែ៌ាកាំបាាំងិ ស ើយានដត
សាសនែម៏្រតមឹម្រតូវសនោះមួយគត់ិ ដែលានសចាភាពនសងសមត ីសសាា ោះម្រតង់ិ
ពសីម្រពោះជាសាសនដតមួយមកអាំពអីល់សឡាោះជាាា ស់ិ ដែលម្ររង់បាន
ម្រតាស់បនទលូសៅកាន់ពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់។ិ ែសូចនោះិ
ច្ចាំបាច់ចាំសពោះមនសសសលសកកម្រតវូតម្រមង់សឆព ោះសៅរកសាសនែម៏្រតមឹម្រតវូ



 

 

19 

សនោះិ សសកាដសវងយល់ិ នសងានជាំសនឿសែើមបីឱយខលួនច្ចកែសតពកីារវសងវងិ
ខវល់ខ្ជវ យិបាំបាត់ការមនទ សលសងសល័យិ ស ើយររួលបានការចងអុលបហាញ ន
សៅរកែលូវែម៏្រតមឹម្រតូវ។ 
 កនងុរាំពរ័បនទ ប់ិ ខុ្ាំសូមអាំពវនវបងបអូនឱយសែើរតាមែលូវែម៏្រតមឹម្រតូវ
របស់អល់សឡាោះិ ស ើយខុ្ាំនងឹបហាញ នជូននវូអាំណោះអាំោងិ ភសតុតាងិ
សែើមបីឱយអនកទាំងឡាយម្រតសោះរ សោះពសច្ចរោឱយបានែសតែល់សសីជសម្រៅម្របកប
សោយការយកចសតតរសកោក់ខពស់បាំែសត។ 
 
ភារជាមាា េ ់និងភារជាគរឹះមហមហារិេមិារ់េអ់លគ់ ឹះ 

 ពួកអនកគា នជាំសនឿទាំងឡាយសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្រពោះជាសម្រចើន
ដែលជាសតវសកកែចូគន ិ ែចូជាិ សែើមស ើ ិ ែសាំែាិ នសងមនសសសលែចូគន ។ិ
ស តសសនោះិ សរើបពួកជវ ីវ ិ នសងពួកអនកានជាំសនឿសលើព សសរពិ បានសួរ
អនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះអាំពលីកខណៈសមបតត សរបស់អល់សឡាោះិសតើម្ររង់
មកពោី ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានម្របទននវូម្រពោះបនទលូមកថាិ: 

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

 ٠ - ٧الإخالص:  سورة چٺ  ٿ  ٿ   
ាននយ័ថាិ:ិ«មូហាំា៉ា ត់!ិចូរអនកានម្របសាសនថ៍ាិ:«ិអល់សឡាោះគជឺា
ម្រពោះជាាា ស់ដតមួយគត់។ិ អល់សឡាោះជារពីាំនក់អាស្ស័យថ្នម្រគប់សតវ
សកក។ិ ម្ររង់គា នបសម្រតិ គា នបសតាិ នសងគា នភរ សយ។ិ គា ននរោាន ក់
សម្របៀបែទមឹនងឹម្ររង់បានស ើយ»។ិ 

ម្ររង់បានដណនាំម្រពោះអងគឯងែល់មនសសសលសកកទាំងឡាយថាិ: 
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ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ 

گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  

 ٣٠اف: سورة الأعر  چۀ  ۀ  ہ  ہ  
ាននយ័ថាិ :ិ «ឱមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ ពសតម្របាកែម្រពោះជាាា ស់
របស់ពួកអនកគអឺល់សឡាោះ។ិ ម្ររង់បានបសងក ើតសមឃទាំងឡាយនសងដែនែី
ពគីា ន(ឱយសៅជាាន)កនងុរយៈសពលម្របាាំមួយថ្ែៃ។ិ បនទ ប់មកម្ររង់បាន
គង់សលើបលល័ងកិ (ការគង់ដែលសកតសសមនងឹម្រពោះកសតត សនមរបស់ម្ររង់)។ិ
ម្ររង់សធវ ើឱយសពលយប់ម្រគបែណត ប់សលើសពលថ្ែៃិ ស ើយម្ររង់សធវ ើឱយពនល ឺ
សពលថ្ែៃម្រគបែណត ប់សលើសពលយប់ភាល មៗបនតបនទ ប់គន ។ិ ម្រពោះអារសតយិ
ម្រពោះចនទិ ផ្លក យទាំងឡាយសាត ប់បហាញគ ប់ម្ររង់។ិ សតើមសនដមនសរឬសម្រាប់
ម្ររង់គកឺារបសងក ើតិនសងការបហាញគ ប់បញ្ជជ  ិមហសាា រយអល់សឡាោះ!ិ ម្ររង់ជា
ម្រពោះជាាា ស់ថ្នសកលសកកទាំងមូល»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ڄ  چ 

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

 سورة  چ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گ

 ٥ - ٠الرعد: 
ាននយ័ថាិ :ិ «អល់សឡាោះជាាា ស់បានបសងក ើតសមឃម្របាាំពរីជាន់ខពស់ែសត
ពែីតីាមអានសភាពរបស់ម្ររង់សោយគា នសសរែចូពួកអនកបានសឃើន
ផ្លទ ល់នងឹដភនក។ិ បនទ ប់មកម្ររង់គង់សលើបលល័ងក។ិ ការគង់ដែលសកតសសម
នងឹម្រពោះកសតត សនមរបស់ម្ររង់។ិ ម្ររង់បានបសងក ើតម្រពោះអារសតយិ ម្រពោះចនទិ
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សម្រាប់បសម្រមើែល់ែលម្របសយជនម៍នសសសលសកក។ិ ភពទាំងពរីកាំពសងសធវ ើ
ចលនតាមគនលងរបស់វាិ រ ូតថ្ែៃបរសកកមកែល់។ិ ម្ររង់ជាអនក
សរៀបចាំច្ចត់ដចងកសចាការសកកយ៍ីនសងបរសកក។ិ ម្ររង់បាំភលរឺាល់ភសតុតាង
ដែលបញ្ជជ ក់ពអីានសភាពរបស់ម្ររង់។ិ សងឃឹមថាិ ពួកអនកានភាពសជឿ
ជាក់ចាំសពោះថ្ែៃដែលពួកអនកនងឹសៅជួបម្រពោះជាាា ស់របស់ពួកអនក។ិ អល់
សឡាោះជាម្រពោះដែលបានបសងក ើតដែនែកីតសនធងឹធាំរូកយ។ិ ម្ររង់បាន
បសងក ើតឱយដែនែីិ ានភន ាិំ ន សងរសនលទាំងឡាយិ ស ើយម្ររង់បានបសងក ើត
ម្រគប់ដែលស ើទាំងអស់ានពរីម្របសភរ។ិ ម្ររង់សធវ ើឱយសពលយប់ម្រគបែ
ណត ប់សលើសពលថ្ែៃ»។ិ 

ម្ររង់ានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ 

 ٩ - ٨سورة الرعد:  چک  ک  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک    
ាននយ័ថាិ:ិ«អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ែងឹអវ ីដែលស្រសតីពរកនងុសពោះរបស់
នងិ សតើជាកូនម្របសសឬស្សី ិ ស ើយម្ររង់ែងឹពគីភ៌ាដែលរលូតសចនពី
សបូនិ នសងគភ៌ាដែលស្រសតីពរសពោះបដនថមសរៀត។ិ អវ ីម្រគប់យ៉ា ងម្រតវូបាន
កាំណត់សោយអល់សឡាោះ។ិម្ររង់ែងឹចាស់បាំែសតអាំពអីាែ៌ាកាំបាាំងនសងសបើកចាំ
 ។ិម្ររង់មហធាំសធងិមហខពង់ខពស់»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک  ک  چ 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  

 ٧٦سورة الرعد:  چڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
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ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអនកសួរពួកអនកសជឿសលើព សសរពថាិ សតើ
នរោជាម្រពោះជាាា ស់ថ្នសមឃនសងដែនែ ីិ ស ើយចូរម្របាប់ពួកសគថាិ
ម្ររង់គអឺល់សឡាោះ។ិចូរអនកសួរពួកសគថាិសតើពួកអនកយកម្រពោះសែសលងសគរព
សកាក រៈសម្រៅពមី្ររង់ឬ ិពួកសគគា នលរធភាពជួយខលួនឯងឬបងកសម្រគោះថាន ក់
សនោះសរ។ិចូរម្របាប់ពួកសគថាិសតើអនកពសការដភនកិនសងអនកសមើលសឃើនាន
ភាពសសាើគន ដែរឬសរ ិ សតើភាពងងតឹនសងពនលាឺនភាពសសាើគន ដែរឬសរ ិ
ឬកពួ៏កសគយកម្រពោះសែសលងៗជាថ្ែគូសម្រាប់អល់សឡាោះឬ ិ ពួកសគសចោះ
បសងក ើតិែចូការបសងក ើតរបស់អល់សឡាោះសរ ិិែសូចនោះិការបសងក ើតរបស់ពួក
សគម្រច ាំនងឹការបសងក ើតរបស់អល់សឡាោះ។ិ មូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអនកម្របាប់ពួក
សគថាិអល់សឡាោះម្ររង់ជាអនកបសងក ើតអវ ីៗម្រគប់យ៉ា ង។ិ ម្ររង់ជាម្រពោះដតមួយ
គត់ដែលខ្ជល ាំងពូដកោច់សគ»។ 
 អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបហាញ នពសីញ្ជា ភសតុតាងនសងបញ្ជជ ក់
ម្របាប់ពួកសគថាិ: 

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          چ 

 ٥١: سورة فصلت چې  ې  ې  ې      ى    ى       ائ  ائ  
ាននយ័ថាិ: «សញ្ជា ភសតុតាងទាំងឡាយរបស់ម្ររង់ិគសឺពលយប់ិសពល
ថ្ែៃិ ម្រពោះអារសតយិ ម្រពោះចនទ។ិ ិ ចូរពួកអនកកស ាំម្រកាបថាវ យបងគាំចាំសពោះម្រពោះ
អារសតយិ នសងម្រពោះចនទ។ិ ចូរពួកអនកម្រកាបថាវ យបងគាំចាំសពោះអល់សឡាោះដែល
ម្ររង់ជាអនកបសងក ើតភពទាំងសនោះិសបើសសនជាិពួកអនកពសតជាសគរពសកាក រៈ
ចាំសពោះសយើងិម្របាកែដមន»។ិ 

ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 ٥٩سورة فصلت:  چٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  

ាននយ័ថាិ :ិ «សញ្ជា ភសតុតាងរបស់អល់សឡាោះិ គអឺនកសឃើនែសីៃួត ួត
ដ ងិបនទ ប់មកសយើងបានបងអុ ររកឹសភលៀងចសោះមកិ ម្រសាប់ដតានរសកខជាតស
ែសោះោលស ើងសម្រពងម្រពត។ិ ពសតម្របាកែិ អនកដែលសធវ ើឱយែាីនរសកខជាតស
រស់ិ គមឺ្ររង់ជាអនកដែលសធវ ើឱយសាកសពរស់ស ើងវ សនដែរ។ិ ពសតោស់ិ
ម្ររង់ានអានសិ ភាពសលើអវ ីៗម្រគប់យ៉ា ង»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  چ 

 - ٠٠سورة الروم:  چ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

٠٥ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សញ្ជា ភសតុតាងរបស់ម្ររង់ិ គកឺារបសងក ើតសមឃនសងដែនែីិ
ានភាសាិ នសងពណ៌ាសមបស ររបស់ពួកអនកខសសៗគន ។ិ ពសតោស់សរឿងសនោះ
ជាសញ្ជា ភសតុតាងសម្រាប់សកលសកកទាំងមូល។ិសញ្ជា ភសតុតាងរបស់
ម្ររង់ិ គមឺ្ររង់បានបសងក ើតែាំសណករបស់ពួកអនកិ ជាការសម្រាកសម្រាប់
ពួកអនកសៅសពលយប់នសងសពលថ្ែៃិ នសងការដសវងរកកាំថ្រចសញ្ា ឹមជវី សតរបស់
ពួកអនកិអាំពកីារម្របទនទាំងឡាយរបស់ម្ររង់»។ 
 អល់សឡាោះជាាា ស់បានពណ៌ានអាំពមី្រពោះអងគឯងនវូលកខណៈសមបតត ស
ែម៏្របថ្ពបាំែសតិែចូម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
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  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈچ 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    

 ٠٣٣سورة البقرة:   چوئ    ۇئۇئ  ی  

ាននយ័ថាិ :ិ «ានដតអល់សឡាោះមួយគត់។ិ គា នសរាា ស់ដែលម្រតវូ
សគរពពសតម្របាកែិ សម្រៅពមី្ររង់។ិ ម្ររង់អមតៈិ ម្ររង់មសនងងសយិ ស ើយក៏
មសនសែកដែរ។ិ អវ ីដែលានសៅសលើសមឃិ នសងដែនែជីាកមាសសរធ សរបស់
ម្ររង់។ិ គា នបសគគលោហ នសធវ ើអនតរាគមន៍ិ សលើកដលងដតានការ
អនសញ្ជា តពមី្ររង់។ិ ម្ររង់ែងឹនវូអវ ីៗដែលានសៅខ្ជងមសខិ នសងសៅខ្ជង
សម្រកាយពួកសគ។ិពួកសគមសនែងឹអវ ីសសាោះអាំពពីសរធ សរបស់ម្ររង់ិសលើកដលងដត
អវ ីដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
  چڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ   چ   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 

 ٥سورة غافر: 

ាននយ័ថាិ :ិ «ម្ររង់មហអភយ័ចាំសពោះរាល់សទសកាំ សសទាំងឡាយ។ិ
ម្ររង់ររួលនវូការសារភាពកាំ សស។ិ ម្ររង់ោក់ទរសណកមាយ៉ា ងខ្ជល ាំងកាល
បាំែសតចាំសពោះអនកដែលសលាើសបាំពន។ិ ម្ររង់មហសមតាត ករសោចាំសពោះ
បសម្រមើដែលសគរពម្របតសបតត ស។ិ ពសាំានម្រពោះជាាា ស់សរិ សលើកដលងដតម្រពោះ
អងគមួយគត់។ិវាសនសតវសកកទាំងមូលនងឹវ សលម្រតលប់សៅរកម្ររង់វ សន»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       چ 

 ٠٥سورة احلرش:   چۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
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ាននយ័ថាិ:ិ«ម្ររង់គអឺល់សឡាោះ។ិគា នម្រពោះជាាា ស់សម្រៅពមី្ររង់ស ើយ។ិ
ម្ររង់ជាសសតចថ្នអវ ីៗម្រគប់យ៉ា ង។ិម្ររង់ជាម្រពោះែព៏សសសែា។ិម្ររង់ជាម្រពោះដែល
សាអ តសអាំពភីាពអាា៉ា ស់។ិ ម្ររង់ជាអនកដែលបញ្ជជ ក់ពភីាពសចាៈរបស់ពួក
អនកនាំសារម្ររង់ិ សោយសញ្ជា ភសតតុាងសែសលងៗ។ិ ម្ររង់ជាម្រពោះែខ៏្ជល ាំងពូ
ដក។ិម្ររង់ជាម្រពោះដែលានអាំោច។ិម្ររង់ជាម្រពោះែម៏ហសារនៈ។ិអល់
សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់សាអ តសអាំអាំពអីវ ីដែលពួកសគសគរពរមួជាមួយនមឹ្ររង់»។ 
 អល់សឡាោះិ គជឺាម្រពោះជាាា ស់ម្របកបសោយគតសបណឌ ស តិ ានអានស
ភាពខ្ជល ាំងកាល ដែលម្ររង់បានដណនាំម្រពោះអងគឯងែល់មនសសសលសកក។ិ ម្ររង់
បានបហាញ នភសតុតាងជាសម្រចើនិ បញ្ជជ ក់ម្របាប់ពួកសគិ ស ើយម្ររង់បាន
ពណ៌ានពលីកខណៈសមបតត សែស៏សម្រកតឹសពនសលនរបស់ម្ររង់ិ ដែលបញ្ជជ ក់
ពវីតតានរបស់ម្ររង់ិ ភាពជាាា ស់របស់ម្ររង់ិ នសងភាពជាម្រពោះដែលម្រតវូ
សគសគរពបូជា។ិ បញ្ាតត សចាប់របស់ពួកោពទីាំងឡាយិ នសងជាកតាត
ច្ចាំបាច់ថ្នបញ្ជា ញាណិ ជានសសសល័យពកីាំសណើ តរបស់មនសសសលិ ស ើយម្របជា
ជាតសទាំងមូលិ បានឯកភាពគន ែសូចនោះដែរ។ិ ខុ្ាំនងឹសធវ ើការបកម្រសាយ
សសងខបអាំពនីយ័សសចកតទីាំងសនោះែចូតសៅ៖ 
 
ភេាតុ្តង់ញ្ជា ក្់ថា មានគរង់និងភារជាមាា េរ់់េគ់រង់្ឺ  

១.ម្ររង់បានបសងក ើតចម្រកវាលនសងអវ ីៗែអ៏សាា រយានកនងុចម្រកវាល 
 ឱមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិចម្រកវាលែធ៏ាំរូកយឋសតសៅជសាំវ សនអនកិ
ែគុាំស ើងសោយសមឃភពសែសលងៗិ គនលងភពិ ដែនែីិ ដែលានសោា ន
កតសនធងឹធាំរូកយានដបបដែនជាដែនែសីៅជាប់ៗគន ានម្របសភរ
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រសកខជាតសិ នសងែកនសែលសែសលងៗអាស្ស័យតាមម្របសភរែីិ ស ើយរាល់
សភាវៈទាំងឡាយានពរីម្របសភរ។ិ ពសភពសកកិ ឬចម្រកវាលសនោះមសន
ដមនសកើតស ើងសោយខលួនឯងសនោះសរ។ិ ែសូចនោះិ សតើនរោជាអនកបសងក ើត
ចម្រកវាលឱយានម្រកតឹយម្រកមែអ៏សាា រយនសងសសម្រកតឹឥតសខ្ជា ោះដបបសនោះ ិ
មា៉ា ងសរៀតិជាភសតុតាងសម្រាប់អនកដែលានបញ្ជា ញាណសធវ ើការម្រតសោះរ សោះ
ពសច្ចរោថាិគា ននរោសម្រៅពអីល់សឡាោះិជាម្រពោះជាាា ស់ដតមួយគត់ែ៏
ានសតជានសភាពខ្ជល ាំងកាល ។ិគា នាា ស់សម្រៅពមី្ររង់ិ ស ើយគា នម្រពោះសម្រៅពី
ម្ររង់ស ើយ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦچ 

 ٥٦ - ٥٣سورة الطور:  چ
ាននយ័ថាិ :ិ «សតើពួកសគសកើតមកសោយគា នអនកបសងក ើតិ ឬកពួ៏កសគ
បសងក ើតខលួនឯង ិពួកសគបានបសងក ើតិសមឃនសងដែនែឬី ិតាមពសតិពួកសគ
មសនសជឿជាក់ចាំសពោះទរសណកមារបស់អល់សឡាោះ»។ិ 
 ម្រពោះបនទលូកនងុអាយ៉ា ត់(វាកយខណឌ )ទាំងពរីសនោះ ានការច្ចប់សែត ើម
សោយសាំនរួចាំននួបីគ៖ឺ 
 ១.ិសតើពួកសគសកើតមកពគីា នឬ  
 ២.ិសតើពួកសគបសងក ើតខលួនឯងឬ  
 ៣.ិសតើពួកសគបានបសងក ើតសមឃនសងដែនែឬី  
 សបើសសនជាពួកសគមសនដមនសកើតមកពគីា និ មសនដមនបសងក ើតខលួនឯងិ
ស ើយពួកសគមសនដមនជាអនកបសងក ើតសមឃនសងដែនែសីរិ វាជាក់ចាស់
ោស់ិច្ចាំបាច់ម្រតវូដតររួលសាគ ល់ថាិានម្រពោះជាអនកបសងក ើតពួកសគិនសង
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បានបសងក ើតសមឃនសងដែនែ។ីិ ម្ររង់គអឺល់សឡាោះជាម្រពោះជាាា ស់ដតមួយ
គត់ិដែលានសតជានសភាពខ្ជល ាំងកាល បាំែសត។ 
២.ិជាតសកាំសណើត 
 រាល់សតវសកកទាំងអស់ិ សកើតមកសោយជាតសកាំសណើ តររួលសាគ ល់
ម្រពោះជាាា ស់ិ ដែលជាអនកបសងក ើត។ិ ម្ររង់ជាម្រពោះែឧ៏តតងុគឧតតមិ ធាំសធងិ
ខពង់ខពស់ិសសម្រកតឹិសពនសលនជាងអវីៗទាំងអស់។ិសនោះជាជាំសនឿដែលច្ចក់
ម្រគោឹះរងឹាាំកនងុជាតសកាំសណើ តរបស់មនសសសលិ ានកាល ាំងខ្ជល ាំងជាងរបូមនតគ
ណសតវ សរាិ ស ើយកម៏សនច្ចាំបាច់បហាញ នភសតុតាងដែរិ សលើកដលងដតអនក
ដែលជាតសកាំសណើ តរបស់សគបានផ្លល ស់បតូរិ ស ើយម្រប មនងឹសាថ នភាព
ោមួយិ ដែលសធវ ើឱយជាតសកាំសណើតរបស់សគម្របាសច្ចកពសីភាពសែើម
របស់វា។ិិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

سورة الروم:  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  چ 

٥٤ 

ាននយ័ថាិ:ិ«អល់សឡាោះជាាា ស់បានបសងក ើតមនសសសលឱយឋ សតសៅកនងុជាតស
កាំសណើ ត។ិ គា នការផ្លល ស់បតូរសម្រាប់ការបសងក ើតរបស់អល់សឡាោះសរ។ិ
សនោះគជឺាសាសនែម៏្រតមឹម្រតូវ»។ 
ិ មូហាំា៉ា ត់ិអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះបានានម្របសាសនថ៍ាិ: 

هريرة رض ي هللا عنه كان يحدث قال النبي صلى هللا عليه وسلم ) ما من عن أبي 

مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج 

 البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ( . ثم يقول أبو هريرة رض ي

 ال تبديل لخلق هللا } فطرة هللا التي فطر الناس عليها واقرؤوا إن شئتم: هللا عنه

 صحيح البخاري { 
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ាននយ័ថាិ:ិ«គា នទរកោមួយសកើតមកិសលើកដលងដតសកើតមកតាម
ជាតសកាំសណើ ត។ិដតឪពសកិាត យរបស់សគជាអនកសធវ ើឱយសគកាល យជាជវ ីវ ិឬម្រគឹ
សាទ និ ឬកាល យជាអនកសគរពម្រពោះអគគ ីិ ែចូជាិ សតវព នៈសកើតកូនមកជា
សតវព នៈមួយរយភាគរយ។ិ សតើអនកសឃើនវាោច់សលឹកម្រតសចៀកដែរ
ឬសរ »។ 
ិ បនទ ប់មកិ អាពូ  ូ រ៉ាយសរា៉ាោះបាននសយយថាិ ចូរសូម្រតម្រពោះបនទលូ
របស់អល់សឡាោះដែលាននយ័ថាិ :ិ «ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានបសងក ើត
មនសសសលឋសតសៅកនងុជាតសកាំសណើ ត។ិ វាគា នការផ្លល ស់បតូរសរសម្រាប់ការ
បសងក ើតរបស់អល់សឡាោះ»។ិអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះបានានម្របសាស
នស៍រៀតថាិ: 

ال ذات ــــم قــأن رسول هللا صلى هللا عليه وسل عن عياض بن جمار املجاشعي

لمني يومي هذا ـــــهلتم مما عــمكم ما جــي أن أعلـــرنــــأال إن ربي أم : ) وم في خطبتهـــي

فاء كلهم وإنهم أتتهم ــــقت عبادي حنـــــي خلــــل مال نحلته عبدا حالل وإنـــــك

الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا 

 ( صحيح مسلم. بي ما لم أنزل به سلطانا

ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់ម្រពោះជាាា ស់របស់ខុ្ាិំ បញ្ជជ ខុ្ាំឱយបសម្រងៀនពួក
អនកទាំងអស់គន ិ នវូអវ ីដែលពួកអនកមសនសចោះិ ដែលម្ររង់បានបសម្រងៀនខុ្ាំ
សៅថ្ែៃសនោះ។ិ រាល់ម្ររពយទាំងឡាយដែលសយើងបានម្របទនែល់បសម្រមើ
របស់សយើងគហឺឡាល់(ស្សបចាប់)។ិ ម្របាកែោស់ិ សយើងបានបសងក ើត
បសម្រមើរបស់សយើងិ ឱយសសចរ សតម្រតមឹម្រតវូទាំងអស់គន ។ិ កប៏៉ាសដនតពួកបសសាច
បានមកលបួងពួកសគឱយម្របាសច្ចកពសីាសនិ ស ើយវាបានហមម្របាម
ពួកសគនវូអវ ីដែលសយើងធាល ប់បានអនសញ្ជា តសម្រាប់ពួកសគ។ិ វាសម្របើឱយពួក
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សគម្របម្រពតឹតអាំសពើព សសរពចាំសពោះសយើងិិសោយសយើងពសាំបានបញ្ាុ ោះជាភសតុ
តាង»។ 
៣.ការឯកភាពគន ថ្នម្របជាជាតសរូសៅ 
 ម្របជាជាតសរូសៅបានឯកភាពគន ទាំងសម័យសែើមនសងសម័យរាំសនើប
ថាិ ពសភពសកកពសតជាានអនកបសងក ើតិ គអឺល់សឡាោះិ ជាម្រពោះជាាា ស់ថ្ន
សកលសកកទាំងមូល។ិ ម្ររង់ជាម្រពោះដែលបានបសងក ើតសមឃនសងដែនែ។ីិ
ម្ររង់គា នថ្ែគូរមួចាំដណកកនងុការបសងក ើតិ ស ើយម្ររង់គា នថ្ែគូរមួ
ចាំដណកសៅកនងុអាំោចរបស់ម្ររង់ែងដែរ។ 
 គា នការនសទនោមួយិ អាំពមីនសសសលជាំនន់មសនានជាំសនឿថាិ ម្រពោះ
ទាំងឡាយរបស់ពួកសគបានរមួចាំដណកជាមួយនងឹអល់សឡាោះិ កនងុការ
បសងក ើតសមឃនសងដែនែ។ីិ កប៏៉ាសដនតពួកសគដបរជាានជាំសនឿថាិ អល់សឡាោះ
ជាាា ស់ជាអនកបសងក ើតពួកសគិ ជាអនកបសងក ើតម្រពោះរបស់ពួកសគ។ិ គា នអនក
បសងក ើតោសម្រៅពមី្ររង់ិ ស ើយគា នអនកែតល់កភសកាក រៈោសម្រៅពមី្ររង់
សនោះដែរ។ិែលម្របសយជន៍ិ នសងសម្រគោះថាន ក់ឋសតកនងុកោត ប់អាំោចរបស់
ម្ររង់។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូម្របាប់ពកីារររួល
សាគ ល់របស់ពួកអនកសគរពព សសរពចាំសពោះភាពជាម្រពោះជាាា ស់របស់
ម្ររង់ថាិ: 

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ  حئ  

 ٦٥ – ٦٧سورة العنكبوت:  چمئ  ىئ  يئ  جب   
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ាននយ័ថាិ :ិ «សបើសសនជាអនកសួរពួកសគថាិ សតើនរោបានបសងក ើតសមឃ
នសងដែនែីិ ស ើយបសងក ើតម្រពោះអារសតយិ ម្រពោះចន្ទនទិ ជាម្របសយជនស៍ម្រាប់
ពួកសគ ិ ពួកសគនងឹស ល្ ើយថាិអល់សឡាោះជាាា ស់។ិ ស តសអវ ីបានជាពួកសគ
បែសសសធហាញកសចនពជីាំសនឿ ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានម្របទន
ជវីភាពធរូធារែល់អនកោដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័កនងុចាំសោមបសម្រមើ
របស់ម្ររង់ិ ស ើយម្ររង់រតឹតបសតចាំសពោះអនកែថ្រសរៀត។ិពសតម្របាកែោស់ិ
ម្ររង់ែងឹម្រជួតម្រជាបពអីវ ីៗម្រគប់យ៉ា ង។ិ សបើសសនជាអនកសួរពួកសគថាិ សតើ
នរោបញ្ាុោះរកឹសភលៀងពសីលើសមឃិ សធវ ើឱយែាីនរសកខជាតសែសោះស ើងវ សនិ
បនទ ប់ពសីៃួត ួតដ ង ិ ពួកសគនងឹស ល្ ើយថាិ អល់សឡាោះជាាា ស់។ិ មូ
ហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអនកានម្របសាសនថ៍ាិ សសចកតសីរសសើរទាំងឡាយសម្រាប់
អល់សឡាោះ។ិកប៏៉ាសដនតពួកសគភាគសម្រចើនិមសនសម្របើម្របាជ្ាគសតសនោះសរ»។ិ 
អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  چ 

 ٩سورة الزخرف: 

ាននយ័ថាិ :ិ «ដនមូហាំា៉ា ត់!ិ សបើសសនជាអនកសួរពួកសគថាិ សតើនរោ
បានបសងក ើតសមឃនសងដែនែ ីិពួកសគនងឹស ល្ ើយថាិអនកដែលបានបសងក ើតវាិ
គមឺ្រពោះជាាា ស់ែា៏នសតជានសភាពនសងមហែងឹ»។ 
៤.ជាំសនឿជាកតាត ច្ចាំបាច់ថ្នម្របាជ្ា 
 ម្របាជ្ាគា នជសម្រមើសអវ ីសម្រៅពកីារររួលសាគ ល់ថាិ សម្រាប់ចម្រកវាលិ
គាឺនម្រពោះជាាា ស់ជាអនកបសងក ើតែម៏ សាិ ពសីម្រពោះម្របាជ្ាសមើលសឃើន
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ចម្រកវាលសនោះិគមឺ្រតូវបានសគបសងក ើតស ើងិពសាំដមនសកើតស ើងសោយឯកឯង
សរិស ើយអវ ីដែលសគបសងក ើតស ើងច្ចាំបាច់ម្រតវូដតានអនកបសងក ើត។ 
 មនសសសលសកកែងឹថាិ ខលួនឯងកាំពសង ល្ងកាត់នវូវ សបតត សន សងសម្រគោះថាន ក់
ជាសម្រចើនិ ស ើយសៅសពលដែលខលួនមសនអាចម្រប មបានិ ពួកសគដតង
តម្រមង់ចសតតសឆព ោះសៅសលើសមឃិ ស ើយបួងសួងសសាំជាំនយួពមី្រពោះជាាា ស់
របស់ពួកសគិ សែើមបីឱយម្ររង់ជួយសសន្ទហាញគ ោះពរីសកខកងវល់ិ នសងសសចកតលីាំបាក
របស់ពួកសគ។ិ កនងុមួយជវី សតរបស់ពួកសគិ មសនម្រពមសជឿចាំសពោះម្រពោះជា
ាា ស់ិ នសងសគរពបូជាចាំសពោះរបូែសា។ិ សនោះគជឺាកតាត ច្ចាំបាច់មួយដែល
មសនអាចបាំសភលចបានិ សូមបីដតសតតឃាតិ សៅសពលររួលរងការ ឺច្ចប់
កស៏ងើយកាលសៅសលើសមឃិ ស ើយសបើកដភនកសាំ ឹងសៅសលើសមឃដែរ។ិ
ម្របាកែោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានពណ៌ានអាំពមីនសសសលថាិ សៅសពល
សគរងសម្រគោះសគដតងម្របញាប់សៅរកម្រពោះជាាា ស់ិ សែើមបបួីងសួងសសាំជាំនយួ
សសន្ទហាញគ ោះិែចូកនងុម្រពោះបនទលូរបស់ម្ររង់ថាិ: 

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے         ۓ  ۓ  ڭ    چ

 ٨سورة الزمر:  چڭ  ۇ      ڭ  ڭ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សៅសពលដែលមនសសសលម្របរោះនងឹសម្រគោះថាន ក់ិ សគនកឹែល់
ម្រពោះជាាា ស់របស់សគិ បួងសួងសសាំការសសន្ទហាញគ ោះិ សោយការសារភាព
សទសកាំ សស។ិលសោះម្ររង់ជួយសសន្ទហាញគ ោះសគរចួិ ម្របទនពរជយ័ែល់សគិ សគ
ដបរជាសភលចការបួងសួងរបស់សគចាំសពោះម្ររង់កាលពមីសនិ ស ើយសគសគរ 
ពព សសរពិរមួជាមួយនងឹម្ររង់»។ 
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ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូបហាញ នពសីភាពរបស់ពួកអនកព សសរព
នសយមថាិ: 

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

چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ    ڱ  ڱ       ںں

 ٠٥ - ٠٠سورة يونس:  چے  ے  ۓ          ۓ  ڭ   
ាននយ័ថាិ :ិ «ម្ររង់ជាអនកដែលសធវ ើឱយពួកអនកិ សធវ ើែាំសណើ រសៅសលើសគកិ
នសងសៅសលើសមសម្ររ។ិ លសោះពួកអនកសៅសលើកបា៉ា ល់ិ ស ើយកបា៉ា ល់ទាំងសនោះ
បានសបើកបរសៅសលើរកឹិសោយកាល ាំងខយល់បក់ិពួកសគនាំគន សបាយរកី
រាយ។ិែល់សពលខយល់ពយស ោះមកែល់បក់សបាកកបា៉ា ល់ទាំងសនោះិានរលក
ធាៗំ សាំសៅិ មករកពួកសគពមី្រគប់រសសរីិ ពួកសគសជឿជាក់ចាស់ថាិ នងឹម្រតវូ
វ សនស។ិ ពួកសគនាំគន បួងសួងែល់អល់សឡាោះជាាា ស់សោយចសតតសសាា ោះ
ម្រតង់សគរពសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់ដតមួយគត់។ិ ពួកសគសពលថាិ សបើសសនិ
ម្ររង់សសន្ទហាញគ ោះពួកសយើងឱយរចួែសតពសីម្រគោះម នតរាយសនោះិ ពួកសយើងនងឹ
ែងឹគសណចាំសពោះម្ររង់។ិ សៅសពលដែលអល់សឡាោះបានសសន្ទហាញគ ោះពួកសគឱយ
រចួែសតពសីម្រគោះថាន ក់ិិពួកសគដបរជាបងកអាំសពើវ សនសកមាសៅសលើដែនែសីនោះិ
សោយអាំសពើបាបកមា។ិ ិ ឱមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ ិ រាល់អាំសពើបាប
ទាំងឡាយនងឹវ សលម្រតលប់សៅសលើខលួនរបស់ពួកអនក។ិ សម្រាប់ពួកអនកិ គឺ
សសចកតសីសខបនត សចបនតចួដែលនងឹវ សនសវ សនកនងុសកកយ៍ីសនោះ។ិបនទ ប់មកិ
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វាសននសងរីវ សលម្រតលប់របស់ពួកអនកិ គមឺកកាន់សយើងិ ជាម្រពោះជាាា ស់។ិ
សយើងនងឹរាយរា៉ាប់ម្របាប់នវូអវ ីដែលពួកអនកបានសធវ ើ»។ 
 ិសនោះគមឺ្រពោះដែលបានបសងក ើតចម្រកវាលពគីា នឱយានិ ិ ស ើយម្ររង់
បានបសងក ើតមនសសសលសកកិ កនងុរបូលកខណៈែល៏អឥតសខ្ជា ោះ។ិ ម្ររង់បានោក់
កនងុជាតសកាំសណើ តរបស់សគិនវូការសគរពសកាក រៈនសងការម្របគល់ខលួនចាំសពោះ
ម្ររង់។ិ ម្របាជ្ារបស់សគម្រពមចសោះចូលជាមួយនងឹភាពជាាា ស់ិ នសងភាពជា
ម្រពោះដែលម្រតវូសគសគរព។ិ មា៉ា ងវ សនសរៀតិ អល់សឡាោះម្ររង់គា នថ្ែគូកនងុ
ការបសងក ើតសកក។ិ ម្ររង់គា នថ្ែគូកនងុភាពជាម្រពោះរបស់ម្ររង់ិ ស ើយភសតុ
តាងបញ្ជជ ក់ពសីរឿងសនោះានសម្រចើនិែចូជា៖ 
 ១.ិ ការបសងក ើតចម្រកវាលសនោះិ គា នម្រពោះោសម្រៅពមី្រពោះដតមួយគត់
ដែលជាអនកបសងក ើតសកកនសងែតល់ជវីភាពរស់សៅ។ិ គា នម្រពោះោដែល
អាចនាំមកនវូែលម្របសយជន៍ិ នសងរារាាំងសម្រគោះថាន ក់សលើកដលងដតម្រពោះអ
ងគ។ិសបើសសនជាកនងុសកកសនោះិានម្រពោះសែសលងសរៀតសម្រៅពមី្ររង់ដមនិម្រពោះ
សនោះនងឹានសកមាភាពបសងក ើតិនសងបហាញគ ប់បញ្ជជ ិស ើយម្រពោះនមួីយៗមសន
ម្រពមរមួស ការជាមួយនងឹម្រពោះសែសលងសរៀតស ើយ។ិ ោច់ខ្ជតម្រតវូដត
ម្រពោះនមួីយៗែសណត ើ មជយ័ជាំនោះរវាងគន ិនសងបន្ទហាញក បម្រពោះសែសលងសរៀត។ិអនក
ដែលចសោះច្ចន់សគមសនអាចកាល យជាម្រពោះជាោច់ខ្ជតិ ស ើយអនកដែល នោះ
គជឺាម្រពោះពសត។ិគា នម្រពោះោដែលរមួចាំដណកជាមួយម្ររង់កនងុភាពជាម្រពោះ
ែចូម្ររង់។ិកែ៏ចូជាគា នម្រពោះោចូលរមួចាំដណកជាមួយនងឹម្ររង់កនងុភាព
ជាាា ស់របស់ម្ររង់ស ើយ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
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پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  چ 

 ٩٧سورة املؤمنون:  چڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ាននយ័ថាិ :ិ «អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់មសនយកនរោាន ក់សធវ ើជាកូនិ
ស ើយគា នម្រពោះសែសលងសៅជាមួយម្ររង់ដែរ។ិ សបើសសនជាានម្រពោះសម្រចើន
ជាងម្រពោះដតមួយសនោះិម្រពោះនមួីយៗនងឹានសតវសកកសរៀងៗខលួនិស ើយ
ពួកសគនងឹបន្ទហាញក បគន សៅវ សនសៅមក។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់មហ
ពសសសែាម្រជោះសាអ តពអីវ ីដែលពួកសគពសពណ៌ាន»។ 
 ២.ិ មសនានអវ ីមួយសកត សសមររួលការសគរពសកាក រៈិ សលើកដលង
ដតអល់សឡាោះជាាា ស់ដែលម្ររង់ានអាំោចសៅសលើសមឃនសងសៅសលើ
ដែនែីិ ពសីម្រពោះមនសសសលសកកដតងសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្រពោះដែលនាំ
ែលម្របសយជនម៍កឱយពួកសគិ ស ើយការពរពួកសគពសីម្រគោះថាន ក់ិ នសងប
សញ្ជៀសពួកសគពសីសចកតអីាម្រកក់នសងវ សបតត សទាំងឡាយ។ិ កសចាការទាំងសនោះិ
គា ននរោាន ក់អាចសធវ ើបានសម្រៅពមី្រពោះដែលានអាំោចសៅសលើសមឃ
នសងសៅសលើដែនែនីសងអវ ីៗដែលសៅចសនល ោះសមឃនសងែ។ីិ សបើសសនជាាន
ម្រពោះសែសលងសរៀតសៅជាមួយម្ររង់ិ ិ ែចូពួកអនកគា នជាំសនឿបានអោះអាង
សនោះិ ិ មនសសសលនងឹយកែលូវដែលនាំឱយពួកសគអាចឈានសៅែល់ការ
សគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះដែលជាាា ស់អាំោចែព៏សតម្របាកែ។ិ
ពសីម្រពោះម្រពោះទាំងឡាយសែសលងពអីល់សឡាោះិ ពួកសគកស៏គរពសកាក រៈ
ចាំសពោះអល់សឡាោះែងដែរ។ិ ែសូចនោះិ សម្រាប់អនកដែលចង់សគរពសកាក រៈ
ចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់ដែលានអាំោចអាចនាំមកនវូែលម្របសយជន៍ិ
នសងសម្រគោះអាសននិ គមឺ្រតវូសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្រពោះពសតដែលអនកសៅសលើ
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សមឃនសងសៅសលើដែនែីិ រមួទាំងម្រពោះសែសលងជាសម្រចើនសរៀតកាំពសងសគរព
សកាក រៈចាំសពោះម្ររង់។ិិិិិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٠٠سورة الإرساء:  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអនកានម្របសាសនថ៍ាិ សបើសសនជាាន
ម្រពោះសែសលងរមួជាមួយនងឹអល់សឡាោះែចូដែលពួកសគនសយយសនោះិ ម្រពោះ
ទាំងសនោះនងឹរ សោះរកមសធាបាយិ សែើមបីែសណត ើ មជយ័ជាំនោះពអីល់សឡាោះ
ដែលម្ររង់ានរាជបលល័ងក»។ិ 

សម្រាប់បងបអូនដែលដសវងរកការពសតិ សូមអានម្រពោះបនទលូរបស់ិិិ
អល់សឡាោះថាិ: 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   چ 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

 ٠٥ - ٠٠س بأأ:  سورةچ  پ  پ

ាននយ័ថាិ:ិ«មូហាំា៉ា ត់!ិចូរអនកានម្របសាសនថ៍ាិចូរពួកអនកបួងសួង
ចាំសពោះម្រពោះទាំងឡាយដែលពួកអនកបានអោះអាងថាិ ជាថ្ែគូរបស់អល់
សឡាោះ។ិ ពួកសគគា នអាំោចិ សូមបីដតប៉ាសនសតវស្សសាចទាំងសៅសលើ
សមឃនសងសៅសលើដែនែ។ីិ ពួកសគគា នរមួចាំដណកជាមួយម្ររង់ិ កនងុការ
ម្រគប់ម្រគង់សមឃនសងដែនែសីរិ ស ើយកគ៏ា នជួយម្ររង់ិ កនងុការបសងក ើតអវ ី
មួយដែរ។ិ គា នអនកជួយសសន្ទហាញគ ោះោាន ក់អាចជួយសសន្ទហាញគ ោះស ើយិ
សលើកដលងដតអនកដែលម្ររង់អនសញ្ជា ត»។ 
ិ ម្រពោះបនទលូទាំងសនោះបានកាត់ផ្លត ច់ចសតតពកីារជាប់ជាំពក់នងឹម្រពោះ
សែសលងសម្រៅពអីល់សឡាោះចាំននួបួនម្របការគ៖ឺ 
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 រ១ី- អវីដែលសគយល់ថាិជាអនករមួស ការនងឹអល់សឡាោះិពសាំាន
អាំោចអវីសូមបីប៉ាសនសតវស្សសាចកនងុការចូលរមួនងឹអល់សឡាោះ។ិ អនក
ដែលគា នអាំោចិ សូមបីដតប៉ាសនសតវស្សសាចិ គគឺា នម្របសយជន៍ិ គា ន
បងកសម្រគោះថាន ក់ិ ស ើយកម៏សនសកត សសមជាម្រពោះិ ឬជាថ្ែគូសម្រាប់អល់
សឡាោះជាាា ស់ដែរ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ានអាំោចិ ស ើយម្ររង់
ដតមួយគត់ដែលច្ចត់ដចងកសចាការរបស់ពួកសគ។ 
 រ២ី-ពួកសគគា នអាំោចអវីសៅសលើសមឃនសងសលើដែនែីិ ស ើយពួក
សគមសនានរមួចាំដណកអវ ីសូមបីដតប៉ាសនសតវស្សសាចទក់រសននងឹការម្រគប់
ម្រគងសមឃនសងដែនែ។ី 
 រ៣ី-ិសម្រាប់អល់សឡាោះជាាា ស់ិគា នអនកោជួយកនងុការបសងក ើត
សកកស ើយ។ិ ដតម្ររង់សរិ ដែលជួយពួកសគចាំសពោះអវ ីដែលានម្របសយ
ជនែ៍ល់ពួកសគិ ស ើយការពរពួកសគពសីម្រគោះថាន ក់។ិ ម្ររង់ានលកខណៈ
សមបតត សសសម្រកតឹិ សពនសលនិ មសនម្រតវូការពួកសគស ើយ។ិ ដតពួកសគសរិ
ដែលម្រតវូការម្ររង់ជាច្ចាំបាច់សនោះ។ 
 រ៤ី-ពសតោស់ថ្ែគូទាំងសនោះិ គា នអាំោចជួយសសន្ទហាញគ ោះមនសសសល
សកកិ សៅចាំសពោះអល់សឡាោះជាាា ស់សម្រាប់ពួកអនកសែើរតាមពួកសគិ
ស ើយសគកម៏សនអនសញ្ជា តឱយជួយសសន្ទហាញគ ោះដែរ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់មសន
អនសញ្ជា តឱយជួយសសន្ទហាញគ ោះជាោច់ខ្ជតិ សលើកដលងដតពួកអនកានជាំសនឿ
ចាំសពោះម្ររង់ិ ស ើយពួកអនកានជាំសនឿចាំសពោះម្ររង់កម៏សនអាចជួយ
សសន្ទហាញគ ោះនរោាន ក់បានដែរិសលើកដលងដតានការអនសញ្ជា តពមី្ររង់។ 
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 ៣.ិ ម្រកតឹយម្រកមជាម្របពន័ធិ ថ្នចម្រកវាលទាំងមូលដែលានរសបៀប
សរៀបរយសសម្រកតឹឥតសខ្ជា ោះិ គជឺាភសតតុាងែា៏នសកាត នសពលបញ្ជជ ក់ពអីនក
ដែលសរៀបចាំច្ចត់ដចងិ គជឺាម្រពោះដតមួយអងគគត់ិ ជាអនកានអាំោចដត
មួយគត់ិ ជាាា ស់ដតមួយគត់។ិ គា នម្រពោះជាាា ស់សម្រាប់សតវសកកិ
សម្រៅពមី្ររង់ិ ស ើយកគ៏ា នាា ស់សម្រាប់ពួកសគសម្រៅពមី្ររង់ដែរ។ិ មា៉ា ង
សរៀតិ មសនានអនកបសងក ើតពរីនក់សម្រាប់ចម្រកវាលដតមួយិ ស ើយក៏
គា នែងដែរម្រពោះពរីអងគសម្រាប់ចម្រកវាលដតមួយសនោះ។ិ កនងុម្រពោះបនទលូិ
អល់សឡាោះជាាា ស់ថាិ: 

 ٠٠سورة الأنبياء: چ  ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សបើសសនជាសៅសលើសមឃនសងសៅសលើដែនែីិ ានម្រពោះ
សែសលងសរៀតសម្រៅពអីល់សឡាោះសនោះិភពទាំងពរីនងឹម្រតវូវ សនស សនសហច
ជាមសនខ្ជន»។ិ 

ជាឧទ រណ៍ិ សបើសសនជាសៅសលើសមឃិ នសងសៅសលើដែនែាីន
ម្រពោះសែសលងសរៀតសម្រៅពអីល់សឡាោះដមនសនោះិ សមល៉ា ោះភពទាំងពរីនងឹម្រតវូ
ររួលរងកតវី សនស សនសហចជាមសនខ្ជន។ិ មូលស តសថ្នកតវី សនសិ គឺ
ច្ចាំបាច់ម្រពោះនមួីយៗម្រតវូានអាំោចកនងុការបាំផ្លល និ នសងការសធវ ើសកមា
ភាពិ ស ើយអាចសកើតស ើងសៅសពលម្រពោះទាំងពរីអងគានជសាល ោះនងឹ
គន ។ិ សោយសារមូលស តសសនោះនងឹសកើតស ើងនវូការវ សនសអនតរាយ។ិ
សនោះកែ៏ចូជារបូកាយដតមួយិ មសនអាចានអនកសរៀបចាំោក់វ សញ្ជា ណពរី
ែសូច្ចន ោះដែរ។ិសបើសសនជាែសូច្ចន ោះដមនិរបូកាយនងឹម្រតវូវ សនសិស ើយសនោះគឺ
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ជាអវីដែលមសនអាចសកើតស ើង។ិ យ៉ា ងោមសនិ សតើចម្រកវាលែម៏ហធាំ
សធងសនោះិអាចានម្រពោះពរីសមតចនងឹសកើត ិគមឺសនអាចានជាោច់ខ្ជត។ិ 

 
៥.ិពួកោពនីសងពួកអនកនាំសារឯកភាពគន សលើសរឿងសនោះ 

ម្រគប់ម្របជាជាតសទាំងឡាយបានឯកភាពគន ថាិ ពួកោពនីសងពួកអនក
នាំសារិ គជឺាមនសសសលដែលានបញ្ជា សពនសលនិ ម្រជោះថាល ជាងសគិ ាន
អាកបបកសរ សយម្រតមឹម្រតវូិខពង់ខពស់ជាងសគិស ើយជាអនកដែលែតល់ែាំបូនា ន
សម្រចើនជាងសគែល់ម្របជានសរាស្រសតរបស់ខលួន។ិ មា៉ា ងសរៀតិ ពួកគត់ជាអនក
ដែលម្របតសបតត សបាំណងម្របាថាន របស់អល់សឡាោះសម្រចើនជាងសគ។ិ ពួកគត់ជា
អនកដែលានការចងអុលបហាញ នសៅកាន់ែលូវម្រតវូសម្រចើនជាងសគិ ិ ពសីម្រពោះ
ពួកគត់ររួលការម្រតាស់បនទលូពអីល់សឡាោះជាាា ស់ិ ស ើយនាំមក
ែសលពវែាយែល់មនសសសលសកក។ិជាការពសតោស់ិ ពួកោពីិ នសងពួកអនក
នាំសារតាាំងពីិ ោពែីាំបូងបងអស់សឈាា ោះិ អាោាិំ រ ូតែល់ោពចីសង
សម្រកាយបងអស់ិ គមូឺហាំា៉ា ត់បានឯកភាពគន ិ សលើការអាំពវនវម្របជានស
រាស្រសតរបស់គត់សៅរកជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ ស ើយសបាោះបង់ការ
សគរពបូជាចាំសពោះម្រពោះសែសលងសម្រៅពមី្ររង់។ិ គា នម្រពោះសែសលងដែលម្រតវូសគ
សគរពសកាក រៈយ៉ា ងពសតម្របាកែិ សម្រៅពមី្រពោះអងគស ើយ។ិ អល់សឡាោះបាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

   52سورة األنبياء:
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ាននយ័ថាិ :ិ «សយើងពសាំបានបញ្ជូនអនកនាំសារោាន ក់មសនឯងស ើយិ
សលើកដលងដតសយើងបានម្រតាស់បនទលូសៅកាន់សគថាិ គា នម្រពោះជាាា ស់
ដែលសគម្រតវូសគរពសកាក រៈយ៉ា ងពសតម្របាកែស ើយិ សលើកដលងដតសយើង
មួយម្រពោះអងគគត់។ិែសូចនោះិចូរសគរពសកាក រៈមកចាំសពោះសយើងចសោះ»។ិ 

ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូអាំពោីពណួីស៍ដែលគត់បានាន
ម្របសាសនស៍ៅកាន់មនសសសលសាសនរ៍បស់គត់ថាិ: 

 ٠٦سورة هود:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ខុ្ាំបហាញគ ប់សម្របើែល់ពួកអនកឱយសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់
សឡាោះជាាា ស់។ិ ម្របាកែោស់ិ ខុ្ាំបារមភខ្ជល ចពួកអនកររួលរងទរសណកមា
សៅថ្ែៃែដ៏សន ឺច្ចប់»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់ិ បានានម្រពោះបនទលូអាំពោីពចីសងសម្រកាយ
បងអស់ិ គមូឺហាំា៉ា ត់ដែលគត់បានានម្របសាសនស៍ៅកាន់ជាតសសាសន៍
របស់គត់ថាិ: 

         چڱ      ڱں   ں  ڻ    ڻ  ڻ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  چ 

 ٧٤٨سورة الأنبياء:                                                

ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអនកានម្របសាសនថ៍ាិ ម្រពោះជាាា ស់បាន
ម្រតាស់បនទលូមកកាន់ខុ្ាំថាិពសតោស់ម្រពោះជាាា ស់របស់ពួកអនកិ គជឺាម្រពោះ
ជាាា ស់ដតមួយអងគគត់។ិសតើពួកអនកម្រពមម្របតសបតត សម្ររង់ដែរសរ »។ 
 សនោះគជឺាម្រពោះដែលបានបសងក ើតសកកពគីា និស ើយម្ររង់បានបសងក ើត
វាយ៉ា ងលអម្របណីតជារបីាំែសត។ិម្ររង់បានបសងក ើតមនសសសលឱយានរបូសមបតត ស
លអឥតសខ្ជា ោះិ ស ើយម្ររង់បានសលើកតសមក ើងមនសសសលសកក។ិ សលើសពសីនោះិ
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ម្ររង់បានបសងក ើតមកជាមួយនវូសភាវគតសិ ដែលមនសសសលររួលសាគ ល់ភាព
ជាាា ស់ិ នសងភាពជាម្រពោះដែលសគម្រតវូសគរពសកាក រៈរបស់អល់សឡាោះ។ិ
ម្ររង់សធវ ើឱយចសតតរបស់មនសសសលមសនសកប់សកល់ិ លសោះម្រតាដតសគយល់ម្រពមសាត ប់
បហាញគ ប់នសងចសោះចូលជាមួយម្ររង់ិ ស ើយសែើរតាមាគ៌ារបស់ម្ររង់។ិ មា៉ា ង
វ សនសរៀតិ ម្ររង់បានកាំណត់សលើម្រពលឹងរបស់សគមសនអាចររួលនវូសសចកត ី
សៃប់ជាោច់ខ្ជតិ លសោះម្រតាដតរស់សៅដកបរម្រពោះជាាា ស់ដែលជាអនកបសងក ើត
វាិ ស ើយែារភាជ ប់ជាមួយនងឹម្ររង់។ិគា នការែារភាជ ប់សម្រាប់ម្រពលឹងិ
សម្រៅពតីាមរយៈែលូវរបស់ម្ររង់ែម៏្រតមឹម្រតវូដែលពួកអនកនាំសារែម៏្របថ្ព
បាននាំមកែសលពវែាយ។ិ ម្ររង់បានម្របទនបញ្ជា ែល់មនសសសលិ ស ើយបញ្ជា
សនោះមសនអាចនាំរបូសគសឆព ោះសៅកាន់ែលូវែម៏្រតមឹម្រតវូិ នសងសែើរតនួរបីាន
យ៉ា ងសពនលកខណៈសនោះសរិ លសោះម្រតាដតសគានជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះជា
ាា ស់របស់សគ។ 
 សៅសពលដែលសភាវគតសិ ម្រពលឹងវ សញ្ជា ណិនសងែងួចសតតរបស់សគសកប់
សកល់សែើរតាមាគ៌ាម្រតមឹម្រតវូិ ស ើយបញ្ជា របស់សគឯកភាពចាំសពោះអល់
សឡាោះិ គសឺគនងឹររួលបាននវូសសចកតសីសខសសភមងគលិ សកប់សកល់ទាំងសៅ
សកកយ៍ីសនោះនសងសៅបរសកក។ិ សបើសសនជាមនសសសលម្របដកកដសវងរកែលូវ
សែសលងសម្រៅពសីនោះិ គពួឺកសគនងឹរស់សៅកនងុពសភពអពមងគលិ លសចលង់កនងុ
ម្រជលងសម្រជាោះែស៏ម្រគោះថាន ក់កនងុសកកយ៍ីសនោះ។ិ ជាំសនឿរបស់សគម្រតវូដចក
រាំដលករវាងម្រពោះបែសាទាំងឡាយិ មសនែងឹថាម្រពោះមួយោជួយជា
ម្របសយជនែ៍ល់របូសគិ នសងម្រពោះមួយោអាចសធវ ើឱយរបូសគានសម្រគោះថាន
ក់។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានសលើកឧទ រណ៍អាំពសីរឿងសនោះិពសីម្រពោះវាសធវ ើ
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ឱយបញ្ជា របស់មនសសសលអាចយល់បាន។ិ ម្ររង់បានសម្របៀបសធៀបរវាងបសរស
ពរីនក់ិិាន ក់សគរពម្រពោះសម្រចើនិនសងាន ក់សរៀតសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្រពោះ
ជាាា ស់ដតមួយគត់។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئىئ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ 

 ٠٩سورة الزمر:  چی  ی  ی  ی  جئ  
ាននយ័ថាិ :ិ «អល់សឡាោះជាាា ស់ិបានសលើកឧទ រណ៍អាំពបីសរសាន ក់
ជាទសករិ ានសៅហវ យសម្រចើននក់ដែលពួកសគមសនចសោះសម្រមសងនងឹគន ិ
ស ើយទសករាន ក់សនោះទល់គាំនសតមសនែងឹជាសធវ ើយ៉ា ងសម៉ាចិ សែើមបី
បាំសពនចសតតពួកសគ។ិ រឯីបសរសាន ក់សរៀតិជាទសករដែលានសៅហវ យ
ដតាន ក់ិ របូសគសាគ ល់ពចីាំណង់ចាំណូលចសតតសៅហវ យរបស់ខលួន។ិ សតើបសរស
ពរីនក់សនោះិ ែចូគន ដែរឬសរ ិ សសចកតសីរសសើរទាំងឡាយសម្រាប់អល់
សឡាោះ។ិកប៏៉ាសដនតពួកសគភាគសម្រចើនមសនយល់ពកីារពសតសនោះស ើយ»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានសលើកឧទ រណ៍ពបីសរសាន ក់ដែលសគរព
សកាក រៈចាំសពោះម្រពោះដតមួយនសងបសរសាន ក់សរៀតដែលសគរពព សសរពិ
សម្របៀបបាននងឹទសករាន ក់ានសៅហវ យសម្រចើនដែលដតងដតសឈាល ោះ
គន ។ិ របូសគម្រតវូបសម្រមើសៅហវ យទាំងសនោះិ ស ើយសៅហវ យាន ក់ៗាន
ការបហាញគ ប់នសងបញ្ជជ ឱយសគសធវ ើការសែសលងៗគន ។ិ ដបបសនោះសធវ ើឱយសគទល់
គាំនសតមសនែងឹជាម្របកាន់យកជាំ រោមួយិ ឬអនសវតតមួយោស ើយ។ិ
មា៉ា ងសរៀតិ របូសគមសនអាចតម្រមូវចសតតសៅហវ យៗដែលមសនចសោះសម្រមសងគន
សនោះស ើយ។ិរឯីទសករាន ក់សរៀតានសៅហវ យដតាន ក់។ិរបូសគែងឹពី
តម្រមូវការិ នសងចាំណង់ចាំណូលចសតតសៅហវ យរបស់ខលួន។ិ សគមសនសូវ
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ខវល់ខ្ជវ យិ ពសីម្រពោះសគានជាំ រនសងាគ៌ាែម៏្រតមឹម្រតវូដែលខលួនសគម្រតវូ
សម្រជើសសរ ើស។ិ ែសូចនោះិ បសរសទាំងពរីមសនសសាើគន ។ិ ាន ក់បសម្រមើសៅហវ យដត
មួយមសនសូវសនឿយ ត់ិ មសនសូវខវល់ខ្ជវ យសម្រចើន។ិ រឯីាន ក់សរៀតិ បសម្រមើ
សៅហវ យសម្រចើននក់ិ ស ើយសៅហវ យទាំងសនោះសឈាល ោះគន ិ មសនចសោះ
សម្រមសងនងឹគន ។ិ របូសគរងរសកខសវរនិ ខវល់ខ្ជវ យិ មសនែងឹជាម្រតវូបាំសពន
ចសតតមួយោសច្ចលមួយោិ នសងសធវ ើយ៉ា ងែចូសមតចិ សែើមបីតម្រមូវតាមចសតត
សៅហវ យទាំងសនោះ។ 
 បនទ ប់ពភីសតុតាងទាំងឡាយបានបញ្ជជ ក់ចាស់ពវីតតានរបស់អល់
សឡាោះជាាា ស់ិ នសងជាម្រពោះដតមួយអងគដែលសគម្រតវូសគរពសកាក រៈ។ិ គបបី
សយើងដសវងយល់អាំពកីារបសងក ើតរបស់ម្ររង់ចាំសពោះចម្រកវាលនសងមនសសសល
សកកិនសងដសវងយល់អាំពគីតសបណឌ ស តរបស់ម្ររង់កនងុការបសងក ើតសនោះ។ 
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ការ់គងកើរគោក្ 
 សកកយ៍ីសនោះានសមឃិដែនែីិ ផ្លក យិកាឡាក់សសីិសមសម្ររិរសកខជាតសិ
នសងសពវសតវទាំងឡាយិ គអឺល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបសងក ើតពគីា ន
ឱយានិែចូម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ    چ

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  ۋ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ڀ  وئ  ۇئ  ۇئ   

 ٧٠ - ٩سورة فصلت:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ      ٿ       ٿ   ٹ  

ាននយ័ថាិ:ិ«ឱមូហាំា៉ា ត់!ិចូរអនកានម្របសាសនថ៍ាិ:«ិពួកអនកកាំពសង
ម្របឆាំងជាំទស់នងឹអល់សឡាោះជាាា ស់ិ ដែលបានបសងក ើតដែនែកីនងុរយៈ
សពលពរីថ្ែៃ។ិ ពួកអនកបសងក ើតថ្ែគូិ សម្រាប់ម្ររង់កនងុការសគរពសកាក រៈ។ិ
ម្ររង់គជឺាម្រពោះជាាា ស់ថ្នសកលសកកទាំងមូល។ិ ម្ររង់បានបសងក ើតភន ាំ
ទាំងឡាយជាសគលម្រគោឹះសម្រាប់រប់លាំនងឹដែនែីិ ស ើយម្ររង់បាន
ម្របទនពរជយ័ិ នសងបានកាំណត់សសបៀងអាហរសម្រាប់ដែនែកីនងុរយៈ
សពលបួនថ្ែៃជាពត័៌ាានសម្រាប់អនកដែលសួរចង់ែងឹពសីរឿងសនោះ។ិ
បនទ ប់មកិ ម្ររង់បានយងសៅបសងក ើតសមឃិ ខណៈសមឃសៅជាដែសលង
សៅស ើយ។ិ ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសៅកាន់សមឃនសងដែនែថីាិ :«ចូរ
សាត ប់តាមបហាញគ ប់សយើងិ សទោះសោយសា័ម្រគចសតតិ ឬសោយបងខាំចសតត»។ិ សមឃ
នសងដែនែបីានស ល្ ើយតបសៅម្ររង់វ សនថាិ:«ិពួកសយើងសកើតជាសមឃិសកើត
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ជាែសីោយសាត ប់តាមបហាញគ ប់ម្ររង់»។ិ អល់សឡាោះម្ររង់បានបសងក ើតសមឃ
ម្របាាំពរីជាន់កនងុរយៈសពលពរីថ្ែៃ។ិ ម្ររង់បានម្រតាស់បហាញគ ប់សមឃជាន់
នមួីយៗិ តាមការសពវម្រពោះរយ័នសងការបហាញគ ប់បញ្ជជ របស់ម្ររង់ិ ស ើយ
ម្ររង់បានដតងលមអ សមឃសកកយ៍ីិ សោយាន វូងតារារោះភលដឺចងច្ចាំងិ
នសងានសរវតាយមរារាាំងពួកបសសាចដែលចង់សៅលួចសាត ប់ែាំណឹងសលើ
សមឃ»។ិ 

សនោះគជឺាម្រកតឹយម្រកមកាំណត់សោយម្រពោះជាាា ស់ែម៏ហខ្ជល ាំងកាល ិ នសង
មហពសរធ សែអ៏សាា រយិ ែងឹម្រជួតម្រជាបទាំងអស់»។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 

گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       چ 

ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

سورة  چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  

 ٥٠ - ٥٤الأنبياء: 

ាននយ័ថាិ:ិ«សតើពួកអនកគា នជាំសនឿមសនែងឹសរឬ សមឃនសងដែនែសីែើម
ស ើយជាែសាំដតមួយិ បនទ ប់មកសយើងបានបាំដបកវាទាំងពរីិ ស ើយសយើង
បានបសងក ើតអវ ីម្រគប់យ៉ា ងឱយានជវី សតរស់សោយសាររកឹ។ិ សតើពួកសគពសាំ
ម្រពមសជឿសរឬ ិ សយើងបានបសងក ើតភន ាំសៅសលើដែនែីិ សែ ើមបីកស ាំឱយដែនែី
រញ្ជួយបងកជាសម្រគោះថាន ក់ែល់ពួកសគិ ស ើយបានបសងក ើតឱយានែលូវធាំរូក
យ។សងឃឹមថាពួកសគអាចដសវងរកការរកសសីចសញ្ា ឹមជវី សតរបស់ពួកសគ។ិ
សយើងបានបសងក ើតសមឃជាែាំបូលការពរពួកសគិ ស ើយពួកសគនាំគន ហាញក
សចនពសីញ្ជា ភសតតុាងរបស់សយើង»។ិ 
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 ចម្រកវាលសយើងសនោះិ អល់សឡាោះបសងក ើតមកម្របកបសោយគតសបណឌ ស ត
ែឧ៏តតងុគឧតតមិដែលមសនអាចគណនបាន។ម្រគប់ដែនកទាំងអស់ថ្នចម្រកវាល
ានបងកប់នវូគតសបណឌ ស តែធ៏ាំសធងនសងានសញ្ជា ភសតុតាងែអ៏សាា រយ។ិ សបើ
សសនជាអនកម្រតសោះរ សោះពសច្ចរោចាំសពោះសញ្ជា ភសតុតាងោមួយសនោះិ អនកនងឹ
ម្របរោះសឃើនភាពអសាា រយសៅកនងុសនោះ។ិ ចូរម្រកស កសមើលភាពអសាា រយ
ថ្នការបសងក ើតរបស់អល់សឡាោះទក់រងនងឹរសកខជាតសិ ដែលសសទើរដតគា ន
សលឹកិ ឫសិ នសងដែលរបស់វាោមួយដែលមសនានម្របសយជនស៍សាោះសនោះ
សរ។ិ ពួកវាគសឺសរធដតានែលម្របសយជនដ៍ែលម្របាជ្ារបស់មនសសសលមសន
អាចពណ៌ានឱយអស់សសចកតបីានស ើយ។ិ ចូរពសនសតយសមើលចរនតរកឹ ូរកនងុ
សរថ្សឫសតចូឆា ររន់សខាយិ ដែលសសទើរដតសមើលមសនសឃើនិ ទល់ដត
សមើលពសនសតយឱយលអសតលអន់ិ សរើបសឃើន។ិ ស តសអវ ីបានជាសរថ្សឫសឆា រៗ
ទាំងសនោះានថាមពលអាចស្សូបយករកឹពសីម្រកាមសៅសលើចសញ្ា ឹមសែើម
នសងសលឹកបាន។ិចរនតរកឹទាំងសនោះដចកច្ចយិសៅតាមតម្រមូវការិនសងលរធ
ភាពរបស់វា។ិ បនទ ប់មកសរៀតិ សរថ្សឫសឆា រៗសនោះបាំដបកជាសរថ្ស
លអសតៗតសៅសរៀតិ ដែលសយើងមសនអាចសមើលយល់។ិ ចូរពសនសតយែាំសណើ រ
សចនផ្លក ថ្នរសកខជាតសពែីាំោក់កាលមួយសៅែាំោក់កាលមួយិានការវ សវ
ឌឍនែ៍ចូជាគភ៌ាកនងុថ្ែទាត យដែលសយើងមសនអាចសមើលសឃើនផ្លទ ល់នងឹ
ដភនក។ិសម្រកាយសពលម្រជសោះសលឹកអស់ិរសកខជាតសសម្របៀបបាននងឹអងកត់អសសមួយ
សែើមគា នសលឹកនសងផ្លក ។ិ បនទ ប់មកិ ម្រពោះជាាា ស់បានបសងក ើតឱយរសកខជាតស
សនោះានសលឹកែសោះម្រគបែណត ប់សែើមិ ស ើយច្ចប់សែត ើមកស់ម្រតយួនសង
សចនផ្លក ។ិសលឹកទាំងសនោះានតនួរកីារពរផ្លក នសងដែលពឥីរធ សពលថ្នអាកា
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សធាតសសៅត ិ នសងម្រតជាក់ិ នសងការពរជាំងសឺែសលងៗ។ិ បនទ ប់ពសីចនផ្លក
ស ើយិរសកខជាតសបានបញ្ជូនសារធាតសចសញ្ា ឹមជាចាំណីិសម្រាប់ចសញ្ាឹមផ្លក តាម
ចរនធថ្នសរថ្សឫសែត៏ចូឆា រិសម្របៀបែចូជាទរកកនងុថ្ែទកាំពសងររួលសារ
ធាតសចសញ្ា ឹមពាីត យ។ិម្រពោះជាាា ស់បានែតល់ការចសញ្ា ឹមបីបាច់ិដែរកាែល់
ផ្លក ទាំងសនោះឱយសកើតជាដែលរ ូតែល់រសាំិ ស ើយមនសសសលអាចសបោះយកមក
ររួលទនយ៉ា ងឆៃ ន់ពសសារិ ដែលែាំបូងស ើយរសកខជាតសសនោះិ ម្រគន់ដតជា
អងកត់ស ើ ដតប៉ាសសោណ ោះ។ 
 សៅសពលដែលអនកម្រកស កសមើលដែនែីិ សតើសគបសងក ើតស ើងយ៉ា ង
ែចូសមតច ិ អនកសមើលសឃើនថាដែនែសីនោះជាសញ្ជា ភសតតុាងែធ៏ាំវ សសសស
វ សសាលបាំែសតរបស់ម្រពោះជាាា ស់ដែលបានបសងក ើត។ិ ម្ររង់បានបសងក ើតដែន
ែសីម្របៀបែចូជាិ កម្រាលែរ៏ាបសសាើិ កតសនធងឹធាំរូកយិ ហាញយស្សួល
សម្រាប់ឱយមនសសសលរស់សៅ។ិ ម្ររង់បានបសងក ើតឱយានជវីភាពរស់សៅនសង
ចាំណីអាហរសៅសលើដែនែសីនោះ។ិ ម្ររង់បសងក ើតឱយានែលូវិសម្រាប់ឱយពួក
សគសធវ ើែាំសណើ រនសងែកឹជញ្ជូនិ ស ើយម្ររង់បានបសងក ើតភន ាំសម្រាប់រប់លាំនងឹ
ដែនែ។ីិ ម្ររង់បានពម្រងកីដែនែឱីយានរាំ ាំធាំរូកយថ្ែទខ្ជងសលើ
សម្រាប់អនកសៅរស់ិ ស ើយថ្ែទសម្រកាមសម្រាប់អនកសាល ប់។ិ ចូរម្រកស ក
សមើលគនលងភពិ ដែលានម្រពោះអារសតយិ ម្រពោះចន្ទនទិ ផ្លក យទាំងឡាយកាំពសង
សធវ ើចលន។ិសតើស តសអវ ីបានជាភពទាំងឡាយានចលនតាមម្រកតឹយម្រកម
កាំណត់ជាម្របពន័ធ។ិ កនងុម្របពន័ធចលនសនោះានភាពខសសគន រវាងយប់នសង
ថ្ែៃិ រែវូកាលិ អាកាសធាតសសៅត នសងម្រតជាក់។ិ ម្រកតឹយម្រកមជាម្របពន័ធសនោះ
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ានែលម្របសយជនស៍ម្រាប់ម្រគប់សភាវៈទាំងឡាយម្រគប់ម្របសភរដែល
រស់សៅសលើដែនែីិ ទាំងសតវនសងរសកខជាតស។ 
 ចូរពសនសតយសសងកតសមើលការបសងក ើតសមឃិ ម្រកស កសមើលមតងស ើយិ
មតងសរៀតិ អនកនងឹសឃើនថាិ សមឃគជឺាសញ្ជា ភសតុតាងែឧ៏តតងុគឧតតម
បាំែសតទាំងកមពស់ិ រាំ ាំ ិ នសងភាពាាំមួនរបស់វា។ិ វាគា នសសរជារម្រមិ
គា នរមពក់ពយួរ។ិ កប៏៉ាសដនតវាឋសតសៅាាំមួនសោយអានសភាពរបស់អល់សឡាោះ
ដែលម្ររង់ជាអនករកាសមឃនសងដែនែមីសនឱយានការរសហាញគ ោះរសងគ ើ។ 
 សៅសពលដែលអនកសមលឹងសមើលពសភពសកកនសងធាតសែសលាំរបស់វាិ
ម្របពន័ធរបស់វាដែលសសម្រកតឹឥតសខ្ជា ោះគសឺសរធដតជាភសតុតាងបញ្ជជ ក់ពអីានស
ភាពែម៏ សារឥតសខ្ជា ោះរបស់អល់សឡាោះិនសងមហពសរធ សរបស់ម្ររង់កនងុការ
បសងក ើត។ិ មា៉ា ងសរៀតិ បហាញ នពគីតសបណឌ ស តិ ភាពលអសតលអន់ិ នសងភាព
ម៉ាត់ចត់របស់ម្ររង់ែស៏ពនសលនិ សម្របៀបែចូជាែទោះមួយខនងដែលសគសាង
សង់ស ើងយ៉ា ងសពនលកខណៈិ ាាំមួនគា នខវោះចសនល ោះម្រតង់ោស ើយ។ិ
សមឃានែាំបូលខពស់ែសតពដីែនែីិ ស ើយដែនែសីម្របៀបបានែចូជាកម្រា
លរាបសសាើរសម្រាប់សតវសកករស់សៅ។ិម្រពោះអារសតយិម្រពោះចន្ទនទជាចសងកៀង
បាំភលភឺពដែនែីិ ផ្លក យទាំងឡាយជាអាំពូលបាំភល ឺិ ន សងជាសម្រគឿងតសបដតង
លមអសម្រាប់ដែនែីិ នសងជាសញ្ជា បហាញ នែលូវសម្រាប់អនកែាំសណើ រែងដែ
រ។ិ សលើសពសីនោះិ ភពដែនែសីពរសពនសៅសោយវតថាុនតថ្មលិ ដរ៉ាសពវ
ដបបយ៉ា ងដែលបងកប់សៅសម្រកាមែសីម្របៀបបាននងឹសសបៀងអាហរដែល
សគសតុករសក។ិ អវ ីៗម្រគប់ដបបយ៉ា ងសសរធដតានម្របសយជនស៍ម្រាប់ដែនែីិ
រសកខជាតសម្រគប់ម្របសភរសម្រាប់សម្របើម្របាស់ជាអតថម្របសយជនស៍ែសលងៗិ សតវ
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ម្រគប់ម្របសភរសម្រាប់បសម្រមើែលម្របសយជនែ៍ល់ភពដែនែែីចូជាិ រសក
សធវ ើជាយនជាំនសោះិ រតឺយករកឹសោោះិ យកសាច់ជាចាំណីអាហរិ យកសរាម
នសងដសបកសធវ ើជាសសមលៀកបាំពក់ិ ស ើយសតវខលោះសរៀតអាចយកសធវ ើជាឆា ាំ
ការពរ។ិ ម្ររង់បានបសងក ើតមនសសសលិ សម្របៀបែចូជាសសតចម្រគប់ម្រគងដែនែី
តាំោងឱយម្រពោះជាាា ស់ិ ិ ានសសរធ សច្ចត់ដចងការហាញរម្រគប់ម្រគងតាមការ
បហាញគ ប់បញ្ជជ របស់ម្ររង់។ 
ិិិិិិិិសបើសសនជាអនកពសនសតយឱយសសីជសម្រៅសៅសលើពសភពសកកទាំងមូលឬ
ម្រជសងោមួយិ អនកនងឹសមើលសឃើនភាពអសាា រយរបស់វា។ិ សបើសសនជាអនក
ពសនសតយឱយម៉ាត់ចត់ិ សមើលសោយជាំ រអពាម្រកតឹិ សសចរ សតិ ម្រជោះសាអ តពី
ចាំណងកសសលសនសងម្របថ្ពណីនសយមសនោះិ អនកនងឹានការសជឿជាក់យ៉ា ង
ចាស់ថាពសភពសកកសនោះានម្រពោះជាអនកបសងក ើតិ ម្ររង់ជាម្រពោះដែល
ម្របកបសោយគតសបណឌ ស តិ អានសភាពខ្ជល ាំងកាល ិ នសងានពសរធ សយល់ែងឹខពង់ខព
ស់។ិ ម្ររង់កាំណត់ម្រកតឹយម្រកមិ សរៀបចាំពសភពសកកឱយានរសបៀបជា
ម្របពន័ធ។ិ មា៉ា ងវ សនសរៀតិ ម្រពោះជាាា ស់មសនអាចានពរីអងគជាោច់ខ្ជត។ិ
កប៏៉ាសដនតានម្រពោះដតមួយគត់។ិគា នម្រពោះោសែសលងសម្រៅពមី្ររង់ស ើយ។ិសបើ
សសនជាសៅសលើសមឃនសងសៅសលើដែនែសីនោះិ ានម្រពោះសែសលងសម្រៅពអីល់
សឡាោះសនោះិ សមឃនសងដែនែនីងឹម្រតវូវ សនសម នតរាយិ ម្របពន័ធម្រគប់ម្រគង
ពសភពសកកម្រតវូរងការខចូខ្ជតិ ស ើយែលម្របសយជនទ៍ាំងឡាយនងឹ
ម្រតវូអសកមា។ 
 សបើសសនជាអនកសៅដតម្របដកកថាិ គា នម្រពោះបសងក ើតសកកសនោះិ ចសោះ
អនកនសយយយ៉ា ងសម៉ាចសៅវ សនិ ចាំសពោះរូា៉ា សសីនបូមរកឹរាងមូលម្ររដវង
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សៅដកបររសនលដែលសគែលសតនសងែាំស ើងា៉ា សសីនយ៉ា ងលអឥតសខ្ជា ោះ ិ
ឧបករណ៍សម្របើម្របាស់សម្រាប់សម្រគឿងា៉ា សសីនសនោះិ សគបានវាស់សទង់នសង
កាំណត់មសខហាញរវាយ៉ា ងចាស់កស់។ិ គា នចាំណស ចោខវោះខ្ជតទាំងសម្រគឿង
បរ សកាខ នសងម្ររង់ម្រទយរបស់វា។ិមួយវ សនសរៀតិសៅកនងុចាក រានោាំសែើម
ស ើ ម្រគប់ម្របសភរិស ើយា៉ា សសីនសនោះបូមរកឹសម្រសាចស្សប់ម្រគប់ម្រគន់មសន
ដែលខកខ្ជនិានអនកសាអ តែីិ ានអនកម្របមូលកាកសាំណល់ិានអនក
ដែទាំចាក រម្រគប់ដែនកទាំងអស់។ិ ចាក រសនោះមសនដែលរងែលប៉ាោះពល់ិ
ស ើយកគ៏ា នអវ ីសធវ ើឱយខចូខ្ជតែល់ដែលស ើទាំងសនោះដែរ។ិ សគបានកាំណត់
តថ្មលកាលែចីាក រនមួីយៗសៅតាមតម្រមូវការអនករសនិ តាមម្របសភរដែល
ស ើ ។ 
 សតើអនកយល់ថាិ សនោះវាអាចសកើតស ើងម្រពមគន សោយគា នអនកសធវ ើិ
គា នអនកបសងក ើតិ នសងគា នអនកសរៀបចាំសរឬ ិ សគររួលសាគ ល់ថាិ ពសតជា
ានរូា៉ា សសីនបូមរកឹនសងចាក រសនោះដមនិ ដតមសនររួលសាគ ល់ថាិ ាន
អនកសធវ ើិ ានអនកសរៀបចាំ។ិ សតើអនកគសតយ៉ា ងែចូសមតចិ សបើសសនជាសគថា
ែសូច្ចន ោះ ិសតើអនកគសតយ៉ា ងសម៉ាចដែរ ិសតើអនកយល់សឃើនយ៉ា ងសម៉ាចដែរ  
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គេរុ្លននការ់គងកើរគោក្ 
 

 ិិិបនទ ប់ពសីែើរម្រតាច់ចរនសងម្រតសោះរ សោះពសច្ចរោអាំពកីារបសងក ើតសកកិ
សយើងគបបីសលើកស ើងអាំពសី តសែលិ ដែលអល់សឡាោះជាាា ស់បសងក ើត
សកកែធ៏ាំមហសាលនសងភសតុតាងមហអសាា រយិកនងុសនោះានែចូជា៖ 
 ១.ិសម្រមួលអវ ីម្រគប់យ៉ា ងសែើមបីមនសសសលសកក៖ិសៅសពលអល់សឡាោះ
ជាាា ស់ម្ររង់សសម្រមចម្រពោះរយ័បសងក ើតអនកម្រគប់ម្រគងដែនែដីែលសគរព
សកាក រៈចាំសពោះម្ររង់ិ នសងសែើមបីកសាងសាថ បនដែនែីិ ម្ររង់បានបសងក ើត
សម្រាប់ពួកសគនវូអវ ីម្រគប់យ៉ា ងសែើមបីម្ររម្ររង់ជវី សតិ នសងការរស់សៅរបស់
ពួកសគឱយបានម្រតមឹម្រតវូិែចូម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧٥سورة اجلاثية:    چ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختچ 

ាននយ័ថាិ:ិ«ម្ររង់បានសម្រមួលែល់ពួកអនកឱយទនយកែលម្របសយជ
នព៍អីវ ីដែលសៅសលើសមឃនសងអវ ីដែលសៅសលើដែនែ។ីិ ទាំងអស់សនោះជា
ការម្របទនមកអាំពមី្ររង់»។ 
ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

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

ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  ی  جئ  حئ    ىئ  ىئ    ىئی  ی  ی 

 - ٥٠سورة اإبراهمي:  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

٥٠ 
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ាននយ័ថាិ :ិ «អល់សឡាោះជាាា ស់បានបសងក ើតសមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់នសង
ដែនែីិ ស ើយម្ររង់បានបញ្ាុ ោះរកឹពសីលើសមឃ។ិសោយសាររកឹសភលៀងសនោះិ
សធវ ើឱយរសកខជាតសានែកនសែលជាសម្រគឿងម្ររម្ររង់ជវីភាពរស់សៅរបស់ពួក
អនក។ិ ម្ររង់បានសម្រមួលែល់ពួកអនកិ ឱយានរូកិ កបា៉ា ល់ិ អាចសបើកបរ
សលើរកឹសៅសមសម្ររតាមការបហាញគ ប់របស់អល់សឡាោះជាាា ស់។ិ ម្ររង់បាន
សម្រមួលែល់ពួកអនកិឱយសចោះទនយកែលម្របសយជនព៍រីកឹរសនល។ិ ម្ររង់
ម្របទនជូនពួកអនកិ តាមដតអវ ីដែលពួកអនកបួងសួងសសាំម្ររង់។ិ សបើសសនជាិ
ពួកអនកគណនពរជយ័របស់អល់សឡាោះិ គពួឺកអនកមសនអាចគណនបាន
ជាោច់ខ្ជត។ិ ពសតោស់ិ មនសសសលសកកភាគសម្រចើនដតងដតម្របម្រពតឹត សអាំសពើ
អយសតត សធម៌ាចាំសពោះខលួនឯងិស ើយជាំទស់នងឹពរជយ័របស់អល់សឡាោះ»។ 
 ២.ិ ពសតោស់ិ សមឃិ ែនីសងអវ ីៗទាំងអស់សៅសលើសកកសនោះិ ជា
សាកសលីបញ្ជជ ក់ពភីាពជាម្រពោះជាាា ស់របស់ម្ររង់ិស ើយជាភសតុតាងបញ្ជជ ក់
ពភីាពានដតមួយរបស់ម្ររង់ិ ពសីម្រពោះបញ្ជ សាំខ្ជន់បាំែសតសៅកនងុសកកិ
គកឺារររួលសាគ ល់ភាពជាម្រពោះជាាា ស់របស់អល់សឡាោះិ នសងានជាំសនឿ
ចាំសពោះភាពជាម្រពោះដតមួយគត់របស់ម្ររង់។ិ ម្ររង់បានបហាញ នសាកសលីិ នសង
បានែតល់សញ្ជា ភសតុតាងែធ៏ាំសធងបាំែសតិ ស ើយម្ររង់បានែតល់អាំណោះអាំោ
ងែព៏សសសសបាំែសត។ិអល់សឡាោះជាាា ស់ិ ម្ររង់បានបសងក ើតសមឃិបសងក ើតែីិ
នសងបសងក ើតអវ ីៗទាំងឡាយិជាសាកសលីបញ្ជជ ក់ពសីរឿងសនោះ។ិែសូចនោះិសរើបកនងុ
គមព ីរអាល់គួរអានានពណ៌ានសម្រចើនអាំពសីរឿងសនោះិែចូជា៖ 

 ٠٦سورة الروم:  چژ  ڑ  چ 
ាននយ័ថាិ:ិ«អាំពសីញ្ជា ភសតុតាងរបស់ម្ររង់»។ 
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ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 
 ٠٩سورة الشورى:  چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  چ 

ាននយ័ថាិ:«អាំពសីញ្ជា ភសតុតាងរបស់ម្ររង់គកឺារបសងក ើតសមឃនសងែ»ី។ 
 ٠٠سورة الروم:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  چ 

ាននយ័ថាិ :ិ «អាំពសីញ្ជា ភសតុតាងរបស់ម្ររង់គមឺ្ររង់បហាញ នឱយពួកអនក
សឃើនសែលកបសនទ រិពួកអនកខ្ជល ចរនទោះបាន់នសងម្របាថាន ចង់បានរកឹសភលៀង»។ 

 ٠٣وم: سورة الر   چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
ាននយ័ថាិ:ិ«អាំពសីញ្ជា ភសតុតាងរបស់ម្ររង់ិគសឺមឃនសងដែនែឋី សតសៅ
គង់វងសលិតាមបរបញ្ជជ របស់ម្ររង់»។ 
 ៣.ិ វាជាសាកសលីបញ្ជជ ក់ពថី្ែៃរស់ស ើងវ សន៖ិ ជាការពសតោស់ិ ជវី សត
ានពរីិ គជឺវី សតសកកយ៍ីិ នសងជវី សតបរសកកិ ស ើយជវី សតបរសកកជា
ជវី សតរស់សៅពសតម្របាកែ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ   ٱ  ٻ چ 

 ٦٠سورة العنكبوت:  چٺ  ٿ  

ាននយ័ថាិ:ិ«ជវី សតសកកយ៍ីសនោះិគា នអវ ីសម្រៅពកីារសលងសសើចសបាយិ
ស ើយឋានបរសកកសនោះសរដែលជាជវី សតរស់សៅយ៉ា ងពសតម្របាកែ។ិ សបើ
សសនជាពួកសគែងឹពសីរឿងសនោះិ ពួកសគនងឹមសនឱយតថ្មលសកកយ៍ីសនោះជាង
បរសកកសនោះស ើយ»។ិ 

សកកខ្ជងមសខជាកដនលងដែលររួលបាននវូការជាំនសាំជម្រមោះិ នសងការ
តបសនងិជាជវី សតសសាយសសខអមតៈិ ស ើយកជ៏ាជវី សតដែលនងឹរងទរសណ
កមាែអ៏មតៈដែរ។ិ 
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 សោយស តសថាឋានបរសកកសនោះមនសសសលនងឹមសនអាចឈានសៅ
ែល់សនោះសរិ លសោះម្រតាដតសគសាល ប់ិ ស ើយម្រពោះនងឹបសងក ើតសគឱយរស់ស ើង
វ សនិ សម្រកាយសពលសាល ប់។ិ ចាំសពោះអនកដែលោច់រាំនក់រាំនងជាមួយនងឹ
ម្រពោះជាាា ស់ិ នសសសល័យពកីាំសណើ តរបស់សគសែើរែយសម្រកាយិ ស ើយបញ្ជា
របស់សគកអ៏ន់។ិ សគនងឹម្របដកកជាំទស់ចាំសពោះសរឿងសនោះ។ិ ែសូចនោះិ សរើបអ
ល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបហាញ នអាំណោះអាំោងិ នសងភសតុតាងជាសម្រចើនិ
សែើមបីឱយមនសសសលានជាំសនឿនងឹថ្ែៃរស់ស ើងវ សនិ ស ើយចសតតរបស់សគាន
ការសជឿជាក់ិ ពសីម្រពោះការបសងក ើតស ើងវ សនហាញយស្សួលជាងការបសងក ើត
សលើកែាំបូង។ិមសនដតប៉ាសសោណ ោះិការបសងក ើតសមឃនសងដែនែធីាំសធងជាងការ
បសងក ើតមនសសសលឱយរស់ស ើងវ សន។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូ
ថាិ: 

 ٠١سورة الروم:  چ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «អល់សឡាោះជាាា ស់ិ ម្ររង់ជាអនកដែលច្ចប់សែត ើមបសងក ើតិ
បនទ ប់មកម្ររង់នងឹបសងក ើតស ើងវ សនិ ស ើយវាហាញយស្សួលជារបីាំែសត
ចាំសពោះម្ររង់»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
 ٣١ سورة غافر: چڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  چ 

ាននយ័ថាិ :ិ «ជាការពសតោស់ិ ការបសងក ើតសមឃនសងដែនែីិ ធាំសធង
ជាងការបសងក ើតមនសសសល»។ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
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ڄ           ڄ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ         ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ 

 ٠سورة الرعد:  چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڃڃ  ڃ
ាននយ័ថាិ:ិ«អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបសងក ើតសមឃម្របាាំពរីជាន់ខពស់
ែសតពែីតីាមអានសភាពរបស់ម្ររង់សោយគា នសសរែចូពួកអនកបានសឃើន
ផ្លទ ល់នងឹដភនក។ិ បនទ ប់មកម្ររង់គង់សលើបលល័ងក។ិ ការគង់ដែលសកតសសម
នងឹម្រពោះកសតត សនមរបស់ម្ររង់។ិ ម្ររង់បានបសងក ើតម្រពោះអារសតយិ ម្រពោះចន្ទនទ
សម្រាប់បសម្រមើែលម្របសយជនែ៍ល់មនសសសលសកក។ិ ភពទាំងពរីកាំពសងសធវ ើ
ចលនតាមគនលងរបស់វាិ រ ូតថ្ែៃបរសកកមកែល់។ិ ម្ររង់ជាអនក
សរៀបចាំច្ចត់ដចងកសចាការសកកយ៍ីនសងបរសកក។ិ ម្ររង់ម្រសាយបាំភលភឺសតុ
តាងទាំងឡាយិដែលបញ្ជជ ក់ពអីានសភាពរបស់ម្ររង់។ិសងឃឹមថាិពួកអនក
ានភាពសជឿជាក់ចាំសពោះថ្ែៃដែលពួកអនកនងឹសៅជួបម្រពោះជាាា ស់របស់
ពួកអនក»។ 
 ឱមនុេសគោក្ទាំង យ ! 
 សបើសសនជាម្រពោះជាាា ស់បសងក ើតពសភពសកកមក សែើមបជីាម្របសយជ
នស៍ម្រាប់អនក។ិ សបើសសនជាអនកម្រកស កសមើលសញ្ជា ភសតុតាងិ អាំណោះ
អាំោង នសងសាកសលីទាំងឡាយសៅចាំសពោះមសខិ អនកនងឹររួលសាគ ល់ថាិ
គា នម្រពោះជាាា ស់ដែលសគម្រតវូសគរពសកាក រៈយ៉ា ងពសតម្របាកែិ សម្រៅពអី
ល់សឡាោះស ើយិស ើយម្ររង់គា នថ្ែគូ។ិ សបើសសនជាអនកែងឹថាិការបសងក ើត
ឱយរស់ស ើងវ សនិ នសងការរស់ស ើងវ សនបនទ ប់ពសីាល ប់ិ វាហាញយស្សួលជាង
ការបសងក ើតសមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់នសងដែនែីិ ស ើយអនកនងឹជួបម្រពោះជា
ាា ស់របស់អនកិ ម្ររង់នងឹជាំនសាំជម្រមោះតាមរសងវ ើរបស់អនក។ិ សបើសសនជាអនក
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ែងឹថាិ ពសភពសកកទាំងមូលសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់ិ ស ើយ
សតវសកកទាំងឡាយកាំពសងដតសូម្រតធម៌ាសលើកតសមក ើងម្ររង់សោយកតី
សរសសើរនសងែងឹគសណចាំសពោះម្ររង់។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧سورة امجلعة:  چپ   پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «អវ ីៗម្រគប់ដបបយ៉ា ងសៅសលើសមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់ិ នសង
សៅសលើដែនែកីាំពសងសូម្រតធម៌ាសលើកតសមក ើងែល់អល់សឡាោះជាាា ស់»។ិ 

សតវសកកទាំងឡាយម្រកាបបងគាំសគរពសលើកតសមក ើងែល់ម្ររង់ិ ែចូ
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ:  

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

 ٧٨سورة احلج:  چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ាននយ័ថាិ:ិ«ឱមូហាំា៉ា ត់ិសតើអនកែងឹសរ ិរាល់អវ ីៗសៅសលើសមឃទាំង
ម្របាាំពរីជាន់ិ នសងសៅសលើដែនែីិ ម្រពោះអារសតយិ ម្រពោះចន្ទនទិ ផ្លក យទាំងឡាយិ
ភន ាិំ សែ ើមស ើ ិ សតវទាំងឡាយកាំពសងម្រកាបថាវ យបងគាំសគរពិ សលើកតសមក ើង
ែល់អល់សឡាោះ។ិ មនសសសលភាគសម្រចើនថ្នពួកអនកដែលានជាំសនឿកម៏្រកាប
ថាវ យបងគាំចាំសពោះសយើងែងដែរ។ជាមួយសនោះានមនសសសលភាគសម្រចើន
ដែលគា នជាំសនឿម្រតវូម្រពោះលសខសតកាំណត់ឱយចសោះនរកររួលរងនវូទរសណកមា»
។ិ 
ិិិិិិិិិិមសនដតប៉ាសសោណ ោះសតវសកកទាំងសនោះកាំពសងថាវ យបងគាំចាំសពោះម្រពោះជា
ាា ស់តាមរសបៀបរបស់វា។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទូលថាិ: 
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 ٠٧سورة النور: چ  ې
 

ាននយ័ថាិ :ិ «ឱមូហាំា៉ា ត់ិ សតើអនកែងឹសរ ិ រាល់អវ ីៗទាំងអស់សៅសលើ
សមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់ិ នសងសលើដែនែីិ នសងសតវបកាបកសលីទាំងឡាយ
សាំកាាំងសាល បសៅសលើសវហស៍ិ កាំពសងសូម្រតធម៌ាតសមក ើងែល់អល់សឡាោះជាាា
ស់។ិ រាល់សតវសកកទាំងអស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ចងអុលបហាញ ន
រសបៀបថាវ យបងគាំន សងការសូម្រតធម៌ាតាមនសសសល័យរបស់ពួកវា»។ 
 សបើសសនជាខលួនម្របាណរបស់អនកិ កស៏គរពតាមម្រកតឹយម្រកមរបស់ម្ររង់ិ
តាមម្រពោះលសខសតកាំណត់ិនសងការច្ចត់ដចងរបស់អល់សឡាោះ។ិសបោះែងូិសួត
ទាំងពរីិ សែល ើមិ នសងអវយវៈរាងកាយទាំងអស់សាត ប់បហាញគ ប់ម្រពោះជាាា ស់ិ
សគរពតាមការចងអុលបហាញ នរបស់ម្ររង់។ិ ម្ររង់បានែតល់ឱយអនកានជ
សម្រមើស។ិ សតើសម្រពោះដតជសម្រមើសរបស់អនករវាងជាំសនឿិ នសងការបែសសសធ
ជាំសនឿឬិ ដែលអនកសសខចសតតសម្រជើសយកែទុយពកីបួនែាំសណើ រែា៏នពរជយ័
សសរសីួសតថី្នពសភពសកកជសាំវ សនអនកិម្រពមទាំងរបូកាយរបស់អនកែងសនោះ  
 ពសតោស់ិ មនសសសលដែលានបញ្ជា សពនលកខណៈដតងដតបសញ្ាៀស
ខលួនឯងមសនឱយកាល យជាបសគគលដែលសធវ ើែទុយពពីសភពសកកែម៏ហធាំរូលាំ
រូកយសនោះ។ 
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ការ់គងកើរ នងិការគលើក្រគមកើងមនុេសគោក្ 
 

 អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានសសម្រមចម្រពោះរយ័ិ បសងក ើតសតវសកក
ដែលានសមតថភាពកនងុការសាថ បនកសាងភពដែនែីិ ស ើយសតវ
សកកសនោះិ គជឺាមនសសសលសកក នឹងឯង។ិ គតសបណឌ ស តរបស់ម្ររង់តម្រមូវឱយ
ការបសងក ើតមនសសសលសកកពធីាតសែ។ីិម្ររង់បានច្ចប់សែត ើមបសងក ើតមនសសសលពែីី
ឥែា។ិ បនទ ប់មកម្ររង់សូនរបូរាងមនសសសលរបស់សយើងឱយានលកខណៈលអ
ម្របថ្ព។ិ លសោះសូនរបូមនសសសលសពនលកខណៈរចួិ ម្ររង់បានែលុាំម្រពលឹងចូល។ិ
សម្រកាយសពលែលុាំម្រពលឹងចូលិ សគបានកាល យជាមនសសសលដែលានរបូសមបតត ស
លអសសម្រកតឹឥតសខ្ជា ោះិ សចោះសមើលិ សចោះសាត ប់ិ ានចលនិ សចោះនសយយ។ិ
បនទ ប់មកសរៀតិម្ររង់បានឱយមនសសសលសយើងរស់សៅកនងុឋានសួគ៌ារបស់ម្រពោះ
អងគិ ស ើយម្ររង់បានបសម្រងៀនឱយសគសចោះសៅអវីៗទាំងឡាយដែលសគម្រតវូ
ការ។ិ ម្ររង់បានអនសញ្ជា តឱយសគររួលទនិ សសាយសសខអវ ីសពវដបបយ៉ា ង
សៅកនងុឋានសួគ៌ា។ិកប៏៉ាសដនតម្ររង់បានហមសគពសីែើមស ើ មួយសែើមិជាការ
សាកលបងរបស់ម្ររង់ចាំសពោះសគ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់សពវម្រពោះរយ័ចង់
បហាញ នពឋីានៈិនសងកសតត សយសរបស់មនសសសល។ិម្ររង់កប៏ានបហាញគ ប់ឱយពួកសរវ
តាទាំងឡាយម្រកាបបងគាំចាំសពោះមនសសសល។ិ ពួកសរវតាទាំងឡាយកប៏ាន
ម្រកាបថាវ យបងគាំមនសសសលិ សលើកដលងដតបសសាចម្របដកកមសនម្រពមថាវ យបងគាំិ
សោយានចសតតម្រកអឺតម្រករម។ិ ម្រពោះជាាា ស់ម្ររង់សម្រកាធខងឹចាំសពោះ
បសសាចសនោះយ៉ា ងខ្ជល ាំងិ សម្រពោះដតមសនម្រពមសាត ប់តាមការបហាញគ ប់សម្របើរបស់
ម្ររង់។ិម្ររង់បានោក់ផ្លត សាចាំសពោះពួកបសសាចសនោះិឱយម្របាសច្ចកពសីមតាត
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ករសោរបស់ម្ររង់ិសោយសារការម្រកអឺតម្រករមចាំសពោះម្ររង់។ិបសសាចសនោះិ
បានសសាំពមី្រពោះជាាា ស់សមតាត រសកជវី សតឱយសគរស់រ ូតែល់ថ្ែៃបរសកក។ិ
ម្ររង់កប៏ានយល់ម្រពម។ិ បសសាចសនោះម្រចដណននងឹអាោាិំ ខណៈដែលម្រពោះ
ជាាា ស់បានសលើកតសមក ើងគត់ិ នសងពូជអាំបូររបស់គត់។ិ វាបានសបែនងឹ
ម្រពោះជាាា ស់ថាិវានងឹពងវក់ឱយកូនសៅអាោាំទាំងឡាយវសងវង។ិវានងឹមក
ពងវក់ពមីសខែងិ ពសីម្រកាយែងិ ពសីាត ាំែងិ ពសី វ្ងែងិ សលើកដលងដត
បសម្រមើរបស់អល់សឡាោះដែលានចសតតសទធ ម្រជោះថាល ិ សសាា ោះម្រតង់ិ នសងាន
ជាំសនឿម្របាកែម្របជាដតប៉ាសសោណ ោះ។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានការពរពួកសគពី
លបសចកលនសងការសបាកបសញ្ជោ តរបស់ពួកបសសាច។ិម្ររង់កប៏ានោស់សតឿន
អាោាំឱយម្របសងម្របយ័តនិ ចាំសពោះលបសចកលរបស់បសសាច។ិ សម្រកាយមកិ
បសសាចសនោះបានមកពងវក់អាោាិំ នសងម្របពនធរបស់គត់ហវា៉ិា សែើមបីឱយពួក
គត់ទាំងពរីសចនពឋីានសួគ៌ានសងអាម្រកាតខលួនិ បនទ ប់ពសីគបានបសរបាាំង
សករ តិ៍ខ្ជា សរបស់ពួកគត់ទាំងពរី។ិ បសសាចបានសបែថាិ សគគា នបាំណងអវី
សម្រៅពជួីយែតល់ែាំបូនា នលអៗែល់អនកទាំងពរីសនោះសរ។ិ សគនសយយថាិ :ិ
«ិតាមការពសតិអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ហមពួកអនកទាំងពរីចាំសពោះសែើម
ស ើ សនោះិ សម្រពោះម្ររង់មសនចង់ឱយពួកអនកទាំងពរី ូបដែលស ើ សនោះសរ។ិ
ការ ូបដែលស ើ សនោះិ វានងឹសធវ ើឱយពួកអនកកាល យសៅជាពួកសរវតាិ ឬបាន
រស់សៅជាអមតៈសៅកនងុឋានសួគ៌ាសនោះ»។ 
ិិិិិិិិិសគទាំងពរីបាន ូបដែលស ើ ដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ដែលបាន
ហមឃាត់សនោះ។ិ ែសូចនោះការោក់ពសនយ័ែាំបូងបងអស់ិ សោយសារការ
សលាើសនងឹបរបញ្ជជ របស់អល់សឡាោះិ គមឺ្ររង់សធវ ើឱយខលួម្របាណិ របស់ពួកសគ
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ទាំងពរីអាម្រកាត។ិ បនទ ប់មកម្ររង់បានរាំឭកពួកសគពកីារដែលម្ររង់បាន
ោស់សតឿនពួកសគឱយម្របសងម្របយ័តនចាំសពោះលបសចកលរបស់បសសាច។ិ អាោាំ
បានបួងសួងសសាំការអភយ័សទសពមី្រពោះជាាា ស់របស់ខលួនិ ស ើយម្ររង់ក៏
បានសលើកដលងសទសឱយគត់។ិ ម្ររង់បានសម្រជើសសរ ើសគត់ិចងអុលបហាញ ន
គត់ិស ើយម្ររង់បហាញគ ប់ឱយគត់ចសោះពឋីានសួគ៌ាដែលគត់ធាល ប់រស់សៅសនោះិ
មករស់សៅសលើដែនែសីនោះវ សន។ិ ដែនែសីនោះជារសីាន ក់អាស្ស័យបសោត ោះ
អាសននិ ស ើយកនងុដែនែសីនោះានម្ររពយសមបតត សសម្រាប់ែគត់ែគង់ការរស់
សៅមួយរយៈសពលខល។ីិ ម្ររង់បានម្របាប់អាោាំថាិ ម្ររង់បសងក ើតគត់ពែីីិ
គត់នងឹរស់សៅសលើដែនែីិ ស ើយគត់នងឹសាល ប់សៅវ សនកាល យជាែ។ីិគត់
នងឹរស់ស ើងវ សនសចនពែី។ី 
 អាោាំនសងម្របពនធរបស់គត់ហវា៉ាបានចសោះមកកាន់ដែនែីិ នសងបាន
បសងក ើតកូនសៅបនតពូជអាំបូរិ ស ើយពួកសគទាំងអស់គន សគរពសកាក រៈ
ចាំសពោះអល់សឡាោះជាាា ស់ិ តាមអវ ីដែលម្ររង់បានបហាញគ ប់សម្របើពួកសគិ
ស ើយកាលសនោះអាោាំជាោពរីបស់ម្ររង់។ 
 ពសតោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូម្របាប់សយើងពី
ែាំណឹងសនោះថាិ: 

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

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پائ  ەئ  ەئ   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

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

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ    کڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ڱڳ  ڳ  ڱ

ۆ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ

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

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ېئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ   ېئ  ېئ

حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت    جبی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   مت      ىت      يت  جث  مث      ىث  يث   

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    

  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 ٠٣ – ٧٧سورة الأعراف:                                             

 

ាននយ័ថាិ :ិ «ម្របាកែោស់ិ សយើងបានម្របទនពរជយ័ែល់ពួកអនក
សោយបសងក ើតសែើមកាំសណើ តរបស់ពួកអនកិ (បសតារបស់ពួកអនកសឈាា ោះអាោាិំ
ពគីា ន)ិ ។ិ បនទ ប់មកិ សយើងបសងក ើតរបូរាងរបស់ពួកអនកឱយម្របសសើរជាង
សតវសកកែថ្រសែសលងសរៀត។ិបនទ ប់មកិសយើងបានបហាញគ ប់ឱយពួកសរវតា
ទាំងឡាយម្រកាបបងគាំចាំសពោះអាោាំជាការសគរពសលើកតសមក ើងិ នសងចង់
បហាញ នពតីថ្មលរបស់អាោាំ។ិ ពួកសគកន៏ាំគន ម្រកាបថាវ យបងគាំទាំងអស់គន ិ
សលើកដលងដតបសសាចម្របដកកមសនម្រពមម្រកាបថាវ យបងគាំ។ិ ម្ររង់បានសួរថាិ
:«សតើិ ស តសអវ ីបានជាឯងមសនម្រពមម្រកាបបងគាំតាមអវ ីដែលសយើងបហាញគ ប់សម្របើ
ឯង »។ិបសសាចសនោះតបវ សនថាិ:ិ«ខុ្ាំលអម្របសសើរជាងវា។ិម្ររង់បសងក ើតខុ្ាំពី
សភល ើងស ើយម្ររង់បានបសងក ើតវាពែី»ី។ិ ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ :«ចូរ
ឯងចសោះសចនពឋីានសួគ៌ាសនោះសៅ!ស តសអវ ីបានជាឯងហ នម្រកអឺតម្រករម
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ចាំសពោះសយើងសៅកនងុឋានសួគ៌ាសនោះ ិ ចូរឯងចសោះសចនពរីសីនោះិឯងកាល យជា
អនកដែលម្រតវូសគម្របាែសមើលហាញយ»។ិ បសសាចបានតបវ សនថាិ :«សូម
ម្រពោះជាាា ស់សមតាត រសកជវី សតឱយខុ្ាំរស់ិ រ ូតែល់ថ្ែៃបរសកក»។ិ ម្ររង់បាន
តបវ សនថាិ :«ិ ម្របាកែស ើយិ ឯងម្រតវូសគរសកជវី សតឱយរស់រ ូតែល់ថ្ែៃ
បរសកក»។ិបសសាចបានបនតថាិ:ិិ«ិស តសមកពមី្ររង់ិសរើបសធវ ើឱយខុ្ាំវសងវ
ង។ិែសូចនោះិខុ្ាំនងឹម្របឹងដម្របងពាយមពងវក់មនសសសលសកកឱយពួកសគម្របាស
ច្ចកពែីលូវែម៏្រតមឹម្រតូវរបស់ម្ររង់។ិ មសនដតប៉ាសសោណ ោះិ ខុ្ាំនងឹអូសទនពងវក់
ពួកសគពមីសខែងិ ពសីម្រកាយែងិ ពសីាត ាំែងិ ពសី វ្ងែង។ិ ម្ររង់នងឹរត
សឃើនថាិ ពួកសគភាគសម្រចើននងឹមសនែងឹគសណចាំសពោះម្រពោះអងគ»។ិ ម្ររង់បាន
ានម្រពោះបនទលូទាំងកតសីម្រកាធខងឹិ នសងការោក់ផ្លត សាថាិ :«ិ ចូរឯង
ម្របញាប់ច្ចកសចនពរីសីនោះ។ិ សយើងនងឹោក់ឱយសពនកនងុសភល ើងនរកិ ខលួន
របស់ឯងនសងពួកអនកដែលសែើរតាមឯងទាំងអស់។ិ ឱអាោាំ!ចូររស់សៅ
ជាមួយនងឹម្របពនធរបស់ឯងកនងុឋានសួគ៌ាសនោះចសោះ។ិ ចូរ ូបអវ ីដែលអនក
ទាំងពរីចង់ ូបិ ដតកស ាំសៅដកបរសែើមស ើ មួយសនោះឱយសសាោះ។សបើសសនជា
អនកទាំងពរីម្របម្រពតឹតិ អនកទាំងពរីនងឹកាល យជាអនកសលាើសនងឹចាប់របស់អ
ល់សឡាោះ»។ិ បសសាចបានមកលបួងិ នសងពងវក់ពួកសគទាំងពរីិ សែ ើមបីសធវ ើឱយ
ពួកសគទាំងពរីអាម្រកាតខលួនម្របាណដែលម្ររង់បានបសរបាាំងរចួស ើយសនោះ
។ិ បសសាចសនោះបានលបួងថាិ :«ិ ម្រពោះជាាា ស់ម្ររង់ហមឃាត់អនកទាំងពរី
ពសីែ ើមស ើ សនោះិ សម្រពោះម្ររង់មសនចង់ឱយអនកទាំងពរីកាល យជាពួកសរវតាិឬ
អនកទាំងពរីរស់សៅអមតៈកនងុឋានសួគ៌ាសនោះដតប៉ាសសោណ ោះ»។ិ បសសាចសនោះ
បានសបែម្របាប់ពួកសគទាំងពរីថាិ :ិ «ខុ្ាំគា នបាំណងអវ ីសម្រៅពចីង់រូនា នឱយ
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អនកទាំងពរីបានលអដតប៉ាសសោណ ោះ»។ិ បសសាចសនោះបានលបួងឱយសគទាំងពរី
សភល ើតសភល ើន។ិ លសោះពួកសគទាំងពរីភលកសលរសជាតសដែលស ើ សនោះស ើយិ ពួកសគ
អាម្រកាតខលួនិ ស ើយកច៏្ចប់សែត ើមសបោះសលឹកស ើឋានសួគ៌ាយកមកបសរបាាំង
រាងកាយែគួ៏រឱយខ្ជា សសនោះ។ិ ម្រពោះជាាា ស់ម្ររង់បានសៅពួកសគទាំងពរី
ថាិ :ិ «ិ ដនអនកទាំងពរី!ិ សតើសយើងមសនបានម្របាប់ពួកអនកសរថាិ បសសាច
ជាសម្រតវូរបស់ពួកអនកទាំងពរី »។ិ ពួកសគទាំងពរីស ល្ ើយតបវ សនថាិ :«ិ
បពសម្រតម្រពោះជាាា ស់ិ ពួកសយើងទាំងពរីបានម្របម្រពតឹតអាំសពើអយសតត សធម៌ាចាំសពោះ
ខលួនឯង។ិ សបើសសនជាម្ររង់មសនអភយ័សទសសរិ នសងមសនអាណសតសមតាត ពួក
សយើងទាំងពរីសរសនោះិ សយើងនងឹកាល យជាមនសសសលដែលខ្ជតបង់ជាមសន
ខ្ជន»។ិ ម្រពោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ :ិ «ចូរនាំគន ចសោះពឋីាន
សួគ៌ាសនោះសៅិ ស ើយពួកអនកនងឹកាល យជាសម្រតវូនងឹគន ។ិ សម្រាប់ពួកអនក
សលើដែនែសីនោះិ ជារសីាន ក់អាស្ស័យិ នសងជាកដនលងរស់សៅសសាយសសខប
សោត ោះអាសនន»។ិ ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ :«សៅសលើែសីនោះពួក
អនករស់សៅ។ិ សៅសលើែសីនោះពួកអនកសាល ប់ិ ស ើយសៅសលើែសីនោះដែរិ ពួក
អនករស់ស ើងវ សនមតងសរៀត»។ 
 សៅសពលដែលអនកម្រតសោះរ សោះពសច្ចរោអាំពភីាពវ សសសសវ សសាលិិថ្នការ
បសងក ើតរបស់អល់សឡាោះិ ម្ររង់បានបសងក ើតមនសសសលសកកិ កនងុរបូសមបតត សែ៏
លអសសម្រកតឹឥតសខ្ជា ោះ។ិ ម្ររង់បានម្របទនែល់មនសសសលនវូបញ្ជា ិ ចាំសណោះែងឹិ
ភាពបស សនម្របសប់កនុងបាំណកម្រសាយិការនសយយសតីិរបូរាងិម្ររង់ម្រទយលអ
ឥតសខ្ជា ោះិ ខលួនម្របាណស្សស់សាអ តិ ែងខលួនសមនងឹរបូរាងិ សចោះសសកាសរៀន
សូម្រតសោយដែអកសលើអាំណោះអាំោងិនសងសម្របើគាំនសតម្របាជ្ាម្រតសោះរ សោះរកស តសែ
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ល។ិ មា៉ា ងវ សនសរៀតិ មនសសសលានសីលធម៌ាខពង់ខពស់ិ នសងានសសចកត ី
ថ្ែលែនូរិ ែចូជាភាពកតញ្ាូតាធម៌ាិ ការសាត ប់បហាញគ ប់ិ នសងការសគរព
ម្របតសបតត ស។ិ សតើភាពខសសគន ានកម្រមសតប៉ាសនោរវាងសាថ នភាពរបស់
មនសសសលសពលសៅជាតាំណក់រកឹកាមកនងុសបូនាត យិ នសងសពលដែលពួក
សរវតាចូលសៅសាវ គមនរ៍បូសគសៅកនងុឋានសួគ៌ា ិអល់សឡាោះជាាា ស់បាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٤١المؤمنون:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

ាននយ័ថាិ:ិ«អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់មហបវរិម្ររង់ជាអនកបសងក ើតអវ ីៗ
ម្រគប់យ៉ា ងែប៏ស សនម្របសប់ជារបីាំែសត»។ 
 សកកយ៍ីសនោះសម្របៀបែចូជាភូមសដែលមនសសសលរស់សៅិ ស ើយរវល់
សរៀងៗខលួនិ ដសវងរកែលម្របសយជន៍ិ ស ើយអវ ីម្រគប់យ៉ា ងសគបសងក ើតិ
សែើមបីបសម្រមើនសងបាំសពនតម្រមូវការរបស់មនសសសល។ិ ពួកសរវតាដែលររួល
ភារកសចាការពរមនសសសលទាំងយប់ទាំងថ្ែៃនសងសរវតាររួលខសសម្រតវូខ្ជង
រកឹសភលៀងិ នសងរសកខជាតសររួលភារកសចាច្ចត់ដចងកភសកាក រៈរបស់មនសសសលិ
នសងការហាញរដែលទក់រងនងឹសរឿងសនោះ។ិ គនលងភពទាំងឡាយម្ររង់បាន
បសងក ើតស ើងិ សែើមបីជាម្របសយជនែ៍ល់មនសសសលសកក។ិ ម្រពោះអារសតយិ ម្រពោះ
ចន្ទនទិ ផ្លក យទាំងឡាយសធវ ើចលនតាមសពលសវកដែលបានកាំណត់ជា
ម្របសយជនស៍ែើមបីែងឹរែវូកាលម្របមូលែលរបស់មនសសសល។ិ ពសភពកនងុ
លាំ ជួយែតល់ខយល់អាកាសបរ សសសរធិានពពកិានសតវបកាបកសលីស ើរ
ដ វ្លឆវ ត់ិ នសងអវ ីៗសែសលងសរៀតដែលានកនងុលាំ ។ិ រឯីពសភពសលើែវី សនិ
ម្ររង់បសងក ើតអវ ីៗម្រគប់យ៉ា ងិ សែើមបីសម្រមួលែល់ការរស់សៅរបស់មនសសសលិ
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ានតាាំងពថី្ែទែីិ ភន ាិំ សមសម្ររិ រសនលិ ថ្ម្រពម្រពកឹាិ ស ើ  ូបដែលិ រសកខជាតសិ
ែាំោាិំ សតវម្រគប់ម្របសភរិ នសងអវ ីសែសលងសរៀត។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ائى

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻی  ی  ی  جئ  حئ     یىئ  ىئ    ىئ

 - ٥٠سورة اإبراهمي:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

٥٠ 
ាននយ័ថាិ :ិ «អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបសងក ើតសមឃទាំងម្របាាំពរី
ជាន់នសងដែនែីិ ស ើយម្ររង់បានបញ្ាុ ោះរកឹពសីលើសមឃ។ិ សោយសាររកឹ
សភលៀងសនោះិ សធវ ើឱយរសកខជាតសានែកនសែលជាសម្រគឿងម្ររម្ររង់ជវីភាពរស់
សៅរបស់ពួកអនក។ិ ម្ររង់បានសម្រមួលែល់ពួកអនកឱយានរូកិ កបា៉ា ល់ិ
អាចសបើកបរសលើរកឹសមសម្ររតាមការបហាញគ ប់របស់អល់សឡាោះជាាា ស់។ិ
ម្ររង់បានសម្រមួលែល់ពួកអនកិ ឱយសចោះទនយកែលម្របសយជនព៍រីកឹរ
សនល។ិ ម្ររង់ម្របទនជូនពួកអនកិ តាមដតអវ ីដែលពួកអនកបួងសួងសសាំចាំសពោះ
ម្ររង់។ិ សបើសសនជាិ ពួកអនកគណនពរជយ័របស់អល់សឡាោះិគពួឺកអនកមសន
អាចគណនបានជាោច់ខ្ជត។ិ ពសតោស់ិ មនសសសលសកកភាគសម្រចើនដតង
ដតម្របម្រពតឹត សអាំសពើអយសតត សធម៌ាចាំសពោះខលួនឯងិស ើយជាំទស់នងឹពរជយ័របស់
អល់សឡាោះ»។ 

 ការសលើកតសមក ើងរបស់ម្ររង់ចាំសពោះមនសសសលិ គមឺ្ររង់បសងក ើតសម្រាប់
មនសសសលនវូអវ ីៗដែលសគម្រតវូការកនងុជវី សតរស់សៅ។ិ មា៉ា ងសរៀតម្ររង់បានែត
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ល់ឱយនវូមសធាយបាយជាសម្រចើនសែើមបីឱយសគអាចឈានសៅកាន់ឋានៈែ៏
ខពង់ខពស់បាំែសតសៅថ្ែៃបរសកក។ិម្ររង់បានម្របទនម្រពោះគមព ីរចសោះមកិបញ្ជូន
ពួកអនកនាំសារិ សែើមបីបកម្រសាយបញ្ជជ ក់ពចីាប់របស់អល់សឡាោះិ នសង
អាំពវនវពួកសគសៅរកម្រពោះអងគ។ 
 បនទ ប់មកិ ម្ររង់បានបសងក ើតម្របពនធរបស់សគពខីលួនម្របាណរបស់សគ
(ខលួនរបស់អាោាំ)ិ សែើមបីឱយនងរមួរស់ជាមួយសគិ សម្រាប់បាំសពនតម្រមូវ
តាមដបបធមាជាតសរបស់មនសសសល(តម្រមូវការែលូវចសតតិ បញ្ជា ិ នសងែលូវកាយ)ិ
ដែលសធវ ើឱយរបូសគានសសចកតសីសខិ សកប់សកល់ិ នងឹធងឹ។ិ បត ីម្របពនធរមួរស់
ជាមួយគន ររួលបានសសចកតសីៃប់សកប់សកល់ិ ានចសតតអាណសតស្សកន់
ចាំសពោះគន សៅវ សនសៅមក។ិ ពសីម្រពោះជាតសកាំសណើ តរបស់មនសសសលទាំងែលូវ
កាយិ ែលូវចសតតិ ន សងម្របពន័ធម្របសារែសលាំបញ្ាូលគន បាំសពនសសចកតមី្រតវូការ
ចាំសពោះគន សៅវ សនសៅមក។ិ ការរមួរស់ជាមួយគន ិ គសឺែើមបីបសងក ើតមនសសសល
ជាំនន់សម្រកាយៗសរៀត។ិ ម្ររង់បានបសងក ើតឱយមនសសសលានមសនសសញ្ាតន
ស្សកន់គន ិ ស ើយម្ររង់សធវ ើឱយរាំនក់រាំនក់សនោះិ ិ ែតល់នវូសសចកតសីកប់
សកល់ែល់ែលូវចសតតិ ន សងម្របពន័ធម្របសារ។ិ ទាំងរបូកាយនសងចសតតររួលបាន
នវូភាពសបាយរកីរាយ។ិ មា៉ា ងសរៀតវាសធវ ើឱយជវី សតរស់សៅរបស់សគាន
ភាពនងឹធងឹិ ម្រពលឹងវ សញ្ជា ណរបស់សគរស់សៅានគន ិ ានភាពកក់សៅត ិ
ស្រសតីន សងបសរសានភាពសកប់សកល់សសាើៗគន ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បាន
ម្របទនជាពសសសសែល់ពួកអនកានជាំសនឿកនងុចាំសោមមនសសសលរូសៅិ គឺ
ម្ររង់ច្ចត់រសកពួកសគជាពលរែារបស់ម្ររង់។ិ ម្ររង់សម្របើឱយពួកសគសគរព
ម្របតសបតត សចាំសពោះម្ររង់ិ នសងម្របតសបតត សតាមចាប់របស់ម្ររង់សែើមបីឱយពួកសគ
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សកតសសមនងឹរស់ដកបរម្រពោះជាាា ស់របស់ពួកសគិ សៅកនងុឋានសួគ៌ា។ិ ម្ររង់
បានសម្រជើសសរ ើសពកីនងុចាំសោមពួកសគនវូអនកានកសសលធម៌ាិ អនកពលី
ជវី សតិ ពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារ។ិ ម្ររង់ម្របទនែល់ពួកសគកនងុ
សកកយ៍ីសនោះិ នវូពរជយ័វ សសសសវ សសាលបាំែសតដែលសធវ ើឱយែងួចសតតរបស់
ពួកសគសបាយរកីរាយិ សនោះគកឺារសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់ិ ការ
ម្របណស ប័តនច៍ាំសពោះម្ររង់ិនសងការបួងសួងចាំសពោះម្ររង់។ិ ម្ររង់បានម្របទន
ជាពសសសសែល់ពួកសគនវូពរជយ័ែឧ៏តតងុគឧតតមបាំែសត(ដែលអនកែថ្រមសន
ដែលសាគ ល់ពរជយ័សនោះសរ)ិ គសឺសចកតសីសខិ សសភមងគលិ នសងសសចកតសីៃប់
សកប់សកល់។ិ ពសសសសជាងសនោះសរៀតិ គពួឺកសគយល់ែងឹពសីចាភាពដែល
ពួកអនកនាំសារបាននាំមកិ នសងានជាំសនឿចាំសពោះសចាភាពសនោះ។ិ មសនដត
ប៉ាសសោណ ោះិ ម្ររង់បានសនសលាំរសកសម្រាប់ពួកសគនវូបរមសសខែស៏ថសតសសថរអម
តៈសៅថ្ែៃបរសកកិ នសងភាពសជាគជយ័ែធ៏ាំសធងសកត សសមនងឹម្រពោះកសតត សនមរបស់
ម្ររង់ែម៏ហថ្ែលថាល ។ិម្ររង់នងឹតបសនងចាំសពោះជាំសនឿិនសងចសតតម្រជោះថាល របស់ពួកសគ។ 
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ឋានៈរ់េស់្រេា ី
 

 ិិិិស្រសតីកនងុឥសាល មានឋានៈខពង់ខពស់បាំែសតិ ដែលសាសនមសនៗពសាំ
បានែតល់ឋានៈសនោះែល់ស្រសតីែសូចនោះស ើយ។ិ មា៉ា ងសរៀតមនសសសលជាំនន់
សម្រកាយិកព៏សាំបានែតល់ឋានៈឱយស្រសតីែចូឥសាល មដែរ។ិ ឥសាល មបានែតល់តថ្មល
ែល់មនសសសលសកកជាស្រសតីនសងបសរសររួលបានចាំដណកសសាើៗគន ។ិ ពួកសគ
ានសសរធ សសសាើគន សៅចាំសពោះមសខចាប់របស់អល់សឡាោះកនងុសកកយ៍ីសនោះិ
ស ើយពួកសគនងឹររួលបានែលបសណយនសងការតបសនងសសាើគន ែងដែរ
សៅថ្ែៃបរសកក។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ١٤سورة الإرساء:  چک  ک        ک  گ    چ
ាននយ័ថាិ:ិពសតោស់ិសយើងបានសលើកតសមក ើងកូនសៅរបស់អាោាំ។ 

ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 
  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 
 ١سورة النساء:   

ាននយ័ថាិ :ិ «កូនម្របសសររួលបានមួយចាំដណកថ្នម្ររពយមត៌ាកដែល
ឪពសកាត យនសងសាច់ញាតសបានបនសលល់រសកិ ស ើយកូនស្សីករ៏រួលបាន
ចាំដណកម្ររពយមត៌ាកដែលឪពសកាត យនសងសាច់ញាតសបនសលល់រសកដែរ»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
 ٠٠٨سورة البقرة:   چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ 

ាននយ័ថាិ :ិ «ស្រសតីានសសរធ សសៅសលើបត ីិ ែចូបត ីានសសរធសៅសលើពួកនង
ដែរ»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
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 ١٧سورة التوبة:    چ ک  گ  گ   گ  گچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «បសរសដែលានជាំសនឿនសងស្រសតីដែលានជាំសនឿិ ពួកសគជា
អនកគាំម្ររគន សៅវ សនសៅមក»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  چ

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

 ٠٠ - ٠٥سورة الإرساء:  چٴۇ   ۋ  ۋ           ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 
ាននយ័ថាិ:ិ«ម្រពោះជាាា ស់របស់អនកបានោក់កាតពវកសចាសលើពួកអនកិមសន
ឱយសគរពម្របណស ប័តន៍ិ សលើកដលងដតចាំសពោះម្ររង់ិនសងកតញ្ាូចាំសពោះឪពសក
ាត យ។ិ ជាពសសសសសពលឪពសកិ ឬាត យិ ឬគត់ទាំងពរីច្ចស់ជរារស់សៅ
ជាមួយអនក។ិ ចូរកស ាំគាំ កិ នសងសតីបសនទ សចាំសពោះគត់ទាំងពរី។ិ ម្រតវូ
នសយយពកយពសីរាោះរន់ភលន់ចាំសពោះគត់ទាំងពរី។ិ ចូរបនទ បខលួនឱន
លាំសទនចាំសពោះគត់ទាំងពរីិ សោយការអាណសតស្សកន់។ិ ចូរបួងសួង
ថាិ :«ិ បពសម្រតម្រពោះជាាា ស់ិ សូមម្ររង់អាណសតស្សកន់ចាំសពោះគត់ទាំង
ពរីែចូដែលគត់ទាំងពរីធាល ប់ចសញ្ា ឹមបីបាច់ខុ្ាំកាលពខុ្ីាំសៅតចូ»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
 ٧٩٣سورة آ ل معران:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ 

ាននយ័ថាិ :ិ «ម្រពោះជាាា ស់ម្ររង់បានររួលការបួងសួងរបស់ពួកសគ។ិ
ពសតោស់ិសយើងមសនបាំបាត់អាំសពើលអរបស់ពួកអនកទាំងបសរសនសងស្រសតី»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
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ڳ     گک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ چ 

 ٩١سورة النحل:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ាននយ័ថាិ :ិ «នរោសធវ ើអាំសពើលអិ សទោះអនកសនោះជាបសរសឬស្រសតីិ ស ើយ
សគជាអនកានជាំសនឿគសឺយើងនងឹសធវ ើឱយសគានជវី សតរស់សៅម្របកបសោយ
សសភមងគល។ិសៅថ្ែៃបរសកកិសយើងនងឹតបសនងែលបសណយយ៉ា ងម្របសសើរ
បាំែសត ចាំសពោះអវ ីដែលសគបានម្របម្រពតឹតសៅសកកយ៍ីសនោះ»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  چ 

 ٧٠٠سورة النساء:  چڑ  ڑ  ک  ک  
ាននយ័ថាិ :ិ «នរោសធវ ើអាំសពើលអិ សទោះជាបសរសឬស្រសតីិ ស ើយសគជាអនក
ានជាំសនឿិគអឺនកទាំងសនោះនងឹបានចូលឋានសួគ៌ិា នសងមសនម្រតវូបានសគលួច
បាំបាត់ែលបសណយរបស់សគិសូមបីប៉ាសនចងអូ រដែលសលាើ»។ 
 ការឱយតថ្មលសនោះិស្រសតីកនងុឥសាល មររួលបានភព័វសាំោងោស់ដែល
គា នសាសនិ ឬចាប់ធមានសញ្ាែថ្រសរៀតសម្របៀបសសាើនងឹឥសាល មស ើយ។ិ
អរ សយធម៌ារ៉ាមូបសរាណបានច្ចត់រសកស្រសតីជាទសកររបស់បសរសិ ស ើយស្រសតី
គា នសសរធ សអវ ីទាំងអស់។ិ មជឈមណឌ លែធ៏ាំមួយសៅរមី្រកសងរ៉ាាូ៉ា ិ បានម្របជសាំ
ម្របឹកាទក់រងនងឹបញ្ជ ស្រសតីិ ស ើយបានសសម្រមចថាិ ស្រសតីគជឺាសភាវៈ
ដែលគា នជវី សត។ិ ស តសសនោះិ ស្រសតីកជ៏ាសភាវៈដែលគា នជវី សតែងដែរសៅ
ថ្ែៃបរសកកិស ើយច្ចត់រសកនងជាវតថសុសាា គសម្រគក។ 
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 សៅរមី្រកសងអាដតនិ សគច្ចត់រសកស្រសតជីារបស់ដែលអាប់ឱនបាំែសត។ិ
សគយកនងសៅលក់ែរូសោយសសរ ីិ ស ើយសគច្ចត់រសកនងជាវតថកុខវក់ិ
ជាអាំសពើរបស់បសសាច។ 
 ចាប់ឥោឌ សម័យបសរាណបានសសម្រមចថាិជាំងអឺាសននសរាគិសសចកត ី
សាល ប់ិ សភល ើងនរកិ ពសសពស់ដវកនសងសភល ើងម្របសសើរជាងស្រសតី។ិ សសរធ សស្រសតីម្រតូវ
បានបាត់បង់សពលដែលបតីរបស់នងសាល ប់ិ សម្រពោះបត ីជាសៅហវ យរបស់ន
ង។ិ សបើសសនជានងសឃើនសាកសពបតីម្រតវូសគយកសៅបូជានងម្រតវូ
សកតចូលកនងុភនក់សភល ើងសនោះជាមួយបតី។ិ សបើពសាំែសូច្ចន ោះសរិ នងនងឹម្រតវូ
ររួលនវូការោក់ផ្លត សាអស់មួយជវី សត។ 
 រឯីស្រសតីកនងុសាសនពួកជីវ វវ សនកនងុគមព ីរសញ្ជា ណច្ចស់បានដចងថាិ
:ិ«ខលួនខុ្ាំន សងចសតតរបស់ខុ្ាិំ ច្ចប់សែត ើមចង់ែងឹិដសវងយល់ិទមទរចង់ែងឹពី
គតសបណឌ ស តនសងបញ្ជា ិស ើយខុ្ាំបានសាគ ល់សសចកតអីាម្រកក់គអឺវ សជាជ ិភាពលៃង់
សលល គឺ្ កួត។ិ សយើងបានរកសឃើនថាិ អវ ីដែលលវីងជូរចត់ជាងសសចកតសីាល ប់
សនោះគសឺ្រសតីិ សម្រពោះនងជាសាំោន់ិ ចសតតរបស់នងជាអនទ ក់ិ ស ើយថ្ែ
របស់នងគសឺខ្ជន ោះ»។ 
 សនោះគជឺាស្រសតីសៅសម័យបសរាណ។ិ រឯីសាថ នភាពរបស់ស្រសតីសៅសម័យ
កោត លិ នសងសម័យរាំសនើបវ សនិ គសឺងគមជាក់ដសតងបានបហាញ នពតីថ្មល
ស្រសតីែចូខ្ជងសម្រកាម៖ 
 អនកនសពនធជនជាតសោណឺា៉ា កិ (Wieth Kordsten)ិបានបកម្រសាយ

ពរីសសលនៈរបស់វ សហរិ ម្រគសសតសាសននសកាយកាតូលសកចាំសពោះស្រសតី 
ថាិ: «ិកនងុអាំ សងសម័យកោត លិការយកចសតតរសកោក់ចាំសពោះស្រសតី
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សៅអឺរ៉ាសបសៅានកម្រមសតទបដមនដរនិ សយងតាមរសសលនៈរបស់
នសកាយកាតលូសកដែលបានច្ចត់រសកស្រសតីជាសភាវៈលាំោប់សលខពរី»
។ិ សៅកនងុម្របសរសបារាាំងបានសបើកកសចាម្របជសាំឆន ាំ៥៨៦គ.ស.ិ សសកា
ដសវងយល់អាំពសី្រសតីជសាំវ សនបញ្ជ ថាិ សតើគួរច្ចត់រសកស្រសតជីាមនសសសលឬ
មសនដមនជាមនសសសល ិ សម្រកាយសពលម្របឹកាសយបល់រចួិ អងគម្របជសាំ
បានសសម្រមចថាិ ស្រសតីគជឺាមនសសសលិ កប៏៉ាសដនតស្រសតីជាសភាវៈសម្រាប់
បសម្រមើបសរស។ិ ាម្រតារ២ី១៧ថ្នរែាធមានសញ្ាបានដចងថាិ :«ស្រសតី
ានបត ីរចួិ សទោះជាការសរៀបអាព ៍ពសព ៍ រសលើមូលោា នថ្ន
ការដបងដចករវាងកមាសសរធ សរបស់នងនសងកមាសសរធ សរបស់បត ីនងក៏
សោយិ មសនអនសញ្ជា តឱយនងបរ សច្ចា គិ ឬសែទរកមាសសរធ សរបស់នងិ ឬ
យកសៅបញ្ជា ាំសរ។ិនងមសនានសសរធ សកនុងការកាន់កាប់ជាំនសួិឬមសន
ជាំនសួិ សោយគា នការចូលរមួពបីត ីរបស់នងទក់រងនងឹកសចាសនាិ
ឬកសចាម្រពមសម្រពៀងជាកយលកខណ៍អកសលរ»។ 

 ម្របសរសអង់សគលសម្រពោះសៅ ង់ររីីិ ៨ិ បានហមស្រសតីអង់សគលសមសន
ឱយនងសូម្រតគមព ីរពសសសែា។ិ ស្រសតីជាសម្រចើនសគមសនបានច្ចត់រសកជា
ពលរែាអង់សគលសរ ូតែល់ឆន ាំ១៨៥០គ.ស.ិ ស ើយស្រសតសីៅដតគា ន
សសរធ សបសគគលិ រ ូតែល់ឆន ាំ១៨៨២គ.សិ (សសៀវសៅភាគសម្របៀប
សធៀបសាសននសពនធសោយបណឌ ស តិអោះា៉ា ត់ិសាល់ពីិ ភាគ៣ិរាំពរ័ិ
២១០នសង២១៣)។ 

 រឯីស្រសតីបចាុបបននសៅអឺរ៉ាសបិ ស រែាអាសមរ សកិ នសងម្របសរសសែសលងៗ
សរៀតិថ្នម្របសរសឧសា កមាសជឿនសលឿនិស្រសតីកស៏ៅដតជាសភាវៈ
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ដែលម្រតវូសគសម្របើម្របាស់យ៉ា ងរ សចរ សលិនសងអស់តថ្មលកនងុសគលបាំណង
ពណសជជកមា។ិ នងគជឺាដែនកមួយិ ថ្នការសឃាសនែសលពវែាយ
ពណសជជកមា។ិ មសនដតប៉ាសសោណ ោះរ ូតែល់កម្រមសតបហាញគ ប់ឱយស្រសតីសោោះ
សសមលៀកបាំពក់សែើមបីកាន់បហាញ នរាំនសនសៅផ្លទ ាំងខ្ជងមសខថ្នការ
ែាយពណសជជកមា។ិ សគអនសញ្ជា តឱយអាម្រកាតរាងកាយរបស់នងិ
សគរពតាមល័កខខណ័ឌ ដែលកាំណត់សោយពួកម្របសសៗិ សែើមបីបាំសពន
ចាំណីអារមាណ៍របស់ពួកសគសៅម្រគប់រកីដនលងដតប៉ាសសោណ ោះ។ 

ស្រសតីជារចី្ចប់អាមាណ៍ិ ែរាបោនងអាចែតល់ម្របសយជនស៍ោយថ្ែ
របស់នងិ គាំនសតរបស់នងិ នសងខលួនម្របាណរបស់នង។ិលសោះនងធាល ក់ខលួន
ច្ចស់ិអស់គសណសមបតត សកនុងការែតល់ម្របសយជន៍ិ គនឺងម្រតវូសងគមសោោះថ្ែិ
ដលងម្រតវូការទាំងសាជសកិ នសងសាថ ប័នសងគម។ិ នងម្រតវូរស់សៅឯសកា
អនថាកនងុែទោះដតឯងិឬសៅមជឈមណឌ លគាំពរស្រសតីានជាំងែឺលូវចសតត។ 
 ចូរសម្របៀបសធៀបសរឿងទាំងសនោះ(មសនែចូគន សនោះសរ)នងឹអវ ីដែលាន
ដចងសៅកនងុគមព ីរអាល់គួរអានដែលអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះ
បនទលូថាិ: 

 ١٧سورة التوبة:  چ  ک  گ  گ   گ  گچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពួកបសរសដែលានជាំសនឿិ នសងពួកស្រសតីដែលានជាំសនឿិ
ពួកសគជាអនកគាំម្ររគន សៅវ សនសៅមក»។ 

ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 
 ٠٠٨سورة البقرة:  چ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ 

ាននយ័ថាិ:ិ«ស្រសតីានសសរធ សសលើបត ីិែចូបត ីានសសរធ សសលើពួកនងដែរ»។ 
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ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  چ

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

 ٠٠ - ٠٥سورة الإرساء:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  ۋ  
ាននយ័ថាិ :ិ «ម្រពោះជាាា ស់របស់អនកបានោក់កាតពវកសចាសលើពួកអនកមសន
ឱយសគរពម្របណស ប័តន៍ិ សលើកដលងដតចាំសពោះម្ររង់ិ ស ើយកតញ្ាូចាំសពោះ
ឪពសកាត យ។ិជាពសសសសសពលឪពសកិឬាត យិឬគត់ទាំងពរីច្ចស់ជរារស់
សៅជាមួយអនក។ិ ចូរកស ាំគាំ កនសងសតីបសនទ សចាំសពោះគត់ទាំងពរី។ិ ម្រតវូ
នសយយពកយពសីរាោះរន់ភលន់ចាំសពោះគត់ទាំងពរី។ិ ចូរបនទ បខលួនិ ឱន
លាំសទនចាំសពោះគត់ទាំងពរីសោយការអាណសតស្សកន់។ិចូរបួងសួងថាិ
:ិ «ិ បពសម្រតម្រពោះជាាា ស់ិ សូមម្ររង់អាណសតស្សកន់ចាំសពោះគត់ទាំងពរី
ែចូដែលគត់ទាំងពរីធាល ប់ចសញ្ា ឹមបីបាច់ខុ្ាំកាលខុ្ាំសៅតចូ»។ 
 ខណៈដែលម្រពោះជាាា ស់បានែតល់តថ្មលនសងសលើកតសមក ើងែល់ស្រសតីិ គឺ
ម្ររង់បានបញ្ជជ ក់ម្របាប់មនសសសលរូសៅថាិម្ររង់បានបសងក ើតនងជាាត យិជា
ម្របពនធិ ជាបសម្រតធតីាិ ជាបងបអូនស្សី។ិ ម្ររង់បានោក់ចាប់ជាពសសសស
សម្រាប់ស្រសតីដែលមសនដមនសម្រាប់បសរស។ 
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្រិ់ណឌិ រននការ់គងកើរមនេុស 
 

 ិអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ានគតសបណឌ ស តដែលបញ្ជា របស់មនសសសល
គសតមសនែល់ិ ិ ស ើយគា នភាសាោអាចពសពណ៌ានបានដែរ។ិ សយើងនងឹ
បហាញ នកនងុកថាខណឌ សនោះអាំពគីតសបណឌ ស តមួយចាំននួែចូខ្ជងសម្រកាម៖ 
 ១.ិអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ានម្រពោះនមែល៏អម្របថ្ព។ិអាំពមី្រពោះនម
របស់ម្ររង់គឺិ ម្រពោះមហអភយ័សទស(الغفور) ម្រពោះមហសមតាត ិ(الرحيم) 
ម្រពោះមហអត់ឱនិ ិ(العفو) ម្រពោះមហអត់ធាត់ិ ។ិ...(الحليم) ច្ចាំបាច់ម្រតវូ
បហាញ ននវូឥរធ សពលថ្នម្រពោះនមទាំងឡាយរបស់ម្ររង់។ិ ែសូចនោះគតសបណឌ ស ត
របស់ម្ររង់បានិតម្រមូវឱយអាោាំនសងកូនសៅរបស់គត់ិចសោះមកសៅសលើដែន
សនោះិ សម្រពោះម្ររង់ចង់កតម្រតោងឱយពួកសគសឃើនពឥីរធ សពលថ្នម្រពោះនម
ទាំងឡាយរបស់ម្ររង់។ិ ម្ររង់អភស័ទសចាំសពោះអនកោដែលម្ររង់សពវ
ម្រពោះរយ័។ិ ម្ររង់អាណសតសមតាត ចាំសពោះអនកោដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័។
ម្ររង់អត់ឱនចាំសពោះអនកោដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័។ិ ម្ររង់អត់ធាត់
ចាំសពោះអនកោដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័។ល។ិទាំងសនោះគមឺ្ររង់ចង់បហាញ ន
ពឥីរធ សពលថ្នម្រពោះនមនសងម្រពោះលកខណៈសមបតត សទាំងឡាយរបស់ម្ររង់។ិ 
 ២.អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ជាសសតចពសតម្របាកែ។ិម្ររង់ជាអនកបហាញគ ប់
បញ្ជជ នសងហមឃាត់។ិ ម្ររង់ជាអនកម្របទនែលបសណយនសងោក់រណឌ កមាិ
ពសនយ័។ិម្ររង់ជាអនកសលើកតសមក ើងិនសងជាអនកសធវ ើឱយអាប់ឱន។ិម្ររង់ជាអនក
ែតល់ឥសសលរភាពិ ជាអនកែកយកឥសសលរភាព។ិ អាំោចរបស់ម្ររង់បាន
តម្រមូវឱយអាោាិំ នសងកូនសៅរបស់គត់ិចសោះមករស់សៅសលើែសីនោះិសែើមបីអនស
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វតតតាមចាប់របស់ម្ររង់ិ ស ើយបញ្ជូនពួកសគម្រតលប់សៅកាន់ឋានសួគ៌ា
វ សនិ ដែលម្ររង់នងឹតបសនងជូនពួកសគតាមអាំសពើដែលពួកសគបានសាង
សៅសលើសកកសនោះ។ 
 ៣.ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ិ ម្ររង់សពវម្រពោះរយ័ចង់សម្រជើសសរ ើសកនងុ
ចាំសោមពួកសគិនវូោពីិ ពួកអនកនាំសារិអនកានកសសលធម៌ាិអនកពលីជី
វ សត។ិម្ររង់សពវម្រពោះរយ័ចាំសពោះពួកសគិស ើយពួកសគកស៏្សកន់សពនចសតត
នងឹម្រពោះអងគដែរ។ិ ម្ររង់រសកឱយពួកសគម្រប មនងឹពួកសម្រតវូរបស់ម្ររង់។ិ
ម្ររង់បានសាកលបងពួកសគិតាមរយៈពួកសម្រតវូរបស់ម្ររង់។ិខណៈដែល
ពួកសគឱយតថ្មលម្ររង់ជាងអវ ីៗទាំងអស់ិ សសខចសតតលោះបង់អាយសជវី សតិ ម្ររពយ
សមបតត សិ សែើមបីររួលបាននវូការសពវម្រពោះរយ័ិនសងសសចកតសី្សកន់របស់
ម្ររង់ិ រ ូតែល់ពួកសគររួលបាននវូសសចកតសី្សកន់ិការសពវម្រពោះរយ័ិ
ភាពជសតសនសរធនងឹម្រពោះអងគ។ិ សបើគា នសកមាភាពទាំងសនោះសរិ ពួកសគមសន
ររួលបានគសណសមបតត សទាំងសនោះជាោច់ខ្ជត។ិ ឋានៈថ្នការររួលសារពី
ម្រពោះអងគិ ភាពកាល យជាោពីិ នសងការពលីជវី សតិ សែើមបីម្ររង់គជឺាឋានៈែ៏
ម្របសសើរជារបីាំែសតសៅចាំសពោះម្រពោះអងគ។ិ មនសសសលសកកមសនអាចររួល
បានដបបសនោះសរិ ទល់ដតអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់សសម្រមចឱយអាោាំនសង
កូនសៅរបស់គត់ចសោះមកសៅសលើភពដែនែសីនោះ។ 
 ៤.ិការពសតោស់ិអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបសងក ើតអាោាំនសងកូន
សៅរបស់គត់ពធីាតសែសលាំដែលហាញយនងឹររួលរងទាំងលអនសងអាម្រកក់។
នសសសល័យរបស់មនសសសលដតងានកសសលសតោ ិ ការអូសទនិ ានបញ្ជា
នសងចាំសណោះែងឹ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបសងក ើតមនសសសលឱយាន
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បញ្ជា ិ នសងតោ ។ិ ម្ររង់បានបាំពក់ជាមួយនងឹបញ្ជា នសងតោ សនោះិ នវូ
កតាត ច្ចាំបាច់សោយដ កៗពគីន ិ សែើមបីបាំសពនតាមសសចកតមី្របាថាន របស់ម្ររ
ង់។ិ មា៉ា ងសរៀតិ សែើមបីបហាញ នឱយមនសសសលសាគ ល់ពអីានសភាពរបស់ម្ររង់
ទក់រងនងឹគតសបណឌ ស តិ អាំោចិ កតសីមតាត ករសោិ ការអាណសតស្សកន់ិ
កនងុការម្រគប់ម្រគងនសងការម្រតតួម្រតារបស់ម្ររង់។ិ គតសបណឌ ស តរបស់ម្ររង់
តម្រមូវឱយអាោាិំ នសងពូជអាំបូររបស់គត់ិ ចសោះមកសលើដែនែសីនោះិ សែើមបសីធវ ើ
ឱយការសាកលបងរបស់ម្ររង់ម្របម្រពតឹតសៅមសខិ នសងសែើមបីកតម្រតោងពី
សាន ថ្ែរបស់មនសសសលកនងុការសម្រតៀមខលួនសែើមបីបាំសពនកាតពវកសចាស ល្ ើយតប
នងឹកតាត ច្ចាំបាច់ទាំងសនោះ។ិ សលើសពសីនោះិ ការសលើកតសមក ើងឬការសធវ ើឱយ
អាប់ឱនកអ៏ាស្ស័យសលើកតាត ទាំងសនោះែងដែរ។ 
 ៥.ិ ការពសតោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបសងក ើតសតវសកក
មកិសែើមបីសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់ិស ើយសនោះជាសគលបាំណងថ្នការ
បសងក ើតពួកសគ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٣٦اذلارايت:  رةسو  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សយើងមសនបានបសងក ើតជសន(បង់បត់)នសងមនសសសលសរិ សលើក
ដលងដតសែើមបីឱយពួកសគសគរពសកាក រៈមកចាំសពោះសយើង»។ 
 ិជារូសៅិ ការសគរពសកាក រៈែស៏ពនលកខណៈដែលសគទមទរចង់
បានពសីតវសកកសនោះពសាំដមនសកើតស ើងសៅឋានសួគ៌ាដែលជាឋានែអ៏ម
តៈសនោះសរ។ិ វាសកើតស ើងសៅកនងុសកកយ៍ីិ ដែលជាឋានសាកលបងសនោះ
ឯង។ិឯចាំដណកឋានសួគ៌ិា ឋានសសាយសសខិឋានបរមសសខិគគឺា នការសាក
លបងសរិស ើយកគ៏ា នការបហាញគ ប់ឱយអនសវតតការសគរពសកាក រៈដែរ។ 
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 ៦.ិពសតោស់ិជាំសនឿចាំសពោះម្របការអាែ៌ាកាំបាាំងគជឺាជាំសនឿដែលាន
ម្របសយជន។៍ិ សបើជាំសនឿសមើលសឃើនិ នរោកា៏នជាំសនឿចាំសពោះថ្ែៃ
បរសកកដែរ។ិ សបើសសនជាសគបសងក ើតមកសៅកនងុឋានសួគ៌ាដតមតងិ ពួកសគ
មសនររួលបាននវូឋានៈិថ្នជាំសនឿចាំសពោះម្របការអាែ៌ាកាំបាាំងដែលលរធែល
ចសងសម្រកាយនងឹររួលបានសសចកតសីសខិ នសងសសចកតថី្ែលែនូរិ ដែលសកើត
សចនពមូីលស តសថ្នជាំសនឿចាំសពោះម្របការអាែ៌ាកាំបាាំង។ិ ែសូចនោះិ សរើបអល់
សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបញ្ាុ ោះពួកសគមកកាន់ឋានមួយិ ដែលសធវ ើឱយពួក
សគានជាំសនឿចាំសពោះម្របការអាែ៌ាកាំបាាំង។ 
 ៧.ិ ការពសតោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបសងក ើតអាោាំពែីី
មួយកាត ប់ិ ដែលសគកាត ប់យកពដីែនែ។ីិ ដែនែាីនធាតសលអិ នសងអាម្រកក់។ិ
ធាតសពសបាកនសងធាតសហាញយស្សួល។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ែងឹថាិ អាំបូរ
របស់អាោាិំ ានអនកដែលមសនសកត សសមរស់សៅកនងុឋានសួគ៌ា។ិម្ររង់កប៏ាន
បញ្ាុ ោះគត់មកកាន់ដែនែសីនោះិ សែើមបីសម្រមសតសម្រាាំងមនសសសលលអសចនពី
មនសសសលអាម្រកក់។ិ បនទ ប់មកិ ម្ររង់ដបងដចកពួកសគជាពរីឋានគឺិ មនសសសល
លអបានរស់សៅដកបរម្រពោះអងគិ នសងមនសសសលអាម្រកក់រស់សៅឋាននរកជាឋាន
សម្រាប់ជនអាម្រកក់ទាំងឡាយ។ 
 ៨.ិ ការពសតោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ម្របាថាន ចង់ដណនាំឱយ
បសម្រមើរបស់ម្ររង់ដែលម្ររង់បានម្របទនពរជយ័ចាំសពោះពួកសគសនោះសាគ ល់
ពសីសម្រកតឹភាពនសងតថ្មលថ្នពរជយ័របស់ម្ររង់ចាំសពោះពួកសគិ សែើមបីឱយពួក
សគកាល យជាអនកជារសី្សកន់នសងជាអនកែងឹគសណែឧ៏តតមបាំែសតចាំសពោះ
ម្ររង់។ិមា៉ា ងសរៀតិ សែើមបីឱយពួកសគសសាយសសខឱយអស់ពចីសតតិ នវូអវ ីដែល
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ម្ររង់បានម្របទនែល់ពួកសគថ្នបរមសសខសៅកនងុឋានសួគ៌ា។ិ សលើសពីសនោះ
ម្ររង់ម្របាថាន ចង់បហាញ នឱយពួកសគសឃើនពរីសងវ ើរបស់ម្ររង់ចាំសពោះពួក
សម្រតវូរបស់ម្ររង់នវូអវ ីដែលម្ររង់បានសម្រតៀមរសកសម្រាប់ពួកសគិគទឺរសណ
កមា។ិ ម្ររង់បានបហាញ នជាសកខភីាពឱយពួកសគសឃើនការសរៀបចាំជា
ពសសសសសម្រាប់ពួកសគិ នវូបរមសសខម្របសភរខពស់បាំែសតសែើមបីឱយពួកសគ
កាន់ដតសបាយរកីរាយ។ិ ភាពសបាយរកីរាយែស៏ពនសលនិ នសងការ
សបាយែឧ៏តតងុគឧតតមជារបីាំែសត។ិ ទាំងសនោះជាការម្របទនពរជយ័ិ នសង
ជាការស្សកន់ែស៏ពនលកខណៈចាំសពោះពួកសគ។ិែសូចនោះិច្ចាំបាច់ម្រតវូដតឱយ
ពួកសគចសោះមករស់សៅសលើភពដែនែសីនោះិ សែើមបីសាកលបងនសងម្រប ងពួក
សគិ នសងសសម្រមចបាននវូសសចកតសីមតាត ិ ករសោិ សកើតានចាំសពោះអនកោ
ដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័ិ នសងររួលរងនវូភាពអាា៉ា ស់ចាំសពោះអនកោ
ដែលម្ររង់ម្របាថាន ម្របកបសៅសោយគតសបណឌ ស តនសងយសតត សធម៌ា។ិ អល់សឡាោះ
ជាាា ស់មហែងឹម្របកបសោយគតសបណឌ ស ត។ 
 ៩.ិ ការពសតោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្របាថាន ចង់ឱយអាោាំនសងកូន
សៅរបស់គត់ម្រតលប់មកឋានសួគ៌ាវ សនកនងុសភាពដែលម្របសសើរបាំែសត។ិ
ែសូចនោះិ ម្ររង់ឱយពួកសគភលកសលរសជាតសរសកខលាំបាកសវរនកនងុសកកយ៍ីសនោះិ
សែើមបីឱយពួកសគែងឹពតីថ្មលថ្នការចូលឋានសួគ៌ិា សៅថ្ែៃបរសកកិ សែើមបី
ឱយពួកសគែងឹពភីាពម្របណីតថ្នវតថអុវ ីមួយិ ម្រតវូយកសៅ ល្ុោះនងឹអវ ីមួយ
សរៀតដែលែទុយពវីា។ 
 បនទ ប់ពបីានបកម្រសាយពសីែើមកាំសណើតមនសសសលិ គបបីបកម្រសាយពី
តម្រមូវការរបស់សគចាំសពោះសាសនដែលម្រតមឹម្រតវូ។ 
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រគមូវការរ់េម់នុេសចាំគ ឹះស្លេនា 
 

 តម្រមូវការរបស់មនសសសលចាំសពោះសាសនិ ធាំសធងជាងតម្រមូវការសែសល
ងៗសរៀតិ ថ្នកតាត ច្ចាំបាច់ននសម្រាប់ជវី សតរស់សៅិ ពសីម្រពោះដតមនសសសល
ច្ចាំបាច់ម្រតវូែងឹពអីវ ីដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័នសងអវ ីដែលម្ររង់មសនសពវម្រពោះ
រយ័។ិ មនសសសលច្ចាំបាច់ម្រតវូានចលននសងសកមាភាពិ សែើមបីស្សូបទន
យកែលម្របសយជន៍ិ នសងានចលនិ សែើមបីរសនម្រច្ចនែលប៉ាោះពល់ទាំង
ឡាយ។ិ ចាប់ឥសាល មជាអនកដបងដចករវាងសកមាភាពនសងរសងវ ើដែលនាំ
មកនវូែលម្របសយជនន៍សងសម្រគោះថាន ក់។ិ សនោះជាភាពយសតត សធម៌ារបស់អល់
សឡាោះចាំសពោះសតវសកករបស់ម្ររង់ិ ស ើយពនលរឺបស់ម្ររង់បាំភលមឺនសសសល
សកក។ិមនសសសលសកកមសនអាចរស់សៅសោយគា នចាប់ដបងដចករវាងអវ ី
ដែលពួកសគម្រតវូសធវ ើិ ន សងអវ ីដែលពួកសគម្រតវូសបាោះបង់សច្ចលសនោះស ើយ។ 
ិិិិិិិសបើសសនជាមនសសសលសកកានបាំណងម្របាថាន ិ ច្ចាំបាច់សគម្រតវូសាគ ល់អវ ី
ដែលខលួនម្របាថាន ចង់បាន។ិ សតើអវ ីដែលខលួនម្របាថាន សនោះិ ានម្របសយជនឬ៍
សម្រគោះថាន ក់ ិ សតើានគសណសមបតត សិ ឬគសណវ សបតត ស ិ សនោះជាអវីដែលនសសសល័យ
របស់មនសសសលខលោះសាគ ល់ិ ស ើយខលោះសរៀតសាគ ល់សោយគាំនសតថ្នបញ្ជា របស់
សគ។ិ អនកខលោះសរៀតមសនអាចសាគ ល់បានសរិ លសោះម្រតាដតានការពនយល់
ដណនាិំ ការចងអុលបហាញ នែល់ពួកសគពសីាំោក់ពួកអនកនាំសារ។ 
 សបើសទោះជាពួកអនកម្របកាន់លរធសរបូធាតសនសយមិ ពួករមស ឥតសាស
និខាំម្របឹងសឃាសនែសលពវែាយនសងខាំកបពណ៌ា ។ិ សបើសទោះជាានរសសល
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នៈិនសងម្ររឹសតីសែសលងៗមកែសលពវែាយយ៉ា ងោកស៏ោយិកស៏ាជសកាន ក់ៗ
នសងសងគមទាំងមូលមសនអាចខវោះសាសនែម៏្រតមឹម្រតវូសនោះបានស ើយ។ 
លរធសិ រសសលនៈិនសងម្ររសឹតីទាំងសនោះមសនបានបាំសពនតម្រមូវការខ្ជងវ សញ្ជា ណិ
នសងតម្រមូវការខ្ជងរាងកាយរបស់មនសសសលបានស ើយ។ិ កប៏៉ាសដនតរាល់សពល
ដែលសាជសកោាន ក់ម្រជួតម្រជាបកនងុលរធ សមសនគមទាំងសនោះស ើយ
សនោះិ របូសគានជាំសនឿជាក់យ៉ា ងចាស់ថាិ លរធ សទាំងសនោះមសនអាចែតល់
សសចកតសីសខែល់របូសគិស ើយមសនអាចរាំលត់ការសស្សកឃាល នរបស់សគបាន
ស ើយ។ិ មា៉ា ងវ សនសរៀតិ ពួកសគគា នរវី សលម្រតលប់ោសម្រៅពសីាសនែ៏
ម្រតមឹម្រតវូសនោះស ើយ។ិ សកកិអារ សនសាត់ិ រ៉ាោូនិ បាននសយយថាិ :ិ «
ការពសតោស់ិ អវ ីម្រគប់យ៉ា ងដែលសយើងស្សកន់វាអាចបាត់បង់សសរ ី
ភាពថ្នការសម្របើបញ្ជា ិចាំសណោះែងឹិស ើយឧសា កមារាំសនើបកអ៏ាចកាល យ
ជាសាឃៈបានដែរ។ិ កប៏៉ាសដនតការម្របកាន់សាសនមសនហាញយលសបសច្ចល
បានស ើយ។ិមសនដតប៉ាសសោណ ោះការម្របកាន់សាសនិជាភសតុតាងរស់បញ្ជជ ក់
ពភីាពសាឃៈថ្នលរធ សរបូធាតសនសយមដែលចង់ោក់បញ្ាូលមនសសសលសៅ
កនងុរងវង់ែត៏ចូចសងអៀតគា នតថ្មលសម្រាប់ជវី សតរស់សៅសលើភពដែនែសីនោះ»
។ 
ិ សកកមូហាំា៉ា ត់ហវ រតីវសចរយ៍ីបាននសយយថាិ :ិ «គាំនសតជាំសនឿ
សាសនមសនអាចសាបសូនយជាោច់ខ្ជតិ ពសីម្រពោះជារាំសនរែលូវចសតតែខ៏ពស់
បាំែសតិជាមសនសសញ្ាតនែម៏្របថ្ពបាំែសត។ិមសនម្រតមឹដតជារាំសនរដែលសធវ ើ
ឱយមនសសសលថ្ែលែនូរប៉ាសសោណ ោះសរិ ដតជារាំសនរដែលនងឹានការកីចសម្រមើន
កាន់ដតខ្ជល ាំងស ើង។ិ នសសសល័យជាំសនឿសាសនិ នងឹសតាងជាប់ជាមួយនងឹ
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មនសសសលជាែរាបសរៀងសៅិ ែរាបោសគសៅានបញ្ជា ិ សគគសតសចោះដបង
ដចករវាងលអនសងអាម្រកក់ិ ស ើយនសសសល័យសនោះនងឹរកីចសម្រមើនខ្ជល ាំងតាម
កម្រមសតថ្នការយល់ែងឹនសងការរកីចសម្រមើនដែនកចាំសណោះែងឹរបស់មនសសសល»។ 
 សបើសសនជាមនសសសលឃាល តឆៃ យពមី្រពោះជាាា ស់របស់សគិ គអឺាស្ស័យ
សលើកម្រមសតថ្នការយល់ែងឹនសងវ សសាលភាពថ្នចាំសណោះែងឹរបស់សគិ សរើប
សគែងឹពរីាំ ាំ ថ្នភាពលៃង់សលល របស់មនសសសលចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់ិ នសងកាត
ពវកសចារបស់សគចាំសពោះម្ររង់។ិ ភាពលៃង់សលល របស់សគចាំសពោះខលួនឯងិ មសន
ែងឹថាអវ ីជាម្របសយជនន៍សងអវ ីជាសម្រគោះថាន ក់ិ ស ើយមសនែងឹថាអវ ីជាសាំោ
ងលអិអវ ីជាសាំោងអាម្រកក់។ិមា៉ា ងសរៀតិភាពលៃង់សលល របស់សគទក់រង
នងឹចាំសណោះែងឹបនទ ប់បនសលាំិ នសងពកយបសចាកសរសដែលទក់រងនងឹវ សរា
សាស្រសតដែនកគនលងភពិ កាឡាក់សសីិ តារាសាស្រសតិ នសងបរាណូ។ិ ែសូចនោះិ
សរើបអនកម្របាជ្វ សរាសាស្រសតនងឹបនទ បខលួនមសនម្រកអឺតម្រករមនសងមសនាន
សារនភាពិ ម្រពមចសោះច្ចន់ិ ស ើយសគសជឿជាក់ថាិ សៅពសីម្រកាយវ សរា
សាស្រសតទាំងសនោះិ ពសតជាានអនកសចោះែងឹម្របកបសោយគតសបណឌ ស តិ នសង
សៅពសីម្រកាយធមាជាតសទាំងសនោះិ ចាស់ជាានអនកបសងក ើតែា៏នអានសភា
ព។ិ សចាភាពសនោះតម្រមូវឱយអនកសសកាម្រសាវម្រជាវិ ដែលមសនលាំសអៀងម្រតវូ
ម្រពមានជាំសនឿចាំសពោះម្របការអាែ៌ាកាំបាាំងិ ិ ម្រពមឱនលាំសទនចាំសពោះ
សាសនែម៏្រតមឹម្រតូវិ ស ើយស ល្ ើយតបនងឹការអាំពវនវដបបឧបនសសសល័យ
សនោះ...។ិ សបើសសនជាមនសសសលហាញកសចនពសីនោះិ នសសសល័យសភាវៈគតសរបស់សគ
នងឹធាល ក់សៅកនងុបាតរសតត ថ្នពពួកសតតឃាតដែលអគតស។ 
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 សូមសសងខបថាិ ជាំសនឿសាសនដែលម្រតមឹម្រតវូគដឺែអកសលើជាំសនឿ
ចាំសពោះអល់សឡាោះជាាា ស់ដតមួយគត់ិ ស ើយសគរពម្របណស ប័តនច៍ាំសពោះ
ម្ររង់ិ ស្សបតាមចាប់ដែលជាធាតសច្ចាំបាច់សម្រាប់ជវី សតិ សែើមបឱីយបសគគល
ាន ក់ៗសសម្រមចសជាគជយ័ិ តាមរយៈការសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះ
ជាម្រពោះជាាា ស់ថ្នសកលសកកទាំងមូល។ិមា៉ា ងសរៀតិសែើមបីររួលបាន
នវូសសភមងគលិ នសងសសចកតសីសខសសវតថ សភាពិ ច្ចកែសតពកីតវី សនសិ ការសបាក
ម្របាស់ិនសងែលអាម្រកក់ទាំងកនងុសកកយ៍ីសនោះិនសងសៅបរសកក។ិសនោះជា
កតាត ច្ចាំបាច់ិ សែើមបីបាំសពនសកាត នសពលថ្នរសសលនៈរបស់មនសសសល។ិ ជាំសនឿ
សាសននាំឱយបញ្ជា របស់មនសសសលសកប់សកល់រប់រល់នងឹម សចោ សតាសកភ
លន់របស់ខលួនិ ស ើយសបើគា នជាំសនឿសាសនគា នអវ ីអាចបាំសពនម សចោតា
របស់មនសសសលឱយសកប់សកល់បានស ើយ។ 
 ជាំសនឿសាសនជាធាតសមួយយ៉ា ងសាំខ្ជន់ិ សែើមបីជម្រមោះសាអ តែងួ
ម្រពលឹងវ សញ្ជា ណិនសងអប់រាិំ ិ ិ ិបណតុ ោះនវូអាំោចមសនសសញ្ាតន។ិមសន
សសញ្ាតនថ្ែលែនូរិជានសសសល័យមួយែស៏មបូរដបបសៅកនងុសាសនិស ើយវា
ជាម្របភពមួយដែលមសនសចោះរងីសៃួតអាចនាំមនសសសលសៅែល់សគលសៅថ្ន
ជវី សត។ 
 ជាំសនឿសាសនជាធាតសច្ចាំបាច់ិ សែើមបីបាំសពនសកាត នសពលថ្នសសចកត ី
ម្របាថាន ិជួយែតល់កាល ាំងសលើករកឹចសតតយ៉ា ងសាំខ្ជន់ិនសងជាមសធាបាយរប់
សាក ត់ែធ៏ាំបាំែសតសែើមបីការពរជាំងអឺស់សងឃឹមិនសងការបាក់រកឹចសតត។ 
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 អាស្ស័យស តសសនោះិ សបើសសនជាាននរោនសយយថាិ មនសសសលជា
សភាវៈដែលានអារយធម៌ាតាមធមាជាតសរបស់សគ។ិ ែសូចនោះិ សយើងគបបី
នសយយថាិ មនសសសលកា៏នជាំសនឿសាសនតាមនសសសល័យពកីាំសណើ តរបស់សគ
ដែរិ ពសីម្រពោះមនសសសលានកាល ាំងពរីិ កាល ាំងចាំសណោះែងឹដបបរសសលនវ សជាជ ិ
នសងកាល ាំងចាំសណោះែងឹដបបបាំណងម្របាថាន ិ ស ើយសសភមងគលែស៏ពន
សលនរបស់សគិ កអ៏ាស្ស័យសលើកាល ាំងទាំងពរីិ គចឺាំសណោះែងឹិ នសងបាំណង
ម្របាថាន របស់សគែស៏ពនសលនែងដែរ។ិ កាល ាំងចាំសណោះែងឹមសនទន់
សសម្រមចបានសពនសលនសរិ លសោះម្រតាសាគ ល់ម្របការមួយចាំននួែចូខ្ជង
សម្រកាម៖ 
 ១.សាគ ល់ម្រពោះជាាា ស់ជាអនកបសងក ើតិជាអនកែតល់កភសកាក រៈិ ដែល
ម្ររង់បានបសងក ើតមនសសសលពគីា និ ស ើយម្ររង់បានម្របទនពរជយ័ែស៏ម្រចើន
ឥតគណនែល់មនសសសលសកក។ 
 ២.សាគ ល់ម្រពោះនមៗនសងម្រពោះលកខណៈសមបតត សរបស់អល់សឡាោះិសាគ ល់
ពកីាតពវកសចារបស់ខលួនចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់ែម៏ហពសសសែាិ នសងឥរធ សពលថ្ន
ម្រពោះនមទាំងសនោះចាំសពោះមនសសសលសកក។ 
 ៣.ិសាគ ល់ែលូវដែលអាចនាំរបូសគសៅែល់ម្រពោះជាាា ស់។ 
 ៤.សាគ ល់ពឧីបសគគនសងភាពអវ សជជានទាំងឡាយដែលរារាាំង
មនសសសលមសនឱយសាគ ល់ែលូវដែលនាំរបូសគសៅកាន់បរមសសខ។ 
 ៥.សាគ ល់ខលួនឯងឱយចាស់ិ សាគ ល់ពតីម្រមូវការរបស់ខលួនិ អវ ីដែលនាំ
មកនវូែលម្របសយជន៍ិ នសងអវ ីដែលនាំមកនវូសម្រគោះថាន ក់។ិ មា៉ា ងសរៀតិ
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ម្រតវូសាគ ល់ពលីកខណៈពសសសសិ នសងលកខណៈខវោះខ្ជតិ ចាំណស ចខ្ជល ាំងិ នសង
ចាំណស ចសខាយរបស់ខលួនឯង។ 
 ចាំសណោះែងឹទាំងម្របាាំម្របការសនោះិ សធវ ើឱយកាល ាំងចាំសណោះែងឹរបស់
មនសសសលសពនសលនិ ស ើយភាពសពនសលនថ្នកាល ាំងចាំសណោះែងឹនសង
បាំណងម្របាថាន មសនអាចសកើតស ើងជាោច់ខ្ជតិ លសោះម្រតាដតរកានវូសសរធ ស
របស់ម្រពោះជាាា ស់ដែលានចាំសពោះមនសសសលសកក។ិ ម្រតវូសគរពម្របតសបតត ស
សសរធ សទាំងសនោះសោយចសតតម្រជោះថាល ិ សសាា ោះម្រតង់ិ សសចកតភ្ីាក់រឭកិ នសងម្រតួត
ពសនសតយឱយបានចាស់កស់។ិ មា៉ា ងសរៀតជាសាកសលីសម្រាប់រាល់អវ ីដែល
ម្ររង់បានម្របទនចាំសពោះសគិ ស ើយគា នែលូវសែើមបីបាំសពននវូកាល ាំងទាំង
ពរីសនោះសរិ លសោះម្រតាដតានជាំនយួគាំម្ររពមី្ររង់។ិ មនសសសលម្រតវូបងខាំចសតត
ររួលនវូការចងអុលបហាញ នរបស់ម្ររង់សៅរកែលូវដែលម្រតមឹម្រតវូដែលម្ររង់
ធាល ប់បានចងអុលបហាញ នែល់បសម្រមើរបស់ម្ររង់។ 
 បនទ ប់ពសីយើងសាគ ល់ថាិ សាសនែម៏្រតមឹម្រតវូជាជាំនយួរបស់ម្រពោះជា
ាា ស់សម្រាប់កាល ាំងចសតតសែសលងៗគន ។ិ មា៉ា ងសរៀតិ សាសនគជឺាអាវ
សម្រកាោះសម្រាប់ការពរសងគមមនសសសលិ ពសីម្រពោះជវី សតរស់សៅរបស់មនសសសល
មសនអាចម្របម្រពតឹតសៅរលូនបានសរិ លសោះម្រតាដតានការស ការគន ិ
សាមគគគីន រវាងសាជសកសងគម។ិ ការសាមគគសីនោះពសាំអាចម្របម្រពតឹតសៅជា
ោច់ខ្ជតិ លសោះម្រតាដតានចាប់វ សនយ័សរៀបចាំរាំនក់រាំនងរបស់ពួកសគឱយ
បានម្រតមឹម្រតូវិ កាំណត់នវូកាតពវកសចារបស់ពួកសគិ នសងធានសសរធ សសសរភីាព
របស់ពួកសគ។ិ ចាប់វ សនយ័ទាំងសនោះិ ម្រតវូការជាច្ចាំបាច់នវូអនកម្រគប់ម្រគងែ៏
ានអាំោចិ ជាអភសបាលិ ការពរមនសសសលមសនឱយរាំសកភបាំពនគន ិ
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ស ើយជាំរសនឱយមនសសសលសពនចសតតកនងុការការពរចាប់វ សនយ័សនោះ។ិ មា៉ា ង
សរៀតជាអនកដែលធាននវូការសគរពសកាតខ្ជល ចចាប់វ សនយ័សនោះសៅកនងុ
ចសតតរបស់មនសសសលិ នសងហមមសនឱយរាំសកភបាំពនភាពពសសសែារបស់ចាប់វ ស
នយ័សនោះ។ិ សតើអវ ីជាកាល ាំងអាំោចសនោះ ិ ខុ្ាំន សយយថាិ :«សៅសលើភព
ដែនែសីនោះិ ពសាំានកាល ាំងោដែលសសាើនងឹកាល ាំងជាំសនឿសាសនិ ឬ
ម្របហក់ម្របដ លអាចធានបាននវូការសគរពចាប់វ សនយ័ិ ធានការ
បម្រងួបបម្រងួមសងគមិ សគរពចាប់ិ នសងសសខែសមនយីកមាដែលជាមូល
ស តសថ្នសនត សភាពនសងសសចកតសីសខ»។ 
 អាែ៌ាកាំបាាំងមា៉ា ងសរៀតិគមឺនសសសលានលកខណៈពសសសសជាងសភាវៈ
សែសលងសរៀតិ ដែលានជវី សតសោយសារចលនិ នសងសកមាភាពរបស់សគ
ានជសម្រមើសដែលម្រគប់ម្រគងសលើអវ ីមួយសកើតស ើងពសាំដមនជាឥន្ទនទយីរមា
ណ៍សាត ប់ឮឬសមើលសឃើនសនោះសរ។ិ ប៉ាសដនតវាគជឺាជាំសនឿដែលអប់រាំែលូវចសតតិ
ន សងជម្រមោះសាអ តែលូវកាយ។ិ មនសសសលសកកម្រតវូបានែកឹនាំជានសចាិ សោយ
ជាំសនឿម្រតមឹម្រតវូឬកជ៏ាំសនឿខសស។ិ សបើសសនជាជាំសនឿរបស់សគម្រតមឹម្រតវូអវ ីម្រគប់
យ៉ា ងនងឹលអម្របសសើរ។ិ ដតសបើសសនជាជាំសនឿរបស់សគខសសគអឺវ ីៗម្រគប់យ៉ា ង
នងឹម្រតវូខចូអសារបង់។ 
 លរធសសាសននសងជាំសនឿិ គជឺាអាំោចពរីដែលឃាល ាំសមើលសកមាភាព
ែលូវកាយរបស់មនសសសល។ិសគសសងកតសៅសលើមនសសសលរូសៅិសឃើនថាិជាំសនឿ
របស់សគានពរីម្របសភរែចូខ្ជងសម្រកាម៖ 
 ជាំសនឿចាំសពោះតថ្មលិ សសចកតថី្ែលែនូររបស់មនសសសលិ នសងខលមឹសារទាំង

ឡាយដែលចសតតានជាំសនឿស ប់រដមងខ្ជល ចរដអងមសនហ នម្របម្រពតឹត
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ែទុយពសី តសែលទាំងឡាយ។ិ សទោះបីជាការម្របម្រពតឹតសនោះរចួែសតពី
សទសនសងការផ្លកពសនយ័ជាម្ររពយសមបតត សកស៏ោយ។ 

 ជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ គាឺនជាំសនឿថាិ ម្ររង់កាំពសងឃាល ាំសមើលអាែ៌ា
កាំបាាំងកនងុចសតត។ិ ម្ររង់ែងឹម្រជាបអាំពអីាែ៌ាកាំបាាំងិ នសងអវ ីដែលសាៃ ត់
ជាងអាែ៌ាកាំបាាំង។ិ ចាប់សាសនបានសែទរសសរធ សអាំោចែល់អនក
ម្រគប់ម្រគងចាប់សនោះសោយានការបហាញគ ប់បញ្ជជ នសងការហមឃាត់
អាំពមី្ររង់សោយផ្លទ ល់។ិ អារមាណ៍របស់អនកានជាំសនឿសពរសពន
សោយសសចកតខី្ជា សិ នសងស្សកន់សពនចសតតចាំសពោះម្ររង់ិ ឬសកាត
ខ្ជល ចចាំសពោះម្ររង់ិ ឬស្សកន់ែងខ្ជល ចកនងុសពលដតមួយ។ិ ជាការ
ពសតោស់ិ ម្របសភរថ្នជាំសនឿសនោះិ គជឺាម្របសភរពរីែា៏នអាំោច
ខ្ជល ាំងបាំែសតចាំសពោះែលូវចសតតរបស់មនសសសល។ិ វាពសតជាានសកាត នសពល
ខ្ជល ាំងកាល ិ កនងុការរប់សាក ត់កាល ាំងតោ ិ នសងមសនសសញ្ាតនម្រចបូក
ម្រចបល់។ិ មា៉ា ងសរៀតិ កាល ាំងអាំោចថ្នជាំសនឿទាំងពរីសនោះិ វាាន
ម្របសសរធភាពខពស់បាំែសតកនងុការម្រគប់ម្រគងែលូវចសតតជារូសៅនសងសោយ
ចាំសពោះ។ 

 ស តសែសូចនោះិសាសនគជឺាការធានរា៉ាប់រងែម៏្របសសើរបាំែសតិ កនងុការ
ម្របាស្ស័យទក់រងរបស់មនសសសលសកកពក់ពន័ធនងឹចាប់ិ យសតត សធម៌ាិ នសង
សមធម៌ាិ ស ើយជាកតាត ច្ចាំបាច់បាំែសតសម្រាប់សងគមរស់សៅ។ិ នសយយ
សោយការពសតិ ែាំសោោះម្រសាយរបស់សាសនចាំសពោះបញ្ជ សងគមមនសសសល
គជឺាែាំសោោះម្រសាយបញ្ជ សស្សកឃាល នខ្ជងែលូវចសតតជាងែលូវកាយ។ 
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 ិសបើសសនជាសាសនានសារៈសាំខ្ជន់យ៉ា ងសនោះិ ស ើយតែភាពថ្ន
សងគមបចាុបបននសៅកនងុសកលសកកទាំងមូលានសាសិ ននសងលរធស
ជាំសនឿសម្រចើនរាប់មសនអស់។ិមា៉ា ងសរៀតិម្រកសមនមួីយៗរកីរាយជាមួយនងឹអវ ី
ដែលពួកសគម្របកាន់យក។ិ ែសូចនោះិ សតើសាសនោមួយម្រតមឹម្រតវូដែល
បាំសពនតាមតម្រមូវការែលូវចសតតរបស់មនសសសល ិ សតើសាសនពសតសនោះាន
បរោា នឬសគលការណ៍យ៉ា ងែចូសមតចខលោះ  

 
់រដ្ឋា នននស្លេនារិរ 

 ាា ស់ថ្នសាសននមួីយៗដតងគសតថាសាសនរបស់ខលួនម្រតមឹម្រតវូិ
ស ើយអនកកាន់សាសននមួីយៗសជឿថាិ សាសនរបស់ខលួនគជឺាសាសន
គាំរនូ សងជាាគ៌ាែម៏្រតមឹម្រតវូ។ិ ពួកអនកកាន់សាសនដែលម្រតវូសគដកដម្របិ ឬ
ម្រកសមអនកកាន់លរធ សសាសនដែលមនសសសលបសងក ើតស ើងសោយខលួនឯងិ សៅ
សពលសគសួរអាំពភីសតុតាងនសងអាំណោះអាំោងបញ្ជជ ក់ពជីាំសនឿរបស់ពួកសគិ
ពួកសគដតងអោះអាងថាិ ពួកសគកាន់តាមជែីនូជតីារបស់ពួកសគ។ិ ពួកសគ
នសទនសរឿងសម្រពងិ នសងែាំណឹងសែសលងៗិ ដែលគា នម្របភពចាស់កស់។ិ
មា៉ា ងសរៀតិ អតថបរទាំងសនោះសជៀសមសនែសតពកីារដកលងបនលាិំ ន សងការដក
ដម្រប។ិ ពួកសគពងឹដែអកសលើឯកសារសករកាលិ គា នអនកនសពនធ។ិ សតើចាប់
សែើមសគសរសសរជាភាសាអវី ិ សតើានម្របភពសចនពមី្របសរសោ ិ អតថ
បរទាំងសនោះម្រគន់ដតជាកម្រមងអតថបរចម្រមសោះសគម្របមូលចងម្រកងពសីនោះ
ពសីនោះ។ិបនទ ប់មកពួកសគនាំគន សលើកតសមក ើងិ ស ើយបនសលល់ជាសករមត៌ាត
ពជីាំនន់មួយសៅជាំនន់មួយសោយគា នការម្រតតួពសនសតយជាលកខណៈវ សរា
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សាស្រសតិ រកម្របភពអនកនសទនិ នសងពសនសតយពភីាពម្រតមឹម្រតូវថ្នអតថបរទាំង
សនោះ។ 
 គមព ីរឬសសៀវសៅទាំងសនោះជាអនមសកិ ការនសទនតៗគន ិ គា ន
ម្របភពពសតម្របាកែិ មសនានម្របសសរធភាពជាភសតុតាងិ ឬជាអាំណោះអាំោង
សម្រាប់សម្របើម្របាស់ជាែលូវការិ កនងុវ សស័យសាសននសងជាំសនឿ។ិ សតើសាសន
ដែលគា នសសម្រកតឹភាពិ នសងលរធ សជាំសនឿដែលមនសសសលបសងក ើតស ើងសនោះម្រតមឹ
ម្រតវូិឬកម៏សនម្រតមឹ្រតូវិ  
 គាំនសតដែលយល់ថាិសាសនទាំងអស់សសរធដតម្រតមឹម្រតវូទាំងអស់ិគឺ
មសនអាចជាោច់ខ្ជតិ ពសីម្រពោះការពសតានដតមួយមសនានសម្រចើនសនោះ
សរ។ិ គាំនសតមា៉ា ងសរៀតសាសននសងលរធ សជាំសនឿដែលម្រតូវសគដកដម្របិ ឬ
ដែលមនសសសលបសងក ើតស ើងិ គជឺាសាសនដែលមកអាំពមី្រពោះជាាា ស់ិ នសង
ជាសាសនដែលម្រតមឹម្រតវូ។ិសបើសសនជាសាសនិនសងលរធ សជាំសនឿានសម្រចើនិ
(តាមពសតានដតមួយ)ិ សតើមួយោពសតម្របាកែ ិ ែសូចនោះច្ចាំបាច់ម្រតវូដត
ានបរោា និ ឬខ្ជន តគាំរសូែើមបីឱយសាគ ល់ថាិសាសនមួយោពសតិ ស ើយ
សាសនមួយោមសនពសត។ិ សបើសយើងសឃើនថាិ បរោា នទាំងសនោះស្សប
នងឹសាសនោមួយិ សយើងែងឹថាសាសនសនោះជាសាសនពសត។ិ សបើ
សសនជាបរោា នទាំងសនោះិ ឬម្របការោមួយមសនស្សបនងឹសាសនោ
មួយិសយើងែងឹថាិសាសនសនោះមសនដមនជាសាសនពសត។ 
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់រដ្ឋា នឬេាង់ដ្ឋដមលគយើងអាចដ់ងដចក្រវាង
ស្លេនារិរនងិស្លេនាមិនរិរ 

 រ១ី.ិ ជាសាសនដែលមកអាំពអីល់សឡាោះ។ិ ម្ររង់បានបញ្ាុ ោះមក
តាមរយៈសរវតាមួយអងគមកកាន់អនកនាំសារោាន ក់ថ្នពួកអនកនាំសារ
របស់ម្ររង់សែើមបីែសលពវែាយែល់ពួកមនសសសលសកក។ិ សាសនពសតគជឺា
សាសនរបស់អល់សឡាោះ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់នងឹជសាំនាំជម្រមោះអាំសពើសតវ
សកកទាំងឡាយសៅថ្ែៃបរសកកតាមចាប់សាសនិ ដែលម្ររង់បាន
ម្របទនចសោះមកចាំសពោះពួកសគ។ិ 
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

ڤ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 ٧٦٥سورة النساء:   چڤ  

ាននយ័ថាិ:ិ«ការពសតោស់ិសយើងបានម្រតាស់បនទលូសៅកាន់ឯងែចូជា
សយើងបានម្រតាស់បនទលូសៅកាន់ណួស៍ិ នសងពួកោពជីាបនតបនទ ប់។ិិិ
សយើងបានម្រតាស់បនទលូសៅកាន់អស ីម្រព ីមិិិអស ីសាា ឯលិអស ីសា កិយ៉ា ក់កូបិ
នសងពួកោពដីែលមកពកីសលសមព័នធទាំងែប់ពរីថ្នពួកអស ីម្រសាឯលិ ថ្នកូន
សៅរបស់យ៉ា ក់កូបិ ម្រពមទាំងបានម្រតាស់បនទលូសៅកាន់ិ អស ីសាិ ថ្អយូបិ
ហរនូិស ូថ្ ា៉ា ន។ិសយើងបានម្របទនគមព ីរ ាពួរែល់ោវតូ»។ 
 ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

 ٠٣سورة الأنبياء: 
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ាននយ័ថាិ :ិ «សយើងពសាំបានបញ្ជូនអនកនាំសារោាន ក់មសនឯងសរិ សលើក
ដលងដតសយើងបានម្រតាស់បនទលូសៅកាន់សគថាិ គា នម្រពោះជាាា ស់ដែល
ម្រតវូសគសគរពសកាក រៈស ើយិសលើកដលងដតសយើង(ម្រពោះជាាា ស់)។ិចូរពួក
អនកសគរពសកាក រៈមកចាំសពោះសយើងចសោះ»។ 
ិ ដែអកសលើសសចកតអីធសបាយខ្ជងសលើិ ឱយដតសាសនោមួយដែល
បសគគលោាន ក់នាំមកិ ស ើយអោះអាងថាិ ខលួនជាអនកបសងក ើតស ើងសម្រៅពី
អល់សឡាោះជាាា ស់សនោះិគជឺាសាសនមសនពសត។ 
 រ២ី.ិជាសាសនដែលអាំពវនវសៅរកការសគរពសកាក រៈចាំសពោះអ
ល់សឡាោះជាាា ស់ដតមួយគត់។ហមការសគរពព សសរពិនសងមសធាបាយ
ទាំងឡាយដែលនាំសៅរកព សសរពិ ពសីម្រពោះការអាំពវនវសៅរកជាំសនឿ
តាវស តិ (ជាំសនឿឯកសរវតា)ិ គជឺាមូលោា នម្រគោឹះថ្នការអាំពវនវរបស់
ពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារ។ិ ម្រគប់ោពទីាំងអស់ដតងានម្របសាសន៍
សៅកាន់សាសនរ៍បស់ពួកគត់ថាិ: 

 ٣٩سورة الأعراف:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ចូរពួកអនកសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះ។ិ សម្រាប់
ពួកអនកគា នម្រពោះសែសលងសម្រៅពមី្ររង់ស ើយ»។ិ 
 ដែអកសលើបរោា នសនោះិ សាសនោកស៏ោយដែលានរមួបញ្ាូល
ការសគរពព សសរពិ នសងសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះជាាា ស់ិ
សោយានអនកែថ្ររមួជាមួយម្ររង់ិ ែចូជាោពីិ ពួកសរវតាិ នសងអនក
ានកសសលធម៌ាសនោះិ គជឺាសាសនដែលមសនពសតិ សបើសទោះជាអនកកាន់
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សាសនសនោះអោះអាងថាិ ជាសាសនរបស់ោពោីាន ក់កនងុចាំសោម
ពួកោពទីាំងឡាយកស៏ោយ។ 
 រ៣ី.ិ ជាសាសនដែលឯកភាពជាមួយនងឹមូលោា នម្រគោឹះដែលពួក
អនកនាំសារទាំងឡាយបានអាំពវនវសៅរកការសគរពសកាក រៈចាំសពោះអ
ល់សឡាោះជាាា ស់ដតមួយគត់។ិ អាំពវនវសៅរកែលូវរបស់ម្ររង់ិ នសង
បម្រាមចាំសពោះការសគរពព សសរពិ អាំសពើអកតញ្ាូចាំសពោះឪពសកាត យិ
ការសាល ប់ជវី សតសោយខសសចាប់នសងោក់បម្រាមចាំសពោះអាំសពើអបាយមសខ
សោយសបើកចាំ នសងកក់បាាំង។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូ
ថាិ: 

  چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ 

 ٠٣سورة الأنبياء:                                               

ាននយ័ថាិ :ិ «សយើងពសាំបានបញ្ជូនអនកនាំសារោាន ក់មសនឯងិ សលើក
ដលងដតសយើងបានម្រតាស់បនទលូសៅកាន់សគថាិ គា នម្រពោះជាាា ស់ដែល
ម្រតវូសគសគរពសកាក រៈសលើកដលងដតសយើង(ម្រពោះជាាា ស់)។ិ ចូរពួកអនក
សគរពសកាក រៈមកចាំសពោះសយើងចសោះ»។ 
 ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ۉ    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ

ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ    ائى  ى  ائ  ېۉ  ې  ې    ې

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی  ۈئۆئ  ۆئ

 ٧٣٧ م:سورة الأنعا چ
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ាននយ័ថាិ:ិ«ដនអនកនាំសារ!ិចូរឯងានម្របសាសនថ៍ាិចូរនាំគន មករី
សនោះិ ខុ្ាំនងឹសូម្រតឱយពួកអនកសាត ប់នវូអវ ីដែលម្រពោះជាាា ស់របស់ពួកអនកបាន
ហមម្របាមសៅសលើពួកអនកិ គពួឺកអនកមសនម្រតវូសគរពព សសរពោមួយ
រមួជាមួយនងឹម្ររង់។ិ ម្រតវូកតញ្ាូចាំសពោះឪពសកាត យិ ស ើយចូរកស ាំសាល ប់
កូនសៅរបស់ពួកអនកសម្រពោះដតភាពម្រកមី្រក។ិ សយើងជាអនកែតល់ជវីភាពរស់
សៅិ នសងកភសកាក រៈែល់ពួកអនកនសងពួកសគ។ិ ចូរកស ាំសៅសបៀតអាំសពើ
អបាយមសខិ ទាំងសបើកចាំ នសងកក់បាាំង។ិ ចូរកស ាំសាល ប់ជវី សតដែលម្ររង់
បានោក់ចាប់ហមិ សលើកដលងដតស្សបចាប់។ិ ទាំងសនោះិ គជឺាអវ ីដែល
ម្ររង់បានោក់ចាប់បហាញគ ប់សម្របើចាំសពោះពួកអនក។ិ សងឃឹមថាិ ពួកអនកយក
សៅពសច្ចរោ»។ 
 ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ 

 ٠٣سورة الزخرف:                                              

ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរសួរពួកអនកដែលសែើរតាមពួកអនកនាំសារ
ជាំនន់មសនៗថាិ សតើសយើងពសតជាបសងក ើតម្រពោះសែសលងសម្រៅពអីល់សឡាោះែ៏
មហសមតាត ិិឱយពួកសគសគរពសកាក រៈដមនសរ ិ»។ 
 រ៤ី.ិ បរោា នទាំងសនោះមសនម្រតវូដខវងគន ិ ស ើយកម៏សនម្រតវូែទុយគន ិ
មសនម្រតវូបហាញគ ប់កសចាការអវ ីមួយដែលែទុយនងឹកសចាការមួយសែសលងសរៀត។ិ
មា៉ា ងសរៀតិ មសនម្រតវូហមអវីមួយិ នសងអនសញ្ជា តអវ ីមួយដែលស្សសែៀងគន
នសងអវ ីដែលសគហមសោយគា នមូលស តស។ិ សលើសពសីនោះមសនម្រតវូហម
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ឬអនសញ្ជា តិ អវ ីមួយចាំសពោះម្រកសមោមួយិ ស ើយហមចាំសពោះម្រកសមមួយ
សែសលងសរៀតសនោះស ើយ។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

  چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇچ  چ  چچ 

 ٨٠النساء:  سورة

ាននយ័ថាិ :ិ «សតើពួកសគមសនពសនសតយសសងកតសមើលកនងុគមព ីរអាល់គួរអាន
សរឬ ិ សបើសសនជាគមព ីរសនោះមកអាំពអីនកសែសលងសម្រៅពអីល់សឡាោះិ ពួកសគ
នងឹម្របរោះសឃើនានភាពែទុយគន យ៉ា ងសម្រចើនសនធកឹសនធ ប់កនងុគមព ីរសនោះ»
។ 
 រ៥ី.ិ សាសនសនោះានដចងនវូាម្រតាទាំងឡាយដែលរកាសសរធ ស
របស់មនសសសលសកកទក់រងនងឹសាសនិ កសតត សយសិ ម្ររពយសមបតត សិ អាយស
ជវី សតិ នសងម្រកសមម្រគួសាររបស់ពួកសគិ តាមអវ ីដែលសគបានបញ្ាតត សចាប់កនងុ
បរបញ្ជជ ិ ការហមឃាត់ិ ការរប់សាក ត់ិ នសងម្រកមសីលធម៌ាដែលរកានវូ
កតាត ច្ចាំបាច់ទាំងម្របាាំយ៉ា ងខ្ជងសលើ។ 
 រ៦ី.ិ ជាសាសនដែលានកតសីមតាត ចាំសពោះសតវសកកទាំងមូលិ
ការពរពកីារជសោះជាន់សោយអយសតត សធម៌ាសៅសលើពួកសគិ នសងការម្របម្រពតឹត
អាំសពើអយសតត សធម៌ាចាំសពោះគន សៅវ សនសៅមកិ សទោះជាការម្របម្រពតឹតអាំសពើអ
យសតត សធម៌ាសនោះិសោយការសបៀតសបៀនសលើសសរធ សសសរភីាពិឬបងកភាពវ សនស
 សនសហចែល់ែលម្របសយជនឬ៍សោយអនកានអាំោចសបាកបសញ្ជោ ត
អនកតចូតាច។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូអាំពកីារសមតាត
ករសោដែលានសៅកនងុគមព ីរតាវរ៉ាត(គមព ីរសញ្ជា ណច្ចស់)ិ ដែលម្ររង់
បានម្របទនែល់ោពមូីសា។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
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ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ 

 ٧٣٠الأعراف:  سورة چۆ  ۆ  

ាននយ័ថាិ :ិ «សៅសពលដែលមូសាបាត់ខងឹិ សគបានសៅសរ ើសយកគមព ីរ
ដែលសគបានសបាោះសច្ចលសនោះមកវ សន។ិ កនងុគមព ីរសនោះានបកម្រសាយអាំពី
សចាភាពិ នសងជាកតសីមតាត សម្រាប់ពួកអនកដែលសកាតខ្ជល ចចាំសពោះអល់
សឡាោះ»។ិ 
 អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូអាំពកីារបញ្ជូនោពអីស ីសា
(សយស ូ)ថាិ: 

 ٠٧سورة مرمي:  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សយើងបសងក ើតសគជាសញ្ជា ភសតុតាងបញ្ជជ ក់ពអីានសភាព
របស់អល់សឡាោះិចាំសពោះមនសសសលសកកនសងជាកតសីមតាត ករសោ»។ិ 
អល់សឡាោះជាាា ស់ែម៏ហរសងសរឿងបានបនទលូអាំពោីពសីស ោះថាិ: 

 ٦٥هود:  سورة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ោពសីស ោះបានានម្របសាសនស៍ៅកាន់សាសនរ៍បស់
សគថាិ ដនសាសនរ៍បស់ខុ្ាំ!សតើពួកអនកយល់យ៉ា ងសម៉ាចដែរិ សបើសសនជាខុ្ាំ
ម្រតវូបានបញ្ជូនមកអាំពមី្រពោះជាាា ស់របស់ខុ្ាំិ ានភសតុតាងចាស់កស់ិ
ស ើយម្ររង់បានម្របទនកតសីមតាត ករសោែល់ខុ្ាំ »។ិ 
 អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٨٠سورة الإرساء:    چ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ 

ាននយ័ថាិ:ិ«សយើងបានម្របទនចសោះមកកនុងគមព ីរអាល់គួរអានសនោះិជាថាន ាំពាបា
លជាំងែឺលូវចសតតនសងជាកតសីមតាត សម្រាប់ពួកអនកានជាំសនឿទាំងឡាយ»។ 
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 រ៧ី.ជាសាសនម្របកបសោយការចងអុលបហាញ នសៅរកចាប់បញ្ាតត ស
របស់អល់សឡាោះិ នសងចងអុលបហាញ នមនសសសលសៅរកការសគរពតាមសសចកត ី
ម្របាថាន របស់អល់សឡាោះ។ិ មា៉ា ងសរៀតការបកម្រសាយម្របាប់ពួកសគថាិ សតើ
ពួកសគមកពោីិ ស ើយវាសនពួកសគនងឹវ សលម្រតលប់សៅរោី ិ អល់
សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូអាំពគីមព ីរតាវរ៉ាតថាិ: 

 ٠٠سورة املائدة:  چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ 
ាននយ័ថាិ:ិ«ពសតោស់ិសយើងបានម្របទនគមព ីរតាវរ៉ាតចសោះមកកនងុសនោះ
ានការចងអុលបហាញ ននសងការម្រសាយបាំភលអឺាំពកីបួនចាប់ទាំងឡាយ»។ 
 ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូអាំពគីមព ីរអសញ្ជីល(គមព ីរ
សញ្ជា ណែា)ីថាិ: 

 ٠٦املائدة:  سورة چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សយើងបានម្របទនែល់សយស ូនវូគមព ីរអសញ្ជីលិ កនងុសនោះ
ានការចងអុលបហាញ នសៅរកសចាភាពិ នសងម្រសាយបាំភលអឺាំពអីវ ីដែល
មនសសសលមសនែងឹកនងុចាប់របស់អល់សឡាោះ»។ 
 អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូអាំពគីមព ីរអាល់គួរអានថាិ: 

 ٥٥سورة التوبة:  چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «អល់សឡាោះជាាា ស់បានបញ្ជូនអនកនាំសាររបស់ម្ររង់
សឈាា ោះមូហាំា៉ា ត់សោយានគមព ីរអាល់គួរអាននសងសាសនឥសាល ម»។ិ 
ិិិិិិិិសាសនពសតគជឺាសាសនដែលានការចងអុលបហាញ នសៅរក
ចាប់របស់អល់សឡាោះជាាា ស់ិ ស ើយែតល់សនត សភាពនសងសសចកតសីៃប់ែល់
ែលូវចសតត។ិ សាសនសនោះអាចជម្រមោះសាអ តែលូវចសតតិ ពរីាល់ការលបួងរាំខ្ជន
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របស់បសសាចិ នសងស ល្ ើយតបរាល់ចមៃល់ទាំងឡាយិ ស ើយបកម្រសាយនវូ
រាល់បញ្ជ ទាំងឡាយ។ 
 រ៨ី. ជាសាសនដែលអាំពវនវសៅរកសីលធម៌ាលអិ នសងការ
ម្របតសបតត សសសចកតលីអ ិែចូជាភាពសសាា ោះម្រតង់ិយសតត សធម៌ាិរាំនសកចសតតិ ភាពសអៀន
ខ្ជា សិ ភាពសាអ តបរ សសសរធិ នសងសសចកតថី្ែលែនូរ។ិ មា៉ា ងសរៀតិ ជាសាសន
ដែលហមឃាត់ពអីាំសពើអាម្រកក់ទាំងឡាយិ ែចូជាិ អកតញ្ាូចាំសពោះឪពសក
ាត យិការសាល ប់ជវី សតិ នសងការហមម្របាមពអីាំសពើអបាយមសខទាំងឡាយិ
ការកស កសបាកម្របាស់ិការជសោះជាន់សោយអយសតត សធម៌ាិអាំសពើសពសាិការរ សោះ
កាំោន់ិនសងអាំសពើបាបសែសលងៗ។ 
 រ៩ី.ិ ម្រតវូែតល់សសភមងគលចាំសពោះអនកដែលានជាំសនឿសលើសាសន
សនោះិែចូម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٠ - ٧سورة طه:  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «តហ....ិ សយើងពសាំបានបញ្ាុ ោះគមព ីរអាល់គួអានសនោះមក
ចាំសពោះអនកកនងុបាំណងសធវ ើឱយអនកអភព័វសនោះសរ»។ិ 
 សាសនសនោះម្រតវូដតស្សបជាមួយនសសសល័យពធីមាជាតសិ ែចូម្ររង់បាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٥٤الروم:  سورة  چ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «នសសសល័យពធីមាជាតសដែលអល់សឡាោះជាាា ស់បានបសងក ើត
មនសសសលិឱយាននសសសល័យសនោះតាាំងពកីាំសណើ ត»។ 
 ិវាជាសាសនដែលស្សបជាមួយបញ្ជា ញាណែម៏្រតមឹម្រតវូិ ពសីម្រពោះ
សាសនែម៏្រតមឹម្រតូវគជឺាចាប់របស់អល់សឡាោះ។ិ បញ្ជា ដែលម្រតមឹម្រតវូិ គឺ
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ជាការបសងក ើតរបស់អល់សឡាោះ។ិ ចាប់របស់អល់សឡាោះមសនអាចែទុយនងឹ
ការបសងក ើតរបស់ម្ររង់ជាោច់ខ្ជត។ 
 រ១ី០.ិ សាសនសនោះបានបហាញ នមនសសសលសៅរកសចាភាពិ ស ើយ
ោស់សតឿនមនសសសលឱយម្របសងម្របយ័តនអាំពអីសចាភាព។ិដណនាំមនសសសលសៅរក
ែលូវម្រតវូនសងបសញ្ជៀសពួកជសន(បង់បត់)ិ ខណៈដែលពួកសគឮគមព ីរអាល់គួរ
អាន។ិពួកសគបាននសយយគន ថាិ: 

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

 ٥٤الأحقاف:  سورة  چڃ  ڃ   ڃ  
ាននយ័ថាិ :ិ «ដនពួកសយើង!ិ ពសតោស់សយើងបានសាត ប់ឮគមព ីរមួយ
ចាប់ដែលសគបញ្ាុោះមកបនទ ប់ពមូីសាិ ជាគមពីរដែលបញ្ជជ ក់ពសីចាភាព
ដែលានសៅកនងុគមព ីរមសនៗ។ិ វាចងអុលបហាញ នសៅរកសចាភាពនសងែលូវ
ម្រតវូ»។ិ 
 សាសនសនោះមសនបានអាំពវនវមនសសសលសៅរកសសចកតអីភព័វិ នសង
សាំោងអាម្រកក់សនោះសរ។ិអល់សឡាោះបានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٠ - ٧سورة طه:  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ 

ាននយ័ថាិ:ិ«តហ..សយើងពសាំបានបញ្ាុ ោះគមព ីរអាល់គួអានមកចាំសពោះអនក
កនងុបាំណងឱយអនកអភព័វសនោះសរ»។ិ 
 មា៉ា ងសរៀតិ សាសនសនោះមសនបហាញគ ប់សម្របើមនសសសលឱយម្របម្រពតឹតអវ ីមួយិ
ដែលនាំឱយសគវ សនស សនសហចសនោះសរ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានាន
ម្រពោះបនទលូថាិ: 

  ٠٩سورة النساء:  چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  چ  چچ 
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ាននយ័ថាិ :ិ «ចូរពួកអនកកស ាំសាល ប់គន សៅវ សនសៅមក។ិ ពសតោស់ិិិិិិ
អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់មហអាណសតស្សកន់ចាំសពោះពួកអនក»។ិ 
 សាសនសនោះមសនដបងដចកពួកអនកសែើរតាមសោយសារដតមូល
ស តសជាតសសាសន៍ិ វណណ ៈនសងកសលសមព័នធ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ڇ    ڍ  ڍ  ڌ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ 

 ٧٥سورة احلجرات:  چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڌ
ាននយ័ថាិ :ិ «ឱមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ ពសតោស់ិ សយើងបាន
បសងក ើតពួកអនកពបីសរសាន ក់(អាោាំ)នសងស្រសតីាន ក់(ហវា៉ា)ិ ស ើយសយើងបាន
បសងក ើតពួកអនកជាម្របជាជាតសិ នសងកសលសមព័នធជាសម្រចើនសែើមបីឱយពួកអនក
សាគ ល់គន ។ិ ម្របាកែោស់ិ អនកដែលម្របសសើរជាងសគចាំសពោះអល់សឡាោះិ
កនងុចាំសោមពួកអនកិ គអឺនកដែលសកាតខ្ជល ចចាំសពោះម្ររង់ខ្ជល ាំងជាងសគ។ិ
ពសតោស់ិអល់សឡាោះម្ររង់មហែងឹែច៏ាំោន»។ិ 
 ខ្ជន តគាំរជូាែលូវការដែលដបងដចកតថ្មលរវាងមនសសសលសកកកនងុសាស
នសនោះិគកឺារសកាតខ្ជល ចចាំសពោះអល់សឡាោះ។ 
 សម្រកាយសពលបហាញ នបរោា នដែលដបងដចករវាងសាសនពសតនសង
សាសនមសនពសតចាំសពោះអល់សឡាោះគសឺាំអាងសលើាម្រតាទាំងឡាយដែល
ានដចងកនងុគមព ីរអាល់គួរអានិ ជាភសតុតាងបញ្ជជ ក់ពបីរោា នរូសៅ
សម្រាប់ពួកអនកនាំសារែស៏សាា ោះម្រតង់ទាំងឡាយិដែលអល់សឡាោះជាាា ស់
ម្ររង់បានបញ្ជូនមក។ិមា៉ា ងសរៀតិ ស ល្ៀតឱកាសសនោះកសូ៏មសលើកយកមក
បហាញ នែងដែរអាំពមី្របសភរថ្នសាសនសែសលងៗ។ 
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គ់គភរននស្លេនាគ្សងៗ 
 សគដបងដចកមនសសសលសៅជាពរីដែនកតាមសាសនរបស់ពួកសគ។ិ
មួយដែនកានគមព ីរដែលសគបញ្ាុោះមកអាំពអីល់សឡាោះជាាា ស់ែចូជាិ ពួក
ជវ ីវ ិ ពួកម្រគសឹាទ និ នសងពួកមូសលីម។ិ ចាំសពោះពួកជវ ីវន សងពួកម្រគសឹាទ និ
សោយមូលស តសពួកសគមសនម្របតសបតត សតាមាម្រតាចាប់ដែលានដចងកនងុ
គមព ីរិ ពួកសគបានយកមនសសសលែចូគន ិ សធវ ើជាម្រពោះជាាា ស់សម្រៅពអីល់សឡាោះ
ល្ងកាត់សម្រចើនសម័យកាលិ សរើបគមព ីរចាប់សែើមរបស់ពួកសគដែលអល់

សឡាោះជាាា ស់បានបញ្ាុោះមកឱយោពទីាំងឡាយបានបាត់បង់។ិ ពួក
បពវជសតសាសននាំគន ចងម្រកងសោយខលួនឯងិ ស ើយអោះអាងថាជាគមពីរ
មកអាំពអីល់សឡាោះ។ិ តាមពសតវាមសនដមនមកពអីល់សឡាោះជាាា ស់សនោះ
សរ។ិ គមព ីរទាំងសនោះគជឺាការលួចចមលងពកយសមត ីិ របស់ពួកមនសសសលខសល
ខចូិនសងជាការដកដម្របរបស់ពួកអនកម្រជសលនសយមដតប៉ាសសោណ ោះ។ 
 ចាំដណកគមព ីររបស់ពួកមូសលីមវ សនិ (គមព ីរអាល់គួរអានែឧ៏តតម)ិ គជឺា
គមព ីរចសងសម្រកាយបងអស់របស់ម្រពោះ។ិ វាជាគមពីរដែលានរាំនសកចសតតជាងសគិ
ររួលបានការធានិ ការអភសរកសលអាំពអីល់សឡាោះជាាា ស់។ិ ម្ររង់មសនោក់
បនទកុការអភសរកសលរកាគមព ីរសនោះិ សៅសលើមនសសសលសកកសនោះសរ។ិ ម្ររង់
បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٩سورة احلجر:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់ិ សយើងបានម្របទនគមព ីរអាល់គួរអានចសោះមកិ
ស ើយសយើងជាអនកដែរកាគមព ីរសនោះ»។ិ 
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 គមព ីរសនោះម្រតវូបានរការសកសៅកនងុសែើមម្ររូងិ នសងសរសសរច្ចររសក
កនងុគមព ីរិ ពសីម្រពោះជាគមពីរចសងសម្រកាយិ ដែលអល់សឡាោះម្ររង់ធានការ
ចងអុលបហាញ នែល់មនសសសលជាតសទាំងឡាយ។ិ ម្ររង់បសងក ើតគមព ីរសនោះជាភសតុ
តាងិ បហាញ នជូនពួកសគរ ូតែល់ថ្ែៃបរសកក។ិ ម្ររង់បានច្ចរកនងុម្រពោះ
លសខសតរចួស ើយថាគមព ីរសនោះសៅគង់វងសលសថសតសសថរជាសរៀងរ ូត។ិ ម្ររង់
បានបម្រមសងរសកជាសស្សចសម្រាប់រាល់សម័យកាលនមួីយៗនវូពួកអនក
ដែលនងឹអនសវតតតាមាម្រតាចាប់ិ ដែលានដចងកនងុគមព ីរសនោះ។ិ ពួកសគ
នាំគន ម្របតសបតត សតាមចាប់បញ្ាតត សិ ន សងានជាំសនឿចាំសពោះគមព ីរសនោះ។ិ មា៉ា ង
សរៀតិ សយើងខុ្ាំនងឹសធវ ើការបកម្រសាយពសសាត រពគីមព ីរែឧ៏តតមសនោះកនងុជាំពូក
សម្រកាយសរៀត។ 
 មួយដែនកសរៀតិ ម្រកសមមនសសសលដែលគា នគមព ីរបញ្ាុ ោះមកអាំពអីល់
សឡាោះជាាា ស់ិ ែវសីបើពួកសគានគមព ីរជាសករមត៌ាកបនសលល់ពែីនូតារបស់
ពួកសគិ ែចូជាិ សាសនម្រព ាញ្ាិ សាសនម្រពោះអគគ ីិ សាសនម្រពោះពសរធិ
សាសនខសងជឺិ នសងពួកអារា៉ាប់សម័យមសនសគបញ្ជូនមូហាំា៉ា ត់ជាអនកនាំ
សារមកកាន់ពួកសគែងដែរ។ 
 ម្របជាជាតសនមួីយៗានចាំសណោះែងឹនសងការអនសវតតតាមអវ ីដែលាន
ម្របសយជនែ៍ល់ការរស់សៅរបស់ពួកសគសៅកនងុសកកយ៍ីសនោះ។ិ សនោះគជឺា
ការចងអុលបហាញ នរូសៅិ ដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានម្របទនែល់
មនសសសលម្រគប់របូ។ិមសនដតប៉ាសសោណ ោះិ សូមបីដតសតតឃាតិកម៏្ររង់បានបហាញ ន
ែលូវែល់វាដែរ។ិ ជាមួយសនោះម្ររង់បានចងអុលបហាញ នែល់សតតឃាតិ ឱយ
សចោះដសវងរកចាំណីអាហរនសងសចោះការពរខលួនពសីម្រគោះថាន ក់។ិ ម្ររង់បសងក ើត
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មនសសសលឱយសចោះស្សកន់ែលម្របសយជន៍ិ នសងបារមភចាំសពោះសម្រគោះថាន ក់
សែសលងៗ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٥ - ٧سورة الأعىل:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ម្រពោះនមែខ៏ពង់ខពស់របស់ម្រពោះជាាា ស់របស់អនកែម៏ហ
សាអ តសអាំ។ិ ម្ររង់ជាម្រពោះដែលបានបសងក ើតសតវសកកិ ស ើយម្ររង់បាន
បសងក ើតយ៉ា ងសសម្រកតឹឥតសខ្ជា ោះ។ិ ម្ររង់បានកាំណត់ម្រកតឹយម្រកមសលើអវ ីម្រគប់
យ៉ា ងិស ើយម្ររង់ម្របទននវូការចងអុលបហាញ ន»។ 
ិិិិិិអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូអាំពមូីសាដែលនសយយ
សៅកាន់សសតចផ្លរា៉ាអសងថាិ: 

 ٣٤سورة طه:  چمت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «មូសាបាននសយយថាិ ម្រពោះជាាា ស់របស់សយើងគជឺាម្រពោះ
ដែលបានម្របទនកាំសណើ តែល់អវ ីម្រគប់យ៉ា ង។ិ បនទ ប់មកម្ររង់ម្របទននវូ
ការចងអុលបហាញ ន»។ិ 
 អល់សឡាោះជាាា ស់បានានបនទលូអាំពោីពអីស ីម្រព សីមដែលបាន
នសយយថាិ: 

 ١٨سورة الشعراء:  چى  ائ  ې  ې  ى  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ម្រពោះជាាា ស់ម្ររង់បានបសងក ើតរបូខុ្ាិំ ស ើយម្ររង់បាន
ម្របទនការចងអុលបហាញ នែល់ខុ្ាំ»។ិ 
ិិិិិិិិិិជារូសៅសម្រាប់អនកដែលានបញ្ជា កា៏នការម្រតសោះរ សោះពសច្ចរោ
យ៉ា ងសហចោស់ថាិអនកដែលានសាសនិនសងានចាំសណោះែងឹិអាច
ម្របតសបតត សអាំសពើលអសពនលកខណៈម្របសសើរជាងអនកដែលគា នសាសន។ិ សស
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ចកតលីអដែលានចាំសពោះអនកមសនដមនមូសលីមដែលកាន់សាសនសែសលងៗគឺ
ពួកអនកមូសលីមានលកខណៈសពនសលននសងសសម្រកតឹជាងពួកសគ។ិ ចាំសណោះ
ែងឹិ នសងអាំសពើលអដែលពួកអនកកាន់សាសនានិ គពួឺកអនកគា នសាសន
មសនានសនោះសរិិពសីម្រពោះចាំសណោះែងឹិនសងអាំសពើលអានពរីម្របសភរ៖ 
 ម្របសភររ១ី.ិ ចាំសណោះែងឹដែលររួលបានតាមរយៈបញ្ជា ិ ែចូជាគ
ណសតវ សរាិ សវជជសាស្រសតិ ឧសា កមា។ិ ចាំសណោះែងឹទាំងសនោះពួកអនកកាន់
សាសនកា៏នែចូអនកែថ្រដែរ។ិ មសនដតប៉ាសសោណ ោះពួកសគានលកខណៈ
សពនសលនជាង។ិ រឯីចាំសណោះែងឹិ ដែលមសនអាចសចោះសោយការសម្របើ
បញ្ជា ដតមួយមសខិ គែឺចូជាចាំសណោះែងឹទក់រងនងឹម្រពោះជាាា ស់ិ ចាំសណោះ
ែងឹខ្ជងសាសនិ គជឺាលកខណៈពសសសសរបស់ពួកអនកកាន់សាសន។
ចាំសណោះែងឹសនោះមសនអាចសម្របើអាំណោះអាំោងដែនកបញ្ជា ញាណបានសរ។ពួក
អនកនាំសារទាំងឡាយបានចងអុលបហាញ និ នសងដណនាំមនសសសលសកកឱយ
សសងកតសៅសលើភសតុតាងដែនកបញ្ជា ដែលបញ្ជជ ក់ពសីរឿងសនោះគជឺាភសតុតាង
ដែនកបញ្ជា ដែលស្សបនងឹចាប់សាសន។ 
 ម្របសភររ២ី.ិ ចាំសណោះែងឹដែលមសនអាចែងឹបានិ លសោះម្រតាដតតាមរ
យៈការែសលពវែាយរបស់អនកនាំសារ។ិ សគគា នមសធាបាយសែើមបីររួល
បានចាំសណោះែងឹសនោះតាមរយៈបញ្ជា សនោះសរិ ែចូជាែាំណឹងអាំពអីល់សឡាោះ
ជាាា ស់ិ ម្រពោះនមិ នសងម្រពោះលកខណៈរបស់ម្ររង់ិ បញ្ជ ឋានសួគ៌ានសងឋាន
នរកនថ្ែៃបរសកកិការបកម្រសាយអាំពបីញ្ាតត សចាប់ិ ែាំណឹងអាំពពួីកោ
ពជីាំនន់មសននសងជាតសសាសនរ៍បស់ពួកគត់។ 
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់ចាុ់បននភារស្លេនាគ្សងៗ 
 

 សាសនែឧ៏តតងុគឧតតមសែសលងៗដែលានកនងុរាំពរ័ម្របវតត សសាស្រសតែ៏
យូរលង់ិនសងចាប់បញ្ាតត សពបីសរាណិបានកាល យសៅជារាំពរបស់ពួកមនសសសល
រសចារ សតខសលខចូិ ជាដលបងកមានតរបស់ពួកអនកដកដម្របនសងពួកកបត់សាស
ន។ិ សោយសារានការម្រប មជាម្របច្ចាំិ នសងសរឿងអកសសលជាសម្រចើន
សរើបសធវ ើឱយសាសនសនោះបាត់បង់ខលមឹសារិ នសងរម្រមង់សែើមរបស់វា។ិ សបើ
សសនសគសធវ ើឱយពួកអនកកាន់សាសនជាំនន់មសនរស់ស ើងវ សនិ មកជួបពួក
ជាំនន់សម្រកាយិពួកសគនងឹបែសសសធិស ើយមសនររួលសាគ ល់សាសនទាំង
សនោះស ើយ។ 

o សាសនជវ ីវបានកាល យសៅជាពសធសីាសនមួយិ នសងជា
ម្របថ្ពណីមួយដែលគា នខលមឹសារ។ិ វាកាល យជាជវី សតដែលគា ន
វ សញ្ជា ណ។ិ សលើសពសីនោះវាគជឺាសាសនអាំបូរនសយមសម្រាប់ដត
ជាតសសាសនមួ៍យិជាពសសសសមសនដមនជាសាសនសកល។ិ វា
មសនសធវ ើការអាំពវនវែល់សាសនែ៍ថ្រិ ស ើយមសនបានែសលពវ
ែាយកតសីមតាត ករសោសនោះែល់មនសសសលជាតសែងដែរ។ 

o ជាសាសនមួយដែលម្រតវូបានររួលរងការដកដម្របឱយខសសពី
ជាំសនឿសែើមដែលជាអតតសញ្ជា ណមួយខសសពសីាសនែថ្រនសង
ជាតសសាសនែ៍ថ្រ។ិ កនងុជាំសនឿសនោះានអាែ៌ាកាំបាាំងដែលជា
សារនភាពិគជឺាំសនឿឯករសសរពនសយមិដែលោពអីស ីម្រព សីម
បានដែតផ្លត ាំចាំសពោះកូនរបស់គត់សឈាា ោះយក់កូប។ិ ពួកជវ ីវក៏
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បានររួលឥរធ សពលជាំសនឿខសសសនោះិ មកពសីាសនស៍ែសលងៗ
ដែលរស់សៅជាមួយពួកសគិ ឬឋសតសៅសម្រកាមការម្រតតួម្រតា
របស់សគ។ិ ភាគសម្រចើនថ្នរាំសនៀមរាល ប់របស់ពួកសគិ គមឺ្រតាប់
តាមជាំសនឿរបស់ពួកអនកានជាំសនឿសលើអរបីូវ សជាជ ។ិ ពួកម្របវតត ស
វ សរូជវ ីវខលោះិ ដែលមសនលសមអ ៀងបានររួលសាគ ល់ពបីញ្ជ សនោះ។ិ
បញ្ជ សនោះានសរសសរកនងុិ (សពវវចនធសបាយជវ ីវ )ិ ដែល
ានខលមឹសារែចូខ្ជងសម្រកាម៖ 

o ពសតោស់កាំ ឹងនសងការខងឹសមាររបស់ពួកោពចីាំសពោះ
ការសគរពបូជាជាំសនឿអរបីូបញ្ជជ ក់ឱយសឃើនថាិ ជាំសនឿអរបីូ
នសងជាំសនឿព សសរពនសយមិ គបឺានម្រជាបចូលមកកនងុជាំសនឿ
របស់ពួកអស ីម្រសាដអល។ពួកសគបានររួលជាំសនឿព សសរពនសង
ជាំសនឿអរបីូ។ិ កនងុគមព ីរតាល់មូតកប៏ានអោះអាងថាិ ជាំសនឿអរបីូ
ានការទក់ទនខ្ជល ាំងិជាពសសសសសម្រាប់ពួកជវ ីវ។ 

o គមព ីរតាល់មូតិ ពួកជវ ីវបានសលើកតសមក ើងយ៉ា ងខ្ជល ាំងិ នសងឱយ
តថ្មលគមព ីរសនោះសលើសពគីមព ីរតាវរ៉ាត។ិ គមព ីរសនោះានសម្របើម្របាស់
កនងុសងគមជវ ីវសៅសតវតសលរ៦ីគ.ស។ិ កនងុគមព ីរសនោះានគាំរូ
ដបលកៗដែលបហាញ នពភីាពលៃង់សលល ិ ពកយសមត ីអាសម្រគមិ
ម្របាែចាំសពោះអល់សឡាោះិ សលងសសើចនងឹសចាភាពិ ម្របាែ
សមើលហាញយសាសនិ នសងបញ្ជា ិ ថ្នសងគមជវ ីវដែលបានធាល ក់
ែសនោបខ្ជងដែនកជាំសនឿសាសននសតវតសលសនោះ។ 
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o សាសនម្រគសសតវ សនររួលរងការដកដម្របពពួីកម្រជសលនសយមិ
នសងការបកម្រសាយរបស់ពួកមនសសសលអវ សជាជ ។ិ ជាំសនឿអរបីូរបស់
ពួករ៉ាាូស ាំងបានបតូរមកកាន់ម្រគសឹាទ នតាាំងពសីម័យែាំបូង។ិ ទាំង
សនោះបានកាល យជាគាំនរថ្នជាំសនឿខសសិ ដែលសគកប់សច្ចលពកយិ
រូនា នសម្របៀនម្របសៅរបស់សយស ូិ នសងពនលថឺ្នជាំសនឿឯកសរវៈ។ិ
ការសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះែម៏្រជោះថាល ិ ម្រតវូបានរលត់
បាត់ស្សសាលសៅពសីម្រកាយផ្លទ ាំងពពកែម៏្រកាស់ឃា ឹកសនោះ។ 

o អនកនសពនធម្រគសសតសាសនសកាន ក់ិ បានពណ៌ានអាំពរីាំ ាំ ថ្នការ
ម្រជាបចូលរបស់ជាំសនឿម្រតមី៌ាសត ស(ម្រពោះបសតាិ ម្រពោះាតាិ នសងម្រពោះ
បសម្រតា)កនងុសងគមពួកអនកកាន់សាសនម្រគសឹាទ នតាាំងពចីសងសត
វតសលរ៤ីគ.ស។គត់បានសរសសរថាិ :«ការម្រជាបចូលថ្នជាំសនឿ
ដែលថាម្រពោះដតមួយែគុាំស ើងសោយម្រពោះបីអងគកនងុពសភពគណៈ
សងឃម្រគសឹាទ ននសងែនត់គាំនសតិបានសកើតស ើងតាាំងពចីសងសតវតសល
រ៤ីថ្នគ.ស។ជាំសនឿសនោះជាបនតបនទ ប់បានកាល យជាជាំសនឿែលូវ
ការសគររួលសាគ ល់ជារូសៅកនងុម្រគសឹាទ ន។ិសគពសាំទន់បានសបើក
រាល យបញ្ជ ថ្នការវ សវតតិ នសងអាែ៌ាកាំបាាំងថ្នជាំសនឿម្រតមី៌ាសត សសនោះ
សរិរ ូតែល់ពក់កោត លរ២ីិថ្នសតវតសលរ១ី៩ិគ.ស។ 

 ម្របវតត សវ សរូម្រគសសតសាសនសកសៅសម័យបចាុបបននាន ក់បានសរសសរកនងុ
សសៀវសៅម្របវតត សសាសនម្រគសសតសយងតាមចាំសណោះែងឹបចាុបបននិ ដែល
នសយយអាំពកីារសលចស ើងថ្នជាំសនឿព សសរពកនងុសងគមម្រគសឹាទ និ ជារសែា
ភាពិ នសងរបូភាពសែសលងៗគន ។ិ ម្រគសសតសាសនបានសម្របើសសលបៈកនងុការ



 

    

106 

ទនយកអតតសញ្ជា ណិរាំសនៀមរាល ប់ិពសធបីសណយិនសងវរីៈបសរសកនងុជាំសនឿ
ព សសរពថ្នជាតសសាសន៍ិ នសងសាសនចាំោស់សែសលងៗទក់រងនងឹអាំសពើ
ព សសរពិ កនងុនយ័ម្រតាប់តាមិ ឬច្ចប់អារមាណ៍ិ ឬសោយភាពលៃង់សលល ។ិ
សកកបានបនតថាិ ជាំសនឿព សសរពបានែសតរលត់ស ើយិ ដតពសាំទន់រលត់
បាត់ទាំងស្សសងសនោះសរ។ិ មសនដតប៉ាសសោណ ោះជាំសនឿសនោះិ បានម្រជាបសៅកនងុ
ែនត់គាំនសតិ ស ើយបានបនតានវតតានរបស់ខលួនកនងុនមជាសាសនម្រគសសតិ
កនងុរបូភាពជាសាសនម្រគសសត។ិ ពួកអនកដែលសបាោះបង់សច្ចលការសគរព
ម្រពោះបែសាិ នសងជាំសនឿខសសិ ពួកសគបានររួលយកអនកពលីជវី សតាន ក់ថ្ន
ពួកអនកពលីជវី សតរបស់ពួកសគិ ស ើយោក់ហាញរអនកពលីសនោះជាម្រពោះ។ិ
បនទ ប់មកបសងក ើតរបូតាំោងសម្រាប់គត់។ិ ដបបសនោះដែលជាំសនឿព ស
សរពិ នសងការសគរពរបូបែសាបានម្រជាបចូលសៅកនងុរបូតាំោងិ ថ្នពួក
អនកពលីជវី សតកនងុម្របសរសទាំងសនោះ។ិ ជាំនន់សនោះមសនទន់ែសតសៅែងិ
ម្រសាប់ដតការសគរពបូជាពួកបពវជសតដែលពលីជវី សតទាំងសនោះបានរកី
សសសសាយិ ស ើយបសងក ើតបានជាជាំសនឿសាសនែា។ីិ ពួកសគសជឿថាិ
បពវជសតសាសនទាំងសនោះានលកខណៈសមបតត សជាម្រពោះជាាា ស់។ិ ពួក
បពវជសតទាំងសនោះជាមសធាបាយរវាងម្រពោះជាាា ស់ិ នសងមនសសសលសកក។ិ
ពួកសគបានផ្លល ស់បតូរសឈាា ោះពសធបីសណយជាំសនឿព សសរពច្ចស់មកជាសឈាា ោះែា ីិ
រ ូតែល់ឆន ាំ៤០០គ.ស។ិ ពសធបីសណយម្រពោះអារសតយនសម័យបសរាណបាន
កាល យសៅជាបសណយខបួកាំសណើ តរបស់សយស ូសៅវ សន។ 
 ចាំដណកសាសនម្រពោះអគគវី សនិ សគសាគ ល់តាាំងពបីសរាណកាលសរៀងមកិ
គកឺារសគរពបូជាធាតសធមាជាតសពរីិ ដែលធាតសរមួីយធាំបាំែសតសនោះគសឺភល ើង។ិ
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ចសងសម្រកាយពួកសគបានសគរពបូជាចាំសពោះសភល ើង។ិ ពួកសគបានសាងសង់
ម្របាសារនសងរសីកាក រៈសម្រាប់សភល ើង។ិ បនទ ប់មកវ សហរម្រពោះអគគបីានរកី
សសសសាយពសសពនម្របសរស។ិ រឯីជាំសនឿនសងសាសនសែសលងពកីារ
សគរពែល់ម្រពោះអគគ ីិ ន សងការបូជាម្រពោះអារសតយបានែសតរលត់ិ ស ើយ
សាសនសែសលងដែលសៅសសសសល់សនោះិ ម្រគន់ដតជាពសធមី្របារពធដបប
ម្របថ្ពណីិ រាំសនៀមរាល ប់ិ ដែលពួកសគម្របារពធសធវ ើស ើងសោយដ កសៅ
តាមតាំបន់សែសលងៗ។ 
ិ អនកនសពនធសសៀវសៅអសីរ៉ាង់កនងុសម័យសាសាននីិ ជនជាតសោណឺា៉ា កិ
បាននសយយពវីណណ ៈសមែកឹនាំសាសនិ នសងតនួររីបស់ពួកសគ។ិ សកក
បានសរសសរថាិ:ិ«ិច្ចាំបាច់សលើពួកបសគគលសករាជការទាំងអស់ិម្រតវូសគរព
បូជាម្រពោះអារសតយចាំននួបួនែងកនងុមួយថ្ែៃ។ិបដនថមពសីលើសនោះិគពួឺកសគនាំ
គន សគរពបូជាម្រពោះចន្ទនទិ សភល ើងិនសងរកឹ។ិពួកសគម្រតវូបានបហាញគ ប់ឱយរកាសភល ើ
ងឱយស្ោះរ ូតមសនរលត់។មសនម្រតវូឱយរឹកនសងសភល ើងប៉ាោះគន សៅវ សនសៅមក។ិ
មសនម្រតវូរសកសច្ចលសក ធាតសឱយសម្រចោះច្ចប់ិ ពសីម្រពោះពួកសគសលើកតសមក ើង
សក ធាតស»។ 
 ពសតោស់ិ ម្រគប់សម័យកាលនមួីយៗពួកសគបានម្របកាន់នវូជាំសនឿ
សរវនសយមិ ស ើយលរធសសរវនសយមសនោះបានកាល យសៅជាអតតសញ្ជា ណសាស
នសម្រាប់ពួកសគ។ិ ពួកសគានជាំសនឿសលើម្រពោះពរីិ ម្រពោះរ១ីគពឺនលឬឺសៅ
មា៉ា ងសរៀតថាម្រពោះលអ។ិ ពួកសគឱយសឈាា ោះម្រពោះសនោះិ «អោះសវ ើរា៉ា សោ»ិ ឬ«
យ៉ា សោន»។ិ រ២ីម្រពោះងងតឹឬម្រពោះអាម្រកក់ានសឈាា ោះថា«អោះរា៉ាា៉ា ន់»ិ
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ស ើយសន្ទហាញគ មរវាងម្រពោះទាំងពរីសនោះសកើតស ើងជាសរៀងរ ូតិ មសនសចោះ
ចប់មសនសចោះស ើយ។ិ 
 ចាំដណកឯសាសនម្រពោះពសរធវ សនិ គជឺាសាសនដែលរកីសសសសាយ
សៅម្របសរសឥោឌ ិ នសងអាសសីកោត ល។ិ វាជាសាសនសគរពបូជារបូបែស
ា។ិរោីានសាសនសនោះរសីនោះពសតជាានរបូសាំោកម្រពោះពសរធ។ិ សគ
សាងសង់វតតអារា៉ាមិនសងោក់តមកល់ម្រពោះពសរធរបូកនងុវតតទាំងសនោះ។ 
 ឯចាំដណកម្រព ាញ្ាសាសនវ សនិ គជឺាសាសនរបស់ពួកឥោឌ ។ិ
សាសនសនោះលបីលានខ្ជងសមបូររបូបែសានសងរបូម្រពោះសម្រចើន។ិ ជាំសនឿព
 សសរពកនងុសាសនសនោះបានរកីចសម្រមើនែល់កាំពូលិ សៅកនងុសតវតសលរ៦ី
គ.ស.ិ ានម្រពោះបែសារ ូតែល់៣៣០កន។ិ អវ ីៗម្រគប់យ៉ា ងដែលលអអ
សាា រយិសសមបើមិានម្របសយជនស៍សរធដតជាម្រពោះដែលសគម្រតវូសគរពបូជា។ិ
មា៉ា ងសរៀតិ សសបបកមាែលសតរបូបែសាកនងុសម័យសនោះករ៏កីចសម្រមើនិ នសង
ានវ សចសម្រតករចាល ក់លបីៗែងដែរ។ 
 សកកសីវសីវរជាអនកកាន់ម្រព ាញ្ាសាសន។ិ សៅកនងុសសៀវសៅ
ម្របវតត សឥោឌ កោត លរបស់សកកបានសរសសរអាំពរីជជកាលសសតចស រសសលិ
(៦០៦គ.សិ ែល់ិ ៦៤៨គ.ស.)ិ គជឺាសម័យកាលដែលបនទ ប់ពសីនោះ
សាសនឥសាល មបានរោះស ើងសៅឧបរវបីអារា៉ាប់។ិ សកកបានសរសសរថាិ
:ិ «កាលសម័យសនោះសាសនម្រព ាញ្ាិ នសងសាសនម្រពោះពសរធិ គជឺា
សាសនពរីដែលសគរពរបូបែសាែចូគន ។ិ ជួនសពលខលោះសាសនម្រពោះពសរធ
សគរពរបូបែសាខ្ជល ាំងជាងសាសនម្រព ាញ្ា។ិ សាសនសនោះែាំបូងស ើយិ
បែសសសធថាមសនានម្រពោះិ កប៏៉ាសដនតសម្រកាយមកមតងបនត សចៗបានសលើកម្រពោះ
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ពសរធជាម្រពោះធាិំ នសងម្រពោះសែសលងបដនថមសរៀតែចូជាម្រពោះសពធសសតវ។ិ ជាំសនឿ
សលើរបូសាំោកម្រពោះបែសាសនោះិ បានរកីចសម្រមើនិ ែល់កាំពូលសៅឥោឌ
រ ូតែល់ពកយ«ពសរធ»ិ កាល យសៅជាាននយ័សសាើនងឹរបូបែសាិ ឬរបូ
សាំោកកនងុភាសាបូព៌ាខលោះ»។ 
 ជាការពសតោស់ិ ជាំសនឿសលើម្រពោះបែសាិ គជឺាជាំសនឿដែលរកីសសស
សាយកនងុពសភពសកកបចាុបបនន។ិ ពសភពសកកទាំងមូលតាាំងពមីហស
មសម្ររអាតលង់រសកិរ ូតែល់មហសមសម្ររបា៉ា សសី វសកសពរសពនសោយជាំសនឿ
សលើម្រពោះបែសា។ិសាសនម្រគសសតិសាសនពួកសសសមរសកិនសងសាសនម្រពោះ
ពសរធបានម្របកួតម្របដជងគន កនងុការសលើកតសមក ើងិនសងសគរពបូជាចាំសពោះរបូ
បែសា។ិ របូបែសាសម្របៀបែចូជាសសោះម្របោាំងដែលឋសតកនងុរកីន
ម្របោាំងសសោះដតមួយ។ 
 អនកកាន់ម្រព ាញ្ាសាសនាន ក់សរៀតបានសរសសរកនងុសសៀវសៅិ
ម្រព ាញ្ាិគជឺាសាសននាំមសខរបស់គត់ថាិ :«ការែលសតរបូបែសាម្រពោះិពសាំ
បានបញ្ឈប់សៅម្រតមឹ នឹងសរិ ដតសៅបនតោក់បញ្ាូលនវូរបូែសាម្រពោះតចូៗ
សែសលងសរៀតកនងុសម័យកាលខសសៗគន ថ្នម្របវតត សសាស្រសតិ បានកាល យជា
សងគមម្រពោះមួយដែលានរបូបែសាសម្រចើនរ ូតែល់មសនអាចគណននសង
រាប់ចាំននួបាន»។ 
 ទាំងអស់សនោះទក់រងនងឹបញ្ជ សាសនសែសលងៗ។ិ នសយយពី
ម្របសរសដែលានអរ សយធម៌ារសងសរឿងដែលានរាជការម្រគប់ម្រគងធាៗំ បាន
រកីចសម្រមើនខ្ជងដែនកវ សរាសាស្រសតិ នសងចាំសណោះែងឹដែលជាជម្រងសកថ្នវបប
ធម៌ាិ ឧសា កមាិ នសងសសលបៈវ សន។ិ ម្របសរសទាំងសនោះបានកាល យជា
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ម្របសរសដែលលសបបាំបាត់សច្ចលនវូជាំសនឿសាសនិបាត់បង់លកខណៈសែើម
ថ្នសាសនិនសងមសនានសកាត នសពលិស ើយអនកដែលសាត រសាសនស ើង
វ សនកប៏ាត់បង់ិអនកបសម្រងៀនសាសនកគ៏ា ន។ិមា៉ា ងវ សនសរៀតិភាពរមស 
មសនសជឿសាសនបានម្របកាសយ៉ា ងសបើកចាំ ិ នសងអាំសពើពសករលួយកនងុ
សងគមកស៏កើតានសម្រចើន។ិ បរោា នទាំងឡាយរបស់សងគមម្រតវូបានផ្លល ស់
បតូរ។ិ មនសសសលដបរជាម្របាែសមើលហាញយចាំសពោះតថ្មលរបស់ខលួន។ិ ែសូចនោះិ
សរើបការសធវ ើអតតឃាតបានសកើនស ើងិ ចាំណងសមម្រតភីាពម្រគួសារម្រតវូបាន
កាត់ផ្លត ច់។ិរាំនក់រាំនងសងគមបានរសហាញគ ោះរសងគ ើិ គា នភាពសសខែសមិដែលជា
ស តសសធវ ើឱយសកើនស ើងកាន់ដតសម្រចើននវូគលនី សកពាបាលជាំងែឺលូវចសតតិ ន សង
ានរែីារម្រគូមនតអាគមអូមអាមិ សធវ ើឱយមនសសសលសាកលបងម្រគប់របូភាពិ
ស ើយសែើរតាមលរធសទាំងឡាយដែលសគបានបសងក ើតែាកីនងុសគលបាំណង
សែើមបីរកសសចកតសីកប់សកល់ែល់ែលូវចសតតន សងសសភមងគលរបស់ខលួន។ិ សទោះជា
សគខាំយ៉ា ងោិ លរធសន សងមសនគមទាំងសនោះមសនអាចជួយសសម្រមចនវូ
បាំណងម្របាថាន របស់ពួកសគស ើយ។ិ សលើសពសីនោះិ វាសនអភព័វិ ភាព
សសាកសៅិ ទរសណកមាែលូវចសតតិ សៅដតសកើតានកនងុចសតតន សងែងួវ សញ្ជា ណ
ទាំងសនោះរ ូតិ លសោះម្រតាសគែារភាជ ប់នងឹម្រពោះជាាា ស់ិ ដែលម្ររង់ជាអនក
បសងក ើតសរើបបានសកប់។ិ ការសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់តាមាគ៌ាដែល
ម្ររង់បានររួលសាគ ល់សម្រាប់ម្រពោះអងគិ នសងអវ ីដែលម្ររង់បានបហាញគ ប់សៅ
ពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់។ិ ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូបកម្រសាយពសីភាព
ពួកអនកដែលហាញកសចនពមី្ររង់ិ នសងដសវងរកការចងអុលបហាញ នសម្រៅពី
ម្ររង់ថាិ: 
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  چۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  چ 

 ٧٠٠سورة طه:                                                         

ាននយ័ថាិ :«នរោបានហាញកសចនពសីសចកតសីម្រកើនរាំឭករបស់សយើងិ
ពសតោស់សម្រាប់អនកសនោះគជឺវី សតរស់សៅែង៏ងតឹសូនយសសងិ ស ើយសៅ
ថ្ែៃបរសកកិសយើងនងឹបសងក ើតសគឱយរស់ស ើងវ សនកនងុសភាពខ្ជវ ក់ដភនក»។ិ 
 អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូម្របាប់ពសីសចកតសីសខរបស់
ពួកអនកានជាំសនឿិនសងសសភមងគលរបស់ពួកសគកនងុការរស់សៅថាិ: 

سورة الأنعام:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ 

٨٠ 
ាននយ័ថាិ :«ពួកអនកដែលានជាំសនឿិ ស ើយមសនម្រចបល់ចូលគន រវាង
ជាំសនឿរបស់ពួកសគជាមួយអាំសពើព សសរពិគពួឺកសគជាពួកអនកដែលររួល
បានសសចកតសីសខិស ើយជាពួកអនកដែលររួលបាននវូការចងអុលបហាញ ន»
។ិ 
 អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

حت  خت    جتی  ی  ی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب    مب  ىب  يبچ 

 ٧٤٨سورة هود:   چمت  ىت   

ាននយ័ថាិ :ិ «រឯីពួកអនកដែលអល់សឡាោះជាាា ស់បានម្របទនសសភមងគ
លែល់ពួកសគិ គពួឺកសគបានចូលរស់សៅកនងុឋានសួគ៌ាជាអមតៈែរាបោ
សៅដតានសមឃនសងដែនែីិ សលើកដលងពួកអនកដែលម្ររង់ម្របាថាន ចង់
ពនារិ គពួឺកអនកម្របម្រពតឹតអាំសពើបាបកមាថ្នពួកអនកានជាំសនឿឯករសសរពិ
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ម្ររង់ោក់ពួកសគកនងុសភល ើងនរកមួយរយៈិ បនទ ប់មកម្ររង់យកសចនសៅ
កាន់ឋានសួគ៌ា។ិសនោះជាការម្របទនដែលមសនហាញយសាបសូនយ»។ 
 សាសនទាំងឡាយសម្រៅពឥីសាល មិ សបើសយើងយកបរោា នសាសន
ដែលបានសលើកស ើងខ្ជងសលើសៅពសច្ចរោិ សយើងនងឹសឃើនថាិ សាស
នទាំងសនោះបាត់បង់នវូបរោា នភាគសម្រចើនិ ែចូដែលបានបកម្រសាយ
ម្របាប់សោយសសងខបពខី្ជងសែើម។ 
 ចាំណស ចចមបងដែលសាសនទាំងសនោះសបាោះបង់សច្ចលគជឺាំសនឿឯករស
សរពចាំសពោះអល់សឡាោះជាាា ស់ិ ជាស តសសធវ ើឱយសាសនសករបស់ខលួនសគរព
ជាំសនឿព សសរពិ រមួចាំដណកជាមួយនងឹអល់សឡាោះជាាា ស់។ិ មា៉ា ងវ សន
សរៀតសាសនដែលសគដកដម្របសនោះពសាំបានែតល់ចាប់បញ្ាតត សម្រតមឹម្រតវូែល់
មនសសសលសកកសម្រាប់ម្រគប់សម័យកាលនសងរកីដនលងសរ។ិ វាជាចាប់
ដែលរកាការពរសាសនិ កសតត សយសិ ម្ររពយសមបតត សិ អាយសជវី សតរបស់ពួក
សគ។ិ សាសនទាំងសនោះមសនបានចងអុលបហាញ នែល់ពួកសគសៅរកចាប់
របស់អល់សឡាោះដែលម្ររង់បានបហាញគ ប់សម្របើិ ិ ិ ស ើយកម៏សនបានែតល់នវូ
ភាពសកប់សកល់ិ នសងសសភមងគលចាំសពោះអវ ីដែលពួកសគកាំពសងម្រប មមសខិ
នសងភាពវកឹវរិម្រចបូកម្រចបល់ិកនងុសងគមរស់សៅ។ 
 ចាំដណកសាសនឥសាល មវ សនិ សយើងខុ្ាំនងឹសធវ ើការបកម្រសាយយ៉ា ង
ពសសាត រិកនងុជាំពូកខ្ជងមសខដែលនងឹបាំភលថឺាិសាសនរបស់អល់សឡាោះិគជឺា
សាសនពសតនសងសថសតសសថរដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័សម្រាប់ម្រពោះអងគផ្លទ ល់
នសងសម្រាប់មនសសសលជាតសរូសៅ។ 
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 របីញ្ាប់ថ្នជាំពូកសនោះិ ខុ្ាំសូមដណនាំឱយសាគ ល់ពសីចាភាពថ្នភាព
កាល យជាោពនីសងសញ្ជា ភសតុតាងិ ម្រពមទាំងតម្រមូវការរបស់មនសសសល
ចាំសពោះការបញ្ជូនោព។ីិ សលើសពសីនោះសយើងនងឹបញ្ជជ ក់អាំពឫីសគល់ការ
ថ្នអាំពវនវរបស់ពួកអនកនាំសារនសងសចាភាពថ្នសារែអ៏មតៈចសងសម្រកា
យបងអស់។ 
 

េចាភារននភារកាា យជាណារី 
 កាតពវកសចាែធ៏ាំបាំែសតរបស់មនសសសលម្រតូវសាគ ល់កនងុជវី សតរស់សៅរបស់
សគិ គកឺារសាគ ល់ម្រពោះជាាា ស់ដែលបានបសងក ើតរបូសគពគីា នឱយមកសកើតជា
មនសសសលិស ើយម្ររង់បានម្របទនពរជយ័ែស៏ម្រចើនសនធកឹសនធ ប់ែល់របូសគ។ិ
សគលបាំណងសាំខ្ជន់បាំែសតដែលម្ររង់បានបសងក ើតសតវសកកិ គសឺែើមបីឱយ
សតវសកកសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់ជាម្រពោះជាាា ស់ដតមួយគត់។ 
 កប៏៉ាសដនតសធវ ើែចូសមតចសរើបមនសសសលអាចសាគ ល់ម្រពោះជាាា ស់របស់សគ
យ៉ា ងពសតម្របាកែសនោះ ិ សតើអវ ីជាសសរធ សិ ន សងកាតពវកសចាដែលមនសសសលម្រតូវ
បាំសពនសម្រាប់ម្រពោះអងគិ ស ើយម្រតវូម្របតសបតត សចាំសពោះម្ររង់យ៉ា ងែចូសមតច ិ
មនសសសលសកកអាចជួបម្របរោះនងឹអនកដែលជួយសសន្ទហាញគ ោះសគពបីញ្ជ ទាំង
ឡាយកនងុការរស់សៅិ ែតល់ែលម្របសយជនស៍ម្រាប់របូសគែចូជាការ
ពាបាលជាំងឺិ ជូនថាន ាំពាបាលិ ជួយសាងសង់ែទោះសដមបងិ កដនលងសាន ក់
សៅ។ល។ិ កប៏៉ាសដនតមនសសសលរូសៅពសាំបានជួបម្របរោះនងឹអនកដែលជួយពនយល់
ដណនាំឱយសគសាគ ល់ម្រពោះជាាា ស់របស់សគិ បញ្ជជ ក់ម្របាប់ពរីសបៀបថ្នការ
សគរពម្របណស ប័តនច៍ាំសពោះម្រពោះជាាា ស់។ិ ពសីម្រពោះបញ្ជា របស់មនសសសលមសន
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អាចសៅោច់សោយដ កពកីារសាគ ល់ពបីាំណងម្របាថាន របស់អល់សឡាោះជា
ោច់ខ្ជត។ិ បញ្ជា របស់មនសសសលរន់សខាយិ សូមបីបាំណងម្របាថាន របស់
មនសសសលែចូគន កស៏មើលមសនយល់ដែរិ សបើសសនជាសគពសាំបានម្របាប់ជាមសន
សនោះ។ិចសោះរម្រាាំការសាគ ល់ពបីាំណងម្របាថាន របស់អល់សឡាោះ ិសោយស តស
ថាិ ភារកសចាកាំណត់ដតសៅសលើពួកអនកនាំសារិ នសងពួកោពដីែលម្ររង់
បានសម្រជើសសរ ើសពួកសគជាអនកនាំសាររបស់ម្ររង់ិ នសងពួកអនកជាំនន់
សម្រកាយកាន់តាមការចងអុលបហាញ នរបស់ពួកសគិ ដែលជាអនកររួលភារ
កសចាបនត។ិពួកអនកសនងសករមត៌ាកពពួីកោពដីែលសែើរតាមាគ៌ារបស់ពួក
សគិ យកតម្រាប់តាមសករែាំដណលរបស់ពួកសគិ ស ើយសែើរែសលពវែាយ
សារជាំនសួពួកសគិ ពសីម្រពោះមនសសសលមសនររួលយកការម្រតាស់បនទលូពអីល់
សឡាោះជាាា ស់សោយផ្លទ ល់បានស ើយ។ិ ពួកសគគា នលរធភាពជាោច់ខ្ជត
។ិអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب    چ

 ٣٧سورة الشورى:  چجتحت  خت     مت  ىت  يت   

ាននយ័ថាិ :ិ «មសនសកត សសមសរសម្រាប់មនសសសលនសយយសោយផ្លទ ល់ជា
មួយនងឹអល់សឡាោះិ សលើកដលងតាមរយៈការម្រតាស់បនទលូឬនសយយ
សចនពកីនងុវាាំងននឬម្ររង់បញ្ជូនអនកនាំសារមកិស ើយម្ររង់ម្រតាស់បហាញគ ប់
សោយការអនសញ្ជា តរបស់ម្ររង់តាមដតម្ររង់សពវម្រពោះរយ័។ិ ពសតោស់
ម្ររង់មហខពង់ខពស់ម្របកបសោយគតសបណឌ ស ត»។ិ 

ភាពច្ចាំបាច់ម្រតវូដតានរូតនាំសារជាំនសួអល់សឡាោះិ នាំមកនវូ
ចាប់បញ្ាតត សរបស់ម្ររង់សៅកាន់មនសសសលសកក។ិ ពួករូតនាំសារទាំងសនោះិ
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គពួឺកអនកនាំសារនសងពួកោព។ីិ សរវតាបាននាំសារពអីល់សឡាោះជាាា ស់
មកម្របគល់ជូនោពីិ ស ើយអនកនាំសារសនោះបញ្ជូនសារជាបនតសៅកាន់
មនសសសលសកក។ិ សរវតាមសនអាចនាំសារទាំងឡាយសៅជូនមនសសសលរូសៅ
សោយផ្លទ ល់បានសរ។ិ ិ សម្រពោះលកខណៈសមបតត សពសភពសរវតាខសសពពីសភព
មនសសសលសកក។ិែចូអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទូលថាិ: 

 ١٣سورة احلج:  چ  چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «អល់សឡាោះជាាា ស់សម្រជើសសរ ើសកនងុចាំសោមពួកសរវតាិ
ដតងតាាំងជាអនកនាំសារិ ស ើយម្ររង់សម្រជើសសរ ើស(អនកនាំសារ)ពកីនងុ
ចាំសោមពួកមនសសសលែងដែរ»។ 
 គតសបណឌ ស តរបស់អល់សឡាោះតម្រមូវឱយសម្រជើសសរ ើសអនកនាំសារសចនពី
អាំបូររបស់ពួកសគិ សែើមបីឱយពួកសគសាត ប់គន បានិ សយគយល់គន ិ អាចឱយ
ពួកសគនសយយរាំនក់រាំនងគន បាន។ិម្របសសនសបើអល់សឡាោះជាាា ស់បញ្ជូន
ពួកសរវតាជាអនកនាំសារមកកាន់មនសសសលសកកិ គពួឺកសគមសនអាចាន
ការម្របាស្ស័យស ល្ ើយ ល្ងគន ិ ស ើយកម៏សនអាចររួលយកអវីពពួីកសគបាន
ដែរ។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ٱ  ٻ  ٻ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ۇئوئ   وئ  ۇئەئ  ەئ    چ 

 ٩ - ٨سورة الأنعام:  چٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  
ាននយ័ថាិ:ិ«អនកសគរពព សសរពបាននសយយថាិសតើស តសអវ ីបានជាអ
ល់សឡាោះមសនបញ្ាុ ោះសរវតាមួយអងគពសីលើសមឃមកកាន់ោពមូីហាំា៉ា ត់ិ
បញ្ជជ ក់ពភីាពសសាា ោះម្រតង់របស់សគ ិ សបើសសនជាសយើងបញ្ជូនសរវតាពសីលើ
សមឃមកិ ស ល្ ើយតបតាមការទមទររបស់ពួកសគិ សម៉ាលោះវាសននងឹ
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កាំណត់ឱយពួកសគម្រតវូវ សនសិ ស ើយសគមសនរសកឱកាសឱយពួកសគសារភាព
កាំ សសសនោះសរ។ិ សបើសសនជាសយើងបញ្ជូនិ ិ សរវតាមកកនងុរបូភាពជា
មនសសសលម្របសសិ ពួកសគចាស់ជានងឹានការសងសល័យែចូដែលពួកសគ
សងសល័យចាំសពោះអនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់ដែរ»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
  وئۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى    ى    ائ   ائ  ەئ  ەئچ 

ٻ  ٻ  ٻ     ٱۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۈئوئ  ۇئ   ۇئ    ۆئ  ۆئ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ

  چٿ               ٹ  

 ٠٧ - ٠٤سورة الفرقان:                                             
ាននយ័ថាិ :ិ «សយើងមសនបានបញ្ជូនពួកអនកនាំសារមសនឯងសនោះស ើយិ
សលើកដលងដតពួកសគសចោះ ូបចាំណីអាហរិ សចោះសែើរែារ។ិ សយើងបាន
សាកលបងពួកអនកិ សោយការបងកវ សបតត សចាំសពោះគន សៅវ សនសៅមក។ិ សតើ
ពួកអនកសចោះអត់ធាត់ដែរឬសរ ិ ពសតោស់ិ ម្រពោះជាាា ស់របស់អនកម្ររង់
ានចកខវុ សស័យចាស់កស់។ិ ពួកអនកដែលគា នសងឃឹមជួបនងឹអល់
សឡាោះិ បាននសយយថាិ សបើសសនជាសគបញ្ជូនពួកសរវតាមកកាន់ពួកសយើងិ
ឬសយើងសមើលសឃើនម្រពោះជាាា ស់របស់សយើងិ មកម្របាប់សយើងពសីចាភាព
ថ្នសាររបស់សគ។ិ ពសតោស់ពួកសគម្រកអឺតម្រករមានអាំនតួចាំសពោះខលួន
ឯងិហ នសពលពកយអគតសនសងម្របម្រពតឹតអាំសពើសលាើសបាំពនយ៉ា ងធាំសធងជា
របីាំែសត»។ 
 អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 
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 ٠٥سورة النحل:  چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ិ សយើងពសាំបានបញ្ជូនអនកនាំសារោាន ក់មសនឯងិ សលើក
ដលងដតជាអនកនាំសារម្របសសិដែលសយើងម្រតាស់បនទលូសៅកាន់ពួកសគ»។ិ 

ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 
براهمي:   چ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ   ٠سورة اإ

ាននយ័ថាិ :ិ «ដនមូហាំា៉ា ត់!ិ សយើងពសាំបានបញ្ជូនអនកនាំសារោាន ក់
មសនឯងិ សលើកដលងដតជាអនកនាំសារដែលនសយយភាសាជនជាតសសនោះិ
សែើមបីឱយសគពនយល់បកម្រសាយម្របាប់ពួកសគ»។ 
ិិិិិិិិពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារទាំងសនោះម្របកបសោយបញ្ជា ញាណ
សពនសលនិ ាននសសសល័យលអម្រតមឹម្រតវូិ សសាា ោះម្រតង់ទាំងពកយសមត ីិ នសង
កាយវ សការិានរាំនសកចសតតកនងុការែសលពវែាយពអីវ ីដែលសគបានបហាញគ ប់សម្របើ
ែល់ពួកសគ។ិមា៉ា ងសរៀតិ ពួកសគសាអ តសអាំពភីាពខវោះចសនល ោះដែលនាំឱយខចូ
សឈាា ោះែល់ិជវីម្របវតត សរបស់ពួកសគ។ិរបូសមបតត សលអសពនលកខណៈគា នអវ ីគួរ
ឱយទស់ដភនកអនកសមើលិ ស ើយគា នអវ ីដែលនាំឱយអារមាណ៍បរ សសសរធទាំង
ឡាយសអប់សខព ើមចាំសពោះពួកសគសនោះស ើយ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បាន
សលើកតសមក ើងិ សកាតសរសសើរចាំសពោះចសតតគាំន សតិ នសងអាកបបកសរ សយរបស់ពួក
សគ។ិ ពួកសគជាមនសសសលដែលានរបូសមបតត សលអម្រគប់លកខណៈិានចសតតនសង
សករ តិ៍សឈាា ោះសាអ តសអាំបាំែសត។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានម្របទនែល់ពួក
សគនវូសីលធម៌ាលអម្រគប់លកខណៈិ អាកបបកសរ សយលអឧតតងុគឧតតម។ិ សលើសពី
សនោះិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានម្របទនែល់ពួកសគនវូរកឹចសតតអត់ធាត់ិ
ចាំសណោះែងឹិ អាកបបកសរ សយសមតាត ករសោិ ចសតតសបបសរសិ ថ្ែរូកយិ
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កាល ហនិ នសងយសតត សធម៌ា...សែើមបីឱយពួកសគានសីលធម៌ាលអានលកខណៈ
ពសសសសខសសពមីនសសសលែថ្រកនងុចាំសោមជាតសសាសនរ៍បស់ពួកសគ។ិ ែចូ
ពួកសាសនរ៍បស់សស ោះិ បាននសយយសៅកាន់សស ោះិ កនងុបនទលូរបស់
អល់សឡាោះជាាា ស់សលើកស ើងថាិ: 

 ٦٠سورة هود:  چيث  حج    مج  جح  مح  جخ    ىثجت  حت  خت  مت           ىت  يت  جث  مثچ 

ាននយ័ថាិ :ិ «ពួកសាមូតបាននសយយសៅកាន់ោពរីបស់ពួកសគ
សឈាា ោះសស ោះថាិ ពសតោស់ិ ឯងពមីសនជាមនសសសលដែលសយើងសងឃឹមថាិ
នងឹកាល យជាសមែកឹនាំពួកសយើងមសននងឹឯងនសយយពកយសនោះមកកាន់ពួក
សយើងទាំងអស់គន ។ិ សតើឯងហមឃាត់សយើងមសនឱយសគរពបូជាពួកម្រពោះិ
ដែលជែីនូជតីាសយើងធាល ប់សគរពបូជាឬ ិ»។ 

សាសនរ៍បស់ស ូដអបបាននសយយសៅកាន់គត់ថាិ:ិ 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ 

 ٨١سورة هود:  چڭ     ۇ  ۇ    ۆ  ۆ     ڭڭ
ាននយ័ថាិ :ិ «សាសនរ៍បស់ស ូដអបបាននសយយថាិ :«ដនស ូដអប!សតើ
ការថាវ យបងគាំរបស់អនកឬដែលសម្របើអនកឱយសបាោះបង់ពួកម្រពោះដែលជែីនូ
ជតីារបស់សយើងសគរពបូជាឬកច៏ង់ឱយសយើង ប់រកសសីសបាកម្របាស់ ិិ
ពួកសគនសយយចាំអកម្របាែថាិ ឯងពសតជាមនសសសលដែលានសាា រតអីត់
ធាត់ិនសងានការដ វងយល់ម្រតមឹម្រតូវដមន»។ិ 

អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់លបីសសសសាយកនងុសងគមអារា៉ាប់ិ សោយសារ
ភាពសសាា ោះម្រតង់របស់គត់មសននងឹគត់ររួលសារអាំពអីល់សឡាោះជាាា ស់។ិ
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អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសរៀបរាប់ពលីកខណៈសមបតត សរបស់
មូហាំា៉ា ត់ថាិ: 

 ٠سورة القمل:  چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់!ិ ពសតោស់ិ ឯងកាំពសងឋ សតសៅសលើម្រកមសីល
ធម៌ាែឧ៏តតងុគឧតតម»។ 

ោពនីសងអនកនាំសារិ គជឺាពួកមនសសសលដែលអល់សឡាោះជាាា ស់បាន
សម្រជើសសរ ើសមកពកីនងុចាំសោមមនសសសលសកករូសៅ។ិ ម្ររង់បានសម្រជើស
សរ ើសពួកសគិ សែើមបីររួលសារនសងែសលពវែាយបសញ្ាើរបស់អល់សឡាោះ។ិ
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧٠٠سورة الأنعام:  چ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئچ 
ាននយ័ថាិ:ិ«អល់សឡាោះជាាា ស់ែងឹចាស់អាំពរីោីដែលនងឹម្រតវូោក់
សាររបស់ម្រពោះអងគ»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 
 ٥٥سورة آ ل معران:   چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ

ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់អល់សឡាោះជាាា ស់បានសម្រជើសសរ ើសអាោាំិ ណួ
ស៍ិ នសងម្រកសមម្រគួសារអស ីម្រព សីមិ ម្រកសមម្រគួសារអស សមរ៉ានិ ស ើយម្ររង់បានសលើក
តសមក ើងពួកសគឱយម្របសសើរសលើសពមីនសសសលសកកទាំងឡាយនសម័យ
សនោះ»។ 

ពួកអនកនាំសារិ នសងពួកោពទីាំងសនោះានលកខណៈសមបតត ស
ខពង់ខពស់ិ ែចូដែលម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូម្របាប់ពសតដមនិ តបសតដតសករ តិ៍
សឈាា ោះរបស់ពួកសគលបីរនទ ឺិ សោយលកខណៈសមបតត សែម៏្របថ្ពរបស់ពួកសគ។ិ
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កប៏៉ាសដនតិ ពួកសគជាមនសសសលធមាតាររួលរងនវូអវ ីដែលមនសសសលរូសៅររួល
រងកនងុជវី សតរស់សៅ។ិពួកសគខលោះម្រតវូសគសបាកម្របាស់ិសកើតជាំង ឺឺថាក ត់ិ ម្រតវូ
ការសែកិ ម្រតវូការររួលទនអាហរិ ម្រតវូការសរៀបការិ ានម្របពនធកូនិ
ស ើយចសងសម្រកាយនងឹម្រតវូសាល ប់ែចូមនសសសលរូសៅដែរ។ិ អល់សឡាោះជា
ាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٥٤سورة الزمر:  چحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់ិ មូហាំា៉ា ត់ឯងម្រតវូសាល ប់ិ ស ើយពួកសគកម៏្រតវូ
សាល ប់ដែរ»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 
 ٥٨سورة الرعد:  چ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ 

ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់ិ សយើងបានបញ្ជូនពួកអនកនាំសារមកមសនឯងិ
ស ើយសយើងសធវ ើឱយពួកសគានម្របពនធនសងកូនសៅ»។ិ 

មសនដតប៉ាសសោណ ោះិ ពួកអនកនាំសារទាំងសនោះអាចម្រប មនងឹការជសោះ
ជាន់សធវ ើបាបសោយម្របការសែសលងៗិ អយសតត សធម៌ាិ ឬម្រតវូសគសាល ប់ិ ឬម្រតវូ
ជសមលៀសសចនពភូីមសស្សសក។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ں  ڻ    ںڱ  ڱ   ڱ  ڱڳ   ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  چ 

 ٥٤سورة الأنفال:  چڻ  ڻ  
ាននយ័ថាិ :ិ «ដនមូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអនករាំឭកសមើលខណៈដែលពួកអនក
សគរពព សសរពថ្នសាសនរ៍បស់ឯងបានសម្របើឧបាយកលចង់ច្ចប់ចង
ឯងឬចង់សាល ប់ឯងិ ឬចង់ជសមលៀសឯងសចនពសី្សសកិ ពួកសគសម្របើឧបាយ
កលោក់ឯង។ិដតអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បងវ សលឧបាយកលសនោះិម្រតលប់
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សៅរកពួកសគវ សនិ ជាែលកមារបស់ពួកសគ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ក៏
ានឧបាយកលរបស់ម្ររង់ិ ស ើយម្ររង់ជាអនកានឧបាយកលែា៏ន
ម្របសសរធ សភាពជារបីាំែសត»។ិ 

កប៏៉ាសដនតិ សទោះជាយ៉ា ងោកស៏ោយលរធែលចសងសម្រកាយិ ភាព
សជាគជយ័ិ នសងការានអាំោចរងឹាាិំ គសឺម្រាប់ពួកអនកនាំសារទាំង
សនោះទាំងកនងុសកកយ៍ីនសងបរសកក។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះ
បនទលូថាិ: 

 ٠٤سورة احلج:  چ  چ  چ  چ  چچ 

ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់ិ អល់សឡាោះម្ររង់នងឹជួយឱយានជយ័ជាំនោះ
ចាំសពោះអនកោដែលជួយគាំម្ររម្រពោះអងគ»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 
 ٠٧سورة اجملادةل:  چجخ   حخ  مخ  جس  حس     محىث  يث  حج  مج  جحچ 

ាននយ័ថាិ:ិ«អល់សឡាោះជាាា ស់បានច្ចរកនងុម្រពោះលសខសតរចួជាសស្សចថាិិិ
ជយ័ជាំនោះគសឺម្រាប់ម្រពោះអងគិ គមព ីររបស់ម្ររង់ិ ពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់ិ
នសងបសម្រមើទាំងឡាយរបស់ម្ររង់ដែលានជាំសនឿ។ិពសតោស់ិអល់សឡាោះ
ម្ររង់ានអាំោចខ្ជល ាំងកាល ិ គា នអវ ីអាចរារាាំងម្ររង់បានស ើយិ ស ើយម្ររង់
ានសតជានសភាពសលើសតវសកកទាំងមូល»។ 
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េញ្ជា ភេាតុ្តង់ញ្ជា ក្់រីភារកាា យជាណារី 
ពសតោស់ិ ភាពកាល យជាោពីិ គជឺាមសធាបាយមួយសែើមបីសាគ ល់

នវូចាំសណោះែងឹែឧ៏តតងុគឧតតមិ នសងការម្របណស ប័តនែ៍ថ៏្ែលថាល ឧតតងុគឧតតម។ិ កត ី
សមតាត របស់អល់សឡាោះជាាា ស់ិគមឺ្ររង់បានបសងក ើតសម្រាប់ពួកោពទីាំង
សនោះនវូសញ្ជា ភសតុតាងននបញ្ជជ ក់ពសីចាភាពរបស់ពួកសគិ នសងជាអាំ
ណោះអាំោងសម្រាប់មនសសសលទាំងឡាយយកសធវ ើជាភសតតុាងបញ្ជា ក់ពសីចា
ភាពរបស់ពួកសគែងដែរ។ិមា៉ា ងសរៀតិ ពួកសគអាចសាគ ល់ពួកោពទីាំង
សនោះិតាមរយៈភសតុតាងសែសលងៗ។ិសបើាននរោាន ក់អោះអាងថាិខលួនជា
ោពីិ គមឺ្រតវូានភសតុតាងិនសងរសែាភាពដែលបញ្ជជ ក់ពសីចាភាពរបស់សគិ
ជាោពពីសត។ិ ភសតុតាងទាំងសនោះកអ៏ាចបកអាម្រកាតពកីារកស កសបាក
ម្របាស់របស់សគិ សបើសសនសគជាបសគគលសបាកម្របាស់។ិ សញ្ជា ភសតុតាងទាំង
សនោះានសម្រចើនិស ើយសញ្ជា ភសតុតាងសាំខ្ជន់ៗានែចូតសៅ៖ 

១.ិ អនកនាំសារសនោះិ គអឺាំពវនវមនសសសលសៅរកការសគរពម្របណស ប័
តនច៍ាំសពោះអល់សឡាោះជាាា ស់ដតមួយគត់ិ ស ើយសបាោះបង់សច្ចលនវូរាល់
ការសគរពបូជាអវីសែសលងសម្រៅពមី្ររង់ិពសីម្រពោះសនោះគជឺាសគលបាំណងដែល
អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបសងក ើតសតវសកកមកកនងុសកកយ៍ីសនោះ។ 

២.ិ អាំពវនវមនសសសលឱយានជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ សសាា ោះម្រតង់
ចាំសពោះម្ររង់ិ នសងម្របតសបតត សតាមសាររបស់ម្រពោះអងគ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់
ម្ររង់បានបហាញគ ប់ចាំសពោះអនកនាំសាររបស់ម្ររង់(អនកនាំសារិ មូហាំា៉ា ត់)ិ
ឱយអាំពវនវថាិ: 

 ٧٣٨سورة الأعراف:  چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 
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ាននយ័ថាិ :«មូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអនកានម្របសាសនថ៍ាិ ដនមនសសសលសកក
ទាំងឡាយិ ពសតោស់ខុ្ាំគជឺាអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះិ មកកាន់ពួក
អនកទាំងអស់គន »។ 

៣.ិ ច្ចាំបាច់ម្រតវូានការគាំម្ររពអីល់សឡាោះជាាា ស់សោយសញ្ជា ភ
សតុតាងសែសលងៗបញ្ជជ ក់ពភីាពកាល យជាោពរីបស់ពួកសគ។ិ សញ្ជា ភសតុ
តាងដែលោពទីាំងសនោះបាននាំមកិ គសឺាសនរ៍បស់សគមសនអាច
បែសសសធិឬច្ចត់រសកជាសាឃៈិ ស ើយមសនអាចសធវ ើបានែចូជាោច់ខ្ជត។
កនងុសនោះានសញ្ជា ភសតុតាងរបស់មូសាិ សៅសពលដែលស ើ ម្រចត់របស់
គត់ដម្របម្រកឡាសៅជាពស់។ិ សញ្ជា ភសតុតាងរបស់អស ីសា(សយស ូ)ិ ខណៈ
ដែលគត់បានពាបាលអនកខ្ជវ ក់ដភនកពកីាំសណើ តឱយជាិ ស ើយពាបាល
មនសសសលសកើតឃល ង់ឱយជាសោះសោយការអនសញ្ជា តអាំពអីល់សឡាោះជាាា ស់។ិ
សញ្ជា ភសតុតាងរបស់មូហាំា៉ា ត់គគឺមព ីរអាល់គួរអានែឧ៏តតម។ិ ែវសីបើគត់
ជាមនសសសលអនកខរជនិ មសនសចោះអានិ មសនសចោះសរសសរិ គត់បាននាំមកនវូ
គមព ីរែអ៏សាា រយិនសងសៅានសញ្ជា ភសតតុាងសែសលងៗសរៀត។ 

អាំពភីសតុតាងទាំងសនោះដែរិ គសឺចាភាពែច៏ាស់កស់ដែលពួកោ
ពនីសងពួកអនកនាំសារបាននាំមក។មា៉ា ងសរៀតថ្ែគូវ សវាររបស់ពួកសគមសន
ម្រច្ចនសច្ចលិ ស ើយកម៏សនអាចបែសសសធែងដែរ។ិ មសនដតប៉ាសសោណ ោះថ្ែគូ
វ សវារទាំងសនោះែងឹយ៉ា ងចាស់ថាអវីដែលពួកោពនីាំមកគជឺាសចាភាព
ដែលិមសនអាចម្របដកកបាន។ 

អាំពភីសតុតាងដែលអល់សឡាោះជាាា ស់បានម្របទនមកិ ជាពសសសស
ែល់ពួកោពីិ គាឺនជវីម្របវតត សលអម្រតមឹម្រតវូិ ានចរ សតលកខណៈសពន
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សលនិានអាកបបកសរ សយលអិនសងសីលធម៌ាថ្ែលែនូរ។ិជាសញ្ជា ភសតុតាងែង
ដែរិ គកឺារគាំម្រររបស់អល់សឡាោះជាាា ស់ែល់ពួកសគឱយានជយ័ជមនោះ
សលើថ្ែគូវ សវារិ ស ើយអវ ីដែលពួកសគបានែសលពវែាយគរឺរួលបានសជាគ
ជយ័។ 

៤.ឫសគល់ថ្នការអាំពវនវរបស់សគច្ចាំបាច់ម្រតវូឯកភាពនងឹឫស
គល់ដែលពួកអនកនាំសារនសងពួកោពជីាំនន់មសនៗបានអាំពវនវ។ 

៥.ិ មសនអាំពវនវមនសសសលឱយសគរពបូជាខលួនឯងឬម្របតសបតត សអវ ីមួយ
ដែលជាការសគរពម្របតសបតត សន សងឧរទ សសែល់ខលួនឯង។ិ មា៉ា ងសរៀតិ មសន
អាំពវនវសគឱយសលើកតសមក ើងកសលសមព័នធិ ឬម្រកសមរបស់ខលួន។ិ អល់សឡាោះជា
ាា ស់ិ ម្ររង់បានបញ្ជជ ចាំសពោះអនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់ិ ឱយានម្របសាសន៍
សៅកាន់មនសសសលរូសៅិែចូម្ររង់ានកនុងម្រពោះបនទលូរបស់ម្ររង់ថាិ: 

ے  ے  ۓ  ۓ     ھں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھچ

 ٠٥: األنعام سورة چ  ڭ  ڭ

ាននយ័ថាិ :ិ «ដនអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះ!ិ ចូរានម្របសាសនស៍ៅ
កាន់ពួកអនកសគរពព សសរពទាំងសនោះថាិ :«ខុ្ាំមសនបានអោះអាងថាិ ខលួនខុ្ាំ
កាន់កាប់ឃាល ាំងម្ររពយសមបតត សសៅសលើសមឃនសងសលើដែនែីិ ស ើយខុ្ាំនងឹ
ដចកច្ចយសមបតត សទាំងសនោះសរ។ិ ខុ្ាំកម៏សនបានអោះអាងថាិ ខលួនខុ្ាំែងឹសរឿង
អាែ៌ាកាំបាាំង។ិ ខុ្ាំកម៏សនបានអោះអាងថាខលួនខុ្ាំជាសរវតាសនោះដែរ។តាមពសតខុ្ាំ
ម្រគន់ដតជាអនកនាំសារមកអាំពអីល់សឡាោះិជាាា ស់ដតប៉ាសសោណ ោះ។ិ ខុ្ាំមសនសធវ ើ
អវ ីសម្រៅពកីារម្របតសបតត សអវ ីដែលអល់សឡាោះបានម្រតាស់បនទលូមកចាំសពោះ 
ខុ្ាំសនោះស ើយ»។ 
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៦.ិ មសនទមទរចង់បានកភសកាក រៈពមីនសសសលសកកិ តបសនង
ចាំសពោះការអាំពវរបស់សគសនោះសរ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានបនទលូម្របាប់
ពពួីកោពរីបស់ម្ររង់ិ ណួសិ លូតិ ស ូដអបដែលពួកសគបានាន
ម្របសាសនថ៍ាិ: 

 ٧٤٩الشعراء:  سورة چحت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث    جتحب  خب    مب  ىب  يبچ 
ាននយ័ថាិ :«ខុ្ាំមសនបានសសាំថ្ែល នួលពពួីកអនកសម្រាប់ការអាំពវនវសនោះ
សរ។ថ្ែលតបសនងរបស់ខុ្ាំគា នអវ ីសម្រៅពកីារតបសនងែលបសណយរបស់អល់
សឡាោះជាាា ស់ថ្នសកលសកកទាំងមូល»។ 

ិមូហាំា៉ា ត់ជាអនកនាំសារបានានម្របសាសនស៍ៅកាន់សាសនរ៍បស់
គត់កនងុម្រពោះបនទលូរបស់អល់សឡាោះជាាា ស់ថាិ: 

 ٨٦ص:  سورة چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          ٹ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ដនមូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអនកានម្របសាសនស៍ៅកាន់ពួកអនក
សគរពព សសរពទាំងសនោះថាិ ខុ្ាំមសនទមទរថ្ែល នួលិ ឬការតបសនងពី
ពួកអនកសម្រាប់ការអាំពវនវិ នសងការចងអុលបហាញ នែលូវែល់ពួកអនកសនោះ
សរ។ិ ខុ្ាំពសាំបានអោះអាងនវូអវ ីដែលពសាំដមនជារបស់ខុ្ាិំ ស ើយកខុ្៏ាំមសនបាន
ម្របឌសតស ើងសោយការកស កសបាកម្របាស់សនោះដែរ»។ 

ពួកអនកនាំសារិ នសងពួកោពដីែលខុ្ាំបានសលើកស ើងពលីកខណៈ
សមបតត សិ ន សងភសតុតាងបញ្ជជ ក់ពភីាពកាល យជាោពរីបស់ពួកសគិ គាឺន
សម្រចើន។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٥٦سورة النحل:  چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچ 
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ាននយ័ថាិ :ិ «ម្របាកែោស់ិ សយើងបានបញ្ជូនមកកាន់ម្រគប់ម្របជាជាតស
នមួីយៗិ នវូអនកនាំសារាន ក់ិ សែ ើមបីអាំពវនវឱយពួកសគសគរពសកាក រៈ
ចាំសពោះអល់សឡាោះនសងសបាោះបង់ការសគរពបូជាបសសាចិ ជាំសនឿអរបីូិ នសង
របូសាំោកសែសលងៗ»។ 

មនសសសលជាតសពសតជាររួលបាននវូសសចកតសីសខសសភមងគលសោយសារ
ោពនីសងអនកនាំសារិស ើយរាំពរ័ម្របវតត សសាស្រសតបានកត់ម្រតាពែីាំណឹងរបស់
ពួកសគិ នសងបានសែទរបញ្ាតត សចាប់សាសនរបស់ពួកសគពជីាំនន់មួយសៅ
ជាំនន់មួយជាបនតបនទ ប់ិ ពសីម្រពោះសនោះជាបញ្ាតត សចាប់ដែលានសចាភាព
នសងយសតត សធម៌ា។ិ មា៉ា ងសរៀតកា៏នការកត់ម្រតាជាបនតបនទ ប់ដែរអាំពី
ម្រពតឹត សការណ៍ទាំងឡាយដែលអល់សឡាោះជាាា ស់បានម្របទនជយ័ជាំនោះ
ែល់ពួកសគិនសងបានបាំែល សចបាំផ្លល នសម្រតវូរបស់ពួកសគិែចូជារកឹជាំនន់ជន់
លសចមនសសសលសម័យណួស។ិ ការលង់រកឹរបស់សសតចផ្លរា៉ាអសងិ ទរសណកមា
សលើសាសនរ៍បស់ោពលូីត៍ិ នសងជយ័ជាំនោះរបស់អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់សលើ
ពួកសម្រតវូរបស់គត់ិ ស ើយសាសនរបស់គត់កប៏ានរកីសសសសាយ...។ិ
ចាំសពោះអនកដែលែងឹពែីាំណឹងទាំងសនោះិ អនកសនោះនងឹសាគ ល់ចាស់ថាិ ពួក
សគនាំមកនវូសសចកតលីអចម្រមសងចសម្រមើនិ នសងការចងអុលបហាញ នសៅរកែលូវ
ម្រតវូ។ិមា៉ា ងវ សនសរៀតិតនួររីបស់សគិគកឺារចងអុលបហាញ នមនសសសលសៅរក
អវ ីដែលានអតថម្របសយជនស៍ម្រាប់ពួកសគិ ោស់សតឿនពួកសគឱយាន
បម្រមសងម្របយ័តនអាំពអីវ ីដែលានសម្រគោះថាន ក់ិវ សនសម នតរាយែល់ពួកសគ។
អនកនាំសារមសនែាំបូងបងអស់គណួឺសិ ស ើយចសងសម្រកាយសគបងអស់គអឺនកនាំ
សារមូហាំា៉ា ត់។ 
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រគមូវការរ់េម់នុេសចាំគ ឹះរួក្អនក្នា ាំស្លរ 
 

ពួកោពីិ គជឺាពួកអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះសៅកាន់មនសសសល
សកកិ ែសលពវែាយម្របាប់ពួកសគនវូបរបញ្ជជ របស់ម្ររង់ិ ស ើយែតល់
ែាំណឹងលអែល់ពួកសគអាំពអីវ ីដែលអល់សឡាោះជាាា ស់បានសរៀបចាំសម្រតៀម
រសកសម្រាប់ពួកសគនវូបរមសសខកនងុឋានសួគ៌ិា ម្របសសនសបើពួកសគសគរព
ម្របតសបតត សចាំសពោះម្ររង់។ិ សលើសពសីនោះបានោស់សតឿនឱយពួកសគម្របសង
ម្របយ័តនពទីរសណកមាែអ៏មតៈរបស់ម្ររង់ិ សបើសសនជាពួកសគនាំគន ម្របម្រពតឹត
សលាើសនងឹបម្រាមរបស់ម្ររង់។ិពួកអនកនាំសារទាំងសនោះនសទនម្របាប់ពួក 
សគពែីាំណឹងពួកម្របជាជាតសសម័យមសនិ ម្របាប់ពទីរសណកមាិ ការបាំែល សច
បាំផ្លល នដែលពួកសគបានររួលរងសោយសារការជាំទស់នសងការម្របម្រពតឹត
សលាើសរបស់ពួកសគចាំសពោះបរបញ្ជជ របស់ម្ររង់។ 

បរបញ្ជជ ិ នសងបម្រាមទាំងសនោះមកអាំពមី្រពោះជាាា ស់។ិ សោយសារ
បញ្ជា របស់មនសសសលយល់មសនែល់ិ សរើបអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បាន
បញ្ាតត សចាប់ិោក់កាតពវកសចាិ នសងបានហមម្របាមិ កនងុបាំណងសែើមបីសលើក
តសមក ើងែល់មនសសសលជាតសិ ែតល់កសតត សយសិ នសងតថ្មលែល់ពួកសគិ ស ើយរកា
ការពរែលម្របសយជនរ៍បស់ពួកសគ។ិពសីម្រពោះមនសសសលអាចរអសលធាល ក់កនងុ
រសតត ថ្នចាំណង់តោ ិ ស ើយពួកសគម្របម្រពតឹតសលាើសបាំពនសលើបញ្ាតត ស
ចាប់ិជសោះជាន់សធវ ើបាបមនសសសលែចូគន ិនសងរាំសកភបាំពនសលើសសរធ សសសរភីាព
របស់ពួកសគ។ិ ែសូចនោះិ សយងតាមគតសបណឌ ស តែខ៏ពង់ខពស់របស់ម្ររង់ិ ម្ររង់
បានបញ្ជូនពួកអនកនាំសារពសីម័យកាលមួយសៅសម័យកាលមួយិ
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សែើមបោីស់រាំឭកមនសសសលសកកឱយភ្ាក់រលឹកនកឹែល់បរបញ្ជជ របស់អល់
សឡាោះ។ិមា៉ា ងវ សនសរៀតិបានោស់សតឿនឱយពួកសគម្របសងម្របយ័តនពកីារធាល ក់
ខលួនសៅម្របម្រពតឹតបរសលាើសចាំសពោះម្ររង់។ិ ពួកអនកនាំសារទាំងសនោះិ អាន
ឱយពួកសគសាត ប់នវូការរូនា នសម្របៀនម្របសៅិ រាំឭកពួកសគពែីាំណឹងមនសសសល
សម័យមសន។ិ ពសតោស់ិ ែាំណឹងចដមលកិកាលសបើឮែល់ម្រតសចៀកិ ស ើយ
អតថនយ័ដបលកិ កាលសបើម្រជាបែល់សតសអារមាណ៍របស់ពួកសគិ គសឺធវ ើឱយ
បញ្ជា របស់ពួកសគកាន់ដតយល់ែងឹខ្ជល ាំងស ើងិ នសងកាន់ដតម្រតមឹម្រតវូ។ិ
មនសសសលដែលសាត ប់បានសម្រចើនជាងសគនងឹររួលបានគាំនសតសម្រចើនជាងសគ។ិ
អនកដែលានគាំនសតសម្រចើនជាងសគិ នងឹសចោះម្រតសោះរ សោះពសច្ចរោសម្រចើនជាង
សគ។ិអនកដែលម្រតសោះរ សោះពសច្ចរោសម្រចើនជាងសគិានចាំសណោះែងឹសម្រចើនជាង
សគ។ិអនកដែលានចាំសណោះែងឹសម្រចើនជាងសគិនសងម្របតសបតត សបានសម្រចើនជាង
សគ។ិ គា នអវ ីានតថ្មលសសាើនងឹការដតងតាាំងពួកអនកនាំសារិ ស ើយកគ៏ា ន
សចាភាពោដែលសរៀងម្រតង់ជាងសចាភាពដែលសចនពពួីកសគដែរ។ 

សាសនវ សរូឥសាល មិ សកកអសបនថូ្តមីយ៉ា ោះិបាននសយយថាិសារមក
ពមី្រពោះជាាា ស់គជឺាកតាត ច្ចាំបាច់សម្រាប់សសចរ សតភាពថ្នការរស់សៅិ នសង
ការសាល ប់របស់មនសសសលសកក។ិគា នសសចរ សតភាពោដែលលអសម្រាប់ពួក
សគសៅកាន់ថ្ែៃបរសកកិសម្រៅពកីារម្របតសបតត សតាមសារសនោះស ើយ។ិកែ៏ចូ
គន ដែរិ គា នសសចរ សតភាពោលអសម្រាប់ការរស់សៅរបស់ពួកសគកនងុ
សកកយ៍ីិ សម្រៅពកីារម្របតសបតត សតាមសារសនោះ។ិ មនសសសលសកកច្ចាំបាច់ម្រតវូ
ដតានចាប់សាសនិ សែើមបីម្រគប់ម្រគងិ ពសីម្រពោះរបូសគឋសតសៅចសនល ោះថ្ន
ចលនពរីគចឺលនដែលនាំមកនវូែលម្របសយជន៍ិ នសងចលនដែលនាំ
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មកនវូសម្រគោះថាន ក់។ិ ចាប់សាសនគជឺាពនលដឺែលម្រសាយបាំភលអឺាំពអីវ ីដែល
ានម្របសយជនន៍សងអវ ីដែលសម្រគោះថាន ក់។ិ ចាប់សាសនគជឺាពនលរឺបស់អ
ល់សឡាោះសៅសលើដែនែីិ ជាយសតត សធម៌ារបស់ម្ររង់សម្រាប់មនសសសលសកកិ
ស ើយជាកាំដែងរបស់ម្ររង់ដែលនរោបានចូលសៅកនងុស ើយិអនកសនោះ
នងឹររួលបាននវូសសចកតសីសខសសវតថ សភាព។ិ 

ទាំងសនោះពសាំដមនសាំសៅែល់ចាប់ិ ដែលដបងដចកសាគ ល់អវ ីជាែល
ម្របសយជន៍ិ នសងអវ ីជាសម្រគោះថាន ក់សោយរបីូសនោះសរ។ិ ពសីម្រពោះសនោះគជឺា
បាតសភូតដែលសកើតានចាំសពោះសតតឃាត។ិពសតោស់ិសតវកិនសងសតវអូ
ែាសចោះដបងដចកសាគ ល់អវ ីជាស្សូវិ នសងអវ ីជាែ។ីិ កប៏៉ាសដនតការដបងដចករវាងិ
រសងវ ើដែលនាំឱយអនកម្របម្រពតឹតរងសម្រគោះថាន ក់សម្រាប់ការរស់សៅកនងុសពល
បចាុបបននិ នសងការរស់ស ើងវ សនសៅថ្ែៃបរសកក។ិ រសងវ ើដែលនាំឱយាន
ែលម្របសយជនែ៍ល់អនកម្របម្រពតឹតកនងុការរស់សៅបចាុបបនសនិ ន សងការរស់
ស ើងវ សនសៅថ្ែៃបរសកក។ិែចូជាែលម្របសយជនថ៍្នជាំសនឿិការសជឿសលើ
ម្រពោះដតមួយិយសតត សធម៌ាិកតញ្ាូិកសសលធម៌ាិសសចកតសីសាា ោះម្រតង់ិភាពបរ សសសរធិ
សសចកតកីាល ហនិចាំសណោះែងឹិការអត់ធាត់ិការដណនាំគន ឱយម្របម្រពតឹតអាំសពើលអិ
នសងការហមឃាត់គន ពអីាំសពើអាម្រកក់ិ ការរាប់អានសាច់ញាតសិ ការកតញ្ាូ
ចាំសពោះឪពសកាត យិ សធវ ើលអចាំសពោះញាតសជសតខ្ជងិ សគរពសសរធ សអនកែថ្រិ អនស
វតតសោយចសតតម្រជោះថាល ចាំសពោះអល់សឡាោះិ ការពងឹពក់ចាំសពោះម្ររង់ិ ការសសាំ
ជាំនយួពមី្ររង់ិ សសខចសតតររួលវាសនកាំណត់របស់ម្ររង់ិ សាត ប់តាមចាប់
បហាញគ ប់របស់ម្ររង់ិ សជឿជាក់ចាំសពោះម្ររង់ិ សជឿជាក់ចាំសពោះពួកអនកនាំសារ
របស់ម្ររង់ិ នសងសជឿជាក់ចាំសពោះអវ ីដែលពួកសគបានម្របាប់ិ ម្រពមទាំងអវ ីៗ
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សែសលងសរៀតដែលានម្របសយជន៍ិ នសងានសសចរ សតភាពសម្រាប់មនសសសល
ទាំងកនងុសកកយ៍ីសនោះិ នសងបរសកក។ិ មា៉ា ងសរៀតរាល់អវ ីដែលែទុយនងឹ
ការសរៀបរាប់ខ្ជងសលើសសរធដតានរាំសនរសៅរកវាសនអភព័វិ សម្រគោះថាន ក់
ទាំងកនងុសកកយ៍ីិនសងបរសកក។ 

សបើសសនជាមសនានសារអាំពមី្រពោះសរិ បញ្ជា របស់មនសសសលនងឹមសន
សាគ ល់ពសសាត រអាំពែីលម្របសយជន៍ិ នសងែលសម្រគោះថាន ក់កនងុជវី សតរស់សៅ
ស ើយ។ិ ការម្របទនិ នសងពរជយ័ែឧ៏តតងុគឧតតមរបស់ម្ររង់ចាំសពោះមនសសសល
សកកិ គមឺ្ររង់បានបញ្ជូនពួកអនកនាំសារមកកាន់ពួកសគ។ិ ម្ររង់បាន
ម្របទនគមព ីរជាសម្រចើនចសោះមកកាន់មនសសសលសកក។ិ ម្ររង់បានបកម្រសាយ
ម្របាប់ពួកសគអាំពែីលូវសចាភាព។ិ សបើពសាំសនោះសរិ ពួកសគនងឹធាល ក់ខលួនកនងុ
កម្រមសតសតវព នៈិ ស ើយការរស់សៅរបស់ពួកសគអាម្រកក់ជាងសាថ ន
ភាពរស់សៅរបស់សតវព នៈសៅសរៀត។ិ ចាំសពោះនរោដែលររួល
យកសាសនរបស់អល់សឡាោះិ ស ើយបានម្របកាន់ខ្ជជ ប់នងឹសារសនោះិគសឺគ
ជាមនសសសលដែលានសាំោងលអជាងសគ។ិ ឯចាំដណកអនកដែលម្រច្ចន
សច្ចលមសនម្រពមររួលយកសារសនោះិ គសឺគនងឹកាល យជាមនសសសលដែលាន
សាំោងអាម្រកក់ជាងសគជារបីាំែសត។ិ ពួកសគអភព័វជាងសតតឃាតិ គា ន
សាល កសាន មអវ ីបនសលល់ជាមត៌ាកសម្រាប់អនកសៅសលើភពដែនែសីនោះិ សម្រៅពី
សាល កសាន មថ្នសារដែលបានបនសលល់រសកជាមួយពួកសគសនោះសរ។ិ សបើសសន
ជាសករែាំដណលិនសងការរូនា នសម្របៀនម្របសៅរបស់ពួកអនកនាំសារិម្រតវូសគ
លសបបាំបាត់សច្ចលិគអឺល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់នងឹបាំផ្លល នសកកសនោះជាមសន
ខ្ជន។ 
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តម្រមូវការរបស់មនសសសលចាំសពោះពួកអនកនាំសារពសាំដមនែចូជាតម្រមូវ
ការរបស់ពួកសគចាំសពោះម្រពោះអារសតយិ ម្រពោះចន្ទនទិ ខយល់ិ រកឹសភលៀងិ ស ើយ
មសនែចូតម្រមូវការរបស់សគចាំសពោះជវី សតរស់សៅសនោះដែរ។ិ មសនដមនែចូជា
តម្រមូវការដភនកចាំសពោះពនល ឺិ របូកាយចាំសពោះចាំណីអាហរសនោះស ើយ។ិ ក៏
ប៉ាសដនតតម្រមូវការសនោះធាំសធងិ នសងខ្ជល ាំងកាល ជាងអវ ីៗដែលសគគសតកនងុចសតតរបស់
សគ។ិ ពួកអនកនាំសារជារូតរវាងអល់សឡាោះិ នសងមនសសសលសកកិ កនងុការ
បហាញគ ប់សម្របើិ នសងការហមឃាត់។ិ ពួកសគជារូតនាំសាររវាងម្រពោះអងគនសង
មនសសសលសកក។ិ អនកនាំសារចសងសម្រកាយបងអស់ជាសៅហវ យិ នសងម្របសសើរ
សលើសពួកអនកនាំសារទាំងឡាយគអឺនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់(សូមសនត សភាព
សកើតានែល់ពួកគត់ទាំងអស់គន )។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បញ្ជូនគត់មក
ជាកតសីមតាត សម្រាប់សកលសកកទាំងមូល។ិ គត់ជាភសតុតាងសម្រាប់
ពួកអនកសែើរតាមិ ស ើយកជ៏ាភសតុតាងចាំសពោះមនសសសលសកកទាំងមូលែង
ដែរ។ិ ម្ររង់បានបហាញគ ប់មនសសសលសកកទាំងអស់ឱយសគរពម្របតសបតត សចាំសពោះ
គត់ិិស្សកន់គត់ិសលើកតសមក ើងគត់ិបាំសពនកាតពវកសចាជូនគត់។ិម្ររង់
សធវ ើក សចាសនាចាំសពោះមនសសសលសកកិ ឱយានជាំសនឿចាំសពោះគត់ិ ម្របតសបតត ស
តាមគត់ជាជាងការម្របតសបតត សតាមពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារសែសលង
សរៀត។ិ មា៉ា ងវ សនសរៀតិ ម្ររង់បានបហាញគ ប់ែល់ពួកោពីិ នសងអនកនាំសារ
ទាំងសនោះិ ឱយសធវ ើក សចាសនាជាមួយពួកអនកតាមខលួនថ្នពួកអនកានជាំសនឿ
ឱយម្របតសបតត សតាមអនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានបញ្ជូន
គត់មកមសននងឹថ្ែៃបរសកកមកែល់ិ សែើមបីែតល់ែាំណឹងលអិ នសងែាំណឹង
អាម្រកក់ិ ស ើយអាំពវនវមនសសសលឱយានជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះសោយ
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ការអនសញ្ជា តពមី្ររង់។ិ គត់គជឺាម្របរបីិ នសងជាពនលបឺាំភលែឺលូវសម្រាប់សតវ
សកកទាំងមូល។ិតាមរយៈគត់អល់សឡាោះជាាា ស់បានបញ្ាប់ការបញ្ជូន
សារិ ស ើយតាមរយៈគត់ែងដែរិ ម្ររង់ម្របទនការចងអុលបហាញ នឱយ
ច្ចកែសតពកីារវសងវង។ិ ិ ម្ររង់ម្របទនចាំសណោះែងឹសធវ ើឱយច្ចកែសតពភីាពអ
វ សជាជ ។ិ ដភនកដែលធាល ប់ដតខ្ជវ ក់កដ៏ម្របជាភលសឺាវ ង។ិ ម្រតសចៀកដែលធាល ប់ដត
ែលង់ដម្របជាសាត ប់ឮ។ិចសតតានសា ៍បាាំងដម្របជាានសសចកតមី្រជោះថាល ។ិភព
ដែនែទីាំងមូលភលមឺ្រតចោះម្រតចង់បនទ ប់ពបីានររួលរងនវូភាពងងតឹអនធ
ការ។ិ ម្ររង់សធវ ើឱយែងួចសតតទាំងឡាយិ ដែលធាល ប់ដតដបកបាក់គន ឱយមករមួ
សាមគគគីន ស ើងវ សន។ិ សាសនដែលធាល ប់ដតសវៀចសវរិ នសងម្របាសច្ចកពី
សសចរ សតភាពបានវ សលម្រតលប់មករកសសចរ សតភាពស ើងវ សន។ិតាមរយៈគត់
ម្ររង់បានបហាញ នរសសសៅចាស់កស់។ិ ម្ររង់បានសបើកែងួចសតតរបស់គត់
ឱយររួលបាននវូសសចកតរីកីរាយិ ស ើយម្ររង់បានកាត់បនថយនវូបនទកុែ៏
ធៃន់ធៃរពខីលួនគត់។ិ ម្ររង់បានសលើកតសមក ើងសករ តិ៍សឈាា ោះរបស់គត់ិ ស ើយ
ម្ររង់បានសធវ ើឱយអាប់ឱនចាំសពោះអនកដែលម្របឆាំងជាំទស់នងឹគត់។ិ ម្ររង់
បានបញ្ជូនគត់មកកនងុខណៈដែលដខសលរយៈអនកនាំសារិនសងម្រពោះគមព ីរបាន
ែសតរលត់ិ សៅសពលដែលគមព ីរទាំងឡាយម្រតវូររួលរងនវូការដកដម្រប
ផ្លល ស់បតូរកបួនចាប់សាសន។ិ ចាប់សាសនម្រតវូឋសតសៅសម្រកាមការ
ម្រគប់ម្រគងរបស់មនសសសលអគតសិ សធវ ើតាមការនកឹសឃើនរបស់ពួកសគ។ិពួកសគ
កាត់កតឱីយមនសសសលសកកជាំនសួអល់សឡាោះតាមសមតីិ ដែលសចនពាីត់ែ៏
កាំ ូចិនសងរាំសនើងចសតតរបស់ពួកសគ។ិែសូចនោះិតាមរយៈអនកនាំសារាន ក់សនោះិ
ម្ររង់បានម្របទនការចងអុលបហាញ នែល់មនសសសលសកកិ ស ើយម្ររង់បាន
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បញ្ជជ ក់ម្របាប់ពែីលូវម្រតវូដែលពួកសគម្រតវូដតម្របតសបតត ស។ិ តាមរយៈគត់ែង
ដែរអល់សឡាោះជាាា ស់បានសសន្ទហាញគ ោះមនសសសលឱយច្ចកែសតពភីាពងងតឹអនធ
ការសឆព ោះសៅរកពនល។ឺិតាមរយៈគត់ដែរិម្ររង់បានដបងដចករវាងមនសសសល
លអនសងមនសសសលអាម្រកក់។ិ នរោររួលការចងអុលបហាញ នរបស់គត់ិ អនក
សនោះនងឹររួលបានាគ៌ាពសតម្របាកែ។ិ រឯីអនកដែលហាញកសចនពែីលូវរបស់
គត់ិ អនកសនោះម្របាកែជាវសងវងិ នសងសលាើសចាំសពោះម្ររង់។ិ សូមសនត សភាព
សកើតានែល់គត់ិ នសងសកើតានែល់ពួកអនកនាំសារិ នសងពួកោពទីាំង
ឡាយ។ 

 
គេចក្ាីេគងេ់អាំរីរគមូវការរ់េម់នុេសចាំគ ឹះស្លរ
រ់េគ់រឹះ 

១.ពសតោស់មនសសសលសកកិគជឺាសតវសកកដែលានាា ស់ិស ើយ
សគច្ចាំបាច់ម្រតវូដតសាគ ល់អនកបសងក ើតរបស់ខលួន។ិ សគម្រតវូែងឹថាិ សតើអនក
បសងក ើតសនោះចង់បានអវ ីពសីគ ិស តសអវ ីម្រពោះបសងក ើតរបូសគ ិមនសសសលមសនអាច
សាគ ល់សរឿងសនោះសោយឯកឯងិ ស ើយគា នមសធាបាយោសម្រៅពសីាគ ល់
ម្ររង់តាមរយៈការសាគ ល់ពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារិការចងអុលបហាញ និ
នសងពនលដឺែលម្រតវូបាននាំមក។ 

២.ពសតោស់ិ មនសសសលសគបសងក ើតពរីបូកាយិ នសងម្រពលឹង។ិ ចាំណីរបូ
កាយគអឺាហរដែលសគអាចបរ សសភាគបានិ ស ើយចាំណីវ សញ្ជា ណវ សនិ ម្រពោះ
ជាាា ស់ដែលបានបសងក ើតគជឺាអនកសសម្រមចអាហររបស់វា។ិអាហររបស់
វាគសឺាសនដែលម្រតមឹម្រតវូិនសងការម្របតសបតត សអាំសពើលអ។ិ ពួកោពីិនសងពួក
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អនកនាំសារបាននាំមកនវូសាសនែម៏្រតមឹម្រតវូិ ស ើយចងអុលបហាញ ន
មនសសសលឱយម្របតសបតត សអាំសពើលអ។ 

៣.ពសតោស់ិ មនសសសលកាន់សាសនតាាំងពកីាំសណើ តិ ស ើយរបូសគ
ច្ចាំបាច់ម្រតវូដតានសាសនសែើមបីម្របកាន់តាម។ិ សាសនដែលសគ
ម្របកាន់តាមសនោះច្ចាំបាច់ម្រតវូដតម្រតមឹម្រតវូ។ិ គា នែលូវសៅរកសាសនម្រតមឹ
ម្រតវូសម្រៅពតីាមរយៈការានជាំសនឿចាំសពោះពួកោពីិ ពួកអនកនាំសារិនសង
ានជាំសនឿចាំសពោះអវ ីដែលពួកគត់បាននាំមក។ 

៤.មនសសសលសកកម្រតវូការសាគ ល់ែលូវដែលនាំសគសឆព ោះសៅរកការសពវ
ម្រពោះរយ័របស់អល់សឡាោះិសៅកនងុសកកសនោះិសឆព ោះសៅកាន់ឋានសួគ៌ិា នសង
ពរជយ័របស់ម្ររង់សៅថ្ែៃបរសកក។ិ ែលូវទាំងសនោះមសនាននរោអាច
ជួយចងអុលបហាញ និ នសងនាំែលូវសៅែល់សគលសៅសនោះសរិ សម្រៅពពួីកោ
ពីិ នសងពួកអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះ។ 

៥.ពសតោស់ិខលួនរបស់មនសសសលរន់សខាយិស ើយសគកាំពសងម្រប ម
នងឹសម្រតវូជាសម្រចើនែចូជាិបសសាចពងវក់សគិមសតតភក័ត សអាម្រកក់ដែលចង់អូស
ទនសគនសងតោ របស់សគដែលជាំរសនខលួនសគសៅរកអាំសពើអាម្រកក់។ិែសូចនោះ
សគម្រតវូការអវ ីមួយសែើមបីរកាខលួនសគឱយឃាល តឆៃ យពឧីបាយកលសម្រតវូ។ិ
ានដតពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារសរដែលអាចចងអុលបហាញ និនសងបក
ម្រសាយម្របាប់ពួកសគបានចាស់កស់ទក់រងនងឹបញ្ជ ទាំងសនោះ។ 

៦.ពសតោស់មនសសសលសកកានគាំនសតដបបអរ សយធម៌ាតាាំងពកីាំសណើ តិ
គចឺង់រស់សៅម្របមូលែតុាំគន ។ិ ែសូចនោះច្ចាំបាច់ម្រតវូដតានចាប់សែើមបីឱយ
មនសសសលម្របកាន់នវូភាពយសតត សធម៌ាិនសងសចាធម៌ា។ិសបើពសាំសនោះសរិជវី សតរស់សៅ
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របស់ពួកសគិ សម្របៀបបីែចូនងឹជវី សតថ្ម្រព។ិ ចាប់សនោះការពរសសរធ សរបស់
មនសសសលម្រគប់របូសោយមសនម្រជសលសពកិ ស ើយកម៏សនសធវសម្របដ សសពក
ដែរ។ិ គា ននរោាន ក់នាំមកនវូចាប់មួយិ ដែលសសម្រកតឹសពនសលន
ស ើយិសលើកដលងដតពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារដតប៉ាសសោណ ោះ។ 

៧.ិ សគម្រតវូការសាគ ល់នវូកតាត ដែលនាំឱយរបូសគររួលបានសសម្រមច
នវូសសចកតសីសខសកប់សកល់ិ នសងសសភងគល។ិ បហាញ នែលូវឱយសគសឆព ោះសៅកាន់
ស តសែលទាំងឡាយិដែលនាំឱយសគររួលបាននវូសសភមងគលពសតិស ើយ
សនោះគជឺាអវ ីដែលពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារបានចងអុលបហាញ ន។ 

បនទ ប់ពបីានបកម្រសាយពតីម្រមូវការរបស់មនសសសលចាំសពោះពួកោពីិ
នសងពួកអនកនាំសាររចួមកិ សយើងគបបីរ ាំឭកអាំពកីាររស់ស ើងវ សននថ្ែៃ
បរសកកិ ស ើយបកម្រសាយអាំពភីសតុតាងនសងអាំណោះិ អាំោងដែល
បញ្ជជ ក់ពសីរឿងសនោះ។ 
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ការរេគ់ ើងវញិ 
មនសសសលម្រគប់របូែងឹចាស់ថាិខលួននងឹម្រតវូសាល ប់ោច់ខ្ជត។ិប៉ាសដនតិ សតើ

សគានវាសនែចូសមតចបនទ ប់ពសីាល ប់ ិ សតើសគានសាំោងលអឬសាំោង
អាម្រកក់  

មនសសសលសកកិនសងម្របជាជាតសជាសម្រចើនានជាំសនឿថាិ ពួកសគនងឹម្រតវូ
សគបសងក ើតឱយរស់ស ើងវ សនិ បនទ ប់ពសីាល ប់។ិ ពួកសគម្រតវូសគនាំសៅជាំនសាំ
ជម្រមោះតាមអាំសពើលអិ ឬអាម្រកក់របស់ពួកសគ។ិ លរធែលថ្នរសងវ ើលអបានលអ
នសងរសងវ ើអាម្រកក់បានអាម្រកក់។ិ បញ្ជ រស់ស ើងវ សនិ នសងការជាំនសាំជម្រមោះិិិិិ
សសបញ្ជា ជនទាំងឡាយររួលសាគ ល់ិ ស ើយគាំម្ររសោយកបួនចាប់របស់
ម្រពោះជាាា ស់។ិ ជាំសនឿសនោះម្រតវូបានបសងក ើតស ើងសោយដែអកសលើមូលោា ន
ម្រគោឹះចាំននួបីែចូខ្ជងសម្រកាម៖ 

១.ិររួលសាគ ល់សសម្រកតឹភាពថ្នចាំសណោះែងឹរបស់ម្រពោះ។ 
២.ររួលសាគ ល់សសម្រកតឹភាពថ្នអានសភាពរបស់ម្រពោះ។ 
៣.ររួលសាគ ល់សសម្រកតឹភាពថ្នគតសបណឌ ស តរបស់ម្រពោះ។ 
ពសតោស់ិ ានអាំណោះអាំោងជាសម្រចើនតាមរយៈកបួនតម្រាិ នសង

តាមរយៈរសសលនៈដែលបញ្ជជ ក់ពសីរឿងសនោះ។ិ អាំណោះអាំោងទាំងសនោះ
ានែចូតសៅ៖ 

១.ការបសងក ើតសមឃិនសងបសងក ើតែីិ គជឺាអាំណោះអាំោងបញ្ជា ក់ពកីារ
បសងក ើតសាកសពឱយរស់ស ើងវ សន។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះ
បនទលូថាិ: 
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  ھڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھچ 

 ٥٥سورة الأحقاف:  چھ   ے      ے  ۓ            ۓ  ڭ    ڭ  
ាននយ័ថាិ :ិ «សតើពួកសគសឃើនសរថាិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បាន
បសងក ើតសមឃម្របាាំពរីជាន់ិ នសងដែនែសីោយគា នគាំរពូមីសនមក ិ ម្ររង់ាន
សមតថភាពបសងក ើតវា។ិ ម្ររង់ានអានសភាពបសងក ើតសាកសពដែលម្ររង់
ធាល ប់បសងក ើតពួកសគសលើកែាំបូងសនោះឱយរស់ស ើងវ សន។ិ ពសតោស់ិ សរឿង
ទាំងអស់សនោះហាញយស្សួលបាំែសតចាំសពោះអល់សឡាោះដែលគា នអវ ីសធវ ើឱយម្ររង់
អសមតថភាពសនោះស ើយ។ិ ម្របាកែោស់ិ ម្ររង់ានអានសភាពសលើអវ ីម្រគប់
យ៉ា ង»។ 
ិអល់សឡាោះបានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

ې  ې  ې       ېۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 

 ٨٧سورة يس:  چى  ى   

ាននយ័ថាិ :«ម្រពោះជាាា ស់ដែលបានបសងក ើតសមឃម្របាាំពរីជាន់នសងដែនែីិ
នសងអវ ីៗដែលឋ សតសៅចសនល ោះភពទាំងពរី។ិ សតើម្ររង់មសនអាចបសងក ើតឱយែចូិ
ដែលម្ររង់បានបសងក ើតពួកសគពែីាំបូងសរឬ ិ ពសតោស់ិ ម្ររង់ាន
អានសភាពអាចសធវ ើបាន។ិ ម្ររង់ជាអនកបសងក ើតសតវសកកទាំងឡាយ។ិ ម្ររង់
ែងឹចាស់ពអីវ ីដែលម្ររង់បាននសងកាំពសងបសងក ើត។ិគា នអវ ីកក់បាាំងនងឹម្ររង់
សនោះស ើយ»។ 

២.ិ អានសភាពរបស់ម្ររង់កនងុការបសងក ើតសតវសកកសោយគា នគាំរពូី
មសនមកជាអាំណោះអាំោងបញ្ជជ ក់ពអីានសភាពរបស់ម្ររង់អាចបសងក ើតសតវ
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សកកឱយរស់ស ើងវ សនមតងសរៀត។ិ អនកដែលានអានសភាពបសងក ើតិ គឺ
ានអានសភាពអាចបសងក ើតស ើងវ សនបានិ នសងរតឹដតម្របសសើរសលើសសែើម។ិ
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٠١سورة الروم:  چڃ  ڃ  ڃ    ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 
ាននយ័ថាិ:ិ«អល់សឡាោះជាាា ស់ដតមួយគត់ិដែលម្ររង់បានច្ចប់សែត ើម
បសងក ើតសតវសកកពមីសនទន់សកើតឱយសកើត។ិ បនទ ប់មកម្ររង់បសងក ើតសតវ
សកកឱយរស់ស ើងវ សនបនទ ប់ពសីាល ប់។ិ ការបសងក ើតសាកសពឱយរស់ស ើង
វ សនិ ហាញយស្សួលចាំសពោះអល់សឡាោះជាងការច្ចប់សែត ើមបសងក ើត។ិ ការហាញរ
ទាំងពរីសសរធដតហាញយស្សួលចាំសពោះម្ររង់។ិ ម្ររង់ានលកខណៈសាអ តសអាំច្ចក
ែសតពកីារពសពណ៌ានទាំងឡាយ»។ិ 
អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳچ 

  ١٩ - ١٨سورة يس:  چہ  ہ      ھ  ھ   ھ    ہۀ  ہ

ាននយ័ថាិ :ិ «អនកដែលបែសសសធនងឹការរស់ស ើងវ សនសនោះិបានសលើក
ឧទ រណ៍ម្របែចូសយើងនងឹឧទ រណ៍ទាំងឡាយដែលមសនសកត សសម
ចាំសពោះសយើងិ គមឺ្របែចូអានសភាពរបស់អល់សឡាោះនងឹសមតថភាពរបស់
សតវសកក។ិ សគសភលចពសីែ ើមកាំសណើ តរបស់ខលួនឯង។ិ សគនសយយថាិ សតើ
អនកោបសងក ើត អ្ងឹដែលរសលោះរលួយសនោះឱយរស់ស ើងវ សន ិដនមូហាំា៉ា ត់ិ
ចូរអនកានម្របសាសនម៍្របាប់សគថាិ អនកដែលបសងក ើតឱយរស់ស ើងវ សនិ គឺ
អនកដែលបានបសងក ើតវាពែីាំបូងសនោះឯង។ិ ម្ររង់ែងឹចាស់រាល់សតវសកក
នមួីយៗរបស់ម្ររង់។ិគា នអវ ីកក់បាាំងនងឹម្ររង់ស ើយ»។ 
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៣.ិ ម្ររង់បានបសងក ើតមនសសសលឱយានរបូសមបតត សែល៏អសពនលកខណៈិ
នសងសសម្រកតឹបាំែសតទាំងរបូរាងកាយិអវយវៈិខលួនម្របាណិកាល ាំងពលាំិលកខ
ណៈសមបតត សិ ន សងអវ ីៗដែលែគុាំជារបូកាយានែចូជាិ សាច់ិ អ្ងឹសរថ្សិ
សាច់ែសាិំ រនធទាំងឡាយិ ម្របជសាំអាការៈរាងកាយិ ចាំសណោះែងឹិ អារមាណ៍ិ
មសនសសញ្ាតនិបាំណងម្របាថាន ិនសងបាំណស នទាំងឡាយ។ិទាំងសនោះគជឺាអាំ
ណោះអាំោងែធ៏ាំបាំែសតបញ្ជជ ក់ពអីានសភាពរបស់អល់សឡាោះជាាា ស់កនងុការ
បសងក ើតសាកសពឱយរស់ស ើងវ សន។ 

៤.ិ ការបសងក ើតឱយរស់ស ើងវ សនកនងុសកកសនោះិ ជាអាំណោះអាំោង
បញ្ជជ ក់ពអីានសភាពរបស់ម្ររង់កនងុការបសងក ើតសាកសពឱយរស់ស ើងវ សន
សៅថ្ែៃបរសកក។ិ សៅកនងុគមព ីរសម័យមសនដែលម្រពោះបានម្របទនចសោះមកិ
ពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់បាននសយយអាំពកីារបសងក ើតសាកសពឱយរស់
ស ើងវ សនសោយការអនសញ្ជា តអាំពអីល់សឡាោះិ តាមរយៈអស ីម្រព សីមិ សយស ូិ
ន សងអនកែថ្រសរៀត។ 

៥.ិអានសភាពរបស់ម្ររង់ចាំសពោះករណីមួយចាំននួិដែលស្សសែៀងនងឹ
ការបសងក ើតឱយរស់ស ើងវ សនិ ដែលជាអាំណោះអាំោងបញ្ជជ ក់ពអីានសភាព
របស់ម្ររង់ិកនងុការបសងក ើតសាកសពឱយរស់ស ើងវ សនែចូជាិ: 

ក.អល់សឡាោះបានបសងក ើតមនសសសលពតីាំណក់រកឹកាមែលសតសចនពខីលួន
ម្របាណរបស់មនសសសល។ិ ែសូចនោះិ ខលួនម្របាណទាំងមូលស្សណស កសសខស្សួលសៅ
សពលរមួែាំសណកបានសសម្រមច។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្របមូលតាំណក់រកឹ
កាមសនោះពមី្រគប់ដែនកទាំងអស់ថ្នខលួនម្របាណ។ិ បនទ ប់មកោក់ម្របមូលែតុាំ
គន សៅកនងុសបូន។ិបនទ ប់មកសរៀតិអល់សឡាោះបសងក ើតមនសសសលពតីាំណក់រកឹ
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កាមសនោះ។ិ សបើសសនជាដែនកសែសលងៗដែលសៅម្រជាបសពវសពនម្របាណសនោះ
ម្ររង់ម្របមូលែតុាំោក់មួយកដនលងិស ើយបសងក ើតបានជាមនសសសលាន ក់។ិស តស
អវ ីន សយយថាិខលួនម្របាណមនសសសលដែលរលួយដបកដខ្កអស់ិម្ររង់មសនអាច
ម្របមូលស ើងវ សនបាន ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٣٩ - ٣٨سورة الواقعة:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ   چ  چ 
ាននយ័ថាិ:ិ«សតើអនកសឃើនសរិរកឹកាមដែលសចនពកីនងុខលួនរបស់ពួក
អនកចូលសៅកនងុសបូនម្របពនធរបស់ពួកអនក ិ សតើពួកអនកបសងក ើតមនសសសលពី
រកឹកាមសនោះឬសយើង(អល់សឡាោះ)ជាអនកបសងក ើត »។ 

ខ.ម្រគប់ធញ្ាជាតសម្រគប់ម្របសភរដែលានម្ររង់ម្រទយខសសៗគន ិ សបើ
កាលោសគយកសៅកប់ោាំកនងុែសីសើមិ បនទ ប់មកវាប៉ាោះរកឹនសងប៉ាោះែ។ីិ
តាមបញ្ជា សយើងគសតថាិវាគួរោស់ដតសអុយរលួយ។ិធាតសទាំងពរីិ សបើប៉ាោះ
ម្រតវូធាតសោមួយ កវ៏ាសមលាមនងឹខូចសអុយរលួយដែរ។ិ យ៉ា ងោមសនិ
ធាតសទាំងពរីែសលាំចូលគន វារតឹដតខ្ជល ាំងជាងសនោះសៅសរៀត។ិ 

ែទុយសៅវ សនវាដបរជាមសនសអុយរលួយិ ស ើយរកាសៅែដែល។ិ សបើ
សសនជាានជាតសសាំសណើមសកើនស ើងិ ម្រគប់ធញ្ាជាតសសនោះនងឹច្ចប់សែត ើម
សម្របោះសមបកិ ស ើយានបណតូ លរសកខជាតសែសោះស ើង។ិ សតើសនោះមសនបញ្ជជ ក់ពី
អានសភាពសពនសលនិនសងជាគតសបណឌ ស តែស៏សម្រកតឹសរឬ ិសនោះជាអានសភាព
របស់ម្រពោះជាាា ស់ម្របកបសោយគតសបណឌ ស ត។ិ សតើម្ររង់មសនអាចម្របមូល
ធាតសទាំងឡាយិ នសងែគុាំអវយវៈទាំងសនោះស ើងវ សនសរឬ ិ អល់សឡាោះជា
ាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٦٠ - ٦٥سورة الواقعة:  چڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  چ 
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ាននយ័ថាិ:«សតើពួកអនកសឃើនសរែាំោាំដែលពួកអនកោាំ ិសតើពួកអនកជា
អនកបណតុ ោះវាសចនមកដមនសរ ិ ពសតោស់សយើងសរដែលជាអនកបណតុ ោះវា
ឱយច្ចក់ឫសជាប់កនងុែ ីិ ស ើយានពនលកែសោះសចនមកសម្រៅ»។ិ 
ាននយ័ស្សសែៀងគន នងឹខលមឹសារសនោះិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះ
បនទលូថាិ: 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ 

 ٣سورة احلج:  چۆئ  ۈئ  ۈئ   

ាននយ័ថាិ :ិ «អនកសមើលសឃើនែសីៃួត ួតដ ងគា នរសកខជាតសិ លសោះសយើង
បានម្របទនរកឹសភលៀងចសោះមកិ រសកខជាតសទាំងឡាយិ ច្ចប់សែត ើមែសោះោល
ស ើងកសម្រកើកែ។ីិ វាលូតកស់ស ើងសោយសារានរកឹ។ិ រសកខជាតស
ទាំងឡាយែសោះោលស ើងសម្រពងម្រពតស្សស់បាំម្រពងគួរជាររីកីរាយិិិិិិ
សម្រាប់អនកដែលគយគន់សមើល»។ 

៦.ិ ម្រពោះជាអនកបសងក ើតិ ម្ររង់ែងឹចាស់ម្របកបសោយគតសបណឌ ស តិ
ម្ររង់មហសាអ តសអាំិ ម្ររង់មសនបសងក ើតអវ ីនមួីយៗសោយរសរឥតម្របសយជន៍
សនោះសរ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

  چٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ     ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

 ٠١سورة ص:                                                 
ាននយ័ថាិ :ិ «សយើងពសាំបានបសងក ើសមឃនសងដែនែីិ នសងអវ ីៗដែលសៅ
ចសនល ោះភពទាំងពរីិ សោយរសរឥតម្របសយជនស៍នោះសរ។ិ វាម្រគន់ជាការ
នកឹសាា នរបស់ពួកអនកគា នជាំសនឿដតប៉ាសសោណ ោះ។ិ ពួកសគចាស់ជាម្រតវូវ សនស
សៅថ្ែៃបរសកក។ិ សម្រាប់ពួកសគគឋឺាននរក។ិ សោយសារការនកឹសាា ន
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របស់ពួកសគខសសិ សរើបានការជាំទស់មសនម្រពមានជាំសនឿចាំសពោះអល់
សឡាោះ»។ិ 

ជាការពសតោស់ិ ម្ររង់បសងក ើតសតវសកកមកសនោះម្របកបសោយ
គតសបណឌ ស តិ ស តសែលិ នសងានសគលបាំណងែធ៏ាំសធង។ិ ម្ររង់បានាន
ម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٣٦سورة اذلارايت چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 

ាននយ័ថាិ :ិ «សយើងមសនបានបសងក ើតជសន(បង់បត់)នសងមនសសសលសរិ សលើក
ដលងដតសែើមបីឱយពួកសគសគរពសកាក រៈមកចាំសពោះសយើង»។ិ 

មសនសកត សសមម្របកបសោយគតសបណឌ ស តោច់ខ្ជតសម្រាប់ម្រពោះជាាា ស់
ដែលរវាងអនកសគរពម្របសតសបតត សិ ន សងអនកម្របម្រពតឹតសលាើសានតថ្មលសសាើគន
ចាំសពោះម្រពោះអងគសនោះ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

 ٠٨ص  ورةس چڦ  

ិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិិ
ិិិិាននយ័ថាិ :ិ «សតើសយើងរសកពួកអនកានជាំសនឿិ នសងម្របតសបតត សអាំសពើលអិ
ែចូនងឹពួកអនកបងកវ សនសកមាសៅសលើដែនែសីនោះសរ ិ ឬកស៏យើងរសកពួក
អនកានជាំសនឿដែលសគរពសកាតខ្ជល ចិែចូនងឹពួកអនច្ចរគា នជាំសនឿ »។ 

ការោក់ឱយសសាើគន ដបបសនោះមសនសកត សសមជាោច់ខ្ជតចាំសពោះគតស
បណឌ ស តរបស់អល់សឡាោះិ នសងសសភវ សន សចោយ័របស់ម្ររង់។ិ ពួកសគពសាំសសាើគន សរ
ចាំសពោះអល់សឡាោះ។ិ អល់សឡាោះម្របទនែលបសណយចាំសពោះពួកអនកាន
ជាំសនឿដែលសគរពសកាតខ្ជល ចិ ស ើយម្ររង់ោក់រណឌ កមាពសនយ័ចាំសពោះពួក
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អនច្ចរែអ៏ភព័វ។ិ ែសូចនោះិ សរើបសសម្រកតឹភាពថ្នគតសបណឌ ស តរបស់ម្ររង់ិ នសង
អាំោចែខ៏្ជល ាំងកាល របស់ម្ររង់គមឺ្ររង់បសងក ើតសតវសកកឱយរស់ស ើងវ សនសៅ
ថ្ែៃបរសកកិ សែើមបីតបសនងែល់មនសសសលសកកតាមអាំសពើរបស់សគ។ិ ម្ររង់
ម្របទនែលបសណយសម្រាប់ពួកអនកសធវ ើលអិ ស ើយោក់សទសចាំសពោះពួក
អនកសធវ ើអាំសពើអាម្រកក់។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳچ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ    ڭ  ڭ        ڭ    ہہ   ہ

  چڭ  

 ٠سورة يونس:                                                

ាននយ័ថាិ :ិ «ចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់របស់ពួកអនកជារដីែលម្រតវូវ សល
ម្រតលប់របស់ពួកអនកទាំងអស់គន ។ិ សនោះគជឺាសនាែព៏សតម្របាកែរបស់អ
ល់សឡាោះ។ិ ម្ររង់ជាអនកច្ចប់សែត ើមបសងក ើតសតវសកកិ បនទ ប់មកិ ម្ររង់
បសងក ើតឱយសគរស់ស ើងវ សនិ បនទ ប់ពសីាល ប់។ិ ពួកសគនងឹានជវី សតរស់ែចូ
សែើមវ សនសែើមបីតបសនងឱយយសតត សធម៌ាិ នសងម្របសសើរបាំែសតចាំសពោះអនកដែល
ានជាំសនឿចាំសពោះម្ររង់ិនសងអនកនាំសាររបស់ម្ររង់ដែលបានម្របតសបតត សអាំសពើ
លអ។ិ រឯីអនកដែលម្របឆាំងជាំទស់នងឹភាពជាម្រពោះជាាា ស់ដតមួយរបស់អ
ល់សឡាោះិ នសងសាររបស់ម្រពោះិ សម្រាប់ពួកសគគនឺងឹររួលទរសណកមា
សោយែកឹរកឹសៅត ពសោះសធវ ើឱយរលួយមសខិ នសងម្រកពោះសពោះសវៀនរបស់ពួកសគ។ិ
ពួកសគនងឹររួលទរសណកមាយ៉ា ង ឺច្ចប់ជារបីាំែសតិ សម្រពោះដតអាំសពើគា ន
ជាំសនឿរបស់ពួកសគ»។ 
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ឥរធិរលចាំគ ឹះ់ុ្គលនិងេងគម 
ននជាំគនឿចាំគ ឹះនងៃ់រគោក្ 

១.ិ មនសសសលច្ចាំបាច់ម្រតវូដតយកចសតតរសកោក់នងឹការសគរពម្របតសបតត ស
ចាំសពោះអល់សឡាោះិ ម្របាថាន ចង់បានែលបសណយសៅថ្ែៃសនោះិ នសងការសជៀស
វាងអាំពកីារម្របម្រពតឹតសលាើសិ សម្រពោះខ្ជល ចដម្រកងម្រតវូររួលទរសណកមាសៅថ្ែៃ
សនោះែងដែរ។ 

២.ិ ជាំសនឿចាំសពោះថ្ែៃបរសកកិ វាគជឺាការលួងសកមចសតតពួកអនក
ានជាំសនឿិ កស ាំឱយនកឹសាត យស្សសោោះនងឹសសចកតសីសខិ នសងម្ររពយសមបតត ស
សកកយ៍ីិ សោយសងឃឹមចាំសពោះសសចកតសីសខិ នសងែលបសណយសៅថ្ែៃបរ
សកក។ 

៣.ិ ជាំសនឿចាំសពោះថ្ែៃបរសកកជាការបសម្រងៀនមនសសសលឱយសាគ ល់ពី
វាសនរបស់ខលួនិសម្រកាយសពលសាល ប់។ិសគែងឹថាខលួននងឹររួលនវូការតប
សនងចាំសពោះការម្របម្រពតឹតរបស់ខលួនិ សបើសសនសធវ ើលអបានលអិ សធវ ើអាម្រកក់បានអា
ម្រកក់។ិសគែងឹសរៀតថាិសៅថ្ែៃសនោះសគនងឹឱយ រច្ចាំជាំនសាំជម្រមោះិស ើយសគ
នងឹរកយសតត សធម៌ាិនសងទមទរសសរធ សជូនជនរងសម្រគោះវ សន។ិ 

៤.ិ ជាំសនឿចាំសពោះថ្ែៃបរសកកិ ការពរមនសសសលមសនឱយសៅម្របម្រពតឹត ស
អាំសពើអយសតត សធម៌ាិ នសងរាំសកភសសរធ សអនកែថ្រ។ិ សបើសសនជាមនសសសលទាំងអស់
សជឿចាំសពោះថ្ែៃបរសកកិ ពួកសគនងឹរចួែសតពកីារម្របម្រពតឹតអាំសពើអយសតត សធម៌ាិ
រ ាំសកភជសោះជាន់គន ិនសងរកាការពរសសរធ សរបស់ពួកសគ។ 



 

 

145 

៥.ិសជឿចាំសពោះថ្ែៃបរសកកិសធវ ើឱយមនសសសលសមើលសឃើនថាិសកកយ៍ី
សនោះម្រគន់ដតជាែាំោក់កាលមួយថ្នែាំោក់កាលននកនងុជវី សត។ិ វាពសាំ
ដមនជាជវី សតទាំងមូលសនោះសរ។ 

សៅរបីាំែសតថ្នកថាខណឌ សនោះិ ខុ្ាំសូមសលើកយកពកយសមតីរបស់
សកក«សវណសបត»ិ មកសធវ ើការអោះអាងិ ដែលសកកជាអតតីអនកកាន់
សាសនម្រគសសតិ ជនជាតសអាសមរ សកិ ជាបសគគលាន ក់សធវ ើការសៅកនងុម្រពោះវ សហរ
ម្រគសសត។ិ សម្រកាយមកសកកបានចូលសាសនឥសាល មិ ស ើយសកកររួល
បាននវូដែលផ្លក អាំពជីាំសនឿចាំសពោះថ្ែៃបរសកកិ សោយសកកបាននសយយថាិ
:«ិ ឥ ូវសនោះិ សរើបខុ្ាំែងឹពចីសមល ើយសម្រាប់ចមៃល់ចាំននួបួនដែលសធវ ើឱយ
ជវី សតរបស់ខុ្ាំខវល់ខ្ជវ យជាសម្រចើនគឺិ ខុ្ាំជានរោ ិសតើខុ្ាំចង់បានអវ ី ិស តសអវ ី
បានជាខុ្ាំមករសីនោះ ិសតើវាសនរបស់ខុ្ាំនងឹម្រតលប់សៅរីោ »។ 
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មូលដ្ឋា នគ្រឹះននការអាំ វនាវរ់េរ់ួក្អនក្នា ាំស្លរ 
 

ពួកោពនីសងពួកអនកនាំសារទាំងអស់បានឯកភាពគន សលើការអាំពវ
នវសៅកាន់ឫសគល់រមួមួយានែចូជាិ ជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ ពួក
សរវតាិ ម្រពោះគមព ីរិ ពួកអនកនាំសារិ ថ្ែៃបរសកកិ វាសនលអនសងអាម្រកក់។ិ
សម្រៅពសីនោះានែចូជាការបហាញគ ប់សម្របើឱយសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះ
ដតមួយិ មសនសគរពព សសរពរមួជាមួយនងឹម្ររង់ិ សែើរតាមែលូវរបស់ម្ររង់ិ
មសនសែើរតាមែលូវសែសលងែទុយពែីលូវរបស់ម្ររង់។ិ មា៉ា ងសរៀតិ ហមឃាត់នវូ
អាំសពើអាម្រកក់បួនម្របការែចូជាិ អាំសពើអបាយមសខរូសៅទាំងកក់បាាំងនសង
សបើកចាំ ិ អាំសពើបាប(ការបាំពនសោយខសសចាប់)ិ ការសគរពព សសរព
រមួជាមួយអល់សឡាោះិ ការសគរពជាំសនឿអរបីូិ នសងរបូបែសា។ិ មា៉ា ងវ សន
សរៀតិ ម្រតវូសលើកតសមក ើងម្ររង់ឱយម្រជោះសាអ តពកីារានម្របពនធកូនិ ថ្ែគូិ គូ
សម្របៀបិ របូតាំោងិ ហមឃាត់ការចងការម្របាក់ិ សកងម្របវញ័្ា ម្ររពយ
សមបតត សកសារកាំម្រព។ិ ពសសសសជាងសនោះិ គបឺហាញគ ប់ឱយសគរពពកយសនាិ
ែលងឹិ នសងវាល់ឱយម្រគប់ចាំននួិ កតញ្ាូចាំសពោះឪពសកាត យិ ែតល់យសតត សធម៌ាជូន
មនសសសលរូសៅិពកយសមត ីសសាា ោះម្រតង់ិិការអនសវតតិ សជៀសវាងពកីារខជោះខ្ជជ យិ
ការម្រកអឺតម្រករមិ សកងម្របវញ័្ា ម្ររពយសមបតត សអនកែថ្រិ នសងរកសសីខសសចាប់ិ
សបាកម្របាស់សគ។ 

អសបនថូ្កយសមបាននសយយថាិ :ិ កបួនចាប់សាសនទាំងមូលឋសត
សៅកនងុឫសគល់សនោះិ សបើសទោះជាសែសលងៗពគីន ិ ដតសៅានចាំណស ចឯក
ភាពគន ។ិ គសណតថ្មលរបស់វាគចឺ្ចក់ម្រគោឹះយ៉ា ងរងឹាាំកនងុអពភនតរញ្ជា ណរបស់ិិិ
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មនសសសល។ិ សបើសសនជាសគអនសវតតឱយខសសពឫីសគល់ទាំងសនោះិ គវឺានងឹខ្ជា ត់
បង់ពគីតសបណឌ ស តិ គសណម្របសយជន៍ិ នសងសមតាត ធម៌ា។ិ កប៏៉ាសដនតសគមសនអាច
ម្របម្រពតឹតែទុយនងឹឫសគល់សនោះបានស ើយ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានាន
ម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ١٧سورة املؤمنون:  چ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សបើសសនជាអល់សឡាោះជាាា ស់ិ ម្ររង់បញ្ាតត សចាប់មកតាម
រាំសនើងចសតតរបស់ពួកសគសនោះិ សមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់ិ ដែនែីិ នសងអវ ីដែល
សៅសលើភពទាំងពរីនងឹម្រតវូវ សនសអនតរាយជាមសនខ្ជន»។ 

ស តសែសូចនោះិ សរើបសាសនរបស់ពួកោពីិ គជឺាសាសនដតមួយ។ិ
អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہچ 

 ٣٠ - ٣٧املؤمنون:  سورة  چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۓ   
ាននយ័ថាិ:«ដនពួកអនកនាំសារទាំងឡាយ!ិចូរររួលទនចាំណីអាហរ
ដែលសាអ តសអាំស្សបចាប់។ិ ចូរម្របម្រពតឹតអាំសពើកសសលធម៌ា។ិ ពសតោស់ិ
សយើងែងឹចាស់ពអីវ ីដែលពួកអនកបានម្របតសបតត ស។ិ ដនពួកអនកនាំសារ
ទាំងឡាយ!ិ ពសតោស់ិ សាសនរបស់ពួកអនកគជឺាសាសនដតមួយគឺ
ឥសាល ម។ិសយើងជាម្រពោះជាាា ស់របស់ពួកអនក។ិចូរសកាតខ្ជល ចចាំសពោះសយើងិ
សោយម្របតសបតត សបរបញ្ជជ របស់សយើងិ នសងសជៀសវាងពបីម្រាមរបស់
សយើង»។ិ 
អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
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چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ

 ٧٥الشورى:  سورة چ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژژ
ាននយ័ថាិ :«ដនមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់
បានបញ្ាតត សចាប់សាសនដែលម្ររង់បានម្រតាស់បនទលូសៅកាន់ឯងសនោះគឺ
សាសនឥសាល ម។ិ ម្ររង់បានផ្លត ាំសែ្ ើចាំសពោះណួស៍ឱយម្របតសបតត សិ ន សងែសលពវ
ែាយិ ស ើយវាកជ៏ាសាសនដែលសយើងបានផ្លត ាំសែ្ ើសៅចាំសពោះអស ីម្រព សីមិ
មូសាិអស ីសា(សយស ូ)។ិ សយើងឱយពួកសគកសាងសាសនសនោះស ើង សោយ
 រសលើជាំសនឿឯកសរវៈិ ការសគរពម្របតសបតត សអល់សឡាោះិ សគរពសកាក រៈ
ចាំសពោះម្ររង់សោយគា នអនកែថ្ររមួចាំដណក។ិ ចូរកស ាំដបកបាក់គន ឱយសសាោះ
កនងុសាសនដែលសយើងបានបហាញគ ប់សម្របើចាំសពោះពួកអនក»។ 

តាមពសតសគលបាំណងរបស់សាសនិ គសឺសម្រមចសគលបាំណង
ដែលសគបានបសងក ើតមនសសសលសកកមកកនងុសកកយ៍ីសនោះ។ិ សគលបាំណងិ
គកឺារសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់របស់ពួកសគសោយគា នថ្ែគូរមួ
ចាំដណកជាមួយម្ររង់។ិ ម្ររង់បានកាំណត់កាតពវកសចាដែលពួកសគម្រតវូអនសវតតិ
ស ើយម្ររង់បានធានសម្រាប់ពួកសគ។ិម្ររង់ែតល់នវូមសធាបាយសែើមបីសធវ ើ
ឱយពួកសគររួលបានសសម្រមចតាមសគលបាំណងិ នសងររួលបាននវូការ
សពវម្រពោះរយ័របស់អល់សឡាោះិ ស ើយររួលបានបរមសសខទាំងពរីឋាន
ស្សបតាមាគ៌ារបស់ម្រពោះិ ដែលមសនសធវ ើឱយមនសសសលសកកវ សលវល់មសនែងឹ
រសសសៅិ មសនសធវ ើឱយមនសសសលខវល់ខ្ជវ យទល់គាំនសតិ មសនសធវ ើឱយប៉ាោះរងគ សចរវាង
នសសសល័យពកីាំសណើ តិវ សញ្ជា ណិនសងពសភពដែលសៅជសាំវ សនខលួនរបស់សគ។ 
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ពួកអនកនាំសារទាំងអស់អាំពវនវសៅរកសាសនរបស់ម្រពោះិ ដែល
ែតល់ជូនមនសសសលជាតសនវូជាំសនឿម្រគោឹះដែលខលួនសគម្រតូវសជឿិ ស ើយែតល់នវូ
បញ្ាតត សចាប់ដែលជាែលូវសម្រាប់ជវី សតរបស់សគ។ិែសូចនោះិ ិគមព ីរតាវរ៉ាតគជឺា
ជាំសនឿិ នសងជាចាប់បញ្ាតត សិ ស ើយបានបហាញគ ប់ឱយពួកសគកាត់សសចកតតីាម
បញ្ាតត សចាប់សនោះ។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ڈ    ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ 

 ٠٠املائدة:  سورة چک  ک  
ាននយ័ថាិ :«ពសតោស់ិ សយើងបានម្របទនគមព ីរតាវរ៉ាតចសោះមក។ិ កនងុ
គមព ីរសនោះសពរសពនសោយការចងអុលបហាញ និ នសងការបកម្រសាយបាំភលពឺី
កបួនចាប់។ិ វាជាគមព ីរដែលពួកោពបីានយកសៅអនសវតតកនងុការកាត់
សសចកត។ីិ ពួកោពបីានអនសវតតតាមិនសងររួលសាគ ល់បញ្ាតត សចាប់របស់អ
ល់សឡាោះកនងុការកាត់សសចកតជូីនពួកជវ ីវ ិ ស ើយពួកបពវជសតិ នសងសម
សាសនរបស់ពួកសគកយ៏កចាប់សនោះសៅអនសវតតកនងុការកាត់សសចកតែីចូ
គន ែងដែរ»។ិ 

លសោះសម័យសម្រកាយមកិ អស ីសាបានមកែល់ិ ស ើយបាននាំមកនវូ
គមព ីរអសញ្ជីល។ិ សៅកនងុគមព ីរសនោះកា៏នការចងអុលបហាញ និ នសងការម្រសាយ
បាំភលពឺកីបួនចាប់ននិសែើមបីបញ្ជជ ក់ពសីចាភាពដែលានសៅកនងុគមព ីរតា
វរ៉ាត។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ 

 ٠٦املائدة:  سورة  چٺ  ٺ  ٿ  
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ាននយ័ថាិ :«បនទ ប់ពពួីកោពទីាំងសនោះសយើងបានបញ្ជូនោពាីន ក់
ថ្នអាំបូរអស ីម្រសាដអលសឈាា ោះិ អស ីសា(សយស ូ)កូននងា៉ា រ ីិ ដែលានជាំសនឿ
ចាំសពោះគមព ីរតាវរ៉ាតសែើមបីអនសវតតតាមកបួនចាប់ដែលានកនងុគមព ីរសនោះិ
ស ើយសយើងបានបញ្ាុោះគមព ីរអសញ្ជីលមកសរៀតិ ជាការចងអុលបហាញ នសៅ
រកសចាភាពិនសងម្រសាយបាំភលពឺកីបួនចាប់ដែលមនសសសលមសនទន់ែងឹ»។ 

ិលសោះសៅសម័យចសងសម្រកាយបងអស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បាន
បញ្ជូនសាហរមូីហាំា៉ា ត់សោយនាំមកជាមួយនវូបញ្ាតត សចាប់ចសងសម្រកាយ
បងអស់ិ ជាសាសនែស៏ពនសលនិ ម្រគបែណត ប់សលើកបួនចាប់សាសនមស
នៗិនសងបញ្ជជ ក់ពសីចាភាពដែលានសៅកនងុគមព ីរមសនៗ។ិអល់សឡាោះបាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

 ٠٨املائدة:  سورة  چ  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڑ  ک  ک  ک
ាននយ័ថាិ :ិ «ដនអនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់!ិ សយើងបានម្របទនគមព ីរអាល់
គួរអានចសោះមកឱយឯង។ិ អវ ីៗម្រគប់យ៉ា ងានសៅកនងុគមព ីរសនោះជាសចាភាព
បញ្ជជ ក់ពភីាពម្រតមឹម្រតវូថ្នគមព ីរមសនៗិ ស ើយបញ្ជជ ក់ថាិ គមព ីរទាំងសនោះ
មកអាំពអីល់សឡាោះ។ិគមព ីរសនោះបញ្ជជ ក់ពសីចាភាពិនសងម្រសាយបាំភលពឺកីារដក
ដម្របដែលានកនងុគមព ីរមសនៗ។ិែសូចនោះិចូរអនកកាត់សសចកតជូីនពួកសគិតាម
គមព ីរដែលម្ររង់បានម្របទនចសោះមកសនោះ។ិ ចូរអនកកស ាំសធវ ើតាមរាំសនើងចសតត
របស់ពួកសគិនសងកស ាំសបាោះបង់សចាភាពដែលអនកបាននាំមក»។ិិិិ 
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អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបញ្ជជ ក់ថាិ អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់ិ នសង
ពួកអនកានជាំសនឿសសរធដតសជឿចាំសពោះពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារមសនៗ។ិ
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ 

 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ے   ے  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 ٠٨٣البقرة:  سورة
ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់ិ គជឺាអនកនាំសារដែលានជាំសនឿចាំសពោះអវ ី
ដែលម្រពោះជាាា ស់របស់សគបានម្របទនចសោះមកិ ស ើយពួកអនកានជាំសនឿ
ទាំងឡាយកា៏នជាំសនឿែសូចនោះដែរ។ិ ពួកសគទាំងអស់ានជាំសនឿចាំសពោះអ
ល់សឡាោះិ ពួកសរវតាិម្រពោះគមព ីរិ ពួកអនកនាំសារ។ិ ពួកសយើងមសនដបងដចក
នរោាន ក់កនងុចាំសោមពួកអនកនាំសារទាំងសនោះសរ។ិពួកសគនសយយថាិ
ពួកសយើងសាត ប់នសងម្របតសបតត ស។ិ បពសម្រតម្រពោះជាាា ស់!ិ សូមម្ររង់សមតាត ខនត ី
អភយ័សទស។ិ វាសនថ្នអវ ីៗម្រគប់យ៉ា ងម្របាែកជាម្រតូវវ សលម្រតលប់សៅរក
ម្ររង់ជាមសនខ្ជន»។ 
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ស្លរមហអមរៈ 
 ការបហាញ នពសីាថ នភាពសាសនកនលងមកិ ែចូជាសាសនជវ ីវ ិ
ម្រគសសតិ ម្រពោះអគគ ីិ ជាំសនឿព សសរពិ នសងជាំសនឿអរបីូិ គបឺហាញ នពសីាថ នភាព
មនសសសលសៅសតវតសលរ៦ីគ.ស.។ិ សបើសសនជាសាសនវសនសិ សាថ នភាព
នសយបាយិសងគមិនសងសសែាកសចាកម៏្រតវូវ សនសដែរ។ិសន្ទហាញគ មកាប់សាល ប់
ជារូសៅិ ការសាល ប់រហាញគ លិ បានសកើតស ើងសោយភាពងងតឹអនធការថ្ន
ការគា នជាំសនឿិ នសងអវ សជាជ ិ ម្រកមសីលធម៌ាធាល ក់ចសោះែសនោបិ កសតត សយសិ នសង
សសរធ សសសរភីាពម្រតវូសគរាំសកភបាំពនិសកើតានការបងកវ សនសកមាទាំងសៅ
សលើសគកនសងសៅសលើរកឹ។ិ សបើសសនជាមនសសសលានបញ្ជា ម្រតសោះរ សោះពសច្ចរោ
នងឹែងឹថាិ សៅសម័យសនោះមនសសសលកាំពសងែកែសងើ មចម្រងសតិ ស ើយសសទើរ
ដតវ សនស សនសហច។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបញ្ជូនមកជាបនទ ន់ិ
នវូអនកនាំសាររបស់ម្ររង់ែឧ៏តតងុគឧតតមាន ក់ិ ររួលបនទកុជាអនកកាន់សភល ើង
គប់ថ្នភាពកាល យជាោពីិ នសងម្របរបីថ្នការចងអុលបហាញ និសែើមបីបាំភលែឺលូវ
ែល់មនសសសលជាតសិ នសងចងអុលបហាញ នពួកសគសៅកាន់ែលូវដែលម្រតមឹម្រតវូ។ 
 សៅកនងុសម័យសនោះអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានអនសញ្ជា តឱយពនលថឺ្ន
ការដតងតាាំងោពែីអ៏មតៈសនោះរោះស ើងសៅរមី្រកសងា៉ា កកោះជារកឹែស័ីកក ស
សសរធ សដែលកនងុនគរសនោះានម្រពោះវ សហរែព៏សសសែាិ នសងឧតតុងគឧតតម។ិ ជាការ
ពសតោស់ិ មជឈោា នរស់សៅកនងុនគរសនោះកម៏សនខសសពមីជឈោា នមនសសសល
ជាតសសែសលងសរៀតដែរិ គសឺពរសពនសោយជាំសនឿសគរពព សសរពិ អវ សជាជ ិ
អយសតត សធម៌ាិ ការបង ូរឈាមកាប់សាល ប់ិ ម្រគន់ដតពសសសសជាងមជឈោា ន
សែសលងសោយម្របការមួយចាំននួែចូជា៖ 
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១.មជឈោា នម្រជោះសាអ តមសនររួលឥរធ សពលពមីសនគមវ សជាជ ម្រកសកិ ឬរ៉ាូ
ាស ាំងិ ឬឥោឌ ។ិ មនសសសលកនងុមជឈោា នសនោះានសសរភីាពកនងុការបសញ្ាន
មតសិ ម្របាជ្ាឈាល សថ្វិានសរពសកាសលយថ្ចនម្របឌសត។ 
 ២.ិ រមី្រកសងសនោះឋសតសៅចាំកោត លពសភពសកកិ ជាតាំបន់ដែលសៅ
ចាំពក់កោត លរវាងអឺរ៉ាសបិអាសសីិអាន្ទ វសក។ិជាតាំបន់យសរធសាស្រសតែស៏ាំខ្ជន់
ដែលនាំឱយសារែអ៏មតៈសនោះរកីសសសសាយយ៉ា ងសលឿនម្រគបែណត ប់សលើ
តាំបន់សែសលងៗកនងុរយៈសពលែខ៏លបីាំែសត។ 
 ៣.ិ គជឺានគរមួយដែលានសនតសភាពិ សោយអល់សឡាោះជាាា ស់
ម្ររង់ដែរកាការពរសៅសពលសសតចអាម្រព ោះចង់វាយលសកឈាល នពន
នគរសនោះ។ិ ចម្រកភពពរីដែលសៅដកបរខ្ជងនគរសនោះគអឺាោចម្រកដពកិ
នសងអាោចម្រករ៉ាមូិ មសនដែលបានម្រតួតម្រតាសលើនគរសនោះស ើយ។ិសូមបីដត
ការជួនែរូរបស់នគរសនោះទាំងខ្ជងសជើងិ នសងខ្ជងតបូងកា៏នសសថរភាព
លអដែរ។ិ សនោះគជឺាកាម្រតសួម្រតាយសម្រាប់ការបញ្ជូនោពែីម៏្របថ្ពសនោះ។ិ
ពសតោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានរាំឭកអនកស្សសកសនោះនងឹពរជយ័
ដែលម្ររង់បានម្របទនែល់ពួកសគិសោយម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

القصص:  سورة چہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے          ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ۆ  چ 

٣١ 

ាននយ័ថាិ :សតើមសនដមនសរឬដែលសយើងបានម្របទនសនតសភាពែល់ពួក
សគកនងុរកឹែែីព៏សសសែាសនោះ ិ សគបាននាំម្រគប់ធញ្ាជាតសម្រគប់យ៉ា ងមកកាន់
នគរសនោះជាកភសកាក រៈអាំពសីយើងសម្រាប់ពួកសគ។ 
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 ៤.នគរសនោះគជឺាមជឈោា នវាលខាច់សាហរា៉ា។ិ វាជាមជឈោា នដែល
បានរកានវូលកខណៈសមបតត សម្របថ្ពជាសម្រចើនែចូជារកឹចសតតសបបសរសិ ការ
ពរញាតសិ គសតគូរពកីសតត សយសិនសងសករ តិ៍សឈាា ោះិនសងលកខណៈពសសសសសែសលងៗ
សរៀតដែលាននតីសសមបទស័កត សសមនងឹររួលសារែអ៏មតៈសនោះ។ 
 រកឹែពីសសសែាិ នសងកសលសមព័នធគូរ៉ាសសលែឧ៏តតមដែលលបីលានខ្ជង
សវាហរកាំោពយិ នសងសាំននួសវាហរិ សីលធម៌ាលអដែលជាកសតត សយសិ នសង
បូរណភាពរបស់ពួកសគិ គអឺល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានដតងតាាំងមូហាំ
ា៉ា ត់ជាោពីិ នសងជាអនកនាំសារចសងសម្រកាយបងអស់។ិ សកកបានសកើតសៅ
សតវតសលរ៦ីម្របដ លជាឆន ាំ៥៧០គ.ស.។ិសកកជាកូនកាំម្រពិដែលឪពសក
បានសាល ប់តាាំងពសីៅជាទរកកនងុថ្ែទាត យ។ិ បនទ ប់មកិ ាត យនសងជតីា
ខ្ជងឪពសករបស់សកកកប៏ានសាល ប់សរៀតសៅសពលសកកានអាយស៦ឆន ាំ
។ិ ឪពសការបស់សកកសឈាា ោះអាពូត សបិ ជាអនកចសញ្ា ឹមបីបាច់ដែរកា
រ ូតែល់ធាំ។ិ សកកសកើតមកជាកូនកាំម្រព។ិ ាននសមសតតសញ្ជា បហាញ នពី
សរពសកាសលយរបស់សកកបានសលចស ើងសចនពខីលួនរបស់សកក។ិ
រាល ប់ិអាកបបកសរ សយិនសងចរ សតរបស់សកកខសសពរីាំសនៀមរាល ប់សាសន៍
របស់សកក។ិ សកកមសនដែលនសយយកស កិ មសនដែលសបៀតសបៀនអនក
ែថ្រ។ិ សកកានសឈាា ោះលបីសោយសារភាពសសាា ោះម្រតង់ិ ភាពសាអ តសអាំិ
នសងានជាំសនឿរសកចសតតិ រ ូតែល់ានមនសសសលជាសម្រចើនិ ថ្នសាសនរ៍បស់
សកកបានយកម្ររពយសមបតត សិ លសយកាក់មកសែ្ើជាមួយសកក។ិ សកក
បានរកាម្ររពយបសញ្ាើទាំងសនោះែចូជារកាខលួនិ នសងម្ររពយសមបតត សផ្លទ ល់ិ
ខលួន។ិ រសងវ ើដបបសនោះនាំឱយពួកសគោក់ហាញរសកកថា«អាល់អាមីន(បសគគល
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សសាា ោះម្រតង់)»។ិ សកកជាមនសសសលាន ក់ដែលានការសអៀនខ្ជា សសម្រចើនិ
ច្ចប់តាាំងពគីត់សពនវយ័។ិ សកកមសនដែលដលងខលួនរសរឱយសគសមើល
សឃើនខលួនសកកសនោះសរ។ិ សកកគជឺាមនសសសលសាអ តសអាំិ នសងសគរពវ សនយ័ិ
នសងានការ ឺច្ចប់យ៉ា ងខ្ជល ាំងដែលសឃើនសាសនរ៍បស់សកកកាំពសង
សគរពបូជាចាំសពោះរបូសាំោកិ ែកឹម្រសាិ កាប់សាល ប់គន ។ិ សកក
ម្របាស្សយ័ទក់រងជាមួយនងឹសាសនរ៍បស់សកកតាមអវីដែលសកក
សពនចសតតិ ស ើយសជៀសវាងពមី្របការទាំងឡាយដែលពួកសគសធវ ើ្ កួតៗិ
នសងអាំសពើអបាយមសខននរបស់ពួកសគ។ិ សកកដតងដតជួយែគត់ែគង់ែល់
កូនកាំម្រពិ ស្រសតីសមា៉ា យិ នសងមនសសសលររីល័ម្រកខវោះខ្ជត។ិ លសោះែល់សកក
ានអាយសដសសសបឆន ាំិ សកកកាន់ដតតងឹម្ររូងខ្ជល ាំងចាំសពោះអាំសពើបាបកមា
ដែលសកើតានសៅជសាំវ សនខលួនិ ស ើយបានច្ចប់សែត ើមែកខលួនសចនពពួីកសគ
សៅកាន់រងូភន ាិំ សែើមបីសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់ិ បួងសួងសសាំឱយ
ម្ររង់ចងអុលបហាញ នពួកសគសៅកាន់ែលូវែម៏្រតមឹម្រតូវ។ិ ខណៈដែលសកក
កាំពសងសកាក រៈបូជាសនោះានសរវតាមួយអងគិ បានចសោះមកសោយនាំការ
ម្រតាស់បនទលូពមី្រពោះជាាា ស់មកជួបសកកិ ស ើយបញ្ជជ សកកឱយនាំ
សាសនសនោះសៅែសលពវែាយម្របាប់មនសសសលសកកិ នសងអាំពវនវពួកសគ
សៅរកការសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់ិ សបាោះបង់ការសគរពបូជាអវី
សែសលងសម្រៅពមី្ររង់។ិ ការម្រតាស់បនទលូរបស់ម្រពោះសៅដតបនតចសោះមកដែល
ានដចងនវូនតីសបញ្ាតត សិ ន សងកបួនចាប់សែសលងៗពមួីយថ្ែៃសៅមួយថ្ែៃិ ពី
មួយឆន ាំសៅមួយឆន ាំិ រ ូតែល់អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបាំសពនលកខ
ណៈសាសនសនោះសម្រាប់មនសសសលជាតស។ិ ម្ររង់បានម្របទនពរជយ័ម្រគប់
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ម្រគន់សពនសលនែល់មនសសសលជាតសិ បនទ ប់ពសីាសនសនោះបានបញ្ាុោះមក
សពនលកខណៈ។ិ លសោះសបសកកមារបស់សកកបានបញ្ាប់ិ អល់សឡាោះជា
ាា ស់ម្ររង់បានែកយកជវី សតរបស់សកកិ ស ើយសកកកប៏ានររួល
មរណភាពសៅអាយស៦៣ឆន ាំ។ិអាយសសនោះិ គគឺសតទាំងអាយសដសសសបឆន ាំមសន
កាល យជាោពីិ នសងថ្មភបីឆន ាំសម្រកាយកាល យជាោពីិ នសងជាអនកនាំសារ។ 
ិិិិិជនោម្រតសោះរ សោះពសច្ចរោអាំពសីាថ នភាពរបស់ពួកោពីិ នសងសសកាអាំពី
ជវីម្របវតត សរបស់ពួកសគិជនសនោះនងឹររួលបានចាំសណោះែងឹយ៉ា ងជាក់កក់
។ិ មសនានមសធាបាយោមួយដែលបញ្ជជ ក់ពភីាពពសតថ្នការកាល យជា
ោពរីបស់ោពោីាន ក់ដែលម្របសសើរជាងភាពពសតថ្នភាពកាល យជា
ោពរីបស់មូហាំា៉ា ត់។ 
 សបើសសនជាអនកសសងកតពកីារសែទរភាពកាល យជាោពសីនោះពមូីសាសៅ
អសីសាិ សនោះអនកនងឹែងឹថាគកឺារសែទរជាបនតបនទ ប់ិ ស ើយការសែទរបនត
បនទ ប់ថ្នភាពកាល យជាោពរីបស់មូហាំា៉ា ត់គធឺាំសធងបាំែសតិ គួរជារី
រសកចសតតបាំែសតិ នសងជាសម័យកាលែជ៏សតបាំែសត។ិ កែ៏ចូគន ដែរិ ភាពអចោរ ស
យៈដែលបានសកើតស ើងបនតបនទ ប់គន ិ ស ើយសញ្ជា ភសតុតាងរបស់ពួក
សគស្សសែៀងៗគន ។ិ មសនដតប៉ាសសោណ ោះអចោរ សយភាពរបស់មូហាំា៉ា ត់ធាំសធង
ជាងសគិ សម្រពោះសញ្ជា ភសតុតាងរបស់សកកានសម្រចើនិ ស ើយសញ្ជា ភសតុ
តាងដែលឧតតងុគឧតតមជាងសគិ គគឺមព ីរអាល់គួរអានដែលាននសរនតរភាព
ទាំងសូរសសមលងិនសងតអួកសលររ ូតែល់សពវថ្ែៃ។ិ 
 ជនោដែលសធវ ើការសម្របៀបសធៀបរវាងអវ ីដែលមូសាិ នសងអស ីសានាំ
មកិនសងអវ ីដែលមូហាំា៉ា ត់នាំមកនវូជាំសនឿែម៏្រតមឹម្រតវូិកបួនចាប់ែស៏សម្រកតឹិ
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នសងចាំសណោះែងឹែា៏នម្របសយជន៍ិ គសឺគនងឹែងឹយ៉ា ងចាស់ថាិ ទាំងអស់
សនោះសចនមកពមី្របភពិ នសងពនលចឺសងកៀងដតមួយិ ដែលជាចសងកៀងថ្នភាព
កាល យជាោព។ី 
 ជនោសម្របៀបសធៀបរវាងសាថ នភាពពួកសាវក័របស់ពួកោពីិ នសង
ពួកសាវក័របស់ោពមូីហាំា៉ា ត់ិ អនកសនោះនងឹែងឹថាិ ពួកសគគជឺាមនសសសល
ែម៏្របសសើរបាំែសតសម្រាប់មនសសសល។ិសលើសពសីនោះិពួកសគគជឺាអនកដែលាន
ឥរធ សពលខ្ជល ាំងជាងសគចាំសពោះពួកអនកជាំនន់សម្រកាយ។ិ ពួកសគបានែសលពវែា
យជាំសនឿឯកសរវៈិ ពម្រងកីនសងពម្រងឹងភាពយសតត សធម៌ាិ ពួកសគជាកតសីមតាត
សម្រាប់ពួកអនករន់សខាយិនសងពួកអនកម្រកមី្រកទាំងឡាយ។ 
 សបើសសនជាិ អនកចង់បានអាំណោះអាំោងដែមសរៀតទក់រងនងឹភាព
កាល យជាោពរីបស់មូហាំា៉ា ត់ិ ខុ្ាំសូមនាំភសតុតាងិ នសងសញ្ជា សាគ ល់
ដែលអាលីិពសនិរ៉ាប់ហព និអាត់តប់រយ៍ីិគត់បានម្រសាវម្រជាវរកសឃើន។ិពី
មសនគត់ជាម្រគសឹាទ នាន ក់ិ ស ើយសនោះជាមូលស តសដែលសធវ ើឱយគត់ចូល
ឥសាល មិសោយសារអាំណោះអាំោងទាំងសនោះ។ 
 ១.ិអាំពវនវមនសសសលសៅរកការសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះជា
ាា ស់ដតមួយគត់ិ សបាោះបង់ការសគរពបូជាអវីៗសែសលងសម្រៅពមី្ររង់ិ ដែល
ពួកោពទីាំងអស់ឯកភាពគន ដតមួយសលើចាំណស ចសនោះ។ិ 
 ២.ិ ពសតោស់ោពមូីហាំា៉ា ត់បាននាំមកនវូសញ្ជា ភសតុតាងែជ៏ាក់
ចាស់។ិ គា ននរោាន ក់នាំមកនវូសញ្ជា ភសតុតាងទាំងសនោះិ សលើកដលង
ដតពួកោពរីបស់អល់សឡាោះ។ 
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 ៣.ិ សកកបានម្របាប់ពមី្រពតឹត សការណ៍អនគតិស ើយសម្រកាយមកបាន
សកើតស ើងិែចូអវ ីដែលសកកបានម្របាប់។ិ 
 ៤.ិ សកកបានម្របាប់ពមី្រពតឹត សការណ៍ជាសម្រចើនទក់រងនងឹម្រពតឹត សការណ៍
កនងុសកកសនោះិ ិ ស ើយម្រពតឹត សការណ៍ទាំងសនោះបានសកើតស ើងែចូសកក
បានម្របាប់ដមន។ 
 ៥.ិ គមព ីរដែលោពមូីហាំា៉ា ត់បាននាំមកិ គជឺាគមព ីរអាល់គួរអានិ
ជាសញ្ជា ភសតុតាងថ្នភាពកាល យជាោព។ីិ អល់សឡាោះជាាា ស់បាន
ម្របទនចសោះមកឱយបសរសាន ក់ដែលជាអនកខរជនមសនសចោះអានិ មសនសចោះសរ
សសរ។ិ ម្ររង់បានម្របកាសឱយពួកអនកម្របាជ្ិ កវ ីិ មកម្របកួតម្របដជងជាមួយ
នងឹសកកិ សធវ ើយ៉ា ងោនសពនធឱយែចូគមព ីរសនោះទាំងមូលិ ឬនសពនធឱយបាន
មួយជាំពូក។ិ ពសីម្រពោះអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ធានដែរកាិ នសងអភសរកសល
គមព ីរសនោះ។ិតាមរយៈគមព ីរសនោះម្ររង់បានដែរកាជាំសនឿែម៏្រតមឹម្រតូវិនសងបាន
ដចងអាំពកីបួនចាប់ែស៏សម្រកតឹិ សពនលកខណៈិ ស ើយគមព ីរសនោះបាន
ម្របតសបតត សពសីាំោក់ម្របជាជាតសែឧ៏តតងុគឧតតមបាំែសត។ 
 ៦.ិ សកកគជឺាោពចីសងសម្រកាយបងអស់។ិ សបើសសនជាសគមសនបញ្ជូន
សកកមកិ ែាំណឹងរបស់ពួកោពជីាំនន់មសនដែលម្របាប់អាំពកីារបញ្ជូន
សកកនងឹកាល យជាសាឃៈ។ិ 
 ៧.ិ ពួកោពទីាំងឡាយបានម្របាប់ពកីារមកែល់របស់សកកិ មសន
នងឹសកកច្ចប់កាំសណើ តតាាំងពយូីរលង់ោស់មកស ើយ។ិ ពួកសគបាន
សរៀបរាប់ពកីដនលងិ ម្របសរសដែលសគនងឹបញ្ជូនសកកមក។ិ ការចសោះចូល
របស់សសតចិ នសងម្របជាជាតសសែសលងៗឋសតសម្រកាមចាំណស ោះម្របជាជាតសរបស់
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សកកិស ើយបាននសយយអាំពកីាររកីសសសសាយថ្នសាសនរបស់សកក
ែងដែរ។ 
 ៨.ិ ជយ័ជាំនោះរបស់សកកសលើម្របជាជាតសសែសលងៗដែលសធវ ើសន្ទហាញគ ម
ម្របឆាំងនងឹសកកគជឺាសញ្ជា ភសតុតាងបញ្ជជ ក់ពភីាពកាល យជាោពរីបស់
សកក។ិ ពសីម្រពោះមសនអាចសកើតស ើងជាោច់ខ្ជតបសគគលដែលសបាកម្របាស់ិិ
សោយអោះអាងថាិ ខលួនជាអនកដែលអល់សឡាោះបញ្ជូនមកជាអនកនាំសារិិ
ស ើយអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ម្របទនជយ័ជាំនោះិ អាំោចិសញ្ជ័យសលើស
ម្រតវូិ ការែសលពវែាយបានរកីសសសសាយិ ានអនកសែើរតាមសម្រចើនសនោះ។ិ
សរឿងទាំងសនោះមសនអាចសកើតស ើងជាោច់ខ្ជតិ លសោះម្រតាអនកសនោះជាោពី
ពសតម្របាកែ។ 
 ៩.ិ គសណសមបតត សទាំងឡាយដែលសកកានែចូជា ការសគរព
ម្របតសបតត សិ ចសតតបរ សសសរធិ សរៀងម្រតង់ិ ានជវីម្របវតត សលអិ លរធ សន សងកបួនចាប់
របស់សកកលអសសម្រកតឹ។ិ គា ននរោានគសណសមបតត សទាំងសនោះិ សលើក
ដលងដតអនកសនោះជាោពពីសតម្របាកែ។ 
 គត់បានដសវងយល់ពសីរឿងសនោះិ បនទ ប់ពគីត់បានសឃើននវូភសតុ
តាងទាំងសនោះ។ិ សនោះគជឺាគសណសមបតត ស នសងជាសាកសលីែស៏ពនសលន។ិ អនក
ោានគសណសមបតត សទាំងសនោះិ អនកសនោះគជឺាោពយី៉ា ងពសតម្របាកែ។ិ
សម្រពងវាសនលអបានកាំណត់ិ ស ើយសចាភាពរបស់សកកច្ចាំបាច់ម្រតវូដត
 ន ោះ។ិ ែសូចនោះិ ច្ចាំបាច់ម្រតវូដតានជាំសនឿចាំសពោះសកក។ិ រឯីអនកម្រច្ចន
សច្ចលិ បែសសសធិ មសនររួលសាគ ល់ភសតុតាងទាំងសនោះិ អនកសនោះនងឹម្រតវូ
ខកបាំណងិខ្ជតបង់ទាំងសកកយ៍ីិនសងបរសកក។ 



 

    

160 

 សៅរបីញ្ាប់ថ្នម្របធានបរសនោះិ ខុ្ាំនងឹសលើកភសតុតាងពរីមកបហាញ ន
គកឺារសធវ ើសាកសលីរបស់សសតចអាោចម្រករ៉ាមូកាលសម័យបសរាណិដែលសសតច
សនោះឋសតកនងុសម័យោពមូីហាំា៉ា ត់ិ នសងសាកសលីអនកែសលពវែាយសាសន
ម្រគសសតជនជាតសអង់សគលសសម័យបចាុបបននគសឺកកិចនសាន់។ 
 អស ីាស ាំអាល់ពូខរយ៍ីបានកត់ម្រតាទក់រងនងឹែាំណឹងរបស់អាពូស័ វ
យ៉ា និ ខណៈដែលសសតចអាោចម្រករ៉ាមូស រកឹឡាិ បានអសញ្ជើនគត់សៅ
ជួប។ិអាល់ពូខរយ៍ីបាននសយយថាិ: 
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد هللا بن 

 بن عتبة بن مسعود أن عبد هللا بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره عبد هللا

أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في املدة التي كان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ماد فيها ابا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في 

أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل  دعاهم ودعا بترجمانه فقال مجلسه وحوله عظماء الروم ثم

الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبت فقال أدنوه مني وقربوا 

أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل عن هذا الرجل فإن 

ا لكذبت عنه . ثم كان أول ما كذبني فكذبوه فوهللا لوال الحياء من أن يأثروا علي كذب

سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم ؟ قلت هو فينا ذو نسب . قال فهل قال هذا القول 

منكم أحد قط قبله ؟ قلت ال . قال فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت ال . قال فأشراف 

الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقلت بل ضعفاؤهم . قال أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت 

ل يزيدون . قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت ال . قال ب

فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت ال . قال فهل يغدر ؟ قلت ال 

ونحن منه في مدة ال ندري ما هو فاعل فيها . قال ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير 

تموه ؟ قلت نعم . قال فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت الحرب هذه الكلمة . قال فهل قاتل

بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه . قال ماذا يأمركم ؟ قلت يقول اعبدوا هللا وحده 

وال تشركوا به ش يء واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة . 

أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث  فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت
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في نسب قومها . وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن ال فقلت لو كان أحد 

قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتس ي بقول قيل قبله . وسألتك هل كان من آبائه من 

ألتك ملك فذكرت أن ال قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه . وس

هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن ال فقد أعرف أنه لم يكن 

ليذر الكذب على الناس ويكذب على هللا . وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم 

فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت 

تى يتم . وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن أنهم يزيدون وكذلك أمر اإليمان ح

يدخل فيه فذكرت أن ال وكذلك اإليمان حين تخالط بشاشته القلوب . وسألتك هل 

يغدر فذكرت أن ال وكذلك الرسل ال تغدر . وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن 

بالصالة والصدق تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة األوثان ويأمركم 

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 كنت عنده 

لغسلت عن قدمه . ثم دعا بكتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي بعث به دحية 

إلى هرقل فقرأه فإذا فيه ) بسم هللا الرحمن الرحيم من محمد إلى عظيم بصرى فدفعه 

عبد هللا ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك 

بدعاية اإلسالم أسلم تسلم يؤتك هللا أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم األريسيين و 

نا وبينكم أن ال نعبد إال هللا وال نشرك به شيئا } يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين

 وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون { (

ាននយ័ថាិ :«អាពូអាល់យ៉ា ា៉ា និ អាល់ហកសមិ ពសនោស វៀកិ បាន
នសយយម្របាប់សយើងថាិ ស ូដអបម្របាប់សយើងអាំព ីសលោះរយ៍ីិ ដែលបាន
នសយយថាិ អូថ្ពរសល ោះិ ពសនិ អាប់ឌសលសឡាោះិ ពសនិ អសត ពោះិ ពសនិ ា៉ា
សអូតិនសយយថាិអាប់ឌសលសឡាោះិពសនិអាស ពើសិបាននសយយថាិអាពូ
ស័ វយ៉ា និ ពសនិ ហរា៉ាប់ិ បានម្របាប់គត់ថាិ ស រកឹឡាិ បានបញ្ជូន
សបសកជនសៅសៅគត់ឱយចូលគល់ិ ខណៈដែលគត់សៅជាមួយម្រកសម
 ាួនគូរ៉ាសសល។ិ កាលសនោះិ ពួកសគជា ាួនរកសសីសៅម្របសរសសាមិ កនងុ
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អាំ ស ងសពលដែលោពមូីហាំា៉ា ត់ិ បានចរច្ចរសនត សភាពជាមួយអាពូស័
 វយ៉ា និ នសងពួកអារា៉ាប់គូរ៉ាសសល។ិ ពួកសគបានមកគល់សសតចសនោះសៅឯរី
ម្រកសងមួយសឈាា ោះអីលីយ៉ា ក។ិ សសតចសនោះម្រតាស់បហាញគ ប់ឱយពួកសគចូលសវ
នការ។ិ សៅជសាំវ សនម្រពោះអងគានមន្ទនតកីាំពូលៗ។ិ ម្ររង់ម្រតាស់បហាញគ ប់ឱយពួក
សគសៅអនកបកដម្របចូលកនងុសវនការិ រចួម្រពោះរាជាានបនទលូសួរថាិ :«
សតើកនងុចាំសោមពួកសគិ នរោជាប់សាច់ឈាមជសតជាងសគជាមួយនងឹ
បសរសដែលអោះអាងថាិខលួនសគជាោព ី»។ិ 
អាពូស័ វយ៉ា ននសយយថាិ :«គខុ្ឺាិំ ជាអនកជាប់សាច់ឈាមជសតជាងសគ»។ិ
សពលសនោះម្ររង់ានម្រពោះបនទលូថាិ :«ចូរឱយសគខសតមកជសតខុ្ាំ។ិ ចូរឱយម្រកសម
របស់សគខសតមកជសតិស ើយ រពសីម្រកាយខនងសគ»។ិ 
ម្រពោះរាជាបានានបនទលូសៅកាន់អនកបកដម្របថាិ :«ចូរម្របាប់គន របស់សគ
ថាខុ្ាំនងឹសួរបសរសសនោះពសីរឿងសនោះ។ិសបើសគកស កសយើងិចូរម្របាប់សយើងថា
សគនសយយកស ក»។ិអាពូស័ វយ៉ា ននសយយថាិ:«សូមសបែចាំសពោះអល់
សឡាោះិសបើសសនជាខុ្ាំមសនខ្ជល ចខ្ជា សសគិសៅសពលពួកសគម្របាប់ថាិខុ្ាំន សយយ
កស កសនោះិ ខុ្ាំនងឹនសយយកស កអាំពមូីហាំា៉ា ត់»។ិ សាំនរួែាំបូងដែលសគ
សួរគ៖ឺ«សតើពូជអាំបូររបស់សគយ៉ា ងសម៉ាចដែរកនងុចាំសោមពួកអនក »។ិ ខុ្ាំ
ម្របាប់ថាិ:«សគានពូជអាំបូរលអិ ម្រតកូលខពង់ខពស់«។ិសគសួរថាិ:ិ«សតើាន
នរោាន ក់នសយយពកយសនោះមសនរបូសគសរ »។ិ ខុ្ាំម្របាប់ថាិ :«ិ អត់ាន
សរិ »។ិ សគសួរថាិ :ិ «សតើជែីនូជតីារបស់សគានអនកោសធវ ើសសតចសរ »។ិ
ខុ្ាំម្របាប់ថាិ :«អត់ានសរ»។ិ សគសួរខុ្ាំថាិ :ិ «សតើពួកអនកសែើរតាមសគជា
មនសសសលវណណ ៈខពង់ខពស់ឬវណណ ៈតចូទប »។ិ ខុ្ាំម្របាប់ថាិ :«គវឺណណ ៈតចូទប»
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។ិ សគសួរថាិ :«សតើពួកសគសកើនស ើងឬែយចសោះ »។ិ ខុ្ាំម្របាប់ថាិ :«ិ ពួកសគ
សកើនស ើង»។ិ សគសួរថាិ :«ិ សតើាននរោសបាោះបង់សាសនរបស់សគ
បនទ ប់ពចូីលរចួសោយសារការខងឹសមាសរ »។ិខុ្ាំម្របាប់ថាិ:«សរ»។ិសគ
សួរថាិ :«សតើអនកទាំងឡាយធាល ប់សច្ចរម្របកាន់ថាិ សគជាមនសសសលសបាក
ម្របាស់មសននងឹសគនសយយពកយសនោះសចនមកសរ »។ិ ខុ្ាំម្របាប់ថាិ :«សរ»។ិ
សគសួរថាិ:«សតើសគកបត់នងឹកសចាសនាសរ »។ិ ខុ្ាំម្របាប់ថាិ:ិ«ិសរ!ិស ើយ
ពួកសយើងបានឃាល តពសីគមួយរយៈមសនែងឹថាិសគសធវ ើអវ ីសរៀតសនោះសរ»។ិ 
អាពូស័ វយ៉ា ននសយយថាិ :ិ «ខុ្ាំគា នពកយអវ ីអាចនសយយពបីញ្ជ សនោះិ
សម្រៅពពីកយសនោះស ើយ»។ិសគិសួរថាិ:«សតើពួកអនកសធវ ើសន្ទហាញគ មជាមួយសគ
សរ »។ិ ខុ្ាំស ល្ ើយថាិ :«បារសធវ ើ»។ិ សគសួរថាិ :«សតើសន្ទហាញគ មរបស់ពួកអនក
ជាមួយសគានសភាពយ៉ា ងោដែរ »។ិ ខុ្ាំម្របាប់ថាិ :ិ «ិ សន្ទហាញគ មាន
ការ ន ោះច្ចន់ាន ក់មតង។ិ មតងសគ ន ោះសយើងិ មតងសយើង ន ោះសគ»។ិ សគសួរ
ថាិ :«ិ សតើសគសម្របើពួកអនកឱយសធវ ើអវ ី ិ »។ិ ខុ្ាំម្របាប់ថាិ :«សគនសយយថាិ ចូរ
សគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះដតមួយគត់។ិ ចូរកស ាំសគរពបូជាអវីសែសលង
រមួចាំដណកជាមួយម្ររង់។ិ ចូរសបាោះបង់សច្ចលនវូអវ ីដែលជាសករែនូតា
របស់ពួកអនក។ិ សគសម្របើឱយសយើងថាវ យបងគាំិ បរ សច្ចា គម្ររពយិ រកាខលួនមសន
ម្របម្រពតឹតអាំសពើអបាយមសខិ នសងរាប់អានសាច់ញាតស»។ិ សសតចសនោះបាន
នសយយសៅកាន់អនកបកដម្របថាិ :«ខុ្ាំសួរអនកពពូីជអាំបូររបស់សគ។ិ អនក
ម្របាប់ថាិ សគានពូជអាំបូរខពង់ខពស់»។ិ លកខណៈដបបសនោះឯងិ ពួកអនកនាំ
សារទាំងឡាយដែលសគបញ្ជូនមកសសរធដតានពូជអាំបូរខពង់ខពស់។ិ ខុ្ាំសួរ
អនកថាិសតើាននរោនសយយពកយសនោះមសនសគសរ។ិអនកម្របាប់ថាិសរ។ិខុ្ាំ
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សូមម្របាប់ថាិ សបើសសនជាាននរោាន ក់នសយយពកយសនោះមសនសគិ សនោះ
អនកនងឹនសយយថាិសគនសយយតាមសមតីរបស់អនកែថ្រ។ិខុ្ាំសួរអនកថាិសតើ
ជែីនូជតីារបស់សគានអនកសធវ ើសសតចសរ។ិអនកស ល្ ើយថាិសរ។ិសូមម្របាប់ថាិ
សបើសសនជាជែីនូជតីារបស់សគសធវ ើសសតចិខុ្ាំអាចថាិសគចង់ទមទររាជបលល័
ងកជែីនូជតីារបស់សគមកវ សន។ិ ខុ្ាំសួរអនកថាិ សតើពួកអនកធាល ប់សច្ចរសគថាិ
ជាមនសសសលសបាកម្របាស់មសននងឹសគនសយយពកយសនោះសរ ិ អនកម្របាប់ថាិ
សរ។ិ ខុ្ាំែងឹថាិ សគមសនបនសលល់សាល កសាន មកស កចាំសពោះមនសសសលសកកសរិ
ពសីម្រពោះវាបីែចូជាកស កអល់សឡាោះដែរ។ិ ខុ្ាំបានសួរអនកថាិ សតើពួកអនក
សែើរតាមជាមនសសសលានវណណ ៈខពង់ខពស់ឬវណណ ៈតចូទប ិអនកម្របាប់ថាិ ពួក
អនកសែើរតាមជាមនសសសលវណណ ៈតចូទប។ិ ដបបសនោះឯងពួកអនកសែើរតាមពួក
អនកនាំសារ។ិខុ្ាំសួរអនកថាិសតើពួកសគសកើនស ើងឬែយចសោះ ិអនកម្របាប់ខុ្ាំថាិ
ពួកសគសកើនស ើង។ិ ែសូចនោះឯងិ សរឿងរា៉ាវជាំសនឿគសឺកើនស ើងរ ូតែល់
សពនលលកខណៈ។ិ ខុ្ាំសួរអនកថាិ សតើានអនកសបាោះបង់សម្រកាយសពលចូល
រចួសោយសារខងឹសមាសរ ិអនកម្របាប់ថាិសរ។ិដបបសនោះឯងជាំសនឿិសៅ
សពលភាពរកីរាយថ្នជាំសនឿចូលម្រជាបែល់កនងុែងួចសតត។ិ ខុ្ាំសួរអនកថាិ សតើ
សគកបត់នងឹកសចាសនាសរ។ិ អនកម្របាប់ថាិ សរ។ិ ដបបសនោះឯងិ ពួកអនកនាំ
សារមសនដែលកបត់នងឹកសចាសនាសរ។ិ ខុ្ាំសួរអនកថាិ សតើសគសម្របើពួកអនកឱយ
សធវ ើអវ ី ិអនកម្របាប់ថាិសម្របើឱយពួកអនកសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះិមសន
សគរពបូជាអវីរមួចាំដណកជាមួយម្ររង់ិ ហមពួកអនកពកីារសគរពបូជារបូ
សាំោក។ិសគសម្របើពួកអនកឱយថាវ យបងគាំម្រពោះិបរ សច្ចា គម្ររពយិរកាខលួនពអីាំសពើ
អបាយមសខ។ិ សបើសសនជាអវីដែលអនកនសយយសនោះជាការពសតិ គសឺគនងឹ
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ម្រគប់ម្រគងកដនលងដែលខុ្ាំកាំពសងអងគុយសនោះ។ិ ខុ្ាំបានែងឹចាស់ថាិរបូសគនងឹ
សចនមក។ិ ខុ្ាំមសននកឹសាា នថាិ សគសចនមកពកីនងុចាំសោមពួកអនកសសាោះ។ិ
សបើសទោះជាខុ្ាំែងឹថាិ ការសធវ ើែាំសណើ រសៅរកសគានឧបសគគិ នសងានការ
លាំបាកយ៉ា ងោិកខុ្៏ាំសៅដតជមនោះម្រគប់ឧបសគគសែ ើមបីសៅជួបសគ។ិសបើសសន
ជាខុ្ាំសៅជាមួយសគិខុ្ាំនងឹកងបារសជើងឱយសគ។ិបនទ ប់មកិសសតចស រកឹ
ឡាបានសៅឱយសគយកសាររបស់សកកមូហាំា៉ា ត់ិ ដែលបានបញ្ជូនសៅ
ជាមួយរោះយ៉ា ោះជូនថាវ យសសតចពសសរ៉ិា ស ើយសសតចអងគសនោះបានបញ្ជូនសារ
សៅថាវ យស រកឹឡាវ សន។ិ សសតចសនោះបានសបើកសារអានិ កនងុសនោះាន
សរសសរថាិ :«ិកនងុម្រពោះនមអល់សឡាោះិមហសមតាត ិមហករសោិអាំពមូី
ហាំា៉ា ត់ជាខុ្ាំបសម្រមើិនសងជាអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះិជូនចាំសពោះស រកឹ
ឡាសសតចអាោចម្រករ៉ាមូ(សូមសនត សភាពសកើតានិចាំសពោះអនកសែើរតាមការ
ចងអុលបហាញ ន)។ិិបនទ ប់មកសូមអាំពវនវសកកកនងុនមឥសាល ម។ិសូម
សកកមកចូលឥសាល មិ គសឺកកនងឹររួលបានសនតសភាព។ិ អល់សឡាោះនងឹ
ម្របទនែលបសណយជូនសកកចាំននួពរីែង។ិ សបើសសនជាសកកបែសសសធ
សនោះិសកកនងឹររួលែលបាបអាំពមី្របជារាស្រសតរបស់សកក។ិឱពួកាា ស់
គមព ីរទាំងឡាយិ ចូរនាំគន មករកពកយមួយា៉ា ត់ដែលានសមភាពរវាង
ពួកសយើងនងឹពួកអនកិ គពួឺកសយើងមសនសគរពសកាក រៈិ សលើកដលងដត
ចាំសពោះអល់សឡាោះ។ិ ពួកសយើងមសនសគរពបូជាអវីរមួជាមួយម្ររង់ិ ស ើយ
ពួកសយើងមសនយកគន ឯងសធវ ើជាម្រពោះសម្រៅពអីល់សឡាោះ។ិ សបើសសនជាពួកអនក
ដបរខនងមសនម្រពមររួលិចូរសធវ ើសាកសលីថាិពួកសយើងគជឺាពួកអនកមូសលីម»។ 
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 សាកសលីអនកែសលពវែាយសាសនម្រគសសតិ ជនជាតសអង់សគលសសឈាា ោះិ ចន
សាន់ិដែលសកកបាននសយយថាិ:«សម្រកាយសពលអានយ៉ា ងពសសាត រពខីលមឹ
សារឥសាល មិ សគលការណ៍ឥសាល មកនុងការបសម្រមើែល់បសគគលិ នសងសងគមិ
ភាពយសតត សធម៌ាកនងុការកសាងសងគមអាស្ស័យសលើសមភាពិ នសងជាំសនឿសលើ
ឯកសរវៈ។ិ ខុ្ាំសឃើនថាិ ខលួនខុ្ាំកាំពសងម្រតវូជាំរសនសៅរកឥសាល មទាំងម្របាជ្ា
សាា រតីិ នសងម្រពលឹងវ សញ្ជា ណរបស់ខុ្ាំ។ិ ខុ្ាំបានសបែសនាចាំសពោះអល់សឡាោះ
ថាិច្ចប់ពថី្ែៃសនោះតសៅិ ខុ្ាំនងឹតាាំងខលួនជាអនកែសលពវែាយសាសនឥសាល មិ
ែសលពវែាយពកីារចងអុលបហាញ នឥសាល មសៅរូទាំងសកលសកក។ 
 ពសតោស់ិ គត់បានឈានែល់សសចកតសីជឿសនោះិ បនទ ប់ពគីត់បាន
សធវ ើការសសកាម្រសាវម្រជាវអាំពសីាសនម្រគសសតយ៉ា ងសសីជសម្រៅ។ិ គត់បានរក
សឃើនថាិ សាសនសនោះពសាំបានស ល្ ើយតបនងឹចមៃល់របស់គត់ជាសម្រចើនិ
ដែលសកើតានកនងុជវី សតរស់សៅរបស់មនសសសល។ិ គត់ច្ចប់សែត ើមានការ
សងសល័យិ បនទ ប់មកគត់បានសសកាម្រសាវម្រជាវពលីរធ សកស ាំម៉ាសយនសីិ នសង
សាសនម្រពោះពសរធ។ិកនងុលរធ សទាំងពរីសនោះិគត់ពសាំរកសឃើនអវ ីដែលគត់ចង់
បាន។ិ បនទ ប់មកិគត់បានសសកាម្រសាវម្រជាវអាំពសីាសនឥសាល មយ៉ា ងសសី
ជសម្រៅ។ិ គត់ានការសជឿជាក់ចាំសពោះសាសនសនោះិ ស ើយបានសធវ ើការ
ែសលពវែាយិនសងអាំពវនវមនសសសលឱយកាន់តាមសាសនសនោះ។ 
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់ញ្ា់់ការ់ញ្ាូនអនក្នា ាំស្លរ 
 ការបកម្រសាយខ្ជងសលើិ បហាញ នពសីចាភាពថ្នការបញ្ជូនពួកោពីិ
សញ្ជា ភសតុតាងិ នសងអាំណោះអាំោងបញ្ជជ ក់ពភីាពកាល យជាោពរីបស់មូ
ហាំា៉ា ត់។ិ មសននងឹនសយយអាំពបីញ្ជ បញ្ាប់ការបញ្ជូនអនកនាំសារិច្ចាំបាច់
ម្រតវូែងឹថាិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ពសាំបានបញ្ជូនអនកនាំសារមកសរលសោះ
ម្រតាដតកនងុបសពវស តសោមួយែចូខ្ជងសម្រកាម៖ 
 ១.ិ ជាសារដែលសគបញ្ជូនមកជាពសសសសសម្រាប់ជាតសសាសនោ៍
មួយ។ិ សគមសនបហាញគ ប់អនកនាំសារសនោះឱយែសលពវែាយសារសនោះសៅកាន់
ជាតសសាសនែ៍ថ្រដែលសៅជាប់ដកបរខ្ជងគន សរ។ិ ែសូចនោះិ ម្ររង់នងឹបញ្ជូន
អនកនាំសារសែសលងសរៀតជាពសសសសសម្រាប់ជាតសសាសនស៍ែសលងសរៀត។ 
 ២.ិ សាសនដែលោពមីសនៗបាននាំមកសនោះិ ម្រតវូសគសបាោះបង់
សច្ចលិ ដលងានអនកសសកាសរៀនសូម្រត។ិ ែសូចនោះិ អល់សឡាោះម្ររង់បញ្ជូន
ោពាីន ក់សរៀតិ សែើមបីបសម្រងៀនមនសសសលសាស ើងវ សនអាំពសីាសនរបស់
ពួកសគ។ 
 ៣.ិ កបួនចាប់ដែលោពមីសននាំមកានសសពលភាពសម្រាប់ដត
មនសសសលជាំនន់គត់ិមសនសកត សសមសម្រាប់សម័យសម្រកាយសរ។ិែសូចនោះិអល់
សឡាោះជាាា ស់បញ្ជូនអនកនាំសារសែសលងសរៀតនាំសារិ នសងកបួនចាប់ដែល
សកតសសមនងឹសម័យកាលិនសងរកីដនលងសនោះ។ិពសតោស់គតសបណឌ ស តរបស់ិ
អល់សឡាោះជាាា ស់ិ តម្រមូវឱយោពមូីហាំា៉ា ត់នាំសារមួយដែលសម្រាប់
មនសសសលរូសៅកនងុសកលសកកម្របកាន់តាមិ ានសសពលភាពសម្រាប់
ម្រគប់សម័យកាលិ នសងម្រគប់រកីដនលង។ិ ម្ររង់អភសរកសលការពរមសនឱយាន
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បារថ្ែកខវក់ោមួយមកលួចផ្លល ស់បតូរិ ដកដម្របសាសនសនោះស ើយ។ិកនងុ
បាំណងរកាសារសនោះឱយសៅគង់វងសលសថសតសសថរសម្រាប់សរៀបចាំជវី សតរស់សៅ
របស់មនសសសលម្រជោះសាអ តពកីដមអលថ្នការផ្លល ស់បតូរិ នសងការដកដម្រប។ិ ស តស
ែសូចនោះិសរើបអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ច្ចត់រសកសារសនោះិជាសារចសងសម្រកាយ
បងអស់។ 
 លកខណៈពសសសសដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានម្របទនចាំសពោះ
មូហាំា៉ា ត់ិ គសឺកកជាោពចីសងសម្រកាយបងអស់ិ គា នោពែីាបីនទ ប់ពី
គត់។ិ សម្រពោះអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បញ្ាប់សារទាំងឡាយិ បញ្ាប់ការ
បញ្ាតត សចាប់ិ នសងបញ្ាប់ការបញ្ជូនោពមី្រតមឹសម័យកាលរបស់សកក។ិ
ភាពកាល យជាោពរីបស់សកកបាននសមសតតស ើងយ៉ា ងជាក់ដសតងសោយ
ែាំណឹងលអអាំពសីយស ូដែលនសយយថាិ :ិ «ិ សតើពួកអនកពសតជាមសនបានអាន
សសាោះសរឬថាិ កនងុគមព ីរទាំងឡាយិ ែសាំែាដែលពួកជាងបានបែសសសធមសន
ម្រពមសាងសង់សនោះិ គសឺសរម្រគោឹះសៅម្រតង់ម្រជសងសនោះ»។ិ សងឃម្រគសសត
សាសនាន ក់សឈាា ោះិអស ីម្រព សីមអាល់ខលីលិដែលសម្រកាយមកសកកបាន
ចូលឥសាល មិ សកកបាននសយយថាិ អតថបរសនោះស្សបជាមួយនងឹម្របសា
សនរ៍បស់ោពមូីហាំា៉ា ត់ដែលបានសរៀបរាប់អាំពខីលួនឯងថាិ: 

ثلي مثل عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ) إن م

األنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إال موضع لبنة من زاوية فجعل 

الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هال وضعت هذه اللبنة ؟ قال فأنا اللبنة وأنا 

 خاتم النبيين ( صحيح البخاري.

ាននយ័ថាិ :ិ «ិ របូខុ្ាំសម្របៀបជាមួយនងឹពួកោពមីសនៗិ ែចូជាបសរស
ាន ក់សាងសង់ែទោះមួយ។ិសគបានតសបដតងយ៉ា ងលអម្របណីតិសលើកដលងដត
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កដនលងការ៉ាមួូយសៅម្រតង់ម្រជសងខ្ជងសនោះពសាំទន់បានសរៀប។ិ មនសសសលទាំង
ឡាយសែើរសមើលិ នាំគន សសៃើចសរសសើរទាំងអស់គន ិ ស ើយនាំគន នសយយ
ថាិ ស តសអវ ីបានជាសគមសនសរៀបការ៉ាសូៅម្រតង់សនោះ ិ គត់បានានម្របសា
សនថ៍ាិ:«ិខុ្ាំជាការ៉ាសូនោះិស ើយខុ្ាំជាោពចីសងសម្រកាយបងអស់»។ 
 ស តសែសូចនោះិ សរើបអល់សឡាោះជាាា ស់បានម្របទនគមព ីរមកឱយោពី
មូហាំា៉ា ត់ិ ជាគមព ីរមួយដែលម្រគបែណត ប់សលើគមព ីរសម័យមសន។ិ សគច្ចត់
រសកគមព ីរមសនៗជាសាឃៈិ ស ើយកបួនចាប់កនងុគមព ីរសនោះលសបសច្ចលនវូ
កបួនចាប់គមព ីរមសនៗ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ធានអភសរកសលសាសន
សនោះិ ស ើយម្រតវូបានសគសែទរឱយគន ជាបនតបនទ ប់។ិ គមព ីរអាល់គួរអានម្រតវូ
បានសែទរឱយគន ជាបនតបនទ ប់ទាំងសសមលងិ នសងតអួកសលរិ ែចូជាសគបានសែទរ
ធមាបែសបតត សន សយមរបស់គត់ទាំងពកយសមត ីិ នសងការម្របតសបតត សិ គជឺាការ
សែទរឱយគន បនតបនទ ប់តាមលាំោប់លាំសោយ។ិ មា៉ា ងសរៀតការសែទររសបៀប
ថ្នកាម្របតសបតត សកបួនចាប់ិ ការសគរពម្របតសបតត សិ ធមាបែសបតត សន សយមិ នសង
ចាប់បញ្ាតត សសែសលងៗិ ថ្នសាសនសនោះិ គជឺាការសែទរឱយជាបនតបនទ ប់តាម
លាំោប់លាំសោយ។ 
 ចាំសពោះអនកដែលបានអានកាំណត់ម្រតាជវីម្របវតត សិ ន សងធមាបែសបតត ស
ន សយមរបស់ោពមូីហាំា៉ា ត់នងឹបានែងឹថាិ ពួកស ការរីបស់គត់បាន
រកាសម្រាប់មនសសសលជាតសនវូម្រគប់សាថ នភាពទាំងអស់ថ្នការរស់សៅរបស់
ោពមូីហាំា៉ា ត់ទាំងពកយសមត ីិ នសងការម្របម្រពតឹតរបស់គត់។ិ ពួកសគបាន
ចមលងការសគរពម្របតសបតត សិ ការតស ូិ នសងការសូម្រតធម៌ារបស់គត់រាំឭកែល់
អល់សឡាោះជាាា ស់ិ នសងសសាំអភយ័សទសពមី្ររង់។ិ បហាញ នពរីកឹចសតត
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សបបសរសិ សសចកតកីាល ហនិ ការរស់សៅម្របច្ចាំថ្ែៃជាមួយនងឹពួកស ការ ី
របស់គត់ិ នសងពួកម្របតសភូដែលមកជួបគត់។ិ ពួកសគបានចមលងរសកែង
ដែរអាំពភីាពសបាយរកីរាយិ នសងការសកើតរសកខរបស់គត់។ិ ការសធវ ើ
ែាំសណើ រិ នសងការសាន ក់សៅែទោះរបស់គត់ិ រសបៀប ូបចសកិ ការសសលៀកពក់ិ
ការចូលសគងិ នសងការសងើបពសីគងរបស់គត់។ិ សបើសសនជាអនកែងឹពសីរឿង
រា៉ាវទាំងសនោះិអនកនងឹសជឿជាក់ថាិសាសនសនោះអល់សឡាោះជាាា ស់បានអភស
រកសលិនសងដែរកាឱយសៅគង់វងសលិស ើយអនកនងឹែងឹសរៀតថាិគត់គជឺាោ
ពីិ នសងជាអនកនាំសារចសងសម្រកាយបងអស់។ិពសីម្រពោះអល់សឡាោះជាាា ស់បាន
ានម្រពោះបនទលូម្របាប់សយើងអាំពអីនកនាំសារចសងសម្រកាយបងអស់សនោះថាិ: 

 ٠٤الأحزاب: سورة          چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   چ 
ាននយ័ថាិ:ិ«មូហាំា៉ា ត់ពសាំដមនជាឪពសករបស់បសរសោាន ក់កនងុចាំសោ
មពួកអនក។ិ កប៏៉ាសដនតសគជាអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះិ នសងជាោពចីសង
សម្រកាយបងអស់»។ិ 
ោពមូីហាំា៉ា ត់បានានម្របសាសនអ៍ាំពខីលួនរបស់គត់ថាិ: 

يه وسلم قال : )وأرسلت إلى الخلق كافة وختم عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عل

 بي النبيون ( صحيح مسلم.

ាននយ័ថាិ:ិ«សគបញ្ជូនខុ្ាំសៅកាន់មនសសសលសកករូសៅិស ើយសគបញ្ាប់
ការបញ្ជូនពួកោពមី្រតមឹរបូខុ្ាំ»។ 
 ឥ ូវសនោះជាសពលម្រតវូពនយល់បកម្រសាយពអីតតនយ័ិ ម្របភពិ មូល
ោា នម្រគោឹះិនសងឋាននសម្រកមិថ្នសាសនឥសាល ម។ 
 



 

 

171 

រនយល ់ក្យឥស្លា ម 
 សបើសសនជាអនកអានសាស ើងវ សនសៅកនុងវចននសម្រកមភាសាសែសលងៗិ
អនកនងឹែងឹថាិពកយថាិិិិ«ឥសាល ម»ិាននយ័ថាិ:ិការសាត ប់បហាញគ ប់ិការ
ម្រពមចសោះចូលិការសគរពម្របណស ប័តន៍ិ ការម្របគល់ខលួនិការអនសវតតតាមការ
បហាញគ ប់ិនសងការហមឃាត់សោយគា នការម្របដកកជាំទស់។ិពសតោស់ិអ
ល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានឱយសឈាា ោះសាសនែា៏នសចាភាពសនោះថាិ «
ឥសាល ម»។ិ ពសីម្រពោះឥសាល មិ គជឺាសាសនដែលសគរពម្របណស ប័តនអ៍ល់
សឡាោះិ អនសវតតតាមបរបញ្ជជ របស់ម្ររង់សោយគា នការម្របដកកជាំទស់។ិ
សគរពសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់ិ សោយសសចកតមី្រជោះថាល ិ សជឿជាក់ចាំសពោះែាំណឹង
របស់ម្ររង់ិ នសងានជាំសនឿចាំសពោះម្ររង់។ិ សឈាា ោះឥសាល មបានកាល យជា
បញ្ាតត សសាគ ល់សម្រាប់សាសនដែលអនកនាំសារសឈាា ោះិ«មូហាំា៉ា ត់»។ 
 

អរថន័យននឥស្លា ម 
 ស តសអវ ីបានជាសគឱយសឈាា ោះសាសនសនោះថា«ឥសាល ម» ិ ពសតោស់ិ
សាសនសែសលងៗសៅសលើភពដែនែទីាំងមូលិ បានបញ្ាតត សសៅសឈាា ោះ
សែសលងៗគន ។ិ ជួនកាលសៅតាមសឈាា ោះរបស់បសគគលពសសសសិ ឬជនជាតស
ោមួយែចូជាិសាសនម្រគសសតយកសឈាា ោះមកពពីកយស ើឆក ងិសាសន
ម្រពោះពសរធសៅតាមសឈាា ោះអនកសាថ បនសកសាសនសនោះគមឺ្រពោះពសរធសមណសគ
តតម។ិ សាសន ារា៉ាសែសរីិ សគលបសីៅសឈាា ោះសនោះិ ពសីម្រពោះអនកដែល
បសងក ើតគសឺឈាា ោះិ ារា៉ាសែសត។៍ិែចូគន ដែរិសាសនជវ ីវបានសកើតស ើង
កនងុចាំសោមកសលសមព័នធអស ីម្រសាដអលមួយសឈាា ោះថា«យ៉ា  ូ ា»ិ ស ើយ
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សគកន៏ាំគន សៅសាសនសនោះថាយ៉ា  ូរយ៍ី។ល។ិ សលើកដលងដតសាសន
ឥសាល មិ ពសាំបានសនាតសៅតាមសឈាា ោះបសគគលោាន ក់សរិ ស ើយកម៏សន
សនាតសៅតាមជនជាតសោមួយដែរ។ិ សឈាា ោះសនោះបញ្ជជ ក់ពលីកខណៈ
ពសសសសរបស់ខលួនិ ដែលានខលមឹសារសកាត បរមួកនងុពកយឥសាល មសនោះដត
មតង។ិ អតថនយ័ដែលដសតងស ើងសចនពសីឈាា ោះសនោះិ ពសាំទក់រងនងឹការ
បសងក ើតរបស់បសគគលោាន ក់ិ ស ើយកម៏សនចាំសពោះជនជាតសោមួយកាំណត់
ដែរ។ិ តាមពសតិ សគលសៅរបស់សាសនឥសាល មិ គចឺង់ឱយមនសសសលទាំង
អស់សៅសលើភពដែនែសីនោះម្របកាន់យកជាលកខណៈឥសាល ម។ិ ែសូចនោះិ អនក
ោកស៏ោយិ ឱយដតានលកខណៈសមបតត សសនោះិ សទោះជាពអីតតីកាលឬ
សពលបចាុបបននយ៉ា ងោកស៏ោយគសឺគជាមូសលីម។ិមា៉ា ងសរៀតិចាំសពោះអនក
ដែលនងឹកាន់តាមសាសនសនោះិ សៅសពលអនគតកន៏ងឹកាល យជាមូសលីម
ែចូគន ដែរ។ 
 

ធារុរិរននឥស្លា ម 
 ជារូសៅិ អវ ីៗម្រគប់យ៉ា ងសៅកនងុសកកសនោះិ សគរពសៅតាមកបួន
ចាប់ជាក់កក់ិ នសងសគរពតាមម្រកតឹយម្រកមកាំណត់មួយ។ិ ម្រពោះអារសតយិ
ម្រពោះចន្ទនទិ ផ្លក យិដែនែីិ សគរពតាមកបួនចាប់ិតាមឋាននសម្រកម។ិសភា
វៈទាំងសនោះមសនអាចច្ចកឆៃ យពមី្រកតឹយម្រកមទាំងសនោះិ សូមបីដតប៉ាសនមួយ
សរថ្សសក់។ិ ែចូគន ដែរមនសសសលិ សបើសសនជាសគពសនសតយពសច្ចរោសលើខលួន
ឯងិ សគនងឹសឃើនចាស់ថាិ ខលួនសគកស៏គរពតាមម្រកតឹយម្រកមរបស់អល់
សឡាោះយ៉ា ងសពនលកខណៈ។ិ ខលួនសគមសនែកែសង ើមិ មសនានអារមាណ៍
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សស្សករកឹិ ឃាល នចាំណីអាហរិ ម្រតវូការពនល ឺិ ន សងកសៅត ិ សលើកដលងដត
ស្សបតាមម្រកតឹយម្រកមកាំណត់របស់ម្រពោះជាាា ស់ដែលម្ររង់បានសរៀបចាំ
សម្រាប់ជវី សតរស់សៅរបស់សគ។ិមា៉ា ងវ សនសរៀតិអវយវៈខលួនម្របាណរបស់
សគទាំងមូលកស៏ាត ប់បហាញគ ប់តាមម្រកតឹយម្រកមសនោះែងដែរ។ិ ម្រគប់កសចាការ
ទាំងឡាយដែលអវយវៈិខលួនម្របាណសធវ ើចលនិគជឺាការម្របតសបតត សអវ ីដែល
អល់សឡាោះជាាា ស់បានសសម្រមច។ 
 ម្រកតឹយម្រកមកាំណត់សនោះម្រគប់លកខណៈិ ដែលច្ចាំបាច់ម្រតវូដតសគរព
តាមសៅកនងុសកកសនោះិមសនអាចម្របដកកបានស ើយិរាប់បញ្ាូលទាំងភព
ផ្លក យែធ៏ាំបាំែសតិ រ ូតែល់អាតមូែត៏ចូបាំែសតសៅសលើដែនែ។ីិ សនោះគជឺា
ការកាំណត់របស់ម្រពោះជាាា ស់ដែលានអាំោចិ នសងអានសភាពខ្ជល ាំងកាល ។ិ
សបើសសនជាអវីម្រគប់យ៉ា ងសៅសលើសមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់ិសៅសលើដែនែីិ នសង
អវ ីៗដែលសៅចសនល ោះភពទាំងពរីសគរពតាមម្រកតឹយម្រកមសនោះិ ពសតោស់ិ
ពសភពសកកទាំងមូលសាត ប់បហាញគ ប់តាមម្រពោះជាាា ស់ែា៏នអាំោចដែល
ម្ររង់បានកាំណត់ស ើងិ ស ើយម្របតសបតត សតាមការបហាញគ ប់របស់ម្ររង់។ិិ
សយងតាមខលមឹសារសនោះិ បហាញ នឱយសឃើនថាិ ឥសាល មគជឺាសាសន
សម្រាប់ចម្រកវាលទាំងមូលិ ពសីម្រពោះឥសាល មាននយ័ថាិ :«ិ ការសាត ប់
បហាញគ ប់ិការម្រពមចសោះចូលិការសគរពម្របតសបតត សតាមបរបញ្ជជ ិនសងការហម
ឃាត់របស់ម្ររង់សោយគា នការម្របដកកជាំទស់»ិ ែចូដែលអនកបានម្រជាប
ពខី្ជងសែើមម្រសាប់។ិ ម្រពោះអារសតយិ ម្រពោះចន្ទនទិ ដែនែសីាត ប់បហាញគ ប់តាមម្ររង់
។ិខយល់ិរកឹិពនល ឺិ ភាពងងតឹិនសងកសៅត សាត ប់បហាញគ ប់តាមម្ររង់។ិសែើមស ើ ិ
ែាិ សតវព នៈសាត ប់បហាញគ ប់តាមម្ររង់។ិ សូមបីដតមនសសសលសកកដែលមសន
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សាគ ល់ម្រពោះជាាា ស់របស់ខលួនិ ម្របដកកមសនម្រពមសជឿចាំសពោះម្ររង់ិ បែសសសធ
ចាំសពោះសញ្ជា ភសតតុាងរបស់ម្ររង់ិ ឬសគរពបូជាអនកសែសលងសម្រៅពមី្ររង់ិ
សគរពព សសរពរមួជាមួយម្ររង់ិ កខ៏លួនសគសៅដតសាត ប់បហាញគ ប់តាមម្ររង់
សោយសភាវគតសរបស់សគដែលម្ររង់បានបសងក ើតមក។ 
 សបើសសនជាអនកបានយល់ពបីញ្ជ សនោះិ ចូរនាំគន ពសនសតយសសងកតសលើ
បញ្ជ របស់មនសសសលសយើងវ សនមតង។ិ សយើងនងឹសឃើនថាិ មនសសសលសកក
កាំពសងម្រប មនងឹបញ្ជ ម្របទនម្របរង់ចាំននួពរីគ៖ឺ 
 រ១ី.ិ នសសសល័យពកីាំសណើ តដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ិ ម្ររង់បានបសងក ើត
មនសសសលកនងុនសសសល័យសនោះគកឺារសាត ប់បហាញគ ប់ិ ម្រពមចសោះចូលចាំសពោះអល់
សឡាោះ។ិ ការស្សកន់សពនចសតតនងឹការសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់ិ បូជា
ចាំសពោះម្ររង់។ិ មា៉ា ងសរៀតិ ស្សកន់នវូអវ ីដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់
សពវម្រពោះរយ័ថ្នសចាភាពិកសសលធម៌ាិនសងភាពសសាា ោះម្រតង់។ិ សលើសពសីនោះិ
សគសអប់សខព ើមចាំសពោះអវ ីដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ិ ម្ររង់មសនសពវម្រពោះរយ័ិ
ែចូជាអាំសពើអសចាភាពិអាំសពើអកសសលិអាំសពើឧម្រកសែាិ នសងអាំសពើអយសតត សធម៌ា។ិ
អវ ីៗដែលជាប់ពក់ពន័ធនងឹនសសសល័យសនោះែចូជាិការស្សកន់ម្ររពយសមបតត សិ
ស្សកន់ម្រគួសារិ ម្របពនធកូនិ ចាំណង់ចាំណូលចសតតម ូបអាហរិ នសងការ
សរៀបការានម្រគួសារ។ិ ការហាញរសែសលងៗសរៀតដែលទមទរឱយអវយវៈ
ថ្នខលួនម្របាណសធវ ើចលនតាមតនួររីបស់ខលួន។ិ 
 រពីរី.ិ បាំណងម្របាថាន ិ នសងជសម្រមើសរបស់មនសសសល។ិ ពសតោស់ិ អល់
សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបញ្ជូនពួកអនកនាំសារិ ស ើយម្ររង់បានម្របទន
ម្រពោះគមព ីរចសោះមកិ សែើមបីដវកដនករវាងសចាភាពិ នសងអសចាភាពិ ដបង
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ដចករវាងការចងអុលបហាញ និ នសងការវសងវងិ លអនសងអាម្រកក់។ិ ម្ររង់បាន
ម្របទនបដនថមសរៀតនវូបញ្ជា ិ នសងការយល់ែងឹសែើមបីឱយមនសសសលានចកខវុ ស
ស័យយល់ចាស់ពជីសម្រមើសរបស់ខលួន។ិ សបើសសនជាសគចង់សម្រជើសសរ ើសែលូវ
លអិគសឺគសែើរែលូវលអ។ិជាែលូវដែលនាំសគសឆព ោះសៅរកសចាភាពនសងការចងអុល
បហាញ ន។ិ សបើសសនជាសគចង់សម្រជើសសរ ើសែលូវអាម្រកក់គសឺគសែើរែលូវអាម្រកក់។ិ
ែលូវសនោះនងឹនាំសគសឆព ោះសៅរកអាំសពើអាម្រកក់ិនសងការវ សនសម នតរាយ។ 
 សបើសសនជាអនកម្រកស កសមើលសៅមនសសសលសកកសោយម្របការរមួីយិ
អនកនងឹសឃើនថាិ ពួកមនសសសលសកើតមកម្រតវូបងខាំឱយររួលយក។ិ សកើតមក
ច្ចាំបាច់ម្រតវូដតសគរពតាមគា នរសីគចសវសិែចូសតវសកកែថ្រសរៀត។ 
 សបើសសនជាសយើងម្រកស កសមើលម្របការរពីរីវ សនិ សយើងសឃើនថាិ
មនសសសលានសសរធ សសម្រជើសសរ ើសតាមបាំណងម្របាថាន របស់សគ។ិ ចង់កាល យជា
អនកមូសលីមឬជាអនកគា នជាំសនឿ។ិែចូម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٥سورة الإنسان:  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ           ىئ   چ 
ាននយ័ថាិ :«សគអាចកាល យជាអនកែងឹគសណិ នសងអាចកាល យជាអនករមសល
គសណ»។ 
 ស តសែសូចនោះិសរើបអនកម្របរោះសឃើនមនសសសលានពរីម្របសភរ៖ 
 មនសសសលម្របសភររី១ិ ជាមនសសសលដែលសាគ ល់ម្រពោះជាាា ស់ិ ម្ររង់ជា
អនកបសងក ើតរបូសគ។ិានជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់ិ ម្ររង់ជាសសតចិជាម្រពោះ
ដតមួយគត់ិ ដែលសគម្រតវូសគរពបូជា។ិ ម្របតសបតត សចាប់បញ្ាតត សរបស់ម្ររង់
កនងុពសភពជវី សតថ្នជសម្រមើសរបស់សគ។ិ ម្រពោះជាាា ស់បានបសងក ើតសគមកកនងុ
នសសសល័យដែលសគរពម្របតសបតត សតាមម្រពោះរបស់ខលួនិ សោយគា នការហាញកសរិ
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ម្របតសបតត សតាមការកាំណត់របស់ម្ររង់។ិ សនោះិ គជឺាលកខណៈរបស់អនកមូសលីម
ែស៏ពនលកខណៈិ ជួយបាំសពនបដនថមែល់ការចូលឥសាល មរបស់សគ។ិ ពសត
ោស់ិ ចាំសណោះែងឹរបស់សគកាល យជាសសម្រកតឹម្រតមឹម្រតវូិ ពសីម្រពោះសគសាគ ល់អ
ល់សឡាោះជាាា ស់ិ ជាអនកបសងក ើតរបូសគដែលម្ររង់បានបញ្ជូនពួកអនកនាំ
សារិ ស ើយម្ររង់បានម្របទនែល់សគនវូសមតថភាពចាំសណោះែងឹិ នសងការ
សសកាសរៀនសូម្រត។ិ សគបានកាល យជាមនសសសលដែលានបញ្ជា សសម្រកតឹិ នសង
គាំនសតម្រតមឹម្រតវូ។ិ ពសីម្រពោះខលួនសគបានបម្រញ្ជជ បចាំសណោះែងឹែល់គាំនសតរបស់
សគិ ស ើយសសម្រមចចសតតថាិ សគមសនសគរពបូជាសលើកដលងដតចាំសពោះអល់
សឡាោះជាាា ស់ដតមួយគត់ិ ដែលម្ររង់បានម្របទនែល់សគនវូសរពសកាស
លយថ្នការយល់ិ នសងានែវគីាំន សតទក់រងនងឹបញ្ជ សែសលងៗ។ិ សមត ីរបស់
សគកាល យជាម្រតមឹម្រតវូិ សពលពកយពសតិ ពសីម្រពោះឥ ូវសនោះិ សគមសនររួល
សាគ ល់ាា ស់ោសែសលងសម្រៅពាីា ស់ដតមួយគត់គអឺល់សឡាោះ។ិ ម្ររង់បាន
ម្របទនែល់របូសគនវូសមតថភាពិ សមត ីិ នសងការនសយយ។ិ ជវី សតរបស់សគ
ហក់បីែចូជាគា នសល់អវ ីសម្រៅពភីាពសរៀងម្រតង់សនោះស ើយ។ិ ពសីម្រពោះ
រាល់ជសម្រមើសរបស់សគិ គសឺគរពតាមចាប់បញ្ាតត សរបស់អល់សឡាោះ។ិ រវាង
របូសគិ នសងសតវសកកទាំងឡាយិគបឺានចងសមម្រតភីាពនងឹគន ។ិ ពសីម្រពោះ
សគពសាំបានសគរពបូជាិ សលើកដលងដតចាំសពោះអល់សឡាោះដែលម្របកប
សោយគតសបណឌ ស តិ ម្ររង់មហសពវញ្ាូ។ិ ម្ររង់ជាម្រពោះដែលានសតវសកក
ទាំងឡាយសាត ប់បហាញគ ប់ិ តាមម្រកតឹយម្រកមកាំណត់របស់ម្ររង់ិ ស ើយម្ររង់
បានបសងក ើតអវ ីៗទាំងអស់ជាែលម្របសយជនស៍ម្រាប់មនសសសលសកក។ 
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ធារុរិរននភារោា នជាំគនឿ 
 ែទុយពមីនសសសលម្របសភររី១គឺិ សៅានមនសសសលមួយម្របសភរសរៀតិ
សកើតមកសចោះសាត ប់បហាញគ ប់ិ ស ើយជវី សតរស់សៅរបស់សគសាត ប់បហាញគ ប់តាម
ម្រកតឹយម្រកមកាំណត់របស់ម្រពោះ។ិ ដតរបូសគមសនែងឹថាិ ខលួនឯងសាត ប់បហាញគ ប់ឬ
មសនយល់ពសីរឿងសនោះិ នសងមសនសាគ ល់ម្រពោះជាាា ស់របស់ខលួនដតមតង។ិ របូសគ
មសនានជាំសនឿចាំសពោះចាប់បញ្ាតត សរបស់ម្ររង់ិ ិ មសនម្របតសបតត សតាមពួកអនក
នាំសាររបស់ម្ររង់។ិ របូសគពសាំបានសម្របើចាំសណោះែងឹិ នសងបញ្ជា ដែលអល់
សឡាោះជាាា ស់បានម្របទនែល់របូសគសនោះិ សែើមបដីសវងយល់ពអីនកដែល
បានបសងក ើតរបូសគិ បសងក ើតឱយសគានម្រតសចៀកសាត ប់ិ ានដភនកសម្រាប់
សមើល។ិមសនដតប៉ាសសោណ ោះិសគដបរជាម្របដកកមសនម្រពមសជឿថាិានម្រពោះ។ិសគិ
ម្រកអឺតម្រករមមសនម្រពមសគរពបូជាចាំសពោះម្ររង់។ិ បែសសសធមសនម្រពមសគរ
ពម្របតសបតត សតាមចាប់បញ្ាតត សរបស់អល់សឡាោះិ ដែលម្ររង់បានម្របទនែល់
សគនវូការម្របតសបតត សិ ន សងជសម្រមើសែម៏្រតមឹម្រតវូថ្នកាតពវកសចាសែសលងៗកនងុជវី សត
របស់សគិឬសគសគរពព សសរពរមួជាមួយនងឹម្ររង់។ិ របូសគបែសសសធមសន
ម្រពមសជឿចាំសពោះសញ្ជា ភសតុតាងទាំងឡាយដែលបញ្ជជ ក់ពភីាពជាម្រពោះជា
ាា ស់ដតមួយគត់របស់ម្ររង់។ិ មនសសសលដែលានលកខណៈដបបសនោះិ គជឺា
មនសសសលដែលគា នជាំសនឿ។ិគា នជាំសនឿពកយអារា៉ាប់សៅថាិ«គូ វួ រិ(الكفر)»ិ
ាននយ័ថាិ:ិបសរបាាំងិឬម្រគប។ិែចូជាសគនសយយថាិ:ិ( بثوبهិدرعهិكفر )ិ
ាននយ័ថាិ :ិ សគពក់អាវម្រគបពសីលើអាវសម្រកាោះរបស់សគ។ិ ែចូគន ដែរិ
បសគគលកាស វៀរិ គជឺាបសគគលដែលបានបសរបាាំងនសសសល័យពកីាំសណើ តរបស់សគ
សោយភាពអវ សជាជ ិ នសងភាពលៃង់សលល ។ិ អនកែងឹចាស់ថាមនសសសលសកើតមក
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កនងុនសសសល័យឥសាល មិ ស ើយអវយវៈខលួនម្របាណរបស់សគមសនែាំសណើ រការិ
សលើកដលងដតតាមនសសសល័យឥសាល ម។ិ ពសភពសកកទាំងមូលកាំពសងែាំសណើ រ
ការសៅជសាំវ សនខលួនរបស់សគិ គែឺាំសណើ រការតាមម្រកតឹយម្រកមថ្នការសាត ប់
បហាញគ ប់។ិ កប៏៉ាសដនតមនសសសលបានសម្របើរបាាំងថ្នភាពអវ សជាជ ិ នសងភាពលៃង់សលល ិ
បាាំងម្រគបសលើចកខវុ សស័យដែលជានសសសល័យធមាជាតសិ នសងនសសសល័យរបស់ខលួនឯ
ង។ិអនកសឃើនថាិរបូសគមសនសម្របើកាល ាំងិគាំនសតិនសងចាំសណោះែងឹិ សែើមបីសធវ ើ
អវ ីសម្រៅការម្របឆាំងនងឹនសសសល័យពកីាំសណើ តរបស់ខលួនឯងសនោះស ើយ។ិ សគ
គា នយល់សឃើនអវ ីសម្រៅពកីារយល់ែទុយពនីសសសល័យសនោះិ នសងគា នការដសវង
រកអវ ីសម្រៅពកីាររារាាំងនសសសល័យសនោះស ើយ។ 
ិិិិិិិិិឥ ូវសនោះអនកអាចវាយតថ្មលសោយខលួនឯងនវូអវ ីដែលពួកអនកគា ន
ជាំសនឿកាំពសងសែើរែយសម្រកាយិ ទក់រងនងឹការវសងវងម្របាសច្ចកពសីចា
ភាពិនសងអាំសពើអយសតត សធម៌ាែច៏ាស់កស់។ 
 សាសនឥសាល មទមទរឱយអនកអនសវតតនវូកសចាការដែលមសនពសបាក។
វាជាកសចាការដែលហាញយស្សួលសម្រាប់អនកិ ដែលអល់សឡាោះម្របទនភាព
ហាញយស្សួលែល់របូសគ។ិ ឥសាល មិ គជឺាអវ ីដែលសៅកនងុចម្រកវាលទាំងមូល
កាំពសងែាំសណើ រការ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٨٥سورة آ ل معران:  چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 
ាននយ័ថាិ :«អវ ីៗដែលសៅសលើសមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់ិ នសងសៅសលើដែន
ែបីានចសោះចូលជាមួយម្ររង់។ិ ិ ជាការចសោះចូលសោយសា័ម្រគចសតតិ នសងសោយ
បងខាំចសតត»។ 
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 ឥសាល មជាសាសនរបស់អល់សឡាោះ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
 ٧٩سورة آ ل معران:   چ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ 

ាននយ័ថាិ:ិ«ពសតោស់ិសាសនដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ររួល
សាគ ល់គសឺាសនឥសាល ម»។ 
ិិិិិិិិឥសាល មគជឺាការម្របគល់ខលួនជូនអល់សឡាោះជាាា ស់។ិ ម្ររង់បានាន
ម្រពោះបនទលូថាិ :ិ «អវ ីៗដែលសៅសលើសមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់ិ នសងសៅសលើ
ដែនែបីានចសោះចូលជាមួយម្ររង់»។ 

 ٠٤آ ل معران:  سورة چ گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ដនមូហាំា៉ា ត់!ិ សបើសសនជាពួកាា ស់គមព ីរម្របដកកជាំទស់
ជាមួយអនកិ អាំពសីរឿងជាំសនឿឯកសរវៈិ បនទ ប់ពអីនកបានសលើកភសតុតាង
បហាញ នែល់ពួកសគ។ិ ចូរម្របាប់ពួកសគថាិ ខុ្ាំានសទធ ម្រជោះថាល ចាំសពោះអល់
សឡាោះដតមួយគត់។ិ ខុ្ាំមសនសគរពព សសរពរមួជាមួយនងឹម្ររង់ស ើយ។ិក៏
ែចូគន ដែរិពួកអនកានជាំសនឿដែលម្របតសបតត សតាមខុ្ាំ»។ 

ិម្របាកែោស់ិ ោពមូីហាំា៉ា ត់បានបកម្រសាយអាំពអីតថនយ័ថ្ន
ឥសាល មិសកកបានានម្របសាសនថ៍ាិ: 
قال النبي صلى هللا عليه وسلم : ) أن تسلم قلبك هلل وأن توجه وجهك هلل وأن تصلي 

  الصالة املكتوبة وتؤدي الزكاة املفروضة( صحيح ابن حبان

ាននយ័ថាិ:ិ«អនកម្រតវូម្របគល់ចសតតរបស់អនកជូនអល់សឡាោះជាាា ស់ិដបរ
មសខសៅរកអល់សឡាោះ(ានសទធ ម្រជោះថាល ចាំសពោះអល់សឡាោះ)ិ ថាវ យបងគាំ
ដែលសគបានកាំណត់ជាកាតពវកសចាិ នសងបរ សច្ចា គម្ររពយតាមកាតពវកសចាដែល
សគបានកាំណត់»។ិ 
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ិិិិិិិិានបសរសាន ក់មកសួរអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះថាិ សតើឥសាល ម
ជាអវី ិ គត់ានម្របសាសន៍ិ ថាិ :«ិ ែងួចសតតរបស់អនកម្របគល់ជូនអល់
សឡាោះិ សធវ ើឱយអនកមូសលីមានសសវតថ សភាពពកីារសបៀតសបៀនតាមិ រយៈសមតីិ
នសងថ្ែសជើងរបស់អនក»។ិ សគសួរថាិ :«ិ សតើអវ ីដែលម្របសសើរជាងសគសៅកនងុ
ឥសាល ម ិគត់បានតបវ សនថាិ :«ជាំសនឿ»។ិ សគសួរថាិ :«សតើជាំសនឿជាអវ ី »។ិ
គត់បានតបវ សនថាិ :«អនកម្រតវូដតានជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ ពួកសរវ
តាិ ម្រពោះគមព ីរិ ពួកអនកនាំសារិ នសងានជាំសនឿចាំសពោះការរស់ស ើងវ សន
បនទ ប់ពសីាល ប់»។ិមូហាំា៉ា ត់ដែលជាអនកនាំសារបានានម្របសាសនថ៍ាិ: 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 

 مسلم إن استطعت إليه سبيال ( صحيح

ាននយ័ថាិ:ិ«ឥសាល មិគមឺ្រតវូសច្ចា ថាិគា នម្រពោះជាាា ស់ដែលម្រតវូសគរព
សកាក រៈយ៉ា ងពសតម្របាកែិសលើកដលងដតអល់សឡាោះិស ើយសច្ចា ថាិមូហាំ
ា៉ា ត់ជាអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះ។ិ អនកម្រតវូម្របតសបតត សការថាវ យបងគាំិ
បរ សច្ចា គម្ររពយិបួសដខរ៉ាា៉ា  ទនិសធវ ើធមាយម្រតាសៅវ សហរកាក់ ពោះិសបើសសន
ជាអនកានលរធភាពសធវ ើែាំសណើ រ»។ិ 
អនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះបានានម្របសាសនស៍រៀតថាិ: 

( صحيح  المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: ) لنبي صلى اهلل عليه وسلم قال ا
 البخاري

ាននយ័ថាិ :ិ «អនកមូសលីមិ គជឺាអនកដែលសធវ ើឱយអនកមូសលីមទាំងឡាយ
ានសសវតថ សភាពពកីារសបៀតសបៀនតាមរយៈពកយសមតីិនសងថ្ែរបស់សគ»។ 
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ឥសាល មិ គជឺាសាសនដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ររួលសាគ ល់។ិ
ម្ររង់មសនររួលសាគ ល់សាសនែថ្ររបស់ពួកមនសសសលជាំនន់មសនិនសងជាំនន់
សម្រកាយ។ិពសតោស់ិពួកោពទីាំងអស់កាន់តាមសាសនឥសាល ម។ិអល់
សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

 ١٧يونس:  سورة   چٿ  ٿ  ٿ  

ាននយ័ថាិ :ិ មូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអនកនសទនសរឿងោពណួីសិ នសងសាសន៍
របស់សគម្របាប់ពួកអនកគា នជាំសនឿសៅា៉ា កកោះ។ិ ចូរអនករាំឭកចសោះិ ខណៈដែល
ណួសបាននសយយសៅកាន់សាសនរ៍បស់សគថាិ :ិ «ដនសាសនរ៍បស់ខុ្ាំ!ិ
សបើសសនជាការសាន ក់សៅរបស់ខុ្ាិំ ន សងការោស់សតឿនរាំឭករបស់ខុ្ាំចាំសពោះ
ពួកអនកិ សោយបហាញ នម្របាប់ពួកអនកអាំពអីាំណោះអាំោងិ នសងភសតុតាង
របស់ិ ិ អល់សឡាោះិ វាសធវ ើឱយពសបាកែល់ពួកអនកសនោះិ ែសូចនោះរបូខុ្ាំរ ាំពងឹនសង
រសកចសតតចាំសពោះអល់សឡាោះដតមួយគត់។ 

សៅកនងុបនទលូរបស់អល់សឡាោះថាិ: 
 ١٠يونس:  سورة چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ 

ាននយ័ថាិ :ិ «សគបហាញគ ប់ខុ្ាំឱយកាល យជាអនកដែលសគរពម្របតសបតត សតាម
ចាប់បញ្ាតត សរបស់ម្ររង់»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូអាំពោីពអីស ីម្រព សីមថាិ: 
 ٧٥٧البقرة:  سورة چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڻڱ  ڱ  ڱ    ں  ںچ 

ាននយ័ថាិ :ិ «ចូរអនករាំឭកចសោះិ ខណៈដែលម្រពោះជាាា ស់បានានម្រពោះ
បនទលូសៅកាន់សគថាិ :«ចូរម្របគល់ខលួនជូនាា ស់របស់ឯង»ិ ។ិ សគតបសៅ



 

    

182 

ម្រពោះជាាា ស់វ សនថាិ:ិ«ិខុ្ាំម្រពមម្របគល់ខលួនជូនម្រពោះជាាា ស់ថ្នសកលសក
កទាំងមូល»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសៅកាន់ោពមូីសាថាិ: 
 ٨٠يونس:  سورة چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ          ڻ  ڻ  چ 

ាននយ័ថាិ:ិមូសាបាននសយយថាិ:«ដនសាសនរ៍បស់ខុ្ាំ!ិសបើសសនជាពួក
អនកានជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ ចូរអនករាំពងឹសជឿរសកចសតតចាំសពោះអល់
សឡាោះិសបើសសនជាពួកអនកជាអនកមូសលីម»។ 

ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូទក់រងនងឹែាំណឹងរបស់
សយស ថូាិ: 

ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

 ٧٧٧املائدة:  سورة  چڭ  ۇ  

ាននយ័ថាិ :«ចូរអនករាំឭកពពីរជយ័របស់សយើងចាំសពោះអនកិ ខណៈដែល
សយើងបានម្រតាស់បនទលូសៅកាន់ពួកសាវក័របស់អនកឱយពួកសគានជាំសនឿ
ចាំសពោះឯកសរវភាពរបស់អល់សឡាោះិ នសងភាពកាល យជាោពរីបស់អនក។ិ
ពួកសគនសយយថាិ ពួកសយើងានជាំសនឿិ ស ើយចូរអនកសធវ ើសាកសលីថាិ ពួក
សយើងជាអនកមូសលីម»។ 

សាសនឥសាល មិែកស្សង់ចាប់បញ្ាតត សិ សគលជាំសនឿិនសងកបួនចាប់
សែសលងៗសចនពកីារម្រតាស់បនទលូរបស់អល់សឡាោះិ គគឺមព ីរអាល់គួរអានិ
នសងធមាបែសបតត សន សយមរបស់ោពមូីហាំា៉ា ត់។ិ ខុ្ាំសូមសសងខបអាំពគីមព ីរអា
ល់គួរអានិនសងធមាបែសបតត សន សយមម្រតមឹសនោះ។ិ 
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ឫេ្លន់ិងគ់ភរននឥស្លា ម 
រាល ប់របស់ពួកអនកកាន់សាសនសែសលងិ នសងលរធ សដែលសគបសងក ើត

ស ើងិគពួឺកសគនាំគន សគរពសលើកតសមក ើងគមព ីរដែលជាមរតកកនងុសាសន
របស់ពួកសគ។ិ គមព ីរសនោះិ សគបានសរសសរចងម្រកងតាាំងពសីម័យបសរាណ។
ជួនកាលមសនែងឹថាិ នរោជាអនកនសពនធពសតម្របាកែ។ិ មសនែងឹថាិ នរោ
ជាអនកបកដម្រប។ិមសនែងឹថាិិសគបាននសពនធសៅឆន ាំោសនោះស ើយ។ិគមព ីរ
ទាំងសនោះសរសសរសោយមនសសសលមួយម្រកសមដែលានលកខណៈសមបតត សរន់
សខាយិខវោះខ្ជតិានម សចាតាសកភលន់ិ នសងការសភលចភាល ាំងែចូមនសសសល
រូសៅែងដែរ។ 

ចាំដណកឯសាសនឥសាល មវ សនានលកខណៈពសសសសខសសពសីាសន
ែថ្រិ សោយដែអកសលើម្របភពពសតម្របាកែ(ការម្រតាស់បនទលូរបស់ម្រពោះ)គមព ីរ
អាល់គួរអាននសងធមាបែសបតត សន សយមរបស់ោពមូីហាំា៉ា ត់។ិ តសៅសនោះខុ្ាំ
សូមសធវ ើការពនយល់ដណនាំសោយសសងខបអាំពមី្របភពទាំងពរីែចូតសៅ៖ 

ក.គមព ីរអាល់គួរអានិ អនកបានម្រជាបរចួមកស ើយថាិ ឥសាល មគជឺា
សាសនរបស់អល់សឡាោះ។ិស តសែសូចនោះិអល់សឡាោះម្ររង់បានម្របទនគមព ីរ
អាល់គួរអានែល់អនកនាំសារ(មូហាំា៉ា ត់)របស់ម្ររង់ិ ជាការចងអុលបហាញ 
នសម្រាប់ពួកអនកដែលសកាតខ្ជល ច។ិ គមព ីរសនោះជាចាប់ធមានសញ្ាសម្រាប់
ពួកអនកមូសលីមិ ជាថាន ាំសម្រាប់ពាបាលែងួចសតតពួកអនកដែលម្ររង់ម្របាថាន
ចង់សពវម្រពោះរយ័ឱយគមព ីរសនោះកាល យជាថាន ាំពាបាលសម្រាប់ពួកសគ។ិមា៉ា ង
សរៀតិ ជាម្របរបីសម្រាប់ពួកអនកដែលអល់សឡាោះម្របាថាន ចង់ឱយពួកសគ
ររួលបាននវូភាពសជាគជយ័ិ នសងពនលរឺសាី។ិ គមព ីរសនោះិ ម្រគបែណត ប់សលើ
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ឫសគល់ដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានដតងតាាំងពួកអនកនាំសារ។
គមព ីរអាល់គួរអានពសាំដមនជាចាប់ដែលម្របឌសតសចនគមព ីរសែសលងៗស ើយ។ិ
ោពមូីហាំា៉ា ត់កព៏សាំដមនជាអនកនាំសារបសងក ើតែាសីចនពពួីកអនកនាំសារ
ទាំងសនោះដែរ។ិ ពសតោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានម្របទនគមព ីរស ូ ស វ
ែល់អស ីម្រព សីមិ ម្ររង់ម្របទនគមព ីរតាវរ៉ាតែល់មូសាិ ម្ររង់បានម្របទនគមព ីរ
 ាពួរែល់ោវតូិ ម្ររង់បានម្របទនគមព ីរអសញ្ជីលែល់ា៉ា សសី(សយស ូ)។ិ
គមព ីរទាំងសនោះគជឺាការម្រតាស់បនទលូរបស់អល់សឡាោះិ សៅកាន់ពួកោពី
នសងពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់។ិ ប៉ាសដនតគមព ីរដែលបានសលើកស ើងខ្ជងសលើ
បានបាត់បង់ភាគសម្រចើនិ សគដលងយកមកសសកាសរៀនសូម្រតិ ស ើយាន
ការដកដម្របិនសងផ្លល ស់បតូរសរៀតែង។ 

រឯីគមព ីរអាល់គួរអានវ សនអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ធានរកាការពរិ
ស ើយម្ររង់ច្ចត់រសកជាគមព ីរដែលម្រគបែណត ប់សលើគមព ីរទាំងឡាយិ នសង
លសបសច្ចលគមពីរមសនៗ។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

 ٠٨املائدة:  سورة                                                

ាននយ័ថាិ :ិ «ដនមូហាំា៉ា ត់!ិ សយើងបានម្របទនគមព ីរសនោះែល់ឯង
សោយសចាភាពិជាសាកសលីបញ្ជជ ក់ពភីាពម្រតមឹម្រតវូរបស់គមព ីរមសនៗ។ិ គមព ីរ
សនោះិគមឺកអាំពអីល់សឡាោះិបញ្ជជ ក់អាំពកីារដកដម្របទាំងឡាយិស ើយលសប
សច្ចលនវូចាប់មួយចាំននួដែលានកនងុគមព ីរមសនៗ»។ិ 

អល់សឡាោះបានសរៀបរាប់ម្របាប់ពគីមព ីរសនោះថាិ ជាគមព ីរដែលបក
ម្រសាយយ៉ា ងពសសាត រអាំពអីវ ីម្រគប់យ៉ា ង។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
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 ٨٩النحل:  سورة چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់ិ សយើងបានម្របទនគមព ីរមួយចាប់ែល់ឯងិ
ដែលបកម្រសាយយ៉ា ងពសសាត រពអីវ ីៗម្រគប់យ៉ា ង»។ិ 

គមព ីរសនោះជាការចងអុលបហាញ ននសងជាកតសីមតាត ។ិ ម្ររង់បានានម្រពោះ
បនទលូថាិ: 

 ٧٣١الأنعام:  سورة چی     ائې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ   چ
ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់ិ ការចងអុលបហាញ និ នសងការសមតាត ករសោមក
អាំពមី្រពោះជាាា ស់របស់ពួកអនក»។ិ 

គមព ីរសនោះចងអុលបហាញ នមនសសសលសៅរកអវ ីដែលសសម្រកតឹបាំែសត។ិ ម្ររង់
បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٩الإرساء:  سورة چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់ិ គមព ីរអាល់គួរអានចងអុលបហាញ នសៅរកអវ ី
ដែលសសម្រកតឹបាំែសត»។ 
ិ គមព ីរសនោះចងអុលបហាញ នមនសសសលសៅរកែលូវដែលសសម្រកតឹបាំែសត
សម្រាប់ម្រគប់កសចាការទាំងអស់កនងុជវី សតរស់សៅរបស់ពួកសគ។ 

គមព ីរអាល់គួរអានជានសមសតតសញ្ជា អមតៈសម្រាប់ោពមូីហាំា៉ា ត់
ានដចងអាំពសីញ្ជា ភសតុតាងដែលអមតៈមសនសាបសូនយរ ូតែល់ថ្ែៃបរ
សកក។ិ ពសតោស់ិ សញ្ជា ភសតុតាងិ នសងអចោរ សយភាពរបស់ពួកោពមីស
នៗែសតរលត់សៅិសៅសពលដែលពួកគត់សាល ប់កច្ចកសកកសយើងសនោះ។ិ
ចាំដណកគមព ីរអាល់គួរអានវ សនម្ររង់បានរកាជាសញ្ជា ភសតុតាងែអ៏មតៈ។ 
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គមព ីរអាល់គួរអានជាភសតុតាងែក៏ាំពូលិ នសងជានសមសតត សសញ្ាែអ៏សាា រយិ
ដែលអល់សឡាោះបានោក់កាំ សតចាំសពោះមនសសសលសកកឱយពួកសគនសពនធ
ឱយែចូិឬនសពនធឱយបាន១០ជាំពូកែចូនងឹគមព ីរសនោះិឬនសពនធឱយបាន១ជាំពូក
ែចូនងឹជាំពូកោមួយកនងុគមព ីរសនោះ។ិ ពួកសគអសមតថភាពិ ែបសតិ សមព ័នធ
លបោះថ្នគមព ីរសនោះសកើតសចនពតីអួកសលរិ នសងពកយនមួីយែសលាំចូលគន ។ិ មា៉ា ង
សរៀតិ ជាតសសាសនដ៍ែលសគបានបញ្ាុ ោះគមព ីរសនោះគជឺាតសសាសនដ៍ែលពូដក
ខ្ជងសវាហរសាស្រសតិនសងវចសីកាសលយ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ                ڭۓ  ڭ  ڭچ 

 ٥٨يونس:  سورة چۉ  ۉ   

ាននយ័ថាិ :ិ «ឬកពួ៏កសគនសយយថាិ គមព ីរសនោះមូហាំា៉ា ត់ម្របឌសតស ើង
សោយខលួនឯង ិ មូហាំា៉ា ត់ិ ចូរានម្របសាសនថ៍ាិ សូមនសពនធឱយបានមួយ
ជាំពូកែចូនងឹគមព ីរអាល់គួរអាន។ិ សូមពួកអនកអាំពវនវសៅពួកអនក
ដែលានសមតថភាពសម្រៅពអីល់សឡាោះិ ទាំងមនសសសលិ នសងបង់បត់ស 
ការគន សធវ ើិ សបើសសនជាការអោះអាងរបស់ពួកអនកម្រតមឹម្រតវូដមនសនោះ»។ 

សាកសលីរបស់គមព ីរអាល់គួរអានគឺិ គមព ីរសនោះជាការម្រតាស់បនទលូមក
អាំពអីល់សឡាោះ។ិ កនងុគមព ីរសនោះិ សពរសពនសោយែាំណឹងជាសម្រចើនសតីអាំពី
មនសសសលជាំនន់មសន។ិ មា៉ា ងសរៀតគមព ីរសនោះិ ម្របាប់អាំពមី្រពតឹត សការណ៍អនគតិ
ដែលបានសកើតស ើងជាក់ដសតងែចូការម្របាប់សនោះដមន។ិ ានដចងអាំពី
ចាំសណោះែងឹដែនកវ សរាសាស្រសតជាសម្រចើនដែលវ សរាសាស្រសតខលោះិ នសងពួកអនក
សសកាម្រសាវម្រជាវិ មសនទន់រកសឃើនិ សលើកដលងដតសៅសម័យបចាុបបនន
សនោះប៉ាសសោណ ោះ។ិ ជាសាកសលីរបស់គមព ីរអាល់គួរអានដែរិ គគឺមព ីរសនោះជាការ
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ម្រតាស់បនទលូអាំពអីល់សឡាោះជាាា ស់ម្របទនែល់ោពមូីហាំា៉ា ត់ិ ដែល
មសននងឹគត់ររួលគមព ីរសនោះិ សគមសនដែលែងឹថាិ គត់ធាល ប់ែងឹសរឿងសនោះិ
នសងមសនដែលនសទនទក់រងនងឹសរឿងសនោះទល់ដតសសាោះ។ិ អល់សឡាោះជា
ាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ    ڎچ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ 

 ٧٦يونس:  سورة چک  ک  ک    کڑ
ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអនកានម្របសាសនថ៍ាិ :«សបើសសនជាអល់
សឡាោះសពវម្រពោះរយ័មសនចង់ឱយខុ្ាំសចោះសូម្រតិ គខុ្ឺាំមសនសចោះសូម្រតគមព ីរសនោះឱយ
ពួកអនកសាត ប់សរ។ិពសតោស់ិខុ្ាំបានរស់សៅជាមួយពួកអនកអស់សពលរាប់
សសបឆន ាំមសននងឹខុ្ាំររួលការម្រតាស់បនទលូសនោះ។ិ សតើពួកអនកដែលម្រតសោះរ ស
ពសច្ចរោសរឿងសនោះសរ »។ 
ិ តាមពសតិ មូហាំា៉ា ត់ិ គជឺាអនកខរជនាន ក់។ិ គត់មសនសចោះអានិ មសន
សចោះសរសសរ។ិគត់មសនដែលអងគុយសរៀនពមីនសសសលច្ចស់ោាន ក់ិឬសរៀន
ជាមួយម្រគូអាច្ចរយោាន ក់ស ើយ។ិ ជាមួយសនោះគត់បានោក់កាំ សត
ចាំសពោះពួកកវ ីិ នសងអនកានសវាហរសាស្រសតទាំងឡាយឱយនសពនធិ ែចូនងឹអវ ី
ដែលគត់បាននាំមក។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

  چک  ک  ک   گ    کڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ ڌ  ڌ     ڎ چ 

 ٠٨العنكبوت:  سورة                                              
ាននយ័ថាិ :ិ «ពសីែ ើមមកមសននងឹសគបញ្ាុ ោះគមព ីរអាល់គួរអានែល់ឱយឯងិ
ឯងពសាំធាល ប់អាននសងសរសសរអកសលរនងឹថ្ែសាត ាំរបស់ឯងសរ។ិ សបើសសនជាឯង
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ធាល ប់អាននសងធាល ប់សរសសរដមនិ ពួកអនកបែសសសធទាំងសនោះចាស់ជានងឹ
សងសល័យចាំសពោះឯងជាមសនខ្ជន»។ 

បសរសអនកខរជនដែលសគបានពសពណ៌ានពលីកខណៈរបស់គត់កនងុ
គមព ីរតាវរ៉ាតិនសងអសញ្ជីលថាិគត់គជឺាអនកខរជនិមសនសចោះអានមសនសចោះសរ
សសរ។ិ ពួកបពវជសតសាសនម្រគសសតិ នសងសាសនជវ ីវបានមកជួបគត់ិ គឺ
ពួកអនកដែលានសសសសល់កបួនចាប់ខលោះៗកនងុគមព ីរតាវរ៉ាតនសងអសញ្ជីល។ិ
ពួកសគសួរគត់អាំពសីរឿងរា៉ាវដែលពួកសគដខវងសយបល់គន ិ ស ើយពួកសគ
សសាំឱយគត់កាត់កតចីាំសពោះអវ ីដែលពួកសគដខវងសយបល់គន ។ិ អល់សឡាោះជា
ាា ស់បានានម្រពោះបនទលូបញ្ជជ ក់ពែីាំណឹងរបស់គត់ិកនងុគមព ីរតាវរ៉ាតិនសង
អសញ្ជីលថាិ: 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ 

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڇ  ڇ 

 ٧٣١الأعراف:  سورة      چڈ  ڈ   ژ  

ាននយ័ថាិ :«ពួកអនកសែើរតាមអនកនាំសារជាោពអីនកខរជនាន ក់ិ
ដែលពួកសគម្របរោះសឃើនានសរសសរកនងុគមព ីរតាវរ៉ាតិ នសងអសញ្ជីល។ិ អនក
នាំសារាន ក់សនោះិ សម្របើឱយពួកសគសធវ ើលអ ិ នសងហមឃាត់ពួកសគពអីាំសពើអាម្រក
ក់។ិ សគបានអនសញ្ជា តចាំណីហឡាល់សម្រាប់ពួកសគិ ស ើយបានហម
ឃាត់ចាំសពោះពួកសគនវូចាំណីដែលមសនសាអ តានសមសរាគ»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ:ិ 
 ٨٣الإرساء:  سورة چ  وئ  وئ  ۇئچ 
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ាននយ័ថាិ:ិ«ពួកសគសួរអនកអាំពមី្រពលឹង»។ិ 
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

 ٨٥الكهف:  سورة چ  حئ   مئ  ىئ  يئچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពួកសគសួរអនកអាំពសីសតច សលសលសកើរដណន(សសតចអា សច
សង់)»។ 
  ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

 ١٦المنل:  سورة چجب  حب  خب       مب      ىب  يب  جت   حت    خت  مت  ىت  يت  جث   چ 
ាននយ័ថាិ:ិ«ពសតោស់ិគមព ីរអាល់គួរអាននសទនម្របាប់ពួកអាំបូរអស ីម្រសា
ដអលអាំពសីរឿងរា៉ាវភាគសម្រចើនដែលពួកសគដខវងសយបល់គន »។ 

ានបពវជសតម្រគសសតសាសនាន ក់សឈាា ោះអាម្របាហាំ វីលីបិ បានពា
យមសរសសរនសសកខបបរមួយសែើមបីបងខូចកសតានសភាពគមព ីរអាល់គួរអាន
។ិដតគត់ដបរអសមតថភាពិគត់សធវ ើមសនសកើតិស ើយគមព ីរអាល់គួរអានរមួ
ជាមួយភសតុតាងិ នសងអាំណោះអាំោងរបស់ខលួនបានបងខាំឱយរបូគត់ម្របកាស
ចសោះច្ចន់ររួលសាគ ល់ពកីារអសមតថភាពរបស់ខលួន។ិ គត់បានររួលសាគ
ល់ម្រពោះជាាា ស់ដែលបានបសងក ើតគត់ិ ស ើយបានម្របកាសខលួនចូលឥសាល
ម។ 

ិិសៅសពលដែលអនកឥសាល មាន ក់បានជូនគមព ីរអាល់គួរអានបកដម្រប
មួយចាប់ែល់សកកសជ វរយ៍ីឡានិជាបណឌ ស តជនជាតសអាសមរ សក។ិគត់
បានរកសឃើនថាិ គមព ីរអាល់គួរអាននសយយសៅកាន់ខលួនរបស់គត់ិ
ស ើយស ល្ ើយតបនងឹចមៃល់របស់គត់។ិ លសបបាំបាត់រនាំងដែលខណឌ ដចក
រវាងគត់នងឹខលួនឯង។ិគត់បាននសយយសរៀតថាិ:ិ«ិពសតោស់ិគមព ីរអា
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ល់គួរអានដែលអល់សឡាោះបានបញ្ាុោះមកសនោះិ ហក់បីែចូជាសាគ ល់ខលួន
របស់ខុ្ាំចាស់ជាងខុ្ាំសាគ ល់ខលួនឯង»។ិ ស តសអវ ីមសនអាច ិ សម្រពោះអនកដែល
បានម្របទនគមព ីរអាល់គួរអានចសោះមកិ គជឺាអនកដែលបានបសងក ើតមនសសសល។ិ
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧٠املكل:  سورة چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សតើម្រពោះដែលបានបសងក ើតិ ម្ររង់មសនែងឹលអសតលអន់ពសីតវ
សកករបស់ម្ររង់សរឬ »។ 
ិិិិសោយសារការអានគមព ីរអាល់គួរអានបកដម្របសនោះិសរើបគត់បានចូល
សាសនឥសាល ម។ិ សកកបាននសពនធសសៀវសៅដែលខុ្ាំបានែកស្សង់យក
មកបហាញ នបនត សចខ្ជងសលើសនោះ។ 

គមព ីរអាល់គួរអានានអវីៗម្រគប់យ៉ា ងិ ដែលមនសសសលសកកម្រតវូការ។ិ
គមព ីរសនោះានដចងអាំពឫីសគល់ដែនកម្ររសឹតីិ ន សងសគលជាំសនឿិ កបួនចាប់ិ
រាំនក់រាំនងិនសងម្រកមសីលធម៌ា។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٥٨الأنعام:  سورة چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សៅកនងុបញ្ជីម្រពោះលសខសតិ សយើងបានកត់ម្រតារសកទាំងអស់ិ
សោយពសាំបានរសកសច្ចលអវីមួយស ើយ»។ិ 
ិិិិិិិិកនងុគមព ីរសនោះានការអាំពវនវសៅរកជាំសនឿឯកសរវៈចាំសពោះអល់
សឡាោះជាាា ស់ដតមួយគត់។ិ ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសតីអាំពមី្រពោះនមិ
ម្រពោះលកខណៈសមបតត សិ ន សងរសងវ ើរបស់ម្ររង់។ិ ម្ររង់អាំពវនវសៅរកសសចរ សត
ភាពដែលពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារបាននាំមក។ិ ម្ររង់បានបញ្ជជ ក់ពី
ថ្ែៃរស់ស ើងវ សនិ ការតបសនងិ ការជាំនសាំជម្រមោះ។ិ ម្ររង់បានសលើកភសតុតាងិ
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នសងអាំណោះអាំោងបញ្ជជ ក់ពសីរឿងសនោះ។ិ ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូម្របាប់ពី
ែាំណឹងរបស់មនសសសលជាំនន់មសនិ នសងរណឌ កមាដែលពួកសគបានជួបិ ស ើយ
ររួលរងកនងុសកកសនោះិ ម្រពមទាំងទរសណកមាដែលកាំពសងដតរង់ច្ចាំពួកសគ
សៅថ្ែៃបរសកក។ 

កនងុគមព ីរសនោះដែរាននសមសតតសញ្ជា ិ ភសតុតាងិ នសងអាំណោះអាំោងជា
សម្រចើនដែលសធវ ើឱយពួកអនកម្របាជ្ានការភ្ាក់សែអ ើល។ិគមព ីរសនោះានសសពល
ភាពសម្រាប់ម្រគប់សម័យកាល។ិ ពួកអនកម្របាជ្បានសសកាម្រសាវម្រជាវ
សឃើនកនងុគមព ីរសនោះនវូម្របធានបរជាសម្រចើន។ិ ខុ្ាំនងឹសលើកឧទ រណ៍
ចាំននួបីដែលបហាញ នពរីបកគាំស ើនសនោះិ ស ើយឧទ រណ៍ទាំងបីសនោះ
ានែចូតសៅ៖ 

១.ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
ۈ   ٴۇ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى     ى    چ

 ٣٥الفرقان:  سورة  چائ  ائ  

ាននយ័ថាិ :ិ «ម្ររង់ជាម្រពោះដែលបានសធវ ើឱយសមសម្ររពរីម្របសពវគន ិ មួយ
រឹកសាបានឱជារសិ ស ើយមួយសរៀតរឹកថ្ម្របលវីង។ិ ម្ររង់សធវ ើឱយាន
ដែនខណឌ ដចករវាងសមសម្ររទាំងពរីមសនអាចម្រចបល់ចូលគន បានស ើយ»។ 
ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

ڱ  ڱ  ں    ڱک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱچ 

 ٠٤النور:  سورة چہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ    ہڻ      ۀ  ۀ ں  ڻ    ڻ  ڻ  
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ាននយ័ថាិ :ិ «ឬកស៏ភាពរបស់ពួកអនកគា នជាំសនឿហក់បីែចូជាភាព
សលា ងងតឹកនងុសមសម្ររែស៏ម្រៅម្រគបែណត ប់សោយរលក។ិ សៅពសីលើរលក
ានរលកិ ស ើយសលើរលកសនោះានពពក។ិ ភាពសលា ងងតឹម្រគបែណត ប់
ម្រតតួសលើគន ។ិ ម្របសសនសបើសគកថ្ែស ើងសលើិ សគពសតជាមសនអាចសមើល
សឃើនស ើយ។ិ អនកដែលអល់សឡាោះម្ររង់មសនម្របទនពនលែឺល់សគិ គសឺគ
គា នពនលសឺនោះស ើយ»។ 

សគបានែងឹជារូសៅថាិ សកកមូហាំា៉ា ត់មសនដែលសែើរសមសម្ររសរិ
ស ើយកនងុសម័យគត់ពសាំានមសធាបាយិ ឬសាភ រៈដែលជួយែគត់ែគង់
កនងុការសសកាម្រសាវម្រជាវពជីសម្រៅកនងុបាតសមសម្ររសនោះដែរ។ិ ែសូចនោះិ សតើ
ាននរោម្របាប់មូហាំា៉ា ត់ពចីាំសណោះែងឹទាំងសនោះិសម្រៅពអីល់សឡាោះ។ 

២.ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 ٧٠ -٧٠املؤمنون:  سورة چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭڭ  ڭ   ڭ
ាននយ័ថាិ :ិ «សយើងបានបសងក ើតអាោាំពធីាតសែឥីែាិ បនទ ប់មកសយើង
បសងក ើតកូនសៅរបស់សគសោយតាំណក់រកឹកាមបងកកាំសណើតកនងុសបូនែា៏ន
សសវតថ សភាព។ិ សយើងបានបសងក ើតតាំណក់រកឹកាមសនោះជាែសាំឈាមិ ស ើយ
បសងក ើតែសាំឈាមឱយសកើតជាែសាំសាច់។ិ សយើងបសងក ើតែសាំសាច់សនោះជា អ្ងឹិ
ស ើយសយើងបានបសងក ើតឱយានសាច់ែសោះម្រគប អ្ងឹទាំងសនោះ។ិ បនទ ប់មក
សយើងបសងក ើតសគិជាកាំសណើ តមួយសែសលងសរៀតសោយែលុ ាំវ សញ្ជា ណចូល។ិអល់
សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់មហបវរ។ិម្ររង់ជាអនកបសងក ើតែស៏សម្រកតឹឥតសខ្ជា ោះ»។ិិិ 
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ិិិិិពួកអនកម្របាជ្វ សរាសាស្រសតមសនបានម្រសាវម្រជាវរកសឃើនលមអ សតពី
ែាំោក់កាលថ្នការបងកកាំសណើ តសនោះសៅស ើយសរ។ិ ពួកសគសរើបដតរក
សឃើននសម័យបចាុបបននសនោះប៉ាសសោណ ោះ។ 

៣.ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
ىئ  ىئ  ی  ی    ىئۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ

الأنعام:  سورة چی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  خت   

٣٩ 
ាននយ័ថាិ :ិ «អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ានកូនសសាអាែ៌ាកាំបាាំងដែល
គា ននរោាន ក់ែងឹសរិ សលើកដលងដតម្ររង់។ិ ម្ររង់ែងឹពអីវ ីដែលសៅសលើ
សគកិ នសងសៅកនងុសមសម្ររ។ិ គា នសលឹកស ើោមួយម្រជសោះសលើកដលងដត
ម្ររង់ែងឹ។ិ គា នម្រគប់ធញ្ាជាតសោមួយឋ សតសៅសម្រកាមថ្ែទងងតឹថ្នដែនែីិ
ស ើយគា នអវ ីដែលស្សស់ិ នសងអវ ីដែលសៃួតស ើយិ សលើកដលងានច្ចរ
កនងុបញ្ជីម្រពោះលសខសតយ៉ា ងចាស់កស់»។ិ 

មនសសសលសកកពសាំដែលធាល ប់គសតពគីាំន សតែរូ៏លាំរូកយសនោះសរ។ិ សគ
មសនដែលគសតពសីរឿងសនោះិ នសងគា នសមតថភាពនងឹគសតពសីរឿងសនោះស ើយ។
ម្របសសនសបើជាានពួកអនកម្រសាវម្រជាវមួយម្រកសមពសនសតយសសងកតសលើកូនរសកខ
ជាតសមួយដែលសរើបនងឹែសោះិ ឬកស៏តវលអ សតអវ ីមួយិ ស ើយពួកសគសធវ ើការកត់
ម្រតាតាមអវីដែលពួកសគបានែងឹគពួឺកសយើងនាំគន សសៃើចសរសសើរចាំសពោះ
សរឿងសនោះសោយកនងុចសតតែងឹថាិ អវ ីដែលសៅកក់បាាំងពពួីកសគានសម្រចើន
ជាងអវីដែលពួកសគបានរកសឃើន។ 
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ពសតោស់សកកមូរសីបូកាយិ ជាអនកម្របាជ្បារាាំងាន ក់បានសធវ ើការ
សម្របៀបសធៀបរវាងគមព ីរតាវរ៉ាតិអសញ្ជីលិគមព ីរអាល់គួរអានិនសងអវ ីដែលសគ
បានសសកាម្រសាវម្រជាវរកសឃើនកនងុសម័យរាំសនើបទក់រងនងឹការបសងក ើត
សមឃបសងក ើតែីិ នសងការបសងក ើតមនសសសល។ិ សកកបានរកសឃើនថាិ របកគាំ
ស ើនបចាុបបននឯកភាពគន ជាមួយនងឹអវ ីដែលានដចងកនងុគមព ីរអាល់គួរ
អាន។ិឯចាំដណកគមព ីរតាវរ៉ាតិនសងអសញ្ជីលដែលានសៅកនងុសពលបចាុបបននិ
គសឺពរសពនសោយចាំសណោះែងឹខសសភាគសម្រចើនដែលសតីអាំពកីារបសងក ើត
សមឃិការបសងក ើតែីិ ការបសងក ើតមនសសសលិនសងសតវ។ 
ខ.ិធមាបែសបតត សន សយមរបស់ោពមូីហាំា៉ា ត់ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានម្របទនគមព ីរអាល់គួរអានែល់ោពមូី
ហាំា៉ា ត់ិ ស ើយម្ររង់បានម្របទនែល់គត់នវូអវ ីសែសលងសរៀតដែលែចូនងឹ
គមព ីសនោះដែរិ គធឺមាបែសបតត សន សយម(ស សណណ ោះ)ដែលបកម្រសាយនសងពនយល់
អាំពគីមព ីរអាល់គួរអាន។ិោពមូីហាំា៉ា ត់បានានម្របសាសនថ៍ាិ: 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) أال اني أوتيت القرآن ومثله معه ( مسند      

 اإلمام أحمد

ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានម្របទនគមព ីរអាល់គួរ
អានែល់ខុ្ាិំ ស ើយម្របទនអវីសែសលងសរៀតដែលស្សសែៀងនងឹគមព ីរសនោះ»។ិ 
ិិិិិិិិិពសតោស់អល់សឡាោះជាាា ស់បានអនសញ្ជា តឱយគត់សធវ ើការពនយល់
បកម្រសាយអាំពនីយ័សសចកតនី សងខលមឹសារសៅកនងុគមព ីរអាល់គួរអានជាលកខ
ណៈរូសៅិ សោយដ កិ នសងជាលកខណៈរមួ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 
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 ٠٠النحل:  سورة چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតម្របាកែោស់ិ សយើងបានម្របទនគមព ីរអាល់គួរអាន
ែល់អនកិ សែើមបីឱយអនកពនយល់បកម្រសាយម្របាប់មនសសសលសកកនវូអវ ីដែល
ម្ររង់បានម្របទនចសោះមកចាំសពោះពួកសគ។ិ សងឃឹមថាពួកសគម្រតសោះរ សោះ
ពសច្ចរោ»។ 

ធមាបែសបតត សន សយម(ស សណណ ោះ)ិ គជឺាម្របភពរ២ីថ្នឫសគល់របស់ឥសាល
ម។ិ គជឺាអវ ីដែលសគនសទនអាំពោីពមូីហាំា៉ា ត់ិ សោយានវ សធសីាស្រសត
នសទនែម៏្រតមឹម្រតវូិបនតបនទ ប់គន ិទាំងពកយសមត ីិរសងវ ើិ ការយល់ម្រពមិនសង
ការពណ៌ាន។ 

ធមាបែសបតត សន សយមកជ៏ាការម្រតាស់បនទលូរបស់អល់សឡាោះមកចាំសពោះ
អនកនាំសារ(មូហាំា៉ា ត់)ែងដែរ។ិ ពសីម្រពោះអនកនាំសារ(មូហាំា៉ា ត់)មសន
នសយយតាមមសនវ សតកករបស់គត់សនោះសរ។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានាន
ម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٣ - ٥النجم:  سورة چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڀ  ڀ   ڀ چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សគមសននសយយតាមសនវ សតកកសនោះសរ។ិតាមពសតគជឺាការ
ម្រតាស់បនទលូអាំពអីល់សឡាោះដែលម្ររង់បានម្របទនចសោះមក។ិ អនកដែល
បសម្រងៀនសគិគសឺរវតាដែលានអាំោចខ្ជល ាំងកាល »។ិ 

តាមពសតោពមូីហាំា៉ា ត់ែសលពវែាយម្របាប់មនសសសលតាមអវ ីដែលម្ររង់
បានបហាញគ ប់ដតប៉ាសសោណ ោះិែចូដែលម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٩الأحقاف:  سورة چڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ  ڻ  چ 
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ាននយ័ថាិ :ិ «អវ ីដែលខុ្ាំបហាញគ ប់សម្របើពួកអនកិ នសងអវ ីដែលខុ្ាំសធវ ើិ គា នសធវ ើ
តាមអវ ីសម្រៅពកីារម្រតាស់បនទលូរបស់អល់សឡាោះដែលម្ររង់បានម្រតាស់
បហាញគ ប់មកចាំសពោះខុ្ាំសនោះសរ។ិ ខុ្ាំគា នតនួរអីវ ីិ សម្រៅពជីាអនកោស់សតឿន
នសងសម្របៀនម្របសៅសនោះស ើយ»។ 

ធមាបែសបតត សន សយម(ស សណណ ោះ)ែស៏ាអ តសអាំបាំែសតសនោះិ គជឺាការអនសវតត
ជាក់ដសតងរបស់ឥសាល មទាំងដែនកចាប់ិជាំសនឿិការសគរពសកាក រៈិរាំនក់
រាំនងិ នសងសីលធម៌ា។ិ ោពមូីហាំា៉ា ត់អនសវតតនវូអវ ីដែលសគបានបហាញគ ប់
សម្របើចាំសពោះគត់ិ ស ើយគត់ពនយល់បកម្រសាយសរឿងសនោះិ ម្របាប់ែល់
មនសសសលសកកទាំងអស់។ិ គត់បានបហាញគ ប់សម្របើឱយមនសសសលសកកអនសវតត
ែចូដែលគត់អនវសតត។ិគត់បានានម្របសាសនថ៍ាិ: 

 قال النبي صلى هللا عليه وسلم : ) صلوا كما رأيتموني أصلي ( صحيح البخاري.   

ាននយ័ថាិ:«ចូរពួកអនកថាវ យបងគាំែចូដែលពួកអនកសឃើនខុ្ាំថាវ យបងគាំ»។ិ 
ជាការពសតោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បហាញគ ប់សម្របើពួកអនកានជាំសនឿ

ឱយយកគាំរតូាមោពមូីហាំា៉ា ត់ទាំងកាយវ សការិ នសងពកយសមត ីិ សែើមបីឱយ
ជាំសនឿរបស់ពួកសគសពនលកខណៈ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ىئ  ىئ  ىئ  ی               ی    وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ       چ 

 ٠٧الأحزاب:  سورة چی  ی          جئ   

ាននយ័ថាិ : «ម្របាកែោស់ិ ពួកអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះជាគាំរែូ ៏
ម្របសសើរបាំែសតសម្រាប់អនកដែលានសងឃឹមចាំសពោះអល់សឡាោះនសងថ្ែៃបរ
សកកិស ើយសូម្រតធម៌ារ ាំឭកចាំសពោះអល់សឡាោះយ៉ា ងសម្រចើនជារបីាំែសត»។ិ 
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ពួកស ការែីម៏្របថ្ពរបស់ោពមូីហាំា៉ា ត់ិ បានពាំនាំសមត ីិ នសងរ
សងវ ើរបស់គត់មកឱយពួកអនកជាំនន់សម្រកាយ។ិពួកជាំនន់សនោះិកប៏ញ្ជូនមក
ឱយពួកជាំនន់សម្រកាយៗមកសរៀត។ិ បនទ ប់មកសគកត់ម្រតាោក់កនងុកាំណត់
ម្រតាធមាបែសបតត សន សយម។ិ ពសតោស់ិ ពួកអនកចមលងធមាបែសបតត សន សយមទាំង
សនោះបានោក់ល័កខខណ័ឌ យ៉ា ងតងឹរងឹចាំសពោះអនកដែលបាននសទនអាំពគីត់
។ិពួកសគទមទរឱយពួកអនកដែលររួលយកពគីត់គជឺាអនកដែលរស់សៅ
កនងុសម័យគត់សែើមបីឱយសសចកតសីយងទាំងឡាយរបស់ពួកអនកនសទន
ទាំងសនោះសយងផ្លទ ល់សៅនងឹអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះ។ិ មា៉ា ងសរៀតិ
ពួកអនកដែលជាម្របភពថ្នការនាំនសទនសនោះិ ច្ចាំបាច់ម្រតវូដតជាមនសសសល
ដែលសគរសកចសតតបាំែសតិ ម្របកាន់នវូភាពយសតត សធម៌ាិ សរៀងម្រតង់ិ នសងសសាា ោះ
ម្រតង់។ 

ែចូដែលបានសលើកស ើងកនលងមកិធមាបែសបតត សន សយមិគជឺាការអនស
វតតជាក់ដសតងសម្រាប់ឥសាល មិ ស ើយកជ៏ាការពនយល់បកម្រសាយអាំពគីមព ីរ
អាល់គួរអានិ នសងវាកយខណឌ ដែលានកនងុគមព ីរសនោះែងដែរ។ិ ជួនកាល
បាំណកម្រសាយជាលកខណៈរមួថ្នកបួនចាប់ទាំងឡាយ។ិជួនកាលោពមូី
ហាំា៉ា ត់បកម្រសាយអវីដែលសគម្របទនចសោះមកសនោះជាពកយសមតីិ ជាកាយ
វ សការិ ស ើយជួនខលោះសរៀតបកម្រសាយទាំងពរីរមួគន ដតមតង។ិ ធមាបែសបតត ស
ន សយមខលោះានភាពឯករាជយពគីមព ីរអាល់គួរអានិ សោយការពនយល់បក
ម្រសាយពកីបួនចាប់ិនសងការបញ្ាតតចាប់សែសលងៗ។ 

ច្ចាំបាច់ម្រតវូានជាំសនឿចាំសពោះគមព ីរអាល់គួរអានិ នសងធមាបែសបតត ស
ន សយមថាិ ជាម្របភពមូលោា នពរីសៅកនងុសាសនឥសាល មិ ដែលម្រតវូដត
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ម្របតសបតត សតាមិ នសងជាឯកសារសយង។ិ ម្រតវូម្របតសបតត សតាមការបហាញគ ប់សម្របើ
ដែលានដចងកនងុម្របភពទាំងពរីិ នសងម្រតវូដតសជៀសវាងពអីវ ីដែលម្របភព
ទាំងពរីបានហមឃាត់។ិ ម្រតវូានជាំសនឿចាំសពោះែាំណឹងដែលសចនពី
ម្របភពទាំងពរីិ ានជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះនមិ ម្រពោះលកខណៈសមបតត សិ ម្រពោះរ
សងវ ើិ ន សងអវ ីដែលអល់សឡាោះបានសនាសម្រាប់ពួកអនកានជាំសនឿិ នសងអវ ី
ដែលិ ម្ររង់បានគាំរាមកាំដ ងចាំសពោះពួកអនកគា នជាំសនឿិ ដែលានដចង
កនងុម្របភពទាំងពរីសនោះ។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

 ٦٣النساء:  سورة چائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   
ាននយ័ថាិ :ិ «សូមសបែចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់របស់ឯងិ ពួកសគពសាំទន់
ានជាំសនឿសរិ លសោះម្រតាដតពួកសគយកជសាល ោះរបស់ពួកសគមកឱយឯងកាត់
សសចកត។ីិ បនទ ប់មកិ ពួកសគគា នការសរើសទល់ចសងអៀតចសតតចាំសពោះអវ ី
ដែលឯងបានសសម្រមចិ ស ើយពួកសគម្រពមររួលិ សោយសសចកតសីគរព
ម្របតសបតត ស»។ 
ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ١احلرش:  سورة چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «អវ ីដែលអនកនាំសារបាននាំមកឱយពួកអនកិ ចូរពួកអនក
ររួលយកចសោះិ ស ើយអវ ីដែលសគហមឃាត់ចាំសពោះពួកអនកិ ចូរពួកអនក
បញ្ឈប់វាភាល ម»។ 

បនទ ប់ពបីានពនយល់ដណនាំពមី្របភពថ្នសាសនសនោះិ សយើងសូម
សលើកស ើងអាំពមូីលោា នម្រគោឹះទាំងបីថ្នសាសនឥសាល មគឺិ ឥសាល មិ ជាំសនឿិ
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នសងកសសលធម៌ា(សអៀសសាន)។ិ សយើងនងឹបកម្រសាយសសងខបអាំពសីគល
ការណ៍ម្រគោឹះថ្នឋាននសម្រកមទាំងសនោះ។ 
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ឋានានុគក្មស្លេនា 
រី១ ឥស្លា ម 

គោលការណ៍មូលដ្ឋា នចាំននួគរ ាំននឥស្លា ម្ឺ 
ពកយសច្ចា ទាំងពរីិការថាវ យបងគាំិការបរ សច្ចា គម្ររពយសមបតត សិ បួសិនសងការ
សធវ ើធមាយម្រតា។ 
ពកយសច្ចា ទាំងពរី៖ិគជឺាពកយសច្ចា ដែលសពលថាិគា នម្រពោះជាាា ស់សរិ
សលើកដលងដតអល់សឡាោះិ ស ើយសច្ចា ថាិ មូហាំា៉ា ត់ជាអនកនាំសាររបស់
អល់សឡាោះ។ 
 អតថនយ័ថ្នពកយថាិ «គា នម្រពោះជាាា ស់ិ សលើកដលងដតអល់សឡាោះ»ិ
គគឺា នម្រពោះដែលម្រតូវសគសគរពសកាក រៈយ៉ា ងពសតម្របាកែសៅសលើភពដែនែី
សនោះិ នសងសៅសលើសមឃិ សលើកដលងដតអល់សឡាោះដតមួយគត់។ិ ម្ររង់គជឺា
ម្រពោះពសតិ ស ើយម្រពោះសែសលងសម្រៅពមី្ររង់សសរធដតសាឃៈ។ិ ច្ចាំបាច់ម្រតវូដត
ានសទធ ម្រជោះថាល កនងុការសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះដតមួយគត់។ិ
ម្រតវូបែសសសធការសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្រពោះែថ្រសម្រៅពមី្ររង់។ិ អនកដែល
សពលពកយសនោះពសាំទន់ររួលបានម្របសយជនស៍នោះសរិ លសោះម្រតាដតបាន
សសម្រមចពរីម្របការែចូខ្ជងសម្រកាម៖ 

រ១ី.ិ សពលពកយិ «ិគា នម្រពោះជាាា ស់ិ សលើកដលងដតអល់សឡាោះ»
សចនពជីាំសនឿកនងុចសតតិ ានការយល់ែងឹិ ានជាំសនឿិ នសងសោយសសចកត ី
ស្សកន់សពនចសតត។ 

រ២ី.ិបែសសសធិមសនម្រពមសជឿចាំសពោះអវ ីដែលសគសគរពបូជាសែសលងពី
អល់សឡាោះ។ិ ចាំសពោះអនកដែលបានសពលពកយសច្ចា សនោះិ ស ើយពសាំបាន
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បែសសសធចាំសពោះអវ ីសែសលងិ ដែលសគសគរពបូជាសម្រៅពអីល់សឡាោះសនោះិ
ពកយសពលរបស់សគពសាំទន់ានម្របសយជនស៍ម្រាប់របូសគសនោះសរ។ 

អតថនយ័ថ្នពកយសច្ចា ថា«មូហាំា៉ា ត់ជាអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះ
»ិ គមឺ្រតវូម្របតសបតត សនវូអវ ីដែលគត់បានបហាញគ ប់សម្របើិ ស ើយសជឿជាក់នវូអវ ី
ដែលគត់បានម្របាប់។ិ សជៀសវាងពអីវ ីដែលគត់បានហមឃាត់ិ នសងសអប់
សខព ើម។ិ មសនម្រតវូសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់សឡាោះិ សលើកដលងដតអវ ីដែល
គត់បានបហាញគ ប់សម្របើ។ិមា៉ា ងសរៀតិច្ចាំបាច់ម្រតវូដសវងយល់ិនសងានជាំសនឿ
ថាិ មូហាំា៉ា ត់ជាអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះសម្រាប់មនសសសលសកកទាំង
មូល។ិ គត់គជឺាខុ្ាំបសម្រមើរបស់ម្រពោះ។ិ ពសាំម្រតូវសគរពបូជាចាំសពោះគត់សនោះ
សរ។ិ គត់គជឺាអនកនាំសារដែលសគពសាំម្រតវូបែសសសធសនោះសរ។ិ កប៏៉ាសដនតម្រតវូ
សាត ប់បហាញគ ប់ិ នសងម្របតសបតត សតាម។ិ ជនោម្របតសបតត សតាមគត់ិ គជឺនសនោះ
នងឹបានចូលឋានសួគ៌ិា ស ើយជនោសលាើសចាំសពោះគត់ិជនសនោះនងឹចូល
នរក។ិម្រតវូែងឹនសងានជាំសនឿថាិបញ្ាតត សចាប់ទក់រងនងឹសគលជាំសនឿិឬ
ទក់រងនងឹរសបៀបរបបថ្នការសគរពសកាក រៈដែលអល់សឡាោះម្ររង់បាន
បហាញគ ប់សម្របើិ ឬទក់រងនងឹម្របពន័ធចាប់ិ នតីសម្របតសបតត សិ ឬនតីសបញ្ាតត សិ ឬ
ទក់រងនងឹដែនកសីលធម៌ាិ ឬទក់រងនងឹការកសាងម្រគួសារិ ឬទក់រង
នងឹបញ្ាតត សចាប់ហមិ ឬអនសញ្ជា តិ ច្ចាំបាច់ម្រតវូដតតាមរយៈមូហាំា៉ា ត់ិ
ពសីម្រពោះគត់គជឺាអនកដែលានតនួរីែសលពវែាយពកីបួនចាប់ឥសាល ម។ 
ការថាវ យបងគាំ៖ិការថាវ យបងគាំិគជឺាសគលការណ៍ម្រគោឹះរពីរីថ្នមូលោា នម្រគោឹះ
ឥសាល ម។ិ តាមពសតិ វាគសឺសរម្រគោឹះថ្នឥសាល មិ សម្រពោះវាជាចាំណងទក់រង
រវាងមនសសសលសកកនងឹម្រពោះជាាា ស់របស់សគ។ិ ការសគរពែដែលៗចាំននួ
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ម្របាាំែងកនងុមួយថ្ែៃ។ិ ការថាវ យបងគាំសនោះិ ជួយសាត រជាំសនឿរបស់សគស ើង
វ សនិ ជម្រមោះសាអ តែងួចសតតិ នសងកដមអលថ្នបាបកមា។ិ ការថាវ យបងគាំសនោះក៏
អាចការពររបូសគពអីាំសពើអបាយមសខិ នសងអាំសពើបាបទាំងឡាយ។ិ សៅ
សពលម្រពកឹម្រពលឹមដែលសគសម្រកាកពែីាំសណកិ សគអនសវតតការថាវ យបងគាំ
ចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់របស់ខលួនសោយសសចកតមី្រជោះថាល សាអ តសអាំិ មសននងឹសគ
សចនសៅបាំសពនកសចាការចសញ្ា ឹមជវី សតិ បនទ ប់ពសីគបានថាវ យបងគាំសលើក
តសមក ើងម្រពោះជាាា ស់របស់សគ។ិ សគបានររួលសាគ ល់ម្ររង់ជាម្រពោះដែលសគ
ម្រតវូសគរពសកាក រៈិ បួងសួងសសាំជាំនយួិ នសងសសាំការចងអុលបហាញ ន។ិ សគបានិ
សាត រស ើងវ សននវូចាំណងថ្នការសគរពម្របតសបតត សិ ន សងការសកាក រៈសោយ
ការឱនម្រកាបិ សងើប រិ នសងលាំឱនកាយសគរពែដែលៗសរៀងរាល់ថ្ែៃិ
ចាំននួម្របាាំែងកនងុមួយថ្ែៃ។ិការម្របតសបតត សថាវ យបងគាំសនោះិច្ចាំបាច់ម្រតវូសាអ តសអាំ
ទាំងចសតតគាំន សតិខលួនម្របាណិសសមលៀកបាំពក់ិនសងកដនលងថាវ យបងគាំ។ិអនកមូសលី
មម្រតវូម្របតសបតត សការថាវ យបងគាំរមួជាម្រកសមជាមួយនងឹបងបអូនមូសលីមែថ្រ
សរៀតិ ឧរទ សសែល់ម្រពោះជាាា ស់របស់ពួកសគ។ិ ពួកសគទាំងអស់គន ដបរមសខ
តម្រមង់សៅវ សហរកាក់ ពោះ។ិ ការថាវ យបងគាំម្រតវូបានសរៀបចាំជារសបៀបមួយ
សពនលកខណៈិលអម្របសសើរិដែលមនសសសលម្របតសបតត សថាវ យែល់ម្រពោះដែលបាន
បសងក ើតរបូសគ។ិ ការថាវ យបងគាំសនោះរមួានការសលើកតសមក ើងចាំសពោះម្ររង់
សោយការសូម្រតិកាយវ សការិអវយវៈិកាលិវ សញ្ជា ណិនសងខលួនម្របាណទាំង
មូល។ិខលួនម្របាណទាំងមូលានចាំដណកកនងុការថាវ យបងគាំសនោះ។ិ 

វ សញ្ជា ណិ អវយវៈិ ខលួនម្របាណទាំងមូលររួលបានចាំដណកកនងុការ
ម្របតសបតត សចាំសពោះអល់សឡាោះិ ស ើយចសតតកា៏នចាំដណកែងដែរ។ិ ការ
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សគរពសកាក រៈរមួានសសចកតសីរសសើរិការែងឹគសណិកាសលើកតសមក ើងិការ
សលើកតសមក ើងម្រពោះកសតត សនមរបស់ម្ររង់ិ សពលពកយសច្ចា សោយសសាា ោះម្រតង់ិ
សូម្រតគមព ីរអាល់គួរអានិ ការសម្រកាក រម្របតសបតត សចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់កនងុ
នមជាខុ្ាំបសម្រមើិដែលបនទ បខលួនិឱនលាំសទនិសាត ប់បហាញគ ប់ចាំសពោះម្រពោះជា
ាា ស់ិដែលម្ររង់ជាអនកម្រគប់ម្រគងិនសងច្ចត់ដចង។ិមា៉ា ងសរៀតិកនងុសពល
កាំពសង រម្របតសបតត សសនោះិ ច្ចាំបាច់ម្រតវូបួងសួងអងវរករិ នសងសគរពបូជា
ចាំសពោះម្ររង់។ិបនទ បខលួនិឱនសគរពិម្រកាបសគរពិនសងអងគុយសោយសស
ចកតសីគរពសកាតខ្ជល ចិសាឹងសាា ធិសែើមបីសលើកតសមក ើងចាំសពោះម្ររង់ិស ើយឱ
នលាំសទនចាំសពោះម្រពោះសតជានសភាពរបស់ម្ររង់។ិការម្របតសបតត សសនោះនាំឱយចសតត
របស់សគរន់ភលន់ិ ខលួនម្របាណរបស់សគឱនលាំសទនិ ស ើយឥរ សយបែខលួន
ម្របាណរបស់សគស្សគត់ស្សគាំ។ិ បនទ ប់មកិ សគបញ្ាប់ការថាវ យបងគាំរបស់
សគសោយសសចកតសីរសសើរិ នសងែងឹគសណចាំសពោះអល់សឡាោះិ ម្រពមទាំងជូន
ពរសសរសួីសតីសកើតានចាំសពោះោពមូីហាំា៉ា ត់។ិ បនទ ប់មកសរៀតបួងសួង
សសាំពអីល់សឡាោះិ សូមម្ររង់សមតាត ម្របទនែល់របូសគនវូកសសលធម៌ាទាំងកនងុ
សកកយ៍ីសនោះិនសងបរសកក។ 
ការបរ សច្ចា គម្ររពយ៖ិការបរ សច្ចា គម្ររពយិ គជឺាសគលការណ៍ម្រគោឹះរបីីថ្នឥសាល
ម។ិ ច្ចាំបាច់សលើអនកមូសលីមដែលានម្ររពយសមបតត សធរូធារិ ម្រតវូបរ សច្ចា គ
ម្ររពយមួយចាំដណកតចូបាំែសតិ សែើមបីដចកជូនែល់អនកររី័លម្រកិ ខវោះខ្ជតិ
នសងអនកែថ្រសរៀតដែលចាប់អនសញ្ជា តឱយដចកជូនែល់ពួកសគ។ 
 ច្ចាំបាច់សលើអនកមូសលីមិ ដែលដចកម្ររពយបរ សច្ចា គែល់អនកដែលាន
សសរធ សររួលសនោះិ សោយសទធ ម្រជោះថាល ិ នសងសោយសសរធចសតត។ិ មសនម្រតវូ
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នសយយរាំសលើកគសណិ នសងនសយយពកយមសសាែល់អនកទាំងសនោះស ើយ។ិ
ច្ចាំបាច់ម្រតវូបរ សច្ចា គម្ររពយកនងុបាំណងចង់បានែលបសណយពអីល់សឡាោះជា
ាា ស់ិពសាំដមនចង់បានម្របសយជន៍ិ ឬសគសណពមីនសសសលសកកសនោះស ើយ។ិ
ម្រតវូបរ សច្ចា គសោយសទធ ម្រជោះថាល ចាំសពោះអល់សឡាោះិ មសនដមនចង់បានមសខ
ាត់ិនសងសករ តិ៍សឈាា ោះសនោះសរ។ 
 ការបរ សច្ចា គម្ររពយនាំមកនវូពរជយ័ិ សធវ ើលអិនសងយល់ចសតតអនកម្រកិអនក
ខវោះខ្ជតិកស ាំឱយានភាពសៅ ាងិនសងការម្រចដណនឈាន នសី។ិមា៉ា ងសរៀត
សបើសសនពួកអនកានមសនសអើសពើចាំសពោះពួកសគសនោះិ ពួកសគនងឹសៅសសាំទន
ពអីនកែថ្រិ គា នការអាណសតអាសូរែល់ពួកសគិ សធវ ើឱយពួកសគររួលរងនវូ
សម្រគោះអត់ឃាល និខវោះខ្ជតមសនខ្ជនិ។ិការបរ សច្ចា គម្ររពយិគជឺាការម្របកាន់នវូ
លកខណសមបតត សសបបសរសិានចសតតរូកយសចោះគសតគូរពអីនកែថ្រិានការ
លោះបង់ិ នសងអាណសតអាសូរែល់ពួកសគ។ិ ជម្រមោះសាអ តខលួនពលីកខណៈរ សោះ
កាំោន់ិ សឃារសៅិ គា នចសតតអាណស តអាសូរ។ិ ការបរ សច្ចា គម្ររពយនាំឱយ
អនកមូសលីមសចោះសាមគគគីន ិ អនកានសចោះអាណសតអាសូរែល់អនកម្រក។ិ កនងុ
សងគមដលងានវណណ ៈមនសសសលម្រករសគ៌ាតិ អនកជាំពក់បាំណស លវណ័ត កិ នសងអនក
ែាំសណើ រោច់សដងវងគា នរពីងឹ។ 
បួស៖ិ បួសកនងុដខរ៉ាា៉ា  ទនច្ចប់ពសីសតារសណរ ូតែល់ថ្ែៃលសច។ិអនកបួស
ម្រតវូតមពកីារររួលទនិ ការរមួែាំសណកិ ិ សោយសសចកតសីគរពសកាក រៈ
ចាំសពោះអល់សឡាោះជាាា ស់ិ។ិរកាការពរខលួនអាំពកីាមតោ ។ិពសតោស់ិ
អល់សឡាោះជាាា ស់បានសម្រាលការបួសសនោះចាំសពោះអនកជមៃ ឺិ អនកែាំសណើ រិ
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ស្រសតីានថ្ែទសពោះិស្រសតីានរែវូិនសងស្រសតីដែលសរើប ល្ងរសនលរចួ។ិពួកសគាន
ក់ៗានចាប់ពសសសសសម្រាប់អនសវតត។ 
 កនងុដខសនោះអនកមូសលីមម្រតវូបញ្ឈប់កាមតោ របស់ខលួន។ិ រួមជាមួយ
នងឹការម្របតសបតត សសនោះិ អនកមូសលីមច្ចកសចនពភីាពជាមនសសសលសកកាន
បាបកមាិសៅរកភាពជាសរវតាដែលសៅជសតម្រពោះជាាា ស់។ិអនកបួសកាំពសង
តាាំងខលួនជាបសគគលដែលលោះបង់ិ មសនម្រតវូការសកកយ៍ីិ ចង់បានដតការ
សពវម្រពោះរយ័របស់អល់សឡាោះជាាា ស់ដតប៉ាសសោណ ោះ។ 
 បួសនាំឱយែងួចសតតានជវី សតិ លោះបង់ភាពសកភលន់កនងុសកកយ៍ីិ
សពនចសតតនងឹការម្របទនរបស់អល់សឡាោះ។ិ បួសជួយរាំឭកពួកអនកានឱយ
សចោះគសតគូរែល់ពួកអនកម្រកមី្រកិនសងសាថ នភាពរស់សៅរបស់ពួកសគ។ិបួសសធវ ើ
ឱយែងួចសតតរបស់ពួកអនកានសចោះអាណសតអាសូរែល់ពួកអនកម្រកិ ស ើយ
ែងឹថាិ ខលួនឯងកាំពសងឋសតកនងុពរជយ័របស់អល់សឡាោះែធ៏ាំសធងិ សែើមបីឱយ
សគបសងក ើននវូការែងឹគសណរបស់សគចាំសពោះម្ររង់។ិ 
 បួសជម្រមោះសាអ តែលូវចសតតិ ជួយតម្រមង់ចសតតសៅរកការសកាតខ្ជល ច
ចាំសពោះអល់សឡាោះ។ិ បួសសធវ ើឱយបសគគលិ នសងសងគមានអារមាណ៍ែងឹពកីារ
ឃាល ាំសមើលរបស់អល់សឡាោះទាំងកនងុរាីនសសវតថ សភាពិនសងសពលានសម្រគោះ
ថាន ក់ិ ទាំងសៅរកីាំបាាំងិ នសងសៅរសីាធារណៈ។ិ សងគមទាំងមូលរស់សៅ
សពនមួយដខសោយរកាការសគរពម្របតសបតត សសនោះិ នសងសធវ ើឱយាន
អារមាណ៍ែងឹអាំពកីារឃាល ាំសមើលរបស់អល់សឡាោះិ ស ើយជាំរសនឱយកាន់ដត
សកាតខ្ជល ចចាំសពោះអល់សឡាោះិ ានជាំសនឿចាំសពោះម្ររង់ិ នសងានជាំសនឿ
ចាំសពោះថ្ែៃបរសកក។ិានជាំសនឿសជឿជាក់ថាិអល់សឡាោះែងឹម្រជាបពអីាែ៌ា
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កាំបាាំងិ នសងអវ ីដែលអាែ៌ាកាំបាាំងបាំែសត។ិ សគានជាំសនឿជាក់យ៉ា ងចាស់ថាិ
ថ្ែៃោមួយបសគគលម្រគប់របូនងឹសៅ រសៅចាំសពោះម្រពោះភន័្ទកតម្រពោះជាាា ស់។ិ
ម្ររង់នងឹសួរអាំពកីារម្របតសបតត សរបស់សគម្រគប់យ៉ា ងទាំងតចូិទាំងធាិំ ។ 
ធមាយម្រតា៖ិ ការសធវ ើធមាយម្រតាសៅវ សហរអាល់ហរា៉ាមិ ឯរកឹែាី៉ា កកោះែ៏
ពសសសែាិ ដែលជាកាតពវកសចាសលើអនកមូសលីមសពនវយ័ានបញ្ជា ិ នសងាន
លរធភាពម្រគប់ម្រគន់។ិ ម្រតូវានលរធភាពម្រគប់ម្រគន់កនងុការចាំោយ
សម្រាប់សធវ ើែាំសណើ រសៅិនសងម្រតលប់មកវ សន។ិការចាំោយសនោះិគជឺាម្ររពយ
ដែលសល់ពកីារែគត់ែគត់ជវីភាពម្របច្ចាំថ្ែៃរបស់ម្រគួសារ។ិ មា៉ា ងសរៀតច្ចាំ
បាច់ម្រតវូានសសវតថ សភាពចាំសពោះខលួនឯងសៅតាមែលូវិ ស ើយានសសវតថ សភាព
ចាំសពោះអនកដែលសៅសម្រកាមបនទកុរបស់ខលួនិ ខណៈដែលខលួនសគអវតតាន
ពែីទោះ។ិ ធមាយម្រតាគជឺាកាតពវកសចាដែលម្រតវូម្របតសបតត សមួយជវី សតឱយបានមតងិ
ចាំសពោះអនកដែលានលរធភាព។ 
 គបបីអនកដែលចង់សៅសធវ ើធមាយម្រតាិ ម្រតវូដកខលួនិ សារភាពកាំ សស
ចាំសពោះអល់សឡាោះិ ជម្រមោះសាអ តខលួនពកីដមអលថ្នអាំសពើបាបជាមសនសសន។ិ
សៅសពលសៅែល់រកឹែាី៉ា កកោះែព៏សសសែាិ ច្ចាំបាច់ម្រតវូបាំសពនការម្របតសបតត ស
ធមាយម្រតាដែលជាការសគរពសកាក រៈិ នសងជាការសលើកតសមក ើងចាំសពោះអ
ល់សឡាោះជាាា ស់។ិអនកសធវ ើធមាយម្រតាម្រតវូែងឹថាិកាក់ ពោះិនសងអតតញ្ជា ណ
សែសលងៗពសាំម្រតវូបានសគសគរពបូជាសម្រៅពអីល់សឡាោះជាាា ស់សនោះសរ។ិ ពី
សម្រពោះអតតសញ្ជា ណទាំងសនោះិ ពសាំបានែតល់ជាម្របសយជន៍ិ ឬសម្រគោះថាន ក់អវ ី
សនោះស ើយ។ិ សបើសសនជាអល់សឡាោះជាាា ស់ពសាំបានបហាញគ ប់ឱយសៅសធវ ើធមា
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យម្រតាសៅរសីនោះសរិ គអឺនកមូសលីមមសនម្រតវូសៅសធវ ើធមាយម្រតាសៅរសីនោះ
ស ើយ។ 
 កនងុការសធវ ើធមាយម្រតាសនោះិ អនកសធវ ើធមាយម្រតាម្រតវូសសលៀកពក់ម្រក
ោត់ពណ៌ាស។ិ អនកមូសលីមមករមី្រគប់រសសរថី្នសកលសកកសៅជួបជសាំគន
សៅកដនលងដតមួយ។ិពួកសគសសលៀកពក់ដតមួយិសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្រពោះ
ជាាា ស់ដតមួយ។ិមសនានការដបងដចកគន រវាងអនកែកឹនាិំ នសងម្របជាជន
សាមញ្ាិ អនកានឬអនកម្រកិ ដសបកសឬដសបកសលា ។ិ ពួកសគទាំងអស់ជាខុ្ាំ
បសម្រមើរបស់អល់សឡាោះ។ិ អនកមូសលីមាន ក់មសនម្របសសើរជាងអនកមូសលីមែថ្រ
សរៀត សលើកដលងដតសោយសសចកតសីកាតខ្ជល ចចាំសពោះអល់សឡាោះិ នសងការ
ម្របតសបតត សអាំសពើលអ។ 
 ការសធវ ើធមាយម្រតាសនោះសធវ ើឱយអនកមូសលីមររួលបាននវូការសាមគគគីន ិ
ស ការគន ិ នសងសាគ ល់គន ។ិ ពួកសគនកឹែល់ថ្ែៃដែលអល់សឡាោះជាាា ស់
នងឹបសងក ើតឱយពួកសគឱយរស់ស ើងវ សនទាំងអស់គន ។ិ ម្ររង់នងឹម្របមូលែតុាំ
ពួកសគកនងុរកីនដតមួយសែើមបីជាំនសាំជម្រមោះ។ិ ែសូចនោះិ ពួកសគនាំគន សរៀបចាំ
សម្រតៀមខលួនសោយការសគរពម្របតសបតត សចាំសពោះអល់សឡាោះសម្រាប់ការរស់
សៅសម្រកាយសពលសាល ប់។ 
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ការគោររេកាក រៈក្នងុឥស្លា ម 
 ការសគរពសកាក រៈគកឺារតាាំងខលួនជាទសករសម្រាប់អល់សឡាោះ
ទាំងអតថនយ័ិ នសងខលមឹសារ។ិ អល់សឡាោះជាអនកបសងក ើតិ ស ើយអនកគជឺា
សភាវៈដែលម្ររង់បានបសងក ើត។ិ អនកជាអនកសគរពសកាក រៈចាំសពោះអល់
សឡាោះិ ស ើយអល់សឡាោះគជឺាម្រពោះដែលអនកម្រតូវដតសគរពសកាក រៈ។ិ សបើ
សសនជាែសូចនោះិមនសសសលច្ចាំបាច់ម្រតវូសធវ ើែាំសណើ រជវី សតរបស់ខលួនសលើែលូវែស៏សម្រកតឹ
ម្រតមឹម្រតវូរបស់អល់សឡាោះិ ម្របតសបតត សតាមចាប់បញ្ាតត សរបស់ម្ររង់ិ ម្រតាប់
តាមលាំអានអនកនាំសាររបស់ម្ររង់។ិ ពសតោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បាន
ោក់ចាប់ែឧ៏តតងុគឧតតមសម្រាប់មនសសសលសកកិ ែចូជាម្រតវូម្របតសបតត សឱយ
បានសសម្រមចនវូជាំសនឿឯកសរវៈចាំសពោះអល់សឡាោះិ ម្ររង់ជាម្រពោះជាាា ស់ថ្ន
សកលសកកិការថាវ យបងគាំិ ការបរ សច្ចា គម្ររពយិ ការបួសិ នសងការសធវ ើធមា
យម្រតា។ 
 ប៉ាសដនតអតថនយ័ថ្នការសកាក រៈកនងុសាសនឥសាល មិ ពសាំដមនាននយ័
ម្រតមឹដតប៉ាសសោណ ោះសរ។ិ ការសគរពសកាក រៈកនងុឥសាល មានអតថនយ័រូលាំ
រូកយជាងសនោះគរឺាល់ម្របការដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ស្សកន់
សពវម្រពោះរយ័ថ្នការម្របតសបតត សែលូវកាយិនសងវាច្ចិទាំងសបើកចាំ ិនសងកក់
បាាំងិខ្ជងសម្រៅិនសងកនងុចសតត។ិរាល់អាំសពើឬសមត ីដែលអនកម្របម្រពតឹតិ ស ើយអ
ល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ស្សកន់សពវម្រពោះរយ័ិ គសឺគសៅថាៈ«ការសគរព
សកាក រៈ»។ិ មសនដតប៉ាសសោណ ោះិ រាល់រាល ប់លអទាំងឡាយដែលអនកបាន
ម្របម្រពតឹតកនងុបាំណងបូជាចាំសពោះអល់សឡាោះគជឺាការសគរពសកាក រៈ។ិ ការ
ម្របាស្ស័យទក់រងលអជាមួយឪពសកាត យិម្រគួសារិម្របពនធកូនិអនកជសតខ្ជង
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កនងុបាំណងម្រជោះថាល ិសែើមបីអល់សឡាោះកច៏្ចត់រសកជាការសគរពសកាក រៈ។ិការ
ម្របាស្ស័យលអកនងុែទោះិ សៅែារិ សៅការ សយល័យសធវ ើការកនងុបាំណងម្រជោះថាល
ចាំសពោះអល់សឡាោះកស៏គច្ចត់រសកជាការសគរពសកាក រៈ។ិ ការបាំសពនរាំនសក
ចសតតិ ការម្របកាន់ខ្ជជ ប់សសចកតសីសាា ោះម្រតង់ិ ភាពយសតត សធម៌ាិ មសនសបៀតសបៀន
អនកែថ្រិ ជួយសសន្ទហាញគ ោះអនករន់សខាយិ ម្របកបរបរចសញ្ា ឹមជវី សតសោយ
សសចរ សតិ ែគត់ែគង់លសយកាក់ែល់ម្រគួសារិ កូនសៅិ សចោះរាំដលករសកខអនកម្រកមី្រកិ
សៅសួរសសខរសកខអនកជាំងឺិ ែតល់ចាំណីអាហរែល់អនកអត់ឃាល និ ជួយជនរង
សម្រគោះដែលម្រតវូរងសម្រគោះសោយអយសតត សធម៌ា។ិ ទាំងអស់សនោះសសរធដតជាការ
សគរពសកាក រៈសបើសសនជាានបាំណងម្រជោះថាល សែើមបអីល់សឡាោះជាាា ស់។ិ
រាល់អាំសពើទាំងឡាយសធវ ើសែើមបីខលួនឬសែើមបីម្រគួសារឬសែើមបីសងគមឬសែើមបី
ម្របសរសជាតសិ កនងុបាំណងម្រជោះថាល ចាំសពោះអល់សឡាោះគជឺាការសគរពសកាក
រៈ។ិ សូមបីដតការបាំសពនចាំណង់តោ របស់ខលួនិ សោយសគរពតាមចាប់
របស់អល់សឡាោះដែលម្ររង់អនសញ្ជា តសនោះកជ៏ាការសគរពសកាក រៈដែរិ សបើ
សសនោការម្របម្រពតឹតសនោះភាជ ប់ជាមួយនងឹបាំណងលអ។ិ អនកនាំសារមូហាំ
ា៉ា ត់បានានម្របសាសនថ៍ាិ: 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) وفي بضع أحدكم صدقة قال قالوا يا رسول هللا 

ي الحرام أكان عليه فيها وزر أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها ف

 وكذلك إذا وضعها في الحالل كان له فيها أجر ( مسند اإلمام أحمد

ាននយ័ថាិ :ិ «អងគជាតស(ម្របោប់សភរ)របស់ពួកអនកកស៏សាើនងឹការោក់
ទនមួយដែរ។ិ ពួកសគសួរថាិ :ិ «បពសម្រតអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះិ សតើ
ម្រគន់ដតរមួែាំសណកជាមួយម្របពនធកា៏នែលបសណយដែរដមនសរ »។ិ
គត់បានានម្របសាសនត៍បវ សនថាិ :«ិ សតើអនកយល់យ៉ា ងសម៉ាចដែរ ិ សបើ
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សសនជាិ សគយកអងគជាតសរបស់សគសៅោក់កដនលងខសសចាប់។ិ សតើសគាន
បាបសរ ិែសូច្ចន ោះដែរិសបើសសនជាសគយកសៅោក់សៅកដនលងស្សបចាប់ិគឺ
សគនងឹររួលបានែលបសណយ»។ 
 អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់បានានម្របសាសនស៍រៀតថាិ: 

على كل مسلم صدقة قيل أرأيت إن لم يجد ؟ قال  ) : قال النبي صلى هللا عليه وسلم

يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال قيل أرأيت إن لم يستطع ؟ قال يعين ذا الحاجة 

امللهوف قال قيل له أرأيت إن لم يستطع ؟ قال يأمر باملعروف أو الخير قال أرأيت إن لم 

 ( صحيح مسلم يفعل ؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة

ាននយ័ថាិ :ិ «ច្ចាំបាច់សលើអនកមូសលីមម្រគប់របូម្រតូវោក់ទន។ិ សគសួរថាិ
ចសោះសបើសសនជាសគគា ន ិ គត់បានានម្របសាសនថ៍ាិ :«ិ រ សោះរកការហាញរសធវ ើ
ខលួនឯងិ ជួយជាម្របសយជនស៍ម្រាប់ខលួនឯងិ សសសសល់យកសៅសធវ ើ
ទន»។ិ សគសួរសរៀតថាិ ចសោះសបើសគមសនអាចសធវ ើបានិ សតើសគម្រតវូសធវ ើយ៉ា ង
សម៉ាច ិ គត់បានានម្របសាសនថ៍ាិ :ិ «ជួយសសន្ទហាញគ ោះអនកដែលានរសកខ
លាំបាក»។ិ សគសួរសរៀតថាិ ចសោះសបើសគមសនអាចសរៀតិ សតើសគម្រតវូសធវ ើែចូ
សមតច ិគត់បានានម្របសាសនថ៍ាិ :«ដណនាំគន ឱយសធវ ើលអិ នសងហមឃាត់
គន ពអីាំសពើអាម្រកក់»។ិ សគសួរសរៀតថាិ ចសោះសបើសគសធវ ើមសនសកើតសរៀតិ សតើសគ
ម្រតវូសធវ ើែចូសមតច ិ គត់បានានម្របសាសនថ៍ាិ :«ិ ឃាត់ខលួនឯងកស ាំឱយសធវ ើ
អាម្រកក់កជ៏ាការសធវ ើទនមួយដែរ»។ិ 
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រី២ ជាំគនឿ 
គោលការណ៍មូលដ្ឋា នទាំងគរ ាំមួយននជាំគនឿ្ឺ 

គជឿចាំគ ឹះអលគ់ ឹះ រួក្គរវត្ត គរឹះ្មពីរ រកួ្អនក្នា ាំ
ស្លរ  នងៃ់រគោក្  និងគរឹះលខិិរ 

សជឿចាំសពោះអល់សឡាោះ៖ិ ម្រតវូានជាំសនឿចាំសពោះភាពជាាា ស់របស់អល់
សឡាោះគមឺ្ររង់ជាាា ស់ដែលជាអនកបសងក ើតិ ម្ររង់ជាាា ស់កមាសសរធ សិ ជាអនក
ច្ចត់ដចងម្រគប់កសចាការទាំងអស់។ិម្រតវូានជាំសនឿចាំសពោះភាពជាម្រពោះរបស់
អល់សឡាោះដែលម្រតវូសគសគរពសកាក រៈិគមឺ្ររង់ជាម្រពោះពសត។ិរាល់ម្រពោះដែល
សគសគរពបូជាសម្រៅពមី្ររង់គខឺសស។ិ ម្រតវូានជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះនមិ នសង
ម្រពោះលកខណៈរបស់ម្ររង់។ិ ម្ររង់ានម្រពោះនមែម៏្របថ្ពជាសម្រចើនិ នសងាន
ម្រពោះលកខណៈសមបតត សសពនសលនឧតតងុគឧតតម។ 
 ម្រតវូានជាំសនឿចាំសពោះឯកសរវភាពរបស់អល់សឡាោះទក់រងនងឹការ
សលើកស ើងខ្ជងសលើ។ិ ម្ររង់គា នថ្ែគូរមួចាំដណកទក់រសននងឹភាពជា
ាា ស់ិភាពជាម្រពោះិម្រពោះនមិនសងម្រពោះលកខណៈរបស់ម្ររង់។ិអល់សឡាោះជា
ាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

مرمي: ورة س چڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پچ 

٦٣ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ម្ររង់ជាាា ស់ថ្នសមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់ិ នសងដែនែីិ
ស ើយម្ររង់ជាាា ស់ថ្នអវ ីៗដែលសៅចសនល ោះភពទាំងពរី។ិ ចូរអត់ធាត់កនងុ
ការសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់។ិគា នអវ ីអាចែរូម្រពោះកាយិម្រពោះនមិិម្រពោះ
លកខណៈិនសងរសងវ ើរបស់ម្ររង់ស ើយ»។ 
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ម្រតវូានជាំសនឿថាិម្ររង់មសនងងសយសែកិម្ររង់ែងឹម្រជាបពអីាែ៌ាកាំបាាំងិ
នសងការកតម្រតោង។ិ ម្ររង់ានអាំោចសៅសលើសមឃិ នសងសៅសលើែ។ីិ
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ىئ  ىئ  ی  ی    ىئۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ

الأنعام:  سورة چی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  خت   

٣٩ 
ាននយ័ថាិ :ិ «អល់សឡាោះជាាា ស់ានកូនសសាអាែ៌ាកាំបាាំងដែលគា ន
នរោាន ក់ែងឹិ សលើកដលងដតម្ររង់។ិ ម្ររង់ែងឹពអីវ ីដែលសៅសលើសគក
នសងសៅកនងុសមសម្ររ។ិ គា នសលឹកស ើោមួយម្រជសោះិ សលើកដលងដតម្ររង់ែងឹ
។ិ គា នម្រគប់ធញ្ាជាតសោមួយឋ សតសៅសម្រកាមថ្ែទងងតឹថ្នដែនែីិ ស ើយ
គា នអវ ីដែលស្សស់ិ នសងអវ ីដែលសៃួតិ សលើកដលងដតានកត់ម្រតាកនងុបញ្ជី
ម្រពោះលសខសតយ៉ា ងចាស់កស់»។ 

ម្រតវូានជាំសនឿថាិ ម្ររង់គង់សលើបលល័ងករបស់ម្ររង់ិ ខពស់សលើសសតវ
សកករបស់ម្ររង់ិ ស ើយម្ររង់សៅជាមួយសតវសកករបស់ម្រពោះអងគិ
សោយការែងឹពសីាថ នភាពរស់សៅរបស់ពួកសគ។ិសាត ប់ឮសមតីរបស់ពួកសគិ
រតសឃើនរកីដនលងរបស់ពួកសគ។ិ ម្ររង់ច្ចត់ដចងសរៀបចាំកសចាការរបស់ពួក
សគិម្ររង់ែតល់កភសកាក រៈែល់អនករីរល័ម្រកិម្ររង់សសន្ទហាញគ ោះអនកដែលាន
សម្រគោះថាន ក់ិ ម្ររង់ម្របទនអាំោចចាំសពោះអនកោដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័ិ
ស ើយម្ររង់ែកយកអាំោចពអីនកដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័ចង់ែក។ិ ម្ររង់
ានអាំោចិនសងានអានសភាពសលើអវ ីម្រគប់យ៉ា ង។ 
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ែលថ្នជាំសនឿានែចូតសៅិ: 
 ១.ិ ែលថ្នជាំសនឿិ គសឺធវ ើឱយបសគគលានជាំសនឿស្សកន់អល់សឡាោះជា
ាា ស់ិសលើកតសមក ើងម្ររង់ិស ល្ ើយតបិនសងម្របតសបតត សតាមបរបញ្ជជ របស់ម្ររង់ិ
សជៀសវាងពបីម្រាមរបស់ម្ររង់។ិ សបើសសនជាបសគគលានជាំសនឿម្របតសបតត ស
បាននវូកាតពវកសចាទាំងពរីសនោះិ នងឹររួលបានសសភមងគលសពនសលនកនងុ
សកកសនោះិនសងសៅថ្ែៃបរសកក។ 
 ២.ិជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិបសងក ើតឱយានឥសសលរភាពិនសងសសចកត ី
ថ្ែលែនូរកនងុខលួនិ ពសីម្រពោះសគែងឹថាិ អល់សឡាោះគជឺាសសតចិ នសងជាាា ស់កមា
សសរធ សពសតម្របាកែិ សម្រាប់អវ ីម្រគប់យ៉ា ងកនងុសកកសនោះ។ិគា នអនកជួយែតល់
ែលម្របសយជន៍ិ ស ើយគា នអនកបងកសម្រគោះថាន ក់ិ សលើកដលងដតម្ររង់មួយ
គត់។ិ ការយល់ែងឹអាំពសីរឿងសនោះិ សធវ ើឱយសគដលងម្រតវូការរាំពងឹចាំសពោះអនក
សែសលងសម្រៅពអីល់សឡាោះិ ស ើយែកចសតតភយ័ខ្ជល ចពីអនកសែសលងសម្រៅពអីល់
សឡាោះ។ិ សគមសនសងឃឹមចាំសពោះអនកោសែសលងសម្រៅពអីល់សឡាោះិ ស ើយ
គា នខ្ជល ចនរោាន ក់សម្រៅពអីល់សឡាោះស ើយ។ 
 ៣.ិ ជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ បសងក ើតនវូភាពឱនលាំសទនកនងុចសតត
របស់សគ។ិ ពសីម្រពោះសគែងឹថាិ ពរជយ័ម្រគប់យ៉ា ងដែលខលួនសគានិ គមឺក
អាំពអីល់សឡាោះជាាា ស់។ិ ែសូចនោះបសសាចមសនអាចមកលបួងសគបានស ើយ។ិ
សគមសនម្រកអឺតម្រករមិ មសនសកអងកាអ ងិ មសនានសារនភាពចាំសពោះកាល ាំង
អាំោចិនសងម្ររពយសមបតត សរបស់ខលួន។ 
 ៤.ិពសតោស់ិអនកានជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះែងឹយ៉ា ងម្របាកែថាិ
គា នែលូវោសជាគជយ័ិ នសងគា នែលូវោអាចសជៀសែសតពទីរសណកមាសភល ើង
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នរកិ សម្រៅពកីារម្របតសបតត សអាំសពើលអដែលអល់សឡាោះជាាា ស់សពវម្រពោះរយ័។ិ
ខណៈដែលអនកែថ្រានជាំសនឿខសសែចូជាជាំសនឿស ើឆក ងសជឿថាិ សយស ូ
បសម្រតរបស់អល់សឡាោះិ សជឿថាស ើឆក ងជាអនកលសបកងអាំសពើបាបរបស់
ខលួនិ ឬានជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះសែសលងៗសរៀត។ិ សគសជឿថាម្រពោះទាំងសនោះ
អាចសធវ ើឱយសគសសម្រមចសគលបាំណង។ិ តាមពសតិ ម្រពោះទាំងសនោះគា នជួយ
ជាម្របសយជន៍ិ ស ើយកគ៏ា នបងកសម្រគោះថាន ក់អវ ីដែរ។ិ ឬកអ៏នកខលោះរមស 
គា នជាំសនឿិ មសនសជឿថាិ ានម្រពោះជាអនកបសងក ើតសកកសនោះស ើយ។ិ ទាំង
សនោះម្រគន់ដតជាកតសី្សថ្មប៉ាសសោណ ោះិ សពលពួកសគសៅជួបនងឹអល់សឡាោះសៅ
ថ្ែៃបរសកកិ សរើបពួកសគសឃើនចាស់នងឹដភនកិ ស ើយពួកសគនងឹែងឹថាិ
កាលសៅសកកយ៍ីពួកសគឋសតសៅកនងុសសចកតវីសងវងយ៉ា ងពសតម្របាកែ។ 
 ៥.ិពសតោស់ិជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិអប់រាំមនសសសលឱយានការសបត
ជ្ាខពស់ិនសងខ្ជល ាំងកាល ជារបីាំែសតកនងុការតស ូិអត់ធាត់ិានជាំ ររងឹាាិំ ាន
សសចកតរី ាំពងឹយ៉ា ងមសតាាំដសវងរកការសពវម្រពោះរយ័របស់អល់សឡាោះិ សៅ
សពលដែលរបូសគជួបនងឹកសចាការធាំែសាំកនងុសកកយ៍ីសនោះ។ិ មា៉ា ងសរៀតសគ
ានការសជឿជាក់យ៉ា ងសពនរាំ ឹងថាិខលួនសគកាំពសងរាំពងឹចាំសពោះាា ស់កមា
សសរធ សថ្នសមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់ិនសងដែនែ។ីិ សលើសពសីនោះិខលួនសគសជឿជាក់
ថាិ ម្ររង់ជាអនកគាំម្ររិ នសងជួយតម្រមង់រសសកនងុការម្របតសបតត សរបស់សគ។ិ
ែសូចនោះិសគកាល យជាមនសសសលដែលរងឹបស ឹងែចូជាភន ាិំ កនងុការអត់ធាត់ិការរាំពងឹ
រសកកនងុចសតតិ ន សងជាំ ររបស់សគ។ 
សជឿចាំសពោះពួកសរវតា៖ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បសងក ើតពួកសគិ សែើមបីសគរព
ម្របតសបតត សចាំសពោះម្ររង់ិស ើយម្ររង់បានពសពណ៌ានអាំពពួីកសគថាិ: 
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  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

 ٠٨ - ٠٦الأنبياء:  سورة                                                                     

ាននយ័ថាិ :«ពួកសរវតាជាខុ្ាំបសម្រមើែម៏្របថ្ពថ្ែលថាល ។ិ ពួកសគមសននសយយ
មសនសរិ សលើកដលងដតអវ ីដែលម្ររង់បហាញគ ប់សម្របើចាំសពោះពួកសគិ ស ើយពួក
សគម្របតសបតត សតាមការបហាញគ ប់សម្របើរបស់ម្ររង់។ិ ម្ររង់ែងឹពអីវ ីដែលសៅពមីសខ
ពួកសគិ នសងអវ ីដែលសៅពសីម្រកាយពួកសគ។ិ ពួកសគមសនអាចែតល់ការ
សសន្ទហាញគ ោះិ សលើកដលងចាំសពោះអនកោដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័អនសញ្ជា តិ
ស ើយពួកសគភយ័ន័រខលួនិសម្រពោះដតខ្ជល ចម្ររង់»។ 
ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

  چہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ 

  ٠٤ - ٧٩الأنبياء:  سورة                                                                                  
ាននយ័ថាិ :ិ «ពួកសរវតាមសនដែលម្រកអឺតម្រករមកនុងការសគរពបូជា
ចាំសពោះអល់សឡាោះិ ស ើយពួកសគកម៏សនដែលធសនម្រទន់ដែរ។ិ ពួកសគសូម្រត
ធម៌ាតសមក ើងម្ររង់ទាំងយប់ទាំងថ្ែៃិ ស ើយពួកសគមសនដែលធសនម្រទន់ស ើ
យ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បាំបាាំងពួកសគពសីយើង។ិ ែសូចនោះិ សយើងសមើល
មសនសឃើនពួកសគសនោះសរ។ិ ជួនកាលពួកសរវតាខលោះអល់សឡាោះម្ររង់
អនសញ្ជា តឱយពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារបស់ម្ររង់មួយចាំននួបានសមើល
សឃើន»។ 

សម្រាប់ពួកសគសរវតាិ ានកសចាការជាសម្រចើនដែលសគបានោក់ជា
កាតពវកសចាសលើពួកសគ។ិ កនងុចាំសោមពួកសគានសរវតាជមី្រពលីិ ជា
ភាន ក់ហាញរររួលបនទកុខ្ជងបញ្ជូនម្រពោះបនទលូអាំពអីល់សឡាោះិមកឱយអនកោ
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ដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័ថ្នពួកខុ្ាំបសម្រមើរបស់ម្ររង់ដែលជាអនកនាំសារ។ិ
សរវតាសែសលងសរៀតជាភាន ក់ហាញរររួលបនទកុខ្ជងែក ូតម្រពលឹង។ិ សរវតា
សែសលងសរៀតជាភាន ក់ហាញរររួលបនទកុទក់រងនងឹគភ៌ាកនងុសបូនស្រសតី។ិ ខលោះ
សរៀតជាភាន ក់ហាញរររួលបនទកុរកាការពរមនសសសលសកក។ិ សរវតាខលោះជា
ភាន ក់ហាញរររួលបនទកុកត់ម្រតារសងវ ើិ ន សងសកមាភាពរបស់មនសសសលសកក។ិ
មនសសសលាន ក់ានសរវតាពរីអងគសៅជាមួយ។ិ ែចូដែលម្ររង់បានានម្រពោះ
បនទលូថាិ: 

 ٧٨ - ٧١ق:  سورة چٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពួកសគទាំងពរីអងគុយសៅខ្ជងសាត ាំងនសងខ្ជងស វ្ង។ិគា ន
សមត ីោមួយដែលនសយយសចនមកិ សលើកដលងដតានពួកសរវតា
កាំពសងច្ចាំឃាល ាំសមើលិនសងកត់ម្រតារសក»។ 
ែលថ្នជាំសនឿចាំសពោះពួកសរវតាិ: 
 ១.ិ ជាំសនឿសនោះជួយជម្រមោះសាអ តសគលជាំសនឿអនកមូសលីមិ ពកីដមអល
ថ្នអាំសពើព សសរពិ នសងភាពកខវក់របស់វាិ ពសីម្រពោះអនកមូសលីមសៅសពល
ោានជាំសនឿចាំសពោះពួកសរវតាដែលអល់សឡាោះជាាា ស់បានោក់កាតពវ
កសចាឱយបាំសពនគកឺារជម្រមោះសាអ តពជីាំសនឿដែលសជឿថាានសភាវៈអរបីូ
ដែលរមួចាំដណកកនងុការសធវ ើឱយចម្រកវាលានែាំសណើ រការ។ 
 ២.ិ អនកមូសលីមម្រតូវែងឹថាិ ពួកសរវតាគា នអាំោចែតល់ជាម្របសយ
ជន៍ិ ឬបងកសម្រគោះថាន ក់ែល់មនសសសលស ើយ។ិ ពួកសគម្រគន់ដតជាខុ្ាំបសម្រមើ
របស់អល់សឡាោះែម៏្របថ្ពថ្ែលថាល ។ិ ពួកសគមសនម្របម្រពតឹតសលាើសនងឹអវ ីដែលអ
ល់សឡាោះជាាា ស់បហាញគ ប់សម្របើចាំសពោះពួកសគិ ស ើយពួកសគម្របតសបតត សចាំសពោះ
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អវីដែលម្ររង់បហាញគ ប់សម្របើ។ិ អនកមូសលីមពសាំម្រតវូសគរពសកាក រៈ នសងឧរទ សស
ចាំសពោះពួកសរវតាសនោះសរិិស ើយកម៏សនម្រតវូពងឹដែអកចាំសពោះពួកសគដែរ។ 
សជឿចាំសពោះម្រពោះគមព ីរ៖ិ ម្រតវូានជាំសនឿថាិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បាន
ម្របទនគមព ីរជាសម្រចើនចសោះមកចាំសពោះពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសាររបស់
ម្ររង់ិសែើមបីពនយល់ិបញ្ជជ ក់ម្របាប់ពសីចាភាពរបស់ម្ររង់ិនសងការអាំពវនវ
ឱយមនសសសលសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  چ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ٠٣احلديد:  ورةس  چ ڀ

ាននយ័ថាិ :ិ «ម្របាកែោស់ិ សយើងបានបញ្ជូនសៅឱយពួកអនកនាំសារ
របស់សយើងនវូអាំណោះអាំោងជាសម្រចើនិ ស ើយសយើងបានម្របទនមក
ជាមួយពួកសគនវូម្រពោះគមព ីរិ នសងជញ្ជីងែលងឹសែ ើមបីកាត់សសចកតឱីយមនសសសល
សកកម្របកបសោយយសតត សធម៌ា»។ិ 

ម្រពោះគមព ីរទាំងសនោះានសម្រចើនែចូជាិគមព ីររបស់អស ីម្រព សីមិិគមព ីរតា
វរ៉ាតរបស់មូសាិិគមព ីរ ាពួររបស់ោវតូិនសងគមព ីរអសញ្ជីលរបស់សយស ូ។ 
 ម្រពោះគមព ីរដែលម្ររង់បានម្រតាស់បនទលូមកសម័យមសនបានបាត់បង់
ចាប់សែើម។ិ គមព ីររបស់អស ីម្រព សីមពសាំានសសសសល់សៅកនងុសកកសនោះ
ស ើយ។ិ គមព ីរតាវរ៉ាតិ អសញ្ជីលិ នសង ាពួរិ ែវសីបើានរកាសឈាា ោះសៅ
ជាមួយពួកជវ ីវ ិ នសងពួកម្រគសឹាទ និ ដតចាប់សែើមថ្នគមព ីរទាំងសនោះិ ម្រតវូ
បានសគដកដម្របិ ផ្លល ស់បតូរបាត់បង់ចាប់សែើមមួយភាគធាំ។ិ សគបានោក់
បញ្ាូលអតថបរខលមឹសារដែលមសនដមនជាចាប់សែើមរបស់គមព ីរិ ដតជាិិិ
សមត ីរបស់អនកសែសលងសម្រៅពពួីកាា ស់គមព ីរ។ិ គមព ីរសញ្ជា ណច្ចស់ិ ាន
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សម្រចើនជាង៤០ចាប់។ិ កនងុសនោះានដតម្របាាំចាប់ប៉ាសសោណ ោះដែលសគសាអ
ងថាិជាគមព ីរបស់មូសា។ិចាំដណកគមព ីរសញ្ជា ណែាីិ ដែលានវតតានកនងុ
សពលបចាុបបននិ ពសាំានចាប់មួយោដែលសគសាអ ងថាិ ជាគមពីររបស់
សយស ។ូ 
 ជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះគមព ីរមសនៗិ គមឺ្រតវូានជាំសនឿថាិ អល់សឡាោះជា
ាា ស់ម្ររង់បានម្របទនមកឱយពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់ិ ស ើយកនងុគមព ីរ
ទាំងសនោះិ ានដចងអាំពកីបួនចាប់ដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ម្របាថាន ចង់
ម្របទនែល់មនសសសលសកកកនងុសម័យកាលសនោះ។ 
 រឯីគមព ីរចសងសម្រកាយបងអស់ដែលអល់សឡាោះជាាា ស់បានម្របទនចសោះ
មកិ គគឺមព ីរអាល់គួរអានដែលម្ររង់បានម្របទនមកឱយោពមូីហាំា៉ា ត់។ិ
គមព ីរសនោះសៅដតរកាចាប់សែើមែដែលិ សោយការរកាិ នសងអភសរកសល
របស់អល់សឡាោះជាាា ស់។ិគា នររួលរងការដកដម្របិឬផ្លល ស់បតូរិសូមបីដត
មួយតអួកសលរិឬមួយពកយិឬមួយស្សៈិឬអតថនយ័របស់វា។ 
 ភាពខសសគន រវាងគមព ីរអាល់គួរអាន នសងគមព ីរសែសលងសរៀតដែលម្រពោះ
បានម្របទនមកពមីសនមកានសម្រចើនែចូខ្ជងសម្រកាម៖ 
 ១.ិ ម្រពោះគមព ីរសម័យមសនបាត់បង់ចាប់សែើមិ ស ើយម្រតវូបញ្ាូល
បដនថមិ ដកដម្របិ នសងផ្លល ស់បតូរិ ជាសមតីអនកសែសលងពសាំដមនជាសមតីាា ស់សែើម
របស់វា។ិ ានបដនថមការបកម្រសាយិ វ សច្ចរណ៍ិ នសងការអធសបាយិ រមួ
ទាំងានសរឿងរា៉ាវជាសម្រចើនដែលែទុយពកីារម្រតាស់បនទលូរបស់បញ្ជា ញា 
ណិនសងនសសសល័យពធីមាជាតស។ 
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 រឯីគមព ីរអាល់គួរអានវ សនសៅរកាចាប់សែើមែដែលសោយការអភស
រកសលិ នសងការដែរការបស់អល់សឡាោះ។ិ រកាចាប់សែើមឱយសៅែដែល
ទាំងតអួកសលរិ ពកយសពចនដ៍ែលអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានម្របទនមក
ឱយោពមូីហាំា៉ា ត់។ិគមព ីរសនោះមសនទន់ររួលរងការដកដម្របិនសងការោក់
បដនថមស ើយ។ិ ពសីម្រពោះអនកមូសលីមយកចសតតរសកោក់ចាំសពោះការអភសរកសល
គមព ីរអាល់គួរអានសនោះិ ឱយសៅសាអ តបរ សសសរធិ សជៀសវាងពកីដមអលទាំងឡា
យ។ិ ពួកសគមសនកត់ម្រតាកយ ាំគន រវាងអតថបរគមព ីរិ នសងជវីម្របវតត សរបស់
ោពមូីហាំា៉ា ត់ិ ឬជវីម្របវតត សពួកស ការរីបស់គត់ិ ឬការអធសបាយ
គមពីរអាល់គួរអានិឬកបួនចាប់ទក់រងនងឹការសគរពសកាក រៈិនសងរាំនក់
រាំនងរូសៅ។ 
 ២.ិ ពសតោស់ិ គមព ីរសម័យមសនិ សពវថ្ែៃសនោះសគពសាំសាគ ល់ពឯីកសារ
សយងជាម្របវតត សសាស្រសតសនោះសរ។ិ គមព ីរខលោះសគមសនែងឹថាិ សតើសគបញ្ាុ ោះសៅ
ឱយអនកោិស ើយសគសរសសរជាភាសាអវី ិសលើសពសីនោះិានដែនកខលោះមសន
ដមនជាសមតីរបស់អនកដែលបាននាំមក។ 
 រឯីគមព ីរអាល់គួរអានវ សនអនកមូសលីមបានចមលងពអីនកនាំសាររបស់អ
ល់សឡាោះសោយការចមលងបនតបនទ ប់គន សោយាត់រសរិ នសងការកត់ម្រតា។ិ
សម្រាប់អនកមូសលីមម្រគប់សម័យកាលិ ម្រគប់រកីដនលងដតងានមនសសសលរាប់
ពន់នក់រសនទនគមព ីរសនោះច្ចាំាត់រសរិនសងបានសបាោះពសមពរាប់ពន់កាល។ិ
រាល់ការចមលងតាមការរសនទនិមសនឯកភាពនងឹការចមលងតាមសាំសណរិគឺ
សគពសាំច្ចត់រសកជាចាប់ចមលងដែលែទុយសនោះសរ។ិ ិច្ចាំបាច់ម្រតវូដតឯកភាព
គន ទាំងស្សសងិរវាងការរសនទនច្ចាំាត់ិនសងសាំសណរសលើម្រកោស។ 
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 សលើសពសីនោះិ គមព ីរអាល់គួរអានម្រតវូបានចមលងតាមាត់ិ សោយពសាំ
ានគមព ីរោកនងុសកកចមលងែចូ។ិ គា នរបូភាពថ្នការចមលងដបបសនោះ
ស ើយិសលើកដលងដតម្របជាជាតសរបស់មូហាំា៉ា ត់ដតប៉ាសសោណ ោះ។ិរសបៀបថ្ន
ការចមលងសនោះគឺិ សសសសលរសនទនគមព ីរអាល់គួរអានជាមួយសាន្ទសាត ច្ចរយ
របស់ខលួនិ សោយរសនទនច្ចាំាត់រសរ។ិ សាន្ទសាត ច្ចរយសនោះម្រតវូរសនទនច្ចាំ
តពសីាន្ទសាត ច្ចរយរបស់គត់ិ សម្រកាយមកសាន្ទសាត ច្ចរយសនោះិ អាចសចន
វ សញ្ជា បនបម្រតបញ្ជជ ក់ឱយកូនសសសសលរបស់គត់។ិ កនងុវ សញ្ជា បនបម្រតសនោះ
សាន្ទសាត ច្ចរយរបស់សគបានបញ្ជជ ក់ថាិ គត់បានបសម្រងៀនកូនសសសសលរបស់
គត់សូម្រតតាមអវីិ ដែលសាន្ទសាត ច្ចរយរបស់គត់បានបសម្រងៀនគត់ពសីា
ន្ទសាត ច្ចរយមួយសៅសាន្ទសាត ច្ចរយមួយសរៀតបនតបនទ ប់។ិ ពួកសាន្ទសាត ច្ចរយ
ទាំងសនោះោក់សឈាា ោះសាន្ទសាត ច្ចរយរបស់ខលួនិ ដែលានឯកសារសយង
រ ូតែល់អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់ផ្លទ ល់ដតមតង។ិ សនោះគជឺាលាំោប់ថ្នឯក
សារសយងិ ចមលងតាមាត់រសរពកូីនសសសសលាន ក់សៅកូនសសសសលាន ក់
រ ូតែល់អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់។ 
 ានអាំណោះអាំោងិ នសងសាកសលីម្របវតត សសាស្រសតជាសម្រចើនបនតបនទ ប់ិជា
ឯកសារដែលបញ្ជជ ក់ថាិ រាល់ជាំពូកនមួីយៗិ នសងរាល់វាកយខណឌ នមួីយៗ
កនងុគមព ីរអាល់គួរអានិសសរធដតានបញ្ជជ ក់ម្របាប់ពរីកីដនលងដែលសគបញ្ាុោះិ
នសងសពលសវកដែលសគបញ្ាុ ោះមកចាំសពោះសពោពមូីហាំា៉ា ត់។ 
 ៣.ិពសតោស់ិភាសាដែលសគបញ្ាុោះគមព ីរសម័យមសនជាភាសាសាល ប់ិ
តាាំងពយូីរលង់ោស់មកស ើយ។ិ គា ននរោាន ក់សៅនសយយភាសា
សនោះស ើយ។ិ ានមនសសសលតសចតចួោស់ដែលយល់ភាសាទាំងសនោះកនងុ
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សម័យបចាុបបនន។ិ ឯចាំដណកភាសាដែលសគបានបញ្ាុោះគមព ីរអាល់គួរអាន
វ សនិ ជាភាសារស់ានមនសសសលរាប់សសបកននក់កាំពសងនសយយ។ិ ជាភា
សាដែលសគសសកាិ សគសរៀនសូម្រតសៅម្រគប់តាំបន់ទាំងអស់កនងុសកកសនោះ។ិ
អនកដែលមសនសចោះភាសាសនោះិ កា៏នអនកសែសលងសរៀតសចោះិ អាចពនយល់ពី
អតថនយ័ខលមឹសារថ្នគមព ីរអាល់គួរអានែល់អនកសនោះសៅម្រគប់រកីដនលង។ 
 ៤.គមព ីរបសរាណសគបញ្ាុោះមកសម្រាប់សម័យកាលសោយដ កៗពី
គន ។ សគបញ្ជូនមកចាំសពោះដតម្របជាជាតសោមួយសោយដ ក ពសាំដមន
សម្រាប់មនសសសលរូសៅសនោះសរ។ិែសូចនោះិសរើបកនងុគមព ីរទាំងសនោះានដចង
ដតកបួនចាប់សោយដ កសម្រាប់ម្របជាជាតសោមួយជាកាំណត់ិ នសង
សម្រាប់សម័យកាលោមួយជាក់កក់។ិស តសសនោះិគមព ីរបសរាណសម័យ
មសនិមសនសកត សសមសម្រាប់មនសសសលរូសៅសនោះសរ។ 
 រឯីគមព ីរអាល់គួរអានគជឺាគមព ីរដែលសពនសលនិ ានសសពលភាព
សម្រាប់ម្រគប់សម័យកាលិ សកត សសមសម្រាប់ម្រគប់រកីដនលងិ ានដចងពី
កបួនចាប់ិ រាំនក់រាំនងិ សីលធម៌ាដែលានម្របសសរធភាពសម្រាប់ម្រគប់
ម្របជាជាតសិ សម្រាប់ម្រគប់សម័យកាលិ ពសីម្រពោះសសចកតដីែលងកនងុគមព ីរសនោះ
អាំពវនវសៅកាន់មនសសសលសកករូសៅ។ 
 តាមរយៈការបកម្រសាយសនោះបហាញ នឱយសឃើនថាិ គមព ីរដែលគា ន
ចាប់សែើមគមឺសនអាចកាល យជាភសតុតាងរបស់អល់សឡាោះចាំសពោះមនសសសល
សកក។ិ សៅសលើភពដែនែសីនោះិ ពសាំានអនកដែលនសយយភាសាដែលសគ
សរសសរគមព ីរទាំងសនោះសរិ បនទ ប់ពសីគដកដម្របរចួ។ិ កប៏៉ាសដនតគមព ីរដែលជា
ភសតុតាងរបស់អល់សឡាោះចាំសពោះមនសសសលសកកគជឺាគមព ីរដែលសគបាន
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អភសរកសលសោយសសវតថ សភាពគា នការោក់បញ្ាូលបដនថមិ លសបសច្ចលិ នសងដក
ដម្របស ើយ។ិ ចាប់ចមលងថ្នគមព ីរសនោះានម្រគប់រកីដនលងិ សរសសរជា
ភាសារស់ិ ានមនសសសលរាប់កននក់កាំពសងនសយយភាសាសនោះិ ស ើយ
កាំពសងបញ្ជូនសាររបស់អល់សឡាោះសៅកាន់មនសសសលសកកទាំងមូល។ិ សនោះ
គជឺាគមព ីរអាល់គួរអានែឧ៏តតមិ ដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ម្របទនមកឱយ
ោពមូីហាំា៉ា ត់។ិ ជាគមព ីរដែលម្រគបែណត ប់សលើគមព ីរមនសៗ បញ្ជជ ក់ពសីចា
ភាពិ នសងជាសាកសលីរបស់គមព ីរមសនៗ។ ជាគមពីរដែលច្ចាំបាច់សលើមនសសសល
សកកទាំងឡាយម្រតវូដតម្របតសបតត សតាមិ សែើមបីជាពនល ឺិ ជាថាន ាំពាបាលិ ជា
មគគសរសក៍ិ ជាការសមតាត សម្រាប់ពួកសគ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧٣٣الأنعام:  سورة چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 
ាននយ័ថាិ:ិ«គមព ីរសនោះសយើងបានម្របទនចសោះមកជាពរជយ័ិចូរម្របតសបតត ស
តាមគមព ីរសនោះិ នសងសកាតខ្ជល ចចសោះ។ិ សងឃឹមថាិ ពួកអនកនងឹម្រតវូបានសគ
អាណសតស្សកន់»។ 
ិអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

 ٧٣٨الأعراف:  سورة چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់ចូរអនកម្របសាសនថ៍ាិ ដនមនសសសលសកកទាំង
ឡាយិ ពសតោស់ខុ្ាំជាអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះសៅកាន់ពួកអនកទាំង
អស់គន »។ 
ជាំសនឿចាំសពោះពួកអនកនាំសារ៖ិ ពសតោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានបញ្ជូន
ពួកអនកនាំសារសៅកាន់មនសសសលសកកិ សែើមបីែាយែាំណឹងលអសតីអាំពបីរម



 

 

223 

សសខកនងុឋានសួគ៌ិា សបើសសនជាពួកសគានជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិនសងាន
ជាំសនឿចាំសពោះពួកអនកនាំសារ។ិោស់សតឿនពួកសគឱយម្របសងម្របយ័តនពទីរសណិ
កមាិ សបើសសនជាពួកសគម្របឆាំងជាំទស់មសនម្រពមសជឿ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٥٦النحل:  سورة چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ម្របាកែោស់ិ សយើងបានបញ្ជូនមកកាន់ម្រគប់ម្របជាជាតស
នមួីយៗនវូអនកនាំសារាន ក់ិ សែ ើមបីអាំពវនវឱយពួកសគសគរពសកាក រៈ
ចាំសពោះអល់សឡាោះិ នសងសបាោះបង់ការសគរពបូជាបសសាចិ ជាំសនឿអរបីូិ នសង
របូសាំោកសែសលងៗ»។ិ 
អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ژ  ژ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 

 ٧٦٣النساء:  سورة       چڑ  ڑ   ک  

ាននយ័ថាិ:ិ«សយើងបានបញ្ជូនពួកអនកនាំសារមកិសែើមបីែតល់ែាំណឹងលអ
ថ្នែលបសណយរបស់សយើងិនសងោស់សតឿនពទីរសណកមារបស់សយើងិសែើមបី
កស ាំឱយពួកមនសសសលានសលសិ បនទ ប់ពបីញ្ជូនពួកអនកនាំសារ។ិ ពសតោស់ិ
អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ានអាំោចខ្ជល ាំងកាល ិ នសងម្របកបសោយគតសបណឌ ស
តកនងុការសរៀបចាំច្ចត់ដចងរបស់ម្ររង់»។ 

ពួកអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះានសម្រចើន។ិ អនកនាំសារែាំបូង
បងអស់គណួឺសិ ស ើយអនកនាំសារចសងសម្រកាយបងអស់គោឺពមូីហាំា៉ា ត់។
អនកនាំសារខលោះអល់សឡាោះបនទលូម្របាប់ិ ែចូជាអសីម្រព សីមិ មូសាិ អស ីសាិិិិិិ



 

    

224 

ោវតូិយ៉ា ោះយ៉ា ិ ាការយី៉ា ិនសងសស ោះ។ិពួកអនកនាំសារខលោះសរៀតម្ររង់ពសាំ
បានបនទលូម្របាប់។ិែចូម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ:ិ 

 ٧٦٠النساء:  سورةچ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពួកអនកនាំសារខលោះិ សយើងពសតជាបាននសទនម្របាប់អនកអាំពី
ពួកសគិ ស ើយពួកអនកនាំសារខលោះសយើងពសាំបាននសទនម្របាប់អនកអាំពពួីកសគ
សនោះសរ»។ 

ពួកអនកនាំសារទាំងសនោះិសសរធជាដតជាមនសសសលសកកិជាសតវសកក
របស់អល់សឡាោះ។ិ ពួកសគមសនានចាំដណកលកខណៈពសសសសោមួយរមួ
ជាមួយនងឹម្រពោះជាាា ស់ិ ឬពួកសគមសនដមនជាម្រពោះសនោះសរ។ិ សគពសាំម្រតវូ
ឧរទ សសការសគរពបូជាោមួយែល់ពួកអនកនាំសារទាំងសនោះស ើយ។ិពួក
គត់គា នសសរធ សែតល់ជាម្របសយជន៍ិ ឬការពរសម្រគោះថាន ក់សម្រាប់ខលួនពួក
គត់សនោះសរ។ិអល់សឡាោះជាាា ស់ិបានានម្រពោះបនទលូអាំពណួីសដែលជា
អនកនាំសារែាំបូងបងអស់ិបាននសយយសៅកាន់សាសនរ៍បស់គត់ថាិ:ិ 

 ٥٧هود:  سورة چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڳ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ខុ្ាំពសាំបានម្របាប់ពួកអនកថាិ ខុ្ាំានឃាល ាំងសមបតត សរបស់អល់
សឡាោះិខុ្ាំែងឹសរឿងអាែ៌ាកាំបាាំងិស ើយខុ្ាំជាសរវតាសនោះដែរ»។ិ 
ណួសបានបនតថាិ: 

 ٧٨٨الأعراف:  سورة چ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ខុ្ាំមសនានសសរធ សកាន់កាប់ែលម្របសយជនស៍ម្រាប់របូខុ្ាំ
ផ្លទ ល់ិស ើយកគ៏ា នសសរធ សបងកសម្រគោះថាន ក់ិិសលើកដលងដតអវ ីដែលអល់សឡាោះ
ម្ររង់សពវម្រពោះរយ័ដតប៉ាសសោណ ោះ»។ 
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ពួកអនកនាំសារិ ឬពួកោពីិ គជឺាបសម្រមើរបស់ម្រពោះែឧ៏តតុងគឧតតម។ិ
ម្ររង់បានសម្រជើសសរ ើសិ នសងសលើកតសមក ើងពួកសគិ សោយម្រពោះរាជសាររបស់
ម្ររង់។ិ ម្ររង់សៅពួកសគថាិ «ខុ្ាំបសម្រមើ»របស់ម្ររង់។ិ ពួកសគកាន់សាសន
ឥសាល មិ ស ើយអល់សឡាោះមសនររួលសាគ ល់សាសនោមួយសម្រៅពឥីសាល
មជាោច់ខ្ជត។ិអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧٩آ ل معران:  سورة چ ڃ  ڃ  چ   چ  چچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់ិ សាសនដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ររួល
សាគ ល់គសឺាសនឥសាល ម»។ 
ិ សាររបស់ពួកសគានការឯកភាពគន សលើសគលការណ៍ម្រគោឹះិ ស ើយ
ានភាពខសសដបលកពគីន ទក់រសននងឹកបួនចាប់។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូ
ថាិ: 

 ٠٨املائدة:  سورة چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 
ាននយ័ថាិ :«ម្របាកែោស់សម្រាប់រាល់ម្របជាជាតសនមួីយៗសយើងបាន
បសងក ើតកបួនចាប់ិនសងែលូវយ៉ា ងចាស់កស់ដែលពួកសគនាំគន ម្របតសបតត ស»។ិ 

កបួនចាប់ចសងសម្រកាយបងអស់ិ គកឺបួនចាប់របស់ោពមូីហាំា៉ា ត់។ិ
កបួនចាប់សនោះិលសបសច្ចលនវូកបួនចាប់សម័យបសរាណិ ស ើយសាររបស់
គត់គជឺាសារចសងសម្រកាយបងអស់។ិ របូគត់គជឺាអនកនាំសារចសងសម្រកាយ
បងអស់ែងដែរ។ 

អនកោានជាំសនឿចាំសពោះោពោីមួយិ ច្ចាំបាច់ម្រតវូានជាំសនឿ
ចាំសពោះពួកោពទីាំងអស់។ិ នរោបែសសសធចាំសពោះោពោីាន ក់ិ
ម្របាកែោស់ិ អនកសនោះហក់ែចូជាបែសសសធចាំសពោះោពទីាំងឡាយ
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ដែរិ ពសីម្រពោះពួកអនកនាំសារិ នសងពួកោពទីាំងឡាយអាំពវនវមនសសសល
សៅរកជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិពួកសរវតាិម្រពោះគមព ីរិពួកអនកនាំសារិនសង
សជឿចាំសពោះថ្ែៃបរសកក។ិ សាសនរបស់ពួកសគិ គជឺាសាសនដតមួយ។ិ
ចាំសពោះអនកដែលដបងដចងរវាងពួកសគិ ឬានជាំសនឿចាំសពោះអនកនាំសារ
ខលោះិ ស ើយបែសសសធចាំសពោះអនកនាំសារែថ្រសរៀត។ិ បានសសចកតថីាិ សគ
បែសសសធនងឹពួកអនកនាំសារទាំងអស់ិ ពសីម្រពោះពួកអនកនាំសារទាំងសនោះិ
អាំពវនវសៅរកជាំសនឿចាំសពោះពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារទាំងឡាយ។ិ
អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ 

 ٠٨٣البقرة:  سورة چڭ    ھھ  ھ ہ  ہ  ہ 
ាននយ័ថាិ :«អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់ានជាំសនឿចាំសពោះអវ ីដែលម្រពោះជា
ាា ស់របស់សគបានម្របទនចសោះមកិ ស ើយពួកអនកានជាំសនឿទាំងឡាយក៏
ានជាំសនឿអស ីចងឹដែរ។ិ ពួកសគទាំងអស់ានជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ ពួក
សរវតាិ ម្រពោះគមព ីរិ ពួកអនកនាំសារ។ិ ពួកសយើងមសនដបងដចកនរោាន ក់
កនងុចាំសោមពួកអនកនាំសារទាំងសនោះស ើយ»។ិ 
អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

النساء:  سورة چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

٧٣٤ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់ិ ពួកអនកដែលគា នជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ
គា នជាំសនឿចាំសពោះពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់ិ ពួកសគចង់ដបងដចករវាងិិ
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អល់សឡាោះិ នសងពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់។ិ ពួកសគនសយយថាិ :ិ «ិ ពួក
សយើងានជាំសនឿចាំសពោះពួកអនកនាំសារមួយចាំននួិ ស ើយពួកសយើងមសន
សជឿចាំសពោះពួកសគមួយចាំននួសែសលងសរៀត»។ិ ពួកសគចង់បសងក ើតែលូវែាមួីយ
ដែលនាំសៅរកសសចកតវីសងវង»។ 
សជឿចាំសពោះថ្ែៃបរសកក៖ិ គជឺាថ្ែៃរបីញ្ាប់ថ្នសតវសកកទាំងឡាយសៅ
កនងុសកកយ៍ីសនោះិ គសឺសចកតសីាល ប់។ិ សម្រកាយសពលសាល ប់ិ សតើវាសនរបស់
មនសសសលនងឹសៅជាយ៉ា ងោ ិ សតើអវ ីជាលរធែលថ្នពួកអនកម្របម្រពតឹតអាំសពើ
អយសតត សធម៌ាិដែលបានរចួសទសកនងុសកកយ៍ីសនោះ ិសតើសៅថ្ែៃសនោះិពួកសគ
អាចរចួែសតពសីទសថ្នអាំសពើអយសតត សធម៌ារបស់ពួកសគសរ ិិិអនកសធវ ើលអដែល
បាត់បង់គសណសមបតត សិ ន សងែលតបសនងអាំសពើលអរបស់ពួកសគកនងុសកកយ៍ី
សនោះិសតើសៅថ្ែៃសនោះនងឹម្រតវូសគលួចបនលាំបានសរៀតសរ ិ 
 ពសតោស់ិ មនសសសលសកកបានសៅរកសសចកតសីាល ប់ជាបនតបនទ ប់ិ ពី
មួយជាំនន់សៅមួយជាំនន់ិ រ ូតែល់អល់សឡាោះជាាា ស់អនសញ្ជា តឱយ
សកកយ៍ីសនោះែសតរលត់។ិ សតវសកកទាំងឡាយិ ម្រតវូវ សនសម នតរាយពី
សលើភពដែនែសីនោះ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់នងឹបសងក ើតសតវសកកទាំងអស់
ឱយរស់ស ើងវ សនសៅថ្ែៃជាំនសាំជម្រមោះ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បសងក ើតមនសសសល
ជាំនន់មសនិ នសងមនសសសលជាំនន់សម្រកាយឱយរស់ស ើងវ សន។ិ បនទ ប់មកម្ររង់
នងឹជាំនសាំជម្រមោះពួកសគិ តាមអាំសពើរបស់ពួកសគលអិ ឬអាម្រកក់ដែលពួកសគ
បានសាងកនងុសកកយ៍ីសនោះ។ិ ពួកអនកានជាំសនឿនងឹម្រតវូនាំសៅកាន់ឋាន
សួគ៌ិា ស ើយពួកអនកគា នជាំសនឿនងឹម្រតវូអូសសៅកាន់ឋាននរក។ 
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 ឋានសួគ៌ាគជឺារបីរមសសខដែលអល់សឡាោះជាាា ស់បានសរៀបចាំ
សម្រតៀមសម្រាប់ពួកអនកដែលានជាំសនឿ។ិ កនងុឋានសួគ៌ាសនោះានម្របសភរ
ថ្នបរមសសខសែសលងៗគន ដែលគា ននរោាន ក់អាចសធវ ើការពសពណ៌ានបាន
ស ើយ។ិកនងុឋានសួគ៌ាសនោះានមួយរយជាន់។ិជាន់នមួីយៗិានមនសសសល
រស់សៅតាមកម្រមសតថ្នជាំសនឿិ នសងការម្របតសបតត សរបស់ពួកសគចាំសពោះអល់
សឡាោះ។ិ អនករស់សៅឋានសួគ៌ាជាន់ទបបាំែសតិ គសឺសាើនងឹការសសាយសសខ
របស់សសតចដែនែសីយើងសនោះសរវជាែប់។ 
 ឋាននរកគជឺាកដនលងោក់ទរសណកមាដែលអល់សឡាោះជាាា ស់សរៀប
ចាំសម្រតៀមសម្រាប់ពួកអនកដែលគា នជាំសនឿ។ិ កនងុឋាននរកានទរសណកមា
ម្រគប់របូភាពដែលមសនអាចពណ៌ានបាន។ិ សបើសសនជាអល់សឡាោះជាាា ស់
ម្ររង់អនសញ្ជា តឱយអនកោាន ក់សាល ប់សៅថ្ែៃបរសកកិ គអឺនករស់សៅឋាន
នរកនងឹសាល ប់ិិសោយម្រគន់ដតសមើលសឃើនវា។ 
 ម្របាកែោស់ិ អល់សឡាោះែងឹម្រជាបសោយចាំសណោះែងឹពបីសសពវរបស់
ម្ររង់នវូអវ ីដែលមនសសសលនងឹនសយយិ ការម្របម្រពតឹតលអិ នសងអាម្រកក់ិ សោយ
កាំបាាំងិ ឬសបើកចាំ ។ិ ម្ររង់បានោក់សរវតាពរីអងគជាភាន ក់ហាញរ។ិ ាន ក់កត់
ម្រតាអាំសពើលអិ ស ើយាន ក់សរៀតកត់ម្រតាអាំសពើអាម្រកក់។ិ គា នអវ ីដែលម្រតវូ
របូតសចនពពួីកសគទាំងពរីអងគសនោះស ើយ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់
បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧٨ -ق:  سورة چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 
ាននយ័ថាិ:ិ«គា នសមត ីោមួយដែលនសយយសចនមកិសលើកដលងដត
ានសរវតាកាំពសងច្ចាំឃាល ាំសមើលិនសងកត់ម្រតារសក»។ិ 
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សរវតាកត់ម្រតារសងវ ើរបស់មនសសសលកនងុបញ្ជីមួយរសកជូនឱយមនសសសល
សកកវ សនសៅថ្ែៃបរសកក។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

 سورة چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ   گ  کژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک

 ٠٩الكهف: 
ាននយ័ថាិ :ិ «សគបានោក់បញ្ជីកត់ម្រតារបស់មនសសសលាន ក់ៗកនងុថ្ែសាត ាំឬ
ថ្ែស វ្ងរបស់សគ។ិពួកអនកម្របម្រពតឹតអាំសពើឧម្រកសែាានការភយ័ខ្ជល ចចាំសពោះអវ ី
ដែលានកនងុបញ្ជីិ សោយសារអាំសពើបាបដែលពួកសគបានសាង។ិ ពួកសគ
នសយយថាិ:«វ សនសស ើយសយើង!សតើសនោះជាបញ្ជីអវ ី ិគា នចសនល ោះអវ ីសសាោះ
ស ើយ។ិ ទាំងតចូទាំងធាំថ្នរសងវ ើរបស់សយើងម្រតវូបានកត់ម្រតាចូលទាំង
អស់»។ិ ពួកសគម្របរោះសឃើនអវ ីិ ដែលពួកសគបានសធវ ើសៅកនងុសកកយ៍ីសនោះ
ានវតតានសៅនងឹមសខ។ិ ម្រពោះជាាា ស់របស់អនកមសនម្របម្រពតឹតអយសតត សធម៌ា
ចាំសពោះនរោាន ក់ិសូមបីប៉ាសនអាតមូ»។ិ 

មនសសសលសកកនងឹអានបញ្ជីរបស់ខលួន។ិ គា ននរោាន ក់ហ ន
ម្របដកកសនោះសរ។ិ សបើសសនជានរោហ នម្របដកកចាំសពោះអាំសពើរបស់ខលួនិ
អល់សឡាោះនងឹឱយម្រតសចៀកិ ដភនកិ ថ្ែទាំងពរីិ សជើងទាំងពរីិ នសងដសបក
របស់សគនសយយម្របាប់ពរីសងវ ើរបស់ពួកសគ។ិអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 

جئ  حئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    چ 

پ  پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻمئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب   

ڀ      ڀ  ڀ             ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ                 ٹ  ٹ  ٹ  
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 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ             ڃ   ڃ     ڃ  

 ٠٠ - ٧٩فصلت:  سورة
ាននយ័ថាិ:ិ«ថ្ែៃដែលសគម្របមូលសម្រតវូរបស់អល់សឡាោះសៅកាន់ឋានន
រក។ិ សរវតាទរសណកមាបានឃសាំឃាាំងពួកសគពអីនករមួីយរ ូតែល់អនក
ចសងសម្រកាយបងអស់។ិ លសោះពួកសគមកែល់សភល ើងនរកិ ពួកសគនាំគន ម្របដកក
ជាំទស់ិស ើយម្រតសចៀកិដភនកិនសងដសបករបស់ពួកសគសធវ ើសាកសលីសលើកាំ សស
របស់ខលួនឯង។ិ ពួកសគនសយយសៅកាន់ដសបកថាិ :«ស តសអវ ីបានពួកឯង
សធវ ើសាកសលីសលើសយើង »។ិដសបកស ល្ ើយថាិ:«អល់សឡាោះដែលសធវ ើឱយអវ ីៗសពវ
ដបបយ៉ា ងសចោះនសយយគមឺ្ររង់សធវ ើឱយសយើងសចោះនសយយ»។ិ ម្ររង់គជឺាអនក
ដែលបានបសងក ើតពួកអនកតាាំងពែីាំបូងិ ស ើយពួកអនកម្រតវូវ សលម្រតលប់សៅ
រកម្ររង់វ សន។ិ កាលសៅសកកយ៍ីិ ពួកអនកបានកក់បាាំងអាំសពើបាបរបស់
ពួកអនកិខ្ជល ចម្រតសចៀកិដភនកិដសបករបស់ពួកអនកសធវ ើសាកសលីសលើពួកអនក។ិក៏
ប៉ាសដនតពួកអនកនកឹសាា នថាិ អល់សឡាោះម្ររង់មសនែងឹម្រជាបអាំពអីវ ីភាគសម្រចើន
ដែលពួកអនកបានសធវ ើ»។ 
 ជាំសនឿនងឹថ្ែៃបរសកកគជឺាថ្ែៃបាំផ្លល នសកកិ ថ្ែៃរស់ស ើងវ សនដែល
ពួកអនកនាំសារិ នសងពួកោពទីាំងអស់បាននាំែាំណឹងសនោះមកម្របាប់
មនសសសលសកក។ិអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ 

 ٥٩فصلت:  سورة چٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ    ٿٿ

ាននយ័ថាិ:ិ«អាំពសីញ្ជា ភសតុតាងរបស់ម្ររង់ិគអឺនកសមើលសឃើនែដីែល
សៃតួ ួតដ ងសម្រកៀមសម្រកាោះគា នរសកខជាតសិ សៅសពលដែលសយើងបាន
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ម្របទនរកឹសភលៀងចសោះមកិ ម្រសាប់ដតានរសកខជាតសែសោះោលិ នសងលូតកស់
ស ើង។ិពសតោស់ិអនកដែលសធវ ើឱយដែនែរីស់ស ើងវ សនសោយរសកខជាតសិ គឺ
ជាអនកដែលបសងក ើតសាកសពឱយរស់ស ើងវ សន។ិ ម្ររង់គជឺាម្រពោះដែលាន
អានសភាពសលើអវ ីម្រគប់យ៉ា ង»។ 

អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھچ 

                                                                             ٥٥الأحقاف:  سورة چ 
ាននយ័ថាិ:«សតើពួកសគសឃើនសរ ិពសតោស់ិអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់
បានបសងក ើតសមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់ិ នសងដែនែីិ ស ើយម្ររង់មសនអសមតថ
ភាពកនងុការបសងក ើតអវ ីៗទាំងអស់សនោះសរ។ិ ម្ររង់ានអាំោចកនងុការ
បសងក ើតសាកសពឱយរស់ស ើងវ សន»។ិ 

ម្ររង់បសងក ើតសតវសកកតម្រមូវតាមគតសបណឌ ស តរបស់ម្ររង់។ិ ពសត
ោស់ិ អល់សឡាោះម្ររង់មសនបសងក ើតសតវសកកមកិ សោយឥតម្របសយជន៍
សនោះសរ។ិ ម្ររង់កព៏សាំរសកពួកសគសច្ចលរសរៗសនោះដែរ។ិ សូមបីដតមនសសសល
លៃង់សលល ិ សៅសពលសគសធវ ើអវ ីមួយសាំខ្ជន់ិ គសឺគមសនសធវ ើសោយគា នសគល
បាំណងិ នសងសគលសៅសនោះស ើយ។ិ ស តសអវ ីបានជាមនសសសលមសនគសតពី
សរឿងសនោះ ិស តសអវ ីបានមនសសសលគសតថាិម្រពោះជាាា ស់បសងក ើតសគមកិសោយ
ឥតម្របសយជន៍ិ រសកពួកសគសច្ចលរសរៗ។ិពសតោស់ិអល់សឡាោះជាាា ស់
ម្ររង់សាអ តសអាំពអីវ ីដែលមនសសសលគសតសាា នចាំសពោះម្ររង់។ិ ម្ររង់បានានម្រពោះ
បនទលូថាិ: 

 ٧٧٣ املؤمنون: سورة چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 
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ាននយ័ថាិ: «សតើពួកអនកគសតថាិ សយើងបានបសងក ើតពួកអនករសរៗឥត
ម្របសយជន៍ិ ស ើយពួកអនកមសនវ សលម្រតលប់សៅរកសយើងវ សនសរឬ ិ»។ 

អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
  چٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ     ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

 ٠١ص:  سورة                                                                                            
ាននយ័ថាិ :ិ «សយើងពសាំបានបសងក ើតសមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់ិ នសងដែនែីិ
នសងអវ ីដែលសៅចសនល ោះភពទាំងពរីិសោយឥតម្របសយជនស៍នោះសរ។ិសនោះ
គជឺាការនកឹសាា នរបស់ពួកអនកដែលគា នជាំសនឿដតប៉ាសសោណ ោះ។ិ សសចកត ី
វ សនសម នតរាយថ្នសភល ើងនរកិគសឺម្រាប់ពួកអនកដែលគា នជាំសនឿ»។ិ 
 ពួកអនកានម្របាជ្ាទាំងឡាយិ សសរធដតសធវ ើសាកសលីចាំសពោះសសចកត ី
ជាំសនឿិ ស ើយជាំសនឿជាកតាត ច្ចាំបាច់សម្រាប់ម្របាជ្ាិ នសងនសសសល័យពកីាំសណើ ត
កប៏ានររួលសាគ ល់ពជីាំសនឿសនោះ។ិ ពសីម្រពោះមនសសសលសកកិ សៅសពលាន
ជាំសនឿចាំសពោះថ្ែៃបរសកកិ សគនងឹយល់ថាិ ស តសែលដែលសគម្រតវូសបាោះ
បង់សច្ចលនវូអវ ីដែលខលួនម្រតវូសបាោះបង់ិ ស ើយម្របតសបតត សនវូអវ ីដែលខលួនម្រតវូ
ម្របតសបតត សិ សោយសងឃឹមចាំសពោះការតបសនងរបស់អល់សឡាោះ។ិ មា៉ា ង
សរៀតសគយល់ថាិ អនកម្របម្រពតឹតអយសតត សធម៌ាសៅសលើមនសសសលនងឹម្រតូវររួល
សទសិ ស ើយជនរងសម្រគោះនងឹររួលសាំណងពសីគវ សនសៅថ្ែៃបរសកក។ិ
ពសតោស់ិ មនសសសលសកកម្រតវូដតររួលែលរបស់ខលួន។ិ សធវ ើលអបានលអិ សធវ ើ
អាម្រកក់បានអាម្រកក់។ិ ជវី សតម្រគប់របូនងឹររួលបានការតបសនងតាមអវ ី
ដែលខលួនបានសាង។ិ សៅសពលសនោះយសតត សធម៌ារបស់ម្រពោះបានសកើតស ើង
ជាក់ដសតង។ិ 
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ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   چ 

                                                                                            ٨ - ١الزلزةل:  سورة  چ

ាននយ័ថាិ :ិ «នរោសធវ ើលអប៉ាសនសតវស្សសាចនងឹសឃើនែលលអរបស់
ខលួនិ ស ើយនរោសធវ ើអាម្រកក់ប៉ាសនសតវស្សសាចនងឹសឃើនែលអាម្រកក់
របស់ខលួន»។ 
 គា នសតវសកកោាន ក់របស់ម្ររង់ែងឹពសីពលសវកថ្នការសកើតថ្ែៃ
របសកកសនោះសរ។ិ ថ្ែៃសនោះគា នោពោីាន ក់ែងឹិ ស ើយសរវតាដែល
សៅជសតម្ររង់កម៏សនែងឹដែរ។ិ ប៉ាសដនតជាចាំសណោះែងឹពសសសសរបស់អល់សឡាោះិ
ម្ររង់ដតមួយគត់ែងឹពសីរឿងសនោះ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

  چ  ىئ  ی  ی    ی     ی  ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ 

 ٧٨١الأعراف:  سورة 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពួកសគសួរអនកអាំពថី្ែៃបរសកកិ សតើសពលោសរើបថ្ែៃ
សនោះមកែល់ ិ មូហាំា៉ា ត់ិ ចូរអនកម្របាប់ពួកសគចសោះថា៖«ិ ពសតោស់ិ
ចាំសណោះែងឹទក់រងនងឹសរឿងថ្ែៃបរសកកានដតម្រពោះជាាា ស់របស់ខុ្ាំ
មួយគត់ដែលម្ររង់ែងឹ។ិ ម្ររង់មសនបហាញ នឱយនរោាន ក់ែងឹពសីពល
សវកសនោះសរិសលើកដលងដតម្រពោះអងគឯង»។ 
ជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះលសខសត៖ិ ម្រតវូដតានជាំសនឿថាិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់
ែងឹម្រជាបពអីវ ីដែលបានសកើតស ើងិនសងអវ ីដែលនងឹសកើតស ើង។ិ ម្ររង់ែងឹ
ពសីាថ នភាពសតវសកកិការហាញរិអាយសជវី សតិនសងជវីភាពរស់សៅរបស់ពួក
សគ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
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 ٦٠العنكبوت:  سورة چې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ 
ាននយ័ថាិ :«ពសតោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់ែងឹម្រជាបពអីវ ីៗម្រគប់
យ៉ា ង»។ 
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

ىئ  ىئ  ی  ی    ىئۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ

الأنعام:  سورة چی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  خت   

٣٩ 

ាននយ័ថាិ :«អល់សឡាោះជាាា ស់ានកូនសសាអាែ៌ាកាំបាាំងដែលគា ននរ
ោាន ក់ែងឹិ សលើកដលងដតម្ររង់។ិ ម្ររង់ែងឹពអីវ ីដែលសៅសលើសគកិ នសង
សៅកនងុសមសម្ររ។ិ គា នសលឹកស ើោមួយម្រជសោះិ សលើកដលងដតម្ររង់ែងឹ។ិិិ
គា នម្រគប់ធញ្ាជាតសោមួយឋ សតសៅសម្រកាមថ្ែទងងតឹថ្នដែនែីិ ិ ិ ស ើយ
គា នអវ ីដែលស្សស់ិ នសងអវ ីដែលសៃួតិ សលើកដលងដតានច្ចររសកកនងុបញ្ជី
ម្រពោះលសខសតយ៉ា ងចាស់កស់»។ 
អល់សឡាោះជាាា ស់បានកត់ម្រតាអវ ីៗម្រគប់យ៉ា ងកនងុបញ្ជីម្រពោះលសខសត។ិ ម្ររង់
បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧٠يس:  سورة چې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ   چ 
ាននយ័ថាិ:ិ«អវ ីម្រគប់យ៉ា ងសយើងបានកត់ម្រតារសកកនងុបញ្ជីម្រពោះលសខសត»។ 
អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

ڭ  ڭ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ چ 

 ١٤احلج:  سورة چڭ   ڭ  
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ាននយ័ថាិ :ិ «ដនមូហាំា៉ា ត់!ិ សតើអនកមសនែងឹសរឬថាិ អល់សឡាោះម្រជាប
ែងឹយ៉ា ងចាស់កស់អាំពអីវ ីៗដែលសៅសលើសមឃិ នសងសៅសលើដែនែ ីិ
ម្របាកែោស់ិម្ររង់បានកត់ម្រតារសកកនុងបញ្ជីម្រពោះលសខសត។ិពសតោស់ិសរឿង
សនោះហាញយស្សួលបាំែសតចាំសពោះអល់សឡាោះជាាា ស់»។ិ 
ិិិិិិិិិសបើសសនជាអល់សឡាោះជាាា ស់សពវម្រពោះរយ័បសងក ើតអវ ីមួយិ ម្ររង់
ម្រគន់ដតសពលថាិ :«ចូរសកើត!»ិ សនោះវាកស៏កើតស ើងភាល មៗដតមតង។ិ ែចូ
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٨٠يس:  سورة چائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئ  ۈئ   چ 
ាននយ័ថាិ :«ពសតោស់ិ កសចាការរបស់ម្ររង់ិ សបើសសនជាម្ររង់សពវម្រពោះរ័
យនងឹអវ ីមួយិ ម្រគន់ដតម្ររង់ានបនទលូថាិ :«ចូរសកើត!»ិ សនោះវានងឹសកើត
ស ើងភាល មៗដតមតង»។ 
ិ ម្ររង់បានច្ចរកាំណត់ចាំសពោះអវ ីម្រគប់យ៉ា ងិ គមឺ្ររង់ជាអនកបសងក ើតពួកវា
ទាំងសនោះែងដែរ។ិែចូម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٦٠الزمر:  سورة      چ  ک   ک  ک  گچ 
ាននយ័ថាិ:ិ«អល់សឡាោះជាាា ស់ិជាអនកបសងក ើតអវ ីម្រគប់យ៉ា ង»។ 

ម្ររង់បសងក ើតមនសសសលសកកមកសែើមបសីគរពសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់។ិ
ម្ររង់បានបកម្រសាយម្របាប់ពួកសគពកីារសគរពសកាក រៈសនោះិ ស ើយបហាញគ ប់
ពួកសគឱយម្របតសបតត ស។ិ ម្ររង់បានហមឃាត់ពួកសគពកីារម្របម្រពតឹតអាំសពើបាបិ
ស ើយម្ររង់បានបកម្រសាយម្របាប់ពួកសគពអីាំសពើបាបទាំងសនោះ។ិម្ររង់បាន
ម្របទនែល់ពួកសគនវូកាល ាំងពលាំិ សមតថភាពិ នសងចាំណង់ចាំណូលចសតត
ដែលពួកសគអាចបាំសពនបរបញ្ជជ របស់អល់សឡាោះសែើមបឱីយពួកសគររួល
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បានែលបសណយ។ិ មា៉ា ងសរៀតជនោម្របម្រពតឹតសលាើសនងឹបរបញ្ជជ របស់ិ
ម្ររង់ិគមឺ្រតវូររួលទរសណកមា។ 
 សៅសពលមនសសសលានជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះលសខសតគនឺងឹររួលបានែល
ែចូខ្ជងសម្រកាម៖ 
 ១.ិ ការពងឹដែអកចាំសពោះអល់សឡាោះសៅសពលម្របតសបតត សការហាញរដែល
ជាបចាយ័ិសម្រពោះសគែងឹថាិស តសឬបចាយ័ិនសងអនកបងកបចាយ័ិគអឺាស្ស័យ
សោយម្រពោះលសខសតិនសងការកាំណត់របស់អល់សឡាោះ។ 
 ២.ិ ររួលបានសសចកតសីសខិ នសងភាពសកប់សកល់កនងុចសតតិ សៅសពល
ដែលសគែងឹថាិ អវ ីៗសកើតស ើងសោយម្រពោះលសខសតរបស់អល់សឡាោះ។ិ ពសត
ោស់ិ ែលអាម្រកក់ទាំងឡាយដែលជាវាសនបានកាំណត់គវឺានងឹសកើត
ស ើងមសនអាចម្របដកកបាន។ិ ែសូចនោះខលួនរបស់សគមសនានខវល់ខ្ជវ យិ
ស ើយម្រពមររួលនវូការកាំណត់របស់អល់សឡាោះ។ិគា នជវី សតរស់សៅរបស់
នរោាន ក់ានសសភមងគលិ ានសសចកតសីសខិ នសងសកប់សកល់ជាងអនក
ដែលានជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះលសខសត។ 
 ៣.ិ ជម្រមោះភាពអាំនតួសចនពខីលួនិ បនទ ប់ពសីធវ ើអវ ីមួយបានសសម្រមច
ែចូបាំណងិ ពសីម្រពោះការររួលបានសសម្រមចិ គជឺាពរជយ័អាំពអីល់សឡាោះ
តាមអវីដែលម្ររង់បានកាំណត់នវូស តសជាបចាយ័ថ្នសសចកតលីអិ នសងភាព
សជាគជយ័។ 
 ៤.ិជម្រមោះរាល់ការបារមភខវល់ខ្ជវ យិនសងការខកបាំណងិសៅសពលសធវ ើ
អវ ីមួយពសាំបានសសម្រមចែចូបាំណងិ ឬសកើតសម្រគោះអាម្រកក់សែសលងៗិ ពសីម្រពោះ
ថាសរឿងទាំងសនោះអាស្ស័យសោយម្រពោះលសខសតរបស់អល់សឡាោះបានកាំណត់ិ
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ដែលគា នអវ ីម្របឆាំងជាំទស់នងឹបរបញ្ជជ របស់ម្ររង់ស ើយិ ស ើយគា ន
ជនោអាចសែនសោលចាំសពោះការសសម្រមចរបស់ម្ររង់។ិ ម្រពោះលសខសត
របស់ម្ររង់ម្រតវូដតសកើតិ មសនអាចម្របដកកបាន។ិ ែសូចនោះអនកានជាំសនឿនងឹ
ម្រពោះលសខសតគសឺចោះអត់ធាត់ិ នសងម្របាថាន ចង់បានែលបសណយអាំពអីល់សឡាោះជា
ាា ស់។ិែចូម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ۅ    ۅے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ 

ۇئ   ۆئ    ۇئۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ

 ٠٥ - ٠٠احلديد:  سورة چۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  ېئ  
ាននយ័ថាិ :ិ «គា នសម្រគោះថាន ក់អវ ីមួយសកើតស ើងសៅសលើដែនែសីនោះិ
ស ើយកគ៏ា នសម្រគោះថាន ក់អវ ីមួយសកើតស ើងចាំសពោះខលួនរបស់ពួកអនកិ សលើក
ដលងដតានច្ចរកនងុបញ្ជីម្រពោះលសខសតមសននងឹសយើងបសងក ើតវាស ើង។ិ ពសត
ោស់ិសរឿងសនោះហាញយស្សួលបាំែសតចាំសពោះអល់សឡាោះ។ិសនោះគសឺែ ើមបីកស ាំឱយ
ពួកអនកសកើតរសកខចាំសពោះអវ ីដែលពួកអនកបានបាត់បង់ិ ស ើយសែើមបីកស ាំឱយ
អនកសបាយកាអ កកាអ យចាំសពោះអវ ីដែលពួកអនកររួលបានសសម្រមច។ិ អល់
សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់មសនសពវម្រពោះរយ័ចាំសពោះអនកដែលម្រកអឺតម្រករមសកអង
កាអ ងសនោះស ើយ»។ 
 ៥.ិពងឹដែអកទាំងស្សសងសៅសលើអល់សឡាោះជាាា ស់ិពសីម្រពោះអនកមូសលី
មែងឹថាិ អល់សឡាោះជាាា ស់ដតមួយគត់ិ ម្ររង់ានអាំោចអាចម្របទន
ែលម្របសយជន៍ិ នសងបងកសម្រគោះថាន ក់។ិ មសនម្រតវូខ្ជល ចអាំោចនរោាន ក់
សនោះសរិ មសនម្រតវូសាទ ក់សសទើរចាំសពោះការម្របតសបតត សអាំសពើលអសោយសារខ្ជល ច
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នរោាន ក់ដែលជាមនសសសលែចូគន ស ើយ។ិ អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់បាន
ានម្របសាសនស៍ៅកាន់អស សបនអូាសពើសថាិ: 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البن عباس رض ي هللا عنهما: ) واعلم أن األمة لو  

على أن ينفعوك بش يء لم ينفعوك إال بش يء قد كتبه هللا لك ولو اجتمعواعلى اجتمعت 

 أن يضروك بش يء لم يضروك إال بش يء قد كتبه هللا عليك ( سنن الترمذي.

ាននយ័ថាិ :ិ «ចូរអនកម្រជាបថាិ សបើសសនជាមនសសសលជាតសទាំងអស់ម្របមូល
ែតុ ាំគន ចង់ជួយជាម្របសយជនអ៍វ ីមួយែល់ឯងគពួឺកសគមសនអាចជួយបានជា
ោច់ខ្ជតិ សលើកដលងដតអវ ីដែលអល់សឡាោះម្ររង់បានច្ចរសម្រាប់ឯង។ិ
មា៉ា ងសរៀតិ សបើសសនជាពួកសគម្របមូលែតុ ាំគន ចង់បងកសម្រគោះថាន ក់អវ ីមួយែល់
ឯងគពួឺកសគមសនអាចបងកសម្រគោះថាន ក់ែល់ឯងជាោច់ខ្ជតិសលើកដលងដតអវ ី
ដែលអល់សឡាោះបានច្ចរសៅសលើឯង»។ 
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រី៣  ក្េុលធម៌ា(គអៀេស្លន) 
សអៀសសានមូលោា នម្រគោឹះដតមួយគត់គអឺនកម្រតវូដតសគរពសកាក រៈ

ចាំសពោះអល់សឡាោះែចូដែលអនកសឃើនម្ររង់។ិ សបើសសនជាអនកមសនសឃើន
ម្ររង់ិ គមឺ្ររង់រតសឃើនអនក។ិ មនសសសលសកកម្រតវូដតសគរពសកាក រៈចាំសពោះ
ម្ររង់កនងុលកខណៈែចូខ្ជងសលើសនោះ។ិកនងុសពលសគរពសកាក រៈអនកម្រតវូាន
អារមាណ៍ែងឹថាិ ខលួនសៅដកបរម្ររង់ិ សៅចាំសពោះមសខម្ររង់។ិ លកខណៈដបប
សនោះិ នាំឱយអនកម្របតសបតត សានការសកាតខ្ជល ចិ ការសលើកតសមក ើងិ ស ើយ
ម្របតសបតត សសោយសសរធចសតតិ ន សងលោះបង់កាល ាំងកាយចសតតកនងុការម្របតសបតត សឱយ
បានលអម្របសសើរជារបីាំែសត។ 
 មនសសសលច្ចាំបាច់ម្រតវូែងឹពកីារឃាល ាំសមើលរបស់ម្រពោះជាាា ស់កនងុសពល
កាំពសងម្របតសបតត ស។ិ ម្រតវូានអារមាណ៍សៅដកបរម្ររង់ហក់ែចូជាខលួនសគ
សឃើនម្រពោះអងគ។ិ សបើសសនជាសគពសបាកនងឹម្របតសបតត សិ សគម្រតវូបួងសួងសសាំ
ជាំនយួិ សែើមបីឱយម្ររង់ជួយសសម្រមចជាំសនឿរបស់សគដែលសជឿថាិ អល់
សឡាោះម្ររង់រតសឃើនិស ើយែងឹពអីាការៈកនងុចសតតិ ន សងអាការៈខ្ជងសម្រៅ
របស់សគ។ិគា នអវ ីកក់បាាំងនងឹម្ររង់ស ើយ។ិ 
 អនកានជាំសនឿឈានែល់កម្រមសតសនោះិ គសឺគសគរពសកាក រៈចាំសពោះអ
ល់សឡាោះសោយសទធ ម្រជោះថាល ិ មសនហាញកសៅរកអវ ីសែសលងសម្រៅពមី្ររង់សនោះ
ស ើយ។ិ មសនរនទងឹរង់ច្ចាំការសរសសើរពមីនសសសលសកកិ មសនខ្ជល ចការសតី
បសនទ សរបស់មនសសសលិពសីម្រពោះសគគសតថាិម្រពោះជាាា ស់របស់សគសពវម្រពោះរ័
យិនសងសរសសើររបូសគិគមឺ្រគប់ម្រគន់ោស់សម្រាប់របូសគ។ 
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 សគកាល យជាមនសសសលាន ក់ិ ដែលអាការៈខ្ជងសម្រៅរបស់សគាន
តសលយភាពជាមួយនងឹអាការៈខ្ជងកនងុ។ិ សគជាអនកម្របតសបតត សចាំសពោះម្រពោះជា
ាា ស់ទាំងសពលសៅាន ក់ឯងិនសងសពលសៅកនងុចាំសោមមនសសសល។ិសគាន
ជាំសនឿសជឿជាក់យ៉ា ងសពនសលនថាិអល់សឡាោះម្ររង់រតសឃើនអវ ីដែលសគ
កក់រសកកនងុចសតតិ ន សងអវ ីដែលខលួនសគគសត។ិជាំសនឿបានម្រតតួម្រតាសលើចសតតគាំន សត
របស់សគ។ិ សគដតងានអារមាណ៍ែងឹពកីារឃាល ាំសមើលរបស់អល់សឡាោះ
ចាំសពោះរបូសគ។ិ ែសូចនោះសគបានម្របគល់របូកាយរបស់សគជូនចាំសពោះអល់
សឡាោះជាាា ស់។ិ របូកាយរបស់សគមសនម្របតសបតត សសរិ សលើកដលងដតការ
ម្របតសបតត សសនោះិ អល់សឡាោះម្ររង់ស្សកន់ិ នសងសពវម្រពោះរយ័ិ ស ើយសាត ប់
បហាញគ ប់ចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់ជានសចា។ 
 សោយសារចសតតរបស់សគរាំពងឹចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់។ិែសូចនោះិ សគមសនសសាំ
ជាំនយួពមីនសសសលសកកែចូគន ិ នសងមសនតអួនដតអម្របាប់មនសសសលសកកែចូគន ិ
ពសីម្រពោះសគរាំពងឹចាំសពោះអល់សឡាោះដតមួយគត់ិ កនងុការបាំសពនតម្រមូវការិ
ស ើយានម្ររង់ជាអនកជួយគាំម្ររិ គមឺ្រគប់ម្រគន់សម្រាប់សគ។ិ សទោះជាសគ
សៅរោីិ សគគា នអារមាណ៍ឯសកាិ ស ើយសគមសនដែលខ្ជល ចនរោាន ក់
ស ើយ។ិ ពសីម្រពោះសគែងឹថាិ អល់សឡាោះសៅជាមួយរបូសគកនងុម្រគប់សាថ ន
ភាពទាំងអស់។ិ ម្ររង់ជារពីាំនងឹិ នសងជាអនកជួយគាំម្រររបូសគែម៏្របសសើរជា
របីាំែសត។ិរាល់ការម្របតសបតត សដែលអល់សឡាោះម្ររង់បហាញគ ប់សម្របើិសគមសនដែល
សបាោះបង់សច្ចលសនោះស ើយ។ិ សគមសនដែលម្របម្រពតឹតបរសលាើសចាំសពោះអល់
សឡាោះិ ពសីម្រពោះសគខ្ជា សអល់សឡាោះសៅសពលដែលម្ររង់រតមសនសឃើនរបូ
សគសៅរដីែលម្ររង់បានបហាញគ ប់សម្របើិ ស ើយសគមសនចង់ឱយម្ររង់រតសឃើន
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សគសៅរដីែលម្ររង់បានហមឃាត់។ិ សគមសនរាំសកភបាំពនិ នសងម្របម្រពតឹត
អាំសពើអយសតត សធម៌ាចាំសពោះមនសសសលោាន ក់ស ើយ។ិ ពសីម្រពោះសគែងឹថាិ អល់
សឡាោះកាំពសងរតសឃើនរបូសគិ ស ើយម្ររង់នងឹជាំនសាំជម្រមោះរសងវ ើរបស់សគ។ិ
សគមសនបងកអាំសពើវ សនសកមាបាំែល សចបាំផ្លល នសៅសលើភពដែនែសីនោះ។ិ ពសីម្រពោះ
សគែងឹថាិ សសចកតលីអសពវដបបយ៉ា ងសៅសលើភពដែនែសីនោះិ សសរធដតជា
កមាសសរធ សរបស់អល់សឡាោះជាាា ស់។ិ ម្ររង់ម្របទនមកជាជាំនយួសម្រាប់ែត
ល់ជាែលម្របសយជនែ៍ល់សតវសកកទាំងមូល។ិ ែសូចនោះិ សគទនយក
ែលម្របសយជនព៍ភីពដែនែតីាមតម្រមូវការរបស់សគិ ស ើយសគែងឹគសណ
ចាំសពោះអល់សឡាោះដែលម្ររង់បានម្របទនែល់ពួកសគ។ 
 អវីដែលខុ្ាំបានសលើកស ើងិនសងបានបហាញ នជូនកនុងសសៀវសៅសនោះិជា
ម្របការសាំខ្ជន់ិ នសងជាមូលោា នម្រគោឹះែឧ៏តតមរបស់សាសនឥសាល ម។ិ មូល
ោា នម្រគោឹះទាំងសនោះិ សបើសសនជានរោាន ក់ានជាំសនឿិនសងម្របតសបតត សតាមិគឺ
សគកាល យជាមូសលីម។ិ សាសនឥសាល មិ គែឺចូដែលខុ្ាំបានសលើកស ើងខ្ជង
សលើិជាសាសនិនសងជាអាោចម្រកិជាការសគរពសកាក រៈិនសងជាែលូវជវី សត
។ិ ឥសាល មជាម្របពន័ធចាប់ែស៏សម្រកតឹសពនសលនរបស់ម្រពោះានដចងពអីវ ីៗ
សពវដបបយ៉ា ងដែលបសគគលិ នសងសងគមម្រតវូការសម្រាប់ម្រគប់វ សស័យទាំង
អស់ថ្នជវី សតជាំសនឿិ នសយបាយិ សសែាកសចាិ សងគមកសចាិ នសងសនត សភាព។ិ
សាសនឥសាល មនងឹសធវ ើឱយមនសសសលយល់ែងឹអាំពមី្ររសឹតីសគលិ មូលោា នម្រគោឹះិ
កបួនចាប់ដែលសរៀបចាំកសចាការសនត សភាពិ នសងកសចាការសន្ទហាញគ មិ សសរធ សិ ន សង
កាតពវកសចា។ិ រកាការពរសសចកតថី្ែលែនូររបស់មនសសសលិ រកាសសរធ សសតវបកា
បកសលីិ សតវម្រគប់ម្របសភរិ បរ សសាថ នជសាំវ សនខលួន។ិ ឥសាល មនងឹបញ្ជជ ក់ម្របាប់ពី
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ធាតសពសតរបស់មនសសសលិជវី សតិសសចកតសីាល ប់ិការរស់ស ើងវ សនសម្រកាយសពល
សាល ប់។ិមា៉ា ងវ សនសរៀតិ ឥសាល មគជឺាាគ៌ាគាំរែូស៏សម្រកតឹិសម្រាប់ទក់រង
ជាមួយមនសសសលសៅជសាំវ សនខលួន។ិែចូម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٨٥البقرة:  سورة چې    ې  ى  چ 
ាននយ័ថាិ:«ចូរពួកអនកនសយយពកយកសសលធម៌ាសៅកាន់មនសសសលសកក
ទាំងឡាយ»។ិ 
អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧٥٠آ ل معران:  سورة چ ٿ   ٹ  ٹچ 
ាននយ័ថាិ :ិ «អនកដែលអត់ឱនចាំសពោះមនសសសលសកកិសពលខលួនសគាន
អាំោចអាចច្ចត់ការសគបាន»។ិ 
អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 سورة چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇچ 

 ٨املائدة: 
ាននយ័ថាិ :ិ «ចូរអនកកស ាំសធវ ើឱយបាត់បង់ភាពយសតត សធម៌ាិ សម្រពោះដតការសអប់
របស់មនសសសលមួយម្រកសម។ិចូរម្របតសបតត សអាំសពើយសតត សធម៌ាជាមួយពួកសម្រតវូិនសង
មសតតរបស់ខលួនឱយបានសសាើភាពគន ។ិ ពសីម្រពោះភាពយសតត សធម៌ាគសឺៅជសតបាំែសត
នងឹការសកាតខ្ជល ចចាំសពោះអល់សឡាោះ»។ 

សម្រកាយពបីានពនយល់បកម្រសាយពឋីាននសម្រកមសាសនិ នសងមូល
ោា នម្រគោឹះតាមលាំោប់នមួីយៗរចួមកិ ិ ខុ្ាំសូមសលើកស ើងសសងខបពគីសណ
សមបតត សរបស់សាសនឥសាល ម។ 
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្ុណេមបរាសិ្លេនាឥស្លា ម 
ិិិិិិិិិចសងសាល បបា៉ា កកាអសមតថភាពនងឹសរសសរពសពណ៌ានឱយអស់សសច
កតអីាំពគីសណសមបតត សរបស់សាសនឥសាល មិ ស ើយគា នលរធភាពនងឹបរ សយ
យឱយអស់សសចកត ីិ អាំពតីថ្មលថ្នសាសនឥសាល ម។ិសោយសារសាសនសនោះិ
គជឺាសាសនរបស់អល់សឡាោះិ ែចូដែលចកខរុបស់មនសសសលមសនអាចសមើល
សឃើនអល់សឡាោះិ ឬមនសសសលមសនអាចយល់ែងឹពមី្ររង់សោយចាំសណោះែងឹ
របស់សគ។ិ កែ៏ចូគន ដែរចាប់បញ្ាតត សរបស់ម្ររង់ិ គា នសាល បបា៉ា កកាោ
អាចពសពណ៌ានឱយអស់សសចកតបីានដែរ។ិ អសបនូិ ថ្កយសសមបាននសយយថាិ
ម្របសសនសបើអនកម្រតសោះរ សោះពសច្ចរោអាំពគីតសបណឌ ស តែអ៏សាា រយសៅកនងុសាសនែ៏
ម្រតមឹម្រតវូសនោះិ នសងកបួនចាប់របស់អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់ិ គា នអវ ីអាច
ពសពណ៌ានអាំពសីសម្រកតឹភាពិ គា នអវ ីអាចពសពណ៌ានពសីសាភណ័ភាពរបស់
ឥសាល មិ ស ើយគា នអនកម្របាជ្ោអាចរ សោះគន់បានិ សបើសទោះជាពួកសគទាំង
សនោះរមួគាំនសតគន យ៉ា ងោកស៏ោយ។ិ ម្របាជ្ារបស់អនកម្របាជ្ិ កយ៏ល់ែងឹ
អាំពសីសាភណ័ភាពថ្នកបួនចាប់សនោះិ ស ើយពួកសគបានសធវ ើសាកសលីចាំសពោះ
តថ្មលសនោះែងដែរ។ិ សបើសសនជាអនកនាំសារពសាំបាននាំភសតុតាងមកបញ្ជជ ក់
អាំពសីចាភាពថ្នកបួនចាប់សនោះិ កក៏បួនចាប់សនោះខលួនឯងិ ម្រគប់ម្រគន់ជាភ
សតុតាងិជានសមសតតសញ្ជា ិនសងជាសាកសលីបញ្ជជ ក់ថាិកបួនចាប់សនោះិពសតជាមក
អាំពអីល់សឡាោះជាាា ស់ម្របាកែដមន។ិ កបួនចាប់ទាំងមូលជាសាកសលី
បញ្ជជ ក់អាំពសីសម្រកតឹភាពសពនសលនថ្នចាំសណោះែងឹិ នសងគតសបណឌ ស តិ ភាព
រូលាំរូកយសពរសពនសោយកតសីមតាត ិសសចកតលីអិនសងកសសលធម៌ា។ិវាពសត
ជាយល់ែងឹពសីរឿងអាែ៌ាកាំបាាំងិ នសងសរឿងសកកយ៍ីជាក់ដសតង។ិ ការាន
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ពសរធ សយល់ែងឹអាំពសីគលការណ៍នន នសងលរធែលចសងសម្រកាយ។ិ កបួន
ចាប់សនោះិ គជឺាពរជយ័ែឧ៏តតមបាំែសតដែលម្ររង់បានម្របទនមកចាំសពោះ
មនសសសលសកក។ិ គា នពរជយ័ោម្របសសើរជាងការដែលម្ររង់ចងអុលបហាញ 
នឱយពួកសគយល់ពកីបួនចាប់សនោះស ើយ។ិ ម្ររង់បសងក ើតពួកសគជាាា ស់
កបួនចាប់សនោះិ ស ើយជាអនកដែលសពនចសតតនងឹកបួនចាប់សនោះ។ិ ែសូចនោះិ
សរើបម្ររង់ម្របទនការយល់ែងឹអាំពកីបួនចាប់សនោះែល់មនសសសលសកក។ិ
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

آ ل  سورة چۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

 ٧٦٠معران: 

ាននយ័ថាិ :ិ «ម្របាកែោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានម្របទនែល់ពួក
អនកានជាំសនឿិ ខណៈដែលម្ររង់បានបញ្ជូនអនកនាំសារាន ក់កនងុចាំសោម
ពួកសគ។ិ អនកនាំសារសនោះិ អានម្រពោះបនទលូរបស់ម្ររង់ឱយពួកសគសាត ប់ិ
ជម្រមោះសាអ តពួកសគពជីាំសនឿព សសរពនសយមិ បសម្រងៀនពួកសគពគីមព ីរអា
ល់គួរអានិនសងធមាបែសបតត សន សយមរបស់ោពីិ ែវសីបើពួកសគពមីសនឋ សតកនងុកត ី
វសងវងយ៉ា ងពសតម្របាកែ»។ិ 

ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូដណនាិំ ោស់រាំឭកមនសសសលសកកិ អាំពពីរ
ជយ័ែធ៏ាំសធងរបស់ម្ររង់ចាំសពោះពួកសគ។ិ ម្ររង់អាំពវនវពួកសគឱយែងឹ
គសណចាំសពោះម្ររង់ិ ដែលម្ររង់បានចងអុលបហាញ នឱយពួកសគកាល យជាាា ស់
កបួនចាប់សនោះ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٥ائدة: امل سورة چچ  چ  چ  ڇ  چ 
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ាននយ័ថាិ:ិ«ថ្ែៃសនោះិសយើងបានបាំសពនលកខណៈសម្រាប់ពួកអនកនវូ
សាសនរបស់ពួកអនក»។ិ 
 ១.ិជាសាសនរបស់អល់សឡាោះ 
 ពសតោស់ិ ឥសាល មជាសាសនដែលអល់សឡាោះជាាា ស់ររួលសាគ
ល់។ិ ម្ររង់បានបញ្ជូនពួកអនកនាំសារមកជាមួយនងឹសាសនសនោះ។ិ ម្ររង់
អនសញ្ជា តឱយមនសសសលសកកសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់តាមរយៈសាសន
សនោះ។ិ ម្រពោះជាាា ស់ជាអនកបសងក ើតិ មសនែចូសតវសកកដែលម្ររង់បាន
បសងក ើតសនោះសរិស ើយសាសនឥសាល មកម៏សនែចូចាប់ិនសងសាសនដែល
មនសសសលបសងក ើតសនោះដែរ។ិមា៉ា ងសរៀតិម្ររង់ជាម្រពោះដែលានម្រពោះលកខណ
សមបតត សសសម្រកតឹសពនសលន។ិ កែ៏ចូគន ដែរិសាសនរបស់ម្ររង់ិ គសឺសម្រកតឹ
សពនសលនិជាកបួនចាប់ែា៏នសចាភាពិានម្របសសរធភាពសម្រាប់ការ
រស់សៅរបស់មនសសសលិ នសងការរស់ស ើងវ សនសៅថ្ែៃបរសកក។ិ សាសន
សនោះានដចងអាំពសីសរធ សរបស់ម្រពោះជាាា ស់ិ នសងកាតពវកសចារបស់មនសសសល
ចាំសពោះម្ររង់ិ ស ើយកា៏នដចងែងដែរអាំពសីសរធ សិ ន សងកាតពវកសចារបស់
មនសសសលចាំសពោះមនសសសលែចូគន ។ 

២.ិជាសាសនដែលានវ សសាលភាពធាំរូកយ 
 គសណសមបតត សែស៏លចសធាល ថ្នសាសនសនោះិ គាឺនវ សសាលភាពម្រគបែ
ណត ប់សលើអវ ីម្រគប់យ៉ា ង។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٥٨الأنعام: سورة  چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
ាននយ័ថាិ:ិ«សយើងមសនានរសកសច្ចលអវីមួយកនងុបញ្ជីម្រពោះលសខសតិសលើក
ដលងដតសយើងកត់ម្រតារសកទាំងអស់»។ិ 
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វ សសាលភាពថ្នសាសនសនោះ ម្រគបែណត ប់សលើអវ ីដែលទក់រងនងឹ
ម្រពោះជាាា ស់ែចូជាម្រពោះនមិ ម្រពោះលកខណសមបតត សិ ម្រពោះឫទធ នសភាពិ នសងអវ ី
ដែលទក់រងនងឹមនសសសលសកកែចូជាកបួនចាប់ិ កាតពវកសចាិ សីលធម៌ាិ
រាំនក់រាំនង។ិ សាសនសនោះកា៏នដចងអាំពពីត័ ៌ាានពួកមនសសសលជាំនន់
សែើមិ នសងពួកមនសសសលជាំនន់សម្រកាយិ នសយយអាំពពួីកសរវតាិ ពួកោពីិ
នសងពួកអនកនាំសារ។ិ នសយយអាំពសីមឃិ ដែនែីិ ចម្រកវាលិ ភពផ្លក យិស
មសម្ររិ រសកខជាតស។ិ មា៉ា ងសរៀតិ ានដចងអាំពមូីលស តសិ សគលបាំណងថ្ន
ការបសងក ើតសតវសកកិនសងរអីវសានរបស់សតវសកក។ិកនងុសាសនសនោះ
កា៏ននសយយអាំពឋីានសួគ៌ិា នសងលរធែលរបស់ពួកអនកានជាំសនឿិ នសយ
យអាំពឋីាននរកិនសងរអីវសានរបស់ពួកអនកគា នជាំសនឿ។ 
 ៣.ិសាសនឥសាល មែារភាជ ប់ម្រពោះជាាា ស់ជាមួយនងឹសតវសកក 
 លកខណៈពសសសសថ្នសាសនដែលមសនម្រតមឹម្រតវូិ នសងរាល់សាសន
នមួីយៗសតាងែារភាជ ប់មនសសសលជាមួយនងឹមនសសសលែចូគន ដែលម្រប ម
នងឹសសចកតសីាល ប់ិភាពរន់សខាយិអសមតថភាពិនសងការានជាំង ឺឺថាក ត់
។ិមសនដតប៉ាសសោណ ោះិចងភាជ ប់មនសសសលសៅនងឹមនសសសលដែលបានសាល ប់រាប់រយ
ឆន ាំិ ស ើយសាកសពរបស់សគបានកាល យជាធលីូ។ិ ឯចាំដណកសាសន
ឥសាល មវ សនិានលកខណៈពសសសសម្រតង់ថាិសាសនសនោះែារភាជ ប់មនសសសល
សៅនងឹម្រពោះជាាា ស់សោយផ្លទ ល់ិ គា នបពវជសតិ គា នម្រពោះសងឃិ គា នអាែ៌ា
កាំបាាំងអចោរ សយៈ។ិ ជារាំនក់រាំនងសោយផ្លទ ល់រវាងម្រពោះជាាា ស់ិ នសង
មនសសសលសកកដតមតង។ិ រាំនក់រាំនងដែលភាជ ប់ម្របាជ្ាសៅនងឹម្រពោះជាាា ស់ិ
សធវ ើឱយម្របាជ្ារបស់មនសសសលានពនលមឺ្រតចោះម្រតចង់ិ ានមគគសរសក៍ិ រកី
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ចសម្រមើនខពង់ខពស់ិ នសងានលកខណៈសសម្រកតឹសពនសលន។ិ ម្របាជ្ារបស់សគ
លូតកស់ិ នសងរកីចសម្រមើនខពស់ម្រតដែតិច្ចកែសតពភីាពអាប់ឱនិពសីម្រពោះ
រាល់ចសតតគាំន សតដែលមសនែារភាជ ប់នងឹម្រពោះជាាា ស់គវឺសងវងិ នសងអាប់ឱន
ជាងសតវព នៈ។ 
 សាសនឥសាល មជារាំនក់រាំនងរវាងម្រពោះជាាា ស់ិនសងមនសសសលសកកិ
ដែលតាមរយៈរាំនក់រាំនងសនោះសធវ ើឱយសគសាគ ល់អាំពបីាំណងម្របាថាន របស់អ
ល់សឡាោះដែលចង់បានពមីនសសសលសកក។ិែសូចនោះិ សគសគរពសកាក រៈចាំសពោះ
ម្ររង់ិ សោយានចកខវុ សស័យចាស់កស់។ិ ពួកសគសាគ ល់អាំពមី្របការទាំងិ
ឡាយដែលម្ររង់សពវម្រពោះរយ័ិ សែើមបីខសតខាំម្របតសបតត សតាមិ ស ើយសាគ ល់
អាំពមី្របការដែលម្ររង់មសនសពវម្រពោះរយ័ិសែើមបីខសតខាំពាយមសជៀសវាងពី
ម្របការទាំងសនោះ។ 
 សាសនឥសាល មជារាំនក់រាំនងរវាងម្រពោះជាាា ស់ែឧ៏តតងុគឧតតមិ នសង
សតវសកកដែលានភាពរន់សខាយិខវោះខ្ជត។ិែសូចនោះិពួកសគបួងសួងសសាំ
ជាំនយួិ ការសសន្ទហាញគ ោះិ នសងការម្របទនអាំពមី្ររង់។ិ ការបួងសួងសសាំឱយម្ររង់
ការពរពួកសគអាំពលីបសចកលរបស់ពួកអនកខសលខចូិនសងការលបួងរបស់ពួក
បសសាច។ 
 
 ៤.ិរកាការពរែលម្របសយជនស៍កកយ៍ីិនសងបរសកក 
 កបួនចាប់ឥសាល មសាថ បនស ើងសលើមូលោា នថ្នការរកាការពរ
ែលម្របសយជនស៍កកយ៍ីិ នសងបរសកកិ ស ើយបាំសពនបដនថមនវូម្រកម
សីលធម៌ាលអ។ 
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 ទក់រងនងឹែលម្របសយជនប៍រសកកិ ចាប់កនងុសាសនសនោះបាន
បកម្រសាយយ៉ា ងពសសាត រិ គា នរសកសច្ចលចាំណស ចោមួយសនោះស ើយ។ិ
សាសនបានពនយល់បកម្រសាយយ៉ា ងចាស់ិ សែើមបីកស ាំឱយមនសសសលខកខ្ជន
មសនបានយល់ែងឹអាំពចីាំណស ចទាំងសនោះ។ិ ចាប់ឥសាល មបានសនាពបីរម
សសខសៅថ្ែៃបរសកកិ ស ើយបានោស់សតឿនឱយម្របសងម្របយ័តនពទីរសណកមា
សៅថ្ែៃបរសកកែងដែរ។ 
 ចាំសពោះែលម្របសយជនក៍នងុសកកយ៍ីវ សនិ កនងុសាសនសនោះអល់
សឡាោះជាាា ស់បានកាំណត់ចាប់ដចងអាំពាីម្រតាដែលរកាការពរអាយស 
ជវី សតិ ជាំសនឿសាសនិ ម្ររពយសមបតត សិ ពូជអាំបូរិ កសតត សយសិ នសងបញ្ជា របស់
មនសសសល។ 
 ទក់រងនងឹការបកម្រសាយអាំពមី្រកមសីលធម៌ាលអគចឺាប់ឥសាល មបាន
បហាញគ ប់ឱយម្របកាន់ម្រកមសីលធម៌ាលអសនោះទាំងកាយិវាច្ចិចសតត។ិហមឃាត់
ពអីាំសពើអសីលធម៌ាិនសងអាំសពើអាប់ឱន។ិម្រកមសីលធម៌ាលអានែចូជាិការអ
នម័យិ ការជម្រមោះសាអ តពភីាពកខវក់ិ នសងភាពគម្រគសចសសាា កសម្រគក។ិ
មា៉ា ងសរៀតិ ឥសាល មបហាញគ ប់ឱយសម្របើសម្រគឿងម្រកអូបិ សរៀបចាំតសបដតងខលួនឱយ
បានសាអ តិហមឃាត់ពអីាំសពើអាម្រកក់ិការែសតកបត់ិការែកឹម្រសាិការ ូប
សាច់សតវដែលពសាំបានសាំស ោះម្រតមឹម្រតវូិ ការ ូបឈាមិ ការ ូបសាច់
ម្រជូកិ ស ើយបហាញគ ប់ឱយររួលទនចាំណីអាហរិ នសងសាច់ដែលសាអ តសអាំ។ិ
សលើសពសីនោះសាសនបានហមឃាត់ចាំសពោះការច្ចយវាយិ នសងសម្របើ
ម្របាស់ម្ររពយសមបតត សសោយខជោះខ្ជជ យ។ 
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 អនម័យខ្ជងកនងុគជឺម្រមោះសាអ តែលូវចសតតពអីាកបបកសរ សយអាម្រកក់ិ
ស ើយម្របកាន់យកនវូសីលធម៌ាលអម្របសសើរថ្ែលថាល ។ិ អាកបបកសរ សយអាម្រកក់
ានែចូជាិការកស កសបាកម្របាស់ិអាំសពើបាបិ សងាិការឈាន នសីិការរ សោះ
កាំោន់ិ ការម្របាែអាយសជវី សតិ ការស្សកន់ឋាននតរស័កត សិ សកភលន់
ម្ររពយសមបតត សសកកយ៍ីិ ម្រកអឺតម្រករមិ អាំនតួិ ចង់បានមសខាត់។ិ ម្រកម
សីលធម៌ាលអានែចូជាិ អាកបបកសរ សយសលូតបូតិ កលាណមសតតិ អាំសពើលអិ
ម្របកាន់សចាយសតត សធម៌ាិឱនលាំសទនិសសាា ោះម្រតង់ិចសតតសបបសរសិលោះបង់ិពងឹ
ដែអកចាំសពោះអល់សឡាោះិ ានចសតតសទធ ម្រជោះថាល ិ សកាតខ្ជល ចចាំសពោះអល់
សឡាោះិអត់ធាត់ិនសងការែងឹគសណ។ 
 
 ៥.ិភាពហាញយស្សលួ 
 លកខណៈពសសសសរបស់សាសនឥសាល មែងដែរគរឺាល់ការសគរព
ម្របតសបតត សទាំងឡាយានភាពហាញយស្សួលិ ស ើយរាល់ការសគរពសកាក រៈ
ទាំងឡាយកហ៏ាញយស្សួលែងដែរ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ١٨احلج: سورة  چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ 
ាននយ័ថាិ:ិ«ម្ររង់មសនសធវ ើឱយពួកអនកពសបាកកនងុសាសនសនោះសរ»។ិ 

ភាពហាញយស្សលួែាំបូងបងអស់ិ គអឺនកដែលចង់ចូលកនងុសាសនសនោះិ
ពសាំច្ចាំបាច់តាមរយៈមនសសសលោាន ក់ឬររួលសាគ ល់ពអីតតីភាពសនោះសរគឺ
ម្រគន់ដតកងជម្រមោះសាអ តខលួនិរចួសធវ ើសច្ចា ថាិ:ិ«ិគា នម្រពោះជាាា ស់សម្រៅ
ពអីល់សឡាោះិ ស ើយមូហាំា៉ា ត់ជាអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះ»។ិ ម្រតវូ
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ានជាំសនឿចាំសពោះអតថនយ័ថ្នពកយសច្ចា សនោះិ ស ើយអនសវតតតាមកាតពវកស
ចាច្ចាំបាច់ិដែលពកយសច្ចា សនោះទមទរចង់បាន។ 
 រាល់ការម្របតសបតត សទាំងឡាយនងឹកាន់ដតហាញយស្សួលិ សៅសពលសធវ ើ
ែាំសណើ រិ ឬ ឺថាក ត់។ិ ចាំសពោះែលបសណយវ សនិ សគគសតជូនែចូការម្របតសបតត ស
សពលសៅែទោះិនសងសពលានសសខភាពលអែងដែរ។ិកនងុសាសនសនោះសធវ ើឱយ
ជវី សតអនកមូសលីមានសសចកតសីៃប់ិ នសងហាញយស្សួល។ិ ែទុយពជីវី សតរស់សៅ
របស់ពួកអនកគា នជាំសនឿដែលសពរសពនសោយសសចកតលីាំបាកសាុគសាា ន
។ិមា៉ា ងវ សនសរៀតិការសាល ប់របស់អនកមូសលីមកហ៏ាញយស្សួលិសម្រពោះម្រពលឹង
របស់សគសចនពខីលួនម្របាណែចូជាតាំណក់រកឹដែល ូរសចនពែីប។ិ អល់
សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ    ۆڭ   ۇ  ۇڭ  چ 

 25سورة النحل:  چ
ាននយ័ថាិ :«ពួកអនកសាអ តសអាំច្ចកែសតពភីាពគា នជាំសនឿិ ដែលសរវតា
ែក ូតយកម្រពលឹងរបស់ពួកសគគសឺរវតាបាននសយយសៅកាន់ពួកសគថា
សូមសសរសីួសតីសកើតានចាំសពោះពួកអនក។ិ សាវ គមនព៍សសសសសម្រាប់ពួក
អនក។ិចូរចូលឋានសួគ៌ាតាមអាំសពើលអដែលពួកអនកបានម្របតសបតត ស»។ិ 

រឯីពួកអនកគា នជាំសនឿវ សនគសឺៅសពលសគជសតសាល ប់ានសរវតាែក៏ាច
សាហវមកវាយរបូសគនងឹរាំពត់បងខាំែកយកម្រពលឹងរបស់សគ។ិ ម្ររង់បាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 
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  ۅڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ 

وئ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې            ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  

 32سورة األنعام:   چۇئ  

ាននយ័ថាិ :ិ «ដនមូហាំា៉ា ត់!សបើសសនជាអនកសឃើនពួកអនកម្របម្រពតឹតអាំសពើ
អយសតត សធម៌ាកនងុសពលម្រតែរខយល់ចង់សាល ប់ិ សរវតាយកថ្ែែកយកម្រពលឹង
របស់ពួកសគសោយនសយយថាិ ចូរខ្ជជ ក់ម្រពលឹងរបស់ពួកឯងសចនមក។ិ
ថ្ែៃសនោះពួកអនកម្រតវូរងភាពអាា៉ា ស់ិ សោយការោក់ទរសណកមាយ៉ា ងខ្ជល ាំង
កាល ជារបីាំែសតតាមអវីដែលពួកឯងបាននសយយម្របឌសតខសសពកីារពសត
ចាំសពោះអល់សឡាោះិ ស ើយពួកឯងម្រកអឺតម្រករមមសនសាត ប់បហាញគ ប់តាមម្រពោះ
បនទលូរបស់ម្ររង់»។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭچ 

 ٣٤الأنفال:  سورة چٴۇ  ۋ  
ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់!ិ សបើសសនជាឯងបានសឃើនិ ខណៈដែលពួក
អនកគា នជាំសនឿសាល ប់គពួឺកសរវតារោះកាំសែលៀងិ នសងវាយគូររបស់ពួកសគិ
ស ើយពួកសរវតានសយយថាិ ចូរភលក់រសជាតសទរសណកមាែ ឺ៏ច្ចប់សខ្ជល ច
ែាសនោះចសោះ»។ 
 ៦.ភាពយសតត សធម៌ា 
 អនកដែលបានបញ្ាតត សចាប់ឥសាល មិ គអឺល់សឡាោះជាាា ស់។ិ ម្ររង់ជា
អនកបសងក ើតសតវសកកទាំងអស់ិម្រគប់ពណ៌ាសមបសរិម្រគប់សភរ។ិសតវសកក
ទាំងអស់ានសសរធ សសសាើៗគន សៅចាំសពោះមសខចាប់ិ ភាពយសតត សធម៌ាិ នសងកត ី
សមតាត របស់ម្ររង់។ិ ម្ររង់បានបញ្ាតត សចាប់សម្រាប់បសរសិ នសងស្រសតីឱយសកត ស
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សមនងឹសភររបស់ពួកសគ។ិ ចាប់ឥសាល មមសនលសមអ ៀងខ្ជងបសរសិ សោយ
ជាន់សលើគាំនររសកខរបស់ស្រសតីិ ឬែតល់តថ្មលឱយស្រសតីិ ស ើយរាំសកភបាំពនសលើ
បសរសសនោះសរ។ិ ឥសាល មមសនែតល់តថ្មលពសសសសែល់ជនជាតសដសបកសិ
ស ើយកម៏សនឱយតថ្មលចាំសពោះដតជនជាតសដសបកសលា សនោះដែរ។ិមនសសសលទាំង
អស់សៅចាំសពោះមសខចាប់របស់អល់សឡាោះានសសរធ សសសាើៗ គន ិ គា នអវ ីដបង
ដចករវាងពួកសគ។ិ សម្រាប់ពួកសគិ គាឺនដតការសកាតខ្ជល ចចាំសពោះម្ររង់
ដតមួយគត់។ 
 
 ៧.ិបហាញគ ប់សម្របើគន ឱយសធវ ើលអិនសងហមឃាត់គន ពអីាំសពើអាម្រកក់ 
 ចាប់ឥសាល មធាននវូតថ្មលកសតត សយសិនសងសសចកតថី្ែលែនូរិគកឺារបហាញគ ប់
សម្របើគន ឱយសធវ ើលអិ នសងហមឃាត់គន ពអីាំសពើអាម្រកក់។ិ ជាកាតពវកសចាចាំសពោះ
អនកមូសលីមម្របសសស្សីសពនវយ័ានបញ្ជា ិ ានសមតថភាពិ គចឺ្ចាំបាច់ម្រតវូ
ដតបហាញគ ប់សម្របើគន ិនសងហមឃាត់គន ិតាមលរធភាពដែលអាចសធវ ើបានិអា
ស្សយ័តាមរាំ ាំ ថ្នការបហាញគ ប់សម្របើិ នសងការហមឃាត់។ិ ច្ចាំបាច់ម្រតវូ
បហាញគ ប់ិ ឬហមឃាត់ិ សោយថ្ែរបស់សគិ សបើពសាំានលរធភាពិ ម្រតវូហម
ឃាត់សោយពកយសមតីរបស់សគ។ិ សបើពសាំានលរធភាពសរៀតម្រតវូហម
ឃាត់សោយចសតតរបស់សគ។ិ តាមរយៈការរូនា នសម្របៀនម្របសៅគន សនោះនាំ
ឱយម្របជាជាតសឥសាល មសចោះរកាការពរគន ។ិ បសគគលាន ក់ៗច្ចាំបាច់ម្រតវូរូនា
នសម្របៀនម្របសៅអនកដែលបានសធវសម្របដ សកនងុការសធវ ើអាំសពើលអិ ឬម្របម្រពឹ
តតអាំសពើអាម្រកក់ិឱយពួកសគសធវ ើលអិ នសងសជៀសវាងពអីាំសពើអាម្រកក់។ិ ិ សទោះជា
បសគគលដែលបានម្របម្រពតឹតសនោះជាអនកែកឹនាំសគិ ឬម្របជារាស្រសតសាមញ្ាក៏
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សោយ។ិការរូនា នសម្របៀនម្របសៅសនោះស្សបសៅតាមចាប់ិនសងម្រកមសីល
ធម៌ាឥសាល មដែលចាប់បានដចង។ 
 ែចូអនកបានសឃើនម្រសាប់ិ ការហាញរសនោះជាកាតពវកសចាបសគគលសធវ ើតាម
លរធភាពិ ខណៈដែលរបបនសយបាយបចាុបបននភាគសម្រចើនានសារន
ភាពដែលខលួនបានែតល់ឱកាសឱយគណបកសលម្របឆាំងិ សែើមបីឃាល ាំសមើល
ែាំសណើ រការែកឹនាំរោា ភសបាលិនសងការបាំសពនការហាញររបស់រាជការ។ 
 សនោះគជឺាគសណសមបតត សមួយចាំននួិ សបើសសនជាខុ្ាំចង់បកម្រសាយឱយ
ពសសាត រិគមឺ្រតវូពសោះសម្រជៀកអតតសញ្ជា ណិនសងកាតពវកសចាសាសននមួីយៗជាជ
សម្រមៀកតចូៗិ ស ើយបកម្រសាយពសី តសែលឱយបានចាស់កស់។ិ សនោះជា
ការបញ្ាតត សចាប់ម្របកបសោយគតសបណឌ ស តិ ភាពលអឯកិ នសងសសម្រកតឹភាព
សពនសលនគា នអវ ីសម្របៀបែទមឹ។ិ ចាំសពោះអនកដែលបានម្រតសោះរ សោះពសច្ចរោ
អាំពកីបួនចាប់ឥសាល មិចាស់ជាែងឹថាិចាប់សនោះមកអាំពអីល់សឡាោះជាាា
ស់។ិ ចាប់សនោះិ គជឺាសចាភាពដែលគា នអវ ីគួរឱយសងសល័យិ ស ើយជាការ
ចងអុលបហាញ នដែលគា នកតវីសងវង។ 
 សបើសសនជាអនកចង់ម្របណស ប័តនច៍ាំសពោះអល់សឡាោះិ អនសវតតតាមកបួន
ចាប់របស់ម្ររង់ិ យកគាំរតូាមពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់គឺ
ទវ រសារភាពកាំ សសិ នសងការដកដម្របខលួនសៅសបើកចាំ ិ ស ើយម្រពោះជា
ាា ស់របស់អនកម្ររង់មហអធាស្ស័យិ មហសមតាត ។ិ ម្ររង់អាំពវនវសៅ
អនកសែើមបីររួលបាននវូការខនតអីភយ័សទសអាំពមី្ររង់។ 
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ការស្លរភារក្ាំេុេ 
 អនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់បានានម្របសាសនថ៍ាិ: 
عن أنس رض ي هللا عنه قال  أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : )  كل ابن آدم خطاء 

 سنن الترمذي  وخير الخطائين التوابون ( 

ាននយ័ថាិ :ិ «រាល់កូនសៅអាោាំទាំងអស់ានកាំ សសិ ស ើយអនកដែល
ម្របសសើរជាងសគកនងុចាំសោមអនកានកាំ សសិ គអឺនកដែលសចោះសារភាព
កាំ សសិនសងដកដម្របខលួន»។ 

មនសសសលសកកសនោះិ គជឺាសភាវៈដែលរន់សខាយទាំងរបូរាងកាយិ
ទាំងចសតតគាំន សតិ នសងបញ្ជា សាា រត។ីិ សគមសនអាចររួលរា៉ាប់រងែលថ្នអាំសពើ
បាបិនសងកាំ សសរបស់ខលួនបានស ើយ។ិិអល់សឡាោះជាាា ស់បានសម្រាល
ចាំសពោះមនសសសលសកកិ សោយការខនតអីភយ័សទសរបស់ម្ររង់។ិ ែសូចនោះិ
ម្ររង់បានោក់ចាប់ឱយានការសារភាពកាំ សសិ នសងការដកដម្របខលួន។ិ
ធាតសពសតថ្នការសារភាពកាំ សសគឺិ សបាោះបង់អាំសពើបាប។ិ ពសីម្រពោះជាអាំសពើ
អាម្រកក់កនងុបាំណងសកាតខ្ជល ចចាំសពោះអល់សឡាោះិ ស ើយសងឃឹមថានងឹ
ររួលបានការតបសនងដែលម្ររង់បានសរៀបចាំសម្រតៀមសម្រាប់បសម្រមើរបស់
ម្ររង់។ិមា៉ា ងវ សនសរៀតិម្រតវូានការសសាកសាត យិចាំសពោះអវ ីដែលខលួនបាន
ម្រជសលខលួនសៅម្របម្រពតឹតិ ស ើយសបតជ្ាចសតតសបាោះបង់ោច់ខ្ជតមសនម្រតលប់សៅ
ម្របម្រពតឹតជាែាមីតងសរៀត។ិ ិ ម្រតវូភាជ ប់ជាមួយនងឹការសារភាពសនោះិ សោយ
ការខសតខាំម្របឹងដម្របងកសាងអាំសពើលអ។ិ ែចូជាអនកបានសឃើនម្រសាប់ស ើយិ
ការសារភាពកាំ សសគជឺាការម្របតសបតត សែលូវចសតតសធវ ើស ើងរវាងខលួនអនកជា
មួយនងឹម្រពោះជាាា ស់របស់អនក។ិ វាគា នអវ ីពសបាកិ ស ើយគា នអវ ីគួរឱយ ត់
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សនឿយសនោះដែរ។ិ វាពសាំដមនជាការម្របតសបតត សែព៏សបាកសាុគសាា នសនោះសរ។ិ
ដតវាជាការម្របតសបតត សែលូវចសតតិ បសញ្ជៀសខលួនពអីវ ីដែលនាំសៅម្របម្រពតឹតអាំសពើ
បាបិ ស ើយបសញ្ជៀសខលួនសោយការសបាោះបង់ិ នសងការតាាំងអារមាណ៍ឱយ
សៃប់សកប់សកល់។ិ 
 អនកពសាំច្ចាំបាច់សៅសារភាពកាំ សសជាមួយនរោាន ក់ខ្ជល ចដម្រកងអនក
សនោះបកអាម្រកាតសរឿងអាស្សូវរបស់អនកិ កតម្រតោងសរឿងអាែ៌ាកាំបាាំង
របស់អនកិស ើយស ល្ៀតឱកាសសពលអនកានចាំណស ចសខាយ។ិការសារភា
ពកាំ សសិ ម្រគន់ដតជាការបួងសួងអងវរកររវាងអនកនសងម្រពោះជាាា ស់របស់
អនក។ិ វាជាការបួងសួងសសាំឱយម្ររង់អភយ័សទសិ នសងសសាំឱយម្ររង់ចងអុល
បហាញ នែលូវែល់អនក។ិ សធវ ើែសូចនោះិ គមឺ្ររង់ចាស់ជានងឹម្រពមររួលការសារ
ភាពកាំ សសរបស់អនកជាមសនខ្ជន។ 
 កនងុឥសាល មពសាំានអាំសពើបាបោដែលជាប់ជាសករសនោះសរិ ស ើយក៏
គា នការសសន្ទហាញគ ោះោដែលម្រតវូរង់ច្ចាំមនសសសលោាន ក់សនោះដែរ។ិ ប៉ាសដនត
ែចូដែលជនជាតសជវ ីវសញ្ជជ តសអូម្ររសសាន ក់សឈាា ោះិ មូហាំា៉ា ត់ិ អាសាតិ
ដែលបានររួលការចងអុលបហាញ នពមី្រពោះជាាា ស់ឱយគត់បានចូលឥសាល ម
។ិគត់អោះអាងថាិ :ិ «ខុ្ាំមសនអាចរកសឃើនចាំណស ចោមួយកនងុគមព ីរអាល់
គួរអានដែលនសយយពតីម្រមូវការថ្នការសសន្ទហាញគ ោះសនោះសរ។ិ កនងុឥសាល មពសាំ
ានអាំសពើបាបសលើកែាំបូងោិ ដែលជាសករមត៌ាកខណឌ ដចកបសគគលាន ក់ពី
វាសនរបស់សគសនោះសរ។ិពសីម្រពោះម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ:«ិគា នអវ ី
សម្រាប់មនសសសលសកកិ សលើកដលងដតអវ ីដែលខលួនសគបានសាង»។ិ សគមសន
ទមទរឱយសធវ ើការពលីិ ឬសាល ប់ជវី សតខលួនឯងិ សែើមបីសបើកទវ រសារភាព
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កាំ សសិ នសងការសសន្ទហាញគ ោះខលួនពអីាំសពើបាបសនោះសរ។ិ មា៉ា ងសរៀតិ ែចូកនុង
ម្រពោះបនទលូរបស់ម្ររង់ថាិ:ិ«គា នជវី សតោមួយររួលបាបជាំនសួជវី សតោ
មួយស ើយ»។ិ 
 

ឥរធ សពលនសងអតថម្របសយជនែ៍ឧ៏តតងុគឧតតមថ្នការសារភាពកាំ សស 
 ឥរធ សពលនសងអតថម្របសយជនថ៍្នការសារភាពកាំ សសគឺិ :  
១.មនសសសលសាគ ល់ពវី សសាលភាពថ្នការខនត ីិ កតសីមតាត ករសោរបស់អល់សឡាោះ
កនងុការរកាកសតត សយសរបស់មនសសសល។ិ សបើម្ររង់សពវម្រពោះរយ័ចង់សធវ ើបាបសគិ
គមឺ្ររង់នងឹម្របញាប់ោក់សទសសោយសារអាំសពើបាបរបស់សគិ ស ើយបក
អាម្រកាតសរឿងអាស្សូវរបស់សគកនងុចាំសោមនសសសលរូសៅ។ិ ែសូចនោះិ ជវី សតរស់
សៅរបស់សគដលងាននយ័ខលមឹសារ។ិ កប៏៉ាសដនតិ អល់សឡាោះជាាា ស់បាន
សលើកតសមក ើងសគិ សោយការបសរបាាំងសរឿងអាស្សូវរបស់សគិ ស ើយបសរ
បាាំងរបូសគសោយការខនតរីបស់ម្ររង់។ិមា៉ា ងសរៀតិម្ររង់ម្របទនជូនសគនវូ
កាល ាំងពលាំិកភសកាក រៈិនសងសសបៀងអាហរសែសលងៗ។ 
២.ិសែើមបីឱយសាគ ល់ពធីាតសពសតរបស់ខលួនឯងិខលួនឯងជាអនកជាំរសនឱយខលួនឯង
សៅម្របម្រពតឹតអាំសពើអាម្រកក់។ិ កាំ សសិ អាំសពើបាបិការសធវសម្របដ សិ ដែល
សកើតសចនពខីលួនរបស់សគិជាភសតុតាងបញ្ជជ ក់ថាិ ខលួនរបស់សគរន់សខាយិ
អសមតថភាពិ មសនសចោះអត់ធាត់តស ជូមនោះនងឹតោ ិ នសងការសកភលន់
ដែលខសសចាប់។ិ ខលួនសគមសនអាចខវោះអល់សឡាោះជាាា ស់ិ សូមបីមួយ
ពម្រពសចដភនកិសែើមបឱីយម្ររង់ជម្រមោះសាអ តិនសងចងអុលបហាញ នរបូសគ។ 
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៣.ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានបញ្ាតត សចាប់ឱយសារភាពកាំ សសិ សែើមបីឱយ
មនសសសលររួលបាននវូស តសែលែស៏ាំខ្ជន់បាំែសតដែលនាំឱយមនសសសលររួល
បានសសភមងគលិ គកឺារវ សលម្រតលប់ិ នសងការសសាំជាំនយួពមី្ររង់។ិ តាមរយៈ
ការសារភាពកាំ សសសនោះដែរិ គនឺាំមកនវូការបួងសួងិ សសាំអងវរករិ ឱន
លាំសទនិបហាញ នពភីាពខវោះខ្ជតិការស្សកន់ិការបារមភិការសកាតខ្ជល ចិ
នសងការសងឃឹមចាំសពោះម្ររង់។ិតាមរយៈការម្របតសបតត សសនោះិ សធវ ើឱយចសតតរបស់
មនសសសលសៅសកៀកនងឹអល់សឡាោះជាពសសសសបាំែសតិ ដែលអាចសកើតានដត
សៅកនងុសពលសារភាពកាំ សសិ នសងសពលវ សលម្រតលប់សៅរកអល់សឡាោះដត
ប៉ាសសោណ ោះ។ 
៤.ិ អល់សឡាោះនងឹអភយ័សទសរាល់កាំ សសទាំងឡាយដែលកនលងែសត។ិ
សៅកនងុម្រពោះបនទលូរបស់ម្ររង់ថាិ: 

 ٥٨الأنفال:  سورة چھ    ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھچ 
ាននយ័ថាិ :ិ មូហាំា៉ា ត់!ិ ចូរអនកម្របាប់ពួកអនកគា នជាំសនឿថាិ សបើសសនជា
ពួកសគម្រពមបញ្ឈប់ិ គសឺគនងឹអភយ័សទសឱយពួកសគិ នវូអវ ីដែលបាន
ម្របម្រពតឹតខសសកនលងមក។ 
៥.ិ ផ្លល ស់បតូរពអីាំសពើអាម្រកក់សៅជាអាំសពើលអិ ែចូអល់សឡាោះបានានម្រពោះ
បនទលូថាិ: 

ڇ  ڇ    ڇچ    چ  چ  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 

 ١٤الفرقان:  سورة چڇ   ڍ  ڍ  
ាននយ័ថាិ :ិ «សលើកដលងអនកដែលបានសារភាពកាំ សសិ ានជាំសនឿិ
នសងម្របតសបតត សអាំសពើលអិ គឋឺ សតសៅកនងុចាំសោមពួកអនកដែលអល់សឡាោះជា
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ាា ស់បតូរពអីាំសពើអាម្រកក់របស់ពួកសគសៅជាអាំសពើលអ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់
ដតងដតអភយ័សទសិនសងអាណសតស្សកន់ជានសចា»។ 
៦.ិ មនសសសលច្ចាំបាច់ម្រតវូសដមតងរាំនក់រាំនងជាមួយនងឹមនសសសលដែលម្របម្រពឹ
តតមសនគបបីទាំងកាយិ វាច្ចិ ចសតតចាំសពោះសគិ សោយអនសវតតតាមអវ ីដែលខលួន
សគផ្លទ ល់ចង់ឱយអល់សឡាោះសដមតងចាំសពោះសគិ សៅសពលដែលរបូសគសធវ ើ
ខសសចាំសពោះម្ររង់។ិការតបសនងសនោះអាស្ស័យសលើម្របសភរថ្នអាំសពើដែលសគ
បានសធវ ើិ សបើសគសដមតងរាំនក់រាំនងលអិ សគនងឹររួលបានែលលអអាំពមី្រពោះ
ជាាា ស់។ិ ពសតោស់ិ អល់សឡាោះម្ររង់តបសនងចាំសពោះអាំសពើបាបទាំង
ឡាយរបស់សគសោយសសចកតលីអិ ែចូដែលម្ររង់ធាល ប់បានខនតចីាំសពោះការ
ម្របម្រពតឹតខសស គ្ងរបស់មនសសសលសកករូសៅ។ 
៧.ិ សគែងឹថាិ ខលួនរបស់សគានកាំ សសិ នសងអាំសពើបាបសម្រចើន។ិ ែសូចនោះិ
ច្ចាំបាច់សគម្រតវូរប់សាក ត់ខលួនឯងកស ាំបនតោុះបហាញអ ប់អនកែថ្រ។ិ ម្រតវូស ល្ៀតសពល
ដកដម្របខលួនជាជាងការគសតអាម្រកក់សៅសលើអនកែថ្រ។ 
 ខុ្ាំបញ្ាប់កថាខណឌ សនោះសោយែាំណឹងនសទនអាំពបីសរសាន ក់មកជួប
ោពមូីហាំា៉ា ត់ិស ើយបាននសយយថាិ: 

عن أنس بن مالك قال قال رجل : يا رسول هللا ما تركت من حاجة وال داجة إال أتيت 

أليس تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا ؟ ( ثالث مرات قال : نعم عليها قال )

 قال : ) ذاك يأتي على ذلك ، وفي رواية  فإن هذا يأتي على ذلك كله ( املعجم الصغير

ាននយ័ថាិ:ិ«បពសម្រតអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះ!ិខុ្ាំគា នសបាោះបង់អាំសពើ
បាបទាំងតចូទាំងធាំសរិ សលើកដលងដតខុ្ាំម្របម្រពតឹតវា។ិអនកនាំសារបានាន
ម្របសាសនថ៍ាិសតើអនកមសនសធវ ើសាកសលីថាិគា នម្រពោះជាាា ស់ិសលើកដលងដតអ
ល់សឡាោះិ នសងមូហាំា៉ា ត់ជាអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះឬសរ ។ិ គត់សួរ
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ចាំននួបីែង។ិបសរសសនោះស ល្ ើយថាិបារ។ិអនកនាំសារបានស ល្ ើយថាិពកយ
សនោះនងឹលសបកងអាំសពើបាបទាំងអស់សនោះ»។ 
 សៅកនងុនសទនសែសលងសរៀតបានឱយែងឹថាិបសរសាន ក់បានមកជួបអនក
នាំសាររបស់អល់សឡាោះិស ើយបានសរួថាិ:ិ 

عن طويل شطب املمدود رض ي هللا عنه أنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : 

أرأيت رجال عمل الذنوب كلها فلم يشرك باهلل تعالى شيئا وهو في ذلك ال يترك حاجة أو 

) هل أسلمت قال أما أنا فأشهد أن  داجة إال اقتطعها بيمينه فهل لذلك من توبة قال :

ال إله إال هللا وحده ال 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 حتى توارى ( اآلحاد واملثاني 

ាននយ័ថាិ :ិ «សតើសកកយល់យ៉ា ងែចូសមតចិ សបើសសនជាបសរសាន ក់
ម្របម្រពតឹតអាំសពើបាបម្រគប់ដបបយ៉ា ងសលើកដលងដតអាំសពើព សសរព។ិ គគឺា ន
អាំសពើបាបតចូធាំោមួយម្រតវូសលើកដលងសនោះសរិ គសឺគបានម្របម្រពតឹតទាំងអ
ស់។ិសតើសគអាចសារភាពកាំ សសដកខលួនបានសរ ិគត់បានានម្របសាសន៍
ថាិសតើអនកបានចូលឥសាល មរចួស ើយដមនសរ ។ិសគនសយយថាិចាំសពោះខុ្ាំ!ិ
ខុ្ាំបានសច្ចា ថាិ គា នម្រពោះជាាា ស់ិ សលើកដលងដតអល់សឡាោះដតមួយគត់។ិ
ម្ររង់គា នថ្ែគូររមួចាំដណកិស ើយសកកគជឺាអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះ
។ិគត់បានានម្របសាសនថ៍ាិដមន!ិម្រតមឹម្រតវូស ើយ។ិអនកម្រតវូសធវ ើលអិនសង
សបាោះបង់អាំសពើអាម្រកក់។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់នងឹសធវ ើឱយអាំសពើអាម្រកក់កាល យ
ជាលអ។ិ សគនសយយថាិ ិ ិ ការែសតកបត់របស់ខុ្ាិំ អាំសពើអបាយមសខរបស់ខុ្ាិំ
យ៉ា ងសម៉ាចដែរ »។ិគត់បនតថាិែចូគន !។ិគត់បនតថាិអល់សឡាោះជាាា ស់
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មហឧតតងុគឧតតមិ »។ិ គត់សៅដតសពលិ អស ីចងឹរ ូតែល់គត់សែើរសចន
ែសតសៅ»។ 

ិសាសនឥសាល មច្ចត់រសកសរឿងកនលងែសតជាសាឃៈិ ស ើយការសារ
ភាពសោយសសាា ោះម្រតង់ជួយលសបកងអាំសពើបាបដែលកនលងែសតិ ែចូាន
បញ្ជជ ក់កនងុម្របសាសនរ៍បស់ោពមូីហាំា៉ា ត់។ 

សទសពសនយ័ចាំសពោះអនកដែលមសនម្របកាន់ខ្ជជ ប់នងឹឥសាល ម : 
 ែចូសសៀវសៅសនោះបានបកម្រសាយម្របាប់អនកយ៉ា ងចាស់ថាិ ឥសាល ម
គជឺាសាសនរបស់អល់សឡាោះិ ជាសាសនពសតិ ជាសាសនដែលពួកអនក
នាំសារិ នសងពួកោពទីាំងឡាយបាននាំមក។ិ ជាការពសតោស់ិ អល់
សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់សរៀបចាំែលបសណយែធ៏ាំសធងសៅកនងុសកកយ៍ីសនោះិ នសង
សៅថ្ែៃបរសកកសម្រាប់អនកដែលានជាំសនឿចាំសពោះសាសនឥសាល ម។
ម្ររង់បានសនាោក់ទរសណកមាែខ៏្ជល ាំងកាល ចាំសពោះអនកដែលម្របឆាំងជាំទស់
នងឹសាសនសនោះ។ 
 សោយស តសថាិ អល់សឡាោះជាអនកបសងក ើតិ ជាាា ស់កមាសសរធ សិ ជាអនក
ម្រគប់ម្រគងិ នសងជាអនកច្ចត់ដចងចម្រកវាលិ មនសសសលម្រគន់ដតជាសតវសកក
ដែលម្ររង់បានបសងក ើតមកដតប៉ាសសោណ ោះិ ម្ររង់បានបសងក ើតអនកិ ស ើយបាន
សម្រមួលអវ ីៗម្រគប់យ៉ា ងសៅកនងុចម្រកវាលសនោះសម្រាប់ពួកអនក។ិ ម្ររង់បាន
ោក់ចាប់សម្រាប់អនកិ ស ើយម្ររង់បានបហាញគ ប់សម្របើឱយអនកកាន់តាមចាប់
សនោះ។ិ សបើសសនជាអនកានជាំសនឿិ នសងម្របតសបតត សតាមអវ ីដែលម្ររង់បាន
បហាញគ ប់សម្របើិ នសងបញ្ឈប់នវូរាល់អវ ីដែលម្ររង់បានហមឃាត់ិ គអឺនកនងឹ
ររួលបានសជាគជយ័សៅតាមអវីដែលម្ររង់បានសធវ ើសនាចាំសពោះអនកនវូ
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បរមសសខម្រគប់ម្របសភរសៅថ្ែៃបរសកកដែលគា នថ្ែៃសាបសូនយ។ អនកនងឹ
កាល យជាមនសសសលដែលានម្របាជ្ាឈាល សថ្វជាងសគិានជាំសនឿែលូវចសតតសាអ ត
សអាំជាងសគ។ិអនកនងឹកាល យខលួនហក់បីែចូជាពួកោពីិ នសងពួកអនកនាំសារិ
ពួកអនកានគសណធម៌ាិនសងពួកសរវតាដែលសៅជសតអល់សឡាោះជាាា ស់។ 
 ែទុយសៅវ សនិ សបើសសនជាអនកម្របដកកជាំទស់ិ នសងសលាើសចាំសពោះម្រពោះ
ជាាា ស់របស់អនកិ គអឺនកនងឹខ្ជតបង់ម្របសយជនស៍កកយ៍ីិ នសងថ្ែៃ
បរសកក។ិ អនកចាស់ជាម្រប មនងឹការោក់ទរសណកមាសៅសកកយ៍ី
សនោះ នសងសៅបរសកក។ 
 ខុ្ាំនងឹបកម្រសាយខលោះៗអាំពលីរធែលថ្នភាពគា នជាំសនឿិ ដែលាន
ែចូតសៅ៖ 
 ១.ិការភយ័ខ្ជល ចនសងអសសវតថ សភាព 
 អល់សឡាោះជាាា ស់បានសនាចាំសពោះពួកអនកានជាំសនឿិ ដែលបាន
សែើរតាមពួកអនកនាំសាររបស់ម្ររង់ិ សោយររួលបាននវូសសវតថ សភាពសពន
សលនកនងុជវី សតសកកយ៍ីិ នសងបរសកក។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានាន
ម្រពោះបនទលូថាិ: 

الأنعام:  سورة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ 

٨٠ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពួកអនកដែលានជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ នសងអនកនាំ
សាររបស់ម្ររង់ិ អនសវតតតាមចាប់របស់ម្ររង់ិ ស ើយពួកសគមសនម្រចបល់
ចូលគន រវាងជាំសនឿរបស់ពួកសគនងឹអាំសពើព សសរព។ិ សម្រាប់ពួកសគិ គឺ
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ររួលបានសសចកតសីៃប់ិ នសងសនត សភាពិ ស ើយពួកសគររួលបាននវូការ
ចងអុលបហាញ នសៅកាន់ែលូវដែលម្រតមឹម្រតវូ»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់ជាអនកបញ្ជជ ក់ម្របាប់អាំពសីចាភាពរបស់ពួកអនក
នាំសារ។ិ ម្ររង់ជាអនកឃាល ាំសមើលសកមាភាពរបស់មនសសសលសកក។ិ ម្ររង់ជា
ាា ស់កមាសសរធ សថ្នអវ ីម្រគប់យ៉ា ងសៅកនងុចម្រកវាល។ិ សបើសសនជាម្ររង់សពវម្រពោះ
រយ័មនសសសលោាន ក់ិ សោយសារជាំសនឿរបស់សគិ គមឺ្ររង់ម្របទនែល់របូ
សគនវូសសចកតសីសខិសនត សភាពិនសងសសចកតសីៃប់។ិ ិែទុយសៅវ សនិ សបើសសនជា
បសគគលោាន ក់ម្របឆាំងជាំទស់នងឹម្ររង់ិ គមឺ្ររង់ែក ូតយកសសចកតសីៃប់ិ
នសងសនត សភាពពខីលួនរបស់សគ។ិ អនកនងឹសឃើនសគកាល យជាមនសសសលភយ័ខ្ជល ច
ចាំសពោះវាសនរបស់សគសៅថ្ែៃបរសកកិ ខ្ជល ចខលួនានសម្រគោះថាន ក់ិ សកើត
ជាំង ឺឺថាក ត់ិ បារមភភយ័ខ្ជល ចអនគតរបស់សគសៅសកកយ៍ីសនោះ។ិ ែសូចនោះ
ពួកសគបសងក ើតរែីារធានរា៉ាប់រងសម្រាប់អាយសជវី សតិ នសងម្ររពយសមបតត សិ
សម្រពោះដតគា នសសចកតសីសខសៅកនងុចសតតិ នសងគា នការពងឹដែអកចាំសពោះអល់
សឡាោះជាាា ស់។ 
 ២.ិជវី សតលាំបាកសវរន 
 អល់សឡាោះជាាា ស់បសងក ើតមនសសសល។ិ ម្ររង់បានបសងក ើតអវ ីម្រគប់យ៉ា ង
សៅកនងុចម្រកវាលសនោះិ ជាម្របសយជនស៍ម្រាប់មនសសសល។ិ ម្ររង់បានដបង
ដចកសម្រាប់សតវសកកនមួីយៗររួលបានចាំដណកជវីភាពិ នសងអាយស
ជវី សតរបស់ខលួន។ិ សូមសសងកតសមើលសតវសាល បស ើរសច្ចលសាំបសកពមី្រពកឹសៅ
ដសវងរកចាំណីិ សកតពដីមកស ើ មួយសៅដមកស ើ មួយិ ដស្សកសម្រចៀងិ
កសន្ទញ្ាៀវ។ិ មនសសសលសកកជាសភាវៈែចូសតវសកករូសៅដែរិ ម្ររង់បាន
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ដបងដចកជវីភាពិនសងអាយសជវី សតសម្រាប់ពួកសគ។ិសបើសសនជាមនសសសលាន
ជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់ិ ម្របតសបតត សតាមកបួនចាប់របស់ម្ររង់ិ គមឺ្ររង់នងឹ
ម្របទនសសចកតសីសខសសភមងគលិ ស ើយសម្រមួលចាំសពោះម្រគប់កសចាការហាញរ
របស់សគ។ិ យ៉ា ងសហចោស់កពួ៏កសគអាចររួលបាននវូកតាត ច្ចាំបាច់សាំ
ខ្ជន់ៗមួយចាំននួសម្រាប់កសាងជវី សត។ 
 សបើសសនជាសគម្របដកកមសនម្រពមានជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់ិ
ម្រកអឺតម្រករមិ មសនម្រពមសគរពសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់ិ គមឺ្ររង់នងឹសធវ ើឱយជវី សត
រស់សៅរបស់សគលាំបាកសវរន។ិ ម្ររង់សធវ ើឱយសគសកើតរសកខខវល់ខ្ជវ យិ សបើ
សទោះបីជារបូសគជាមនសសសលដែលានម្ររពយសមបតត សសតុកសតមភសម្រាប់
បសម្រមើសសចកតសីសខរបស់សគកស៏ោយ។ិ សតើអនកសឃើនសរិ ស តសអវ ីបានជា
ភាគសម្រចើនអនកដែលសធវ ើអតតឃាតគសឺៅកនងុម្របសរសដែលពលរែារបស់ខលួន
ររួលបានការែគត់ែគង់ម្រគប់ម្រគន់ដែនកសសខសាលភាពសាំរាប់ការរស់សៅ 
អនកសឃើនសរិ សតើស តសអវ ីបានជាានការខជោះខ្ជជ យកនងុការសម្របើម្របាស់
សម្រគឿងសហាញ រមឹម្រគប់ម្របសភរិ ការសធវ ើែាំសណើ រកមានតម្រគប់រកីដនលងិ សែើមបី
ដសវងរកសសចកតរីកីរាយកនងុជវី សត ិ ពសតោស់ិ អវ ីដែលនាំឱយពួកសគខជោះ
ខ្ជជ យិ គសឺោយសារភាពរសរសាអ តសៅកនងុចសតតដែលគា នជាំសនឿិ នសង
អារមាណ៍ែប់ចសងអៀតិ លាំបាកសវរនិ ស ើយពាយមលសបបាំបាត់សសចកត ី
កងវល់សនោះិ សោយមសធាបាយសែសលងៗផ្លល ស់បតូរចសោះស ើង។ិ សៅកនងុបនទលូ
មួយរបស់អល់សឡាោះិដែលម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 سورة چۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  چ 

 ٧٠٠طه: 



 

    

264 

ាននយ័ថាិ :ិ «នរោហាញកសចនពកីារសម្រកើនរាំឭករបស់សយើងិ ម្របាកែ
ោស់ិ ជវី សតរស់សៅរបស់សគិ គជឺាជវី សតរស់សៅែដ៏សនលាំបាកសវរន
បាំែសតិ ស ើយសៅថ្ែៃបរសកកសយើងនងឹបសងក ើតសគឱយរស់ស ើងវ សនកនងុ
សាថ នភាពខ្ជវ ក់ដភនក»។ 
 ៣.ិរស់កនងុសភល ើងសន្ទហាញគ មជាមួយខលួនឯងនសងពសភពសៅជសាំវ សនខលួន 
 សោយសារខលួនរបស់សគសកើតកនងុកាំសណើ តថ្នជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះដត
មួយគត់ិែចូម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٥٤الروم:  سورة چ  ۋ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇچ 
ាននយ័ថាិ:ិ»អល់សឡាោះបានបសងក ើតមនសសសលមកកនុងនសសសល័យពីកាំសណើ ត»។ 
ិ មនសសសលម្រគប់របូិ ខលួនរបស់សគសាត ប់បហាញគ ប់តាមម្រពោះជាាា ស់ិ សែើរ
តាមម្របពន័ធម្រកតឹយម្រកមរបស់ម្ររង់។ិ អនកគា នជាំសនឿចសចសពសាំម្រពមសែើរតាម
នសសសល័យពកីាំសណើ តសនោះសរ។ិ សគសសខចសតតរស់សៅតាមជសម្រមើសែទុយពីការ
បហាញគ ប់របស់ម្រពោះជាាា ស់។ិ សបើសទោះជាខលួនម្របាណរបស់សគសាត ប់បហាញគ ប់
តាមម្រពោះកស៏ោយិដតជសម្រមើសរបស់សគិគែឺទុយពសីនោះ។ 
 របូសគឋសតសៅកនងុសាថ នភាពសធវ ើសន្ទហាញគ មជាមួយពសភពជសាំវ សនខលួន។
ពសីម្រពោះពសភពសកកិគគឺសតច្ចប់ពកីាឡាក់សសីែធ៏ាំបាំែសតរ ូតែល់សតវលអ សត
ែត៏ចូបាំែសតិ កក៏ាំពសងសធវ ើែាំសណើ រតាមម្រកតឹយម្រកមដែលកាំណត់សោយម្រពោះជា
ាា ស់។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ:ិ 
 

  چۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ 
 ٧٧فصلت:  سورة                                                  
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ាននយ័ថាិ :ិ «បនទ ប់មកិ ម្ររង់យងសៅបសងក ើតសមឃិ ខណៈដែល
សមឃសៅជាដែសលងសៅស ើយ។ិ ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូសៅកាន់សមឃ
នសងែថីាិចូរសកើតស ើង!ិសោយសាត ប់បហាញគ ប់ិឬសោយបងខាំ។ិសមឃិនសងែី
បានស ល្ ើយថាិពួកសយើងសកើតជាសមឃិនសងសកើតជាែីិ សោយសាត ប់តាមការ
បហាញគ ប់របស់ម្ររង់»។ិ 

ពសភពសកកទាំងមូលស្សកន់អនកដែលសែើរស្សបជាមួយវាិសាត ប់
បហាញគ ប់តាមអល់សឡាោះិ ស ើយសអប់សខព ើមចាំសពោះអនកដែលសែើរែទុយពវីា។ិ
មនសសសលគា នជាំសនឿិ គជឺាមនសសសលដែលែកខលួនសចនពសីគិ សោយតាាំងខលួន
ម្របឆាំងជាំទស់នងឹម្រពោះជាាា ស់។ិ ែសូចនោះិ សកត សសមោស់សម្រាប់របូសគ
ដែលម្រតវូសមឃិដែនែីិ នសងសតវសកកទាំងឡាយសអប់សខព ើមរបូសគ។ិវាជា
ការសអប់សខព ើមចាំសពោះអាំសពើគា នជាំសនឿិ នសងភាពរមស ឥតសាសនរបស់
សគ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

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

 ٩٥ - ٨٨مرمي:  سورة چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  

ាននយ័ថាិ :ិ «ពួកសគនសយយថាិ ម្រពោះជាាា ស់ម្ររង់មហសមតាត ។ិ ម្ររង់
ានកូន។ិ ម្របាកែោស់ិ ពួកអនកបាននសយយនវូពកយមួយដែលាន
បាបកមាធៃន់ធៃរោស់។ិ សមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់សសទើរដតែទុោះដបកសោយ
សារពកយសមត ីសនោះ។ិ ដែនែសីម្របោះដបកិ ភន ាំទាំងឡាយនងឹរលាំិ សម្រពោះដត
ខងឹសមានងឹពួកសគជាំនសួអល់សឡាោះិ សោយសារពួកសគអោះអាងថាិ ម្រពោះ
ានកូន។ិ ម្រពោះជាាា ស់មហសមតាត ិ ម្ររង់មសនគបបីានកូនសនោះសរ។ិ អវ ី
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ម្រគប់យ៉ា ងសៅសលើសមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់ិ នសងសៅសលើែនីងឹសៅជួបអល់
សឡាោះជាាា ស់សៅថ្ែៃបរសកកកនងុនមជាខុ្ាំបសម្រមើរបស់ម្ររង់ទាំងអស់
គន »។ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូអាំពផី្លរា៉ាអសងិ នសងកងរព័
របស់សគថាិ: 

 ٠٩ادلخان:  سورة چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  ڱ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សមឃនសងែមីសនបានយាំ សសាកិ សកើតរសកខិ ចាំសពោះផ្លរា៉ាអសងិ
នសងកងរព័របស់សគស ើយិ ស ើយពួកសគពសាំម្រតវូបានពនារការោក់
សទសដែលនងឹសកើតស ើងចាំសពោះពួកសគសនោះដែរ»។ 
 

៤.ិការរស់កនងុភាពលៃង់សលល  
ភាពគា នជាំសនឿិ គជឺាភាពលៃង់សលល ិ ស ើយភាពគា នជាំសនឿធៃន់ធៃរ

ជាងភាពលៃង់សលល ិពសីម្រពោះអនកគា នជាំសនឿកាល យជាអនកដែលលៃង់សលល ិមសន
សាគ ល់ម្រពោះជាាា ស់។ិ សគសមើលពសភពសកកដែលម្ររង់បានបសងក ើតសនោះគួរ
ឱយអសាា រយិ ស ើយសឃើនថាិជាការបសងក ើតែម៏ សា។ិ ដតសគដបរជាលៃង់
សលល ិ មសនសាគ ល់អនកដែលបានបសងក ើតពសភពសកកសនោះ។ិ មសនែងឹថាិ សតើ
នរោជាអនកបសងក ើតរបូសគឱយកាល យជាមនសសសល។ិ សតើសនោះមសនដមនជាភាព
លៃង់សលល សរឬ  
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៥.ិភាពអយសតត សធម៌ាចាំសពោះខលួនឯងិនសងអនកសៅជសាំវ សនខលួន 
ទាំងសនោះពសីម្រពោះដតសគសម្របើម្របាស់ខលួនរបស់សគសម្រាប់អវ ីសែសលង

សម្រៅពសីគលបាំណងដែលសគបានបសងក ើត។ិ សគមសនសគរពសកាក រៈចាំសពោះ
ម្រពោះជាាា ស់។ិ ប៉ាសដនតសគដបរជាសគរពសកាក រៈចាំសពោះអវ ីសែសលងសម្រៅពមី្ររង់
សៅវ សន។ិ ភាពអយសតត សធម៌ាាននយ័ថាិ ោក់របស់អវ ីមួយខសសពកីដនលង
សែើមរបស់វា។ិ សតើានភាពអយសតត សធម៌ាោខ្ជល ាំងជាងការឧរទ សសការសគរព
សកាក រៈចាំសពោះអនកដែលមសនសកត សសមនងឹររួល។ិពសតោស់ិសកកិលសក
ា៉ា និ ដែលជាកវាីន ក់បាននសយយបញ្ជជ ក់ពសីសចកតអីាម្រកក់ថ្នអាំពពី ស
សរពថាិ: 

 ٧٥لقامن:  چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 
ាននយ័ថាិ:ិ«ដនកូនសាល ន់!ិចូរឯងកស ាំសធវ ើព សសរពចាំសពោះអល់សឡាោះ។ិ
ពសតោស់ិអាំសពើព សសរពជាអាំពអីយសតត សធម៌ាែធ៏ាំបាំែសត»។ 
ិ មា៉ា ងសរៀតិ សគគជឺាមនសសសលដែលម្របម្រពតឹតអយសតត សធម៌ាចាំសពោះមនសសសលិ
នសងសភាវៈដែលសៅជសាំវ សនរបូសគ។ិ ពសីម្រពោះសគមសនសាគ ល់អនកដែលាន
សសរធ សររួលនវូការសគរពសកាក រៈសនោះ។ិ លសោះែល់ថ្ែៃបរសកករាល់ជនរង
សម្រគោះដែលខលួនសគបានម្របម្រពតឹតអយសតត សធម៌ាិ ទាំងមនសសសលិ នសងសតវនងឹបត ឹង
តវា៉ាចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់ិសែើមបីទមទររកយសតត សធម៌ារបស់ពួកសគមកវ សន។ 
 

៦.ម្រប មនងឹការសម្រកាធខងឹរបស់អល់សឡាោះកនងុសកកយ៍ីសនោះ 
ការម្រប មសនោះនងឹសកើតានសម្រគោះថាន ក់ិ ការវ សនសអនតរាយិ ការ

ោក់រណឌ កមាពសនយ័យ៉ា ងទន់ ន់បាំែសត។ 
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ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ 

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

 ٠١ - ٠٣النحل:  سورة چڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  

ាននយ័ថាិ :ិ «សតើពួកអនកគា នជាំសនឿដែលកាំពសងសម្របើលបសចកលអាម្រកក់
សនោះិអាចរចួែសតពកីារដែលអល់សឡាោះសធវ ើឱយែសី្សូបយកពួកសគិឬម្ររង់
ោក់រណឌ កមាពសនយ័សោយពួកសគមសនែងឹខលួនិ ឬម្ររង់ោក់ទរសណកមា
ចាំសពោះពួកសគិ កនងុសពលដែលពួកសគសចនសៅរកសសី ិ ស ើយពួកសគមសន
អាចសគចែសតពទីរសណកមារបស់ម្ររង់ស ើយ។ិ ម្ររង់ោក់រណឌ កមាចាំសពោះ
ពួកសគសោយសម្រគោះរសរភសកសលិ ខ្ជតបង់ម្ររពយសមបតត សិ ន សងបាត់បង់អាយស
ជវី សត។ិ ពសតោស់ិ អល់សឡាោះមហអាណសតស្សកន់ចាំសពោះសតវសកក
របស់ម្ររង់»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
ھ      ہڳ  ڳ  ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہچ 

 ٥٧الرعد:  سورة چھ  ھ    ھ  ے  ے  
ាននយ័ថាិ :ិ «ពួកអនកគា នជាំសនឿនងឹម្រតវូររួលរងសម្រគោះថាន ក់ជាែរាបិ
សោយមូលស តសថ្នការគា នជាំសនឿរបស់ពួកសគែចូជាការសាល ប់ិ ម្រតូវច្ចប់
ជាចាំោប់ខ្ជា ាំងកនងុសន្ទហាញគ មសោយពួកអនកមូសលីមិ ឬសកើតសម្រគោះម នត
រាយសៅដកបរភូមសស្សសករបស់ពួកសគិ រ ូតែល់ថ្ែៃសនារបស់អល់សឡាោះិ



 

 

269 

ដែលម្ររង់ឱយពួកអនកមូសលីម ន ោះសលើពួកសគ។ិ ពសតោស់ិ អល់សឡាោះនងឹ
មសនកបត់ការសនាសនោះសរ»។ិ 
អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٩٨الأعراف:  سورة چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ 
ាននយ័ថាិ:ិ«សតើពួកអនកស្សសកានសសវតថ សភាពដែរឬសរដែលទរសណកមា
របស់សយើងសកើតស ើងចាំសពោះពួកសគសៅសពលម្រពកឹិ ខណៈដែលពួកសគ
កាំពសងសភលចខលួនរវល់នងឹការហាញររស់សៅរបស់ពួកសគ ិ»។ 
ិិិិិិិិសនោះគជឺាបញ្ជ របស់ពួកអនកដែលហាញកសចនពសីសចកតសីម្រកើនរាំឭក
របស់អល់សឡាោះ។ិ ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូម្របាប់ពកីារោក់ទរសណកមា
ចាំសពោះមនសសសលដែលគា នជាំសនឿសៅជាំនន់មសនថាិ: 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٿچ 

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

 ٠٤العنكبوت:  سورة چچ  چ  ڇ  

ាននយ័ថាិ :ិ «ពួកអនកដែលបានសលើកស ើងខ្ជងសលើិ សយើងោក់សទស
តាមអាំសពើបាបរបស់ពួកសគ។ិ អនកខលោះសយើងោក់ទរសណកមាសោយរាល ក់
ម្រគប់ម្រកួសិស ើយអនកខលោះសរៀតម្រតវូវ សនសសោយសាំស ងដស្សក។ិអនកខលោះ
ម្រតវូែសី្សូបិ ស ើយខលោះសរៀតម្រតវូលង់រឹកសាល ប់។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់
មសនរាំសកភបាំពនសៅសលើពួកសគសរិ ដតពួកសគខលួនឯងសរិ ដែលម្របម្រពឹតត
អយសតត សធម៌ាចាំសពោះខលួនឯងសនោះ»។ 
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ិ ទាំងអស់សនោះគែឺចូអវ ីដែលពួកអនកបានសឃើននវូសម្រគោះម នតរាយ
សកើតស ើងសៅជសាំវ សនខលួនអនកិ ថ្នម្រកសមមនសសសលដែលអល់សឡាោះបានោក់
ទរសណកមាិនសងម្រពានចាំសពោះពួកសគ។ 

៧.ិវាសនកាំណត់ឱយខកបាំណងនសងការខ្ជតបង់ 
សោយសារដតអាំសពើអយសតត សធម៌ាិ សគបានខ្ជតបង់យ៉ា ងធាំបាំែសតនវូ

ភាពរកីរាយសៅកនងុចសតតិ ន សងែងួវ សញ្ជា ណរបស់សគ។ិ ភាពរកីរាយសនោះិ គឺ
ការសាគ ល់អល់សឡាោះិ ការបួងសួងអងវរករចាំសពោះម្ររង់ិ នសងសសចកតសីៃប់
ចសតតសៅសពលសធវ ើសកាក រៈចាំសពោះម្ររង់។ិ សគខ្ជតបង់សកកយ៍ីិ ពសីម្រពោះសគ
រស់សៅកនងុសកកយ៍ីសនោះសពរសពនសោយភាពសសាកសៅនសងខវល់ខ្ជវ យ
។ិ សគខ្ជតបង់ខលួនឯងដែលខលួនខាំរកសសីម្របមូលម្ររពយសមបតត សសែើមបីខលួនឯង
។ិ ពសីម្រពោះសគខាំចាំោយកាល ាំងកាយចសតតខសសពសីគលបាំណងដែលម្រពោះ
បានបសងក ើត។ិ ជវី សតរបស់សគកនងុសកកយ៍ីសនោះមសនានសសភមងគលិ សម្រពោះ
សគរស់សៅកនងុសម្រគោះែអ៏ាម្រកក់ិ សគសាល ប់កនងុសាំោងអាម្រកក់ិ ស ើយសគ
នងឹរស់ស ើងវ សនកនុងចាំសោមពួកអនកដែលានសាំោងអាម្រកក់។ិ ម្ររង់
បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٩الأعراف:  سورة چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «អនកដែលដភនកជញ្ជីងអាំសពើលអរបស់សគម្រសាលិ គសឺគឋ សត
កនងុចាំសោមពួកអនកដែលខ្ជតបង់ខលួនឯង»។ 

ិការខ្ជតបង់ម្រគួសារិ សម្រពោះសគរស់សៅជាមួយពួកសគកនងុភាពគា ន
ជាំសនឿ។ិ ែសូចនោះិ ពួកសគកែ៏ចូគន នងឹរបូសគដែរិ ិ ិ គាឺនវាសនអាម្រកក់ិិ
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លាំបាកសវរនិ ិ ស ើយវាសនរបស់ពួកសគិ គមឺ្រតវូសថសតសៅកនងុឋាននរក។ិ
អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧٣الزمر:  چ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ 
ាននយ័ថាិ :«ពសតោស់ពួកអនកដែលខ្ជតបង់ិ គពួឺកអនកដែលបានខ្ជត
បង់ខលួនឯងិនសងម្រកសមម្រគួសាររបស់សគសៅថ្ែៃបរសកក»។ 
ិ សៅថ្ែៃបរសកកពួកសគម្រតវូសគសកណឌ ម្របមូលសៅកាន់សភល ើងនរក
ទាំងអស់គន ិ ស ើយជារឋីានែអ៏ាម្រកក់បាំែសត។ិ អល់សឡាោះបានានម្រពោះ
បនទលូថាិ: 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ           ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    ۈئچ 

 52-55سورة الصافات  چجب  

     ាននយ័ថាិ:ិ«ពួកសរវតាទាំងឡាយិចូរម្របមូលពួកអនកដែលម្របម្រពឹ
តតអាំសពើអយសតត សធម៌ាិ ថ្ែគូរបស់ពួកសគិ នសងម្រពោះបែសាដែលពួកសគសគរព
បូជាសម្រៅពអីល់សឡាោះិស ើយបញ្ជូនពួកសគសៅកាន់ែលូវនរក»។ 
 

៨.ិរស់កនងុភាពគា នជាំសនឿិម្របឆាំងនងឹពរជយ័របស់ម្ររង់ 
ពសតោស់ិ អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបសងក ើតរបូសគពមីសនទន់

សកើតជាមនសសសលិឱយសកើតជាមនសសសលិស ើយម្របទនពរជយ័ម្រគប់ដបបយ៉ា ង
ែល់របូសគ។ិ ប៉ាសដនតខលួនសគិ ដបរជាសគរពបូជាអនកសែសលងសម្រៅពមី្ររង់សៅវ ស
ន។ិ ពួកសគសគរពអនកសែសលងជាាា ស់សម្រៅពមី្ររង់ិ ែងឹគសណចាំសពោះអនក
សែសលងសម្រៅពមី្ររង់។ិ សតើានការជាំទស់ម្របឆាំងោមួយដែលខ្ជល ាំងជាង
រសងវ ើទាំងសនោះសរ ិសតើានអាំសពើអាម្រកក់ោសឃារសៅជាងសនោះសរ  
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៩.ិរារាាំងខលួនឯងពជីវី សតពសត 
សោយសារមនសសសលដែលានជវី សតសមបូរសតុកសតមភគជឺាមនសសសលដែល

ានជាំសនឿចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់ិ សាគ ល់ពបីាំណងម្របាថាន របស់ខលួនិ យល់
ចាស់ពវីាសនរបស់ខលួនិ ានភាពសជឿជាក់ចាំសពោះថ្ែៃរស់ស ើងវ សនិ ពួក
សគសាគ ល់ពសីសរធ សិ ន សងកាតពវកសចាដែលខលួនម្រតវូបាំសពនិ មសនរាំសកភបាំពន
សលើសសរធ សអនកែថ្រស ើយ។ិ ពួកសគមសនសបៀតសបៀនចាំសពោះសតវសកករូ
សៅ។ិ ការរស់សៅរបស់ពួកសគកនងុជវី សតសសភមងគលិ ិ ស ើយររួលបាន
ជវី សតរស់សៅែម៏្របសសើរថ្ែលថាល កនងុសកកយ៍ីសនោះិនសងសៅថ្ែៃបរសកក។ 
អល់សឡាោះបានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

  ٩١النحل:  سورة چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گچ 

ាននយ័ថាិ:ិនរោដែលសធវ ើអាំសពើលអិសទោះជាបសរសឬស្រសតីិស ើយខលួនជា
អនកានជាំសនឿិសយើងនងឹម្របទនជវី សតរស់សៅែម៏្របសសើរថ្ែលថាល ែល់របូសគ។ិ 
សៅថ្ែៃបរសកកអល់សឡាោះបានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧٠الصف:  سورة چەئ  ەئ      وئ     وئ    ائې      ې  ى  ى  ائچ 
ាននយ័ថាិ:ិ«លាំសៅោា នែល៏អម្របថ្ពសៅកនងុឋានសួគ៌ាសអសែនសនោះិគជឺា
ភាពសជាគជយ័ែឧ៏តតងុគឧតតមបាំែសត»។ 
 ចាំដណកអនកដែលរស់សៅកនងុជវី សតសនោះិសម្របៀបែចូជាជវី សតសតវព 
នៈិគសឺគមសនសាគ ល់ម្រពោះជាាា ស់ិមសនយល់ពសីគលបាំណងខលួនឯងិមសនែងឹ
ពវីាសនរបស់ខលួន។ិ សគលបាំណងរបស់សគគសឺសីែកឹិ សែក...។ិ សតើាន
ភាពខសសគន ម្រតង់ោរវាងរបូសគិ នសងសតវទាំងឡាយ។ិ ដតមនសសសលអាច
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វសងវងិ នសងអាប់ឱនជាងសតតឃាតកា៏នដែរិ ែចូដែលអល់សឡាោះបាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ 

 سورة چڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڦٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 ٧١٩الأعراف: 

ាននយ័ថាិ :ិ «ជាការពសតិ សយើងបានបសងក ើតសម្រាប់សភល ើងនរកិ គភឺាគ
សម្រចើនជាបសសាចនសងមនសសសល។ិ ពួកសគានចសតតដតមសនសចោះគសតិ ានដភនក
គា នម្របស្សីិ ានម្រតសចៀកមសនសចោះសាត ប់។ិ ពួកសគសម្របៀបែចូជាសតតឃា
ត។ិ ដតពួកសគវសងវងិ នសងអាប់ឱនជាងសតតឃាត។ិ ពួកសគគជឺាពួកអនក
ដែលសភល ើតសភល ើននសងសភលចខលួន»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀپ   ڀ  ڀ     ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

 ٠٠الفرقان:  سورة                                                
ាននយ័ថាិ :ិ «សតើអនកគសតថាិ ពួកសគភាគសម្រចើនសចោះសាត ប់ិ ឬសចោះគសត
ពសច្ចរោដមនសរ ិ ពួកសគគា នខសសអវ ីសម្រៅពសីតវព នៈសនោះសរ។ិ ដត
ពួកសគវសងវងិនសងអាប់ឱនជាងសតវព នៈសៅសរៀត»។ 
 
 ១០.ិការររួលទរសណកមាជាអមតៈ 
ិិិិិិិិសោយស តសថាិ អនកគា នជាំសនឿនងឹម្រតវូបតូរពទីរសណកមាមួយសៅ
មួយិ សធវ ើឱយសគច្ចកសចនពសីកកយ៍ីសនោះសោយសបៀមសៅជាមួយនវូរសកខ
សសាកិ នសងសសចកតលីាំបាកសវរនសៅកាន់ឋានបរសកកិ ស ើយែាំោក់
កាលែាំបូងថ្នថ្ែៃបរសកកគសឺរវតាែក ូតយកជវី សតនងឹចសោះមក។ិ សរវ
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តាទរសណកមានងឹមកែល់មសនិ សែើមបីឱយសគភលក់រសជាតសទរសណកមាតាមអវ ី
ដែលសកត សសម។ិអល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭچ 

 ٣٤الأنفال:  سورة چٴۇ  ۋ  
ាននយ័ថាិ :ិ «សបើសសនជាអនកសឃើនខណៈដែលពួកអនកគា នជាំសនឿសាល ប់ិ
ពួកសរវតារោះកាំសែលៀងពួកសគិនសងវាយគូររបស់ពួកសគ»។ 
ិ បនទ ប់ពមី្រពលឹងច្ចកសចនពខីលួនម្របាណិសគនងឹម្រតវូបញ្ាុ ោះសៅកនងុែនូរ
។ិ កនងុែនូរសនោះិ សគនងឹររួលទរសណកមាធៃន់ធៃរជារបីាំែសត ែចូអល់សឡាោះ
ជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូម្របាប់ពរីាជវងសលរបស់សសតចផ្លរា៉ាអសងថាិ: 

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ    ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻچ 

 ٠٦غافر:  سورة چھ  ھ  

ាននយ័ថាិ :ិ «សគយកពួកសគសៅបហាញ នសៅមសខសភល ើងនរកទាំងម្រពកឹ
កៃ ច។ិ សៅថ្ែៃបរសកកសគសពលថាិ ចូរយកពួករាជវងសលផ្លរា៉ាអសងសៅ
ោក់កនងុសភល ើងនរកដែលានទរសណកមាខ្ជល ាំងកាល បាំែសត»។ិ 

លសោះែល់ថ្ែៃបរសកកិ សគនងឹបសងក ើតសតវសកកឱយរស់ស ើងវ សន។ិ
សគនងឹបហាញ នរាល់រសងវ ើសកមាភាពទាំងឡាយរបស់មនសសសលាន ក់ៗ។ិ ពួក
អនកគា នជាំសនឿសមើលសឃើនថាិ អល់សឡាោះបានកត់ម្រតារសកកនងុបញ្ជីសនោះ
នវូអវ ីម្រគប់យ៉ា ងដែលពួកសគបានសធវ ើិ ែចូអល់សឡាោះបានានម្រពោះបនទលូ
ថាិ: 
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ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ 

 ٠٩الكهف:  سورة  چ ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک
ាននយ័ថាិ : «សគបានោក់បញ្ជីការហាញរកនងុថ្ែរបស់មនសសសលាន ក់ៗខ្ជង
សាត ាំ ឬខ្ជងស វ្ង។ អនកសឃើនពួកអនកម្របម្រពតឹតសលាើសភយ័សលន់សសាល ចាំសពោះ
អវ ីដែលសគបានកត់ម្រតាកនងុបញ្ជីសនោះ។ិ ពួកសគនសយយថាិ វ សនសស ើយ
សយើង។ិបញ្ជីអវ ីសនោះ!ិរសងវ ើទាំងឡាយរបស់សយើងទាំងតចូទាំងធាិំ សគគា ន
រសកសច្ចលស ើយិានដតកត់ម្រតារសកទាំងអស់»។ 

ិសៅថ្ែៃសនោះិ ពួកអនកគា នជាំសនឿម្របាថាន ចង់កាល យជាែីិ ែចូម្ររង់បាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٠٤النبأأ:  سورة چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  ڻ   چ 
ាននយ័ថាិ :«សៅថ្ែៃដែលបសគគលាន ក់ៗនងឹសមើលសឃើនអវ ីដែលខលួនបាន
សធវ ើិ ស ើយអនកគា នជាំសនឿនសយយថាិខុ្ាំនកឹស្សថ្មិចង់ឱយខលួនខុ្ាំកាល យជាែី
រ ូតិកស ាំឱយសគយកខុ្ាំសៅជាំនសាំជម្រមោះ»។ 
 សម្រពោះដតឋសតកនងុសាថ នភាពែគួ៏រឱយភយ័សលន់សសាល សនោះិ សបើសសនជា
មនសសសលានម្ររពយសមបតត សសសាើដែនែទីាំងមូលិ គសឺគនងឹយកម្ររពយសមបតត ស
សនោះសៅសកោះខលួនពទីរសណកមាសៅថ្ែៃសនោះ។ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បាន
ានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٠١الزمر:  سورة چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សបើសសនជាពួកអនកម្របម្រពតឹតអាំសពើអយសតត សធម៌ាានអវ ីៗដែល
សៅសលើដែនែសីនោះិ នសងអវ ីដែលសសាើនងឹដែនែជីាកមាសសរធ សរបស់ខលួនិ គពួឺក
សគនងឹយកកមាសសរធ សទាំងសនោះមកសកោះខលួន»។ 
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ិិិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻٱچ 

  ٧٠ - ٧٧املعارج:  سورة چٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ាននយ័ថាិ :ិ «មនសសសលអាម្រកក់ិ ម្របាថាន ចង់សកោះខលួនពទីរសណកមាសៅថ្ែៃ
សនោះិ សោយកូនសៅិ ម្របពនធិ បងបអូ និ នសងកសលសមព័នធដែលធាល ប់ការពរិ
គាំម្រររបូសគិនសងមនសសសលទាំងអស់ដែលរស់សៅសលើដែនែីិ សែ ើមបីរចួខលួនពី
ទរសណកមា»។ 
 ឋានបរសកកគជឺាឋានដែលសគម្រតវូតបសនងិ ពសាំដមនជាឋានដែល
ានសសវតថ សភាពសនោះសរ។ិ ែសូចនោះិ មនសសសលាន ក់ៗច្ចាំបាច់ម្រតវូដតររួលការ
តបសនងតាមអាំសពើរបស់សគិ សធវ ើលអបានលអិ សធវ ើអាម្រកក់បានអាម្រកក់។ិ ែល
អាម្រកក់ថ្នអនកគា នជាំសនឿដែលនងឹររួលសៅឋានបរសកកិ គទឺរសណកមា
សៅកនងុសភល ើងនរក។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានដបងដចកម្របសភរិកនងុការសធវ ើ
ទរសណកមាសលើពួកអនកចសោះនរកិ សែើមបីឱយពួកសគភលក់រសជាតសទរសណកមា
ម្រគប់ដបបយ៉ា ង។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 - ٠٥الرمحن:  سورة چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

٠٠ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សនោះជាសភល ើងនរកដែលពួកមនសសសលអាម្រកក់បានបែសសសធ។ិ
ជួនកាលសគោក់ទរសណកមានងឹសភល ើងិ ជួនកាលសគោក់ទរសណកមាសោយ
សម្របើឱយែកឹរកឹពសោះកនងុសភល ើងនរក»។ 
ិ អល់សឡាោះជាាា ស់បានានបនទលូម្របាប់អាំពរីកឹែកឹិ នសងសសមលៀក
បាំពក់របស់ពួកសគថាិ: 



 

 

277 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ 

  ٠٧ - ٧٩احلج:  سورة چڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ាននយ័ថាិ :ិ «សគកាត់សសមលៀកបាំពក់អាំពសីភល ើងនរកឱយសៅពួកអនកគា ន
ជាំសនឿ។ិ សគសម្រសាចរកឹសៅត សភល ើងនរកពសីលើកាលរបស់ពួកសគ។ិ រកឹសៅត
កនងុសភល ើងនរកសធវ ើឱយអវ ីៗទាំងអស់ដែលានសៅកនងុសពោះិ នសងសលើដសបក
របស់ពួកសគម្រតវូរលួយអស់ិ ិ ស ើយពួកសរវតាវាយកាលរបស់ពួកសគ
នងឹននួរ»។ 
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គេចក្ាី់ញ្ា់ ់
 ឱិមនសសសលសកកទាំងឡាយ! 
 កាលសែើមស ើយអនកទាំងអស់គន មសនទន់សកើតជាអវ ីទាំងអស់ែចូ
ដែលអល់សឡាោះបានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٦١مرمي:  سورة چٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សតើមនសសសលសកកមសននកឹសឃើនសរឬ ិ សយើងបានបសងក ើត
របូសគពមីសនមកិស ើយរបូសគពសាំទន់សកើតជាអវីសនោះស ើយ»។ 

ិបនទ ប់មកអល់សឡាោះបានបសងក ើតសគពតីាំណក់រកឹកាម។ិ ម្ររង់បាន
បសងក ើតពួកសគឱយកាល យជាមនសសសលសចោះសាត ប់ិ សចោះសមើល។ិ ម្ររង់បានាន
ម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

 ٠ - ٧الإنسان:  سورة چەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  
ាននយ័ថាិ: «ជាការពសតោស់ិ មសននងឹសគែលុ ាំម្រពលឹងចូលិ មនសសសល
បាន ល្ងកាត់សពលសវកែយូ៏រិគសឺគមសនទន់សកើតជាអវ ីដែលម្រតវូសលើកមក
នសយយរាំឭកអាំពរីបូសគិ នសងមសនទន់បានបនសលល់សាន ថ្ែអវ ីមួយឱយសគ
សាគ ល់សនោះស ើយ។ិ ពសតោស់ិ សយើងបានបសងក ើតមនសសសលពតីាំណក់រកឹ
កាមរបស់បសរសនសងស្រសតីកយចូលគន ។ិ សយើងសាកលបងសគិ សោយោក់
កាតពវកសចាឱយម្របតសបតត ស។ិ ស តសសនោះសយើងបសងក ើតឱយសគសចោះសាត ប់នសងសមើល
សឃើន»។ិ 
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បនទ ប់មកិ សគច្ចប់សែត ើមរកីចសម្រមើនិ នសងវ សវឌឍនជ៍ាបនតបនទ ប់ពី
សខាយសៅខ្ជល ាំងិ ស ើយម្ររង់នងឹសធវ ើឱយសគម្រតលប់ពខី្ជល ាំងសៅសខាយវ សន។ិ
ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

 ٣٠الروم:  سورة چک   گ   ک  ک          کژ  ڑ  ڑ  ژڈ
ាននយ័ថាិ :ិ «អល់សឡាោះជាាា ស់បានបសងក ើតពួកអនកពភីាពរន់សខាយិ
បនទ ប់ពរីន់សខាយម្ររង់សធវ ើឱយរងឹាាំ។ិ បនទ ប់ពរីងឹាាំម្ររង់សធវ ើឱយរន់
សខាយវ សនិ នសងច្ចស់សក់សកូវ។ិ ម្ររង់បសងក ើតតាមអវ ីដែលម្ររង់សពវម្រពោះិិ
រយ័។ិម្ររង់មហែងឹិានអានសភាពខ្ជល ាំងកាល បាំែសត»។ិ 

សៅរបីញ្ាប់ាន ក់ៗែងឹចាស់ថាិ នងឹម្រតវូសាល ប់ិ ស ើយកនងុែាំោក់
កាលទាំងសនោះិ សគនងឹផ្លល ស់បតូរពែីាំោក់កាលរន់សខាយសៅកាន់ែាំោ
ក់កាលរន់សខាយកាន់ដតខ្ជល ាំងិ មសនអាចការពរខលួនឯងពសីម្រគោះថាន ក់បានិ
មសនអាចែតល់ម្របសយជនែ៍ល់ខលួនឯងិសលើកដលងដតានការគាំម្ររពអីល់
សឡាោះជាាា ស់សោយពរជយ័របស់ម្ររង់រមួានិ : កាល ាំងិ អាំោចិ នសង
សសបៀងអាហរ។ិតាមនសសសល័យពកីាំសណើ តិ គអឺនកានការខវោះខ្ជតិ នងឹម្រតវូ
ការជាំនយួ។ិានតម្រមូវការច្ចាំបាច់ជាសម្រចើនដែលអនកម្រតូវការិ សែើមបីរកា
ជវី សតរបស់អនកិ ដតតម្រមូវការទាំងសនោះមសនឋសតសៅកនងុថ្ែរបស់អនកសនោះ
សរ។ិ ជួនកាលអនកយកបានិ ស ើយជួនខលោះសរៀតសគែកយកពអីនកសៅវ ស
ន។ិ ានរបស់ានម្របសយជនជ៍ាសម្រចើនដែលអនកចង់បានិ ដតអនកមសន
អាចយកបាន។ិ ជួនកាលអនកអាចយកមកបានិសោយសជាគជយ័ិស ើយ
ជួនកាលសរៀតអនកយកមសនបានសសម្រមច។ិ ជួនកាលបញ្ជ ខលោះសធវ ើឱយអនក
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សម្រគោះថាន ក់ិ សធវ ើឱយអនកខកបាំណងិ សធវ ើឱយការខសតខាំម្របឹងដម្របងរបស់អនក
កាល យជាអសារបង់។ិ បញ្ជ ទាំងសនោះសធវ ើឱយប៉ាោះពល់ិ នសងខចូម្របសយជន៍
ែល់អនក។ិ អនកចង់បសញ្ជៀសវាសចនពខីលួនអនក។ិ ជួនកាលអនកអាចប
សញ្ជៀសបានិ ស ើយជួនសពលខលោះអនកដបរជាអសមតថភាព។ិ សតើអនកមសន
ច្ចប់អារមាណ៍ពកីងវោះខ្ជតសនោះិ នសងតម្រមូវការរបស់អនកចាំសពោះអល់សឡាោះ
ជាាា ស់សរឬ ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٧٣فاطر:  سورة چھ  ھ   ے        ے    ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  چ
ាននយ័ថាិ :ិ «ដនមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ ពួកអនកម្រកមី្រកខវោះខ្ជតម្រតវូ
ការពងឹអាស្ស័យចាំសពោះអល់សឡាោះិស ើយអល់សឡាោះម្ររង់មហានសតុក
សតមភិមហម្របសសើរ»។ិ 

វរីសសជាំងែឺរ៏ន់សខាយសមើលនងឹដភនកផ្លទ ល់មសនសឃើនិ សៅសពលអនក
ប៉ាោះវរីសសសនោះិអនកនងឹធាល ក់ខលួន ឺ។ិអនកមសនអាចរប់សាក ត់ការពរវរីសសបានិ
ស ើយអនកកស៏ៅជួបមនសសសលរន់សខាយែចូគន ឱយសគពាបាល។ិ ជួនកាល
ពាបាលជាិ ជួនកាលពាបាលមសនជា។ិ ែសូចនោះទាំងអនកជាំងឺិ ទាំងសកក
ម្រគូសពរយទល់គាំនសតមសនែងឹជាសធវ ើែចូសមតចសនោះសរ។ 
 មនសសសលសយើងរន់សខាយបាំែសត។ិ សបើសសនជាសតវរសយមកពាំចាំណី
យកសៅបាត់ិគសឺយើងមសនអាចែសណត ើ មយកចាំណីសនោះម្រតលប់មកវ សនបាន
ស ើយ។ិ សនោះែចូនងឹបនទលូរបស់អល់សឡាោះិ ដែលម្ររង់បានានម្រពោះ
បនទលូថាិ: 
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پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

ڤ   ڦ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿٺ  ٺ   ٿ  ٿ

                                                   ١٥احلج:  سورة    چڦ  ڦ  

ាននយ័ថាិ :ិ «ដនមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ សគបានសលើកឧទ រណ៍
មួយិចូរអនកម្រតង់ម្រតាប់សាត ប់នវូឧទ រណ៍សនោះ។ិពសតម្របាកែិរបូសាំោក
ម្រពោះដែលពួកអនកកាំពសងបួងសួងសសាំសម្រៅពអីល់សឡាោះជាាា ស់ិ របូសាំោក
ម្រពោះទាំងសនោះមសនអាចបសងក ើតរសយមួយសកើតសរិ សបើសទោះជាពួកសគស 
ការគន កស៏ោយិកស៏ធវ ើមសនសកើតដែរ។ិសបើសសនជារសយពាំយកអវ ីពពួីកសគិពួក
សគមសនអាចែសណត ើ មយកពរីសយមកវ សនបានស ើយ។ិទាំងរបូសាំោកិនសង
សតវរសយគរឺន់សខាយែចូគន »។ 
ិ សបើសសនជាអនកមសនអាចសសន្ទហាញគ ោះយកមកវ សនបាននវូអវ ីដែលរសយបាន
ពាំយកសៅសនោះិ សតើអនកានអាំោចអាចសធវ ើអវ ីបាន ិ (វាសនរបស់អនកិ
ជវី សតរបស់អនកឋសតកនងុកោត ប់ថ្ែរបស់អល់សឡាោះ។ិសបោះែងូរបស់អនកឋសត
សៅចសនល ោះម្រាមថ្ែទាំងពរីរបស់ម្ររង់។ិ ម្ររង់អាចផ្លល ស់បតូរចសតតរបស់អនក
សពលោកប៏ានិតាមដតម្ររង់សពវម្រពោះរយ័។ិ ជវី សតរស់សៅិ នសងការសាល ប់
របស់អនកិ ឋសតកនងុកោត ប់ថ្ែរបស់ម្ររង់។ិ សាំោងលអិ នសងសាំោង
អាម្រកក់របស់អនកឋសតកនងុកោត ប់ថ្ែរបស់ម្ររង់។ិការកសម្រមើកិនសងការសៅ
សសៃៀមរបស់អនកិ សមត ីរបស់អនកម្របម្រពតឹតសៅបានិ លសោះម្រតាដតានការ
អនសញ្ជា តិនសងតាមការម្របាថាន របស់ម្ររង់។ិអនកមសនអាចកសម្រមើកបានិសលើក
ដលងដតានការអនសញ្ជា ពមី្ររង់។ិ អនកមសនអាចសធវ ើអវ ីបានិ សលើកដលងដត
តាមសសចកតមី្របាថាន របស់ម្ររង់។ិ សបើសសនជាអនកពងឹដែអកសលើខលួនឯងិ គអឺនក
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ពងឹដែអកសលើបសគគលាន ក់ដែលអសមតថភាពិ រន់សខាយិ ហាញយធាល ក់ខលួន
កនងុអាំសពើបាប។ិ សបើសសនជាអនកពងឹដែអកសលើអនកសែសលងិ គអឺនកបានពងឹដែអក
សលើអនកដែលគា នសសរធ សអាំោចបងកសម្រគោះថាន ក់ិ នសងែតល់ែលម្របសយជន៍ិ
មសនអាចសធវ ើឱយអនកសាល ប់ិ មសនអាចសធវ ើអនករស់ិ ស ើយកម៏សនអាចសធវ ើឱយអនក
រស់ស ើងវ សនដែរ។ិ អនកមសនអាចខវោះអល់សឡាោះជាាា ស់ិសូមបីមួយពម្រពសច
ដភនក។ិ អនកម្រតវូបងខាំចសតតពងឹដែអកចាំសពោះម្ររង់កនងុមួយជវី សតរបស់អនកិ ម្រគប់
ែសង ើមសចនចូលិ សរឿងរា៉ាវកនងុចសតតិ នសងខ្ជងសម្រៅ។ិ ម្ររង់បានម្របទនពរ
ជយ័សពវដបបយ៉ា ងែល់អនក។ិ ដតអនកដបរជាសធវ ើឱយម្ររង់សម្រកាធខងឹិ
សោយអាំសពើបាបិ គា នជាំសនឿិ តបសតខលួនម្រតវូការច្ចាំបាច់យ៉ា ងខ្ជល ាំងចាំសពោះ
ម្ររង់សម្រាប់ម្រគប់ដែនកទាំងអស់។ិ ដតអនកដបរជាសភលចគសតចាំសពោះម្ររង់ិ
ស ើយរវី សលម្រតលប់របស់អនកនងឹសៅរកម្ររង់ិ នសង រសៅចាំសពោះមសខ
ម្ររង់)។ិ 
 ដនមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ សោយភាពរន់សខាយិ នសងអសមតថ
ភាពរបស់អនកិ អនកមសនអាចស ូម្រទាំនងឹែលវ សបាកថ្នអាំសពើបាបរបស់អនក
សរ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 5١النساء:  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ 

ាននយ័ថាិ :ិ«អល់សឡាោះជាាា ស់សពវម្រពោះរយ័ចង់សម្រាលបនទកុែធ៏ៃន់
ពពួីកអនកិិស ើយសគបសងក ើតមនសសសលជាសភាវៈដែលរន់សខាយ»។ិ 

អល់សឡាោះជាាា ស់ម្ររង់បានបញ្ជូនពួកអនកនាំសារិ ម្របទនម្រពោះ
គមព ីរចសោះមកិ បញ្ាតត សចាប់ិ នសងតម្រមង់ែលូវែល់អនក។ិ ម្ររង់បានបហាញ ននវូ
ការបកម្រសាយិ ភសតុតាងិ សាកសលីិ នសងអាំណោះអាំោងសែសលងៗ។ិ អវ ីៗម្រគប់
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យ៉ា ងដែលម្ររង់បានបហាញ នែល់អនកិ សសរធដតានសញ្ជា ភសតុតាងបញ្ជជ ក់
ពភីាពដតមួយរបស់ម្ររង់ិ ភាពជាាា ស់ិ នសងភាពជាម្រពោះដែលសគម្រតវូ
សគរពសកាក រៈ។ិ ប៉ាសដនតអនកដបរជាបែសសសធការពសតិ រចួសម្រជើសយកែលូវខសសិ
ស ើយយកបសសាចជាាា ស់សម្រៅពអីល់សឡាោះិ ខាំម្របឹងម្របដកកទាំងខសស
គ្ង។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

 ٣٠الكهف:  سورة چڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «ពសតោស់ិ មនសសសលជាសភាវៈដែលពូដកសឈាល ោះម្របដកក
សម្រចើនជាងសគ»។ិ 

ពរជយ័របស់អល់សឡាោះដែលអនកកាំពសងសសាយសសខតាាំងពសីែើមែល់
ចប់ិបានសធវ ើឱយអនកសភលចខលួន។ិជាែាំបូងអនកម្រតវូរ ាំឭកស ើងវ សនថាិអនកសកើត
មកពតីាំណក់រកឹកាម។ិរវី សលម្រតលប់របស់អនកគរឺសតត កនងុែីិ ស ើយររីស់
ស ើងវ សនសៅថ្ែៃបរសកកិជួនសៅឋានសួគ៌ិា ឬសៅឋាននរក។ិអល់សឡាោះ
បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  چ 

  ہں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳڳ   ڳ

 ١٩ - ١١يس:  سورة چہ  ہ      ھ  ھ   ھ  

ាននយ័ថាិ :ិ «សតើមនសសសលមសនសឃើនសរឬថាិ សយើងបានបសងក ើតរបូសគពី
តាំណក់រកឹកាមិ ម្រសាប់ដតសគកាល យសៅជាអនកដែលពូដកសឈាល ោះម្របដកក
យ៉ា ងខ្ជល ាំងកាល ។ិ សគបានសលើកជាឧទ រណ៍ោក់ឱយសយើងិ ស ើយសគសភលច
ពកីាំសណើ តរបស់ខលួនឯង។ិសគនសយយថាិសតើនរោអាចបសងក ើតសម្រគង អ្ងឹ
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ដែលរស ោះរលួយឱយរស់ស ើងវ សនបាន ិ មូហាំា៉ា ត់ិ ចូរអនកម្របាប់សគថាិ
អនកដែលបសងក ើតវាឱយរស់ស ើងវ សនគអឺនកដែលបានបសងក ើតវាកាលពែីាំបូង
សនោះឯង»។ិម្ររង់ានពសរធ សែងឹអាំពរីាល់ការបសងក ើតទាំងឡាយ»។ិ 
អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះនទលូថាិ: 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ ڤ  ڦ   ڦ  ڦچ 

 ٨ - ٦الانفطار:  سورة چڃ  ڃ   
ាននយ័ថាិ :ិ «មនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ សតើានអវ ីសធវ ើឱយអនក

ម្រកអឺតម្រករមចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់របស់អនកែម៏ហសមតាត  ិ ម្ររង់ជាម្រពោះ
ដែលបានបសងក ើតអនក។ិ ម្ររង់បានបសងក ើតរបូសមបតត សរបស់អនកែល៏អឥតសខ្ជា ោះិ
ស ើយម្ររង់ដកតម្រមង់អនក។ិ ម្ររង់បសងក ើតអនកកនងុរបូលកខណៈោមួយតាម
ដតម្ររង់សពវម្រពោះរយ័»។ 
 ដនមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ ស តសអវ ីបានជាអនកហមខលួនឯងពី
ការ របួងសួងិ ចរច្ចរជាមួយនងឹអល់សឡាោះិ សែើមបឱីយម្ររង់សសន្ទហាញគ ោះ
អនកពភីាពខវោះខ្ជតិ សសន្ទហាញគ ោះអនកឱយជាពជីាំងឺិ សសន្ទហាញគ ោះអនកឱយរចួែសតពី
សម្រគោះភយ័។ិ ម្ររង់អភយ័សទសែល់អនកិ សសន្ទហាញគ ោះអនកឱយរចួែសតពសីម្រគោះ
ថាន ក់ិ សសន្ទហាញគ ោះអនកពកីារសធវ ើអាំសពើបាប។ិ ម្ររង់ជួយចងអុលបហាញ នែលូវសៅ
សពលអនកទល់គាំនសតិ នសងវសងវងសាា រត។ីិ ចូរអនកបួងសួងសសាំឱយម្ររង់
សសន្ទហាញគ ោះអនកពភីាពអវ សជាជ ។ិ ម្ររង់ែតល់សសវតថ សភាពែល់អនកិ សៅសពលអនក
ានការភយ័ខ្ជល ច។ិម្ររង់អាណសតស្សកន់អនកសៅសពលអនករន់សខាយ។
ម្ររង់បសញ្ជៀសអនកពសីម្រតវូឈាល នពនិ ស ើយម្ររង់ម្របទនែល់អនកនវូ
កភសកាក រៈិសែើមបីែគត់ែគង់ែល់ជវីភាពរស់សៅរបស់អនក។ 
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 ដនមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ ពរជយ័ែធ៏ាំបាំែសតរបស់អល់សឡាោះជា
ាា ស់ិគមឺ្ររង់បានម្របទនចាំសពោះមនសសសលសកកិបនទ ប់ពពីរជយ័សាសនិ
គពឺរជយ័ម្របាជ្ាិសែើមបីឱយអនកសចោះដបងដចករវាងអវ ីដែលានម្របសយជន៍ិ
នសងអវ ីដែលសម្រគោះថាន ក់ិ សចោះដបងដចកនវូអវ ីដែលអល់សឡាោះបានបហាញគ ប់
សម្របើិ នសងហមឃាត់ិ ឱយសាគ ល់ពសីគលបាំណងែធ៏ាិំ គកឺារសគរពសកាក រៈ
ចាំសពោះអល់សឡាោះជាាា ស់ដតមួយគត់។ិ ម្ររង់គា នថ្ែគូ។ិ ម្ររង់បានាន
ម្រពោះបនទលូថាិ: 

خب  مب   ىب  يب           جت     حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   جئىئ  ىئ  ی   ی    ی  یچ 

 ٣٠ - ٣٥النحل:  سورة چحت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   
ាននយ័ថាិ :«រាល់ពរជយ័ដែលពួកអនកររួលបានគមឺកអាំពអីល់
សឡាោះ។ិ បនទ ប់មកិ សបើសសនជាសម្រគោះថាន ក់អវ ីមួយប៉ាោះពល់ែល់ពួកអនកិ គឺ
ពួកអនកយាំ សសាកអងវរករចាំសពោះម្ររង់។ិ លសោះែល់សពលម្ររង់សសន្ទហាញគ ោះពួក
អនកឱយរចួែសតិ ម្រសាប់ដតានមនសសសលមួយម្រកសមកនងុចាំសោមពួកអនកិ ដបរ
ជាសគរពព សសរពចាំសពោះម្រពោះជាាា ស់របស់ពួកសគសៅវ សន»។ 
 ដនមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ ពសតោស់ិ មនសសសលដែលានម្របាជ្ា
ដតងម្របាថាន ចង់បាននវូអវ ីដែលខពង់ខពស់ថ្ែលែនូរិ សអប់សខព ើមចាំសពោះអវ ីដែល
អាប់ឱនិនសងគា នសសចកតថី្ែលែនូរិ ម្របាថាន ចង់យកគាំរតូាមបសគគលលអៗិម្របថ្ព
ថ្ែលថាល ិែចូជាពួកអនកនាំសាររបស់ម្រពោះិ ពួកអនកានកសសលធម៌ាិសវោះដសវង
ខសតខាិំ សែើមបីម្របតសបតត សតាមពួកសគ។ិ សបើសសនជាពួកសគមសនអាចសធវ ើបានសរិ
សៅានែលូវដែលពួកសគឈានសៅែល់សគលសៅិ គែឺលូវដែលអល់សឡាោះ
ជាាា ស់ចងអុលបហាញ ន។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 
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 ٥٧آ ل معران:  سورة چڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ      ڦ  ڦ  ڦ         چ 
ាននយ័ថាិ :ិ «សបើសសនជាពួកអនកស្សកន់អល់សឡាោះិ ចូរម្របតសបតត សតាម
ខុ្ាិំ គអឺល់សឡាោះម្ររង់នងឹស្សកន់សពវម្រពោះរយ័ចាំសពោះពួកអនក»។ 
 សបើសសនជាសគអនសវតតបានែសូច្ចន ោះិ អល់សឡាោះម្ររង់នងឹយកសគសៅ
ោក់ជាមួយនងឹពួកោពីិ ពួកអនកនាំសារិពួកអនកពលីជវី សតិពួកអនកាន
កសសលធម៌ា។ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

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

 ٦٩النساء:  سورة چڈ   ژ  ژ  ڑ    ڈڎ
ាននយ័ថាិ :ិ «អនកោសគរពម្របតសបតត សចាំសពោះអល់សឡាោះិ នសងអនកនាំ
សាររបស់ម្ររង់ិ គនឺងឹបានសៅជាមួយពួកអនកដែលអល់សឡាោះបាន
ម្របទនពរជយ័ែល់ពួកសគថ្នពួកោពីិ ពួកអនកសសាា ោះម្រតង់ិ ពួកអនកពលី
ជវី សតិ នសងពួកអនកានកសសលធម៌ា។ិ ពួកសគរមួរស់ជាមសតតសមម្រតភីាពកនងុ
ឋានសួគ៌ា»។ 
 ដនមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ ខុ្ាំចង់រូនា នឱយអនកសៅាន ក់ឯងិ
ស ើយគសតពសច្ចរោពកីារពសតដែលបានមកែល់។ិ សូមពសនសតយសមើលអាំ
ណោះអាំោងិនសងដសវងយល់ពភីសតុតាងទាំងឡាយ។ិសបើអនកគសតសឃើនថាិ
«ម្រតមឹម្រតវូ»ិ សូមអនកម្របកាន់តាមការពសតសនោះចសោះ។ិ ចូរកស ាំរសកខលួនឯងជា
ទសករិ នសងជាចាំោប់ខ្ជា ាំងថ្នរាំសនៀមរាល ប់ម្របថ្ពណី។ិ ខលួនរបស់អនក
ានតថ្មលជាងអវ ីទាំងអស់ិ ជាងថ្ែគូរបស់អនកិ ជាងគូស្សកររបស់អនកិ
ជាងសករមត៌ាកជែីនូជតីារបស់អនក។ិពសតោស់ិអល់សឡាោះជាាា ស់បានរូ
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នា នចាំសពោះពួកអនកគា នជាំសនឿិ នសងជាំរសនឱយពួកសគសជឿរសកចសតតចាំសពោះ
ម្ររង់។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

وئ  ۇئ   ۇئ    وئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ېۉ  ۉ  ې  ې  چ

 ٠٦س بأأ:  سورة چۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ۆئۆئ
ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់ិ ចូរអនកានម្របសាសនស៍ៅកាន់ពួកអនក
បែសសសធនងឹជាំសនឿទាំងសនោះថាិ ខុ្ាំរូនា នពួកអនកឱយម្របកាន់យកនវូ
ម្របការមួយគកឺារម្របតសបតត សចាំសពោះអល់សឡាោះិ សោយគន ពរីនក់ិ នសងាន ក់
ឯងិ រចួស ើយចូរអនកគសតពសច្ចរោពសីាថ នភាពអនកនាំសាររបស់ពួកអនក។ិ
សគពសាំដមន ក្ួតលីកែចូពួកអនកសច្ចរម្របកាន់សនោះសរ។ិ ប៉ាសដនតសគម្រគន់ដត
ជាអនកោស់សតឿនពួកអនកមសននងឹទរសណកមាថ្នសភល ើងនរកសកើតស ើង
ចាំសពោះពួកអនកដតប៉ាសសោណ ោះ»។ 
 ដនមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ សៅសពលដែលអនកចសោះចូលជាមួយ
ម្រពោះិអនកនងឹពសាំខ្ជតបង់អវ ីសនោះសរ។ិម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ڦ  ڄ  ڄ        ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  ڦ   ڦچ 

 ٥٩النساء:  سورة  چڄ  ڄ  
ាននយ័ថាិ:ិ«សតើានសម្រគោះថាន ក់អវ ីសកើតស ើងចាំសពោះពួកសគិសបើសសនជា
ពួកសគានជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ នសងថ្ែៃបរសកកិ ម្របតសបតត សអាំសពើលអិ
ចាំោយម្ររពយមួយចាំននួដែលម្ររង់បានម្របទនែល់ពួកសគ។ិ អល់សឡាោះ
ែងឹចាស់អាំពពួីកសគ»។ 
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ិ សកកអសសបនកូាសសៀរិ បានបកម្រសាយថាិ :ិ «សតើានអវ ីសម្រគោះថាន ក់
ែល់ពួកសគ ិ សបើសសនជាពួកសគានជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះិ នសងថ្ែៃ
បរសកកិ សែើរតាមែលូវលអិានជាំសនឿចាំសពោះអល់សឡាោះ។ិសងឃឹមចាំសពោះ
ការសនារបស់ម្ររង់សៅថ្ែៃបរសកកិសម្រាប់អនកដែលបានសាងកសសល
ធម៌ា។ិ បរ សច្ចា គិ ម្ររពយខលោះដែលអល់សឡាោះបានម្របទនែល់របូសគិ កនងុែលូវ
ដែលអល់សឡាោះសពវម្រពោះរយ័។ិ ម្ររង់ែងឹចាស់ពបីាំណងម្របាថាន របស់ពួក
សគលអអាម្រកក់។ិ ម្ររង់ែងឹចាស់ពនីរោដែលសកតសសមនងឹររួលបានការ
ចងអុលបហាញ និ ស ើយម្ររង់នងឹចងអុលបហាញ នែល់របូសគ។ិ ម្ររង់សធវ ើឱយអនក
សនោះែារភាជ ប់នងឹអាំសពើលអិ សែើមបឱីយម្ររង់សពវម្រពោះរយ័ចាំសពោះរបូសគ។ិ
ម្ររង់ែងឹចាស់ពអីនកដែលសកតសសមនងឹសែនសចនិ នសងសបាោះបង់សច្ចល។ិ
ែសូចនោះិអនកោដែលម្ររង់បានសែនសចនពទីវ ររបស់ម្ររង់ិគសឺគចាស់ជា
ខ្ជតបង់ិ ខកបាំណងទាំងកនងុសកកយ៍ីិ នសងសៅបរសកក»។ិ ការចូល
សាសនឥសាល មរបស់អនកមសនបានរារាាំងអនកពអីវ ីដែលអនកចង់សធវ ើិ ឬចង់
ររួលយកនវូអវ ីដែលម្ររង់បានអនសញ្ជា តសនោះសរ។ិដតម្ររង់ដែមទាំងែតល់
ែលបសណយចាំសពោះអនករាល់ការហាញរដែលអនកសធវ ើកនងុបាំណងចង់បានែល
បសណយពមី្ររង់។ិ ែបសតការហាញរសនោះជាម្របសយជនស៍កកយ៍ីិ សធវ ើឱយអនកាន
ម្ររពយសមបតត សសតុកសតមភិ ឬស ើងបសណយសកត សិ ឬានកសតត សយស។ិ ជាការពសត
ោស់ិ រាល់ការហាញរអវ ីដែលចាប់អនសញ្ជា តិ ស ើយអនកសធវ ើវាសោយគសតថាិ
វាម្រគប់ម្រគន់សម្រាប់អនកិ មសនច្ចាំបាច់សៅសធវ ើអាំសពើខសសចាប់សនោះិ គអឺនក
នងឹររួលបានែលបសណយ។ិអនកនាំសារមូហាំា៉ា ត់ានម្របសាសនថ៍ាិ: 
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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) وفي بضع 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 وضعها في الحالل كان له فيها أجر ( مسند اإلمام أحمد

ាននយ័ថាិ:ិ«ការរមួរមួរក័របស់ពួកអនកកជ៏ាការោក់ទនដែរ។ិពួកសគ
សួរថាិ បពសម្រតអនកនាំសាររបស់អល់សឡាោះិ សតើម្រគន់ដតរមួរក័ជាមួយ
ម្របពនធកា៏នែលបសណយដែរដមនសរ ិ គត់បានានម្របសាសនថ៍ាិ សតើ
ពួកអនកយល់យ៉ា ងសម៉ាចដែរិ សបើសសនជាសគសៅម្របម្រពតឹតអាំសពើែសត ិ សតើសគ
ររួលបានបាបដែរសរ ិ ែចូគន ដែរិ សបើសគបាំសពនតោ តាមអវីដែល
ចាប់អនសញ្ជា តិគសឺគររួលបានែលបសណយ»។ 
 ដនមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ ពួកអនកនាំសារបានពាំនាំមកនវូការ
ពសត។ិ ពួកសគបានែតល់ជូននវូអវ ីដែលជាបាំណងម្របាថាន របស់អល់សឡាោះ។ិ
មនសសសលម្រតវូការជាច្ចាំបាច់កនងុការសាគ ល់ចាប់បញ្ាតត សរបស់អល់សឡាោះិ
សែើមបីឱយែាំសណើ រជវី សតរបស់សគឋសតសៅកនងុចកខវុ សស័យចាស់កស់ិ ស ើយ
សៅថ្ែៃបរសកកឋសតកនងុចាំសោមពួកអនកដែលសជាគជយ័។ិអល់សឡាោះជា
ាា ស់បានានម្រពោះបនទលូថាិ: 

ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ 

 ٧١٤النساء:  سورة چی  ی  ی  ی  جئ     ىئېئ  ىئ  ىئ
ាននយ័ថាិ :ិ «ដនមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិ ពសតោស់ិ អនកនាំសារ
ដែលនាំការពសតពមី្រពោះជាាា ស់របស់ពួកអនកបានមកែល់ពួកអនកស ើយ។ិ
ចូរពួកអនកានជាំសនឿិគជឺាការម្របសសើរសម្រាប់ពួកអនក។ិសបើសសនជាពួកអន
កម្របឆាំងជាំទស់ិ ជាការពសតោស់សម្រាប់អល់សឡាោះិ គអឺវ ីៗដែលសៅ
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សលើសមឃទាំងម្របាាំពរីជាន់ិ នសងដែនែីិ ស ើយអល់សឡាោះមហែងឹម្របកប
សោយគតសបណឌ ស ត»។ិ 
អល់សឡាោះជាាា ស់បានានម្រពោះបនទលូសរៀតថាិ: 

چ    چ    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄڤ  چ 

 ٧٤٨يونس:  سورة چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇڇ  ڇ  ڇ
ាននយ័ថាិ :ិ «មូហាំា៉ា ត់ិ ចូរអនកម្របសាសនថ៍ាិ ដនមនសសសលសកកទាំង
ឡាយ!ិ សសចកតពីសតពមី្រពោះជាាា ស់របស់ពួកអនកបានមកែល់ពួកអនក
ស ើយ។ិ ែសូចនោះអនកោចង់ររួលយកនវូការចងអុលបហាញ និ គសឺគររួល
ការចងអុលបហាញ នសម្រាប់ខលួនឯងិ ស ើយអនកោចង់វសងវងិ គសឺគជាអនក
សធវ ើឱយខលួនឯងវសងវង។ិ ខុ្ាំពសាំដមនជាអនកររួលខសសម្រតវូចាំសពោះពួកអនកសនោះ
សរ»។ 
 ដនមនសសសលសកកទាំងឡាយ!ិសបើសសនជាអនកចូលឥសាល មិអនកគា នែត
ល់ែលម្របសយជនែ៍ល់នរោាន ក់សម្រៅពខីលួនឯងសនោះសរិ ិ ិ ស ើយសបើ
សសនជាអនកគា នជាំសនឿអនកនងឹគា នបងកសម្រគោះថាន ក់ែល់នរោាន ក់សម្រៅពី
ខលួនឯងសនោះដែរ។ិ ពសតោស់ិ អល់សឡាោះមសនម្រតវូការមនសសសលសកកសនោះ
សរ។ិ គា នអាំសពើបាបរបស់បសគគលោាន ក់សធវ ើឱយម្ររង់ររួលរងសម្រគោះថាន ក់ិ
ស ើយគា នការសគរពម្របតសបតត សរបស់នរោាន ក់សធវ ើឱយម្ររង់ររួលបាន
ម្របសយជនស៍នោះដែរ។ិ មសនាននរោាន ក់ម្របម្រពតឹតបាបកមាិ ស ើយគា ន
នរោសគរពម្របតសបតត សបានសសម្រមចិ សលើកដលងានការអនសញ្ជា តពមី្ររង់
។ិ ជាការពសតោស់ិ ម្ររង់បានានម្រពោះបនទលូតាមរយៈម្របសាសនរ៍បស់
ោពមូីហាំា៉ា ត់ថាិ: 
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عن أبي ذرعن النبي صلى هللا عليه وسلم فيما روى عن هللا تبارك وتعالى أنه قال يا 

ي وجعلته بينكم محرما فال تظاملوا يا عبادي كلكم عبادي إني حرمت الظلم على نفس 

ضال إال من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته 

فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي 

يا عبادي  إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم

إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم 

وآخركم وإنسكم 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 

عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ذلك من ملكي شيئا يا 

فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط 

إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا 

 فليحمد هللا ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه

ាននយ័ថាិ:ិ«ិដនខុ្ាំបសម្រមើរបស់សយើង!ិសយើងបានោក់ចាប់ហមអាំសពើ
អយសតត សធម៌ាចាំសពោះខលួនសយើងផ្លទ ល់ិ ស ើយសយើងបានហមចាំសពោះពួកអនក។ិ
ែសូចនោះិ ចូរអនកកស ាំម្របម្រពតឹតអាំសពើអយសតត សធម៌ាចាំសពោះគន ឱយសសាោះ។ិ ដនខុ្ាំបសម្រមើ
របស់សយើង!ិ ពួកអនកទាំងអស់គន សសរធដតវសងវងិ សលើកដលងដតអនកដែល
សយើងបានចងអុលបហាញ នែល់សគ។ិ ែសូចនោះិ ចូរអនកបួងសួងសសាំការចងអុល
បហាញ នសនោះពសីយើងិ សយើងនងឹែតល់ការចងអុលបហាញ នែល់អនក។ិ ដនខុ្ាំ
បសម្រមើរបស់សយើង!ិ ពួកអនកទាំងអស់គន សសរធដតសស្សកឃាល និ សលើកដលង
អនកដែលសយើងបានែតល់ចាំណីអាហរែល់សគ។ិ ែសូចនោះិ ចូរអនកបួងសួងសសាំ
ចាំណីអាហរពសីយើងិ សយើងនងឹែតល់ឱយពួកអនក។ិ ដនខុ្ាំបសម្រមើរបស់សយើង!ិ
ពួកអនកទាំងអស់គន សសរធដតគា នសសមលៀកបាំពក់ិ សលើកដលងដតអនកដែល
សយើងបានែតល់សសមលៀកបាំពក់ែល់សគ។ិ ែសូចនោះិ ចូរអនកបួងសួងសសាំសសមលៀ
កបាំពក់ពសីយើងិ សយើងនងឹែតល់សសមលៀកបាំពក់ែល់ពួកអនក។ិ ដនខុ្ាំបសម្រមើ
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របស់សយើង!ិពួកអនកសធវ ើខសសទាំងយប់ទាំងថ្ែៃិស ើយសយើងអភយ័សទស
ឱយទាំងអស់ែល់ពួកអនក។ិ ែសូចនោះិ ចូរអនកសសាំការអភយ័សទសពសីយើងិ
សយើងនងឹអភយ័សទសឱយអនក។ិដនខុ្ាំបសម្រមើរបស់សយើង!ិពួកអនកមសនអាច
បងកសម្រគោះថាន ក់ែល់សយើងសនោះសរ។ិ ដនខុ្ាំបសម្រមើរបស់សយើង!ិ ពួកអនកមសន
អាចែតល់ែលម្របសយជនអ៍វ ីែល់សយើងសនោះសរ។ិ ដនខុ្ាំបសម្រមើរបស់សយើង!ិ
សបើសសនជាអនកជាំនន់មសនិ នសងអនកជាំនន់សម្រកាយិ ទាំងមនសសសលិ នសងជសន
(បង់បត់)កាល យជាខុ្ាំបសម្រមើដែលានចសតតសកាតខ្ជល ចជាងសគបាំែសតិ គគឺា ន
សកើនអវ ីែល់ឫរធ សអាំោចរបស់សយើងសនោះសរ។ិដនខុ្ាំបសម្រមើរបស់សយើង!ិសបើ
សសនជាអនកជាំនន់មសនិ នសងអនកជាំនន់សម្រកាយទាំងមនសសសលិ នសងជសន
(បង់បត់)កាល យជាខុ្ាំបសម្រមើដែលានចសតតអាម្រកក់ជាងសគបាំែសតិគគឺា នខ្ជត
បង់អវ ីែល់ឫរធ សអាំោចរបស់សយើងសនោះដែរ។ិ ិ ដនខុ្ាំបសម្រមើរបស់សយើង!ិ
សបើសសនជាអនកជាំនន់មសនិ នសងអនកជាំនន់សម្រកាយទាំងមនសសសលិ នសងជសន
(បង់បត់) រម្របមូលែតុ ាំគន សៅកដនលងដតមួយិ បួងសួងសសាំពសីយើងិ សយើង
នងឹែតល់ឱយសគាន ក់ៗតាមសាំសណើសសាំរបស់សគិ ស ើយសនោះពសាំបានសធវ ើឱយ
សយើងបាត់បង់អវ ីបនត សចពអីវ ីដែលសយើងានសនោះសរ។ិ វាមសនខសសអវ ីពកីារ
យកមជុលសៅម្រជលក់កនងុរកឹសមសម្ររសនោះដែរ។ិ ដនខុ្ាំបសម្រមើរបស់សយើង!ិ
តាមពសតការម្របតសបតត សទាំងឡាយិ ម្រគន់ដតជាអាំសពើរបស់ពួកអនកិ សយើង
កត់ម្រតារសកឱយពួកអនក។ិ បនទ ប់មកិ សយើងនងឹតបសនងជូនពួកអនកវ សន។ិ
ែសូចនោះិ សបើអនកររួលបានលអិ ចូរអនកែងឹគសណចាំសពោះអល់សឡាោះិ ស ើយ
នរោររួលបានសែសលងសម្រៅពសីនោះិ ចូរអនកកស ាំសតីបសនទ សឱយអនកោសែសលងិ
សម្រៅពខីលួនឯងឱយសសាោះ»។ 
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 សូមអរគសណចាំសពោះអល់សឡាោះជាម្រពោះជាាា ស់ថ្នសកលសកកទាំង
មូលិ សូមសសរសីួសតីសកើតានចាំសពោះអនកនាំសារែឧ៏តតងុគឧតតមគោឺពមូី
ហាំា៉ា ត់។ិ សូមជូនពរែល់ម្រកសមម្រគួសារិ នសងពួកស ការរីបស់គត់ទាំង
អស់គន ។ 
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