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اٌشؽ١ُ اٌشؽّٓ هللا ُثغ  
អារមភកថា 

សាសនិកអុ៊ីសាល មទាំងឡាយជាទ៊ីស្សឡាញ់!      ននេះជាសមិទធិផលថម៊ី 
មួយនទៀតដដលពួកនយើងខ្ុាំជានិសសិតកាំពុងសិកានៅសាកលវទិាល័យម៉ាឌ៊ី
ណេះ របនទសអារ៉ាប ៊ីសាអូឌ៊ីតបានខិតខាំពាយាម    នោយសហការគ្នន នដើមប៊ី 
របសូតនូវសមិទធិផលថម៊ីននេះជាជាំនួយសាម រត៊ីដផនកសាសនាអុ៊ីសាល ម     សរមប់ 
មិតត អនកអានទាំងអស់គ្នន ។ 

នយើងខ្ុាំមនជាំននឿថាមិតតអនកអានមួយចាំនួនពិតជាបានយល់រជតួ
រជាបខលេះនហើយ នហើយកាំពុងរបតិបតតិយា៉ាងយកចិតតទុកោក់។    រ ៊ីឯមួយចាំនួន
នទៀតកាំពុងដសវងយល់នៅនឡើយ     ព៊ីកិចចការដដលទក់ទងនឹង បញ្ហា ឈាមរ
ដូវ ឈាមនិហ្វវ ស និងឈាមអុ៊ីសទ៊ីហ្វដាស់   ដូចននេះនហើយនទើប ពួកនយើងខ្ុាំ
ទាំងអស់គ្នន បានមូលមតិគ្នន    នធវើការបកដរបនសៀវនៅសដ៊ីអាំព៊ីឈាមរដូវឈាម
ន៊ីហ្វវ ស  និងឈាមអុ៊ីសទ៊ីហ្វដាស់ជាភាសាដខមរននេះនឡើង   នដើមប៊ីនអាយមន
ភាពងាយស្សួលកនុងការសិកាដសវងយល់បដនថមកនុងនគ្នលបាំណងនធវើការរបតិ 
បតតិឲ្យស្សបតាមអាល់គួរអាន និងស ុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់។ 

កនុងការផសពវផាយនសៀវនៅននេះ     នយើងខ្ុាំគ្នម នបាំណងបនរមើផលរប 
នយាជន៍ឲ្យបកសពួក   រកុម   ឬនិកាយណាមួយនឡើយ   នោលគឺនយើងខ្ុាំទាំង 
អស់គ្នន មនបាំណងដតមួយគត់គឺបងាា ញជូនមិតតអនកអាននូវតថភាពដដលមន
នៅកនុងអាល់គួរអាន និងស ុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ដដលទក់ទងនៅនឹង 
បញ្ហា ឈាមរដូវ ឈាមនិហ្វវ ស ឈាមអុ៊ីសទ៊ីហ្វដាស់។   ជាមួយគ្នន  ននេះដដរ 
ការរបកាន់យកតាមមគ្ន៌ា ននអុ៊ីមុាំណាមួយនោយោច់ខាត       ឬការរបកាន់ 
យកតាមសាសនវទូិណាមន ក់នោយោច់ខាត និងមិនរពមសិកាដសវងយល់ 
បដនថមឲ្យលអិតលអន់នទននាេះ   ក៏មិនដមនជាការរបនសើរននាេះដដរ    ព៊ីនរោេះអុ៊ីមុាំ 
មន ក់ៗកនុងចាំនណាមអុ៊ីមុាំទាំងបួន សុទធដតបានបនសល់ទុកនូវោកយបណាដ ាំដល់ 
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សាសនិកអុ៊ីសាល មទាំងអស់។   ោកយផ្ដ ាំនផ្ើរទាំងននាេះ   នយើងខ្ុាំបានដកស្សង់ 
នចញព៊ីនសៀវនៅហ្វវ តាវ៉ាអុ៊ីបនូនតម៊ីយ៉ាេះ ដដលមនខលឹមសារដូចខាងនរកាម ៖ 
 អុ៊ីមុាំអាពាូហ្វន៊ីហវេះបាននិយាយថា៖ 

ََ َِ اْلَإ بيَ ل َ  شَ ج َخَ َٚ  هللاإَ بةَ ز َوَإ فَ بٌإَخَ ٠ َ لاََْٛل َ ذَ ٍَْل َ را َإإَ : )خ َف ١ََْٕإَؽَ  َْٛث َأ َ ب
 ( ٌَْٟإََْٛل َ اَْٛوَ شَ برَْف َ ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ يَإَْٛعَ اٌشَ 

មនន័យថា៖  នពលណាខ្ុាំនិយាយោកយសមដ៊ីណាមួយ  ដដលរបាស 
ចាកព៊ីអាល់គួរអាន    និងស ុណណេះ   ចូរអនកទាំងអស់គ្នន នបាេះបង់សមដ៊ីខ្ុាំនចាល 
ចុេះ។ នោកក៏បាននិយាយផងដដរថា៖ 

 َٛ َٙ ف َ شَ ٠َْذَإؾَ اٌَْ ؼَ صَ  ارَ إإَ: )لبي أٔٗ ؽ١ٕفخ أثٟ عٓ صؼ فمذ
 (َْٟجإََ٘ زََِْ 

មនន័យថា៖   នៅនពលណាដដលអនកទាំងអស់គ្នន   បានជួបនូវហ្វឌ៊ីសរតឹម 
រតូវននាេះនហើយជាមគ្ន៌ា  )ម៉ាហសហ្វប់( របស់ខ្ុាំដដរ។ 
 អុ៊ីមុាំម៉ា លិកបាននិយាយថា៖ 

 ، تَ ١َْصَإأ ََٚ  ئَ طَإخَْأ َ شَ ؾَ ث َ بٔ َأ َ بَّ ٔ َإإَ: )هللا سؽّٗ ِبٌه الِبَ لبي
 ، ٖ ََْٚزَ خَ ف َ خ َٕ َاٌغَ َٚ  بةَ ز َىَإاٌَْ كَ اف ََٚ  بَِ  ًَ ىَ ف َ ، ٠َْٟإَأَْسَ  َْٟفإَ اَْٚشَ ظ َبَْٔف َ
 ( ٖ ََْٛوَ شَ برَْف َ خ َغٕ َاٌ ََٚ  بةَ ز َىَإاٌَْ كَإافإََٛ ٠ َ ٌَُْ َ بَِ  ًَ وَ َٚ 

មនន័យថា៖ ពិតណាស់របូខ្ុាំជាមនុសសនោករដមងខុស និងរតូវដូចននេះ ចូរ
អនកទាំងអស់គ្នន សនងេតនមើលកនុងទសសនៈរបស់ខ្ុាំ រល់អវ៊ីដដលសមស្សប នឹង
អាល់គួរអាន និងស ុណណេះណាព៊ីនយើងចូរអនកទាំងអស់គ្នន ទទួលយកវចុេះ ដត
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នបើចាំនុចណាដដលវផទុយព៊ីអាល់គួរអាន និងស ុណណេះណាព៊ីនយើងចូរអនក ទាំង
អស់គ្នន នបាេះបង់វនចាលនៅ។ 
 
 អុ៊ីមុាំនសើហវ៊ីអុ៊ីបាននិយាយថា៖ 

 فَ ل َخَ  َْٟبثإَز َوَإ َْٟفإَ َُْر َذَْعَ َٚ  ارَ إإَ: )هللا سؽّٗ اٌؾبفعٟ الِبَ بيل
 هللاإَ يَإَْٛعَ سَ  يَإَْٛم َثإَ اٌَْٛ ََْٛم َف َ ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ هللاإَ يَإَْٛعَ سَ  خَإٕ َعَ 
 (ٌَْٟإََْٛل َ َٛ َ٘ َٚ  ،

មនន័យថា៖ នៅនពលដដលអនកទាំងអស់គ្នន ជួបរបទេះកនុងនសៀវនៅរបស់ ខ្ុាំ
នូវអវ៊ីដដលផទុយនឹងសុណណេះរ ៉ាស ូលុលនឡាេះ ចូរអនកទាំងអស់គ្នន របកាន់យក 
នូវរបសាសន៍របស់រ ៉ាស ូលុលនឡាេះចុេះ ននាេះនហើយក៏ជាសមដ៊ីរបស់ខ្ុាំដដរ។ 
 អុ៊ីមុាំនសើហវ៊ីអុ៊ីបាននិយាយផងដដរថា៖ 

ا) :ٚلبي ؼَ  إإر  ٠ْشَ  ص  ذإ ٌْؾ  َٛ  ا  ٙ َْٟ ف  ٘ جإ ْز  ِ) 
មនន័យថា៖ នៅនពលណាអនកទាំងអស់គ្នន បានជួបនូវហ្វឌ៊ីសរតឹមរតវូ 
ននាេះនហើយជាមគ្ន៌ា  )ម៉ាហសហ្វប់( របស់ខ្ុាំដដរ។ 
 អុ៊ីមុាំអេះម៉ា ត់បាននិយាយថា៖ 

 بىَابٌإََِ ذٍَْ َم َر َ ل ََٚ  َْٟٔإَذٍَْ َم َر َ ل َ: )هللا سؽّٗ ؽٕجً ثٓ أؽّذ الِبَ لبي
 ....اَْٚزَ خَ ؤ َض ١ََْؽَ  ََِْٓإ زَْخَ َٚ  ،َٞ سَإَْٛاٌض َ ل ََٚ  َٟ اعَإصَ َْٚأ َ ل ََٚ  َٟ عَإبفإَاٌؾَ  ل ََٚ 

មនន័យថាៈ ចូរអនកទាំងអស់គ្នន កុាំអនុវតតកិចចការសាសនាតាមខ្ុាំ តាមអុ៊ីមុាំ 
ម៉ាលិក តាមអុ៊ីមុាំនសើហវុ៊ីអុ៊ី តាមនោកអាល់នៅនហសុើអុ៊ី ឬនោកអានសៅរ ៊ី 
ប៉ាុដនដអនកទាំងអស់គ្នន រតូវអនុវតតតាម កដនលងដដលអនកទាំងននាេះនាាំមកអនុវតត 
)ព៊ីគួរអាន និងស ុណណេះ( ។ 
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 អុ៊ីមុាំអេះម៉ា ត់បាននិយាយផងដដរថា៖ 

َٝ عَ  َٛ ٙ َف َ ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ هللاإَ يَإَْٛعَ سَ  شَ ٠َْذَإؽَ  دَ سَ  ََِْٓ : )ٚلبي  بف َؽَ  ٍ
 (خَ ىَ ٍ ََ٘ 

មនន័យថាៈ ជនណាបាននបាេះបង់ស ុណណេះរបស់រ ៉ាស ូលុលនឡាេះជនននាេះសថិត 
នៅមត់រនដដ នននសចកដ៊ីអនដរយ។ 

ជាទ៊ីបញ្ច ប់ នយើងខ្ុាំទាំងអស់គ្នន ជាអនកដរបសរមួល អនករតតួពិនិតយ    
និងសហនសវកិដដលបាននរៀបចាំននេះ សូមបួងសួងព៊ីអល់នឡាេះជាមច ស់ 
សូមរទង់នបើកចាំហរនូវមគ្ន៌ា ដ៏រតឹមរតូវ និងតរមង់ពួកនយើងទាំងអស់គ្នន  រពម 
ទាំងមិតតអនកអាន នៅកាន់ផលូវនជាគជ័យ របកបនោយការអាណិតអាសូរអាំព៊ី 
អល់នឡាេះជាមច ស់ននពិភពនោកទាំងឡាយ។ 

នយើងខ្ុាំរង់ចាាំទទួលការរេិះគន់     នដើមប៊ីសាថ បនានូវកាំហុសឆគងនោយ 
អនចតនា ព៊ីសាំណាក់មិតតអនកអានរគប់នពលនវោ។ 

រកមុអនកដរបសរមួល នថងទ៊ី ១៥ ដខកកេោ ឆ្ន ាំ២០០២ 
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ជំពូកទី១ 
ឈាមរដូវ (ហេដ) និងហេតុផលវា 

ពនយល់ោកយ នហដ៖ 
- នហដជាលកខណៈភាសាមនន័យថា  ការហូរននវតថុរវមួយ។ 
- នហដ ជាលកខណៈចាប់មនន័យថា  គឺជាឈាមដដលនកើត 

មនចាំនោេះស្រសត៊ី  តាមធមមជាតិ  គ្នម នមូលនហតុ  ដតមនរយៈនពលជាក់
ោក់ នោលគឺវជាឈាមដដលនកើតមនព៊ីធមមជាតិមិនដមននកើតនឡើង
នោយសារជាំងឺ ដាំនៅ រលូតកូន ឬឆលងទននលននាេះនឡើយ។      នទេះប៊ីជា 

ឈាមដដលនកើតនចញព៊ីធមមជាតិក៏នោយ    ក៏វមនលកខណៈខុសៗគ្នន  
អាស្ស័យនៅតាមសាថ នភាពតាំបន់     និងភូមិសាស្រសតដដលស្រសត៊ីទាំងននាេះ 

រស់នៅ។ 
នហតុផលននការមករដូវ៖ 

អល់នឡាេះជាមច ស់បានបនងេើតឲ្យស្រសត៊ីមនឈាមរដូវននេះគឺមន 

នហតុផលជានរចើនដូចជា នពលស្រសត៊ីមននផទនោេះឈាមរដូវនឹងកាល យជា 

អាហ្វរសរមប់ចិញ្ច ឹមទរកតាមរយៈទងសុក។  ដូនចនេះនហើយនទើបបា ន 

ជានពលកាំពុងមននផទនោេះ     និងបាំនៅកូនរយៈនពលដាំបូង នគករមនឹង 

នឃើញស្រសត៊ីមករដូវណាស់។ 
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ជំពូក២ 
ការមានឈាមរដូវ និងរយៈហពលរបស់វា 

បាំណកស្សាយកនុងជាំពូកននេះដចកនចញជាព៊ីរដផនក៖ 
1. អាយុរបស់ស្រសត៊ីដដលអាចមនរដូវៈ 

          តាមធមមតាស្រសត៊ីភាគនរចើនមនឈាមរដូវ  កនុងចននាល េះអាយុចាប់ 
ព៊ី12ឆ្ន ាំ នៅ 50ឆ្ន ាំជួនកាលស្រសត៊ីអាចមនឈាមរដូវមុន ឬនរកាយចននាល េះ 
នពលខាងនលើននេះ  អាស្ស័យនៅតាមសាថ នភាពតាំបន់  និងភូមិសាស្រសត
ដដលស្រសត៊ីទាំងននាេះរស់នៅ។ 
         សាសនវទូិអុ៊ីសាល មមនការដខវងនយាបល់គ្នន   ចាំនោេះអាយុដដល
អាចមនឈាមរដូវននេះ។   វមនការកាំណត់ជាក់ោក់  នោលគឺស្រសត៊ី
មិនអាចមនមុន  ឬនរកាយការកាំណត់ននាេះនទនហើយឈាមដដលនកើត 
នឡើងចាំនោេះស្រសត៊ីកនុងរយៈនពលមុន     និងនរកាយការកាំណត់ននេះ នតើវ 
ជាឈាមជមងឺ   មិនដមនជាឈាមរដូវ   ឬយា៉ាងណា?    រតង់ចាំនុចននេះ  
សាសនវទូិ អាល់  –នឌាើរ ៉ាម៊ី )ٍالذاسه( បានរចាននចាលនូវទសសនៈដខវងគ្នន  
ខាងនលើ នហើយបានបនញ្ចញជាទសសនៈឯករជយមួយ នោយនោលថា 
“សរមប់ខ្ុ ាំ ទសសនៈទាំងននេះមិនរតឹមរតូវននាេះនទ   ព៊ីនរោេះកនុងបញ្ហា
ននេះ    នគនផ្ត តដតនៅនលើឈាមរដូវ    នបើនទេះជាមនកនុងករមិតណា 
មនលកខណៈដបបណានិងសថិតកនុងអាយុប៉ាុនាម នក៏នោយ     ក៏នគចាត់
ទុកថាវជាឈាមរដូវដដរ ” ។ 
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ការនលើកនឡើងរបស់សាសនវទូិ   អាល់  –នឌាើរ ៉ាម៊ី   ជាទសសនៈរតឹម 
រតូវ និងសមនហតុផលនហើយក៏ជាជនរមើសរបស់សាសនវទូិអុ៊ីបនូនតម៊ី
យ៉ាេះផងដដរ។  ដូនចនេះ ស្រសត៊ីមករដូវ  គឺជាស្រសត៊ីដដលមនឈាមរដូវនោយ 
ពុាំចាាំបាច់កាំណត់អាយុ  នទេះប៊ីស្រសត៊ីននាេះមនអាយុតិចជាង 9ឆ្ន ាំ  ឬនលើ
សព៊ី50ឆ្ន ាំក៏នោយចុេះ  ព៊ីនរោេះនយាងនៅតាមចាប់ដដលមនដចងកនុង 
គមព៊ីរអាល់គួរអាន និងស ុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ដដលបានកាំណត់
ថា៖   ករណ៊ី ឈាមរដូវននេះនគកាំណត់នៅនលើការមនឈាមរដូវពុាំដមន 
កាំណត់នលើអាយុននាេះនទ។ ដូនចនេះនគចាត់ទុកថាស្រសត៊ីមករដូវគឺអាស្ស័យ
នលើឈាមរដូវពុាំដមនអាស្ស័យនលើអាយុរបស់ស្រសត៊ីដូចដដលពួកសាសន 
វទូិមួយចាំនួនបានកាំណត់ននាេះនទ។    នរោេះការកាំណត់អាយុននាេះ   គឺ 
ពុាំមនអាំណេះអាំណាងទាំងនៅកនុងគមព៊ីរ   និងស ុណណេះរបស់ណាព៊ី មូ
ហ្វាំម៉ា ត់នឡើយ។ 

2. រយៈនពលននការមនឈាមរដូវ៖ 
សាសនវទូិអុ៊ីសាល មមនការដខវងនយាបល់គ្នន ជានរចើន  គឺរហូត 

មននៅដល់ 6 ឬ 7 ទសសនៈកនុងការនដញនោលនលើបញ្ហា ននេះ។ 
ចាំនោេះសាសនវទូិ  អុ៊ីបនូ អាល់–មុននហសៀ ) الوٌزس ابي (  បាននលើកនឡើង
ថា  “មនសាសនវទូិអុ៊ីសាល មមួយចាំនួនយល់នឃើញថា   សរមប់ 
ឈាមរដូវពុាំមនការកាំណត់ចាំនួននថង តិច ឬនរចើនននាេះនទ។  ខ្ុ ាំក៏ 
យល់ថាទសសនៈននេះស្សបនៅនឹងទសសនៈវទូិ អាល់–នឌាើរ ៉ាម៊ី  
នហើយក៏ជាជនរមើសរបស់សាសនវទូិ   នសាខខុលអុ៊ីសាល ម   អុ៊ីបនូ 
នតម៊ីយ៉ាេះ ផងដដរ ” ។ 
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    ការអេះអាងខាងនលើជាការរតឹមរតូវ    នោយនហតុថាទសសនៈរបស់
នោក ឆលុេះបញ្ហច ាំងនៅកនុងគមព៊ីរអាល់គួរអាន    និងស ុណណេះរបស់ណាព៊ី
មូហ្វាំម៉ា ត់ និងតាមសភាពជាក់ដសដង។ ដូចអល់នឡាេះបានមនបនទូល
ថា៖ 

 ٝفإَ بءَ غَ إٌ َ ٛاٌ َضَإز َبعَْف َ ٜرَاأ َ َٛ َ٘  ًَْل َ طَإ١َْؾَإَّ اٌَْ َٓإعَ  هَ ٔ ٍََْٛ َئ َغ٠َْ ََٚ )
 222 آية البقرة سورة (َْ شََْٙ ط٠َْ َ ٝز َؽَ  َٓ ٘ ََْٛث َشَ مَْر َ ل ََٚ  طَإ١َْؾَإَّ اٌَْ

មនន័យថា៖    “ពួកនគនឹងសួរអនក )មូហ្វាំម៉ា ត់( អាំព៊ីការមករដូវ ចូរ
នឆលើយថាវជាអាហា ដូនចនេះចូរពួកអនកនជៀសវងការរមួសងាវ សជាមួយ
របពនធ ខណៈនពលនាងមករដូវ លុេះរតាណាពួកនាងរជេះសាអ ត )បាន
ងូតទឹកសាំអាតខលួន(”។ 
 អាហា )أري( ជានរគដដលនាាំឲ្យមននរគ្នេះថាន ក់ដល់សាវ ម៊ី  និង 

ភរយិាដដលរមួសងាវ សជាមួយគ្នន  ខណៈដដលនាងមករដូវ។បនទូល
ខាងនលើបាននសចកដ៊ីថា រយៈនពលននឈាមរដូវយូរ ឬឆ្ប់អាស្ស័យ 
នលើការអស់រដូវរបស់ស្រសត៊ី  រទង់ពុាំបានកាំណត់រយៈនពល 1នថង 1យប់ 3
នថង ឬ 15នថងននាេះនឡើយ។ ដូនចនេះបញ្ហជ ក់ឲ្យនឃើញថាៈ មូលនហតុនន
ចាប់គឺ ការមករដូវ ឬគ្នម ននោលគឺនពលណាមនឈាមរដូវចាប់ ក៏
នកើតមន និងនពលណាវរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវចាប់ក៏បញ្ច ប់នៅវញិ
ដដរ។  ការបកស្សាយរបស់សាសនវទូិអុ៊ីមុាំមូសល៊ីមដកស្សង់នចញព៊ី
របសាសន៍របស់រ ៉ាស ូលមូហ្វាំម៉ា ត់ ដដលនោកបានមនរបសាសន៍
នៅកាន់អាអុ៊ីសេះរបពនធរបស់នោកខណៈនពលដដលអនកស្ស៊ីមករដូវ
ចាំនពលកាំពុងកាន់តាំណមអ ុមនរ៉ា េះថាៈ 
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 حَإشَ َّْعَ بٌَْثإٌََ  خَِ شَإؾََِْ  َٟ َ٘إَٚ  ذَْبظَ ؽَ  ذَْل ََٚ  خ َؾَ بئإَعَ ٌإَ بيَ ل َ َٟ جإَإٌ َ َْ أ َ)
  َْٞشَإَٙ طَْر َ ٝز َؽَ  ذَإ١َْج َبٌَْثإَ َْٟفإََْٛط َر َ ل َ َْْأ َ شَ ١َْغَ  بطَ ؾَ اٌَْ ًَ عَ ف٠َْ َ بَِ  ٍَْٟإَعَ فَْاإَ
َْ وَ  بَّ ٍ َف َ ذَْبٌ َل َ  .(دَ شََْٙ غ َ شَإؾَْإٌ َ ََ ٠َْٛ َ ب

មនន័យថា៖ “ចូរអនកនធវើនូវអវ៊ីដដលបណាដ អនកនធវើហ្វជជ៊ីកាំពុងនធវើដតកុាំនដើរ 
តវ៉ាហវជុាំវញិកៈពាេះ   )كعبة(  ឲ្យនសាេះ   លុេះរតាដតអនកបានរជេះសាអ តព៊ី
ឈាមរដូវសិន ” ។ អាអុ៊ីសេះនិយាយថា នៅនថងពិឃាតសតវ ) الٌحش َىم ( 
រតូវនឹងនថងទ៊ី 10 ដខហស ុលហិុជជេះ ខ្ុាំបានរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ។ ណាព៊ី
មូហ្វាំម៉ា ត់បានមនរបសាសន៍នទៀតថាៈ 

َٝ إإَ َْٟعَإشَ بخَْف َ دَإشََْٙ غ َ ارَ ئإَف َ َْٞشَإظَإز ََْٔاإَ: بَٙ ٌ َ بيَ ل َ َٟ جإَإٌ َ َْ أ َ)   (َُإ١َْعَإَْٕاٌز َ ٌ
មនន័យថា៖ ណាព៊ីបានមនរបសាសន៍នៅកាន់របពនធនោកថា 
“ចូរអនករង់ចាាំរហូតដល់រជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ  អនកអាចនចញនៅ 
កាន់តាំបន់តាន់អុ៊ីម1 នដើមប៊ីបាំនពញការអ ុ ៊ុំនរ៉ា េះ”។ 

ដូនចនេះរបសាសន៍ទាំងព៊ីរខាងនលើរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់   ឆលុេះ
បញ្ហច ាំងឲ្យនឃើញថារយៈនពលននការមករដូវរបស់ស្រសត៊ីពុាំមនការកាំណត់ 
ចាស់ោស់ននាេះនទ  នោលគឺអាស្ស័យនៅនលើរយៈនពលយូរ  ឬឆ្ប់ 
ដដលស្រសត៊ីននាេះរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវប៉ាុនណាណ េះ។ មា៉ាងវញិនទៀតអាហា  
និងការមករដូវនកើតមករពមជាមួយគ្នន  តាាំងព៊ីនថងដាំបូង   រហូត ដល់នថង
រជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ  ពុាំមនការដបងដចក  និងដវកដញករវងនថងន៊ីមួ- 
យៗននាេះនឡើយ។  នលើសព៊ីននេះនៅនទៀតចាំនោេះទសសនៈដខវងគ្នន  រវង

                                                           
1
 ឈ ម្ ោះកន្លែងមួយឈៅទីក្កុងឡាមិក(ម៉ាកកោះ)ឈៅខាងឈក្ៅទឹកដីពិសិដឋ។ 
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ពួកសាសនវទូិ  អាំព៊ីបញ្ហា កាំណត់រយៈនពលមករដូវ ននាេះពុាំមនអាំណេះ
អាំណាងចាស់ោស់  នដើមប៊ីគ្នាំរទទសសនៈរបស់ពួកនគននាេះនទ  ព៊ីនរោេះ
គាំនិតយល់នឃើញរបស់ពួកនគអាចរតូវ  អាចខុស  មិនអាចយកមកនធវើ
ជានគ្នលបាននឡើយ   មនដតដាំនណាេះស្សាយមួយគត់   គឺវលិនៅ រក
គមព៊ីរអាល់គួរអាន  និងស ុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ ដតប៉ាុនណាណ េះ។ 
នសចកដ៊ីដូចដដលបាននលើកនឡើងខាងនលើបងាា ញឲ្យនឃើញថា    ឈាម
រដូវដដលពុាំមនរយៈនពលកាំណត់នសចកដ៊ី     ដូចដដលបាននលើកនឡើង 
ខាងនលើបងាា ញឲ្យនឃើញថា  ឈាមរដូវដដលពុាំមនរយៈនពលកាំណត់ 
ចាស់ោស់   គឺជាទសសនៈមួយដដលសមហតុផល   និងរតឹមរតូវ។ 
ដូចននេះស្រសត៊ីមករដូវគឺជាស្រសត៊ីដដលមនឈាមរដូវហូរមកនោយពុាំគិតព៊ី
អាយុ   និងរយៈនពលកាំណត់ណាមួយនឡើយ។   នលើកដលងដតឈាម
ននាេះហូរជាប់មិនោច់នហើយវបាត់នៅវញិកនុងរយៈនពលខល៊ីដូចជាបាត់
ដតមួយនថង   ឬព៊ីរនថងកនុងមួយដខ។   ឈាមដដលមនលកខណៈដូចបាន
នរៀបរប់ននេះនគនៅថាឈាមជមងឺ ជាភាសាអារ៉ាប់នៅថាអុ៊ីសទ៊ីហ្វឌស់។ 

 

ខាងនរកាមននេះជាបាំណកស្សាយព៊ីឈាមជមងឺ )អុ៊ីសទ៊ីហ្វឌស់(: 
សាសនវទូិ នសាខុលអុ៊ីសាល ម អុ៊ីបនូ នតម៊ីយ៉ាេះ បាននិយាយថា៖ 

ជាការពិតណាស់  ឈាមដដលហូរនចញព៊ីសបូនស្រសត៊ី    គឺជាឈាមរដូវ 
លុេះរតាដតនរគសញ្ហា អវ៊ីមួយដដលបញ្ហជ ក់ថា ឈាមននាេះមិនដមនឈា 
មរដូវ នទើបនគនៅថាឈាមជមងឺ ។ 
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ទសសនៈននេះងាយស្សលួកនុងការអនុវតត   ដដលកាំណត់រយៈនពល 
មករដូវរបស់ស្រសត៊ី។    មិនដតប៉ាុនណាណ េះសាសនាអុ៊ីសាល មបានបនងេើតភាព  
ងាយស្សួល   និងផដល់ជនរមើសការអនុវតតដបបងាយៗដល់អុ៊ីសាល មសា 
សនិក។  ដូចននេះ  នយើងគួរគបប៊ីនរជើសនរ ើស  ការអនុវតតណាដដលមន 
ភាពងាយស្សលួ  និងមិនបងេភាពសមុរគសាម ញដល់ខលួន។ 
ដូចអល់នឡាេះបានមនបនទូលថាៈ 

 78 آ٠خ اٌؾظ، عٛسح (ط َشَ ؽَ  ََِْٓإ َٓإ٠َْاٌذَ  ٝفإَ َُْىَ ١ٍَْ َعَ  ًَ عَ عَ  بَِ َٚ )
មនន័យថា៖“អល់នឡាេះមិនោក់បនទុកធងន់នៅនលើពួកអនកកនុងកិចច
សាសនាននាេះនឡើយ ” ។    
រ ៉ាស ូលមូហ្វាំម៉ា ត់បានមនរបសាសថាៈ 

َٝ صَ  بيَ ل َ)  َٓ ٠َْاٌذَ  بدَ ؾَ ٠ َ ٌَْٓ ََٚ  ٠ ْغشَ  َٓ ٠َْاٌذَ  َْ إإَ: َُ ٍ َعَ َٚ  َٗإ١ٍَْ َعَ  هللا َ ٍ
(اَْٚشَ ؾَإثَْأ ََٚ  اَْٛث َسَإلب ََٚ  اَْٚدَ ذَ غَ ف َ ٗ َج ٍَ َغَ  ل َإإَ ذَ ؽَ أ َ

 اٌجخبسٞ سٚاٖ 
មនន័យថា៖ “ពិតណាស់  អុ៊ីសាល មជាសាសនាងាយស្សួល  គ្នម នជន
ណាមន ក់  បនងេើតការលាំបាកសមុ រគសាម ញបាននឡើយ  )របសិននបើមន
ដូនចាន េះដមន( ជនននាេះនឹងរតូវបរជ័យ ” ។  ដូនចនេះ ចូរពួកអនកទូនាម នគ្នន  
របួរមួសាមគគ៊ី   និងផសពវផាយដាំណឹងលអៗ ចាំនោេះគ្នន នៅវញិនៅមក។ 
ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់  ដតងរបកាន់យកការអនុវតតងាយស្សលួ   ដរបណា
របការននេះមិនដមនជាអាំនពើបាបនទននាេះ។  នបើអល់នឡាេះោក់ឲ្យនោក
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នរជើសយកជនរមើសមួយ  កនុងចាំនណាមកិចចការព៊ីរ  គឹនោកនរជើសយក
កិចចការណាដដលងាយស្សួល។ 
 

 
 

ស្រសតីមានគភ៌ និងឈាមរដូវ 
តាមធមមតា ស្រសត៊ីមននផទនោេះរដមងបាត់រដូវ។ អុ៊ីមុាំ អេះម៉ា ត់ហ្វាំោល់

បាននិយាយថា៖  នគអាចដឹងថាស្រសត៊ីមននផទនោេះ នោយសារការ បាត់
រដូវ។    ចាំនោេះស្រសត៊ីមននផទនោេះ    នហើយមនធ្លល ក់ឈាមមុននពលឆលង 
ទននលបនតិច ដូចជាមុនព៊ីរ ប៊ីនថង  រពមទាំងឈឺនោេះផង   ននាេះនគនៅថា 
ឈាមឆលងទននល )ន៊ីហ្វវ ស(។  
នបើសិនជាមនឈាមមុនឆលងទននលរយៈនពលយូរ  ឬឆ្ប់ និងពុាំមនការ 
ឈឺនោេះនទននាេះ   ពុាំដមនជាឈាមឆលងទននលននាេះនឡើយ ។   កនុងករណ៊ី
ននេះ  ពុាំមនការដវកដញកឲ្យចាស់ោស់ថានតើវជាឈាមជមងឺឬឈាម 
រដូវននាេះនទ?  នៅកនុងករណ៊ី ននេះ  ពួកសាសនវទូិមនការដខវងនយាបល់ 
គ្នន ។     តាមធមមតាឈាមននាេះនគចាត់ទុកថា  ជាឈាមរដូវដដលនកើត
មនចាំនោេះស្រសត៊ី  ជារបរកត៊ីពុាំមនមូលនហតុ   ឬជមងឺដដលនាាំឲ្យឈាម 
ននាេះធ្លល ក់មកនឡើយ។    នរោេះនៅកនុងគមព៊ីរអាល់គួរអានពុាំបានបញ្ហជ ក់
ថា៖   ស្រសត៊ីមនគភ៌ាមិនអាចមនឈាមដូវននាេះនទ   ននេះជានិកាយអុ៊ីមុាំ    
ម៉ាល៊ីគ៊ី  សាហវុ៊ីអុ៊ី   និងជាជនរមើសរបស់សាសនវទូិ    នសាខុលអុ៊ីសាល ម 
អុ៊ីបនូនតម៊ីយ៉ាេះផងដដរ។ នយាងតាមការបកស្សាយខាងនលើ នយើងអាច
សននិោា នបានថា រគប់ស្រសត៊ីដដលមនឈាមរដូវ ទាំងមន និងគ្នម ននផទ
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នោេះ នគចាត់ទុកថាស្រសត៊ីននាេះមករដូវ    នលើកដលងដតព៊ីរករណ៊ី ដូចខាង
នរកាម៖ 
 ការដលងលេះ  ៖ នៅកនុងសាសនាអុ៊ីសាល ម នគបានោក់ចាប់ 

បាំរមការដលងលេះរបពនធ  នពលនាងកាំពុងមនរដូវដដលមិនទន់មន 
នផទនោេះ  ដតនបើសិនជានាងមករដូវ ខណៈនពលនាងមននផទនោេះននាេះ 
ចាប់មិនហ្វមរបាមចាំនោេះការដលងលេះននាេះនឡើយ។    នរោេះថាការ 
ដលងលេះនពលមករដូវ    ដដលមិនទន់មននផទនោេះននាេះ   គឹខុសនឹង 
បញ្ាតតិចាប់ដដលបានដចងនៅកនុងគមព៊ីរអាល់គួរអាន។ អល់នឡាេះជា
មច ស់បានមនបនទូលថា៖ 

 1 اٌطلق عٛسح ...(َٓ َٙإرإَ ذَ عَإٌإَ َٓ َ٘ َْٛم ٍَ َط َف َ)
មនន័យថា៖ ចូ រពួកអនកនធវើការដលងលេះរបពនធ  កនុ ងរយៈនពលរង់ចាាំ
អុ៊ីដឌាេះ2 របស់ពួកនាងចុេះ ។ 
ចាំដណកការដលងលេះរបពនធនពលមនឈាមរដូវ    ខណៈនពលដដល
នាងកាំពុងមននផទនោេះននាេះ  ពុាំមនការហ្វមរបាមនទ  នរោេះការដលង
លេះនពលនាងមននផទនោេះ   គឺជាការដលងលេះមួយស្សបចាប់កនុងនពល 
រង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះ។   ដូនចនេះចាប់អុ៊ីសាល ម  បានអនុញ្ហា តឲ្យដលងលេះរបពនធ  
ខណៈនពលដដលនាងមននផទនោេះ  នទេះនរកាយការរមួសងាវ សនហើយ 
ក៏នោយចុេះ។  ផទុយនៅវញិ  ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមិនទន់មននផទនោេះមុន
នធវើការដលងលេះរតូវរង់ចាាំរយៈនពលរជេះសាអ តជាមុនសិន។ 
 
                                                           
2 អីុដឌ្ហោះ:ជារយៈឈពលរង់ចាំការក្រោះស្អា តពី្មររដូវ លិងមិលទាល់រមួឈេទជាមួយនាង។ 
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 រយៈនពលរង់ចាាំឲ្យផុតអិុដឌាេះ )اٌعذح( 
រយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះ ដដលអុ៊ីសាល មបានកាំណត់   តរមូវឲ្យភាគ៊ី 

ទាំងព៊ីរ  បដ៊ីនិងរបពនធរបកាន់យា៉ាងខាជ ប់ខជួន  មុននិងនរកាយនពលដលង 
លេះគ្នន  ឬនរកាយនពលបដ៊ីសាល ប់។  រយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះរបស់ស្រសត៊ីមន 
នផទនោេះ គឺបនាទ ប់ព៊ីនាងឆលងទននលរចួ។ អល់នឡាេះជាមច ស់បានមនរពេះ
បនទូលថា៖ 

(َٓ َٙ ٍ ََّْؽَ  َٓ عَْعَ ٠ َ َْْأ َ َٓ َٙ ٍ َعَ أ َ بيَإَّ ؽَْاْل َ دَ ل ََْٚأ ََٚ )
 4 الطالق سىسة 

មនន័យថា៖   ស្រសត៊ីដដលមននផទនោេះ  រយៈនពលរង់ចាាំរបស់ពួកនាង 
គឺបនាទ ប់ព៊ីឆលងទននលរចួ ។ 

 

 

         ជំពូកទី ៣ 

ហេតុការណ៍ចៃដនយដដលអាៃហកើតមានៃំហ ាោះស្រសតីមករដូវ                        
ករណ៊ី ននេះនកើតមនចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមនរដូវអាចមននរចើនសណាា ន៖ 

1. ការនលើសខវេះចាំនួននថងៈ   ឧទហរណ៍ថា     តាមធមមតាស្រសត៊ីមន ក់
ធ្លល ប់មករដូវរយៈនពលរបាាំមួយនថង  ដតមននពលខលេះធ្លល ក់ឈាម
រហូតដល់នថងទ៊ីរបាាំព៊ីរ    ឬនាងធ្លល ប់មករដូវរយៈនពលរបាាំព៊ីរនថង   
បនាទ ប់មកថយមកនៅរតឹមដតរបាាំមួយនថងវញិ។ 
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2. រដូវមិននទៀងៈ     តាមធមមតាស្រសត៊ីមន ក់ធ្លល ប់មនរដូវ   នៅចុងដខ 
ស្សាប់ដតនពលខលេះមករដូវនៅនដើមដខ   ឬផទុយមកវញិ។ 

សាសនវទូិអុ៊ីសាល មមនការដខវងនយាបល់គ្នន កនុងករណ៊ី ទាំងព៊ីរខាង 
នលើ។ ដតអវ៊ីដដលរតឹមរតូវននាេះ  គឺនគមិនបានកាំណត់ចាំនួននថង   ឬនពល
ចាប់នផដើមមករដូវននាេះនឡើយ។  នពលណានាងចាប់នផដើមមករដូវ នពល
ននាេះនគចាត់ទុកថានាងមករដូវ    នហើយនពលណាដដលនាងបាត់រដូវ 
រជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ    នពលននាេះនគនៅថាស្រសត៊ីរជេះសាអ តព៊ីរដូវ។ 
ននេះជានិកាយ អុ៊ីមុាំ សាហវុ៊ីអុ៊ី និងជាសជនរមើសរបស់សាសនវទូិ អុ៊ីបនូ 
នតម៊ីយ៉ាេះ។ 

3. ឈាមមនសភាពពណ៌ា រកហមស្សាល និងលអក់ៈ  
ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលធ្លល ក់ឈាមមនសភាពពណ៌ា រកហមស្សាល ដូច

ទឹករនង    ឬឈាមលអក់រកហមស្សាលោយពណ៌ា នមម     នបើសិនមន
ករណ៊ី ននេះនកើតនឡើង នរកាយព៊ីមករដូវ មុនសាំអាតខលួនរបាណ នគចាត់ 
ទុកថា ជាឈាមរដូវ ដតនបើនកើតនឡើងនរកាយព៊ីរជេះសាអ តខលួនរបាណរចួ
នហើយននាេះនគមិនចាត់ទុកជាឈាមរដូវននាេះនទ នោយសាំអាងនៅនលើ 
របសាសន៍របស់អ ុមមូអាទ៊ីយ៉ាេះរបពនធរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ដដលបាន 
មនរបសាសន៍ថា៖ 

 ح َسَ ذَْىَ اٌََْٚ  ح َشَ فَْاٌصَ  ذَ عَ ٔ َ ل َ بٕ َوَ :)بَٙ َْٕعَ  هللا َ َٟ ظَإسَ  خ ١َ َطَإعَ  ََ أ َ يَإَْٛم ٌَإَ
 صؾ١ؼ ثغٕذ داٚد ٚأثٛ اٌجخبسٞ سٚاٖ (بئا١ََْؽَ   شَإَْٙاٌط َ ذَ عَْث َ

មនន័យថា៖  នរកាយព៊ីរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ នយើងមិនបានចាត់ទុក 
ឈាមរកហមស្សាល និងលអក់ននាេះជាឈាមរដូវនឡើយ ។ 
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ចាំដណកឯរបសាសន៍មួយនទៀតរបស់អាអុ៊ីសេះ  បាននិយាយថា៖ 

 (بءَ عَ ١َْج َاٌَْ خ َصَ مإَاٌَْ َٓ ٠َْشَ ر َ ٝز َؽَ )
មនន័យថា៖   រហូតដល់ពួកអនកនឃើញទឹករ ាំអិលពណ៌ា សធ្លល ក់មក ។ 
របសាសន៍ខាងនលើ  ចង់បងាា ញឲ្យនឃើញថាៈ     ការមនឈាមពណ៌ា
រកហមស្សាល  និងលអក់ នពលកាំពុងនិងនរកាយព៊ីមករដូ វ នគចាត់ទុក
ថាជាឈាមរដូវ  លុេះរតាណានគនឃើញមនធ្លល ក់ទឹករ ាំអិលពណ៌ា សនទើប 
នគចាត់ទុកថាអស់រដូវ។ 

4. ឈាមរដូវមនការរអាក់រអួលៈ ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមនឈាមរដូវរ
អាក់រអួលនឃើញមួយនថងនហើយ ក៏បាត់មួយនថងនៅវញិ ឬមន
លកខណៈស្សនដៀងគ្នន ននេះ។  ចាប់ បានដចកជាព៊ីរករណ៊ី ដូច
ខាងនរកាម៖ 

 ស្រសត៊ីដដលនកើតមនអាការៈឈាមធ្លល ក់រអាក់រអួល ជាប់មិនោច់ 
នគចាត់ទុកថាជាឈាមជមងឺ។   ចាំនោេះស្រសត៊ីមនអាការៈដបបននេះ 
នគចាត់ចូលកនុងករណ៊ី ឈាមជមងឺ។ 

 ស្រសត៊ីដដលពុាំនកើតមនអាការៈខាងនលើ    ដូចជាមនឈាមធ្លល ក់ 
រអាក់រអួលដតមួយរយៈ  នហើយក៏បាត់ និងរជេះសាអ តនៅវញិ។ 
រតង់ចាំនុចននេះពួកសាសនវទូិអុ៊ីសាល មមនការដខវងគាំនិតគ្នន ថា 
នតើគួរចាត់ចូលកនុងករណ៊ី ឈាមរដូវ ឬឈាមជមងឺ។ 

នយាងតាមនិកាយអុ៊ីមុាំ នសើហវុ៊ីអុ៊ីបានកាំណត់ថា ចាំនោេះស្រសត៊ីដដល
មនអាការៈដបបននេះ  នគចាត់ទុកជាឈាមរដូវ  នហើយននេះជាជនរមើស
របស់សាសនវទូិអុ៊ីបនូនតម៊ីយ៉ាេះ។   មា៉ាងវញិនទៀតចាំនោេះនិកាយ អុ៊ីមុាំ 
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អាពាូហ្វន៊ីហវេះ   ក៏បានឯកភាពនលើទសសនៈននេះដដរ    នរោេះទឹករ ាំអិល 
ពណ៌ា សមិននឃើញនកើតមនកនុងអាការៈដបបននេះនឡើយ ។   របសិនជា 
ឈាមធ្លល ក់មករអាក់រអួលមិនោច់  នហើយនគចាត់ទុកថា    ឈាមរដូវ 
ននាេះនឹងនាាំឲ្យនកើតមនផលវបិាក    និងសមុរគសាម ញសរមប់ស្រសត៊ីដដល 
មនអាការៈដបបននេះ។  មិនដតប៉ាុនណាណ េះ ពុាំមនសាសនវទូិអុ៊ីសាល មណា 
មន ក់បានចាត់ទុកអការៈឈាមធ្លល ក់រអាក់រអួលជាប់ដបបននេះជាឈាម 
រដូវននាេះនឡើយ   នរោេះសាសនាអុ៊ីសាល មមិនបងេឲ្យនកើតមនភាពសមុរគ 
សាម ញ   និងការលាំបាកដល់អុ៊ីសាល មសាសនិកននាេះនឡើយ។ 
ដូចអល់នឡាេះបានមនបនទូលនៅកនុងគមព៊ីអាល់គួរអានថា៖ 

ب)  ِ  ٚ  ًَ ع  َُْ ع  ٍ ١ْى  َٓإ فٝإ ع  ٠ْ َْٓ اٌذ  ط َ ِإ ش   78 آ٠خ اٌؾظ، عٛسح( ؽ 
មនន័យថា៖“អល់នឡាេះមិនោក់បនទុកធងន់នៅនលើពួកអនកកនុងកិចច
សាសនាននាេះនឡើយ ” ។ 
5-ការរាំងរដូវៈ  ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមករដូវ   ស្សាប់ដតបាត់ឈាម  នហើយ
មនជាតិរ ាំអិលនសើមធ្លល ក់មកមុននពលរជេះសាអ ត នគចាត់ទុកថាជាឈា ម 
រដូវ។ ដតរបសិននបើនកើតមនអាការៈដបបននេះនរកាយនពលរជេះសាអ ត 
នគពុាំចាត់ទុកថាវជាឈាមរដូវននាេះនឡើយ     នរោេះវសថិតកនុងអាការៈ 
ឈាមរកហមស្សាល  និងលអក់។ 
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ជំពូកទី ៤ 
ករណីឈាមរដូវនិងបញ្ញតតិៃបាាប់ 

ទក់ទងនឹងករណ៊ី ឈាមរដូវ  ចាប់អុ៊ីសាល មបានហ្វមឃាត់ចាំនោេះ
ស្រសត៊ីដដលកាំពុងមករដូវកនុងការរបតិបតតិករណ៊ី យកិចចដូចខាងនរកាម៖ 
១- ការរបតិបតេិសឡាត ៖  ករណ៊ី ឈាមរដូវ ចា  ប់អុ៊ីសាល មបានករមិត
ចាប់មិនអនុញ្ហា តតឲ្យស្រសត៊ីដដលកាំពុងមករដូវ    នធវើការរបតិបតតិសឡាត
ទាំងហ្វវ រទូ និងស ូណាត់។ប៉ាុដនតចាប់តរមូវនអាយស្រសត៊ីទាំងននាេះបាំនពញ 
សឡាតហ្វវ រទូ  និងស ូណាត់នរកាយព៊ីរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ   នទេះប៊ី 
ជា    ពួកនាងបានរជេះសាអ តមុននពលផុតនម៉ាងរបតិបតតិសឡាតចាំនួន 
នថរនវោមួយរ ៉ាក់អាត់ក៏នោយ     ក៏ពួកនាងរតូវដតបាំនពញការរបតិបតតិ
សឡាតននាេះនឡើងវញិដដរ។   ពួកនាងក៏រតូវដតបាំនពញករណ៊ី យកិចចននេះ 
នទេះប៊ីពួកនាងបានរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ    នៅនដើម   ឬនៅចុងនម៉ាង 
សឡាតក៏នោយចុេះ។ ឧទហរណ៍ថាៈ   ស្រសត៊ីមន ក់មករដូវនរកាយព៊ីដល់
នម៉ាងបនតិចននកិចចរបតិបតតិសឡាតនពលនថងលិច3។  កនុងករណ៊ី ននេះនាង 
រតូវបាំនពញករណ៊ី យកិចចសឡាតនថងលិចននាេះនឡើងវញិ   នរកាយនពល 
ដដលនាងរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ     នរោេះនាងបានទន់នម៉ាងសឡាត 
មុននពលមករដូវ។  ដូចគ្នន ផងដដរ   ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលបាត់រដូវ  និងរជេះ
សាអ តនៅចុងនម៉ាងសឡាតណាមួយននាេះ   នាងក៏រតូវដតបាំនពញសឡាត 
ននាេះនឡើងវញិផងដដរ។    ឧទហរណ៍ថាៈ    ស្រសត៊ីមន ក់បានរជេះសាអ តព៊ី
ឈាមរដូវ  នៅមុននពលផុតនម៉ាងសឡាតបនតិចនៅនពលនទៀបភលឺ4 ននាេះ 
                                                           
3
 ការថ្វា យបងគាំឈពលថ្ងៃលិច គឺសឡាតម៉ា ហ្គ្គិប។ 



 

 19 
 

នាងរតូវដតបាំនពញសឡាតននាេះនឡើងវញិ។   ចាំនោេះករណ៊ី ទ៊ី1 និងទ៊ី2 
ខាងនលើ    នបើសិនជាមនរយៈនពលតិចជាងននាេះ   មិនរតូវឲ្យបាំនពញ
ករណ៊ី យកិចចសឡាតនឡើងវញិននាេះនឡើយ ។     ដូចដដលណាព៊ីមូហ្វាំ
ម៉ា ត់ នោកបានមនរបសាសន៍ថា៖ 

 نَ سَ دَْأ َ ذَْم َف َ حَإل َاٌصَ  َٓ َِإ خاَعَ وَْسَ  نَ سَ دَْأ َ ََِْٓ ) ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ لٌٛٗ
 علَُ هتفك (ح َل َاٌصَ 

មនន័យថា៖ អនកដដលបានទន់មួយរ ៉ាក់អាត់សឡាត អនកននាេះពិតជា
ទន់ការរបតិបតតិសឡាតនហើយ ។ 
របសាសន៍របស់ណាព៊ីនយើងខាងនលើបញ្ហជ ក់ឲ្យនឃើញថា     ការដដល
មិនទន់មួយដងននការរបតិបតតិសឡាត   ននាេះនគមិនចាត់ទុកថាទន់
ការរបតិបតតិសឡាតននាេះនទ។ 
នោយដឡកស្រសត៊ីដដលទន់មុន  ឬនរកាយនម៉ាងសឡាតនពលរនសៀល5 
ននរយៈនពលមួយរ ៉ាក់អាត់     នតើនាងរតូវបាំនពញករណ៊ី យកិចចសឡាត
នទៀបភលឺ និងសឡាតនថងរតង់6ននាេះនឡើងវញិដដរ ឬនទ?  ចុេះនបើនាងរជេះ
សាអ តព៊ីឈាមរដូវ   នោយទន់មួយរ ៉ាក់អាត់កនុងនម៉ាងសឡាតនពលយប់
7វញិ នតើនាងរតូវបាំនពញករណ៊ី យកិចចសឡាតនពលនថងលិចជាមួយនឹង 

                                                                                                                                         
4
 ការថ្វា យបងគាំឈពលឈទៀបេែឺ គឺសឡាស ូឈ ព្ ោះ។ 

 
5
 ការថ្វា យបងគាំឈពលរឈសៀល គឺសឡាតអាឈសើរ។ 

6
 ការថ្វា យបងគាំឈពលថ្ងៃក្តង់ គឺសឡាត្សូ្ូរ។ 

7
 ការថ្វា យបងគាំឈពលយប់ គឺសឡាតអីុឈសើ។ 
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នពលយប់បានដដរឬនទ?   ោក់ព័នធនឹងបញ្ហា ននេះ   សាសនវទូិអុ៊ីសាល ម 
បានដខវងនយាបល់គ្នន   ដតអវ៊ីដដលរតឹមរតូវននាេះគឺ  នាងមិនរតូវបាំនពញ
ករណ៊ី យកិចចសាឡាតនពលនទៀបភលឺ    និងនពលនថងលិចននាេះនទ   នលើក
ដលងនម៉ាងសឡាតនពលរនសៀល    និងនពលយប់ដដលនាងបានទន់
ប៉ាុនណាណ េះ។  ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់បានមនរបសាសន៍ថា៖ 

 ًَ جَْل َ شَإصَْعَ اٌَْ َٓ َِإ خاَعَ وَْسَ  نَ سَ دَْأ َ ََِْٓ ) ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ لٌٛٗ
 ع١ٍٗ ِزفك (شَ صَْعَ اٌَْ نَ سَ دَْأ َ ذَْم َف َ ظَ َّْاٌؾَ  ةَ شَ غَْر َ َْْأ َ

មនន័យថា៖   អនកដដលបានទន់មួយរ ៉ាក់អាត់សឡាតនពលរនសៀល 
មុននថងលិច  អនកននាេះពិតជាទន់សឡាតនពលរនសៀលននាេះនហើយ ។ 

របសាសន៍របស់ណាព៊ីនយើងខាងនលើពុាំបញ្ហជ ក់ឲ្យនឃើញថា  អនក 
ននាេះរតូវបាំនពញករណ៊ី យកិចចសឡាតនពលនទៀបភលឺ  និងនពលរនសៀល 
នឡើយគឺឲ្យបាំនពញករណ៊ី យកិចចណាដដលនគទន់ប៉ាុនណាណ េះ។ 
បាំណកស្សាយខាងនលើ   គឺស្សបនៅតាមនិកាយអុ៊ីមុាំ   អាពាូហ្វន៊ីហវេះ 
និង អុ៊ីមុាំម៉ា លិក។ 
រ ៊ីឯការសុាំបួងសួង   រ ាំលឹក  សរនសើរ  មនដូចជាតឹកនពាៀរ  តាសនពាៀហ 
តេះម៊ីដ   និងសូរត ُهللا ثغ    នពលទទួលទន  និងបរនិភាគចាំណ៊ី នផសងៗ 
និងការសូរតគួរអាន  នោយទននទញចាាំមត់ននាេះ   ចាប់អុ៊ីសាល មពុាំបាន
ហ្វមឃាត់ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលកាំពុងមករដូវននាេះនឡើយ។ នោយសាំអាង
នលើអាំណេះអាំណាង  ដដលមននៅកនុងនសៀវនៅ  ករមង សុរកឹត 
ដដលចងរកងនោយ  រពឹទធ )صحُح( ចារយសាសនវទូិទាំងព៊ីរ  គឺអុ៊ីមុាំអា
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ល់ពាូខរ ៊ី និងមុសល៊ីម រពមទាំងសាសនវទូិអុ៊ីសាល មនផសងៗនទៀត។ មិនដត
ប៉ាុនណាណ េះ   ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់បាននគងនកើយនលើនៅល របពនធនោក 
នឈាម េះអាអុ៊ីសេះ  ខណៈនពលដដលរបពនធរបស់នោកកាំពុងដតមករដូវ 
នហើយសូរតអាល់គួរអាននទៀតផង ។    មនកាំណត់រតានូវរបសាសន៍
របស់នោកសដ៊ីព៊ីនរឿងននេះនៅកនុងនសៀវនៅ ករមងសុរកឹតរបស់សាសន
វទូិ អាល់ពាូខរ ៊ី និងមុសល៊ីម ដដលបានទទួលយករបសាសន៍ននេះ ព៊ី 
របពនធរបស់ណាព៊ីនឈាម េះ អ ុមមូអាទ៊ីយ៉ាេះ បានមនរបសាសន៍ថា៖ 

 ادَ َٚ رَ  َٚ  كَ رإَاَٛ عَ اٌَْ طَ شَ خ٠َْ َ: )ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ َٟ جإَإٌ َ يَ لب َ
َٝ إإَ َْٟٕإَع٠َْ َ طَ ١ َؾَ اٌََْٚ  سَإَْٚذَ خَ اٌَْ  شَ ١َْخَ اٌَْ َْ ذََْٙ ؾ١َْ ٌَََْٚ  َٓإ٠َْذَ ١َْعَإاٌَْ حَإل َصَ  ٌ
 (ٍٝ َصَ َّ اٌَْ طَ ١ َؾَ اٌَْ يَ ضَإز َع٠َْ ََٚ  َٓ ١َْٕإََِإؤََّْ اٌَْ ح ََٛ عَْدَ َٚ 

មនន័យថា៖ទាំងស្រសត៊ីចាំណាស់ នពញវយ័ និងមនរដូវ នចញនៅបាំនពញ
ការរបតិបតតិសឡាត  នថងរ ៉ានយុើទាំងព៊ីរ  នដើមប៊ីឲ្យពួកនគបានចូលរមួកនុង
ការសាងអាំនពើលអ និងការអាំោវនាវរបស់ពួកអនកមនជាំននឿ ដតពួកស្រសត៊ី
ដដលមនរដូវ  រតូវនៅោច់នោយដឡកព៊ីកដនលងសឡាត ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 22 
 

ស្រសតីកំពុងមករដូវ និងការសូត្តគួរអាន 
១-ការសូរតអាល់គូរអាន៖ 

របសិននបើរគ្នន់ដតនមើលនឹងដភនក   អានកនុងចិតត  មិនរគោស់ 
អណាដ តបនញ្ចញសនមលងនទ  ននាេះពុាំមនបញ្ហា អវ៊ីនឡើយ ។  ដូចជាអាន
អាល់គួរអាននបើកស្សាប់ ឬឃាល គួរអានដដលនគសរនសរនលើរកោសផ្ទ ាំ 
ងបោជានដើម។   សាសនវទូិ  ណាវ៉ាវ ៊ី   បានសរនសរនៅកនុងនសៀវនៅ
អាល់មូហ្វសាប់ )الوهزب(  ដដលមនខលឹមសារថា៖  “ ចាំនោេះករណ៊ី ននេះ 
នគបានអនុញ្ហា តនោយគ្នម នការដខវងនយាបល់អវ៊ីនឡើយ  នៅកនុងចាំនណាម 
ពួកសាសនវទូិអុ៊ីសាល ម” ។ចាំដណកការសូរតបនញ្ចញសនមលងខាល ាំងៗវញិ 
សាសនវទូិអុ៊ីសាល មភាគនរចើនបានឯកភាពគ្នន ថា ចាប់អុ៊ីសាល មបានហ្វម 
ឃាត់ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលកាំពុងមករដូវ    កនុងការសូរត   អាល់គួរអានលឺ 
សនមលងខាល ាំង។   សាសនវទូិ  អាល់ពាូខរ ៊ី   និងសាសនវទូិ  អិុបនូចានរៀរ 
អាល់តនពាើរ ៊ី  និងអិុបនូមុននហសៀរ  បានឯកភាពគ្នន ថា  អុ៊ីសាល មបានអនុ 
ញ្ហា តឲ្យស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវអាចសូរតអាល់គួរអានលឺសនមលងបាន។ 
ជាមួយននេះនគបានសាំអាងនលើទសសនៈចាស់របស់ នមនិកាយអុ៊ីមុាំម៉ា លិក 
និងអ៊ីមុាំ  នសើហវុ៊ីអុ៊ី  បានបកស្សាយនៅកនុងនសៀវនៅ  ហ្វវ ត់ហ ុលនពាើរ ៊ី 
) الباسٌ فتح (  ដដលនគនលើកយកកាំណត់រតារបស់  សាសនវទូិអាល់ពាូខរ ៊ី 
ដដលនរៀបរប់ព៊ីសាសនវទូិអុ៊ីរបហុ៊ីមអាន់ណាអុ៊ីមនខលឹមសារថា ៖   “ពុាំ
មនបញ្ហា អវ៊ីចាំនោេះស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវដដលសូរតអាល់គួរអានបនញ្ចញ
សនមលងឲ្យនគលឺននាេះនទ”។មា៉ាងវញិនទៀតសាសនវទូិអិុបនូនតម៊ីយ៉ាេះ 
បានសរនសរនៅកនុងនសៀវនៅ  ហ្វវ តាវ៉ាម៉ាចចម ូក ) هجوىع فتاوٌ ( របស់អិុប 
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នូ កសឹមថា “ការដដលហ្វមឃាត់ស្រសត៊ីព៊ី   ការសូរតអាល់គួរអានលឺសាំ 
ននាេះ ពុាំមនអាំណេះអាំណាងចាស់ោស់ននាេះនឡើយ” ។ 
ចាំដណករបសាសន៍  របស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់វញិគឺ  “ស្រសត៊ីដដលកាំពុងមក
រដូវ  និងអនកដដលរមួសងាវ ស  មិនទន់ងូតទឹកសាំអាតខលួន )អនកមនជូ
នុប(ននាេះ មិនរតូវសូរតអវ៊ីដដលមននៅកនុង អាល់គួរអានននាេះនឡើយ”។ 
ប៉ាុដនតរបភពដដលោាំនាាំឲ្យរបសាសន៍ននេះពុាំមនសុរកិតភាព និងចាស់ 
ោស់ននាេះនទ  )នោយពួកសាសនវទូិបានឯកភាពគ្នន ថា   របសាសន៍ 
ននេះពុាំរតឹមរតូវនឡើយ(។  របសិននបើស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវ រតូវអុ៊ីសាល មហ្វម
ឃាត់កនុងការសូរតគួរអាននោយលឺសនមលងដមនននាេះ  ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់
របាកដជា  នឹងបានបញ្ហជ ក់របាប់មនុសសនៅសម័យរបស់នោកពុាំខាន 
ជាពិនសសភរយិារបស់នោក ឲ្យអស់នសចកដ៊ីទក់ទងនឹងបញ្ហា ននេះជា 
មិនខាន។    ដតគ្នម ននរណាមន ក់បាននធវើកាំណត់រតា ចាស់ោស់រតឹម
រតូវ  និងជាក់ដសដងនូវរបសាសន៍របស់ណាព៊ី  សដ៊ីព៊ីការហ្វមឃាត់ស្រសត៊ី 
កាំពុងមករដូវ   ចាំនោេះការសូរតគួរអាននោយលឺសនមលងននាេះនឡើយ។ 
ដូនចនេះ   នយើងមិនរតូវកាំណត់ចាប់  ចាំនោេះករណ៊ី ណាដដលអល់នឡាេះ 
និងរ ៉ាស ូលរបស់រទង់មិនបានបងាគ ប់បញ្ហជ   ឬហ្វមឃាត់ននាេះនឡើយ។  

នសចកដ៊ីដូចបានរជាបព៊ីខាងនលើ ស្រសត៊ីដដលមនរដូវ មិនដមននទើប 
ដតមននាសម័យននេះ   គឺមនតាាំងព៊ីយូរណាស់មកនហើយ   នហើយនបើ 
ចាប់ហ្វមឃាត់ដមនននាេះ    រ ៉ាស ូលរបាកដជាបានហ្វមឃាត់ជាក់ជា 
មិនខាននឡើយ។ 

នរកាយព៊ីបានដវកដញកនូវទសសនៈដខវងគ្នន របស់សាសនវទូិអុ៊ីសាល ម
សដ៊ីព៊ីបញ្ហា ននេះនយើងគួរគបប៊ីដឹងថាជាការរបនសើរចាំនោេះស្រសត៊ីកាំពុងមក រ
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ដូវ    មិនរតវូសូរតគួរអានលឺសនមលង    នលើកដលងករណ៊ី ចាាំបាច់ណា
មួយ  ដូចជាស្រសត៊ីននាេះជារគូបនរងៀន  រតូវរបលងសិសស   ឬខលួនឯងរតូវ
របលង    ឬករណ៊ី ចាាំបាច់ណាដដលរបហ្វក់របដហលនឹងអវ៊ីដដលបាន
នរៀបរប់ខាងនលើ )ននេះជាទសសនៈផ្ទ ល់របស់អនកចងរកងនសៀវនៅននេះ( ។ 
២-ការបួស៖ 
         ករណ៊ី ស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវ  អុ៊ីសាល មបានកាំណត់ចាប់មិនអនុញ្ហា ត 
ឲ្យស្រសត៊ីននាេះបួស  នទេះជាបួសដខរ ៉ាម៉ាដាន  ឬបួសស ូណាត់ក៏នោយ។ 
ប៉ាុដនតតរមូវឲ្យស្រសត៊ីននាេះបួសសងវញិ  ចាំនោេះបួសករណ៊ី យកិចច )ហ្វវ រទូ( 
នរកាយនពលរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ   នរកាយព៊ីផុតដខរ ៉ាម៉ាដានននាេះ។ 
នោយនយាងតាមរបសាសន៍របស់អាអុ៊ីសេះថា៖ 

َْ وَ ) عٕٙب هللا سظٟ ئؾخبع لبٌذ  طَ ١َْؾَإاٌَْ ٟٕإَعَْر َ هَ ٌإَرَ  بٕ َج ١ََْصَإ٠ َ ب
( حَإل َاٌصَ  بءَإعَ م َثإَ شَ َِ ؤَْٔ َ ل ََٚ  ََإَْٛاٌصَ  بءَإعَ م َثإَ شَ َِ ؤَْٕ َف َ

 علَُ هتفك 
មនន័យថា៖   នយើងដតងជួបរបទេះបញ្ហា ននេះ  មនន័យថាឈាមរដូវ 
ដូនចនេះនគនរបើឲ្យពួកនយើងបួសសង  ដតនគមិននរបើឲ្យពួកនយើងរបតិបតតិ
សឡាតសងននាេះនទ ។ 
នយាងតាមរបសាសន៍ខាងនលើ  ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលកាំពុងបួស  ស្សាប់ដត
មនរដូវមកគឺបួសរបស់នាងនៅនថងននាេះរតូវខូច នហើយរតូវចាប់ហ្វម 
នលើរបូនាងចាប់ព៊ីនពលមករដូវននាេះ រហូតដល់រជេះសាអ តខលួន (ទល់ដត 
អស់រដូវ) នទើបអាចបួសតនៅនទៀតបាន។ លុេះចប់ដខបួសនទើបនគអាច 
បួសសងនូវចាំនួននថងដដលបានខូចននាេះ។   មួយវញិនទៀត  ចាំនោេះស្រសត៊ី 
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ដដលកាំពុងបួស  នហើយមុននថងលិចបនតិច នាងដូចជាមនអារមមណ៍ថា 
ដូចជាមនមករដូវ ដតពុាំមននឃើញសញ្ហា ណអវ៊ីសមគ ល់នទ ននាេះការបួស
របស់នាងនានថងននាេះពុាំខូចខាតអវ៊ីនទ  គឺអាចយកជាការបាន  នរោេះ 
ឈាមដដលនៅកនុងខលួនពុាំមនចាប់ដចងថា   ជាឈាមរដូវននាេះនឡើយ 
ទល់ដតធ្លល ក់នចញមកខាងនរៅ   នទើបនគចាត់ទុកថាវគឺ  ឈាមរដូវ។ 
នៅនថងមួយមននគសួរណាព៊ីថា   ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលយល់សបដិនឃើញរមួ
សងាវ ស   ដូចដដលបុរសធ្លល ប់យល់សបដិនឃើញននាេះ    នតើនាងចាាំបាច់
រតូវងូតទឹកដដរ ឬនទ? នោកបាននឆលើយថា៖  “រតវូងូតទឹក របសិននបើនគ
នឃើញមនទឹកកាម” ។ 
នោកបានកាំណត់ឲ្យងូតទឹក  របសិននបើនឃើញមនទឹកកាម វបងាា ញ 
ថា   ឈាមរដូវពុាំដមនកាំណត់នលើការមនអារមមណ៍ននាេះនទ  នោលគឺ
នឃើញមនឈាមធ្លល ក់មកជាក់ដសដង នទើបអាចចាត់ទុកថាមនមករដូវ
បាន។ របសិននបើចូលដល់នម៉ាងសឡាតនពលនទៀបភលឺ នហើយនាងនៅ 
នឃើញមនមករដូវ ការបួសរបស់នាងនានថងននាេះនគចាត់ទុកជាអាសារ 
បង់  នទេះប៊ីជានាងបានរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ   នរកាយនម៉ាងសឡាត
នពលនទៀបភលឺបនតិចក៏នោយ ។   ផទុយនៅវញិ   របសិននបើនាងបានរជេះ 
សាអ តមុននម៉ាងសឡាតនពលនទៀបភលឺដតបនតិចននាេះ  ការបួសរបស់នាង 
អាចយកជាការបាន ពុាំខូចខាតអវ៊ីនឡើយ នទេះជានាងមិនទន់បានងូត
ទឹកសាំអាតខលួនក៏នោយ   ដូចកនុងករណ៊ី ងូតទឹកសាំអាតខលួន   នរកាយព៊ី
ការរមួសងាវ សផងដដរ។ ដូចដដលអនកស្ស៊ីអាអុ៊ីសេះបានមន
របសាសន៍ថា៖ 
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 بعَ َّ عَإ ََِْٓإ بجإَ َعَ  ؼَ جإَص٠َْ َ: ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ َٟ جإَإٌ َ َْ وب َ)
َْ عَ َِ سَ  َْٟفإَ ََ َْٛصَ ٠ َ َُ ص َ ََ ل َز َؽَْاإَشَ ١َْغَ   ع١ٍٗ ِزفك (ب

មនន័យថា៖   ណាព៊ីនោកបាននរកាកព៊ីដាំនណក  នៅនពលរពឹកមិន 
ទន់ងូតទឹកនរកាយនពលរមួសងាវ ស     មិនដមននោយសារការយល់
សបដិនទ   បនាទ ប់មកនោកបួសនៅកនុងដខរ ៉ាម៉ាដានជាធមមតា ។ 
៣-ការនដើរតវ៉ាហវជុាំវញិកាក់ពាេះ 

ស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវ  មិនរតវូបានអនុញ្ហា តឲ្យនដើរតវ៉ាហវ  ជុាំវញិកាក់
ពាេះ)كعبت(នទ នទេះនគខាំនដើរ  ក៏គ្នម នបានទទួលផលបុណយអវ៊ីសរមប់ខលួន
នគដដរ ទាំងហ្វជច និងអ ុមនរ៉ា េះ។នោយនយាងនៅតាមរបសាសន៍របស់ 
ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ដដលនោកបានមនរបសាសន៍  នៅកាន់របពនធរបស់ 
នោក នឈាម េះអាអុ៊ីសេះថា៖ 

(َْٟ ب اإْفع ٍإ  ِ  ًَ بطَ  ٠ ْفع  ٌْؾ  َْْ ١ْشَ غَ  ا َْٟ ل َ أ  فإ ْٛ ٌْج ١ْذَإ ر ط  زٝ  ثإب َْٞ ؽ  ٙ شإ    (ر ْط
មនន័យថា៖  “ចូរអនកនធវើនូវអវ៊ីដដលបណាដ អនកនធវើហ្វជជកាំពុងនធវើ    ដតកុាំ 
នដើរតវ៉ាហវជុាំវញិកៈពាេះ )كعبة( ឲ្យនសាេះ   លុេះរតាដតអនកបានរជេះសាអ ត។ 
ចាំដណកឯកិចចការនផសងៗនទៀត  ដូចជានដើនសើអុ៊ីរវងភនាំសហ្វវ  និងម៉ា រ ៉ាវ ៉ាេះ 
ការសាន ក់នៅអារ ៉ាហវេះ  ការនដកសរមកនៅ មុហសនឌាើល៊ីហវេះ និងម៊ីណា 
ការគប់នគ្នល  និងកិចចការនផសងៗនទៀត  ទាំងននាេះអុ៊ីសាល មពុាំបានោក់
ចាប់ហ្វមឃាត់ចាំនោេះស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវមិនឲ្យរបតិបតតិននាេះនឡើយ។ 
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៤-ស្រសត៊ីមនរដូវ និងការនដើរតវ៉ាហវ៖ 
នៅនពលដដលស្រសត៊ីបានបាំនពញកិចចការហ្វជជ និងអ ុមនរ៉ា េះចប់សពវ

រគប់  ស្សាប់ដតនាងមនរដូវមុនការចាកនចញព៊ីដ៊ីម៉ាកេេះ នហើយឈាម
រដូវននាេះនៅបនតរហូតដល់នថងនចញដាំនណើ រ។ កនុងករណ៊ី ននេះនគអនុញ្ហា  
តឲ្យនាងនចញដាំនណើ រនៅនោយពុាំចាាំបាច់នដើរតវ៉ាហវោននាេះនទ។ 
នោយសាំអាងនលើរបសាសន៍មួយ  ោាំនាាំមកនោយសាវក័មន ក់ នឈាម េះ
អិុបនូអាប់នពាើស នោយគ្នត់បាននលើកនឡើងថា៖ 

 َْْأ َ بطَ إٌ َ شَ َِإأ َ: )لبي عّٕٙب هللا سظٟ عجبط اثٓ ٌؾذ٠ش
(خَإعَ بئإَؾَ اٌَْ حَإأ َشََّْ اٌَْ َٓإعَ  فَ ف َخَ  ٗ َٔ َأ َ ل َإإَ ذَإ١َْج َبٌَْثإَ ََُْ٘إذَإَْٙعَ  شَ آخَإ َْ َْٛىَ ٠ َ

 علَُ هتفك 
មនន័យថា៖  នគបងាគ ប់បញ្ហជ ឲ្យមនុសសទាំងឡាយ  ឲ្យបាំនពញបញ្ច ប់
ការនធវើហ្វជជរបស់ពួកនគនៅកាក់ពាេះ   នលើកដលងដតស្រសត៊ីដដលកាំពុង
មករដូវរតូវបាននគបនធូ របនថយ ។ 
       មិនជាការរបនសើរ ចាំនោេះស្រសត៊ីកាំពុងមករដូវ   នៅឈរនៅមត់ទវ រ 
កាក់ពាេះ   នហើយសុាំបួងសួងចាំនោេះអល់នឡាេះជាមច ស់   ព៊ីនរោេះណាព៊ី
មូហ្វាំមម៉ា ត់ពុាំបានបងាគ ប់នរបើឲ្យនធវើយា៉ាងដូនចាន េះននាេះនឡើយ។ នយើងជា
សាសនិកអុ៊ីសាល ម  រតូវអនុវតត  និងរបកាន់យកនូវអវ៊ីដដលណាព៊ី នយើង
បានបនរងៀន និងបងាគ ប់បញ្ហជ និងមិនរតូវនធវើអវ៊ីមួយខុសព៊ីស ុណណេះ 
របស់នោកនឡើយ។ នៅកនុងនរឿងរបស់សហវុ៊ីយ៉ាេះ ដដលបាននដើរតវ៉ាហវ 
ខណៈដដលនាងកាំពុងមករដូវ   រចួណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់  បាននិយាយនៅ 
កាន់នាងថា៖ 
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(َْْرَ إإَ شَْفإََْٕز ٍََْف َ: )ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا ٝصٍ إٌجٟ لبي
 علَُ هتفك 

មនន័យថា៖ អញ្ច ឹង  ចូរអនកនចញដាំនណើ រចុេះ ។ 
ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់  មិនបានបងាគ ប់ឲ្យនាងនៅកដនលងទវ រ  កាក់ពាេះនទ ។
របសិននបើរបការននាេះមនពិតដមនននាេះ   នោកនឹងបញ្ហជ ក់របាប់ជាក់ 
ជាមិនខាន។  ចាំដណកការនដើរតវ៉ាហវជុាំវញិកាក់ពាេះ ដដលជារកុូនហ្វជជ 
និងអ ុមនរ៉ា េះមិនអាចខានបាន  ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលកាំពុងមករដូវ  រតូវបាំនពញ
កិចចការននេះបនាទ ប់ព៊ីរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ។ 
៥-ការសថតិនៅកនុងម៉ាសជតិ៖ 
ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលកាំពុងមករដូវ  ចាប់អុ៊ីសាល មមិនអនុញ្ហា តឲ្យអងគុយ  ឬ
សថិតនៅកនុងមសជិតនឡើយ    សូមប៊ីកដនលងវលដដលនគនធវើការរបមូលផដុាំ
នដើមប៊ីនធវើការរបតិបតតិសឡាតនៅនថងរ ៉ានយុើក៏មិនអនុញ្ហា តដដរ។ នោយ
នយាងនៅតាមរបសាសន៍របស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់   ដដលអ ុមមូអាទ៊ី
យ៉ាេះបានោាំនាាំមកបញ្ហជ ក់នឡើងវញិថា៖ 

َٟ  لب يَ  طَ : )ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ إٌ جإ ا ٠ ْخش   ٛ ٌْع  ادَ  َٚ  كَ رإَا  ٚ  ر 
سَإ ْٚ ذ  ٌْخ  ٌْؾَ  ا ا َْٟ طَ ١ َٚ  َٝ  ٠ ْعٕإ ل حَإ إٌإ َٓإ ص  ٠ْ ١ْذ  ٌْعإ َْ  ا ْذ  ٙ ١ٌْ ْؾ ١ْشَ  ٚ  ٌْخ   ا
ح َ  ٛ ْع د   ٚ  َٓ ٕإ١ْ ِإ ْؤ  ّ ٌْ ٠ ْعز ضإيَإ ا ٌْؾَ  ٚ  ٍٝ  طَ ١ َا ّ ص  ٌْ  (ا

មនន័យថាៈទាំងស្រសត៊ីចាំណាស់ នពញវយ័ និងមនរដូវ នចញនៅបាំនពញ
ការរបតិបតតិសឡាត  នថងរ ៉ានយុើទាំងព៊ីរ  នដើមប៊ីឲ្យពួកនគបានចូលរមួកនុង
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ការសាងអាំនពើលអ និងការអាំោវនាវរបស់ពួកអនកមនជាំននឿ ដតពួកស្រសត៊ី
ដដលមនរដូវ រតវូនៅោច់នោយដឡកព៊ីកដនលងសឡាត ។ 
៦-ការរមួនភទជាមួយសាវ ម៊ី៖ 

អុ៊ីសាល មបានហ្វមឃាត់ចាំនោេះការរមួនភទ ខណៈនពលដដលស្រសត៊ី 
ទាំងកាំពុងមករដូវ។   ភរយិាមិនរតូវបដណដ តបនណាដ យ ឬផដល់ឱកាស
ឲ្យសាវ ម៊ីនធវើការរមួនភទជាមួយខលួន ខណៈនពលដដលខលួនកាំពុងមករដូវ
ននាេះនឡើយ។  ដូចជាអល់នឡាេះបានមនបនទូល   នៅកនុងគមព៊ីអាល់គួរ 
អានថា៖ 

 ٝفإَ بءَ غَ إٌ َ ٛاٌ َضَإز َبعَْف َ ٜرَاأ َ َٛ َ٘  ًَْل َ طَإ١َْؾَإَّ اٌَْ َٓإعَ  هَ ٔ ٍََْٛ َئ َغ٠َْ ََٚ )
 222 آ٠خ اٌجمشح عٛسح (َْ شََْٙ ط٠َْ َ ٝز َؽَ  َٓ ٘ ََْٛث َشَ مَْر َ ل ََٚ  طَإ١َْؾَإَّ اٌَْ

មនន័យថា៖   នហើយពួកនគនឹងសួរអនក )មូហ្វាំម៉ា ត់( អាំព៊ីការមករដូវ  
ចូរនឆលើយថា   វជាអាហា  ដូនចនេះចូរពួកអនកនជៀសវងការរមួសងាវ ស
ជាមួយរបពនធ   ខណៈនពលនាងមករដូវ    លុេះរតាណាពួកនាងរជេះ
សាអ ត )បានងូតទឹកសាំអាតខលួន(។ 
 

ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ក៏បានមនរបសាសន៍ផងដដរថា៖ 

 ل َإإَ ئَ ١َْؽَ  ًَ وَ  اَْٛع َٕ َصَْاإَ: )ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ هللا سعٛي لبي
 ِغٍُ سٚاٖ بعَ َّ غَإٌَْا َ ٟٕإَع٠َْ َ ( بػَ ىَ إٌ َ

មនន័យថាៈ( ចូរពួកអនកនធវើអវ៊ីក៏បានដដរ នលើកដលងដតការនរៀបអាោ
ហ៍ពិោហ៍ ) មនន័យថា ការរមួនភទ។ 
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សាសនាអុ៊ីសាល មបានអនុញ្ហា តចាំនោេះបដ៊ី រមួនភទជាមួយភរយិានៅរតង់ 
ទវ រមសប៉ាុនណាណ េះ )រនធនយាន៊ី(។ដូនចនេះនពលស្រសត៊ីមករដូវនគមិនអនុញ្ហា ត
ឲ្យស្រសត៊ីននាេះនធវើការរមួនភទជាមួយបត៊ីរបស់នគននាេះនឡើយ ដូចមនដចង
ព៊ីករណ៊ី ននេះនៅកនុងអាល់គួរអាននិងស ណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់។ 
ចាំនោេះជនមុសល៊ីមដដលបានរបរពឹតតនលមើសនឹងបញ្ាតតិននេះ  នគចាត់ទុក
ថាជាអនករបឆ្ាំងនឹងអល់នឡាេះជាមច ស់ របឆ្ាំងនឹងណាព៊ីរបស់រទង់ 
និងនដើរផទុយព៊ីមគ្ន៌ា អុ៊ីសាល មដ៏រតឹមរតូវ។ សាសនវទូិអុ៊ីមុាំណាវ៉ាវ ៊ី បាន
សរនសរនៅកនុងនសៀវនៅ អាល់មូហ្វហាប់ )الوهزب( ទាំព័រ៣៧១ ភាគ
ទ៊ី២ ថាៈ នមនិកាយអុ៊ីមុាំនសើហវុ៊ីបាននលើកនឡើងថា៖ 

 (حاَشَ ١َْجإَوَ  ٝر َأ َ ذَْم َف َ هَ ٌإَرَ  ًَ عَ ف َ ََِْٓ )
មនន័យថា៖ អនកដដលបានរបរពឹតតដូនចាន េះ គឺនគបានរបរពឹតតអាំនពើបាប 
កមមដ៏ធាំ ។ 
  បាននសចកដ៊ីថា   ជនមុសល៊ីមដដលបានរមួនភទជាមួយរបពនធ    ខណៈ
នាងកាំពុងមករដូវននាេះ នគចាត់ទុកថាបុគគលននាេះបានរបរពឹតតបាបកមម 
ធងន់ធងរមួយ។ 
ចាំនោេះអនកនដើរតាមនិកាយនសើហវុ៊ីអុ៊ីមួយចាំនួននទៀតបានកាំណត់ថា៖ 

 (َٖإشَإفَْىَ ثإَ َُ ىَإؽَ  طَإبئإَؾَ اٌَْ ءَ غََْٚ  ًَ ؾَ ز َعَْاإَ ََِْٓ )
មនន័យថា៖អនកដដលបានអនុញ្ហា តឲ្យនធវើការរមួនភទខណៈដដលស្រសត៊ី
មករដូវននាេះ  រតូវនគកាត់នសចកត៊ីថាជាជនគ្នម នជាំននឿ។   នទេះជាយា៉ាង 
ណាក៏នោយក៏អុ៊ីសាល មបានអនុញ្ហា តឲ្យសាវ ម៊ីអាចនថើបបនបាសអដងអល  
ឱប និងរបដឡងនលងសពវខលួនរបាណនលើកដលងដតទវ មសប៉ាុនណាណ េះ។   
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ក៏ប៉ាុដនតជាការរបនសើរមិនរតូវបនបាសអដងអលកដនលងរតង់នៅចននាល េះរវង 
ផសិត  និងកាលជងគង់នឡើយ  ដតនបើព៊ីខាងនរៅសនមលៀកបាំោក់មិនជាអវ៊ី 
នទ។ នោយនយាងតាមរបសាសន៍របស់អាអុ៊ីសេះបាននិយាយថា៖ 

َْ وَ )  َْٟٔإَشَ بؽَإج ١َ َف َ سَ ضَإر َؤ َف َ َْٟٔإَشَ َِ ؤ٠َْ َ ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ َٟ جإَإٌ َ ب
 علَُ هتفك (طَ بئإَؽَ  بٔ َأ ََٚ 

មនន័យថា៖  ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់រដមងនរបើឲ្យខ្ុ ាំនសលៀកោក់    រចួនោក 
របដឡងនលងជាមួយខ្ុ ាំ  ខណៈដដលខ្ុ ាំកាំពុងមករដូវ ។ 
៧-ការដលងលេះ ៖ 

អុ៊ីសាល មបានហ្វមឃាត់ចាំនោេះការដលងលេះគ្នន    ខណៈដដលស្រសត៊ី 
កាំពុងមករដូវ។ ដូចជាអល់នឡាេះមនបនទូលថា៖ 

  (َٓ َٙإرإَذَ عَإٌإَ َٓ ٘ َ َْٛم ٍَ َط َف َ بءَ غَ إٌ َ َُ ز َمٍَْ َغ َ ارَ إإَ َٟ جإَإٌ َ بَٙ ٠ َبأ ٠َ َ:)رعبٌٝ لبي
 1 اٌطلق عٛسح

មនន័យថាៈ   ឱណាព៊ី )រពមទាំងអនកដដលមនជាំននឿ(  របសិននបើពួក
អនកចង់ដលងលេះរបពនធ   ចូរពួកអនកដលងកនុងអុ៊ីដឌាេះរបស់ពួកនាង ។ 

មនន័យថា   រតូវដលងលេះនពលនាងរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ    និងមិន
ទន់រមួនភទ។   បុរសជាបដ៊ីអាចដលងលេះរបពនធបាននពលមននផទនោេះ
រជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ    និងមិនទន់រមួនភទ   ព៊ីនរោេះនបើនគដលងលេះ
នពល មនរដូវ គឺមិនអាចកាំណត់រយៈនពលអុ៊ីដឌាេះកនុងនពលដលងលេះ
បាននឡើយ។   ស្រសត៊ីដដលរតូវបដ៊ីដលង    ខណៈនពលកាំពុងមករដូវននាេះ នគ 
មិនអាចរប់បញ្ចូ លកនុងរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះនឡើយ ដតនបើរតូវបដ៊ីដលងនរកាយ
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ព៊ីរជេះសាអ តដតបានរមួនភទននាេះ  ក៏នគមិនអាចកាំណត់រយៈនពលរង់ចាាំ
ននការដលងលេះននាេះបានដដរ   នរោេះមិនដឹងថា នតើរបពនធននាេះអាច 

មននផទនោេះ ឬមិនមន    និងមិនអាចកាំណត់បានថា   នតើនាងសថិតកនុង
រយៈនពលរង់ចាាំ  កនុងនាមជាស្រសត៊ីមននផទនោេះ  ឬជាស្រសត៊ីមករដូវ?  ដូនចនេះ 
កនុងសាថ នភាព  ស្សពិចស្សពិល   មិនជាក់ោក់ដបបននេះ  អុ៊ីសាល មបាន
ហ្វមឃាត់  និង មិនអនុញ្ហា ត   ឲ្យមនការដលងលេះរបពនធនឡើយ  លុេះ 

រតាដតសថិតកនុង   សាថ នភាពណាមួយចាស់ោស់   នទើបអាចដលងលេះ
បាន។  រតង់ននេះបងាា ញឲ្យនឃើញថា ការដលងលេះរបពនធ  ខណៈដដល 

នាងកាំពុងមក រដូវ      រតូវចាប់អុ៊ីសាល មហ្វមឃាត់      នោយសាំអាងនលើ
បនទូលខាងនលើ និង របសាសន៍របស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់      ដដលកត់រតា
កនុង នសៀវនៅករមងសុរកឹតរបស់សាសនវទូិទាំងព៊ីរ  អាល់-ពាូខរ ៊ី   និង  
មូសល៊ីម រពមទាំងសាសនវទូិនផសងៗនទៀត   បានបញ្ហជ ក់ថា    កូនរបសុ
សរបស់អ ូនមុើរ  បានដលងលេះរបពនធ  ខណៈនពលដដលនាងកាំពុងមក 
រដូវ   នហើយអ ូនមុើរ  ក៏បានយកនរឿងននេះនៅជរមប ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់។   
នពលនោកបានឮ ដូចននាេះ  នោកក៏បានមនការខឹងសមារយា៉ាង
ខាល ាំង នហើយបានមន របសាសន៍ថា៖ 

َُ  طَ ١َْؾَإر َ َُ ص َ شَ َٙ طَْر َ ٝز َؽَ  بَٙ ىَْغَإ١َّْ ٌَإَ َُ ص َ بَٙ عَْاعَإشَ ١ ٍََْف َ ٖ َشََِْ )  ص 
 هَ ٍَْزإَف َ ظَ َّ ٠ َ َْْأ َ ًَ جَْل َ كَ ٍ َغ َ بءَ ؽَ  َْْإإََٚ  ذَ عَْث َ هَ غَ َِْأ َ بءَ ؽَ  َْْإإَ َُ ص َٙ شَ ر طَْ
 (بءَ غَ إٌ َ بَٙ ٌ َ كَ ٍ َط َر َ َْْأ َ هللا َ شَ َِ أ َ َْٟزإَاٌ َ ح َذَ عَإاٌَْ

មនន័យថា៖  ចូរអនកនរបើឲ្យនគរតលប់នៅរករបពនធវញិ  នហើយរមួរស់
នៅជាមួយនាងរហូតនាងរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ   បនាទ ប់មកនាងមន
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រដូវមតងនទៀត  នហើយរង់ចាាំរហូតរជេះសាអ ត (នពលននេះរបសិននបើនគចង់ 
រស់នៅជាមួយនាង)  ចូរឲ្យនគរស់នៅចុេះ  របសិននបើនគចង់ដលងលេះ 
ចូរឲ្យនគដលងលេះ   មុននគនធវើការរមួនភទជាមួយនាង   ននាេះនហើយជា 
រយៈនពលរង់ចាាំ ដដលអល់នឡាេះបានបងាគ ប់បញ្ហជ មុននឹងនធវើការដលង 
លេះស្រសត៊ី ។ 

ជនណាដដលបានដលងលេះរបពនធ    ខណៈដដលនាងកាំពុងមក
រដូវ   ជនននាេះបានរបរពឹតតអាំនពើបាប   នហើយនគរតូវរតលប់នៅសុាំការ 
លុបោងនទសកាំហុសព៊ីអល់នឡាេះជាមច ស់   និងរតលប់នៅរស់នៅ 
ជាមួយរបពនធវញិ។   នគរតូវរង់ចាាំនរកាយនពលនាងរជេះសាអ តព៊ីឈាម 
រដូវនលើកទ៊ីមួយ   និងនលើកទ៊ីព៊ីរសិន   បនាទ ប់ព៊ីននាេះនគអាចនរជើសនរ ើស 
បានថា  នតើនគគួរនឹងរតលប់មករមួរស់ជាមួយគ្នន   ឬដលងលេះគ្នន    នបើ
ចង់ដលងលេះ   រតូវដលងលេះមុននឹងនធវើការរមួនភទជាមួយនាង។ 

 
 
ៃបាាប់អនុញ្ញាតឲ្យដលងលោះត្បពនធពហពលាាងកំពុងមករដូវមាន3ករណី 

ករណ៊ី ទ៊ី១៖ 
ចាប់អនុញ្ហា តឲ្យបដ៊ីនធវើការដលងលេះរបពនធ   មុននពលរមួនភទជា 

មួយគ្នន    ខណៈដដលរបពនធកាំពុងមករដូវ   នោយពុាំចាាំបាច់រង់ចាាំរយៈ
នពលអុ៊ីដឌាេះនឡើយ។  ដូនចនេះ  រនបៀបដលងលេះរបពនធខាងនលើ  គឺស្សប
នឹងចាប់អុ៊ីសាល មដដលបានកាំណត់។ អល់នឡាេះបានមនបនទូលថា៖ 

 1 اٌطلق عٛسحَ...(َٓ َٙإرإَذَ عَإٌإَ َٓ َ٘ َْٛم ٍَ َط َف َ)
មនន័យថា៖ ចូរពួកអនកដលងលេះភរយិាកនុងអុ៊ីដឌាេះរបស់ពួកនាង។ 
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ករណ៊ី ទ៊ី២៖ 
បដ៊ីអាចដលងលេះរបពនធបាន  នពលដដលនាងកាំពុងមករដូវខណៈ 

ដដលនាងកាំពុងមននផទនោេះដូចមនបញ្ហជ ក់ព៊ីខាងនដើម។ 
ករណ៊ី ទ៊ី៣៖ 

បដ៊ីអាចដលងលេះរបពនធដដលកាំពុងដតមករដូវបាន  នៅនពលណា 
ការដលងលេះននាេះនធវើនឡើងនោយមនថនូរព៊ីភរយិា។  ដូចជាបដ៊ី   របពនធ 
រស់នៅមិនចុេះសរមុងគ្នន នហើយរបពនធទមទរការដលងលេះកនុងករណ៊ី
ននេះបដ៊ីអាចនធវើការដលងលេះបាននោយមនថនូរនឹងអវ៊ីមួយព៊ីរបពនធ នទេះ 
ប៊ីជារបពនធននាេះកាំពុងដតមករដូវក៏នោយចុេះ។ នយាងតាមរបសាសន៍
របស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ ដដលោាំនាាំនោយអុ៊ីបនូអាបោា សថា៖ 

: ذَْبٌ َل َ ؟ خاَم ٠ََْذَإؽَ  َٗإ١ٍَْ َعَ  َٓ ٠َْدَ شَإر َأ َ: )ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ َٟ جإَإٌ َ بيَ ل َ
 بَٙ مٍَْ َغ ََٚ  خ َم ٠ََْذَإؾَ اٌَْ ًَإجإَلَْا َ: ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ هللاإَ يَ َْٛعَ سَ  بيَ م َف َ َُْعَ ٔ َ
 الُخاسٍَ سواٍ.خاَم ١ٍََْإَطَْر َ

មនន័យថា៖  “នតើនាងរពមរបគល់សួនចារឲ្យនៅបដ៊ីវញិដដរ ឬនទ?” 
នាងនឆលើយថា  “ចាា៎   នាងខ្ុ ាំរពម” ។   នពលននាេះរ ៉ាស ូលមូហ្វាំម៉ា ត់បាន
មនរបសាសន៍ថា  “ចូរអនកទទួលយកសួនចារននាេះ   នហើយនធវើការ
ដលងលេះមួយដង )តឡាក់មួយ( សិនចុេះ” ។ 
រតង់ចាំនុចននេះ   រ ៉ាសូលមូហ្វាំម៉ា ត់ពុាំបានសួរបញ្ហជ ក់ថា    នតើនាងកាំពុង
មករដូវ  ឬក៏រជេះសាអ តននាេះនឡើយ។  នរោេះការដលងលេះននេះ នធវើនឡើង
នោយស្រសត៊ីទមទរនោេះខលួនរបស់នាង។  ដូនចនេះបងាា ញថាចាប់អុ៊ីសាល ម
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អនុញ្ហា តឲ្យបត៊ីដលងលេះនៅនពលដដលមនតរមូវការដបបននេះ នបើនទេះ 
ប៊ីជាសថិតកនុងសាថ នភាពដបបណាក៏នោយ។ 

នៅកនុងនសៀវនៅ  អាល់-មូហគន៊ី )ٌٍالوغ( ទាំព័រទ៊ី៥២ ភាគទ៊ី៧  អនក 
និពនធបានសរនសរថា៖ “ចាប់អនុញ្ហា តឲ្យនធវើការដលងលេះតាមសាំណូម
ពររបស់ភរយិានោយបដ៊ីយល់រពមទទួលជាថនូរកនុងការដលងលេះនទេះ 
ជានាងកាំពុងមករដូវក៏នោយ។ មូលនហតុននការហ្វមឃាត់ចាំនោេះការ 
ដលងលេះនពលរបពនធកាំពុងមករដូវននាេះ នរោេះនគនជៀសវងព៊ីផលវបិាក
ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះយូរនពក។ប៉ាុដនតនបើរបពនធទម 
ទរការដលងលេះននាេះ    បដ៊ីអាចនធវើការដលងលេះបាន  ពុាំចាាំបាច់នគ្នរព 
តាមនគ្នលការណ៍ខាងនលើនឡើយ។ មា៉ាងវញិនទៀត  ការរស់នៅមិនចុេះ 
សរមុងគ្នន អាចមនផលវបិាកនរចើនជាងការរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះនៅ 
នទៀត។   ដូនចនេះអុ៊ីសាល មបានអនុញ្ហា តឲ្យ នរជើសនរ ើសរបការដដលងាយ 
ជាំនួសការលាំបាក។ 

 
 

៨-ការកាំណត់រយៈនពលអុ៊ីដឌេះននការដលងលេះ  ៖ 
នៅនពលដដលបុរសណាមន ក់បានដលងលេះរបពនធ  នរកាយព៊ីបាន

នធវើការរមួនភទ  ឬរមួរស់ជាមួយគ្នន រចួននាេះ  ចាាំបាច់ចាំនោេះភរយិារតូវរង់
ចាាំអុ៊ីដឌាេះ  ដដលមនរយៈនពលប៊ីដង ននការមនរដូវ )ននេះសរមប់ 
ស្រសត៊ីមនរដូវ  មិនទន់មននផទនោេះ(។  ដូចអល់នឡាេះបានបនទូលថា៖ 
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(ءَ َْٚشَ ل َ خ َص َل َص َ َٓ َٙإغَإف ََْٔؤ َثإَ َٓ صَْث َشَ ز ٠َ َ بدَ م ٍَ َط ََّ اٌََْٚ )
 228 البمشة سىسة 

មនន័យថា៖ នហើយស្រសត៊ីបដ៊ីដលងននាេះ  រតូវរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះដដលមនរយៈ
នពលប៊ីដងននការមករដូវ ។ 
ផទុយនៅវញិ  ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមននផទនោេះ រតូវរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះ
រហូតដល់សរមលកូនរចួ   នបើនទេះប៊ីជារយៈនពលននាេះយូរ  ឬឆ្ប់ក៏
នោយ។    ដូចជាអល់នឡាេះមនបនទូលថា៖ 

(َٓ َٙ ٍ ََّْؽَ  َٓ عَْعَ ٠ َ َْْأ َ َٓ َٙ ٍ َعَ أ َ بيَإَّ ؽَْاْل َ دَ ل ََْٚأ ََٚ )
 4 اٌطلق عٛسح 

មនន័យថា៖ នហើយស្រសត៊ីដដលមននផទនោេះ រតូវរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះ
រហូតដល់សរមលកូនរចួ ។ 
នោយដឡក   ស្រសត៊ីពុាំទន់មន  ឬអស់រដូវ ដូចជានៅនកមងនពកមិនទន់
មនរដូវ  អនកអស់រដូវនោយសារចាស់ជរ  ការវេះកាត់សបូន  ឬនោយ
របការនផសងៗនទៀតដដលនាាំឲ្យស្រសត៊ីគ្នម នសងឃមឹថានឹងអាចមនរដូវ
នឡើងវញិននាេះ  នគបានកាំណត់នូវអុ៊ីដឌាេះរយៈនពលប៊ីដខ។ 
ដូចអល់នឡាេះបានមនបនទូលថា៖ 

 َٓ َٙ ر َذَ عَإف َ َُْز َجَْر َاسَْ َْإإإَ َُْىَ آئإَغَ ٔإَ ََِْٓإ طَإ١َْؾَإَّ اٌَْ َٓ َِإ َٓ غَْئإ٠َ َ ٝئإ٢َاَٚ )
ا٢ئإَ شَ َٙ ؽَْأ َ خ َص َل َص َ  4 اٌطلق عٛسح(َٓ عَْؾَإ٠ َ ٌَُْ َ ٝٚ 

មនន័យថា៖  នហើយស្រសត៊ីដដលអស់រដូវ  កនុ ងចាំនណាមភរយិារបស់ពួក 
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អនក  របសិននបើនៅមនការសងស័យ  ចូរកាំណត់ការរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះរយៈ
នពលប៊ីដខ  ក៏ដូចគ្នន ននេះដដរ  ស្រសត៊ីដដលមិនទន់មនរដូវ ។ 
ចាំនោេះស្រសត៊ីបដ៊ីដលង នហើយរាំងរដូវនោយសារមូលនហតុណាមួយដូចជា 
ជមងឺ  ការបាំនៅកូនជានដើម  ស្រសត៊ីននាេះរតូវរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះ  រហូត
ដល់មនរដូវនឡើងវញិ  នទើបកាំណត់រយៈនពលអ៊ីដឌាេះបាន   នបើនទេះប៊ី
ជាយូរយា៉ាងណាក៏នោយ។  របសិននបើបាត់នោយមូលនហតុ  ដដលនធវើ
ឲ្យរាំងរដូវនហើយ  ដតនៅគ្នម នរដូវនទៀតននាេះ នាងរតូវរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះរយៈ 
នពលមួយឆ្ន ាំ  គិតចាប់ព៊ីនពលមនជមងឺ    ដដលនធវើឲ្យរាំងរដូវ   ឬឈប់
បាំនៅកូនននាេះ។ស្សបនៅនឹងន៊ីតិវធិ៊ីរបស់សាសនវទូិ អុ៊ីមាំមូសល៊ីមដដល
បាន នលើកនឡើងថា៖  “កនុងករណ៊ី បាត់មូលនហតុ  នហើយនៅដតរាំងរដូវ 
នទៀតននាេះ  គឺនគចាត់ទុកដូចជាស្រសត៊ីដដលរាំងរដូវនោយគ្នម នមូលនហតុ
ចាស់ោស់ដដរ” ។ ដូនចនេះពួកនគរតូវរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះចាំនួនមួយ 
ឆ្ន ាំនពញគឺហ្វក់ប៊ីដូចជាអនកដដលមននផទនោេះភាគនរចើន។ នរោេះរយៈ
នពល៩ ដខបដនថម ព៊ីនលើរយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះ៣ ដខនទៀត។  ចាំដណក
ការដលងលេះដដលនធវើនឡើង   នរកាយការនរៀបអាោហ៍ពិោហ៍មិនទន់
បានរមួនភទននាេះ គឺពុាំចាាំបាច់រង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះននាេះនឡើយ។ ដូច
ជាអល់នឡាេះបានមនបនទូលថា៖ 

َِ ءَ  َٓ ٠َْزَإاٌ َ بَٙ ٠ َأ َ ب٠ َ)  ََِْٓإ َٓ َ٘ ََّْٛ ز َمٍَْ َغ َ َُ ص َ بدَإٕ ََِإؤََّْ اٌَْ َُ ز َؾَْىَ ٔ َ ارَ إإَ إَْٛ َا
 (بَٙ ٔ ََْٚذَ ز َعَْر َ حَ ذَ عَإ ََِْٓإ َٓ َٙإ١ٍَْ َعَ  َُْىَ ٌ َ بَّ ف َ َٓ َ٘ َْٛغَ َّ ر َ َْْأ َ ًَإجَْل َ
 49 الؽضاة عٛسح 
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មនន័យថា៖  ឱពួកអនកដដលមនជាំននឿ!  របសិននបើពួកអនកបាននរៀប
អាោហ៍ពិោហ៍  ជាមួយស្រសត៊ីដដលមនជាំននឿ  បនាទ ប់មកអនកចង់ដលង
លេះនាងមុននធវើការរមួនភទ   គឺពួកអនកអាចដលងលេះបាន  នោយពុាំចាាំ
បាច់ឲ្យពួកនាងរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះនឡើយ ។ 
៩-ការវនិិចឆ័យចាំនោេះភាពបរសុិទធននគភ៌ា ៖ 

ការវនិិចឆ័យព៊ីភាពបរសុិទធននគភ៌ា   ជាករណ៊ី ចាាំបាច់   នហើយមន
នរចើនករណ៊ី ដូចជា    បុគគលដដលសាល ប់នចាលភរយិា  ដដលកាំពុងមន 
គភ៌ា  ទរកដដលនៅកនុងនផទននាេះ រតូវមនចាំដណកទទួលមរតកព៊ីនខាម ច
ឪពុក។  របសិននបើ  ស្រសត៊ីននាេះយកបដ៊ីថម៊ី  បដ៊ីននាេះមិនអាចរមួនភទជាមួយ
នាងបាននទ  លុេះរតាដតស្រសត៊ីននាេះមករដូវ  ឬដឹងចាស់ថាមន   ឬគ្នម ន
នផទនោេះជាមុនសិន  នដើមប៊ីងាយស្សួលកាំណត់ថា  នតើទរកននាេះជាកូន
របស់នាងជាមួយបដ៊ីដដលសាល ប់នៅ  ឬបដ៊ីថម៊ីរបស់នាង  នហើយនតើទទួល
មរតកព៊ីនខាម ចឪពុកបានដដរ ឬនទនបើសិនជាទរកននាេះជាកូនរបស់នាង 
ជាមួយបដ៊ីទ៊ីមួយ កូនននាេះនឹងរតូវទទួលបានចាំដណកមរតក។ ផទុយនៅ
វញិ  នបើសិនជាការវនិនិចឆ័យននាេះបងាា ញឲ្យនឃើញថា  ស្រសត៊ីននាេះបាន
មករដូវ     ដូនចនេះពុាំមនទរកដដលនឹងរតូវទទួលមរតក   ព៊ីនខាម ច
ឪពុកននាេះនឡើយ។ 

 
១០-ការងូតទឹក៖ 

ចាាំបាច់ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលបានមករដូវ នពលរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ 
រតូវងូតទឹកជរមេះសាំអាតសពវរងកាយ។ 
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នយាងតាមរបសាសន៍របស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ នៅកាន់ហ្វវ ទ៊ីម៉ាេះ  ពាិនទ៊ី 
អាពា៊ីហ ូដពាសសថា៖ 

 ٟعَإذَ ف َ خ َعَ ١َْؾَ اٌَْ ذَإٍ َج َلَْأ َ ارَ ئإَف َ: )ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ َٟ جإَإٌ َ بيَ ل َ
 اٌجخبسٞ سٚاٖ (ٍَْٟ َصَ َٚ  ٍَْٟإَغَإز َبغَْف َ دَْشَ ث َدَْأ َ ارَ إإََٚ  ح َل َاٌصَ 

មនន័យថា៖ នៅនពលណាដដលមករដូវ  ចូរអនកផ្អ កសឡាត នហើយ
នពលណាអនករជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ   ចូរអនកងូតទឹកសាំអាត  និងរបតិ
បតតិសឡាត ។ 
របការដដលចាាំបាច់បាំផុតកនុងការងូតទឹក  រតូវចាក់ទឹកនស្សាច  ឲ្យបាន 
សពវរងកាយ   ឲ្យរជាបទឹកដល់ដសបកកាល។   កាន់ដតរបនសើរជាង
ននេះនៅនទៀត   គួរនធវើតាមលកខណៈដដលមននៅកនុងរបសាសន៍របស់
ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់   នៅនពលដដលអាសាម ក   ដដលជាកូនស្ស៊ីរបស់ 
សាកាល់បានសួរគ្នត់  អាំព៊ីការងូតទឹកនពលរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ  
នពលននាេះនោកក៏បានតបនៅវញិថា៖ 

 سَ ذَْعَإَٚ  بَ٘ بءَ َِ  َٓ اوَ ذَ ؽَْإإَ زَ خَ ؤَْر َ :)ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ َٟ جإَإٌ َ بيَ ل َ
 ٗ َىَ ٌ َذَْز َف َ بَٙ عَإأَْسَ  ٍٝ َعَ  تَ صَ ر َ َُ ص َ ،سَ ََْٛٙ اٌطَ  َٓ غَإؾَْز َف َ شَ َٙ ط َز َف َ بَٙ ر َ
 َُ ص َ بءَ َّ اٌَْ بَٙ ١ٍَْ َعَ  تَ صَ ر َ َُ ص َ بَٙ عَإأَْسَ  َْ َْٛئ َؽَ  غَ ٍ َجَْر َ ٝز َؽَ  اذَا٠َْذَإؽَ  بىَاٌَْدَ 
 ب،َٙ ثإَ شَ َٙ ط َز َف َ هَ غََِْإ بَٙ ١َْفإَ بػَ َّ ل َ خ َعَ طَْلإَ َْٞأ َ خاَىَ غَ َّ َِ  خاَصَ شَْفإَ زَ خَ ؤَْر َ
 ذَْبٌ َم َف َ هللا َ َْ ؾب َجَْعَ : بيَ م َف َ ب؟َٙ ثإَ شَ َٙ ط َر َأ َ فَ ١َْوَ : بءَ َّ عَْأ َ ذَْبٌ َم َف َ
 ِغٍُ سٚاٖ (ََإاٌذَ  شَ ص َأ َ َٓ ١َْعَإجإَز َر َ: بَٙ ٌ َ خ َؾَ بئإَعَ 
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មនន័យថា៖ នាងរតូវយកទឹក  និងសលឹកពុរទ មកោងជរមេះសាំអាត  
បនាត ប់មកចាក់ទឹកនស្សាចព៊ីនលើកាល   នហើយដុសឈល៊ីឲ្យសពវរហូត
រជាបទឹកដល់ដសបកកាល     រចួងូតទឹកធមមតា     ោងជរមេះកាយ 
បនាទ ប់មកនទៀតយករកណាត់ោបទឹកអប់នៅជូតកដនលងននាេះ។ នពល 
ននាេះអាសាម កក៏បានសួរនទៀតថាៈ  នតើនាងខ្ុ ាំ  ជូតសាំអាតនោយរនបៀប 
ណា?   ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់    បានមនរបសាសន៍ថាៈ   សាអ តសអាំនហើយ
អល់នឡាេះ!    នពលននាេះអាអុ៊ីសេះបា ននិយាយនៅកាន់នាងថាៈ  អនក
ជូតសាំអាតតាមសាន មឈាមននាេះនៅ! ។ 
ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់បានមនរបសាសន៍នទៀតថា៖ 

 َٓ ١َْعَإ١َْفإَر َ َُ ص َ دَ ١ب َض َؽَ  سَ ل َص َ هَإعَإأَْسَ  ٍٝ َعَ  َْٟض َؾَ ر َ َْْأ َ هَإ١َْفإَى٠َْ َ بَّ ٔ َإإَ ل َ)
 (َٓ ٠َْشَإَٙ ط َز َف َ بءَ َّ اٌَْ هَإ١ٍَْ َعَ 

មនន័យថា៖ មិនបាច់នទ!    អនករគ្នន់ដតយកទឹក  មករជងសក់កាល
ប៊ីដង  រចួចាក់ទឹកនស្សាចស្សប់នលើខលួន និងោងជរមេះឲ្យសាអ តជាការ
នស្សច ។ 

ចាំនោេះអនកដដលបានរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវចាំនពលសឡាតចាាំបាច់រតូវ 
រតូរេះនៅងូតទឹក  នដើមប៊ីនធវើការរបតិបតតិសឡាតឲ្យទន់នពលនវោ។ 
របសិននបើកាំពុងនធវើដាំនណើ រ នហើយគ្នម នទឹក  ឬក៏មនទឹកដតមិនអាចនរបើ 
របាស់ទឹកបាន នរោេះខាល ចមនការប៉ាេះោល់ដដលអាចនាាំឲ្យមននរគ្នេះ 

ថាន ក់  ឬមិនអាចនរបើរបាស់ទឹកបាន  នោយមូលនហតុមនជមងឺ  ននាេះនគ 
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រគ្នន់ដតតាយុាាំមុាំ8ដូចជាតាយុាាំមុាំនដើមប៊ីរបតិបតតិសឡាតជាកិចច បនណាដ េះ 
អាសននទាំរាំជាសេះនសបើយព៊ីជមងឺ   ឬមនទឹកនរបើរបាស់នឡើងវញិ។ 
មនស្រសត៊ីមួយចាំនួនបានរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវចាំនម៉ាងសឡាត   ដតដបរ
ជាពនាការងូតទឹក   រហូតហួសនម៉ាងសឡាត នោយសាំអាងថា នាង
មិនមននពលរគប់រគ្នន់  នដើមប៊ីងូតទឹកសាំអាតខលួន  ប៉ាុដនដននេះពុាំដមនជា
នលស   ឬនហតុផលនឡើយ   នរោេះនគអាចនធវើនោយសនងខបរតឹមដតនធវើ
តាមករណ៊ី យកិចចងូតទឹក   រចួបាំនពញសឡាតឲ្យទន់នពលនវោ លុេះ
មននពលរគប់រគ្នន់នហើយ    នទើបនាងអាចសាំអាត    ខលួនរបាណតាម
សរមួល។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8 ការយកដី ឬខ្សាច់សៃតួន្ដលក្រោះស្អា តមកឈក្បើរាំលួសការងូតទឹក។ 
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ជំពូកទី ៥ 
ឈាមជមងឺ (អុីសទីហាដាហោះាោះ) និងបញ្ញតតិៃបាាប់របស់វា 

អុ៊ីសទ៊ីហ្វនោា េះ ជាឈាមជមងឺដដលធ្លល ក់ជាបនតបនាទ ប់ នកើតនឡើង 
ចាំនោេះស្រសត៊ីនភទ និងមន រយៈនពលយូរអដងវង មិនងាយនឹងបាត់ដូច 
ជាមួយនថង ព៊ីរនថងកនុងមួយដខននាេះនទ។ 
ករណ៊ី ទ៊ី១: ឈាមធ្លល ក់មកមិនោច់  គឺជាឈាមជមងឺ  ដូចជាមននរៀប  
រប់កនុងនសៀវនៅករមងសុរកឹតរបស់សាសនវទូិ អាល់-ពាូខរ ៊ីដដលបាន  
ោាំនាាំសមដ៊ីរបស់អាអុ៊ីសេះថា៖ 

 َْٟثإَأ َ ذَإَْٕثإَ خ ََّ بغَإف َ ذَْبٌ َل َ: )ذٌَْ َلب َ عٕٙب هللا سظٟ عبئؾخ ٌؾذ٠ش
 ل َ َْٟٔ َإإَ هللاإَ يَ َْٛعَ بسَ ٠ َ ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ هللاإَ يَإَْٛعَ شَ ٌإَ ؼَ ١َْج َؽَ 
 .شَ َٙ غَْأ َ ل َف َ بضَ ؾَ ز َعَْأ َ: سٚا٠خ ٚفٟ. شَ َٙ غَْأ َ

មនន័យថា៖ ហ្វវ ទ៊ីម៉ាេះ កូនស្ស៊ីរបស់អាពា៊ីហ ូនពាសា បាននិយាយនៅ
កាន់រ ៉ាស ូលរបស់អល់នឡាេះថាៈ ឱរ ៉ាស ូលុលនឡាេះ ខ្ុ ាំមិនរជេះសាអ ត
នសាេះ! នហើយនបើតាមកាំណត់រតានផសងនទៀតបានឲ្យដឹងថាៈ ខ្ុ ាំនៅដត
បនតមនឈាមជមងឺ មិនរជេះសាអ តនសាេះ! ។ 
ករណ៊ី ទ៊ី២: ការបាត់ឈាមជមងឺកនុងរយៈខល៊ីដូចជាកាំណត់រតាមួយបានឲ្យ
ដឹងថា  ហ្វាំណាស់កូនស្ស៊ីរបស់ជាេះសិន បានមកជួបណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ 
នហើយបានរបាប់នោកថា៖ 
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َٝ إإَ دَْبءَ عَ  ؼَ ؾَْعَ  ذَإَْٕثإَ خ َٕ ََّْؽَ  ٌؾذ٠ش  ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ َٟ جإٌَٕ َا ٌ
 ( حاَذَ ٠َْذَإؽَ  حاَشَ ١َْجإَوَ  خاَعَ ١َْؽَ  بضَ ؾَ ز َعَْأ َ َْٟٔ َإإَ هللاإَ يَ َْٛعَ بسَ ٠ َ:)ذَْبٌ َم َف َ
 هزٌ والتش داود وأبى أحوذ إهام سواٍ 

មនន័យថា៖ ឱរ ៉ាស ូលរបស់អល់នឡាេះ!  ពិតរបាកដនាងខ្ុ ាំមនឈាម 
ជមងឺធ្លល ក់មកខាល ាំងដមនដទន ។ 

លកខណៈហផឝងៗចនអនកមានឈាមជមងឺ 
ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមនឈាមជមងឺមន៣ យា៉ាង៖ 

1. ស្រសត៊ីមករដូវនទៀងទត់មុននពលមនឈាមជមងឺ 
កនុងករណ៊ី ននេះ   រតូវរតឡប់នៅនមើលរយៈនពលនទៀងទត់   នន 

ឈាមរដូវរបស់ខលួនកាលព៊ីមុន    រចួកាំណត់រយៈនពលដដលកាំពុងធ្លល ក់ 
នានពលបចចុបបនន   និងអនុវតតឲ្យដូចករណ៊ី ឈាមរដូវននាេះ  នរៅព៊ីននេះ 
រតូវអនុវតតដូចករណ៊ី ឈាមជមងឺវញិ។  
ឧទហរណ៍៖ ស្រសត៊ីមន ក់ដតងដតមករដូវជារបចាាំរយៈនពល៦ នថងជានរៀង
រល់នដើមដខ   បនាទ ប់មកករណ៊ី ឈាមជមងឺ   បាននកើតនឡើងចាំនោេះនាង  
ដដលជានហតុនធវើឲ្យមនឈាមធ្លល ក់នលើសព៊ីរយៈនពល៦នថង។ ដូនចនេះ   
រយៈនពលដដលននការមករដូវរបស់នាង  នគគិតរតឹមដត៦នថងប៉ាុនណាណ េះ  
នរៅព៊ីននេះនគចាត់ទុកថា ជារយៈនពលដដលនាងធ្លល ក់ឈាមជមងឺ។  
ដូចជាមនកាំណត់រតាមួយបានឲ្យដឹងតាមរយៈអាអុ៊ីសេះថា៖ 

 ش  ُ  ب  ح   ٍ  ب  أ   ت  ٌ  ب   ت  و  اط  ف   ى  أ   عٌها، هللا سضٍ عائشت لحذَث
: بيَ ل َ ؟ح َل َاٌصَ  عَ دَ ؤ َف َأ َ شَ ٙ َغَْأ َ ل َف َ بضَ ؾَ ز َعَْأ َ َْٟٔ َإإَ هللاإَ يَ َْٛعَ سَ  ٠ب َ":ت  ال  ل  
َٚ قَ شَْعَإ هَ ٌ َرَ  َْ إإَ ،ل َ ََإ٠ َال َ سَ ذَْل َ ح َل َاٌصَ  َْٟعَإدَ  َْٓىَإٌ َ،  ذَإَْٕوَ  َْٟزإَاٌ َ ب
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 صؾ١ؼ ٚفٟ ، اٌجخبسٞ اٖسٚ"ٍَْٟ َصَ َٚ  ٍَْٟإَغَإز َاغَْ َُ ص َ بَٙ ١َْفإَ َٓ ١َْعَإ١َْؾَإر َ
: ؼَ ؾَْعَ  ذَإَْٕثإَ خَإج ١ََْجإَؽَ  ََ لإ َ يَ لب َ ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ َٟ جإَإٌ َ َْ أ َ: ِغٍُ

 "ٍَْٟ َصَ َٚ  ٍَْٟإَغَإز َاغَْ َُ ص َ هَإز َعَ ١َْؽَ  هَإغَ ْؾج َر َ ذَْبٔ َوَ  بَِ  سَ ذَْل َ َْٟضإَىَ َِْا َ"
មនន័យថា៖ ហ្វវ ទ៊ីម៉ាេះ កូនរបស់អាពា៊ីហ ូនពាសា បាននិយាយថា ៖     
“ឱរ ៉ាស ូលរបស់អល់នឡាេះ! នាងខ្ុ ាំនៅដតបនតមនឈាមជមងឺធ្លល ក់មក
មិនរជេះសាអ តនសាេះ នតើនាងខ្ុ ាំគួរផ្អ កសឡាតដដរ ឬនទ? នោកបាន
តបវញិថា៖   នទ, ននាេះគឺជាឈាមជមងឺ។  ដតអនករតូវផ្អ កសឡាតកនុង  
រយៈនពលប៉ាុនាម ននថងដដលអនកធ្លល ប់មករដូវប៉ាុនណាណ េះ បនាទ ប់មកអនករតូវ
ងូត ទឹកសាំអាតខលួន  នហើយរបតិបតតិសឡាតជាធមមតាវញិចុេះ ។  

កនុងនសៀវនៅករមងសុរកឹតរបស់សាសនវទូិមូសល៊ីមបានឲ្យដឹងថា  
រ ៉ាស ូលរបស់អល់នឡាេះបានមនរបសាសន៍នៅកាន់  អ ុ ៊ុំមូហ្វពា៊ីពាេះ កូន 
ជេះសិនថាៈ “ចូរផ្អ កកនុងរយៈនពលប៉ាុនាម ន(នថង)  ដដលអនកធ្លល ប់មនរដូវ 
ប៉ាុនណាណ េះ នរៅព៊ីននេះ អនកងូតទឹកសាំអាតខលួន នហើយរបតិបតតិសឡាត 
នឡើងវញិជាធមមតាចុេះ ។ 

នយាងតាមអាំណេះអាំណាងខាងនលើ វបានបងាា ញនយើងនឃើញថា 
ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមនឈាមជមងឺជារបចាាំននាេះ រតូវដតកាំណត់រយៈនពល 
ឈាមរដូវ  ដូចដដលខលួនធ្លល ប់មករដូវព៊ីមុនមក  នរៅព៊ីននេះរតវូងូតទឹក 
សាំអាតខលួន  នហើយរតូវរបតិបតតិសាឡាតជាធមមតានឡើងវញិ។ 
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2. ស្រសត៊ីដដលមករដូវមិននទៀងទត់តាាំងព៊ីមុននពលមនឈាមជមងឺ 
កនុងករណ៊ី ននេះ  នគអាចដបងដចករវងឈាមរដូវ  និងឈាមជមងឺ 

នោយនគសមគ ល់នលើលកខណៈឈាមមនពណ៌ា នមម ខាប់ ឬមន កលិន។ 
ននេះនបើសិនជាអាចដបងដចកដូនចនេះបាន នគនឹងអាចកាំណត់រយៈនពល 
មករដូវ និងរតូវអនុវតតឲ្យដូចករណ៊ី  ឈាមរដូវកនុងនពលធមមតា។ នរៅ
ព៊ីននេះ នគចាត់ទុកថា វជារយៈនពលដដលធ្លល ក់ឈាមជមងឺនិងរតូវ អនុ
វតតតាមករណ៊ី ឈាមជមងឺននាេះផងដដរ។ ឧទហរណ៍:ស្រសត៊ីមន ក់មន 
ធ្លល ក់ឈាមនលើកដាំបូង នហើយឈាមននាេះធ្លល ក់មិនោច់នសាេះ ប៉ាុដនដ 
នាងអាចសមគ ល់បានថា រយៈនពល១០នថងជាឈាមពណ៌ា នមម  នហើយ 
នរៅព៊ីននេះជាឈាមពណ៌ា រកហមធមមតា ឬនាងមនឈាមកនុងរយៈ 
នពល១០នថងដាំបូងជាឈាមដដលមនលកខណៈខាប់ នហើយនរៅព៊ី ននេះ 
ជាឈាមរវធមមតា។  មា៉ាងវញិនទៀត  ឈាមដដលធ្លល ក់មកននាេះ កនុង  
រយៈ១០ នថងដាំបូងមនកលិន  បនាទ ប់ព៊ីននាេះអត់មនកលិនអវ៊ីនទ។ 

ដូនចនេះឧទហរណ៍ខាងនលើឆលុេះបញ្ហច ាំងឲ្យនឃើញថា ចាំនោេះស្រសត៊ីដដល
មករដូវមិននទៀងទត់ នហើយមនឈាមជមងឺននាេះ រតូវនធវើការកាំណត់ 
សមគ ល់រដូវរបស់ខលួន នោយដផអកនលើលកខណៈឈាមដដលមនពណ៌ា  
នមម  ខាប់ ឬមនកលិន។ 

ចាំនោេះឈាមដដលមិនមនលកខណៈទាំងប៊ីខាងនលើចាត់ទុកជា
ឈាមជមងឺ។     

ដូចជាមនការនរៀបរប់អាំព៊ីនរឿងននេះ នៅកនុងរបសាសន៍របស់ 
ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់៖ 
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 ارَ إإَ ؼَ ١َْج َؽَ  َْٟثإَأ َ ذَإَْٕثإَ خ ََّ بغَإف ٌَإَ ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ َٟ جإَإٌ َ يَإَْٛم ٌَإَ
َْ وَ  َْ وَ  ارَ ئإَف َ ،فَ شَ ع٠َْ َ دَ َٛ عَْأ َ ٗ َٔ َئإَف َ طَإ١َْؾَ اٌَْ ََ دَ  ب  َٓإعَ  َْٟىَإغَإَِْؤ َف َ هَ ٌإَرَ  ب

َْ وَ  ارَ ئإَف َ حَإل َاٌصَ   سواٍ .قَ شَْعَإ َٛ َ٘  بَّ ٔ َئإَف َ ٍَْٟ َصَ َٚ  َْٟئإَظَ َٛ ز َف َشَ خَ ا٢َْ ب
 .والٌسائٍ داود أبى

    មនន័យថា៖ របសិននបើឈាមរដូវននាេះ របាកដជាមនពណ៌ា នមម  
ដដលនគសាគ ល់យា៉ាងចាស់ របសិននបើនឃើញដបបននេះ ចូរអនកផ្អ ក   
សឡាត ដតរបសិននបើនផសងព៊ីននេះ ចូរអនកយកទឹកវឌូាុ  នហើយរបតិបតតិ 
សឡាតចុេះ នរោេះវជាឈាមជមងឺនទ ។ 
៣-ស្រសត៊ីដដលមនរដូវមិននទៀងទត់ និងគ្នម នលកខណៈសមគ ល់ ចាស់ោស់ 

ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលមនរដូវមិននទៀងទត់ និងគ្នម នលកខណៈសមគ ល់
ចាស់ោស់ នហើយមនឈាមជមងឺនកើតនឡើងជាមួយគ្នន ផងននាេះ គឺនគ
អាចកាំណត់រយៈនពលននការមករដូវ នោយអនុវតតតាមសភាព ធមមតា
របស់ស្រសត៊ីនភទ គឺរយៈនពល៦នថង ឬ៧នថងនរៀងរល់ដខនោយ ចាប់នផដើម
គិតចាប់តាាំងព៊ីនថងដាំបូងដដលស្រសត៊ីននាេះចាប់នផដើមមករដូវរហូត ដល់នថង 
ទ៊ី៦ ឬនថងទ៊ី៧ នរៅព៊ីននេះនគចាត់ទុកវជារយៈនពលដដល នាង ធ្លល ក់ 
ឈាមជមងឺ។ ឧទហរណ៍ថា ស្រសត៊ីមន ក់ចាប់នផដើមមករដូវនៅនថងទ៊ី៥ នន
នដើមដខ នហើយឈាមននាេះនៅដតបនដធ្លល ក់មកមិនឈប់។ នោយ នាង
មិនអាចដបងដចកឲ្យបានោច់រវងឈាមរដូវ និងឈាមជមងឺដូនចនេះ 
នាងអាចកាំណត់រយៈ នពលននឈាមរដូវរបស់នាងនោយគិតចាប់ព៊ី 
នថងទ៊ី៥ រហូតដល់រយៈនពល៦ នថង ឬ៧ នថងនរៀងរល់ដខ នហើយនរៅព៊ី
នថងទាំងននេះ វជារយៈនពលដដលនាងធ្លល ក់ឈាមជមងឺ។ 
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ដូចជាមនការនរៀបរប់អាំព៊ីបញ្ហា ននេះកនុងកាំណត់រតាមួយ ដដល 
បានឲ្យដឹងនោយហ្វាំណាស់ ជាកូនស្ស៊ីរបស់ជាេះសិុន បាននិយាយ 
របាប់រ ៉ាស ូល របស់អល់នឡាេះថា៖ 

ٕ خ َ ٌؾذ٠ش ّْ ْٕذَإ ؽ  ْؾؼَ  ثإ دَْ ع  بء  َٝ  ع  َٟ إٌ َ إٌإ  ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ جإ
يَ :)ف م بٌ ذَْ ْٛ ع  َْٟ هللاإَ ٠ بس  بضَ  إٔإ  خاَ أ ْعز ؾ  ١ْع  حاَ ؽ  جإ١ْش  حاَ و  ٠ْذ  ذإ  ٜشَ ر َ بَّ ف َ ؽ 

 هَإٌ َ فَ صَإأ َ" هَإٌ َ ذَ عَ َْٔأ َ:بيَ م َف َ ، ََ ١ب َاٌصَ َٚ  ح َل َاٌصَ  َْٟٕإَزَْعَ ٕ ََِ  ذَْل َ ب؟َٙ ١َْفإَ
َٝ عَ  ٗ َٕ ١ََْعَإعَ ر َ"  َٓ طَْل َ َٛ َ٘ َٚ " فَإعَ شَْىَ اٌَْ بيَ َّ عَْزإَاعَْ  ٗ َٔ َئإَف َ ،طَإشَْف َاٌَْ ٍ
 ازَ َ٘  بَّ ٔ َإإَ : "بيَ ل َ َٗإ١َْفإََٚ . هَ ٌإَرَ  ََِْٓإ شَ ض َوَْأ َ َٛ ٘ َ: ذٌَْ َلب َ ،ََ اٌذَ  تَ َ٘إز٠َْ َ
َْإط ١ََْاٌؾَ  بدَإعَ وَ سَ  ََِْٓإ خ َعَ وَْسَ  ََ ٠ َأ َ خ َز َعَإ َْٟعَإ١َْؾَإز َف َ ب  َْٟفإَ خ َعَ جَْعَ  َْٚأ َ ب
 دَإشََْٙ غ َ ذَْل َ هَإٔ َأ َ ذَإ٠َْأ َسَ  ارَ إإَ ٝز َؽَ  ٍَْٟإَغَإز َاغَْ َُ ص َ ،َٝ بٌعَ ر َ هللاإَ َُإٍَْعَإ
 خاٍَ ١ٌََْ َ َٓ ٠َْشَإؾَْعَإَٚ  بصاَل َص َ َْٚأ َ َٓ ٠َْشَإؾَْعَإَٚ  بعَاث َسَْأ َ ٍَْٟ َصَ ف َ ذَإ١َْم ََْٕز َاعََْٚ 
َِإ٠ َأ ََٚ   .والتشهزٌ داود وأبى أحوذ إهام سواٍ" ََِْٟإَْٛصَ َٚ  بَٙ ب

មនន័យថា៖ ឱរ ៉ាស ូលរបស់អល់នឡាេះ! ពិតរបាកដនាងខ្ុ ាំមនឈាម 
ជមងឺធ្លល ក់ មកនរចើនដមនដទន នតើរ ៉ាស ូលុលនឡាេះយល់យា៉ាងណាដដរ? 
ឈាមននេះ នៅដតហូរមកជាប់នធវើឲ្យនាងខ្ុ ាំមិនអាចរបតិបតតិសឡាត 
និងបួសបាននឡើយ។ នោក បានតបវញិថាៈ ខ្ុ ាំនឹងរបាប់អនកព៊ីរនបៀប 
នរបើរបាស់សាំល៊ីរទប់នលើទវ រមស ដដលអាចបឺតយកឈាមននាេះ។ 
នាងបានតនៅវញិថាៈ ឈាមននាេះធ្លល ក់មកនរចើននពក។ កនុងកាំណត់ 
រតាមួយនទៀតបានឲ្យដឹងថាៈ “ននាេះគឺជារបស់បិសាច ប៉ាុនណាណ េះ” ។ 
ឈាមរដូវដដលអល់នឡាេះបានកាំណត់ននាេះមនដតរយៈនពល ៦នថង ឬ
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៧នថងប៉ាុនណាណ េះ។បនាទ ប់មកអនករតវូងូតទឹកសាំអាតខលួនរបាណ លុេះអនក 
បាននឃើញថា ខលួនអនកបានរជេះសាអ តនឡើងវញិនហើយននាេះ អនករតូវ 
របតិបតតិសឡាត និ ងបួសរយៈ នពល២៤ នថង ឬ២៣  នថងចុេះ ។ 

របសាសន៍របស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ដដលបាននលើកនឡើងថាៈ  រយៈ 
នពល៦ នថង ឬ៧ នថង។ ននេះពុាំដមនជាជនរមើសរបស់ស្រសត៊ីរគប់របូននាេះនទ 
ដតជាការកាំណត់កនុងករណ៊ី ចាាំបាច់ប៉ាុនណាណ េះ។ ដូនចនេះស្រសត៊ីដដលមនរដូវ
មិននទៀងទត់នហើយពុាំមនលកខណៈសមគ ល់ននាេះនទ នាងអាចពិនិតយ
នមើលលកខណៈដូចគ្នន  ឬស្សនដៀងគ្នន  មនតាាំងព៊ីរបូរង អាយុ សាច់
សារនោហិត  និងការកាំណត់សមគ ល់នផសងនទៀតរវងនាង  និងស្រសត៊ី 
ដ៏នទ។     នបើនឃើញថាស្រសត៊ីដដលមនលកខណៈស្សនដៀងគ្នន ននាេះ មន  
រដូវរយៈនពល៦ នថង  ដូនចនេះរតូវកាំណត់រដូវរបស់ នាងកនុងរយៈនពល ៦ 
នថងដដរ។ របសិននបើរយៈនពល៧ នថង រតូវកាំណត់ រយៈនពល៧ នថងដូច 
គ្នន ។ដបបបទននអនកដដលមន លកខណៈស្សនដៀង គ្នន នឹងអនកមន
ឈាមជមងឺ     ជួនកាលឈាមអាចហូរនចញព៊ីទវ រមស   នោយមូល
នហតុនន  ការវេះកាត់សបូន   ចងសបូន  និងមូលនហតុនផសងនទៀត  
ដដលអាចដចក នចញជាព៊ីរដផនកនផសងគ្នន ដូចតនៅ៖ 
       ១-ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលទទួលការវេះកាត់សបូនទាំងស្សងុ  ឬចងសបូន 
នាងអត់មនរដូវនទ។ ដូនចនេះនាងមិនអាចអនុវតតដូចកនុងករណ៊ី ឈាមរ
ដូវបាននឡើយ។ របសិននបើនាងនឃើញមនឈាមរកហមស្សាលលអក់ 
ឬនសើម នរកាយព៊ីរជេះសាអ ត នាងមិនរតូវផ្អ កសឡាត និងបួសននាេះនទ 
នាងអាចនធវើការរមួនភទជាមួយបដ៊ីរបស់នាង បានធមមតានោយមិនចាាំ 
បាច់ងូតទឹកសាំអាតខលួនព៊ីឈាមរបនភទននេះននាេះនឡើយ។ ប៉ាុដនដនាងចាាំ 
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បាច់រតូវោងសាំអាត នហើយយករកណាត់មករទប់ដនលង ទវ រមស 
របស់នាងនដើមប៊ីកុាំឲ្យឈាមហូររបោក់ខលួនរបស់នាង។  
មា៉ាងនទៀតនាងរតូវយកទឹកវឌូាុ )យកទឹកសាំពេះយុាាំង( នៅនរៀងរល់ 
នពលដដលនាងចង់របតិបតតិការសឡាតហ្វវ រទូ      នរៅព៊ីននេះនាងចង់  
យក   ទឹកវឌូាុនពលណាក៏បានដដរ។ 
       ២-ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលទទួលការវេះកាត់ ដតនគមិនដឹងចាស់ថានាង
អាចមន ឬមិនអាចមនរដូវននាេះ គឺរតូវអនុវតតដូចករណ៊ី ស្រសត៊ីមន
ឈាមជមងឺដដរ។     

ដូចជាណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់បានមនរបសាសន៍នៅកាន់ ហ្វវ ទ៊ីម៉ាេះ 
កូនស្ស៊ីរបស់អាពាូហ ូនពាសាថា៖ 

 هَ ٌإَرَ  بَّ ٔ َإإَ" :حبُش بٌت تلفاطو وسلن علَُ هللا صلً لىلَ
 " ح َل َاٌصَ  ٟوَإشَ برَْف َ خ َعَ ١َْؾَ اٌَْ ذَإٍ َج َلَْأ َ ارَ ئإَف َ خَإعَ ١َْؾَ بٌَْثإَ ظَ ١ٌَْ ََٚ  قَ شَْعَإ

    មនន័យថា៖   ពិតរបាកដ   ននាេះគឺជាឈាមជមងឺ   មិនដមនជាឈាម 

រដូវនទ  នពលអនកមនរដូវ អនករតូវផ្អ កសឡាត ។ 

      របសាសន៍របស់នោកមនន័យថា   ស្រសត៊ីដដលមនរដូវក៏អាចមន 

ឈាមជមងឺដដលអាចនកើតមននឡើង និងអាចបាត់នៅវញិ។ ចាំដណក
ស្រសត៊ីដដលគ្នម នរដូវវញិ គឺឈាមដដលធ្លល ក់មកនគនៅថាឈាមជមងឺ។ 
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ឈាមជមងឺ និងបញ្ញតតិៃបាាប់ 
នយើងបានដឹងរចួមកនហើយអាំព៊ីឈាមរដូវ និងឈាមជមងឺ នហើយ 

នពលណានគចាត់ទុកឈាមននាេះជាឈាមរដូវ នពលណានគចាត់ទុក 
ឈាមននាេះជាឈាមជមងឺនិងបញ្ាតតិចាប់របស់វ។  ចាំនោេះស្រសត៊ីដដល 
មនឈាមជមងឺ គឺដូចស្រសត៊ីដដលរជេះសាអ តព៊ីឈាមរដូវ គ្នម នភាពខុស 
គ្នន រវងអនកមនឈាមជមងឺ និងអនករជេះសាអ តព៊ីឈាម រដូវននាេះនឡើយ 
នលើកដលងដតចាំនុចមួយចាំនួនដដលនគបានកាំណត់  ដូចខាងនរកាម៖ 
    ១-អនកដដលមនឈាមជមងឺ ចាាំបាច់រតូវយកទឹកវឌូាុនរៀងរល់នពល
ដដលនគចង់នធវើការរបតិបតតិសឡាត។ ដូចជាណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់នោក
បានមនរបសាសន៍នៅ   កាន់ហ្វវ ទ៊ីម៉ាេះ 
កូនរបស់ហ ូនពាសាថា៖ 

 ًَ ىَ ٌإَ َْٟئإَظَ َٛ ر َ َُ ص َ ":حبُش بٌت لفاطوت وسلن علَُ هللا صلً لىلَ
 البخاسٌ "حَ ل َصَ 

មនន័យថា៖  បនាទ ប់មកអនករតូវយកវឌូាុ    នរៀងរល់នពលរបតិបតតិការ
សឡាត ។ 
   ២-អនកមនឈាមជមងឺរតូវសាំអាតសាន មឈាម    នហើយយករកណាត់ 
ឬសាំឡ៊ីរទប់កដនលងទវ មស  មុននឹងយកវឌូាុ។ ដូចជាណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់
បានមនរបសាសន៍នៅកាន់ហ្វាំណាស់ថា៖ 
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 ٗ َٔ َئإَف َ فَ عَ شَْىَ اٌَْ هَإٌ َ ذَ عَ َْٔأ َ : "خ َٕ ََّْؾَ ٌإَ ٚعٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ لٌٛٗ
 ب،ثاََْٛص َ َْٞزَإخَإبر َف َ بيَ ل َ ، هَ ٌإَرَ  ََِْٓإ شَ ض َوَْأ َ ٗ َٔ َئإَف َ: ذَْبٌ َل َ ََ اٌذَ  تَ َ٘إز٠َْ َ
 " ََّْٟإغَ ٍ َز َف َ:  بيَ ل َ ، هَ ٌإَرَ  ََِْٓإ شَ ض َوَْأ َ َٛ َ٘ : ذَْبٌ َل َ

មនន័យថា៖ ខ្ុ ាំនឹងរបាប់អនកអាំព៊ីរនបៀបនរបើរបាស់សាំឡ៊ី  រទប់នលើទវ រ  
មស ដដលអាចបឺតយកឈាមននាេះ។ នាងតបនៅវញិថា ឈាមននាេះ 
ធ្លល ក់មកនរចើមននពក។ នោកនិយាយថាៈ យករកណាត់ទប់ដថម នទៀត។ 
នាងនឆលើយនទៀតថាៈ នៅដតមិនអាចទប់ឈាមននាេះបាន។ នោករបាប់
ថាៈ  រកវធិ៊ីទប់វនៅ ។ 
មនរបសាសន៍របស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់មួយនទៀតដដលបញ្ហជ ក់ថា ឈាម
ននាេះ    មិនប៉ាេះោល់ដល់សាឡាតរបស់ស្រសត៊ី   នោយនោកបានមន  
របសាសន៍នៅកាន់  ហ្វវ ទ៊ីម៉ាេះ  កូនអាព៊ីហ ូពា៖ 

 َْٟجإَٕإَز َعَْاإَ: "حبُش بٌت لفاطوت وسلن علَُ هللا صلً لىلَ
ََ ٠ َأ َ ح َل َاٌصَ   ٍَْٟ َصَ  َُ ص َ حَ ل َصَ  ًَ ىَ ٌإَ َْٟئإَظَ َٛ ر ََٚ  ٍَْٟإَغَإز َاغَْ َُ ص َ هَإعَإ١َْؽَ  ب
َٝ عَ  ََ اٌذَ  شَ طَْل َ َْ إإََٚ   هاجَ وابي أحوذ سواٍ "شَإ١َْصَإؾَ اٌَْ ٍ

មនន័យថា៖ ចូរអនកផ្អ កសាឡាតសិនចុេះ កនុងកាំឡុងនពលដដលអនក 
កាំពុងមករដូវ បនាទ ប់មករតូវងូតទឹកសាំអាតខលួន និងយកវឌូាុ នរៀងរល់ 
នពលរបតិបតតិសាឡាត នហើយចូររបតិបតតិសាឡាតចុេះនទេះប៊ីជាឈាម 
ននាេះហូរជាតាំណក់នលើកននដលក៏នោយ ។ 
   ៣-ការរមួនភទ : 
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     បញ្ហា ននេះមនទសសនៈនផសងគ្នន កនុងចាំនណាម សាសនវទូិអុ៊ីសាល មថា 

នតើគួរអនុញ្ហា តឲ្យបត៊ីនធវើការរមួនភទជាមួយរបពនធ   ដដលមនឈាមជមងឺ 
ដដរ ឬនទ របសិននបើការរមួនភទននាេះមិនមនផលអារកក់ដល់របពនធ 
នទននាេះ? តាមពិតការរមួនភទជាមួយរបពនធដដលមនឈាមជមងឺននាេះ 
រតូវបានអនុញ្ហា ត នរោេះនៅជាំនាន់ណាព៊ីមនស្រសត៊ីភាគនរចើនអាយុ១០ 
ឆ្ន ាំ ឬនលើសព៊ីននេះដតងមនឈាមជមងឺនហើយពុាំមនបញ្ាតតិចាប់ណា 

ហ្វមឃាត់ការរមូនភទននាេះនឡើយ  ទាំងកនុងបនទូលរបស់អល់នឡាេះជា 

មច ស់និងរបសាសន៍របស់ណាាំព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់។    
ប៉ាុដនតរតូវបានហ្វមឃាត់ការរមួនភទជាមួយស្រសត៊ី ដដលកាំពុងមករដូវនៅ 

វញិ។  ដូចអល់នឡាេះជាមច ស់បានមនបនទូលថា៖ 

(طَإ١َْؾَإَّ اٌَْ ٝفإَ بءَ غَ إٌ َ اٌَْٛ َضَإز َبعَْف َ: )رعبٌٝ لبي
 222 ةالبمش سىسة 

មនន័យថា៖   ដូនចនេះ ចូរពួកអនកនជៀសវង  ការរមួនភទជាមួយរបពនធ 
ខណៈនពលដដលនាងកាំពុងដតមករដូវ ។ 

នរៅព៊ីឈាមរដូវដូចជា  ឈាមជមងឺស្រសត៊ីអាចរបតិបតតិសឡាតបាន 
ដូនចនេះស្រសត៊ីក៏អាចអនុវតតិការរមួនភទជាមួយសាវ ម៊ីរបស់នាងបានដដរ   ព៊ី 
នរោេះឈាមទាំងព៊ីរមនលកខណៈខុសគ្នន ទាំងដផនករូបភាព  និងបញ្ាតតិ 
ចាប់។ 
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ជំពូកទី៦ 

ឈាមឆ្លងទហនល (នីហាដវាស) 
ន៊ីហ្វវ ស គឺជាឈាមដដលនចញមកតាមសបូន នោយមូលនហតុ 

សរមលកូន។  
ឈាមននេះអាចនចញមករពមគ្នន  ជាមួយការសរមលកូន ឬ 

នរកាយព៊ីការសរមលកូនរចួ ឬក៏អាចនកើតមន មុននពលសរមល 
កូនព៊ីរ ឬ ប៊ីនថង ដថមទាំងមនការ ឈឺចុកចាប់កនុងនោេះនទៀតផង។ 

សាសនវទូិ នសាខុលអុ៊ីសាល ម អុ៊ីបនូនតម៊ីយ៉ាេះ បាននិយាយថា៖ 
ឈាមដដលធ្លល ក់មកនពលចាប់នផដើមឈឺនោេះមកននាេះ គឹជាឈាមឆលង 
ទននល នហើយនគមិនកាំណត់រយៈនពលព៊ីរ ឬប៊ីនថងននាេះនឡើយ។ ការឈឺ
នោេះននេះជាសញ្ហា សមគ ល់ថាស្រសត៊ីនឹងជិតសរមលកូន របសិននបើគ្នម ន
ការឈឺចុកចាប់នទននាេះ  ពុាំដមនជាឈាមឆលងទននលននាេះនទ។ 

រកុមសាសនវទូិអុ៊ីសាល មមនការដខវងនយាបល់គ្នន ថានតើគួរកាំណត់ 
រយៈនពលតិច ឬនរចើន ឬយា៉ាងណា?  សាសនវទូិខាងនលើ បានបដនថម 
នទៀតថា៖  ឈាមឆលងទននលននាេះ  ពុាំមនការកាំណត់រយៈនពលតិច  ឬ 
នរចើនននាេះនឡើយ ។ 
ឧទហរណ៍៖ ស្រសត៊ីមន ក់បានធ្លល ក់ឈាមរយៈនពលនលើសព៊ី៤០នថង ៦០ 
នថង ឬ៧០នថង នរកាយមកឈាមននាេះក៏បានបាត់នៅវញិននេះនគនៅថា
ឈាមឆលងទននល។     
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ប៉ាុដនដរបសិននបើ ឈាមនៅដតបនដហូរមករហូតននាេះ នគកាំណត់ 
ឈាមឆលងទននលរតឹមដតរយៈនពល៤០នថងប៉ាុនណាណ េះ នរៅព៊ីននេះនគចាត់ 
ទុកវជាឈាមជមងឺ។ 

កាំណត់សមគ ល់៖ 
របសិននបើស្រសត៊ីមន ក់ធ្លល ប់មនឈាមឆលងទននលរយៈនពល៤០នថងយា៉ា  

ងនទៀងទត់  ដតនបើកនុងករណ៊ី ឈាមននេះធ្លល ក់   នលើសព៊ីមុន   ឬក៏មន 
សញ្ហា សមគ ល់ថា នាងជិតឈប់ធ្លល ក់ឈាម ននាេះ នាងរតូវរង់ចាាំរហូត 
ដល់នពលអ នបើពុាំដូនចាន េះទ នាងរតូវងូតទឹក នៅរតង់នពលដដលឈាម 
ធ្លល ក់បានចាំនួន៤០ នថង    នរោេះននេះជារយៈនពលដដលស្រសត៊ីភាគ   នរចើន 
ឈប់ធ្លល ក់ឈាមនលើកដលងដត ចាំនោេះស្រសត៊ីននាេះមនរដូវនាងរតូវរង់ចាាំ 
រហូតដល់អស់រដូវនរកាយព៊ីអស់រដូវ     នទើបនាងងូតទឹកសាំអាតខលួន។     

ដតរបសិននបើឈាមនៅដតបនដធ្លល ក់មិនឈប់ននាេះ នគចាត់ទុកវ 
ជាឈាមជមងឺនហើយរតូវអនុវតតឲ្យដូចករណ៊ី ឈាមជមងឺ។ ផទុយនៅវញិ  
នបើស្រសត៊ីននាេះឈប់ធ្លល ក់ឈាម  មុនរយៈនពល៤០ នថង    នាងរតូវងូតទឹក
សាំអាតខលួនរចួរបតិបតតិសឡាត និងបាំនពញនូវករណ៊ី  កិចចនផសងៗ
នហើយអាចនធវើការរមួនភទ ជាមួយសាវ ម៊ីរបស់នាងបាន។ នលើកដលង
ការឈប់ធ្លល ក់ឈាមននាេះមនរយៈនពល តិចជាងមួយនថង ននាេះនគមិន
ចាត់ទុកថារជេះសាអ ត នហើយក៏មិនអាចនធវើការរមួនភទជា មួយសាវ ម៊ី
បានននាេះនឡើយ។ របសិននបើស្រសត៊ីននាេះរលូតកូន ឈាមដដលហូរនចញ
មកននាេះពុាំដមនជាឈាមឆលងទននលននាេះនទ ដតវជាឈាមជមងឺនៅវញិ។ 
រយៈនពលតិចបាំផុតដដលនគចាត់ទុកគភ៌ាកនុងនផទ ជាទរកដដលនពញ
លកខណៈជាមនុសសននាេះ គឺរយៈនពល៨០ នថង នហើយតាមធមមតាគឺរយៈ
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នពល៩០ នថងនទើបអាចសមគ ល់បានថាទរកននាេះនពញលកខណៈជា
មនុសសពិតរបាកដ។ 

 
បញ្ញតតិៃបាាប់ចនឈាមឆ្លងទហនល 

បញ្ាតតិចាប់ទក់ទងនឹងឈាមឆលងទននល  និងឈាមរដូវ  មនលកខណៈ  
ដូចគ្នន  នលើកដលងដតកនុងករណ៊ី មួយចាំនួនដតប៉ាុនណាណ េះ៖ 
១-ការកាំណត់រយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះ ននការដលងលេះពុាំដមនអាស្ស័យ
នលើឈាមឆលងទននលនទ។ របសិននបើការដលងលេះនធវើនឡើងមុននពលឆលង
ទននល   ននាេះរយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះ  គឺនរកាយនពលសរមលកូនរួច។ 
ដតនបើការដលងលេះននាេះនធវើនឡើងនរកាយនពលសរមលកូនននាេះ  រយៈ
នពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះ  គឺរហូតដល់នឃើញមនរដូវនឡើងវញិដូចដដលបាន 
នរៀបរប់រចួ។ 
២-ការកាំណត់រយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះនរកាយព៊ីសមបថអុ៊ីឡាក)9()إَالء( 
នគមិនកាំណត់តាមរយៈឈាមរដូវ ឬឈាមឆលងទននលនឡើយ។  
នពលណាបុរសជាបដ៊ីបានសបថដូនចនេះ នហើយភរយិាបានទមទរឲ្យនធវើ
ការរមួនភទននាេះ នគរតូវកាំណត់រយៈនពលសរមប់បដ៊ីបួនដខ នោយគិត
ចាប់ព៊ីនពលដដលខលួនបានសបថ រហូតដល់រយៈនពលបួនដខ នទើបនគ
បងខាំឲ្យសាវ ម៊ីរតវូនរជើសនរ ើស ថានតើរតូវជានាជាមួយរបពនធនឡើងវញិ ឬ
រតូវដលងលេះ។ របសិននបើខលួនបានរង់ចាាំអស់រយៈនពលបួនដខ រចួក៏ 

                                                           
9 -អ ៊ីឡាកជាពាកយសម្បថដែលបដ៊ីបានសនសបថពោះពាលអលោះឡាល ខ្លួននននមិម្ធនះធ ើកាr រនម្ះេទជាម្នយ
ប្បពនធលួនននជាដាពោខាត្ឬរយៈះពលះលើសព៊ីបននដលួ។ 
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ស្សាប់ដតរបពនធបានសរមលកូន និងមនឈាមឆលងទននលននាេះ បដ៊ី រតូវ
រង់ចាាំរយៈនពលបួនដខព៊ីនលើននាេះបដនថមនទៀត។  
ចាំដណកឯឈាមរដូវវញិ នគពុាំបានកាំណត់ដូចឈាមឆលងទននលនឡើយ។ 
៣-កតាត កាំណត់ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលនពញវយ័ននាេះ គឺនោយសារការមន  
រដូវ មិនដមននោយសារការធ្លល ក់ឈាមឆលងទននលននាេះនឡើយ នរោេះ
ទល់ដតមនរដូវនទើបស្រសត៊ីអាចបនដពូជបាន។ ដូនចនេះការរគប់អាយុរបស់
ស្រសត៊ី គឺសមគ ល់នៅរតង់ស្រសត៊ីននាេះមនរដូវ។ 
៤-ឈាមរដូវមននពលរបស់វ ដដលនឹងនកើតមនចាំនោេះស្រសត៊ីកនុងនពល
នវោនទៀងទត់។ ឧទហរណ៍ថា ស្រសត៊ីដដលធ្លល ប់មនរដូវរយៈនពល ៨
នថង ស្សាប់ដតនពលមួយននាេះមនដតរយៈនពល៤នថងក៏បាត់នៅវញិ កនុង 
រយៈនពលព៊ីរនថងនរកាយមក នាងក៏មនរដូវនឡើងវញិកនុងនថងទ៊ី៧និងទ៊ី
៨។ ព៊ីរនថងចុងនរកាយននេះក៏នគចាត់ទុកថាជាឈាមរដូវដដរ។ចាំដណក
ឈាមឆលងទននលវញិ របសិននបើស្រសត៊ីននាេះអស់មុនគរមប់៤០នថង នហើយ 
ស្សាប់ដតនឃើញនឡើងវញិ កនុងកាំឡុងរយៈនពល៤០នថងដដដល ននាេះនគ
ចាត់ទុកថាវជាឈាមជមងឺ នហើយនាងរតូវរបតិបតតិសឡាត និង
របតិបតតិការតពវកិចចនផសងៗនទៀត។ ផទុយនៅវញិ របសិននបើពិនិតយនៅ
នឃើញថា វជាឈាមរដូវននាេះ នាងរតូវអនុវតតតាមករណ៊ី ឈាមរដូវ
វញិននេះជាការអនុវតតតាមនិកាយ អុ៊ីមុាំហ្វាំនពាើល៊ី ។     ជាមួយននេះមន
សាសនវទូិមួយចាំនួនបានចាត់ទុកឈាមដដលធ្លល ក់មកវញិ នរកាយនពល
រាំងមួយរយៈននាេះជាឈាមឆលងទននល នលើកដលងដតឈាមដដល ធ្លល ក់
រហូតមិនឈប់ននាេះនគចាត់ទុកវជាឈាមជមងឺនៅវញិ។ ដូចដដលមន
សរនសរនៅកនុងនសៀវនៅអាល់មូហគន៊ី )ٌٍالوغ( សដ៊ីអាំព៊ីនមនិកាយអុ៊ីមុាំ 
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ម៉ាលិក ដដលបាននលើកនឡើងថា៖ ចាំនោេះស្រសត៊ីដដលបាននឃើញឈាម
បនាទ ប់ព៊ីរាំងរយៈនពលព៊ីរ ឬប៊ីនថងននាេះ ក៏ជាឈាមឆលងទននលដដរ។នបើពុាំ
ដូនចាន េះនទ គឺជាឈាមរដូវ ននេះក៏ជាទិសនៅដដលសាសនវទូិនសាខុល
អុ៊ីសាល មអុ៊ីបនូនតម៊ីយ៉ាេះរបកាន់យកផងដដរ ។ តាមពិតគ្នម នឈាមណា
មួយដដលមនលកខណៈគួរឲ្យសងស័យននាេះនទ ដតចាំនុចដដលសមុគ 
សាម ញននាេះ គឺជានរឿងបនាទ ប់បនសាំជាគាំនិតទសសនៈ និងមតិនយាបល់
របស់សាសនវទូិប៉ាុនណាណ េះ។ ចាំដណកអាល់គួរអាន និងស ុណណេះរបស់
ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់គឺបានបកស្សាយយា៉ាងនកាេះកាយ អាំព៊ីបញ្ហា ទាំង
ននេះ។   អល់នឡាេះមិនោក់កាតពវកិចចនៅនលើបុគគលណា មន ក់ឲ្យបួស
ឬនដើរជុាំវញិកាក់ពាេះព៊ីរដងននាេះនទ នលើកដលងដតបុគគល ននាេះនធវើមិន
បានរគប់លកខណៈ នទើបតរមូវឲ្យបាំនពញនឡើងវញិ។ រទង់ នមតាត  
ករណុា សនណាដ សរបណ៊ី ណាស់់ រទង់មិនោក់កាតពវកិចចនលើ ខ្ុាំបនរមើ
របស់រទង់ រហូតដល់ថាន ក់ពួកនគនធវើមិននកើតននាេះនទ។ ដូចដដលរទង់
បានមនបនទូលថា៖ 

ٍ فَ  ل َ: )ٝرعبٌ لبي ب هللا َ ٠ ى  ٙ ب إإل َ ٔ ْفغا ْعع   ٚ)
 286 البمشة سىسة 

មនន័យថា៖  អល់នឡាេះមិនោក់កាតពវកិចចឲ្យនលើសព៊ីសមតថភាព
មនុសសដដលអាចនធវើបានននាេះនឡើយ ។ 
រទង់បានមនបនទូលនទៀតថា៖ 

ا: )ٝرعبٌ لبي ب هللا َ ف بر مٛ   ِ َُْ  16 التغابي سىسة (اْعز ط ْعز 
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មនន័យថា៖ ចូរពួកអនកនកាតខាល ចអល់នឡាេះ តាមលទធភាពដដល
អាចនធវើនៅបាន ។ 
ទក់ទងនឹងឈាមរដូវ  របសិននបើឈាមននាេះឈប់ធ្លល ក់មុនរយៈនពល
ដដលធ្លល ប់មនរដូវកនុងករណ៊ី ននេះ  នគអនុញ្ហា តឲ្យបដ៊ីអាចនធវើការរមួនភទ 
ជាមួយរបពនធរបស់ខលួនបាន។  ចាំដណកឈាមឆលងទននលវញិ  របសិននបើ 
ឈាមននាេះឈប់ធ្លល ក់មុនរយៈនពល៤០នថង   ពុាំដមនជាការគ្នប់របនសើរ
ចាំនោេះសាវ ម៊ី ដដលចង់នធវើការរមួនភទជាមួយរបពនធរបស់ខលួនននាេះនទ។  
ននេះជាទសសនៈរបស់នមនិកាយអុ៊ីម៉ាអេះម៉ា ត់ ហ្វាំោា ល់។     
      ដតតាមពិតននាេះ   នបើនទេះប៊ីជាបដ៊ីននាេះនធវើការរមួនភទជាមួយរបពនធ
របស់ខលូនក៏មិនមនបញ្ហា អវ៊ីនកើតនឡើងននាេះដដរ។ 

 
 

 
ជំពូកទី៧ 

បញ្ញតតិៃបាាប់ទាក់ទងនឹងការហត្បើវិធីទប់ស្កាត ់ឬការហធវើឲ្យឆាប់មានរដូវ  កាពនយារ
កំហណើត នងិរបូភាពចនការយកកូនហៃញ 

     ស្រសត៊ីដដលអាចនរបើរបាស់វធិ៊ីនធវើឲ្យរាំងរដូវមនល័កខខ័ណឌ ព៊ីរយា៉ាង៖ 
    ល័កខខ័ណឌ ទ៊ី១: ការនរបើវធិ៊ីននេះមិនមនផលប៉ាេះោល់  និងនរគ្នេះថាន ក់  
ដល់សុខភាព   របសិននបើខាល ចមននរគ្នេះថាន ក់ពុាំអាចនរបើរបាស់វធិ៊ីននេះ 
បាននឡើយ។ ដូចជាអល់នឡាេះបានមនបនទូល៖ 
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َٝ إإَ َُْىَ ٠َْذَإ٠َْؤ َثإَ اَْٛم ٍََْر َ ل ََٚ : )ٝرعبٌ لبي (خَإىَ ٍ ََْٙاٌز َ ٌ
 195 البمشة سىسة 

មនន័យថាៈ   ចូរពួកអនកកុាំនធវើឲ្យខលួនឯង   ធ្លល ក់កនុងភាពមហនដរយឲ្យ
នសាេះ ។ 
 
រទង់បានមនបនទូលនទៀតថា៖ 

َْ وَ  هللا َ َْ إإَ َُْىَ غَ ف ََْٔأ َ اٍَْٛ َز َمَْر َ ل ََٚ :)ٝرعبٌ لبي  سىسة(بَّا١َْؽَإسَ  َُْىَ ثإَ ب
 29 الٌساء

      មនន័យថា៖   នហើយចូរពួកអនកកុាំសមល ប់ខលួនឯង     ពិតរបាកដ        
អល់នឡាេះ អានិតស្សឡាញ់ពួកអនក ។ 
    ល័កខខ័ណឌ ទ៊ី២:  រតូវមនការអនុញ្ហា តព៊ីបដ៊ី ។    ឧទហរណ៍ថា ស្រសត៊ី  
មន ក់កាំពុងរង់ចាាំរយៈនពលអុ៊ីដឌាេះព៊ីការដលងលេះ កនុងនពលននេះបដ៊ីរតូវ 
ទទួលខុសរតូវផគត់ផគង់ ចាំនោេះរបពនធនលើការសាន ក់នៅ ចាំណ៊ី អាហ្វរ 
និងសនមលៀកបាំោក់ជានដើម។ នោយនឆលៀតឱកាសនដើមប៊ីទទួលបានការ
ផគត់ផគង់ព៊ីបដ៊ី ស្រសត៊ីបាននរបើរបាស់វធិ៊ីពនារ ឬទប់សាេ ត់រដូវកនុងនគ្នល
បាំណងពនារនពលឲ្យបានយូរ។ កនុងករណ៊ី ននេះ នគមិនអនុញ្ហា តឲ្យ
ស្រសត៊ីនរបើរបាស់វធិ៊ីពនារការមនរដូវននាេះនឡើយ លុេះរតាដតមនការ
ឯកភាពព៊ីបដ៊ី។ 
        មា៉ាងវញិនទៀតនបើការនរបើរបាស់វធិ៊ីទប់សាេ ត់ការមនរដូវអាចបងេ  
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ឲ្យគ្នម ននផទនោេះននាេះ  ក៏ចាាំបាច់រតូវដតមនការអនុញ្ហា តព៊ីបដ៊ីផងដដរ។ 
ស្រសត៊ីរគប់របូគួរនជៀសវងព៊ីការនរបើរបាស់វធិ៊ីដបបននេះ នរោេះវជាការ
របនសើរ  នលើកដលងដតកនុងករណ៊ី ចាាំបាច់បាំផុត  និងខានមិនបាន។ 

 

 
 
      ការនរបើរបាស់វធិ៊ីឲ្យឆ្ប់មនរដូវរតូវមនល័កខខ័ណឌ ព៊ីរជាចាាំបាច់៖ 
លកខខណឌ ទ៊ី១:  នគមិនអនុញ្ហា តឲ្យស្រសត៊ីនរបើរបាស់វធិ៊ីននេះកនុងបាំណង 
រចួផុតព៊ីកាតពវកិចច។ ឧទហរណ៍ថា: ស្រសត៊ីមន ក់នរបើរបាស់វធិ៊ីននេះ នពល 
ជិតចូលដខបួស កនុងនគ្នលបាំណងរចួផុតព៊ីកាតពវកិចច បួស ឬ 
នោយសារខជិលរបតិបតតិសឡាត ឬនដើមប៊ីនគចព៊ីការបាំនពញ ករណ៊ី កិចច
នផសងៗនទៀត។ 
 លកខខ័ណឌ ទ៊ី២: រតូវមនការអនុញ្ហា តព៊ីបដ៊ីជាមុនសិននោយមូលនហតុ  
ថា  នពលស្រសត៊ីមនរដូវ   បដ៊ីមិនអាចនធវើការរមួនភទជាមួយនាងបាននទ។   
       អុ៊ីសាល មមិនអនុញ្ហា តឲ្យស្រសត៊ីនធវើអវ៊ីមួយ    ដដលប៉ាេះោល់ដល់សិទធិបដ៊ី  
លុេះរតាដតមនការឯកភាពព៊ីបដ៊ី   នទើបអាចនធវើនៅបាននទេះប៊ីជារបពនធ
សថិតកនុងរយៈនពលរង់ចាាំអុ៊ីដឌាេះក៏នោយចុេះ។ 

 
 

វិធីពនយារកំហណើតមានពីរដបប 
១-ការនរបើវ ៊ីធ៊ីពនារកាំនណើ តមិនឲ្យមនកូនរហូត 

ការនរបើរបាស់វធិ៊ីពនារកាំនណើ តដបបននេះ   រតូវចាប់ហ្វមឃាត់ជា 
ោច់ខាតនរោេះវអាចនាាំឲ្យចាំនួនមនុសសថយចុេះដដលផទុយនឹងចាប់អុ៊ី
សាល មដដលចង់ឲ្យមនរបជាជាតិរបស់ខលួនកាន់ដតនរចើន។ ផទុយនៅ 
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វញិ របសិននបើមនកូនតិចនពក នចដនយកូនននាេះសាល ប់ វនឹងរបឈម 
មុខចាំនោេះការបាត់បង់ពូជពងស។ 
 

២-ការនរបើវធិ៊ីពនារកាំនណើ តបនណាដ េះអាសនន 
ឧទហរណ៍ថាស្រសត៊ីមន ក់មនកូនញឹកនពក     ដដលនធវើឲ្យមនការ

លាំបាកកនុងការដថទាំនហើយនាងមនបាំណងចង់ពនារកាំនណើ ត   នដើមប៊ី
នជៀសវងព៊ីការមនកូននរចើន។    កនុងករណ៊ី ននេះអុ៊ីសាល មបានអនុញ្ហា ត
នោយមនល័កខខ័ណឌ ចាាំបាច់ព៊ីរ គឺរតូវមនការឯកភាពព៊ីបដ៊ី  និងមិនប៉ាេះ
ោល់ដល់សុខភាពរបស់នាង។អាំណេះអាំណាងអាំព៊ីការអនុញ្ហា តននេះ គឺ
ពួក សាវក័របស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ ដតងនរបើវធិ៊ីបនញ្ចញទឹកកាមមកនរៅ
របោប់នភទរបស់ស្រសត៊ី នដើមប៊ីកុាំឲ្យរបពនធរបស់ពួកនគមននផទនោេះ។  
នពលដដលពួកនគនធវើដូនចនេះពុាំមនចាប់ណាហ្វមឃាត់ពួកនគនឡើយ 

 
 
 

ការយកកូនហៃញ 
ការយកកូននចញអាចរបរពឹតតនៅតាមរយៈរបូភាពព៊ីរយា៉ាង៖ 
១-ការយកកូននចញនដើមប៊ីបាំផ្ល ញនចាល )ពនលូតកូននចាល( 

      ការយកកូននចញនដើមប៊ីបាំផ្ល ញនចាល របសិននបើនធវើនឡើងនរកាយ
នពលដដលអល់នឡាេះបានោក់ជ៊ីវតិចូលនៅកនុងទរករចួននាេះ គឺជា   
ទនងវើមួយរតូវបាននគហ្វមឃាត់ោច់ខាត ព៊ីនរោេះននេះជាការសមល ប់
ជ៊ីវតិមួយដដលចាប់បានហ្វមរបាមោច់ខាត នោយមនបញ្ហជ ក់ទាំង
កនុងបនទូលរបស់អល់នឡាេះ និងរបសាសន៍របស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ 
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នហើយវក៏ជាទសសនទូនៅរបស់សាសនវទូិរគប់ៗរបូផងដដរ។ ផទុយ
នៅវញិ របសិននបើពនលូតកូនមុននពលដដលអល់នឡាេះបានោក់ជ៊ីវតិ
ចូលនៅកនុងទរកននាេះ គឺមនការដខវងគាំនិតគ្នន  កនុងចាំនណាមពួក
សាសនវទូិអុ៊ីសាល មថានតើគួរមនការអនុញ្ហា ត ឬយា៉ាងណា?  
សាសនវទូិមួយចាំនួននទៀតបានអេះអាងថា នគអនុញ្ហា តឲ្យពនលូតកូន
មុននពលគភ៌ាននាេះកាល យជាដុាំឈាម )علمت( នោលគឺមិនទន់ហួសព៊ីរ
យៈនពល៤០ នថង។ សាសនវទូិមួយចាំនួននផសងនទៀតបានអេះអាងថា 
នគអនុញ្ហា តឲ្យពនលូត   នបើសិនជាគភ៌ាននាេះមិនទន់បងេរបូរងជា ទរក 
នពញលកខណៈនៅនឡើយ។ ជាការរបនសើរគឺមិនរតូវពនលូតកូននទ នលើក
ដលងដតមនករណ៊ី ចាាំបាច់ខាល ាំង ដូចជាមដ យមនជមងឺរុាំនរមិនអាចពរ
នោេះបាន ឬមនលកខណៈរបហ្វក់របដហលននេះ។ កនុងករណ៊ី ននេះ 
ចាប់អុ៊ីសាល មបាន អនុញ្ហា តឲ្យពនលូតប៉ាុដនតនបើទរកននាេះនពញរបូនពញ
រង មនលកខណៈជាមនុសសនៅនហើយននាេះ ចាប់ហ្វមពនលូតកូន
ននាេះជាោច់ខាត។ 

២-ការយកកូននចញនដើមប៊ីសនគងាគ េះ ៖ 
   ការយកកូននចញនដើមប៊ីសនគងាគ េះ មនដូចជាការយកកូននចញ

មុននពលជិតសរមលកូន។ កនុងករណ៊ី ននេះ ចាប់បានអនុញ្ហា តឲ្យ
យកកូននចញ   នដើមប៊ីសនគងាគ េះនោយមនលកខ័ណឌ ព៊ីរ  នរគ្នេះថាន ក់ដល់ 
មដ យ  និងកូន  នហើយនិងមិនឈានដល់ការវេះកាត់។ 

ករណ៊ី រតវូនធវើការវេះកាត់មនល័កខខ័ណឌ បួនយា៉ាង៖ 
១-មដ យ និងទរកនៅមនជ៊ីវតិ មិនរតូវនធវើការវេះកាត់នឡើយ នលើក

ដលងដតមនការចាាំបាច់បាំផុត ដូចជាមដ យមនការលាំបាកខាល ាំងកនុង
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ការសរមលកូន។ ករណ៊ី ននេះ ចាប់អនុញ្ហា តឲ្យនធវើការវេះកាត់ នរោេះ
នយើងដឹងនហើយថាជិវតិមនុសស ជាបនញ្ាើរបស់អល់នឡាេះជាមច ស់មក
នលើមនុសសនោក។ ដូនចនេះ នយើងមិនរតវូនធវើអវ៊ីមួយប៉ាេះោល់ដល់ពួកនគ 
និងរតូវគិតព៊ីរបនយាជន៍ចមបងមិនរតូវនធវសរបដហស នលើកដលងដត
នរគ្នេះថាន ក់ដដលនយើង នឹកសាម នមិនដល់ជាយថានហតុប៉ាុនណាណ េះ។ 
   ២- មដ យ    និងទរកបានបាត់បង់ជ៊ីវតិនៅនហើយ     ននាេះចាប់មិន 
អនុញ្ហា តឲ្យនធវើការវេះកាត់យកទរកនចញនទ នរោេះការនធវើដបបននេះពុាំ 
មនផលរបនយាជន៍អវ៊ីនឡើយ។ 
   ៣-របសិននបើទរកសាល ប់កនុងនផទមដ យដដលនៅរស់ ចាប់អុញ្ហា តឲ្យ
នធវើការវេះកាត់យកទរកននាេះនចញមកនរៅ នបើពុាំដូនចាន េះនទ វនឹងនធវើឲ្យ
មននរគ្នេះថាន ក់ដល់មដ យនរោេះទរកសាល ប់មិនអាចសរមលនចញមក
នរៅបាននឡើយ។ 
   ៤-មដ យសាល ប់ ដតទរកនៅមនជ៊ីវតិរស់កនុងនផទមដ យ។ ករណ៊ី ននេះ
របសិននបើនគគ្នម នសងឃឹមថា ទរកននាេះនឹងរស់រនមនជ៊ីវតិនទននាេះ
ចាប់ហ្វមនធវើការវេះកាត់មដ យដដលបានសាល ប់ននាេះ។ ប៉ាុដនដនបើនៅមន
សងឃឹមថាទរកននាេះអាចរស់រនមនជ៊ីវតិ ដូចជាសរមលនចញបាន
ោក់កណាដ លចាប់អនុញ្ហា តឲ្យនធវើការវេះកាត់មដ យននាេះ នដើមប៊ីយក
ទរកននាេះនចញមកនរៅ។ នោយដឡករបសិននបើមដ យននាេះមិនទន់
សរមលនសាេះ នហើយបានសាល ប់បាត់នៅ ចាប់មិនអនុញ្ហា តឲ្យ នធវើ
ការវេះកាត់មដ យដដលសាល ប់ននាេះនទ នរោេះវជាការនធវើទរណុកមមនលើ
សពមដ យននាេះ ដតនបើគ្នម នជនរមើសនដើមប៊ីយកទរកនចញនរៅនទ គឺ
ចាប់អនុញ្ហា តឲ្យនធវើការវេះកាត់។ ននេះជាជនរមើសរបស់ សាសនវទូិ    
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អុ៊ីបនូ ហ ូនពានរ៉ា េះ ដដលបានសរនសរបញ្ហជ ក់ចាស់ព៊ីនរឿងននេះ នៅកនុង
នសៀវនៅអាល់អុ៊ីនសាហវ )اإلًصاف(   និងជាជនរមើសមួយដ៏របនសើរផង
ដដរ។ 
កាំណត់សមគ ល់ៈ 
       នពលបចចុបបននននេះ ការវេះកាត់ពុាំបណាដ លឲ្យមនការលាំបាកដល់ 
មដ យនឡើយ   នរោេះនរកាយការវេះកាត់នគអាចនដរភជិតវញិបានតាកបួន
នវជជសាស្រសតទាំននើប។ នោយនហតុថាភាពនថលថនូររបស់អនករស់ធាំជាងអនក
សាល ប់ ការសនគងាគ េះជ៊ីវតិមនុសសព៊ីមហនដរយ  គឺជាការចាាំបាច់  និង
បនាទ ន់ផងដដរ។ 
នសចកដ៊ីសនងេតៈ 
     រគប់វធិ៊ី និងរបូភាពទាំងអស់ដដលអនុញ្ហា តឲ្យយកកូននចញដូច 
បាននរៀបរប់រចួមកនហើយននេះ ចាាំបាច់រតូវមនការឯកភាពព៊ីបដ៊ីជាមុន 
សិន។ ោក់ព័នធនឹងខលឹមសារទាំងននេះ នយើងខ្ុាំរគ្នន់ដតបញ្ហជ ក់ព៊ីចាំនុច 
នគ្នលៗដតប៉ាុនណាណ េះ នោយពុាំបានលាំអិតនសចកដ៊ីនិងសុ៊ីជនរៅននាេះនទ 
នរោេះនរឿងដដលទក់ទងនឹងស្រសត៊ីនភទននាេះ មនវសិាលភាពធាំនធង
ណាស់   មិនអាចនរៀបរប់ឲ្យអស់នសចកដ៊ីបាននឡើយ ។      ចាំនោេះអនក 
ដដលបកស្សាយព៊ីចាប់ណាមួយ  នគរតូវដឹងថាខលួនកាំពុងសថិតកនុងរកប 
ខណឌ ននសាសនាអុ៊ីសាល ម     នោលគឺខលួនកាំពុងរកដាំនណាេះស្សាយនរឿង  
ជាក់ដសដងសរមប់សងគមមនុសសកនុងបុពវនហតុរបស់អល់នឡាេះ នហើយ 
ក៏ជាអនកទទួលខុសរតូវចាំនោេះអវ៊ីដដលមននៅកនុងអាល់គួរអាន និង 
ស ុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ផងដដរ។  នរោេះអាល់គួរអាន    និង     
ស ុណណេះណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ជាមូលោា នរគឹេះ និងជាឱវទដដលតរមូវឲ្យ
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សាសនិកអុ៊ីសាល មសិកាដសវងយល់  ឲ្យសុ៊ីជនរៅនិងអនុវតតតាមចាប់
រគឹេះទាំងព៊ីរននេះ។  នោយដឡក រគប់ទនងវើទាំងឡាយដដលផទុយនឹង 
អាល់គួរអាន  និងស ុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់ គឺរតូវចាត់ទុកជា
នមឃៈ នហើយនយើងពុាំរតូវអនុវតតតាមទនងវើអកុសលទាំងននាេះនឡើយ 
នលើសព៊ីននេះនៅនទៀត អនកដដលបកស្សាយចាប់ចាាំបាច់រតូវមនភាព
នសាម េះរតង់ របកាន់នូវជាំហរសចចភាពចាំនោេះអល់នឡាេះ រតូវសុាំជាំនួយព៊ី
រទង់ចាំនោេះនរឿងនហតុទាំងឡាយដដលខលួនបាន និងកាំពុងជួបរបទេះ 
នហើយសុាំឲ្យរទង់របទននូវ ចាំនណេះដឹងដ៏សុរកឹត ចនមលើយរតឹមរតូវ
តាមការនរបៀនរបនៅរបស់រទង់។ 
កតាត ចាាំបាច់មួយនទៀត គឺឯកសារនយាង និងអណេះអាំណាងដ៏សុរកឹត
រតូវអនុនោមតាមអាល់គួរអាន និងស ុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់។ 
រតូវដសវងយល់ និងរេិះរករគប់មនធាបាយកនុងការស្សាវរជាវ នោយ
ដផអកនលើោកយនពចន៍ មតិ នយាបល់ ទសសនៈរបស់រកមុសាសនវទូិ    
អុ៊ីសាល ម នដើមប៊ីឲ្យយល់កាន់ដតចាស់ និងទូលាំទូោយ ទាំងអតថន័យ
ដដលមននៅកនុងអាល់គួរអាននិងស ុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់។ 
ជួនកាលមតិ និងទសសនៈរបស់រកមុសាសនវទូិអុ៊ីសាល មខលេះ ពុាំបានឆលុេះ
បញ្ហច ាំងទូលាំទូោយ ឬនផ្ដ តនលើបញ្ហា ទាំងននាេះនឡើយ ដតនបើពូកនគ
រតលប់នៅនមើលខលឹមសារកនុងអាល់គួរអាន និងស ុណណេះរបស់ណាព៊ីមូ
ហ្វាំម៉ា ត់វញិពួកនគចាស់ជានឃើញការបកស្សាយយា៉ាងនកាេះកាយអាំ 
ព៊ីបញ្ហា ទាំងននេះ។      ទាំងននេះគឺអាស្ស័យនៅនលើភាពនសាម េះរតង់ 
សចចភាព សមតថភាពយល់ដឹងរបស់អនកបកស្សាយចាប់សាសនាអុ៊ី
សាល មប៉ាុនណាណ េះ។ អនកបកស្សាយចាប់រតូវទទួលសាគ ល់ដដនសមតថភាព
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របស់ខលួន កនុងការបកស្សាយចាប់ចាំនោេះករណ៊ី ណាមួយដដលខលួនមិន
យល់ចាស់ និងស្សនពចស្សពិលននាេះមិនរតូវបកស្សាយទាំងរបថុយ
របថានននាេះនឡើយ។    
  មនអនកបកស្សាយចាប់ជានរចើនដដលមនការនធវសរបដហសបក
ស្សាយទាំងរបញាប់របញាល់មិនមននគ្នលការណ៍ជាក់ោក់។ 
ដូនចនេះនពលពួកគ្នត់រតលប់នៅនមើលខាងនរកាយវញិ នទើបនឃើញថា
ការបកស្សាយរបស់ពួកគ្នត់មនកាំហុសឆគងនរចើន និងមនការសាដ យ
នរកាយ។ នៅនពលណាអនកអាន អនកសិកា អនកសាដ ប់នមើលនៅនឃើញ
ថាអនកបកស្សាយននាេះនិយាយ និងនលើកនឡើងនោយមនអាំណេះ
អាំណាងចាស់ោស់ មននហតុផល និងមនការរបឹងដរបងសវេះដសវង
កនុងការបកស្សាយនលើបញ្ហា អវ៊ីមួយននាេះនគនឹងមនទាំនុកចិតត និងមន
ការនជឿជាក់ចាំនោេះការបកស្សាយរបស់ពួកគ្នត់។ ដតនបើអនកបក
ស្សាយននាេះមនភាពរបញាប់របញាល់ ខជេះខាជ យ មិនមនអាំណេះ
អាំណាងចាស់ោស់ និងគ្នម ននហតុផលនទននាេះ មនុសសទូនៅពិតជា
មិននជឿជាក់ចាំនោេះការបកស្សាយរបស់ពួកគ្នត់នឡើយ។   ដូនចនេះភាព
របញាប់របញាល់ និងការមនកាំហុសឆគងនរចើន ជាគុណវបិតតិដដលជា
រនាាំងររាំងខលួនឯង និងអនកដ៏នទព៊ីធ្លតុពិតននខលឹមសារដដលមននៅ
កនុងអាល់គួរអាន និងស ុណណេះរបស់ណាព៊ីមូហ្វាំម៉ា ត់។ 
 នយើងខ្ុាំសូមបួងសួង សុាំអាំព៊ីអល់នឡាេះជាមច ស់ សូមរទង់នមតាត
នរបាសរបទនដល់នយើងខ្ុាំ និងមិតតអនកអានទាំងឡាយ ទទួលបាននូវ
ពរជ័យការចងអុលបងាា ញនៅរកមគ្ន៌ា ដ៏រតឹមរតូវនិងសុចចរតិភាពទាំង
កនុងនោក និងបរនោក។ 
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 صشاطَ الوسلوُي وإخىاًٌا َهذٌَا أى تعالً هللا ًسأل
 والعول المىل هي وَشضاٍ َحبَ لوا َىفمٌا وأى الوسطمُن،

 أجوعُي وصحبَ آلَ وعلً هحوذ ًبٌُا علً وسلن هللا وصلً
 .العالوُي سب هلل الحوذ دعىاًا وآخش
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