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ការកសាងអត្តសញ្ញាណឥសាាម 

ការឡកាតសរឡសើរសស្ាប់្អល់ឡ ោះ(1) សូមពរជ័យនងិសិរ ើសួសដើានឡលើ  
រ៉ា សូលុឡ ោះ(2),  
ប្នាា ប់្ពើឡនោះ !  

ឡយើងសុំឡៅអល់ឡ ោះ(1) ជាប្ថម សូមឡោក្ឡមត្តា សឡស្មចឡសចក្ដើ
សងឃមឹ និង ការស្សឡមើស្សមម ដ៏លអរប្ស់អនក្អាន។ មិនខ្វោះឡេ ឡោក្ជាអនក្
ស្ដដ ប់្ ឡយើងជាអនក្អាន, ឡោក្ជាអនក្អាន ឡយើងជាអនក្សរឡសរ។ ឡៅក្នុងឡនោះ 
គឺជាជំហានសក្មមភាពដបូំ្ង ឡដើមបើសឡស្មចឲ្យបាននូវការស្សឡមើស្សមមដ៏លអ
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(1)  អានថា ស ុប្ហាណាហ ូវ៉ាត្តអា  = ដម៏ហាកិ្តាិគុណ និង ឧតដុងគឧតដម  
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(2)  រ៉ាស ូលុលឡ ោះ = អនក្នាសំ្ដសនារប្សអ់លឡ់ ោះមក្ជូនមនុសសជាតិ  



ឡនោះ។ ជំហានដបូំ្ងដដលឡយើងានប្ណំង គឺការឡ្វើឲ្យបាននូវឡសចក្ដើ
សឡស្មចរប្ស់អនក្អានក្នុងការស្ដា ប្នាសស្ាប់្បុ្គគលាន ក់្ៗ នូវអតាសញ្ញា ណ
ឥស្ដា មដដលស្ប្ក្ប្ឡោយថាមពលនិងលេធភាព ក្នុងការដរក្ពុនឡសចក្ដើ
លំបាក្ ពិឡសសឡៅក្នុងអាយុដដលនាជំើវតិឡៅកាន់ភាពចណំាននងិស្ប្ថុយ
ស្ប្ថាន។ ឡោក្អនក្សុេធដតានលេធភាព ត្តមការអនុញ្ញា តរប្ស់អល់ឡ ោះ 
ឡៅឡលើការរឡំោោះខ្ាួនឲ្យផុតពើឡសចក្ដើឡអៀនខ្មម ស់និងភាពស្ដា ក់្ឡសាើរ។ 

អល់ឡ ោះ(1)បានឡលើក្ឡ ើងថា ៖ 

 -ពួក្អនក្ជាសហគមន៍ដល៏អ ឡគស្ប្សូស្តមក្សស្ាប់្មនុសសទងំ យ។  
ពួក្អនក្ប្ង្គគ ប់្ឲ្យឡ្វើលអ ហាមពើអាស្ក្ក់្ ឡហើយពួក្អនក្ឡជឿអល់ឡ ោះឡេៀត(3)។ 

-ពួក្ឡគឡៅេើណា ក៏្ស្តូវរងនូវភាពអាា៉ា ស់ដដរ លុោះស្ត្ត(ស្ប្កាន់ខ្មា ប់្)
នឹងមខ្សមួយពើអល់ឡ ោះ ឡហើយនិងដខ្សមួយពើមនុសស (4)។  

-ស្គប់្រូប្ក្នុ ងចំឡណាមពកួ្អនក្ ឡយើងបានប្ឡងកើតឲ្យានាគ៌ា (យុេធ
ស្ដស្រសា) និង ក្មមវ ិ្ ើ(យុេធវ ិ្ ើ) )5(។ 

សូមឡោក្អនក្អនុញ្ញា ត ឲ្យឡយើងបានចូលរមួផ្ទា ល់ជាមយួឡោក្អនក្ 
ក្នុងការអ្បិ្ាយសដើពើប្េពិឡស្ដ្ន៍ខ្ាោះៗ សស្ាប់្ការស្ដា ប្នាអតាសញ្ញា ណ
ឥស្ដា ម។ ខ្្ុ ំឡជឿជាក់្ថា មនុសសស្គប់្រូប្សុេធដតានប្ណំងចង់ឲ្យខ្ាួនានការ

                                                           

 ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٺ )  - 3 

 ( آل عمران)  (    ڃ

 ( )آل عمران(ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       ھ) - 4 

 ) المائدة (  (  ۆ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں) - 5 



បុ្ិនស្ប្សប់្ ឡៅក្នុងប្ចចុប្បនន និងអនាគត មនជើវតិរប្ស់ខ្ាួន។ ជនមុសាិមចង់  
ឲ្យខ្ាួនានលេធភាពឡលើការថាងឹដថាង និង ស្ដា ប្នា ឡៅឡលើចរនាប្ើ គឺ  ៖  

១. ការបុ្ិនស្ប្សប់្ឡៅក្នុងេំនាក់្េនំងជាមួយអល់ឡ ោះ(1) 
២. ការបុ្ិនស្ប្សប់្ឡៅក្នុងការស្ដា ប្នាអតាសញ្ញា ណផ្ទា ល់ខ្ាួន ក្នុងស្គប់្
ដផនក្ មនប្ញ្ញា ញាណ មឡនាសឡចចតនា រងកាយ និង 

៣. ការបុ្ិនស្ប្សប់្ឡៅក្នុងេំនាក់្េនំងដផនក្ខ្មងសងគម។  

ដូចដដលឡោក្អនក្ធ្លា ប់្ក្ត់សាគ ល់ថា ការស្ដា ប្នាអតាសញ្ញា ណពុំ
ដមនឡៅក្នុងចរនាដតមួយឡនាោះឡេ, ការពិតឡៅក្នុងចរនាមូយចំនួន ឡដើមបើឲ្យ
កាា យជាបុ្គគលឥស្ដា មាន ក់្ដ៏សុស្ក្ឹតដដលឡគអាចឡជឿជាក់្ឡៅឡលើខ្ាួនបាន។  

ចរន្តទមីយួ ដដលទក់្េងនឹងអល់ឡ ោះ(6) គឺអនក្ចបំាច់ឡ្វើឲ្យ
ខ្ាួនបានជិតអល់ឡ ោះ(1) ដដលជាអនក្ផដល់ក្ំឡណើ តឲ្យអនក្ ត្តមរយៈអំឡពើ
លអដដលធ្លនាឲ្យមនុសសេេួលបាននូវឡសចក្ដើឡស្ដមនសស អាណិតស្ស ញ់ 
និងឡជាគជ័យពើឋានសួគ៌ា រប្ស់អល់ឡ ោះ(1)។   ជួនកាល ឡយើងអាច
សឡងេប្ជូនអនក្អាន នូវការបុ្និស្ប្សប់្ដ៏ក្ំពូលជាមយួនឹងអល់ឡ ោះជាាច ស់ 
ឡៅក្នុងសមដើអាពើហូមរ ៉ាឡរ៉ា ោះ(7) ថា ណាពើ(8) បានានស្ប្ស្ដសន៍ថា៖          
(អល់ឡ ោះបាននិយាយថា៖ អនក្ណាស្ប្ឆងំនឹងឡយើងជាអនក្គពំារ ឡយើង
អនុញ្ញា តឲ្យានសស្រង្គគ មជាមយួអនក្ឡនាោះ, ឡសវក្ៈរប្ស់ឡយើងមិនអាចនាខំ្ាួ ន
មក្ជិតឡយើងឡោយស្ប្ការណាដដលជាេើស្ស ញ់រប្ស់ឡយើង ជាជាងអវើ
ដដលឡយើងបានោក់្កាតពវកិ្ចចឡៅឡលើខ្ាួ នឡនាោះឡេ, ជានិចចកាលឡសវក្ៈរប្ស់
                                                           
(6)  អានថា “អាហសហាវ៉ាចល ់” ាននយ័ថា “ឡោក្ដព៏ោនុពល និងឧតដុងគឧតដម” 
(7) អានថា “រ ៉ាឌើយ៉ាលឡ់ ហ ូអានហ់ ូ” ាននយ័ថា “អលឡ់ ោះឡស្ដមនសសនឹងគត”់   
(8) អានថា “រ ៉ាឌើយ៉ាលឡ់ ហ ូអានហ់ ូ” ាននយ័ថា “អលឡ់ ោះឡស្ដមនសសនឹងគត”់   



ឡយើងដតងដតខិ្តខ្ាួ នមក្ជិតឡយើង ឡោយស្ដរេឡងវើប្នាា ប់្ប្នសរំហូតដល់ឡយើង 
ស្ស ញ់ឡពញចិតា។ កាលណាឡយើងបានស្ស ញ់ឡពញចិតាគត់ គឺឡយើងជា
ការឭរប្ស់គត់ដដលគត់ឭ, ជាការឡ ើញរប្ស់គត់ដដលគត់ឡ ើញ, ជាមដ
រប្ស់គត់ដដលគត់ោមដឡនាោះ, ជាឡជើងរប្ស់គត់ដដលគត់ឡដើរនឹងឡជើង
ឡនាោះ។ ជាការពិតណាស់ ស្ប្ឡសើនឡប្ើគត់សុំពើឡយើង    ឡយើងនឹងឲ្យគត់, ឡប្ើ
គត់សុំស្ជក្ឡកានពើឡយើង ឡយើងនឹងឲ្យគត់ស្ជក្)9(។  

បានរ៉ាយរ៉ា ប់្ឡោយពូខ្មរ ើឡលខ្៦៥០២។  

អនក្ានប្ំណងចង់កាា យជាាច ស់មនអតាសញ្ញា ណឥស្ដា ម ដដលរងឹា ំ
ានលេធភាពឡៅឡលើការដរក្ពុក្ឡសចក្ដើលំបាក់្លំប្និទងំ យ។ អនក្មិន
អាចឡ្វើឡៅបានឡេ លុោះស្ត្តដតឡោយស្ដរការខ្ិតជិតឡៅអល់ឡ ោះ ត្តមរយៈ
ការដថរក្ានូវអវើដដលាច ស់រប្ស់អនក្ស្ស ញ់ឡពញចិតា ឡនាោះគឺការប្ំឡពញ
កាតពវក្ចិចទងំ យ ឡស្កាយមក្ ឡផដើមឡឆព ោះឡៅកាន់អំឡពើប្នាា ប់្ប្នសឡំផសងៗ 
ឡពលមថៃនងិឡពលយប់្ ឡដើមបើអនក្នងឹេេលួបាននូវការអាណិតស្ស ញ់
រប្ស់អល់ឡ ោះ ឡសចក្ដើមថាថនូរ សុភមងគល។ ឡៅឡពលដដលអនក្ានឡៅឡលើ
ក្ស្មិតឡនោះឡហើយ, ឡោក្ិយន៍ងិប្រឡោក្ នឹងានក្នុងមដរប្ស់អនក្។ ឡៅក្នុង
ចរនាេំនាក់្េំនងជាមួយអល់ឡ ោះ អនក្ស្តូវឡជៀសវងពើអវើដដលាច ស់រប្ស់អនក្
មិនឡពញចតិា, ឡោយការឡ្វើឲ្យរ ើក្ចឡស្មើនឡៅកាន់ការប្ឡងកើនចំឡណោះដងឹខ្មង
ផាូវ្ម៌ារប្ស់ស្ដសនាឥស្ដា ម ដដលជួយឲ្យអនក្យល់ពើស្ដសនារប្ស់អនក្។ 
ឡហើយឡរឿងឡនោះ ត្តមរយៈការអានអតាប្េដដលានស្ប្ឡយាជន៍ ាន៖ ខ្ាឹម

                                                           

قال:"من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ إن هللا تعالى  ) قال النبي  - 9 

عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، 

 ( ولئن استعاذني ألعيذنهورجله التي يمشي بها، ولئن سألني ألعطينه، 



ស្ដរឡដើម ឬ ខ្ាឹមស្ដរអ្ិប្ាយ មនឡគលជំឡនឿ  ចាប់្គតិយុតា ិ ស្ប្ស្ដសន៍
ណាពើមហាាំ៉ា ត់(8) និង អតាប្េអតាក្ថាអាល់គួរអានុលការ ើម.... ។ល។ 

ចរន្តទពីរី  ដដលប្៉ាោះពាល់ដល់ខ្ាួនអនក្ គឺការបុ្ិនស្ប្សប់្រប្ស់អនក្ឡៅ
ក្នុងការស្ដា ប្នាលក្េណសមបតាិរប្ស់អនក្ផ្ទា ល់។ ក្រណើ ឡនោះានវស័ិយមួយ
ចំនួន ដដលឡយើងនឹងពាយាមឡរៀប្រប់្ជូនអនក្នូវរូប្មនាខ្ាោះៗ។ អវើដដលអនក្
នឹងជួប្ស្ប្េោះឡោយពិស្ដដ រឡនាោះ គឺការពាយាមក្នុងការសកិ្ា ហវកឹ្ហាត់ 
និងដក្ពិឡស្ដ្ន៍រប្ស់អនក្ ឡៅក្នុងជើវតិរស់ឡៅក្នុងសងគមរប្ស់អនក្ផ្ទា ល់ ។  

តឡៅឡនោះ ឡយើងសូមជូនឡោក្អនក្អាន នូវគំនតិខ្ាោះៗ ដូចតឡៅ៖  
១.  ឡជាគជ័យ ជាការបុ្ិនស្ប្សប់្។ ពុំដមនជាអំឡណាយឡេ។ ឡនោះគឺជា 

ឧទហរណ៍មួយរប្ស់វប្ប្ម៌ាមនការដឹក្នា ំដដលាន ក់្ៗមនអនក្អានដដលាន
ចំណង់ចណូំលចិតាក្នុងឡរឿងឡនោះ សុេធដតានលេធភាពក្នុងការឡរៀនសូស្តពើវ។  

២.  ពួក្អនក្ដដលឡជាគជ័យយល់ថា វសនារប្ស់ពួក្ឡគ គឺឡោយ
ស្ដរមូលឡហតុមនឡជាគជ័យរប្ស់ពួក្ឡគ។ រ ើឯពួក្អនក្ដដលប្រជ័យ ពួក្ឡគ
យល់ឡ ើញថា ប្រជ័យរប្ស់ពួក្ឡគ គឺឡោយស្ដរវសនារប្ស់ពួក្ឡគ។ 

៣. ានជំឡនឿឡលើខ្ាួន គឺជាមូលោា នស្គឹោះមនរល់ឡជាគជ័យ និង ការ
ស្ប្តិប្តាចិំឡពាោះក្ិចចការ្ំឡ្ង ពុោះពាររល់ឧប្សគគ ឆ្ាងកាត់រល់ការលំបាក្។ 

៤. អនក្អាចស្ប្តិប្តានូិវអវើដដលអនក្ានប្ណំង កាលណាអនក្ស្តូវ
ការវយា៉ា ងខ្មា ងំ ឡហើយឡជាគជ័យនឹងបានមក្ដល់អនក្។ អល់ឡ ោះនឹងមនិ
ជួយអនក្ឡេ ដរប្ណាអនក្មិនទន់ានឆ្នាៈឡាោះមុត ក្នុងការជួយខ្ាួនឯង។ 

៥. ឡគមិនជបួ្ស្ប្េោះនឹងអវើមួយដដលានឡ ម្ ោះថាប្រជ័យឡេ ឡោយ
ឡហតុថា ប្រជ័យដដលវប្ង្គា ញ គឺវបានប្ងកប់្ឡៅក្នុងឡនាោះ នូវឡជាគជ័យ ។ 

៦. អនក្ស្តូវេេលួខុ្សស្តូវ ឡៅរល់កាលៈឡេសៈ។ 



៧. ការផដួចឡផដើមគំនិតឡៅរក្ឱកាស គឺជាឱកាស។ 
៨. ឡជាគជ័យដ៏្ំឡ្ង គឺលេធផលយក្លំនាកំារស្ប្តិប្តាតូិចត្តច។  
៩. ឡសចក្ដើស្បាថាន រប្ស់អនក្ ដូចជាសណំង់រប្ស់អនក្, ឡសចក្ដើស្បាថាន

បានមដងមួយៗ, ដូចដដលអនក្ក្សង់សណំង់រប្ស់អនក្ មដងថមមួយដុំៗ។ 
១០. គម នអនក្ណាាន ក់្អាចឡោតរលំងក្ំពូលភនំដតមួយដងបានឡេ។ 
១១. ការស្ប្ក្ប្វជិាា ជើវៈដដលានឡៅពើមុខ្អនក្ គឺជាការសក្ដិសម។ 

ជាេូឡៅ អនក្ចបំាច់ស្តូវស្ដា ប្នាខ្ាួនអនក្ផ្ទា ល់ឡៅកាន់ការពុោះពារដ៏្ំ
ឡ្ង ឡហើយអនក្ស្តូវចងចថំា ៖  

ជនដដលញឡញើតការឡ ើងភន ំជនឡនាោះស្តូវរស់ក្នុងរឡដដ ជាឡរៀងរហូត។ 

ឡជាគជ័យនងឹភាពអស្ដច រយ ពុំដមនបានមក្ឡោយការសស្ាក្កាយឡេ, 
ក៏្ប្៉ាុដនាភាពអស្ដច រយបានមក្ពើអវើ? ឡនោះជាសណួំរដដលអនក្ស្បាថាន ចង់សួរ។ 
ប្ញ្ញា  គឺជំនាន់យុវជនចបំាច់ស្តូវអស្ដច រយនងិឡជាគជ័យ ក៏្ប្៉ាុដនាឡដើមបើភាា ប់្
ក្រណើ ឡនោះ អនក្មនិទន់ក្ណំត់យា៉ា ងចាស់ថា អំណឹោះតឡៅស្តូវឋតិឡៅក្នុង
ចរនាណាមយួ? ឡតើស្តូវឡៅក្នុងការឡចោះដឹងស្ដសនា? ឬឡៅក្នុងចំឡណោះ    
ឯក្ឡេសណាមយួ? ឬមួយឡៅក្នុងឡផសងពើឡនោះ.....? 

ឡដើមបើឡឆ្ាើយសណួំរឡនោះ ឡយើងសូមសួរខ្ាួនអនក្ផ្ទា ល់ថាៈ ឡតើលេធភាព
រប្ស់អនក្ គឺអវើខ្ាោះ? ឡស្កាយមក្ ឡេើប្អាចក្ណំត់បាននូវចរនាដដលសក្ដិសម
នឹងអនក្។ ចប់្ឡផដើមពើចណុំចឡនោះឡហើយ ដដលអនក្ស្តូវក្ស្ដងជើវតិត្តម       
ឯក្ឡេសរប្ស់អនក្ ដដលអនក្ស្តូវឡស្ប្ើឯក្ឡេសឡនាោះប្ិេចឡនាា ោះស្ប្ឡហាងដដល
អនក្មិនទន់បានប្ិេ ! ពុំដមនឡោយស្ដរការគម នឡផសងឡៅក្នុងឯក្ឡេសរប្ស់
អនក្ឡនាោះឡេ ! ឡលើសពើឡនោះឡៅឡេៀត គឺឡោយស្ដរមូលឡហតុមនការគម នការ
ស្ដា ត់ជំនាញ និង គម នមហចិឆត្ត រប្ស់អនក្ឡលើការកាា យខ្ាួនជាគំរូមនស្ដន មដឯក្



ដដលស្តូវបានឡគឡ្វើត្តម ក្នុងក្រណើ ដដលខ្ាួនអនក្ជាសាជកិ្ាន ក់្ ឡដើមបើឲ្យ
ខ្ាួនអនក្បានកាា យជាគំរូមួយសស្ាប់្អតាសញ្ញា ណឥស្ដា ម ដ៏សុស្ក្ឹតដដលអនក្
អាចឡ្វើឲ្យអនក្ឡផសងានការចប់្អារមមណ៍ ពើក្នុងចំឡណាមមនការចប់្យក្
តមមារប្ស់អនក្ដដលជាស្ដន មដឯក្។ ដូចគន ឡនោះដដរ ឡោយស្ដរភាពអស្ដច រយ
រប្ស់អនក្ ដផនក្ខ្មងការស្ប្ក្ប្មុខ្ង្គរ និង វជិាា ជើវៈ។    

ចរន្តទបី ី  ដដលទក់្េងជាមួយអនក្ដមេៈ ណាពើ(8) បានាន
ស្ប្ស្ដសន៍ថា៖  
មនុសសជាេើស្ស ញ់ប្ំផុតរប្ស់អល់ឡ ោះ គឺមនុសសដដលានស្ប្ឡយាជន៍
ប្ំផុតចំឡពាោះមនុសសទងំ យ។ អំឡពើជាេើស្ស ញ៉ាប្ផុំតរប្ស់អល់ឡ ោះ គឺ
ឡសចក្ដើសប្ាយ ដដលអនក្ប្ចចូ លឡសចក្ដើសប្ាយឡនាោះឡៅឡលើជនមុសាិម, ឬ
អនក្ប្ក្ឡសចក្ដើេុក្េឡចញពើជនមុសាិម, ឬអនក្សងប្ណុំលជសួជនមុសាិម, ជា
ការពិតណាស់ ឡយើងឡ្វើដឡំណើ រឡដើមបើឡសចក្ដើស្តូវការណាមួយរប្ស់ប្ងប្អូ ន
ឡយើងជាមុសាិម វជាេើស្ស ញ់ប្ំផុតចំឡពាោះឡយើង ជាងក្រណើ ដដលឡយើង  
ស្ដន ក់្សូស្ត្ម៌ាឡៅក្នុ ងា៉ា សាិេឡយើងឡនោះ មួយដខ្)10(។  
បានពិនតិយថាស្តឹមស្តូវឡោយអាល់ពាា នើ ឡៅក្នុងដខ្សស្ដឡហោះ (៩០៦)។  

បងបអនូ្មសុលិម ! ស្តូវពាយាមជានិចចក្នុងការស្បាស្ស័យជាមួយអនក្
ដមេ។ វជាការសនិេធស្ដន ល ឡហើយេេលួបាននូវការសនិេធស្ដន ល។ វមិនលអឡេ 
ចំឡពាោះអនក្ដដលគម នការសនិេធស្ដន ល ឡហើយមិនេេួលបាននូវការសនិេធស្ដន ល។ 
ខ្មងឡស្កាមឡនោះជារូប្មនាខ្ាោះ សស្ាប់្ការរប់្អានយា៉ា ងលអជាមួយអនក្ដមេ៖  

                                                           

أحب الناس إلى هللا أنفعهم للناس، وأحب األعمال إلى هللا عز وجل  ) :النبي قال  - 10 
سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، 

 ( .وألن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إليَّ من أن أعتكف في مسجدي هذا شهراً 



១. ស្តូវសស្មប្សស្មួល នូវអវើដដលានរវងអនក្ជាមួយអល់ឡ ោះ        
អល់ឡ ោះពិតជានឹងសស្មប្សស្មួលនូវអវើដដលានរវងអនក្ជាមួយអនក្ដមេ 

២. ស្តូវផដល់ការឡគរពចំឡពាោះអនក្ដដលស្ដគ ល់និងអនក្ដដលមិនស្ដគ ល់។ 
៣. ស្តូវញញឹមជានិចច (សូមកុ្ឡំមើលង្គយអំឡពើលអណាមួយឲ្យឡស្ដោះ  

សូមបើអនក្រក់្ទក់្នឹងប្ងប្អូ នអនក្ឡោយេឹក្មុខ្ដស៏្សស់ស្ស្ដយ (11))។ 
(ញញឹមរប្ស់អនក្ឡៅចំឡពាោះមុខ្ប្ងប្អូ នអនក្ គឺជាការប្រចិច គទនមួយ (12))។ 

៤. ស្តូវរប់្អានមនុសសដដលអនក្ចង់ឲ្យពួក្ឡគរប់្អានអនក្។ (ាន ក់្ៗ
មនពួក្អនក្មិនទន់ានជឡំនឿឡេ លុោះស្ត្តដតឡពញចិតាឲ្យប្ងប្អូ នខ្ាួ នាន នូវអវើ
ដដលខ្ាួ នឡពញចិតាឲ្យខ្ាួ នាន (13))។ 

៥. ស្តូវផដល់ឡហតុផលជូនអនក្ដមេនូវឡជាគជ័យរប្ស់ពកួ្ឡគ។ 
៦. ស្តូវេុក្ឲ្យភាគើាេ ងឡេៀត គិតថាគំនិត គឺជាគនំិតរប្ស់គត់។ 
៧. ស្តូវឡៅឡសៃៀម... រចួស្តូវឡៅឡសៃៀម.. រមួសឹមនិយាយ..! 
៨. ស្តូវេន់ភាន់ អនក្នងឹកាា យជាអនក្ថកុ ំឡថកើង។ (កុ្សលមិនឡសមើគន ឡេ 

ឡហើយអកុ្សលក៏្មិនឡសមើគន ដដរ។ ចូរអនក្រុញស្ចនឡោយអវើដដលលអប្ំផុត។ 
ស្ប្សិនឡប្ើក្រណើ ដដលានរវងអនក្ជាមួយនឹងអនក្ាេ ងឡេៀតជាសស្តូវនឹងគន  
ចូរអនក្ចត់េុក្ថា ឡគគឺជាមិតាដជិ៏តសនិេធប្ំផុត (14))។  

                                                           

 .) ال تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق(. قال النبي  - 11 

 () تبسمك بوجه أخيك صدقة قال النبي  - 12 

 .( ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه مايحبه لنفسه ) قال النبي  - 13 

ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ     کژ  ژ  ڑ   ڑ   ک )قال تعالى  - 14 

   ) فصلت( ( ڳ           ڱ  ڱ  ڱ



៩. ខ្ាួនអនក្មិនបានដឹងឡេថា ឡហតុឡមដចបានជាកុ្ហក្។ ត្តមផាូវមួយ
ដដលមិនដឹងខ្ាួន ខ្ាួនអនក្បាននាគំំនិត និង មនសកិាររប្ស់អនក្ឡផារឡចញពើ
សក្មមភាពដដលអនក្ក្ពុំងត្តងំឡៅ។  

១០. ស្តូវេាា ប់្ពនិិតយឡមើលឡៅដភនក្មនុសស ឡោយផ្ទា ល់។ 
១១. ស្តូវពាយាមថា អរគុណចំឡពាោះជនដដលបានប្ំឡពញជូនអនក្នូវ

ឡសវក្មមណាមួយ។ ឡាេនភាពឡៅក្នុងខ្ាួនជនឡនាោះ បានដិតអារមមណ៍
ចំឡពាោះឡសវក្មមឡនាោះ។ 

១២. ស្តូវេេួលស្ដគ ល់ក្ហុំសរប្ស់អនក្ ឡហើយស្តូវសុំឡទស កាលណា
ការង្គរឡនាោះចបំាច់ស្តូវសំុឡទស។ 

ប្បយិមតិ្តជាទបី្សាឡាញ ់រាបអ់ាន្ ! 
ជួនកាល ត្តមចឡមាើយដ៏ខ្ាើឡនោះ ឡយើងមិនអាចនឹងប្ស្រញ្ញា ប្ត្តមចឡមាើយ

មួយដដលអាចពាបាលចំឡពាោះអវើដដលអនក្សួរឡដញឡោលឡនាោះបានឡេ ក៏្ប្៉ាុដនា
ឡយើងបានស្ដក្លបង ឡោយខ្ិតខ្ំោក់្ជូនឡោក្អនក្នូវជហំាន និងគំនិត
មួយចំនួន ដដលឡយើងឡជឿជាក់្ថា វជាស្ដរៈសំខ្មន់ ឡៅក្នុងការស្ដា ប្នា     
អតាសញ្ញា ណបុ្គគលមនុសសណាាន ក់្ដដលប្ណំងចង់ឲ្យខ្ាួនានឡជាគជ័យ។ 
ឡហើយការខ្ិតខ្ំដ៏្ំឡ្ងជាងឡនាោះ គឺានឡសសសល់ពើឡនោះ ឡៅឡលើខ្ាួនអនក្
ផ្ទា ល់ ឡពាលគឺឡៅក្នុងការដសវងឡោយខ្មា ប់្ខ្ាួនរប្ស់អនក្។  

អល់ឡ ោះដដលឡយើងដតងប្ងួសួងសុឲំ្យដភនក្រប្ស់អនក្ សឡស្មចបាននូវ
ឡសចក្ដើស្បាថាន រប្ស់អនក្។  

សូមស្ដន មដមនអតាប្េឡនោះ បានកាា យជាអតាស្ប្ឡយាជន៍ ចំឡពាោះអនក្អាន 
ទងំដផនក្ខ្មងស្ដម រតើ និង ជំឡនឿ ឡស្កាមការឧប្តាមភ ពើអល់ឡ ោះ(1)។ 


