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  )األحزاب( رەتۆس تەفسیری

 ( 11) وانـــــــــــــــــەی

 

فِقُونَ  يَقُولُ  َوإِذ  : )) دەفەرمووێت گەورە خوای ا مََّرض   قُلُوبِِهم فِى َوٱلَِّذينَ  ٱل ُمنََٰ ُ  َوَعَدنَا مَّ ا إِّلَّ  َوَرُسوولُەُ    ٱّللَّ ((  ُغوُرورا

 [ . ١٢:  األحزاب] 

 پێغەموەەرەکەی و خووا بەلێنو :  ئەيانوت بوو نەخۆش دڵیان ئەوانەش و دووڕووەکان کاتەی ئەو بێنە بیر:  واتە

 .  نەبوو تر ھیچ  ، وبوو تاندن ەخەل بۆ تەنها

 

فِقُونَ  يَقُولُ  َوإِذ  : )) "  دەفەرمووێت (الەیان فتح) خاوەن  :  وتوراوە وە ، تۆگو وای (قشویر بون معتب) واتە"  ٱل ُمنََٰ

وَرض   قُلُووبِِهم فِوى َوٱلَّوِذينَ "  ، گووت وايوان ھاوەاڵن  و (أب  بن عەدەللا)  ، ھەبووو دڵیوان دوو و گوموان ئەوانە"  مَّ

 دەخسوتنە گومانیوان و ڕادەکێشوا خۆيان ّلی بۆ دووڕووەکان و نەبوو زانستیان بوون کەسانێک ئەوانە:  وتراوە

ووا"  ، دڵیووان نوواو ُ  َوَعووَدنَا مَّ              ، ڕۆم و فووار  کردنوو  تووح ەفوو يووان سووەرکەوتن لە خوووا بەلێنوو  کوووا"   َوَرُسووولُەُ    ٱّللَّ

 نوزيەەی وت وتەيوان ئەم ئەوانەی ، نەبێوت خەلەتانودنڵھە و پووو  وتەی نها توە نەبووو تر ھیچ "  غرورا إّل" 

.... (( ، گومانەکان بە و دووڕوو لە دەبوون پیاو حەفتا
١

  

 

 :  ئــــایـــــەتــــە ئـــــەم ســــــــوودەکانی

 

 و خووووا لە دان تەشوووەرە و توووانە بە دەکەن قسوووە و دەقوووۆزنەوە خۆيوووان بوووۆ ھەڵ دووڕووەکوووان //یەکەم سووووودی

 .  چاکسازيیە نەک گرتنە ڕەخنە پیشەيان وە ، ئیمانداران و پێغەمەەر

 سووەرکەوتن  کوووا دەلووێن و دەدەن نەتنسووو و قورئووان لە تەشووەرە و تووانە بەردەوام ئێسووتاش ئەوانەی بووۆيە ھەر

 ڕاسوت بەڵێنەکوان  و وەعود و ، ەبوايو ڕاسوت ديونە ئەم ئەگەر ،دەبێوت دەسوت ژێر موسڵمان تاکەی! ؟ مانانڵموس

 .  نەدەبوو شێوەيە بەم موسڵمان حاڵ  ەبواي

 و المووویمنین فتنووووا الوووذين ٳن: ))  دەفەرمووێوووت گەورە خووووای پێشووووو مەتەکوووانیمئو ناخۆشوووی ەە سوووەەارەت

 :  ھەيە وتە سێ.....((  المیمنات

 

 . دينیان لەسەر ّلدا ئیماندارانیان ئەوانەی: واتە دينهم، عن صدوھم يٲ((  فتنوا))  دەلێن زانا ھەندێک :یەکەم

 .  ئاگر بە سووتاند ئیمانداريان ئەوانەی بێگومان:  واتە ، بالنار حرقوھم يٲ دەلێن زانا ھەندێک : دووەم

 فوو ن فووتن:  دەلووێن عەرەب ئوواگر، بە سووووتانديان: واتە)) :دەفەرمووێووت (بێووت لووێ خوووای ڕەحمەتوو ) قرطەوو 

 ، الشویاان لكکذ و ، الفتان:  الصائغ يسم  و ، مفتون ودينار ، جودتە لینظر ، النار ٲدخلە ٳذا:  والدينار الدرھم

......(( ، محرقة فضة:  ٲی ، فتین وورق
٢

  

 .  دەگرێتڵھە مانا ھەردوو کەواتە ، نین يەکتر پێچەوانەی مانا ھەردوو دەلێن زانا ھەندێک : سێیەم
                                                             

 ٣٠٠ ، ّلپەڕە ٥ج الەیان، فتح(  1
 ١۹٤ ّلپەڕە ،٢٢ج القران، ألحەام الجامع(  2
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 ئوايەت ڕاسوت وتەی: ))  دەفەرمووێوت دا (بروج) رەتۆس تەفسیری لە (بێت لێ خوای ڕەحمەت ) عثیمین ابن

 بەر و زيوواترە ئووێمە تێگەيشووتن  لە مانوواکەی قورئووان کە بووزانین ئەوە دەبێووت ئووێمە وە دەگرێت،ڵووھە مانووا ھەردوو

 ...... ، فراوانترە

 بەسووەر خووۆی دوژمنەکووان  گەورە خوووای کە ئەوەيە ئەويوو  تێوودايە ئامۆژگوواری و پەنوود ئووايەتە ئەم ھەروەھووا

 بەسووەر کوورد زاڵ و دەسووت اڵبووا کووافری ئەگەر نەبێووت غەريووب شووتێە  ى تووۆّل ، دەکووات زاڵ خووۆی دۆسووتان 

 لەمە گەورە خوووای نەبێووت غەريووب ى تووۆّل بوورد، ئابڕۆيووان وە و سووووتاند و کوشووت ئیمانووداريان ئیمانووداران،

 بۆيوان گەورە زۆر پاداشوتێە  دەبون ناخۆشو  تووشو  ئیماندارانەی ئەو تێیدايە، مەتێە حیە و داناوە حیەمەت 

 ....... ، ھەيە

 برسو  پیور و منواڵ وە دەبردرێوت، موال  و دەکوژرێوت و دەبردرێوت موسوڵمان ئوابڕۆی دەبێوت لێ گوێمان ئێمە

 بەسەر گەورە خوای کردنە ڵزا   ئەمە ەللا سەحان:  دەلێن ، دەگريێین دەبێت شت ھەندێک لە گوێمان دەکرێن،

 کردووە با  ئێمە بۆ نموونەی گەورە خوای براکەم، ئەی نەبێت سەير ّلت دەلێین ئێمە ؟ ھێناوە دا ئیمانداران 

 ، پلەيوانە بووونەوەی بەرز بۆ ئیماندار بەسەر کافر کردن  ڵزا ئەم ئايەتە، لەم وەک سووتاندووە ئیمانداريان کە

 ھەتوا دەبون خۆبواي  لە زيواتر کافرەکوان وە مواون، کە ئەوانەی بوۆ ئامۆژگواری دەبونە وە ، ّلدەچێوت تاوانیان وە

((  دەبات ناويان لە و دەيانگرێت گەورە خوای
١

 

 

 بقۆزنەوە ھەلێک کاتێک ھەر چونەە ، دووڕووەکان لە وەرگرتن حەزەر و ئامادەکردن خۆ // دووەم سوودی

 .  دەکەن ئیمانداران و ئیس م دژايەت  و دەکەن خۆيان قسەی
 

 ئوايەت  چەندين کە ، سەرکەوتن بە داوە ئیمانداران  بە بەڵێن  پێغەمەەرەکەی و گەورە خوای //سێیەم سوودی

 . ھاتوون ئاشەرا و ڕوون

ن یَا ال َحیَاةِ  فِي آَمنُوا َوالَِّذينَ  ُرُسلَنَا لَنَن ُصرُ  إِنَّا: )) دەفەرمووێت گەورە خوای مَ  الدُّ هَادُ  يَقُومُ  َويَو  َش   [ . ٥١: غافر]((  األ 

 بەسووەر دا دونیووا ژيووان  لە ، دەگوورين پشووتیان ھێنوواوە ئیمانیووان ئەوانەش و پەيامەەرانمووان ئووێمە گومووان بووێ:  واتە

 .  قیامەتی  ڕۆژی لە وە ، سەردەخەين ژمنانود

 

  ؟ سەرکەوتن ئوحد جەنگ  لە کافرەکان بۆچ  ئەی :ەلێت یەکێک لەوانەیە
 

  : ھەیە میاناڵوە دوو زانــــایـــــان //ماڵوە

 کورد، پێغەمەەريوان فەرموان  سوەرپێچ  چوونەە ان،موسوڵمان بوۆ سوزا  جۆرەکان  لە بوو جۆرێک ئەمەيان( ١)

ُ  َصَدقَُكمُ  َولَقَد  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ھەروەک َدهُ  ەللاَّ ونَهُم   إِذ   َوع  نِەِ  تَُحسُّ تُم   فَِشول تُم   إَِذا َحتَّى بِإِذ   فِوي َوتَنَواَزع 

رِ  َم  دِ  ِمن   َوَعَصی تُم   األ   [ .  ١٥٢:  عمران ال] .... ((  َماتحەون أََراُكم   َما بَع 

 

                                                             
 ٤٢٢ ّلپەڕە ،٦ج عثیمین، ابن تفسیر(  1



3 
 

 ديتنوو  پوواش ئیتوور دەسووتەەوت، ھەنوود  لەسووەر کێشووە بە بوووو و بوووون ّلواز و سسووت کوواتەی ئەو ھەتووا:  واتە

 و بۆسووە و کوورد پێغەمەەرتووان فەرمانەکووان  سووەرپێچ  داو ّلتووان بوووون، بەتەمووای کە توواّلنەکە و سووەرکەوتن

 .  انكەشێت ھەموو سەرئەنجام و کرد چۆڵ شاخەکانتان سەر کەمین 

 

 دەکەن شوەڕ و دەبن باي  خۆ لە سەرکەوتنیان بە چونەە بەات، لەناو کافرەکان تا ئەوەيە بۆ سەرخستنە ئەم( ٢)

            : دەفەرمووێووووت گەورە خوووووای ھەروەک ، انەموسووووڵمان بووووۆ سووووەرکەوتن دا کۆتوووواي  لە وە ان،موسووووڵمان دژی

صَ ))  ُ  َولِیَُمحِّ َحقَ  آَمنُوا الَِّذينَ  ەللاَّ   [ . ١٤١:  عمران ال] ((  ال َكافِِرينَ  َويَم 

 .  بەات لەناو کافرەکانی  و بدات بێژينگ لە ڕاستانە ەموسڵمان ئەو تا:  واتە
 

 تێگەيشوتن، و بیرکوردنەوە لە ننوی ژيور و کوورتە تێڕوانینیان دووڕوو کە گەيەڵبە ئايەتە ئەم//  چوارەم سوودی

 .  کراوە خەتم دڵیان وە و بوون دەرد تووش  و نەخۆشە دڵیان وە

 

 : دەلێن دڵ خەتمی ەە سەەارەت زانایان

 . دێت کافردا دڵ  بەسەر خەتم( ١)

 .  دێت دووڕووشدا دڵ  بەسەر خەتم( ٢) 

 . دێت یشداموسڵمان دڵ  بەسەر خەتم( ٣) 

 دەگوورێتەوە ھەنوودێە  موسووڵمان  ڵوود بەسووەر ماڵبە دەگوورێتەوە، ھەمووووی دووڕوو و کووافر دلوو  بەسووەر خەتووم 

 : دەکرێت خەتم یشموسڵمان دڵی کە گەڵەە تاوانەکەی، بەگوێرەی
 

دِ  أَبِي َعن  ( ١) ِريِّ  ال َجع  م  ِ  َرُسولَ  أَنَّ  الضَّ ُ  َصلَّى) ەللاَّ  طَەَوعَ  بِهَوا تَهَاُوناوا ُجَموع   ثَوَ  َ  تَوَر َ  َمون  : )  قَالَ  (َوَسلَّمَ  َعلَی ەِ  ەللاَّ

 ُ  .(  ١١٢٦)  ماجە وابن ،(  ١٣٦۹)  والنسائي ،(  ١٠٥٢)  داود وأبو ،(  ٥٠٠)  الترمذي رواه.(  قَل ەِەِ  َعلَى ەللاَّ

 .  دەکات خەتم دڵ  گەورە خوای ،ەەل تەم لە بەات تەرک جومعە سێ ھەرکەسێک:  واتە

 

ُ  َصلَّى) ەللاِ  َرُسولِ  َعن   ھَُري َرةَ  أَبِي َعن  ( ٢) َ  إَِذا الَعە دَ  إِنَّ : )  قَالَ  (َوَسلَّمَ  َعلَی ەِ  ەللاَّ اَأ تَوة   قَل ەِوەِ  فِوي نُِكتَوت   َخِایئَوةا  أَخ   نُك 

َداءُ  فَرَ  نََزعَ  ھُوَ  فَإَِذا ، َسو  تَغ  لُووَ  َحتَّوى فِیهَوا ِزيودَ  َعوادَ  َوإِن   ، قَل ەُەُ  ُسقِلَ  َوتَابَ  َواس  انُ  َوھُووَ  ، قَل ەَوەُ  تَع  ُ  َذَكورَ  الَّوِذي الورَّ      ەللاَّ

ِسەُونَ  َكانُوا َما قُلُوبِِهم   َعلَى َرانَ  بَل   َك َّ )   . األلەاني وحسَّنە ، صحیح حسن:  وقال ،(  ٣٣٣٤)  الترمذي رواه. (  يَك 

 و دەکووات تەوبە کاتێووک مبەاڵ ، دەبێووت دروسووت لەسووەر دڵوو  ڕەش خووالێە  دەکووات توواوان بەنوودە کاتێووک:  واتە

  دڵوو نەکوورد تەوبەی بوووو بەردەوام و توواوان سووەر گەڕاوە ئەگەر ، ّلدەچێووت ڕەشووە خووالە ئەم دەبێووتەوە پەشوویمان

:  کوردووە باسو  گەورە خوای ھەروەک(  ران)  دەلێن پێ  ئەمەيان ،دەبێت ڕەش ھەمووی ھەتا ،دادەپۆشرێت

ِسەُونَ  َكانُوا َما قُلُوبِِهم   َعلَى َرانَ  بَل   َك َّ ))   (( . يَك 
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 :  پۆلن چوار خەلک دەلێن زانایان

 

 .  کافر( ١)

 .  دووڕوو( ٢)

 .  تاوانەار  موسڵمان( ٣)

 . باش  موسڵمان( ٤)

 

 ھەموووی کوراوە خەتم دڵیان دووڕووەکان و کافر ، ھەيە تايەەت  دلێە  ھەريەکەيان و پۆلەن چوار ئەم خەلک

  موسڵمان دڵ  ماڵبە ، دەرناچێت لێ  کوفری تاريە  وە و ناوی ناچێتە ئیس م ڕووناک  گشت  شێوەيەک  بە ،

 وەک گرتۆتەوە ھەمووی  ڵد ھەيە وە ، گرتۆتەوە ھەندێە  کە دڵ ، خەتم بۆ تاوانەکەيەت  گوێرەی بە تاوانەار

 .  کوفر ناو چۆتە و بووە گومڕا وە و دووڕووەکان

 

 سەّلمەت و ساغ دڵ  و نەخۆش دڵ : جۆر دوو بۆ دەکرێت دابەش دڵ کە گەيەڵبە ئايەتە ئەم //پێنجەم سوودی

  ۆەڵبە دڵ، وەیکردنە پاک بە کردووە فەرمان  گەورە خوای ، ّلشە نەخۆش  لە ترسناکترە دڵ نەخۆش  ،

 خوای وە ، ناشیرين ڕەوشت  و تاوان و شیرک لە خەڵەە پاکەردنەوەی محمد ڕيسالەی سەرەک  مەبەست 

 بََعثَ  الَِّذي ھُوَ )) :  دەفەرمووێت گەورە خوای. خستووە حیەمەت و کتاب فێرکردن  پێ  پاکەردنەوەی گەورە

یِّینَ  فِي ُمِّ ن هُم   َرُسوّلا  األ  یِهم   آيَاتِەِ  َعلَی ِهم   يَت لُو مِّ َمةَ  ال ِكتَابَ  َويَُعلُِّمهُمُ  َويَُزكِّ  [ .  ٢:  الجمعة(( ]  َوال ِحك 

 [ . ٤:  المدثر(( ]  فَاَهِّر   َوثِیَابَكَ : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای
 

 ئەوان دوای ئەوانەی و پێشین قورئانى ڕاڤەکاران  زۆربەی:  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەت ) قیم ابن

 .  بەە خاوێن خۆت دڵ  واتە ، دڵە (ثیاب) بە مەبەست کە چوون ئەوە بۆ
 

 و شویرک لە سوەّلمەتە کە دڵەيە ئەو سوەّلمت و سواغ دڵ : ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەت ) قیم ابن

 لە بێت سەّلمەت ، تاڵدەسە و دونیا ويستن  خۆش و دانان بەگەورە خۆ و ڕەزيل  و حەسوودی و کینە و ڕق

 خووا خەبەری پوێچەوانەی گومانێوک ھەمووو لە بێت سەّلمەت وە ، خوا لە بخاتەوە دوورت  كە ئافاتێک ھەموو

 دابڕانێووک ھەموووو لە بێووت سووەّلمەت وە فەرمووان ، پووێچەوانەی شووەھوەتێک لەھەموووو بێووت سووەّلمەت وە بێووت،

  :شت پێنج لە دەەێت سەالمەت ھەتا ناەێت ساغ و ڕاست دڵێکی و ناەێت تەواو دڵ سەالمەتیلەخوا، ڕێتەداتە

 

 .  تەوحیدە ھەلوەشێنەرەوەی و پێچەوانە کە ،شیرک لە بێت سەّلمەت //یەکەم

 .  نەتەنسو پێچەوانەی کە ،بیدعە لە بێت سەّلمەت //دووەم

 .  فەرمانە پێچەوانەی کە ،شەھوەت لە بێت سەّلمەت //سێیەم

 .  زيەرە پێچەوانەی کە ،غەفلەت لە بێت سەّلمەت // چوارەم

 .  ئیخ سە پێچەوانەی کە ،ئارەزوو ھەواو لە بێت سەّلمەت // پێنجەم
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 ، ناھێن ژماردن لە تاک تاک ،دەگرێت لەخۆ جۆر چەند  ەشت پێنج ئەم لەژێر ، خوا لە دەبڕن دات شتە پێنج ئەم

 بۆ بدات ھیدايەت  کە بەات لەخوا داوا و ، پێويستییەکانیەت  لە و پێیەت  پێويست  زۆر مرۆڤ ئەوە لەبەر

 نییە بەسوودتر شتێک ھیچ وە ، بانگەوازيیە ئەم ئەندازەی بە نییە پێويست شتێە  ھیچ بەندە ، ڕاست ڕێگای

. (( ئەمە لە
١

  

 

 (بێت لێ خوای سەّلم ) پێغەمەەر حال  لە بەەوە ورد: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەت ) قیم ابن

فِر   اللَّهُمَّ ):  فەرمووی و ھات ّلشەی لە خوێن و دا لێیان قەومەکەی کاتێک ِمي اغ  لَُمونَ  َّل  فَإِنَّهُم   لِقَو    (. يَع 

 .  نازانن ئەوان چونەە بەە خۆش من قەومەکەی تاوان  لە ەللا يا:  واتە

 بەرامەەر مامەلەيان گەورەي  و خراپ  بەرامەەر باش  و چاکە وەک حالەتە لەم ،وت وشەی چوار ئەم چۆن

 :  (؟بێت لێ خوای سەّلم ) پێغەمەەر

 .  کرد عەفو ئەوانەی // یەکەم

 .  کرد بۆيان بوون  خۆش لێ داوای // دووەم

 .  نازانن کە ھێناوە بۆيان عوزری // سێیەم

 ھەروەک ، بە خۆش من قەومەکەی لە:  دەلێت چونەە ئەوان، بەرامەەر پێغەمەەر بەزەي  و سۆز // چوارەم

 و منە خزمەتەاری ئەمە و منە کوڕی ئەمە دەلێت و دەکات ّلی لە شەفاعەت کەسێک کاتێک ێكپیاو چۆن

. (( بیەەخشە و منە ھاوڕێ  ئەمە
٢

  
 

 زۆربەيوان ئەوەيە کێشە بدات، ھیدايەتمان خوا ،بووە کەم زۆر سەّلمەت و ساغ دڵ  دەژين لەسەردەمێک ئێمە

 بوۆ بشەێنن بەرامەەر و ن دەربخە انخۆي ن كەدە حەز کەچ  دادەنێن بێژ حەق و سەّلمەت و ساغ دڵ بە خۆيان

 اندڵیو و تەنیوا بە ن ەناکو کوار ەھەلو ئامۆژگواری و ێندادەنو نەزان بە بەراموەەر ، وە نە ەبە بەرز پێ انخۆي ئەوەی

 .  تێدايە کیەری و دەسەّلت بە کردن حەز و دونیا و حەسوودی و کینە و ڕق
 

 ئامۆژگاری و دادەپۆشێت ئیماندار ئیماندار: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەت ) عیاض کوڕی فضیل 

 . ((  دەبات ئابڕۆی و قسە بە دەکات برينداری و دەکات ڕيسوا و کەشف ئیماندار خراپەکار ماڵبە دەکات،
 

 ژيوان  خۆشوترين سەّلمەتە و ساغ دڵ  ئەوەی ، سەّلمەتە و ساغ دڵ  يان نەخۆشە دڵ  يان دونیايە لەم مرۆڤ

 نەخۆشوە دڵ  ئەوەی ماڵبە ، بەات قسمەتمان بە دڵە جۆرە ئەم و بدات ھیدايەتمان خوا ،قیامەت و دونیا لە ھەيە

 نەفسوو  محاسووەبەی ڕۆژانە دەبێووت مانڵموسوو ، بمانپارێزێووت خوووا ھەيە ژيووان  نەخۆشووترين قیووامەت و دونیووا لە

 بووۆ ، خووۆی نەفسوو  لەگەڵ کووردن جیهوواد بە بەووات دەسووت و ھەڵەووداتەوە نووو  سووپ  وەرەقەيەکوو  و بەووات خووۆی

 .  بدات ھیدايەتمان خوا ،سەّلمەتە دڵیان کە  کەم کە ھەبێت سەّلمەت  و ساغ دڵێە  و پلەيە بەم بگات ئەوەی

 

                                                             
 ١٥١ ّلپەڕە القیم، ّلبن الكافي الجواب(  1
 . ٢٤٤ ــ ٢٤٣ ،ّلپەڕە ٢ ج القیم، ّلبن الفوائد بدائع(  2
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 :  ئەمانەن پاک و سەالمەت و ساغ دڵی نیشانەکانی

 

 .  خوا ّلی بۆ دەگەڕێتەوە و دەکات تەوبە ھەتا ،دەکات خاوەنەکەی لە  يگلە دڵ  بەردەوام( ١)

 .  کردن عیەادەت و خوا زيەری لە نابێتەوە سارد( ٢) 

 و قورستر ّلی بڕوات لێ  ئەگەر دەدات بۆ ھەول  يان بەردەوامە لەسەری کە زيەرێک يان عیەادەتێک( ٣)

 .  سامان و سەروەت دان  لەدەست بە ناخۆشترە

 .  خواردنەوە و خواردن خۆشترين لە زياتر دەکات عیەادەت لە چێژ و تام( ٤) 

 خۆش  بە ھەست وە تر، ژيانێە  دەچێتە و دەچێت لەبیر خەفەت  و خەم ھەموو نوێژ ناو دەچێتە کاتێک( ٥) 

 .  نوێژ لەناو دەکات خشوع و

 ھەمووی کەوت  و ھەلس و کاروکردەوە ، خوا بۆ تەنها دونیايە لەم دەژيت و خوايە غەم  و ھەم ھەموو( ٦)

 .  خوايە بۆ تەنها

 

 :  ئەمانەن پیس و نەخۆش دڵی نیشانەکانی
 

 .  خراپە لەسەر بەردەوامە و ناکات تەوبە و ناکات بوونەوە پەشیمان بە ھەست دڵ ( ١)

 .  تاوان دوای دەکات ئارام  بە ھەست و وەردەگرێت تاوان لە چێژ( ٢) 

 . بوون عیشق تووش  زۆريان ، دەبێت توند حەق بە دڵ  و ناوێت خۆش حەق ( ٣) 

 و دەوێت خۆش خراپ  کەس  وە ، دەکات پێ گاڵتەی و دەبێتەوە لێ  ڕق  و ناوێت خۆش باش  کەس ( ٤) 

 .  خراپە کەس  لەگەڵ کەوت  و ھەلس و دانیشتن

 .  دەکات لەسەر گفتوگۆش و دەبێت کاريگەر پێ  و وەردەگرێت و دەبێت گومان تووش ( ٥) 

 .  ناکات تێ کاری ئامۆژگاری و نايناسێت خراپە و باشە وە ، نییە بوێر و لەخوا بێجگە لە دەترسێت( ٦) 

 


