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 مفهوم ترجمه آیه

ل نَفسهَو ااااس ء من   ااااًَ  -1 َمن عمل صااااً فً

 نَعَفَیهً

سود خود کرده  هرکس کار نیکو کند به 

است و هر که بد کند به زیان خود کرده 

 است.

نتیجههه ا االههاک هرکس  بههه 

 خودش برمی گردد.

هرکس نسهه ت به چن ه به دسههت چورده  ُکلَّ هوٍس بمً َکَ بَت َرهیهة-2

 مسووک است.

مسههوووتیت انسههان نسهه ت به 

 االاتی که انجام می دهد.

ء ال َرطااٍ  ء ال یااًبٍس  ال  نا ک ااًٍ  -3

 ُمبین

و هیچ تر و خشههکی نیسههت میر ای  که 

 در کتابی روش   ث ت شده است.

هیچ چیز در نزد خدا پوشهههیده 

 نیست.

یءم  جاا ُ کاال  هوس مااً عمفاات من  یر -4

 ٌمفضر ل 

که هرکس چن ه از نیکی  جام روزا  ان

 داده است حاضر و چماده می یابد.

هیچ کههار خیرا بی نتیجههه و 

 پاداش نیست.

ةٍ َ یر ل یََره-5 ناچیزا  نََمن یَعمل مثقًَل ذر  یار  ندازه بسههه به ا پس هرکس 

 نیکی کند نتیجه چن را می بیند.

هیچ کههار خیرا بی نتیجههه و 

 پاداش نیست.

ل ء هء َشرٌّ  کم-6 بسا از چیزا خوشتان بیاید درحاتی چه  َعَ ا  ن  ُفب ء  َشیئً

 که چن برایتان بد باشد.

ادم چگاهی و اطالع ما نسههه ت 

 به مسائل

ل ء یَجعل   یس -7 یئً ا  ن  َکَرهء  شااَ نَعَ ااَ

  یر ل کثیر ل 

چه بسا از چیزا بدتان بیاید درحاتی که 

ند در چن خیر فراوانی را قرار می  خداو

 دهد.

له ا امور  به ه ناا  ند دا خداو

اسهههت و چگاهی ما نسههه ت به 

چگاهی خدا بسهههیار ک  و ناچیز 

 است.

خداوند پس از هر سههیتی یآ چسههای   َ یَجعٌل   بع  ُع ٍر یٌ ر ل -8

 قرار خواهد داد.

 پایان شب سیه  سپید است.

فرار از قضههها و قدر اتمی ملک   وقت فرار نیست. الَت فیَن َمهًص-9

 نیست.

ةل -11   ا ٌعهٌقسکءال ال  َجعاال یااَ َغ َمَفء ااَ

  َبُ طهً کل    بَ ط

دسهههتت را به گردنت م ند یخسهههیس 

م اش( و چن را بیش از حد نیز باز میذار. 

یبی حسههها  و کتا   ان ا  و بیشهههش 

 مک (

 

 دورا از افراط و ت ریط در ان ا 
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س -11 َء یاا س ل نقاا  َجعَفهااً  س َل َموفءمااً ء َمن قُ ااس

ل   ُ فطًهً

شود بی گ شته   لانو هر که مظلومانه ک

قدرت ی قرار ما براا سهههرپرسهههت وا 

 ای .داده

 قصاص

ن َ یٍر  َج ءه -12 مء  الهو ااااکم مس ء مً  ُقَ  س

 عه   

خیر و نیکی را که پیشهههاپیش براا هر 

خدا می  ید چن را نزد  خود می فرسهههت

 یابید.

هیچ کههار خیرا بی نتیجههه و 

 پاداش نیست.

ًُس  ن یُ رکء   ن یَقء ء  -13 ه      َ  َف ااااااااس

 آَمهً  ء هم ال یُو َهءن

که  ند هلی   لان می کن یا مردم گ چ

بیویند ایلان چوردی  رها می شهههوند و 

 !مورد چزمایش قرار نلی گیرند؟

حان قرار می  یان مورد امت هل

 گیرند.

فمن   ذین یَمشاااااااءن عفا -14 ء عبً ُ   ر 

ل    الرض َهءهً

و بندگان خداوند رحلان  کسانی هستند 

 راه می روند.که روا زمی  به چرامی 

تواضهههف  فروتنی  افتههادگی و 

 خشوع و خضوع داشت 

ء  -15 ل غفیَو   قف  اَلهوَضاااااا  ء  ء ُکهَت نو ً

ن َفء ک  مس

سنیدک بودا قطعاً از  شت خوا  اگر در

 پیرامونت پراکنده می شدند.

به اخال  خوش  یب نلودن  ترغ

و نیکو و نکوش بههداخالقی و 

 درشت خوا بودن

هرکس شههیری  زبان و خوش بههح ت  َکثَُر   ء هُس َمن َعذََّ   س ًهُس-16

 باشد دوستانش زیاد می شوند.

 ستودن خوش اخالقی

 فضیلت خوش رویی خوشرویی از بیشندگی بمتر است.  یٌر من َ  ً    َکف   شًَشة   ءجسس بَ -17

ههم-18 ء   ذی    ذی صً ََق  ال یًَر نهء مس

 صً ََق  الشر ر هَفَ ب س ء ف  ل مههم

با نیکان  دوستی و ه  نشینی  کسی که

سی  شود. و ک سو  می  کند از چنان مح

که با بدان ه  نشههینی کند او را یکی از 

 چنان محسو  می کنی .

تههاثیرپههذیرا و تههاثیرگههذارا 

 دوستان و ه  نشینان از یکدییر

دوسههت و  تاثیرپذیرا انسههان از انسان بر دی  دوست و رفیقش است.   َمر  عفا  ینس َ فیفس ء قَریهس-19

 رفیق

ال  ُ ااااقسط َمن هء  ءههک  نَیَ ااااقسطک -21

 مهم هء نَءقک

کسی را که پایی  دست توست به پایی  

سر توست  میانداز تا چن کسی که باالا 

 تو را پایی  میاندازد.

 

 

تا خودت مورد رح   رح  ک  

 واقف شوا
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َمن هء   اااااوُل مهک ب رجٍة   ذ  ر یتَ -21

نق ء  فَن عفیس مً ال َنًرنَعس   یک بسرس ال َُفم س

َره  یُطیُق نَ َک س

یآ در ه  یدا کسهههی  که د یامی  هن

با ممربانی  پایی  تر از تو قرار دارد او را 

که  یاور و بر او چن ه را  باال ب نزد خود 

 نیشکایی ندراد بار مک  زیرا او را میتوان

بانی ک   به دییران رح  و ممر

تهها مورد رح  و ممربههانی واقف 

 شوا

نیکی چن است که کارا را که در نمان و    برُّ  ن  َعمَل نا     ر س عمَل   عالهیةس -22

چشههکارا انجام می دهی در خ ا و پنمانی 

 انجام دهی.

 نکوهش ریا و ریاکارا

دک هاا ما بر ح ظ امد و پاداش  پنمان   َب َت عفا فوو   عهء  قُفءبهً-23

 ترینش است.

ا ههادت پنمههان  ا ر و ثوابش 

 ر است.بیشت

کسههی که به امد و پیلان وفادار ن اشههد  ال  یَن  من ال عه َ  س-24

 دی  ندارد.

مد و  به ا ندا  پای  یت  اهل

 پیلان

فا    کریم  ذ  َءَع َ َءنَا-25 به چن و هد  اده د قت و کری   هرو

 کند.می

پای ندا و تعمد شهههیر کری  

 به واده و وفاا به چن

به امد از اخال  به   ن    ءنً   جی ة   مءمن-26 فاا  که و راسهههتی 

 موم  است.

مد و  به ا ندا  پای  یت  اهل

 پیلان

ااقل  کسی است که تجربه ها به او پند    عًقُل َمن َءَعَو س     جًر ُ -27

 دهد.

 ا رت گیرا

سَ   هااًَس -28 ل عهاا     ن هُء جااس َکبَُر مق ااً

  بسُ فٍق َ ی سا

ست که با  شلنی بزرگی ا نزد خداوند  د

 با اخال  بد روبه رو شوی .مردم 

 نکوهش بداخالقی

بمتری  سههی  چن اسههت که ک  و م ید   یُر   کالم مً قَل  ء  َل  -29

 باشد.

 ک  گوا و گزیده گوا چون در

باد   َص یقُک َمن َص َقَک ال َمن َص َّقَک-31 ست که با تو  سی ا ست تو ک دو

 باشد نه کسی که تصدیقت کند.

قت و نکوهش  سهههتون بههههدا

 دورویی

کسی که در حاک غر  شدن است به هر    َریُق یَ ََشبَُّث بسکل  َفشیَشةٍ -31

 الف خشکی چنگ می زند.

ید  به چخری  ام یدوار بودن  ام

 ملک .

 سعجًُ    مر  بسهَو س   یٌل عفا َضعفس -32

 عقفسس

خودپسههندا انسههان  دتیلی بر ضههعف 

 اقلش است.

 

 مذمت غرور و خودپسندا
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دانشلند بی الل هلانند درخت بی ثلر   َعَمل کً ش جر  بالثََمر  عً سُم بال-33

 است.

 اهلیت الل به ال 

ف ًنس   یسً س ع-34 سرزنش ک  دوستت را با نیکی کردن به      ًغ بًالس

 او.

اِدفاف  –احسههه  اتی ما  اسهههی 

 اتسیة باتحسنة

ل نا   ص  رة-35 در بههیره قطره هاا چ   سههوراخی را   ف ثَت قطر ُت   مً  ثقبً

 ایجاد کرده است.

 اراده ا قوا و محک 

فس ء   مًشاااا -36 ًعا نا    یر َکوًعس    ااا 

فس  نا   شَّر  َکعًمس

کسی که در کار خیر  سعی و تالش می 

کند مانند انجام دهنده ا چن اسهههت و 

 دکسی که در راه شر گام برمی دارد مانن

 دهد.کسی است که چن کار را انجام می

اقدام به انجام گاهی اوقات فقط  

جام دادن چن   ند ان لان کار ه

 مسوووتیت دارد.

ل  ااًعة  ء َجء َة   فق    ا -37 َجء َة   بًطس

 قیًم     ًعة

مانی  مدت ز طل براا  با لایی  قدرت ن

پایی  تا بر لایی حق  قدرت ن تاه و  کو

 قیامت است.

باطل  فانی و حق  باقی اسهههت. 

 ان ات اطل کان زهوقاً

ماا ُ عفا غیره  َن  اله ااااااااًُن فین یَع -38

م ُ عفا  ل ء  کن فین یع  ً م  هً مُل عمالل  یَع

هس س یَجُ   ن هَ ًَف مس  هو س

هنیامی که بر دییران تکیه می انسهههان 

هد وتی  جام نلی د کار مملی را ان ند  ک

ند  یه می ک که بر خودش تک یامی  هن

 باید از او بترسی .

 ااتلاد به ن س

هرکس براا برادرش چاه بکند یخودش(  َمن َفوََر بسئر ل ال یس َءقََع نیهً-39

 در چن می افتد.

چاه نک  بمر کسههی اوک خودت 

 بعداً کسی

  قرآن نا کل  زمًٍن ج ی ٌ ء عه  کل  -41

 قءٍم َغضٌّ   ا یءم   قیًمة

قرچن در هر زمانی   دید است و نزد هر 

 قومی تازه است تا روز قیامت.

 تازگی و شادابی دائلی قرچن

ت ه مً -41  اهلیت نیت ارزش االاک به نیت هاست.  العمًُل بً هبیً 

تا  هفک َمن  یس  س فکیٌم یُرشس ُه-42 ندارد  نایی  که شهههیر دا کسهههی 

 راهنلایی اش کند هالک می شود.

 اهلیت راهنلا و اتیو

ر َمن یَو ُر بسهَو س-43 به خود فیر می ورزد  ال  ُعًشس که  با کسهههی 

 معاشرت مک .

 ندانکوهش غرور و خودپس

ست  بلکه به کردار   ی ت   شجًعة بًالقء ل بل بًالعمًل-44 شجاات به گ تار نی

 است.

حرف زدن چسههان و الل کردن 

 سیت است.

www.harfe-akhar.com                       021-66028126



نس -45 س هیچ خیرا در دوستی انسان دورو و ود  ال َ یَر نا ُء  س  اله ًنس   ُم فء 

 ندارد.

 نکوهش دوستی با انسان دورو

گویی راضههی کردن مردم هدفی دسههت   ُ َرغُ کًهۀ  سرضً    هًس غًیةٌ ال -46

 نیافتنی است.

راضهههی کردن هلههه ا مردم 

 امکان پذیر نیست.

 الفمق یُصاااااای  بسُفمقسس  عوم من   ن  -47

 نُجءر   وًجر

هلانا احلق با حلاقتش بیشهههتر از گناه 

 گناهکار ضرر می رساند.

ناه و  قت کلتر از گ ضهههرر حلا

 فسق و فجور نیست.

غااَ  ل نا   اا  رجااًت عفا  یُر وع   عبااً َ -48

 ق ر ُعقء هم

به  مت  یا گان در روز ق ند هاا ب در ه 

 اندازه ا اقل شان باال می رود.

 ارزش و اهلیت اقل

ل نَعفیس َجبُره-49 شکند ترمی    ن  من َک َر مءمهً سی که مومنی را ب هلانا ک

 و ابالحش بر او وا ب است.

   ران حقو  ضایف شده

  فصااااااءلس عفا  ال  َ رغ    هیً بذیعة-51

  ال رة

دنیا را به بمانه ا رسههیدن به چخرت رها 

 مک .

ن اید از ای  دنیا و االاک چن به 

به چخرت  یابی  نه ا دسهههت ما ب

 غافل شد.

ل عمااَل َمن یَعفُم  ن   َ ُمجااًزیااس -51  سعمااَ

 بً ً  س ء  ف ًهسس.

سی که  الل ک  هل ون الل کردن ک

بدا و خوبی او   به  ند  خداو یقی  دارد 

 ا را پاداش می دهد.و

کار خو  یا بد انسهههان هرکدام 

پاداش یا مجازات خاص خودش 

 را دارد.

ی س -52 َع   هَّعَم بً اااااا وً  س نا غیر َمن ضااااااَ

 طریق   فق  نق  کور بهً

هرکس نعلت ها را با اسههت اده ا چن ها 

در غیر راه حق پناه کند  پس به چن ها 

 کافر گشته است.

ست اده  ا ک ران نعلت  هلان ا

 نادرست از نعلات است.

هله ا شلا امده دار مسووتیت هستید  ُکف ُکم ر ع ء ُکفسُکم م ءءل عن رعی س-53

و هله ا شهههلا مسهههووک پیروان خود 

 هستید.

 اهلیت مسوووتیت

شد به هدفش  َمن َج َّ َءَج َ -54 هرکس در کارش  دا با

 دست می یابد.

 

 

 ااق ت  وینده یابنده بود.

شیواً فمو خیر  خیر در چن چیزا است که ات ا  افتد. مًَءقَع   یُر نا -55 سی ان تکرهوا  ا

 تک 
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هرکس به تو واده دهد تو را مشههلوک و  َمن َءع غ نق  َشََّفَک-56

 سرگرم ساخته است.

 سر کارت گذاشته است.

 َء   قس   نَ َقءی   مً-57

ی  ال  َءَصل  جًَءَرت قفَ   مرس

تقواا اتمی  تقواا اتمی پیشهههه ک  که

مجاور قلب کسهههی نشهههد میر چن که 

 شیر به هدفش رسید.

 ستودن تقواا اتمی

ل بََطال-58   یس من یَقطُع ُطرقً

  همً من یَ  قا  َ   بََطل

کسی که راهزنی می کند قمرمان نیست 

ست که تقواا اتمی  بلکه قمرمان کسی ا

 پیشه کند.

 ستودن تقواا اتمی

 ، نَمً طف    عفَم ء ال  َک ل-59

  بعَ     یَر عفا  هل   َکَ ل

ال  را طلب ک  و تن لی مک   که خیر 

 و نیکی چقدر از تن ل دور است.

 نکوهش تن لی در کسب ال 

فسُ نََمن-61  َء  هجر   هَّءَم َءفص 

 یَعرف   مطفءَ  یَفقر مً بَذَل

ست  ست بکش و ال  را به د از خوا  د

چورد پس هرکه هدف و مقصههود خویش 

اسههد چن ه در راه مقصههود هزینه را بشههن

 کند را ناچیز می شلارد.

 نکوهش تن لی در کسب ال 

 ال  َفَ     مج َ  مر ل  هت  کفُس-61

بر    ن  َبفَغ   مج َ ف  ا  َعفَق   ص 

بزرگی را خرمایی مپندار که تو خورنده 

ا چنی. به بزرگی دست نیواهی یافت تا 

 اینکه از گیاه تلخ ب شی.

بزرگی به سههادگی رسههیدن به 

باید  امکان پذیر نیسهههت بلکه 

 سیتی هاا بسیار چشید

 بسقَ ر   َک َّ  ُک ََ ُ    َمعً ا-62

َر    فیً ا  ء َمن َطفََ    عُفَا َ هس

به اندازه ا تالش و کوشههش  بزرگی ها 

به دسههت می چید و هرکه بزرگی خواهد 

 شب زنده دارا می کند.

لان  به ه قدر تالش کنی   هر 

زرگی به دسههت می چید میزان ب

به بزرگی  سهههاده  و رسهههیدن 

 نیست.

  ه مً     هیً  یًل عًرض-63

 قَفسمً یَبقَا ء   بًر  ُقص

دنیا خیاتی گذر اسههت ک  باقی می ماند 

 و خ رهایی است که روایت می شود.

 دنیا زودگذر است.

ل یَ مُ  هرَ    َّ  ر یتُ -64   ءر  فوً

 ء ال رءرُ  ی ءمُ  نال فزنٌ 

میتلف و در گردش دیدم پس روزگا را 

نه حزن و اندوه دوامی دارد و نه شههادا 

 و سرور.

روزگا به هزار و یآ شکل درمی 

بد روزگار در گذار  ید. نیآ و  چ

 است.
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 لزَ  الغًها ء   ََ  ذکرَ  زل  ع َ  س -65

 لزَ ن هَ   مَ ء جًهس  صلَ ل   وَ ء قُ 

از چهنگ بی معنی و م موم و تمو و تعب 

و از کسی دست بکش و سی  حق بیو 

 که شوخی می کند دورا ک .

موده و  ی ب دورا از کههارهههاا 

 شوخی

 نهمرء  ء کهعًن ء مَ   ینَ -66

 لزَ ا ء عَ ء ء     الرضَ  فکَ مَ 

که  ند نلرود و کنعان و کسهههانی  کجای

صب  روا زمی  حکومت کرده و ازک و ن

 نلودند.

ای  دنیا سههراا فانی اسههت نه 

 باقی

 ی َ  رغًم   عس    عفمس  نا  ز یً س -67

   عمل  صالحُ    عفمس  ء جمًلُ 

زیاد شدن ال  و دانش شکست دشلنان 

را در پی دارد و زی ایی ال  در ابهههال  

 الل است.

 اهلیت ال 

 ل  صفا ء نصفا  ب  ل قُ ال  َ -68

 لصَ ا مً ق  فَ  َ مً  صل   وَ  ه  

هرمیو که ابههل و نسههب م  یچنی  و 

سب  بل و ن ستی که ا ست( به را چنان ا

است که به چن دست  وانلرد چن چیزا 

 می یابد.

ست  سانی در گرو چیزا ا هر ان

 –که چن را کسههب کرده اسههت 

 کل ن س بلا کس ت رهینة

 سهُ ف س  اله ًن مً یُ  قیمةُ -69

 مهس  م  قل    اله ًنُ   کثرَ 

ارزش انسههان به چیزا اسههت که چن را 

خو  انجام دهد چه زیاد انجامش دهد 

 و چه ک .

 کی یت مم  است نه کلیت

 زوُ هیً  َ ر  المًل نا      صَّ قَ -71

 قصیر  المل َ    یل   عقلس نَ 

چرزوها را در دنیا ک  ک  تا پیروزا شوا 

قل  ک  کردن  لاا ا یل و راهن که دت

 چرزوهاست.

 ک  کردن چرزو

 هفهاال  َ  یری عفا   مءتس  س نَ -71

 فینذی ال یَ      مء ُ   صَّ  نًهتس 

پس در راه مرگ حرکت ک  و تسهههلی  

مقاومتی هستی که نرم نلی مشو که تو 

 شود.

 سازش ناپذیرا با دشل 

 هًر َ فء  ءَ  َ ئن قَ  َ  ز ةٌ غُ -72

 نا   یً مین فمَ فء    فُ ق ُ ن یَ فَ نَ 

شلاتیران حتی اگر  وانان ما را بکشند  ا

هرگز نیواهند توانست امید و چرزو را در 

 کودکان بکشند.

ما را  نان  لاتیران اگر  وا اشههه

شان  شند فایده اا برای ارد ندبک

چون نسهههل چینده ا ما  را هرا 

 ادامه خواهند داد.

 هًومَ رء  عَ  َ ء  ء کَ  ًَةٌ طُ -73

 فین ل  نا کُ   ُ هء َ  ن   مءتس مس 

شکنند در  ستیوان ما را ب متجاوزان اگر ا

 هر تحظه از مرگ متوتد می شوی .

تاه  یدارا و کو پا مت و  قاو م

 نیامدن در برابر متجاوزان
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   جفیلکًشجًر زی ءههً نا -74

 قینعفا  رضهً ء ثس  مءتُ هَ 

مانند درخت هاا زیتون مان در اتجلیل  

مان می  نان در سهههرزمی  خود با اطلی

 میری .

 

 پای ندا  تعمد و حب وط 

هیااً ء   اا ُّ  عس هءی  َ ن  َ مَ  فقَ  ا مااً  َ مَ -75

ف َ   هًهمس

ست دارا مالقات  سی را که دو هرگاه ک

 کردا دنیا را رها ک  و چن را واگذار

خواهان دوسههتی با مح و  اگر 

هسهههتی دنیا و تذت هاا چن را 

 رها ک .

 هًر نء َ ء  فذَ  ر   ورصةَ بً س -76

 رصس   وُ  یلس نا هَ  ز    عس  فءغُ بَ نَ 

شلار و از هدر رفت   بت را غنیلت ب فر

چن برحذر باش که رسهههیدن به ازت و 

 بزرگی در دستیابی به فربت هاست.

اسهههت ههاده از فربههههت ههها و 

 ر فت  چن  لوگیرا از به هدر

 بً  صَّ  ًمَ غ  ی  م عمرَ هس  غ َ ءَ -77

 صقَ هَ  ی س مع   شَّ  ء  ن ز  َ هُ نَ 

الرت را در روزگههار کودکی غنیلههت 

بشهههلار که چن اگر زیاد شهههود با پیرا  

 کاهش و نقصان می یابد.

غنیلت شههلردن ایام کودکی و 

  وانی

 نًب  ر  عیک ء  عفم  ن من-78

 بً ر   صی  مع   وجر قهص

تالشههت بشههتا  و بدان که در سههعی و 

هرکس در سپیده دم به شکار اقدام کند 

 موفق می شود.

کار و  به  سهههرات بیشهههیدن 

 تاخیرنداشت  در چن

 ش نا ر فةٍ عس  َ  رصَ غ   فس   رُ  ءَ -79

 صرَ ن فَ هًه مَ مُ  مً هًلَ فَّ قَ 

تا در راحتی زندگی  حرص را رهان ک  

کنی  ک  به چرزوهایش می رسههد کسههی 

 که حرص بورزد.

 نکوهش حرص و طلف

 سعَ وَ رجء هَ  َ  ا ُ   ش   رُّ ضُ   یَ قَ -81

 صوء   مً  غَ صَ بس  مًنَ وَ   َّ رُ 

گاهی اوقات  چیزا ضهههرر می رسهههاند 

به ن عش را دارا چه  که امید  درحاتی 

که در گلوا بسههها چ  بهههاف و ز التی 

 شیر تشنه اا گیر کند.

شرّ  شیواً و هو  سی ان تُح ّوا  اا

 تک 

  س قًئفةل  ر ًت قف    مَ ق   َ -81

 ء نقًئق ء ثَ  َ    فیًةَ   ن  

تپش هاا قلب انسان به او می گوید که 

 زندگی دقیقه ها و ثانیه هاست.

 زندگی کوتاه است.

 مةٌ کرُ مَ  ء نا  الق  مس  بن عًرٌ نا   جُ -82

 ر َ هجء من   قَ بن ال یَ بً جُ  ر َ ء   مَ 

ات   جا نگ و در شههه اار و ن در ترس  

با  ترس  از بزرگی و ود دراد و انسهههان 

 قضا و قدرت نجات نلی یابد.

 

تودن  ترس و سهههه هش  کو ن

 شجاات.
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  ء  ئع ال   ء مً   مًل ء  الهفءنَ -83

ل  ن  ُ   َّ ء ال بُ     ء  ئع  َّ رَ یءمً

ماک و خانواده چیزا چز امانت نیسههتند 

ها  نت  ما ید ای  ا با چار روزا  نا به  و 

 بازگردانده شوند.

وابستیی و تعلق خاطر به ماک و 

 خو  نیست.خانواده 

 

www.harfe-akhar.com                       021-66028126


