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ا مى�شناسى؟صالح ر
ى مهربان و دوست�داشتنى است.او پسر

هاى پسنديده انجام مى�دهد و شاد و خندان است.كار

اب است.نام او سهر
ا بخواهى،استش را رّاو هم پسر خوبى است ام

ده است و …هى كرّديروز كمى بى�توج
در نتيجه، امروز خوش�حال و بانشاط نيست.

ه چيست؟نظر تو در اين�بار
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ه�ى نتيجه�ى كارتو مى�توانى دربار
اين پسر با دوستانت گفت�و گو كنى.

ì v�«u�Åv	 ÊuM�«

ده�اند كه اين�قدر خوش�حال�اند؟آنان چه�كار كر
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فتناى گرم برديشب نتوانستم خوب بخوابم. دلم مى�خواست زودتر صبح بشود تا با مادر
سه بيايم.نامه به مدركار

ك است. خوش به حالت!»ا مى�بيند، مى�گويد: «سالم! مباركس مرامروز هر
ا ببينند. آخرا ببينم. دلم مى�خواهد همه�ى دوستانم مردلم مى�خواهد همه�ى دوستانم ر

ده و انتظار كشيده�ام.ى، خيلى تالش كرسيدن به چنين روزاى ربر
م هم اين جاست.ّچه خوب شد!  خانم معل

به او سالم مى�كنم.
سلين روز درّم، يادت هست اوا مى�دهد و مى�گويد: «دختراو با مهربانى جواب سالمم ر

ا ديدى؟»حماتت رنامه�ى پايان سال چه گفتم؟ حاال نتيجه�ى زه�ى كاردربار
م مى�افتم.ّف�هاى خانم معلل كالس و حرّوبه ياد جلسه�ى ا

………………………………………………………………………………………………………
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ا خودت بنويسى.ه�ى اين داستان رّى مى�توانى بقياگر دوست دار
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 شاد باشد؟ًچه كسى مى�تواند واقعا
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احتاضى و گاهى اوقات هم نارى كه انجام داده�ايم، خوش�حال و ربعضى وقت�ها به سبب كار
ت هم بعضى از انسان�ها شادمان و بعضى ديگر اندوهگين وو پشيمان هستيم. در جهان آخر

هايى است كه در دنيا انجام داده�اند.ان هستند. اين، نتيجه�ى كارنگر
موده�اند:ان الهى فرپيامبر
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ى انجام بدهى؟هاى نيك ديگرى چه كارتو دوست دار

هاى زير با دوستانت گفت�و گو كنى.ه�ى كارتوانى دربار�تو مى
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گيرد و اگر اندكـى�هركس اندكى كار نيك انجام دهد، در جهان آخـرت پـاداش آن را مـى
كار بد انجام دهد، در جهان آخرت جزاى آن را مى�بيند.

م جاى بدكاران است.ّبهشت جايگاه نيكوكاران و جهن
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