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داز دایره ما با وصل کردن حروف آخر به هم به دست می آید: 

 "محمد امین"بله احسنت، 

می باشد، که قرآن او را به عنوان الگوی نمونه معرفی می کند.  صلی اهلل علیه و آلهامروز روز شهادت پیامبر 

محمد "می شناختند و به او لقب  "محمدامین"که او را به عنوان  علیه و آلهصلی اهلل پیامبر گلم ایشان آنقدر  دوستان

 داده بودند."امین 

 اگر ما دایره ها را به هم وصل کنیم کلمه، امین به دست می آید.

عزیزان من؛ ما هم باید امانت دار خوبی باشیم، اگر کتاب،دفتر، یا هر وسیله دیگری را 

 هداری و پس دادن آن کوشا باشیم.نت گرفتیم در نگااز دوستمان ام

 حفظ امانت می کنیم                                  ما بچه های خوب و ناز                               

 حفظ می کنیم هر چه که هست                   هستیم همیشه سرفراز                               

معدن خوبی ها و مهربانی ها بودند و در این فرصت کم نمی توان به علیه السالم و امام حسن مجتبی  صلی اهلل علیه و آله پیامبر خدا 

 ویژگی های این معصومین به خوبی پرداخت.

 خداوند در قرآن کریم می فرمایند:

 

 

 (4تو قطعا اخالق بزرگ و برجسته ای داری.)قلم/ صلی اهلل و علیه و آله ترجمه: ای پیامبر



 

 

 

 

 

لی صشخصی یهودی بود که هر وقت پیامبردر روزگار پیامبر که ایشان برای هدایت انسان ها به سوی دین اسالم تالش می کرد، 

د و لباسشان را گشتن می خواست به مسجد برود از پشت بام بر سر حضرت زباله می ریخت و پیامبر برمیاهلل و علیه و آله 

 دند.رعوض می ک

ین کاری نکرد، سراغش را از دیگران چنکه رد می شد متوجه شد که یهودی مثل روزهای گذشته صلی اهلل و علیه و آله روزی پیامبر 

 گرفت؛ گفتند: بیمار است.

صلی اهلل و  رسیدند شخصی در را باز کرد، تا پیامبرو یارانش به عیادت این مرد یهودی رفتند، به در خانه او صلی اهلل و علیه و آله پیامبر 

، یهودی ترسید و با خود آمده است صلی اهلل و علیه و آله را دید فوراً برگشت و به یهودی گفت: پیامبر خد علیه و آله

ما برای عیادت آمده  با مهربانی و احترام به او گفت: صلی اهلل و علیه و آله گفت:حتماً آمده است تا انتقام بگیرد. اما پیامبر

به او گفت: چرا چنین  صلی اهلل و علیه و آله ایم. آن مرد از جمله حضرت شرمنده شد و لحاف را روی سرش کشید. پیامبر

! تا مسلمان نشوم به شما نگاه نمی کنم؛ رسول خدا نیز قبول کرد و مرد یهودی خدامیکنی؟ یهودی گفت: ای پیامبر

 ، با کمی تصرف.(245،ص2)حیاه القلوب، ج                                  .هربانی ها مسلمان شدم پیامبربه خاطر اخالق خوب 

 سینه زنی

 کندمی مقتدا سه ماتم در گریه                     کندمی پا به عزا فاطمه حضرت                             

 رضا یا رضا یا حسن، یـا نَبـی یـا                  عزا اشک شیعه ی، دیـده از ریـزد                             

   رضا یا رضا یا حسن، یا نبی یا                                                             

 است پیغمبر درماتم تیره آسمان                 است محشر ی نشانه عیـان درمدینه                            

 رضا یا رضـا یا حسن، یـا نَبـی یـا                  االنبیـا خـاتـم ی، دیــده شــد بستـه                           

 رضا یا رضا یا حسن، یا نبی یا                                                            

 حسن پاک پیکـر شـده تیربــاران              بزن سر و سینه به الم دست شیعه                           

 رضا یـا رضـا یـا حسن، یا نبـی یا               مجتبی غم در کن، گــریه کـن گــریه                           


