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مقدمه

ویروس ناقالنادوستپرسش شما

قفس شیرپیامک های شما

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
فهرست مطالب



روزه داران کوچک سالم؛
امیــدوارم حالتــون خــوب باشــه و روزه داری هاتــون قبــول حضــرت حــق. 
ــد؟  ــد روزه می گیری ــاله داری ــد س ــه؟ چن ــا ن ــتید ی ــی هس ــما روزه اول ش
شــاید هــم روزه ی کلــه گنجشــکی می گیریــد. در هــر صــورت همــه ی 
بچه هــا دوســت دارنــد مــاه رمضــان همــراه بزرگترهــا روزه دار باشــند.

چند توصیه غذایی برای بچه ها:
ســعی کنیــد حتمــا حتمــا ســحری بخوریــد و روزهــا رو اســتراحت کنیــد. 

ایــن طــوری کمتــر گرســنه می شــوید.
غذاهای چرب و شور کمتر بخورین چون باعث تشنگی می شه.

ســعی کنیــن حتمــا غذاهــای مقــوی بخورین)هــر چیــزی مــادر براتــون 
آمــاده کــرد(.

حتمــا از خــوردن تنقــالت و هلــه و هولــه در مــاه رمضــان پرهیــز کنیــد 
چــون ایــن خوراکی هــا شــکم رو پُــر می کنــه و نمیــذاره شــما بــه انــدازه 
کافــی غــذا بخوریــن و از طرفــی غــذای مــورد نیــاز بدنتــون رو هــم تامین 

نمی کنــه.
ــاره خــوردن و اســتراحت حتمــا گــوش  ــون درب ــه توصیه هــای والدینت ب
بدیــن تــا از روزه داری لــذت ببریــد و اذیــت نشــید. در ضمــن یادتــون 
ــا  ــه شــما واجــب نیســت ام ــف نرســیدید روزه ب ــه ســن تکلی ــا ب ــره  ت ن

ــد. ــکی بگیری ــه گنجش ــد روزه کل می تونی
به ما پیامک بدهید:

30008412000003  



بچه های خوب مسجد امام حسین  روستای نوق 

رشتخوار، ارسالی از آقای غالمحسین باباخانی.

مغان کهن، ارسالی از آقای محمدی. بچه های خوب مسجد جامع شهید مطهری ، روستای 

تصاویر شما

masjed_k_h@تصاویر بچه های مسجد خود را برای ما در سروش بفرستید:
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ارسالی از آقای احمد رستم زاده.بچه های خوب مسجد، روستای تل آباد

بچه های خوب مسجد امام حسن مجتبی ، شهرستان 

مه والت، ارسالی از آقای مرادی.
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به ما پیامک بدهید:

30008412000003  

پیامک های شما

ــای  ــن از بیــن بچه ه ــان، م ــوب و آموزنده ت ــه خ ــکر از مجل ــا تش ــالم، ب س
ــن  ــی دم. بزرگتری ــام م ــورد پی ــع روســتای ارکان شهرســتان بجن مســجد جام
ــی، کالس ســوم. امــام جماعــت  ــه خان مســجد جامــع روســتایی کشــور، محدث
مــا حــاج آقــا فــرازی خیلــی خــوب و مهربــون هســتن. خواهشــا پیامــک منــو 

ــد. چــاپ کنی

کشــور قــوی و مســتقل بهتــر اســت. زیــرا دیگــه کســی نمی تونــه بــه مــا حــرف 
زور بگــه و مــارو وادار بــه کارهــای ســخت و ناشایســته کنــه. )ارســالی از بینام(

خیلــی از ایــن کتــاب بچه هــای مســجد ممنونــم، محمــد محســن 
. ماروســی هســتم، مســجد امــام حســین

نهــج  دانســتنی های  لطفــا  ســالم. 
ــا ســپاس  ــد. ب ــر کنی البالغــه را زیادت

فــراوان. نرگــس خــان محمــدی.
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ــنا  ــد. یس ــاپ کردی ــجد را چ ــای مس ــاب بچه ه ــه کت ــون ک ــالم، ممن ــا س ب
درخشــانی

محمــد شــیردل از روســتای ارکان: بــا عــرض ســالم و خســته نباشــید 
بــه تمــام کســانی کــه بــرای مجلــه زحمــت می کشــند. لطفــا در 

ــم. ــد. ممنون ــاد دهی ــتی ی ــان کاردس مجله هایت

ــید.  ــته نباش ــالم و خس ــا س ــتم، ب ــدس هس ــهد مق ــور از مش ــک پ ــین مل یاس
مجلــه زیباســت و بــا مفهــوم، خیلــی از ایــن مجلــه خوشــم آمــد. بــا تشــکر از 

مجلــه خــوب و آموزنــده شــما.

مهدیــه جهانشــاهی هســتم از مشــهد مقــدس. ممنــون از مجلــه ی عالی تــون. 
لطفــا دربــاره ی زندگی نامــه ی شــهدا بیشــتر بذاریــد.

  ســالم مــن بهنــام رزاقــی مکبــر و مــوذن مســجد علــی ابــن ابــی طالــب
ــه شــما بســیار متشــکرم. االن کــه نمی تونیــم بریــم مســجد  هســتم. از مجل
بــه خاطــر ویــروس کرونــا، خیلــی ناراحــت هســتم. امــا نمــازم را در خانــه بــه 

ــم. ــه صــورت وحــدت می خوان همــراه مــادرم ب

ــود  ــر می ش ــه اگ ــم ک ــتم بگ ــون می خواس ــریه خوبت ــون از نش ــی ممن خیل
ــا تشــکر زهــرا  ــد. ب ــان  بیشــتر چــاپ کنی از داســتان های زندگــی امام

ــدس. ــده هســتم از مشــهد مق پرن
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دانش حقیقی
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در روزی از روزهــا مامــون، امــام جــواد  کــه کــودک کم ســن 
و ســالی بودنــد را بــه قصــر دعــوت کــرد. شــخصی بــه نــام یحیــی 
بــن اکثــم کــه جــزو افــراد صاحــب قــدرت بــود، رو بــه مأمــون 
ــواد  ــر ج ــی جعف ــی از اب ــازه مي ده ــر، اج ــت: ای امی ــرده گف ک

پرســش کنــم؟
مأمــون گفــت: از خــود او اجــازه بگیــر. پــس یحیــی بــن اکثــم رو 
بــه آن حضــرت کــرد و گفــت قربانــت گــردم اجــازه می فرمایــی 

ــأله بپرسم؟  مس
حضرت امام جواد  فرمودند: بپرس. 

ــرام  ــال اح ــه در ح ــخصی ک ــاره ش ــردم، درب ــت گ ــت: قربان گف
ــی؟  ــي فرمای ــه م ــد چ ــکاری را بُکش ش

حضــرت فرمــود: آیــا در خــارج حــرم کشــته اســت یــا در حــرم؟ 
عالــم بــه مســئله و حکــم بــوده اســت یــا جاهــل؟ از روی عمــد 

کشــته اســت یــا بــه خطــا؟ 
آن شــخص آزاد بــوده اســت یــا بنــده؟ نخســتین بــار بــوده کــه 
چنیــن کاری کــرده یــا پیــش از آن نیــز انجــام داده اســت؟ آن 
ــک  ــکارهای کوچ ــر آن؟ از ش ــا غی ــوده ی ــدگان ب ــکار از پرن ش
ــدارد  ــاز هــم باکــی از انجــام چنیــن کاری ن ــزرگ؟ ب ــا ب ــوده ی ب
یــا اینکــه اکنــون پشــیمان اســت؟ در شــب ایــن شــکار را کشــته 
یــا در روز؟ در حــال احــرام عمــره بــوده یــا احــرام حــج؟ )بگــو 
ــرا  ــوده زی ــزرگ  ب ــا ب ــوده ی ــن اقســام کوچــک ب ــک از ای کدامی

ــه دارد؟( هــر کــدام حکمــی جداگان
ــد و  ــب ش ــواد   متعج ــام ج ــلط ام ــم از تس ــن اکث ــی ب  یحی
فهمیــد کســی در برابــر دانــش حقیقــی ایشــان حتــی در ســنین  

9            کودکی نمی تواند مقابله کند. 



ــه  ــرد ک ــا ک ــه دروغ ادع ــی ب ــی زن ــوکل عباس ــام مت در ای
مــن حضــرت زینــب  هســتم و متــوکل بــه او گفــت: 
تــو زن جوانــی هســتی و از آن زمــان ســال های زیــادی 
گذشــته اســت!! چطــور ادعــا می کنــی کــه حضــرت زینــب 

 هســتی؟!
آن زن گفــت: مــن بــا معجــزه رســول خــدا  هــر چهــل 
ســال بــه چهــل ســال جــوان می شــوم. بــزرگان بــه متــوکل 
ــل  ــد باط ــاید او بتوان ــاور، ش ــادی  را بی ــام ه ــد: ام گفتن

بــودن ایــن زن را روشــن کنــد.
امــام  حاضــر شــد و فرمــود: ایــن زن دروغگــو اســت و 

زینــب  در فــالن ســال وفــات کــرده اســت.
ــرای دروغگــو  ــی ب ــن، دلیل ــر از ای ــا غی ــوکل پرســید: آی مت

ــودن هســت؟ ب
امــام  فرمــود: بلــه و آن ایــن اســت کــه گوشــت 
فرزنــدان فاطمــه  بــر درنــدگان حــرام اســت. تــو ایــن 
زن را بــه قفــس درنــدگان بینــداز تــا معلــوم شــود کــه دروغ 

ــت. ــا راس ــد ی می گوی
ــن  ــت: ای ــدازد، او گف ــس بین ــت او را در قف ــوکل خواس مت
آقــا می خواهــد مــرا بــه کشــتن بدهــد، یــک نفــر دیگــر را 
ــوکل  ــه مت ــام  ب ــمنان ام ــی از دش ــد. برخ ــش کنی آزمای
ــرود. ــام داخــل قفــس ب ــد کــه خــود ام پیشــنهاد کردن

ــی شــود خــود شــما  ــا م ــام عــرض کــرد: آی ــه ام ــوکل ب مت
داخــل قفــس برویــد؟! نردبانــی آوردنــد و امــام  داخــل 

قفــس رفــت و در داخــل قفــس شــش شــیر درنــده بــود.
ــر  ــد و در براب ــیرها آمدن ــد ش ــل ش ــام  داخ ــی ام وقت
ــرد و  ــوازش ک ــا را ن ــام  آنه ــد و ام ــام  خوابیدن ام
ــاری مــی  ــه کن ــا دســت اشــاره مــی کــرد و هــر شــیری ب ب
ــی آن  ــام و هــم دروغگوی ــت ام ــت و اینطــور هــم حقانی رف

ــد. ــن ش زن روش
 بحار االنوار، ج ۵۰، ص ۱۴۹، ح ۳۵، چاپ ایران.
منتهی االمال، ج ۲، ص ۶۵۴ ، چاپ هجرت. 10



در قفس شیرها
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یوزپلنگ و پلنگ هر دو دارای 

طول بدنی برابر با هم هستند. 

اگرچه بسیاری از مردم یوز را 

با پلنگ اشتباه می گیرند اما 

تفاوت بارز این دو گونه در شکل 

خال هایشان است. در یوز خال ها 

توپر و گرد است، در حالی که 

خال های پلنگ درشت و توخالی 

و گل مانند است.

توکان منقار بسیار بزرگی دارد 

که ممکن است تا دو سوم طول کل 

بدنش را شامل شود. دانشمندان 

هنوز نمی دانند چرا توکان چنین 

منقار بلندی دارد یا چرا رنگ این 

پرنده این قدر زیباست.

جالب و خواندنی
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بچه های عزیزم، دوست 
دارین »جالب و خواندنی« 
ماه بعد در مورد چه چیزی 

باشه؟
پیامک کنید:  

30008412000003

میمون ها معموال آفت های هم 

نوعشان را گرفته و آن ها را 

تمیز می کنند. این کار نوعی 

ابراز محبت میان آن ها به 

شمار می رود. میمون ها تنها 

حیواناتی نیستند که این رفتار 

را از خود بروز می دهند.

تمساح نمي تواند زبانش را 

بیرون بیاورد. دندان هاي تمساح 

در همه سنین عمر دوباره در 

مي آید. طول بدن تمساح به 5 

متر و وزن آن به بیش از 520 

کیلوگرم هم مي رسد.
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بعضی از بچه ها می پرسند:  چرا روزه می گیریم؟
ــا  ــرده. ام ــده هاشــو دعــوت ک ــاه بن ــن م ــی خداســت. خــدا در ای ــاه مهمان رمضــان م
شــاید بپرســین ایــن چــه جــور مهمانیــه کــه مــا بایــد در اون روزه بگیریــم و چیــزی 

ــم؟  نخوری
ــاه و روزه داری،  ــن م ــطه ی ای ــه واس ــدا ب ــی خ ــت. یعن ــت خداس ــی رحم ــن مهمان ای
ــیاطین رو در  ــی ش ــوده و حت ــاش گش ــه روی بنده ه ــش رو ب ــر و رحمت ــای خی دره
بنــد کــرده تــا بنده هــاش بتونــن بــه خــدا نزدیــک بشــن.  بنده هــای خــوب خــدا بــا 
تحمــل چنــد ســاعت گرســنگی و تشــنگی بــه یــاد فقــرا می افتنــد و بیشــتر بــه اونهــا 
ــنود  ــی و خوش ــا راض ــدا از اونه ــا خ ــه ت ــث می ش ــم باع ــن ه ــن و همی ــک می کن کم
ــاه  ــاه رمضــان و روزه داری در ایــن م ــا از خوبی هــای م ــد ت ــا ایــن تنهــا چن بشــه.  ام
بــود.    شــما هــم تحقیــق کنیــن و ببینیــن مــاه رمضــان دیگــه چــه خوبی هایــی داره.
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۱- پــدر لیــال صاحــب ۵ فرزنــد دختــر بــه اســم هــای نانــا، نِ ِن، نی نــی، نُ ُن اســت. 
بــه نظــر شــما نــام دختــر پنجــم چیســت؟

۲- در یــک گــودال بــه طــول ۴/۲ متــر و بــه عــرض ۳/۴ متــر چنــد متــر مکعــب 
خــاک وجــود دارد؟

۳- آن چیست که یک پا دارد و دو تا سر؟

۴- چه راهی برای دو برابر کردن نور یک شمع وجود دارد؟

۱- لیال؛
۲- اصال خاکی وجود 

ندارد؛
۳- چاله؛
۴- آینه؛

چیستان
۱- لیال

۲- خاکی وجود ندارد
۳- قیچی
۴- آینه
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ــا جوجــه نمکدون ــه یکــی میگــن ۱۲ ت ــی: ب محمدمهــدی غفران
چندتــاش  می خــوره،  گربــه  شــو  تــا   8 داریــم، 
ــه  ــع می ش ــماش جم ــو چش ــک ت ــرف اش ــه؟ ط می مون
و می گــه: اون دیگــه جاشــونو فهمیــده، همشــونو میــاد 

می خــوره!

ــر کالس از  ــوزگار س ــورد: آم ــه از بجن ــهریار مناقش ش
ــدان دارد؟ ــد دن ــان چن ــید: انس ــرج پرس ای

 ایــرج جــواب داد :آقــا بســتگی بــه زمــان ومــکان دارد. 
مثــال مادربــزرگ مــن روزهــا تــو خیابــان ۳۲ تــا و 

شــب ها در رختخــواب هیچــی.

بی نام: معلم: امیر جان با حمید یک جمله بساز.

امیر: شما چه قدرشبیه همید.
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یــه روز کــه بــا مــادرم از خریــد برمی گشــتم، هــوا شــروع کــرد بــه باریــدن. 
ــه مامــان گفتــم: وای کــه چقــدر  ــود. ب ــون خیــس شــده ب تمــام کوچــه و خیاب
ــس و  ــادرم خی ــام چ ــا تم ــت دارم. ام ــی دوس ــارون رو خیل ــن ب ــه. م ــوا خوب ه
ِگلــی شــده. مامــان جــون، کثیــف شــدن چــادر تــوی بــارون ناراحت کنندســت. 
ــن  ــر م ــه نظ ــا ب ــه ام ــخت باش ــی س ــه کم ــاید ی ــرا. ش ــب چ ــت: خ ــان گف مام
ارزشــش رو داره. میدونــی فاطمــه جــان، چــادر یعنــی انجــام دادن تکلیــف بــه 

ــن شــکل ممکــن! بهتری
مــن گفتــم: اوووم، یعنــی چــی؟ مامــان گفــت: مثــل وقتــی خانــم معلــم بهــت 
تکلیــف مــی ده، بعضــی از بچه هــا بــد خــط و کثیــف می نویســن، بعضیــا 
خــوش خــط و زیبــا، تــو هــم کــه همیشــه دفترهــات مرتــب و خــوش خطــه. 

ــاد؟ ــم خوشــش می ــم معل ــد خان ــدی چق دی
ــره؟  ــی راضی ت ــت داره و از ک ــتر دوس ــی رو بیش ــون ک ــی معلمت ــر می کن  فک
ــد خــط می نویســه  ــی کــه ب ــا اون ــی کــه اصــال تکالیفــش رو نمی نویســه؟ ی اون
ــا تــو کــه خــوش خــط و قشــنگ می نویســی؟ و می خــواد زود تمــوم بشــه؟ ی

ــم  ــم خان ــام بدی ــون رو انج ــر تکالیفم ــی بهت ــه. هرچ ــب معلوم ــم: خ ــن گفت م
معلــم از مــا راضی تــره و بیشــتر خوشــحال می شــه. فاطمــه گفــت: خــدا هــم 

تکالیفــی برامــون قــرار داده. مثــل حجــاب.
بعضی هــا ایــن تکالیــف رو انجــام نمیــدن یــا بــد خــط و زشــت انجــام مــی دن. 
امــا بعضی هــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام میــد ن. چــادر حجــاب کامل تــر 
و زیباتــری هســت و مــا چــون می دونیــم خــدا اینــو بیشــتر دوســت داره چــادر 

می پوشــیم. می خواهیــم تکلیــف خــدا رو بــه بهتریــن صــورت انجــام بدیــم.
حرف هــای مامــان چقــدر جالــب بــود بچه هــا ... منــم حجــاب چــادر رو 
ــه ــدم ب ــام می ــا انج ــل و زیب ــه کام ــه ک ــف مدرس ــل تکالی ــردم، مث ــاب ک انتخ

          تکلیفی که خدا برای ما قرار داده به بهترین صورت عمل کنم.

تکلیف الهی
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نظر شما درباره این تردستی علمی چیست؟

سامانه پیامکی:   30008412000003

شــمع را روشــن کنیــد و پوســت پرتقــال را در چنــد ســانتیمتری شــعله ی شــمع 
ــار  ــرف آن را فش ــد و از دو ط ــمع  نگهداری ــرف ش ــه ط ــده ب ــور خمی ــه ط و ب
ــال خــارج می شــود در برخــورد  ــن پوســت پرتق ــواد و گازی کــه از ای ــد. م دهی
ــد  ــاد می کن ــی را دور آن ایج ــای زیبای ــود و جرقه ه ــمع می ش ــعله های ش ــا ش ب
کــه تماشــایی اســت و صــدای ظریفــی هــم از ایــن جرقه هــا بــه گــوش می رســد.

ــه  توضیــح: دلیــل ایــن پدیــده ایــن اســت کــه پوســت پرتقــال شــامل مــوادی ب
نــام ســیترال، لیمونــن و لینالــول اســت کــه الــکل موجــود در پوســت پرتقــال را 

تشــکیل مــی دهنــد.

تردستی علمی
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زنگ نقاشی
ــی  ــد؟ آن را نقاش ــزی باش ــه چی ــره چ ــرف پنج ــد آن ط ــت داری ــا، دوس بچه ه

کنیــد.
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زنگ بازی

مشهد دامغان نیشابور

بــا حــرف آخــر هــر شــهر، نــام شــهر جدیــدی را بنویســید. مثــال انتهــای شــهر 
ــا حــرف دال مــی شــود شــهر دامغــان را نوشــت. )مشــهد( دال اســت. ب
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چطور کرونا رو شکست بدیم؟

شستن دست ها؛

فاصله یک متری؛

ضد عفونی کردن 
دست ها؛

دست نزدن به صورت؛

در صورت الزم مراجعه 
به پزشک؛
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ویروس ناقال
یکــی بــود، یکــی نبــود. زیــر گنبــد کبــود، غیــر از خــدا هیــچ کــس نبــود. یــک 
آقــا پســری بــه اســم علــی بــود کــه همیشــه بــا دوســتانش تــوی کوچــه بــازی 
می کــرد امــا چنــد هفتــه بــود کــه مامانــش اجــازه نمــی داد بــرای بــازی بــره تــو 
کوچــه. آخــه یــه ویروســی اومــده بــود بــه اســم کرونــا کــه می تونــه هــر کســی 

کــه مراقــب نباشــه رو مریــض کنــه.
ــود. چــون مدرســه ها  ــه ب ــه اش ســر رفت ــه حســابی حوصل ــا تــوی خون علــی آق

ــره.  ــوی کوچــه هــم نمی تونســت ب ــودن و ت ــل ب تعطی
علــی آقــا می دونســت کــه ویــروس کرونــا می تونــه از طریــق عطســه و ســرفه و 
یــا لمــس کــردن جایــی کــه آلــوده بــه ویــروس هســت بــه دیگــران منتقــل بشــه 
بــرای همیــن هــم مرتــب دست هاشــو می ُشســت و اگــر ضــروری می شــد کــه 
جایــی بــره، بــا ماســک و دســتکش می رفــت. علــی آقــا بــه ایــن فکــر می کــرد 
کــه تــوی خونــه چیــکار کنــه کــه حوصلــه اش ســر نــره؟ آخــه از بــس تلویزیــون 

دیــده بــود خســته شــده بــود.
علــی بعــد کلــی فکــر کــردن تصمیــم گرفــت بــرای خوشــحال کــردن خواهــر و 
ــرادر و پــدر و مــادرش کاردســتی درســت کنــه. امــا خــب نمی دونســت چــی  ب
بایــد درســت کنــه. چیــزی کــه همــه خوششــون بیــاد و دوســش داشــته باشــن.

بــا خــودش فکــر کــرد کــه چــه چیــزی درســت کنــه تــا اینکــه یــه فکــری بــه 
ســرش زد. علــی می دونســت همــه گلــدون دوســت دارن. بــرای همیــن رفــت 
ــک  ــا کم ــری دوغ و ... ب ــت، بط ــطل ماس ــل س ــی مث ــایل دور ریختن ــراغ وس س
خواهــرش اونهــا رو بــا قیچــی بــرش زد و بــه شــکل گلــدون در آورد. بعــدش 
نشســت بــا ماژیــک و مــداد شــمعی اونهــا رو رنــگ کــرد و تــو هــر کــدوم خــاک 
ریخــت. حــاال نوبــت کاشــت گل بــود. بــا کمــک مــادرش چنــد تــا گل خوشــگل 

ــرد. ــه ک ــواده خــوب خــودش هدی ــه خان ــا کاشــت و ب ــوی اون گلدون ه ت
ــر  ــه خاط ــه ب ــی ک ــن روزهای ــوی ای ــد ت ــم می تونی ــما ه ــزم، ش ــای عزی بچه ه
بیمــاری کرونــا، مــدارس تعطیــل هســتن و کم تــر میشــه بیــرون از خونــه رفــت، 

26          با ساخت کاردستی های جذاب و خوب، خانوادتونو خوشحال کنید.
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نشریه بچه های مسجد، ماهنامه ای برای کودکان و نوجوانان عزیز است
که توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان در بین

بچه های مسجدی توزیع می گردد.
شما خواننده گرامی می توانید پیشنهادات و انتقادات خویش را 

به سامانه پیامکی  30008412000003   ارسال نمائید.


