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مقدمه

پشت جلدسوال شماشکر خدای مهربان

پیاده روی اربعینپیامبر خوبی ها

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
فهرست مطالب



سالمبچهها؛

ــه ــابقی ــههایامســالب ــامدرس ــازشــدنام ــههاب ــارهمدرس ــدهودوب ــراوم ــاهمه م
ــااســت. ــاریکرون ــیوعبیم ــمش ــزرگدارنواون ــرقب ــکف ــالهای س

شــمابچههــایعزیــزامســالبایــدبیشــترازهمیشــهدرسخونــدنروجــدیبگیریــد
وبــراییادگیــریکتابهــا،زحمــتبیشــتریبکشــیدتــاخــداینکــردهدرسهاتــون

ــه. ضعیفنش

شــمافرزنــدانگلمــنمیتونیــددرایــنمــاههــمماننــدچنــدمــاهگذشــتهبــاکمــک
والدیــن،نشــریهخودتونــوازســایتامــورمســاجددانلــودکنیــد.

www.masjedkh.ir
به ما پیامک بدهید:

30008412000003  
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اختالف تصویر
ــدا ــرپی ــرزی ــنتصاوی ــالفدربی ــداخت ــد،چن ــگاهکنی ــرن ــرزی ــهتصاوی ــتب ــادق ب

میکنیــد؟
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ــه ــمراب ــهه ــوطب ــرمرب ــدتصاوی ــد،شــمابای ــگاهکنی ــرن ــرزی ــهتصاوی ــتب ــادق ب
ــد. ــلکنی ــروص یکدیگ
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پیامبر خوبی ها
پیامبــرمهربــانمــایعنــیحضــرتمحمــدبــررویزمیــن

غــذامیخوردنــدومثــلمــردمعــادیرویزمیــنمینشســتند.

ایشــانوقتــیکفششــانپــارهمیشــد،بــادســتخودشــان

قاطــر یــا و االغ روی بــر و میکردنــد وصلــه را کفشهــا

ســوارمیشــدندوشــخصدیگــریراهــمردیــفخــودســوار

مینمودنــد.

بــیآنکــهخجالــتبکشــندنیازهــایخودشــانراازبــازارتهیــه

ــه ــسک ــرک ــهه ــد.ب ــهمیآوردن ــویخان ــهس ــدوب میکردن

ــد ــد،چــهآنشــخصثروتمن ــداســالممیکردن میرســیدند،ابت

ــر ــزرگ.اگــرپیامب ــودوچــهب ــر،چــهکوچــکب ــودچــهفقی ب

رابــرایصــرفچیــزیدعــوتمیکردنــدآنراکــم

ــود. ــده(ب ــیمان ــز)خرمای ــهآنچی ــدک ــمردند،هرچن نمیش

هیــچگاهفقیــریرابــهخاطــرفقــریــابیمــاریاشتحقیــر

قدرتــش خاطــر بــه ســلطانی هیــچ از و نمیکردنــد

نمیترســیدند.فقیــروســلطانرابــهیــکنحــوبــهســویخــدا

ــود. ــانب ــانیکس ــنوآندرنظرش ــدوای ــوتمیفرمودن دع

ــرایایشــاناز رســولخــداکراهــتداشــتندکــهکســیب

ــزد. جــایبرخی
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ــر ــدازه ــهبع ــیداشــتندک ــد:رســولخــداعطردان ــامصــادقمیفرمای ام

وضــوخــودرابــاآنمعّطــرمیکردنــد.ازایــنروهــرگاهازمنــزلبیــرونمیآمدنــد،

ــویعطــردرمســیرمیپیچیــد. ب

منبع:سادهسازیشدهازسننالنبیعالمهطباطبایی
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اولین زیارت اربعین
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عطّیــهعوفــیمیگویــد:همــراهبــاجابــربــنعبــداهللانصــاریکــهیکــیازیــاران
ــارتقبــرامــامحســینحرکــت ــرایزی ــود،ب ــاوفــایپیامبــرخــداب ب
ــراتغســل ــهف ــردررودخان ــالرســیدیم،جاب ــهصحــرایکرب ــیب ــم؛وقت کردی
کــردولباســیشــبیهلبــاساحــرامپوشــید،انــگاربــهزیــارتکعبــهآمــدهاســت.

ــک ــرنزدی ــهقب ــهب ــاآنک ــت،ت ــدارامیگف ــرخ ــدامذک ــتم ــگامحرک ــههن ب
ــدیم. ش

ــرایهمیــنازمــنخواســتکــهدســتشراروی ــود،ب ــاب ــرپیرمــردینابین جاب
قبــربگــذارمووقتــیایــنکارراکــردم،بیهــوشبــررویقبــرافتــاد.

مــنآببــهصــورتجابــرپاشــیدمتــابــههــوشآمــد.آنــگاهســهبــارصــدازد
»یــاحســین«ســپسادامــهداد:»آیــادوســت،پاســخدوســتشرانمیدهــد؟!(

ــه ــیک ــه)حســین(پاســخترابدهــد،درحال ــت:»چگون ــاخــودشگف ســپسب
ــادهاســت؟« ــیافت ــدنوســرشجدای ــنب ــانخــونآغشــتهشــدهوبی می

سپسباامامحسینمناجاتکردودرددلهایخودرابهامامگفت.

جابــردرروزاربعیــنشــهادتامــامحســینبــهزیــارتقبــرایشــانرفــت
ــود ــهیدخ ــامش ــرام ــارتقب ــهزی ــنب ــتدرروزاربعی ــااس ــمقرنه ــاه وم
ــتیم. ــینهس ــامحس ــایام ــهآرمانه ــادارب ــاوف ــمم ــابگوئی ــمت میروی

بایــدبدانیــمکــهاگــرشــرایطزیــارتامــامحســینبــرایمــافراهــمنشــد،
زیــارتایشــانازراهدورهــمممکــناســتوهــروقــتبــهیــادایشــانافتادیــم
ــهایشــانســالمکنیــموایشــانســالممــاراشــنیدهوجــوابســالم میتوانیــمب

میدهــدهرچنــدمــاجــوابایشــانرانتوانیــمبشــنویم.
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بهارموبهارم،شادیباخودمیارم
شکوفههایسفید،گلهایتازهدارم
سهماهدارمهمیشه،فروردیناولیشه

اردیبهشتوخرداد،ماههایبعدیشمیشه

تابستونمتابستون،پرندههایرقصون
میوههایرنگارنگ،اومدتوباغوبوستان

دومینفصلسالم،بعدبهارمیآیم
تیرومردادشهریور،سهماهگرمدارم

پاییزممنبچهها،فصلبادوسروصدا
برگایزردمیریزم،ازشاخهدرختا

بارونمیبارهنمنم،سهماهدارمپشتهم
مهروآبانوآذر،پشتگرمامیشهخم

زمستونممنسردم،نگیکهخبرنکردم
لباسایگرمبپوشین،نگیکهخبرنکردم
دیکهبشهمنمیام،برفمیادپشتبام
دوماهآخرسال،بهمنواسفندتمام

فصل ها
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فکر کنیم
ــزه، ــام ــوانب ــنحی ــگ،معــروفاســت،گــردنوپاهــایای ــهشــترگاوپلن ــهب زراف
شــبیهشــتروســر،شــاخ،بدنوســمآنشــبیهگاواســتوشــکلورنگپوســتآن
شــبیهپلنــگاســت،خلقــتزرافــهنشــانهقــدرتخداســتکــهویژگیهــایظاهــری
چنــدحیــوانرادریــکحیــوانجمــعکــردهاســت.حــاالشــمافکــرکنیــدوبگویــد

کــهتفــاوتزرافــهبــاشــتروگاووپلنــگچیســت؟
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کاردستی بسازیم
بچههــایعزیــز،بــاکمــکپــدریــامــادر،تصویــرزیــررابــررویکاغــذپرینــت
کنیــدوبــاقیچــیآنرامطابــقبــاشــکلبــرشبزنیــد.شــمامیتوانیــدبــانصــب
یــکنــخبــهســوراخهایمشــخصشــده،یــکماســکبامــزهبــرایخودتــون

درســتکنیــد.

12



13



خالقیت
یکــیازکارهــایجــذابوخالقانــهایکه

میشــودانجــامداد،ســاختکاردســتیبــا
وســایلدورریختنیاســت.

ازجملــهوســایلدورریختنــیایکــهشــما
ــت ــادرس ــتیزیب ــیکاردس ــاآنکل ــدب میتوانی

کنیــد،چوبهــایبســتنیهســتند.

اگــرخــالقباشــیدبــاچــوببســتنیمیشــود
وســایلتزیینــیوکاردســتیهایجالبــیدرســت

ــرد.. ک

ازجملــهخانــه،صندلــی،قــابعکــسووســایل
ــچ ــدونهی ــایلب ــنوس ــردنای ــتک ــی.درس تزیین
چــوب بایــد فقــط میشــود، انجــام هزینــهای

نریزیــد. دور را میخوریــد کــه بســتنیهایی

شــمامیتوانیــدبــااســتفادهازچســبمایــعچــوب
ــههــمبچســبانید. بســتنیهاراب

درایــنتصاویــرایــدهایجالبــیبرایســاخت
کاردســتیمشــاهدهمیکنیــد.
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شکرخدايمهربانودانا
پروردگارقادروتوانا

بردردبندگاندواتوهستي
تنهاامیدمنخداتوهستي
منبندههمیشهتوهستم
تنهاتوراتنهاتوراپرستم
نامتوايخدايمهربانم

هرلحظهوهمیشهبرزبانم
ايخالقخوبي،ايخالقهستي

توخوبيوعزیزي،توخدايمنهستي
دلمميخواهدهرگز،جداازتونباشم

مراتوفیقآنده،فدایيتوباشم
شکرخدايمهربانودانا
پروردگارقادروتوانا

بردردبندگاندواتوهستي
تنهاامیدمنخداتوهستي
منبندههمیشهتوهستم
تنهاتوراتنهاتوراپرستم
نامتوايخدايمهربانم

هرلحظهوهمیشهبرزبانم

شکر خدای مهربان
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خانمرضاییبهطرفتابلورفت.ماژیکرابرداشت
وچهارکلمهنوشت:زبان،بدن،حرکت،سکون.

بعدبهطرفبچههابرگشتونگاهیبهچهرههاکرد.
ــت:»بعضــی ــدیزدوگف ــد.لبخن ــادی ــهیبچهه ــؤالرادرصــورتهم ــتس عالم
بچههــانمازهــایکالغــیمیخواننــد.دیدهایــدکالغهــاچگونــهبــرگــردویــاپنیــر
ــه ــیهــمک ــد.بچههای ــوکمیزنن ــدن ــدوتن ــدتن ــدامیکنن ــهپی ــزیک ــاهــرچی ی
تنــدوتنــدسرشــانرابــرمهــرمیگذارنــدوبرمیدارنــدنمــازکالغــیمیخواننــد؛
ــن. ــشرادرزمی ــدونصف ــوامیگوین ــیرادره ــیاالعل ــبحانرب ــفس ــوننص چ

چنیــننمــازیدرســتنیســت.«

تصویرازمجلهکودک

نماز کالغی
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ــت ــتمدق ــهنوش ــیک ــهکلمههای ــب،ب ــیارُخ ــت:»بس ــهگف ــیدرادام ــمرضای خان
کنیــد.ایــنچهــارکلمــهبــهچنــدمســئلهیواجــبدرنمــازاشــارهدارد.میدانیــد

ــت. ــاالرف ــتهاب ــت؟«دس ــئلههاچیس آنمس
درنمازنبایدحرفبزنیم.

ــم ــامه ــم؛ام ــموحــرفبزنی ــدراهبروی ــازنبای ــه،درنم ــت:»بل ــیگف ــمرضای خان
آناســتکــهبدانیــمدرکجــاینمــازبــدنحرکــتمیکنــدودرکجــازبــانذکــر
میگویــدودرکجــازبــانوبــدنبــاهــمحرکــتمیکننــد!درهــرجــاینمــازکــه
بــدنحرکــتمیکنــد)مثــلحــالرفتــنبــهرکــوعیــابرخاســتنازآنویــارفتــن
بــهســجدهوبرخاســتنازآن(زبــانبایــدســاکتباشــدوهــرجــاینمــازکــهزبــان
ــر ــدنذک ــتخوان ــاوق ــورهوی ــدوس ــدنحم ــگامخوان ــلهن ــدمث ــتمیکن حرک
رکــوع،ســجود،تشــهدوســالمبــدنبایــدآراموبیحرکــتباشــد.بــهایــنمســأله
ــب ــازواج ــشدرنم ــاز.آرام ــدندرنم ــودنب ــیآرامب ــد؛یعن ــهمیگوین طمأنین

ــمنمــازباطــلمیشــود. اســت.اگــرآنرارعایــتنکنی
فقــطدریــکجــاینمــازاســتکــههــمبــدنحرکــتمیکنــدوهــمزبــانذکــر

ــاز؟« ــاینم ــدکج ــد.میدانی میگوی
رضاگفت:»وقتیبحولاهللمیگوییم.«

خانــمرضایــیگفــت:»بلــه،درحــالبرخاســتنازســجدهبحــولاهللوقوتــهاقــومو
ــانذکــر ــدوزب ــدنحرکــتمیکن ــیاســتکــهب ــنتنهــاجای ــم.ای اقعــدمیگویی
میگویــدواشــکالیهــمنــدارد.معنــایایــنذکــرهــمایــناســت:بــاقدرتــیکــه

ــندادهاســتمیایســتمومینشــینم.« ــهم ــدب خداون
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پنــجاختــالفمیــانتصاویــرزیــرراپیــداکنیــدوســپستصاویــرزیــررا
ــد. ــزینمائی رنگآمی

اختالف تصویر
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بــااتصــالشــمارههابــهیکدیگــرمیتوانیــدیــکگــوزنزیبــارســمکنیــد.
دقــتکنیــدکــهشــمارههابایــدبــهترتیــببــههــموصــلشــوند.

اتصال نقطه ها
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کفشــدوزکی کــه میدانیــد آیــا
ــیرود ــماراهم ــتانش ــهرویدس ک
اثــرزردرنگــی درمســیرخــود
ایــن کــه میگــذارد جــای بــه
ــهدر ــانخــونحشــرهاســتک هم
شــرایطخطــراززانوهایــشترشــح
ــنکاراز ــاای میشود.کفشــدوزکب
نظــرشــکارچی،حشــرهایمریــض
ومردنــیجلــوهمیکنــدوغالبــا
گونــه ایــن خــوردن شــکارچیان
نمیدهنــد؟ ترجیــح را حشــرات

ــه ــامیدانیــدبیــشتریــنگون آی
هــا پروانــه را حشــرات هــای

میدهنــد؟ تشــکیل

آیــامیدانیــدحلزونهــامیتواننــد
طوالنــی بســیاری مــدت بــرای

بخوابنــد؟

چشــایی قــوه میدانیــد آیــا
اســت.؟ پاهایــش در پروانــه

جالب و خواندنی
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ــه ــیری ــایخاک ــدکرمه ــامیدانی آی
ندارنــد.آنهــاازطریــقپوستشــان
در اکســیژن میکننــد. تنفــس
ــرم ــیرویپوســتک پوشــشمخاط
طریــق از ســپس میشــود، حــل
پوســتبــهدرونرگهــایخونــی

میکنــد؟ پیــدا انتشــار

فصــل در ملخهــا میدانیــد آیــا
ریــزی تخــم بهــار، یــا تابســتان
ــوراخهایی ــارادرس ــدوآنه میکنن
وجــود بــه خــود کــه زمیــن از
میدهنــد. قــرار میآورنــد،
ــدناز ــرونآم ــسازبی ــوزادانپ ن
تخــم،بســیارپرخــوروحریصنــد
وآنچــهراســرراهخــودبیابنــد،

؟ نــد ر میخو

دو عســل زنبــور میدانیــد آیــا
معــدهدارد:یکــیبــرایانبــارکردن

ــذا؟ ــرایغ ــیب ــلویک عس

آیــامیدانیــدســنجاقکهادرخطــوط
مســتقیمتیــزپــروازمیکننــد؟
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پازل بسازیم
تصویــرزیبــایزیــررابــررویبرگــهایبــهصــورترنگــیپرینــتگرفتهوســپس

ازمحــلنقطــهچیــنبــرشبزنیــد.اکنــونشــمایــکپــازلزیبــادارید.
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آتش چگونه خاموش می شود؟

ــش ــکآت ــدنزدی ــانبای ــتوم ــیاس ــیارخطرناک ــش،کاربس ــاآت ــازیب ب
ــردن ــوشک ــردرخام ــی3روشزی ــورکل ــهبط ــمک ــدبدانی ــابای بشــویمام

ــود: ــیش ــتفادهم ــشاس آت
1(سردکردن:توسطعواملیمانندآبوگازکربندیاکسید.

2(خفــهکــردن:توســطعواملــیماننــدخــاک،ماســه،پتــوینمــدار،خامــوش
کننــدههــایپــودری.

3(ســدکــردن:گرفتــنســوختازروشهــایمختلــفازجملــهقطــعجریــان
گاز،قطــعجریــانســوخت،دورکــردنمــوادقابــلاشــتعال.
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آیا خدا 
می خورد و می خوابد؟

ــدن ــدازدرسخوان ــابع ــهم هم
ــنه ــنهوتش ــردنگرس ــازیک وب
میشــویم.بــرایهمیــنغــذا
مینوشــیم. آب و میخوریــم
ــار ــهوناه ــرروزصبحان ــاه م

از بعــد و میخوریــم شــام و
خــوردنغــذاســیرمیشــویم.

ــف ــردوضعی ــکمماندردمیگی ــمش ــذانخوری ــرغ اگ
میشــویمواگــرچنــدروزغــذانخوریــمحتــیممکــناســتبمیریــم.هنگامــیکــه
خســتهمیشــویمنیــازبــهخوابیــدنپیــدامیکنیــمتــاخســتگیماندررودودوبــاره
ــال ــیح ــادب ــتگیزی ــمازخس ــرنخوابی ــم.اگ ــمودرسبخوانی ــازیکنی ــمب بتوانی

ــود. ــفمیش ــانضعی ــمبدنم ــمک ــویموک میش
امــاخداونــدماننــدمــاانســانهاضعیــفنیســتکــهنیــازبــهآبوغــذاوخوابیــدن
ــیلحظــهای ــهحت ــزیمینوشــدون ــهچی ــزیمیخــوردون ــهچی داشــتهباشــد.اون

میخوابــد.
ــرایشــما ــداردامــاب ــهخوابیــدنونوشــیدنوخــوردنن ــدبــزرگ،نیــازیب خداون
بچههــایخــوبهمــهانــواعخوردنیهــاونوشــیدنیهاراآفریــدهاســتتــااز

ــد. ــااســتفادهکنی آنه
اومیدانســتکــهمــادرطــولروزخســتهمیشــویمبــرایهمیــنشــبهاراتاریــک
کــردتــامــابتوانیــمراحــتبخوابیــموصبــحبیــدارشــویموبــهمدرســهبرویــم.امــا
اوخــودشنیــازیبــهخــوابنــداردچــونخســتهنمیشــودواگــرخســتکینباشــد،

کســینیــازبــهخــوابپیــدانمیکنــد.
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آموزش طراحیحواسپنجگانه
بــامــدادمشــکیخــود،طــرحســمتچــپرادرســمتراســترســمکنیــدو

ســپسجوجــهرابــامــدادرنگــیزرد،رنــگآمیــزیکنیــد.

27



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.


