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ن  ســتا و د
عزیــز مســجدی ســام؛

امســال مــردم کشــور مــا تجربــه ی 
ــده ای  ــان ناخوان ــتند. مهم ــدی داش جدی
ــم از  ــوزان ه ــش آم ــا دان ــا. م ــام کرون ــه ن ب

ایــن قاعــده مســتثنی نبودیــم. تجربــه ی درس و کاس 
ــه کاس  ــادی هســت کــه ب ــا مــدت زی ــه. م و مدرســه در خان

ــراه درس  ــی هم ــون و گوش ــق تلویزی ــم و از طری ــه نمی روی و مدرس
خوانــدن را ادامــه می دهیــم. ایــن شــرایط گاهــی بــرای مــا جالــب 

بــوده و گاهــی خســته کننــده و ســخت. امــا مــا بایــد تــاش 
کنیــم از هــر اتفاقــی درس بزرگــی بگیریــم. 

ــاری   ــن بیم ــی از ای ــه درس ــما چ ش
ــد؟ گرفتی

به ما پیامک بدهید:

30008412000003  



 بچه های خوب مسجد زین العابدین
ارسالی از آقای حاجیان.

بچه های خوب مسجد فاطمه الزهرا ، منطقه پنجتن.

تصاویر شما
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  بچه های خوب مسجد امام حسن مجتبی

شهرستان کاشمر، ارسالی از آقای مجتبی آرام.

تصاویر بچه های مسجد خود را برای ما 

بفرستید: پیام رسان سروش:

@masjed_k_h
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ســام، لطفــا بخش هــای دانســتنی 
بیشــتری قــرار دهیــد. بــا تشــکر 
از زحمــات فــراوان شــما. فــرزاد 
باخــرز،  از شهرســتان  بهرامــی 
مســجد  کردیــان،  روســتای 

صاحــب الزمــان

ســام، مــن محمــد مهــدی   
افشــاری هســتم. امیــر شــایان 
و حســین تــوی مهــد پســرای 
پیــش  مــن  هســتن.  خوبــی 
هســتم. نورالثقلیــن  دبســتانی 

ــتم  ــری هس ــه غدی ــام، ریحان س
ازتــون  می خواســتم  ازمشــهد. 
بابــت مجلــه خوبتــون تشــکرکنم. 
و  عزیزمــون  رهبــر  از  لطفــا 
ــب  ســردار ســلیمانی بیشــتر مطل

ــکر ــد. باتش ــاپ کنی چ

بخش هــای  بیشــتر  لطفــا  ســام. 
قــرار  خوبتــون  نشــریه  در  طنــز 
دهیــد. فــرزاد بهرامــی از شهرســتان 
ــان، مســجد  باخــرز، روســتای کردی

. صاحــب الزمــان

لطــف کنیــد از زندگــی نامــه دوازده 
امــام شــیعیان  هــر نوبــت یکــی 
ــذب  ــای ج ــد و راه ه ــاپ کنی رو چ
نوجوانــان بــه مســجد رو هــم بگیــن، 
از  بهــروزی  ابولفضــل  ممنــون. 

ــتخوار. رش

مــن همیشــه جواب می دم 
ولی اسم منو چاپ نمی کنید. 
امیرحسین مودی ازخراسان 
جنوبی، شهرســتان بیرجند، 

 مسجد امام زمان

پیامک های
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مــن  نباشــید.  خســته  و  ســام 
آیــا  لطفــا  بگــم  می خواســتم 
ــن  ــد. م ــتر کنی ــد را بیش می دانی
و  هســتم  صابتــی  علــی  امیــر 
ممنونــم  از داســتان های  خوبتــون.

ــو ماننــد حضــرت  حــاج قاســم، ت
راه  در  قاســم شــیفته شــهادت 
  ســید شــهدا امــام حســین
ــان و  ــا ایرانی ــب م ــودی و در قل ب

مظلومــان جهــان جــای داری.

ســام مجلتــون خیلــی خوبــه فقــط 
بزاریــد  بیشــتری  لطیفه هــای 
و رمز هــای جــدول رو چیــزای 
ــدوی  ــن مه ــد. متی ــری بزاری بهت

صــدر از داورزن.

بلــه مــن بــه مــادر و پــدرم خیلــی 
کمــک می کنــم. ســارا صدیــق 
ــار. ــتان گلبه ــاله از شهرس 11 س

شــما  زحمت هــای  از  باســام، 
ممنونــم. مــن احمدرضــا باوفــا 
ــه مســجد صاحــب  هســتم. مــن ب
ــم  ــا اس ــی رم. لطف ــان  م الزم

ــد. ــاپ کنی مراچ

مــن هرشــب بــه مســجد امــام 
محمدباقــر  مــی روم چــون 
آقــای  آنجــا  جماعــت  امــام 
ــان  ــی مهرب ــه خیل ــا هم ــو ب نیازج
ازعلیرضــا  ارســالی  هســت. 

محبــی.

به ما پیامک بدهید:

30008412000003  

شما
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 شهادت امام رضا
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ــرای  ــود. او ب ــم دوران ب ــگ و ظال ــاهان زرن ــی از پادش ــه ی عباس ــون خلیف مام
  ــام رضــا ــه ام ــه حکومــت خــود و جلــب نظــر مــردم ب رســمیت بخشــیدن ب
نامــه نوشــت و ایشــان را تهدیــد کــرد کــه بایــد از مدینــه ســفر کــرده و بــه ایــران 
بیاینــد و در کاخ او زندگــی کننــد. تــا بــه ایــن وســیله کارهــای خــاف خــود را بــه 

نــام امــام تمــام کنــد. 
امــام رضــا  همــراه بــا خواهرشــان حضــرت معصومــه و برخــی یــاران 
خــود بــه ایــران آمدنــد در حالی کــه بســیار از ایــن ســفر اجبــاری ناراحــت بودنــد 
و می دانســتند قصــد مامــون چیســت. حضــرت معصومــه  در بیــن راه بیمــار 
شــده و در شــهر قــم بــه رحمــت خــدا رفتنــد و امــام رضــا  بــه مشــهد آمدنــد.

ــر ظلم هــای مامــون ســکوت  ــد در براب ــا امــام رضــا  هرگــز حاضــر نبودن ام
ــوند و  ــه ی او می ش ــه حیل ــد متوج ــم دارن ــردم کم ک ــه م ــد ک ــون دی ــد و مام کنن
ــل  ــن دلی ــوند. به همی ــع می ش ــام جم ــه دور ام ــده می شــوند و ب از گــرد او پراکن

نقشــه کشــید تــا امــام  را بــه شــهادت برســاند.
مامــون مجلســی ترتیــب داد و آب انگــوری را آمــاده کــرده بــود کــه در آن ســم 
ریختــه بــود. آب انگــور را بــه امــام تعــارف کــرد. امــام کــه بــا علــم الهــی خــود 
ــون  ــا مام ــورم. ام ــد نمی خ ــت، فرمودن ــمی اس ــور س ــن آب انگ ــتند ای می دانس
اشــاره ای کــرد و تمــام ســربازان کــه گرداگــرد کاخ ایســتاده بودنــد شمشــیرها 
را از غــاف در آوردنــد. آنــگاه بــه امــام رضــا  گفــت بایــد بخوریــد، مجبــور 

هســتید وگرنــه بــه ایــن وســیله شــما را خواهــم کشــت.
ــر آن  امــام آب انگــور را نوشــیدند و چیــزی نگذشــت کــه امــام عزیزمــان از اث

ســم بــه شــهادت رســیدند.
امــا مامــون ظالــم بعــد از کشــتن امــام  هرگــز روی آرامــش را ندیــد . او از 
ایــن گنــاه بزرگــش چنــان ترســیده بــود کــه هــر لحظــه منتظــر مجــازات خداونــد 
ــت. او در لحظــات آخــر  ــا رف ــه مــرگ ســختی از دنی ــون ب ــود. ســر انجــام مام ب
دچــار تــب و لــرز شــدید شــده بــود. وقتــی حــال خــود را دیــد بــه خــدا گفــت ای 
ــر  ــت او س ــه وق ــاهی ک ــر پادش ــن ب ــم ک ــدارد رح ــاهی او زوال ن ــی که پادش کس

آمــده و پادشــاهی اش رو بــه زوال و نابــودی اســت.
امــا ایــن پشــیمانی دیــر شــده بــود و مامــون بــا همــان حــال بیمــاری بــه هاکــت 

رســید.
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ازخروســی 
پرســیدند: چــرا با چشــمان بســته 

می خواهــم  داد:  جــواب  می خوابــی؟ 
را  قوقــو  قوقولــی  مــن  بداننــد  همــه 

ــدم. ــظ بل ازحف

گلی: مامان می گذاری با سارا بازی 
کنم؟  مادر: نه!

 گلی: پس بگذار با او دعواکنم.

مادر:گلی 
جان مطمئنی که بشقابت تمیز 

است؟ گلی: بله مامان، همین امروز 
گربه آن را لیسیده!

مادر:گلی 
جان، چرا گریه می کنی؟ گلی: 

چون داداشی اذیتم کرده.مادر:چه کارت 
کرده دخترم؟ گلی: می خواستم بزنم توی 
کله اش. خودش را عقب کشید ،دستم به 

دیوار خورد و درد گرفت.

نمکدون
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تخم پرندگان
شــما فرزنــدان عزیــز حتمــا می دانیــد کــه تخــم همــه پرنــدگان خوردنــی نیســت 
امــا شــاید ندانیــد تخــم کــدام پرنــدگان حــال و تخــم کــدام پرنــده حرام اســت؟ 
امــام باقــر  در پاســخ ایــن ســوال می فرماینــد: تخــم پرندگانــی را کــه هنــگام 
پــرواز کــردن بــال می زنــد، بخــور و آن را کــه بال هــای خویــش را صــاف نگــه 

مــی دارد نخــور. شــخصی پرســید: تخمــی کــه در نیــزار اســت چطــور؟
فرمــود: آنچــه دو ســویش هماننــد اســت مخــور و آنچــه دو ســویش ناهمگونــه 

اســت، بخــور.
پرسید: از پرندگان آب چطور؟

فرمود: آنچه را چینه دان دارد، بخور و آنچه را چینه دان ندارد مخور.

11



روزی بــود روزگاری بود.گوســفند داری بــود کــه خیلــی خســیس بــود و بــرای 
چرانــدن گوســفندانش حاضــر نبــود بــه چوپــان پــول بدهــد. او هــر روز صبــح 
گوســفندانش را از آغــل بیــرون مــی آورد و بــرای چریــدن بــه صحــرا می بــرد.

ــه کارهــای  هرچــه دیگــران می گفتنــد کــه چوپانــی اســتخدام کــن و خــودت ب
دیگــر بــرس. قبــول نمی کــرد و می گفــت: خــودم بهتــر از هــر چوپانــی 
می توانــم مواظــب گوســفندانم باشــم. یــک روز کــه بــا گوســفندانش بــه صحــرا 
رفتــه بــود هــوا ابــری شــد و ناگهــان بــاد شــدیدی وزیــد و بــاران تنــدی باریــد 
و ســیل راه افتاد.گلــه دار نمی دانســت چــه کند،گوســفندها هرکــدام بــه طرفــی 
رفتنــد و خــود او هــم از تــرس ســیل،به روی شــاخه های درختــی رفــت. بــاالی 
درخــت ســر بــه آســمان بلنــد کــرد و گفــت: خدایــا منــو گوســفندانم را ازیــن 
ــرا  ــه فق ــفندهایم را ب ــف گوس ــه نص ــم ک ــذر می کن ــده، ن ــات ب ــاران نج ــاد و ب ب
ــذر  ــن ن ــه دار از اینکــه چنی ــر می شــد و گل ــان بدهــم. هــوا داشــت بهت و بینوای
ــا  ــه آســمان کــرد و گفــت: خدای ــار رو ب ــن ب ــود. او ای بزرگــی کرده،پشــیمان ب
آدم فقیــر و بیچــاره پشــم بــه چــه دردش می خــورد ؟ بیچــاره آه نــدارد بــا نالــه 
ســودا کنــد. همــان بهتــر کــه کشــک بــه فقــرا بدهــم تــا شــکمی از غــزا درآورند. 
ــفندهای  ــد گوس ــن آم ــت پایی ــه دار از درخ ــه گل ــد ک ــی ش ــاره آفتاب ــوا دوب ه
پراکنــده اش را جمــع کــرد و تصمیــم گرفــت بــه خانــه برگــردد. ایــن بــار حتــی 
ســرش را رو بــه آســمان بلنــد نکــرد بــا خــود گفــت: فقیر و بیچــاره ها کشــک را 
می خواهنــد چــه کنند.؟..آنهــا کــه نــان ندارنــد اگــر نــان داشــتند می توانســتند 
ــه چــه  ــرای خــوردن ندارند،کشــک ب ــان ب ــی ن ــا وقت ــد، ام ــان و کشــک بخورن ن
ــات  ــرای نج ــه ب ــذری ک ــه دار دور ن ــا گل ــن فکره ــا ای ــورد. ب ــان می خ دردش
خــودش و گوســفندهایش کــرده بــود، خــط کشــید وگلــه را جمــع و جــور کــرد 
تــا بــه خانــه ببــرد. هــوا، هــوای بهــاری بــود، ناگهــان رعــد و برقــی در آســمان 
پیــدا شــد و بــاران بــه صورتــی ســیل آســا شــروع بــه باریــدن کــرد. چنــد دقیقــه 
کــه گذشــت ســیل راه افتــاد و تــا گلــه دار بــه خــودش بیایــد و بتوانــد خــودش را 
جمــع و جــور کنــد، دو ســه گوســفند گلــه را ســیل بــرد. از آن بــه بعــد هرکســی 
ــد،  ــکار کن ــا ان ــزی را  کام ــود چی ــا وج ــد ی ــه داده بزن ــی ک ــر قول ــد زی بخواه

ــی؟(( ــم چ ــک چی؟پش ــد: ))ای بابا،کش می گوی
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پیامبــر اکــرم  شــبانه از غــار ثــور بیــرون آمــد و بــه همــراه راهنمایــی مــورد 
اعتمــاد بــه ســوی مدینــه راه افتــاد. از مکــه تــا مدینــه بیــش از چهارصــد کیلومتــر 
فاصلــه بــود. بــرای اینکــه دشــمنان پیامبــر را پیــدا نکننــد آن حضــرت شــب ها راه 
مــی رفــت و روزهــا گوشــه ای بــه اســتراحت می پرداخــت. فــردی بــه نــام ســراقه 
بــن مالــک کــه از اســب ســواران ماهــر حجــاز بــود از محــل حرکــت پیامبــر باخبــر 
شــد. ســوار بــر اســب تنــدروی خــود شــد و بــا ســرعت بــه ســمت مدینــه تاخــت 
ــزه  ــل برســاند و صــد شــتر از قریــش جای ــه قت ــا ب ــد ی ــر را دســتگیر کن ــا پیامب ت
بگیــرد. ســراقه بــه ســرعت پیــش تاخــت تــا ســرانجام بــه نزدیکــی محلــی رســید 
کــه پیامبــر و همراهانــش در انجــا اســتراحت کــرده بودنــد. ســراقه کــه خــود را در 
صــد قدمــی گرفتــن جایــزه می دیــد خوشــحال پیــش می رفــت کــه اســب تنــد رو 
او رم کــرد و ســراقه را بــر زمیــن کوفــت. بــرای نخســتین بــاری بــود کــه ســراقه از 
روی اســبی بــه زمیــن می غلتیــد. ســراقه بــه ســرعت برخواســت و بــا خشــم ســوار 
ــه  ــت ک ــش خواس ــد و همراهان ــت. او از محم ــان تاخ ــاد زن ــد و فری ــب ش ــر اس ب
بایســتند و اگــر توقــف نکننــد بــا تیرهــای زهــر الــود کشــته خواهنــد شــد. نــگاه 
ــت  ــاری می خواس ــک و ی ــود کم ــدای خ ــد و از خ ــه ش ــمان دوخت ــه آس ــد ب محم
کــه ناگهــان پاهــای اســب تنــدرو همــراه خــود ســراقه در شــن فــرو رفــت. نالــه و 
فریــاد ســراقه بلنــد شــد و فهمیــد ایــن کارهــا از طــرف خداونــد بــرای پشــتیبانی 
و نجــات محمــد  اســت. او از پیامبــر کمــک خواســت و طلــب آمــرزش کــرد 
ــود و حتــی دشــمنان خــود را دوســت  ــی ب و پیامبــر اکــرم  کــه انســان مهربان
ــراقه  ــوی س ــه س ــید ب ــان می کوش ــی آن ــت و راهنمای ــه در هدای ــت و همیش داش
برگشــت و او را از دل شــن ها بیــرون آورد. ســراقه گریســت و از کاری کــه کــرده 
بــود اظهــار پشــیمانی کــرد وگفــت: مــن در انجــام هرگونــه امــری حاضــرم و اگــر 
می خواهیــد اســب و غــام مــن هــم همــراه شــما باشــد. پیامبــر فرمــود نــه ســراقه 
مــا بــه تــو نیــازی نداریــم برگــرد و دیگــران را از تعقیــب مــا بــاز گــردان. ســراقه 
بــا شرمســاری بازگشــت، ولــی بــاور نمی کــرد کــه از آن شــن زار جــان ســالم بــه 
ــت همــان جــا  ــرو می رف ــرا در حجــاز هرکــس در شــن زار ف ــرده اســت. زی در ب
ــن می شــد. ســراقه در بازگشــت هرکــس را کــه در ســر راه خــود دیدگفــت:  دف
بــی خــود جلــو نرویــد محمــد را نخواهیــد یافــت! او از ایــن راه نرفتــه اســت! بدیــن 
ــه خاطــر جایــزه، پیامبــر را  ترتیــب همــه ی پــول دوســتانی را کــه می خواســتند ب

تعقیــب کننــد برگردانــد و محمــد  ســالم بــه مدینــه رســید.
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داشتم با خودم فکر می کردم از وقتی این ویروس منحوس 

به کشور ما وارد شده است، بعضی ها مثاً دستفروش ها 

درآمدشان کم شده و نگران خانواده و فرزندان خودشان 

هستند که این روزها برای خرید پوشاک و غذا پول 

کم بیاورند. خیلی ها برای خرید غذا و یا وسایل 

مورد نیاز زندگی مشکل دارند.
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نمی دانم وظیفه کیست که در این شرایط 

زیر بال و پر آن ها را بگیرد و نگذارد سقوط 

کنند، اما به نظرم اگر کسی را می شناسید، از 

بزرگ ترها بخواهید با مهربانی و در حد توان 

پولی را به او قرض الحسنه دهند تا او در این 

روزها پیش خانواده اش شرمنده نشود.
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ــد  ــزی می توانی ــگ آمی ــرای رن ب
از آب رنــگ یــا مــداد شــمعی 

ــد. ــتفاده کنی اس

کاردستی سنگی!
ــی  ــطح، و نقاش ــنگ های مس ــاب س ــا انتخ ــد ب ــما می توانی ــزم، ش ــدان عزی فرزن

ــد.  ــت کنی ــی درس ــیار زیبای ــتی های بس ــر روی آن ، کاردس ب
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1- پدر لیا صاحب 5 فرزند دختر به اسم های نانا، نِ ِن، نی نی، 
نُ ُن و به نظر شما نام دختر پنجم چیست؟

2- در یک گودال به طول 4/2 متر و به عرض 3/4 متر چند متر 
مکعب خاک وجود دارد؟ با روش محاسبه توضیح دهید.

3- هر آن چه ازش برداری بزرگ می شود؟ اگر حدس زدی آن 
چیست؟

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

1- لیا؛
2- اصا خاکی وجود 

ندارد؛
3- چاله؛
4- آینه؛

چیستان
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مــرد فقیــری بــود کــه همســرش کــره 
از  یکــی  بــه  را  آن  او  و  می ســاخت 
زن  آن  می فروخــت.  شــهر  بقالی هــای 
کره هــا را بــه صــورت دایره هــای یــک 
کیلویــی می ســاخت. مــرد آن را بــه یکــی از 
ــل  ــت و در مقاب ــهر می فروخ ــای ش بقالی ه

می خریــد. را  خانــه  مایحتــاج 

ــدازه کره هــا شــک  ــه ان روزی مــرد بقــال ب
کــرد و تصمیــم گرفــت آن هــا را وزن کنــد. 
ــدازه  ــرد، ان ــا را وزن ک ــه آن ه ــی ک هنگام
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هــر کــره ۹۰۰ گــرم بــود. او از مــرد فقیــر عصبانــی شــد و روز بعــد بــه 
ــه عنــوان  مــرد فقیــر گفــت: دیگــر از تــو کــره نمی خــرم، تــو کــره را ب
یــک کیلــو بــه مــن می فروختــی در حالــی کــه وزن آن ۹۰۰ گــرم اســت.

مــرد فقیــر ناراحــت شــد و ســرش را پاییــن انداخــت و گفــت: مــا وزنــه 
ــو  ــک کیل ــم و آن ی ــما خریدی ــکر از ش ــو ش ــک کیل ــم و ی ــرازو نداری ت

ــم. ــرار می دادی ــه ق ــوان وزن ــه عن ــکر را ب ش

نظر شما در مورد این داستان چیست؟

سامانه پیامکی:

30008412000003   
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بــا اینکــه بســیاری از مــردم جغــد را حیوان 
بــد یمــن و شــومی می داننــد، جغدهــا 
حیوانــات بســیار مفیــدی هســتند. چــون 

ــد. ــکار می کنن ــا را ش ــب موش ه اغل

از  بیشــتر  جغدهــا 
صــدا  شــنیدن  طریــق 
طعمــه ی  می تواننــد 
تاریکــی  را در دل  خــود 
شــب پیــدا کننــد. حتــی 
اگــر آن طعمــه اصــا دیــده 
جغدهــا  غــذای  نشــود. 
و محــل  نــوع  بــه  باتوجــه 
می کنــد.  فــرق  زندگیشــان 
آنهــا مــوش، مــوش صحرایــی، 
ــمور  ــنجاب و س ــوش، س خرگ

می کننــد. شــکار 
جغدها 

آن هــا  نمی ســازند.  النــه 
ــه  ــوان الن ــه عن ــی را ب جای
ــد  ــد، مانن ــاب می کنن انتخ
ســوراخ های موجــود در 
تنــه ی درختــان، غارهــا، 
و  قدیمــی  انبارهــای 
النه هــای  و  خــراب 

و... ــدگان زیرزمینــی  ــرات و پرن ــا از حش ــی از جغده برخ
ــا  ــم ب ــی ه ــد. برخ ــه می کنن ــک تغذی کوچ
ــد. ــر می کنن ــود را پ ــکم خ ــری ش ــی گی ماه
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دانستنی ها
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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.


