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درس قرآنیپیامک های شما

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
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  دوستان مسجدی سالم

ــرای  ــا ب ــتی آی ــد؟ راس ــه می کنی ــتان چ ــرم تابس ــای گ ــا روزه ــوره؟ ب ــون چط حالت
ــی  ــی حوصلگ ــه ب ــا رو ب ــت روزه ــک وق ــه ی ــد؟ نکن ــزی کردی ــتانتون برنامه ری تابس
ســپری کنیــد و اصــال متوجــه نشــید تابســتان کــی تمــوم شــد! اگــر تــا االن برنامــه ای 
ــد  ــت داری ــد دوس ــید. ببینی ــه کار بش ــت ب ــن االن دس ــتید همی ــون ننوش ــرای خودت ب
ــا انجــام بدیــد. امیــدوارم شــما  ــاد بگیریــد ی تــوی ایــن تابســتان چــه کارهایــی رو ی
بچه هــای زیــرک و باهــوش از ایــن روزهــا بهتریــن اســتفاده رو ببریــد. کلــی کتــاب 
ــه های  ــد و نقش ــب کنی ــارت کس ــی مه ــد، کل ــاد بگیری ــد ی ــای جدی ــد و چیزه بخونی

خــوب بــرای آینــده تــون بکشــید.

برای دانلود نشریه در سایت امور مساجد منتظرتون هستیم.

www.masjedkh.ir

که پروانه را آفرید

خط و خال زیبا کشید

لب غنچه ها باز شد

پر از شعر و آواز شد

به گنجشک آموخته

برای تنش دوخته

به نام خدای بزرگ 

به روی دوتا بال او 

خدایی که با یاد او

نوک زرد بلبل از او

خدایی که پرواز را

لباسی هم از جنس پر

بچه های عزیزم، نظرات، 
پیشنهادات و انتقادات خود 
را برای ما پیامک کنید:  

30008412000003



بچه های خوب مسجد جواداالئمه )ع( 
ارسالی از آقای احمد صبوری.

بچه های خوب مسجد صاحب الزمان )عج( درگز 

ارسالی از آقای علیرضا پرنیان 4



بچه های خوب مدرسه روستای جنداب نیشابور
 ارسالی از آقای جابر قائمی

بچه های خوب مسجد امام رضا )ع( شهرستان کاشمر 
ارسالی از آقای زمان زراعتکار.

تصاویر بچه های 
مسجد خود را برای ما 

بفرستید: 
پیام رسان سروش:

@masjed_k_h
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بعضی بچه ها می پرسند:

چرا خدا بعضی از دعاهای ما را مستجاب نمی کند؟

ــا  ــرای م ــی را ب ــر و خوب ــه خی ــت و همیش ــان اس ــیار مهرب ــد بس خداون
ــه  ــد چ ــت و می دان ــودات اس ــه ی موج ــر هم ــن ب ــد. او داناتری می خواه
چیزهایــی بــرای هــر موجــودی خــوب و چــه چیزهایــی بــرای او بــد اســت. 
ــود را  ــالح خ ــا ص ــت ه ــی وق ــم و خیل ــی داری ــم ناقص ــا عل ــا آدم ه ــا م ام
نمی دانیــم. مثــل بچــه ای کــه از مــادرش کبریــت می خواهــد. حتــی 
ــرای  ــون ب ــد چ ــت نمی ده ــه او کبری ــادر ب ــد م ــه و زاری کن ــر گری اگ
بچــه خطرنــاک اســت. امــا ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه مــادر، بچــه را 

ــان نیســت. ــا مهرب ــدارد ی دوســت ن

مهربانــی خــدا بــرای مــا بنده هــا همیــن گونــه اســت. او بــه مــا گفتــه هرچه 
می خواهیــد از مــن بخواهیــد و خداونــد هــر دعایــی را کــه بــه صــالح مــا 
ــه  ــه جــای اجابــت ب ــه صــالح مــا نباشــد ب باشــد اجابــت می کنــد و اگــر ب

ــواب می دهــد. ــا ث م
سواالت خود را برای ما پیامک بفرستید

30008412000003
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اوایــل تیرمــاه بــود و خورشــید حســابی همــه جــا رو روشــن و داغ کــرده 
ــوی  ــح ت ــاعت 11 صب ــر روز س ــی )ع( ه ــام عل ــجد ام ــای مس بود.بچه ه
ــد و  مســجد جمــع می شــدند و یــک صفحــه از قــرآن رو قرائــت می کردن

ــد. ــت می کردن ــم صحب ــا ه ــه ب ــب اون صفح ــورد مطال در م
بچه هــا اشــکاالت و سواالتشــونو از امــام جماعــت مســجد، حــاج آقــا 
ــا محمــدی همیشــه بچــه هــا رو تشــویق  محمــدی می پرســیدند. حــاج آق

ــرد. ــران می ک ــدن ق ــه خون ب
ســجاد خیلــی قرائــت قــران زیبایــی داشــت و قــران رو بــا ترتیــل می خوند. 
اون روز رســید بــه آیــه »انــه ال یحــب المســرفین« خداوند اســراف کنندگان 

را دوســت ندارد.
یکی از بچه ها پرسید اسراف یعنی چی؟

ســجاد گفــت: اســراف یعنــی زیــاده روی در مصــرف. مثــال مصــرف زیــاد 
غــذا و دور ریختــن اون، زیــاده روی در مصــرف آب، بــرق و ...

یاســر گفــت: چــرا خــدا اســراف کننــدگان رو دوســت نــداره؟ اگــر مــردم 
زیــاد مصــرف کننــد چــی میشــه؟

ســجاد گفــت: اســراف کــردن موجــب بــی احترامــی بــه نعمــت هــای خــدا 
میشــه. چــون خیلــی از مــردم غــذای کافــی بــرای خــوردن نــدارن و یــا از 
بــرق و آب محــروم هســتند. اگــر مــا در مصــرف نعمــت هــای خــدا مثــل 

درس قرآنی
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بــرق زیــاده روی کنیــم،  ممکنــه بــرق خونــه برخــی از مــردم قطــع بشــه و اونهــا از 
نعمــت بــرق محــروم بشــن.

ــای  ــپ ه ــا الم ــد ت ــد و چن ــداد پاش ــوش می ــا گ ــه ه ــای بچ ــرف ه ــه ح ــه ب ــی ک عل
مســجد رو خامــوش کــرد و بــه بچــه هــا گفــت: مــا هــم داشــتیم اســراف میکردیــم 
ــور خورشــید فضــای مســجد رو روشــن کــرده،  ــود. االن روزه و ن ــا حواســمون نب ام

ــاز نیســت مــا ایــن همــه المــپ روشــن کنیــم! نی
بچــه هــا از ایــن کار علــی خیلــی خوششــون اومــد و ازش تشــکر کردنــد کــه باعــث 

جلوگیــری از اســراف بــرق شــد.
بچه هــا، مــا هــم حواســمون بــه اســراف نکــردن نعمــت هایــی کــه خــدا بهمــون داده 

؟  هست
به نظر شما چطور میشه جلوی اسراف کردن رو گرفت؟

سامانه پیامکی ما: 30008412000003
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چیستان
دو اتــاق در کنــار هــم قــرار دارنــد. هــر کــدام یــک در دارنــد ولــی هیچکــدام پنجــره 
ندارنــد. درهایشــان کــه بســته باشــد درون اتاقهــا کامــال تاریــک اســت. در یــک اتــاق 

ســه چــراغ بــرق و در اتــاق دیگــر ســه کلیــد بــرق مثــل هــم وجــود دارد.
ــا  ــم آی ــال نمی دانی ــد )مث ــن می کن ــراغ را روش ــدام چ ــد، ک ــدام کلی ــم ک ــا نمی دانی م
ــا بطــور  ــه چراغ هــای دیگــر ام ــا ب ــه چــراغ وســطی ی ــوط اســت ب ــد وســطی مرب کلی
ــد.  ــن می کن ــا را روش ــی از چراغ ه ــا یک ــدام از کلید ه ــر ک ــه ه ــم ک ــع می دانی قط

ــم(. ــم نمی دانی ــا را ه ــب چراغ ه ــن ترتی همچنی
ــکار و  ــرای این ــه کــدام چــراغ اســت.. ب ــوط ب ــد مرب ــد کــه هــر کلی ــوم کنی  شــما معل
ــد. شــما  ــاق کلیدهــا باشــید و کار را از آنجــا شــروع کنی ــد در ات در شــروع، شــما بای
ــا  ــد. ام ــا را روشــن و خامــوش کنی ــد کلیده ــه کــه بخواهی ــد مرتب ــد هــر چن می توانی
شــما تنهــا هســتید و نمی توانیــد از کســی کمــک بگیریــد و هیچگونــه وســیله ای هــم 
ــق  ــما ح ــه ش ــه اینک ــر از هم ــد و مهمت ــراه نداری ــی بهم ــر برق ــواه غی ــی خ ــواه برق خ
نداریــد بیــش از یکبــار وارد اتــاق چراغ هــا شــوید و وقتی کــه وارد شــدید و بیــرون 

ــوید. ــاق بش ــددا وارد آن ات ــد مج ــر نمی توانی ــد، دیگ آمدی

12



آید به سوی ما باز

هر کار زشت و زیبا

من در کمرکش کوه

خوشحال می دویدم

ناگاه در دل کوه
صدای پا شنیدم

وقتی که ایستادم
دیگر صدا نیامد

همراه ناله ی باد
صدای پا نیامد

وقتی که می دویدم
بر سنگ های انبوه

صدای پای خود را
من می شنیدم از کوه

مثل صدا و کوه است
اعمال ما و دنیا

کار زشت و زیبا
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ــتند  ــوار هس ــوالً گیاه خ ــا معم حلزون ه
ماننــد  ســبزیجاتی  از  اصــل  در  و 
تغذیــه  گلهــا  و  ســاقه ها  برگ هــا، 
گونه هــای  از  برخــی  امــا  می کننــد. 
ــکارچی  ــات ش ــزون حیوان ــر حل بزرگت
بــوده و همــه چیــز خــوار یــا در برخــی 

مــوارد کامــالً گوشــتخوار هســتند.

ــه  ــان ب ــک بال هایش ــا کم ــا ب پروانه ه
ــد. ــوش می دهن ــا گ صداه

زنبــور عســل دو معــده دارد: یکــی 
بــرای انبــار کــردن عســل ویکــی بــرای 

ــذا. غ

حــدود 350000 نــوع کفشــدوزک در 
جهــان وجــود دارد

جالب و خواندنی
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ملــخ هــا فــراوان تریــن موجودات بــر روی 
زمیــن هســتند و موجوداتــی هســتند که در 

روز دو برابــر وزن خــود غــذا می خورنــد.

ســنجاقک ها شــکارچیان ســریعی هســتند 
کــه طعمــه خــود را در هــوا شــکار می کننــد 
دیــد  قــدرت  اســتثنایی  به طــور  آن هــا 
باالیــی دارنــد و می تواننــد حشــرات در 

ــد ــب کنن ــرواز را تعقی ــال پ ح

پشــه هــا بیشــتر از هــر موجــود دیگــری 
باعــث  ایــن کــره ی خاکــی  بــر روی 
ــرات  ــن حش ــوند. ای ــان می ش ــرگ انس م
مــی تواننــد ناقــل بیمــاری هــای مرگبــاری 
ــب زرد و  ــگ، ت ــب دان ــا، ت ــد ماالری مانن

ــند. ــفالیت باش آنس

بنــدی  طبقــه  گــروه  ســه  در  کرم هــا 
کرم هــای  پهــن،  کرم هــای  می شــوند. 

حلقــوی. کرم هــای  ای،  لولــه 
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به بابا و مامان بگوئید:
1- ســعی کنیــد در طــول روز از نــور خورشــید اســتفاده 
کنیــد. می تونیــد پرده هــا را کنــار بکشــید و اجــازه 

ــه. ــاد تــوی خون ــور بی ــد ن بدی
المپ هــای  کنیــد.  عــوض  را  قدیمــی  المپ هــای   -2
ــد  ــای تولی ــه ج ــون رو ب ــرژی خودش ــتر ان ــی بیش قدیم

نــور بــه صــورت گرمــا می ســوزونند.
ــل  ــه حداق ــاط رو ب ــوی حی ــای ت ــتفاده از المپ ه 3- اس

ــانید.  برس
4- وســایل برقــی غیــر ضــروری تــوی خونــه رو خاموش 

. کنید
5- کانــال کشــی کولرهــا را از کوتاهتریــن مســیر انجــام 

بدیــد تــا انــرژی کمتــری هــدر بــره.
6- هرســال پوشــال های کولــر بایــد عــوض بشــن 
و حتمــا پیــش از شــروع فصــل گرمــا کولرهــا بایــد 

ســرویس بشــن.
ــا  ــت بام ه ــا در پش ــر روی کولره ــایبان ب ــب س 7- نص

ــت. ــر اس ــرژی موث ــی ان ــه جوی درصرف
8- از روشن نگه داشتن دائم کولر باید خودداری کرد.

ــاز  ــورد نی ــه م ــی ک ــه فضاهای ــکان دریچ ــی االم 9- حت
نیســتند رو مســدود کنیــد، بــا ایــن کار زمــان اســتفاده از 

ــه. ــدا می کن ــش پی ــر کاه کول
ــار  10- دقــت کنیــد ماشــین لبــاس شــویی رو در هــر ب

ــر باشــد. ــالً پ ــد، کام ــه دســتگاه را روشــن می کنی ک

صرفه جویی در مصرف برق

16



**یــه نفــر بــرق خونشــون میــره قابلمــه بــر مــی داره، میــره در خونــه همســایش میگه 
یــک کــم بــرق بــه مــا قــرض می دیــدی؟ همســایش بهــش میگــه اینجوریــه کــه هــی 
براتــون جــوک درســت می کنــن، اقــال بــرو یــه قابلمــه پالســتیکی بیــار بــرق نگیــردت!

**هیچ وقت نفهمیدم:  وقتی برق می ره کجا میره؟؟

ــم  ــک کن ــده ف ــاره اوم ــد دوب ــه بع ــد دقیق ــه، چن ــرق رفت ــار ب ــاعت 3 ب ــه س ــو ی **  ت
ــایل  ــن کار وس ــا ای ــوان ب ــم، می خ ــی نمی کنی ــرق صرفه جوی ــرف ب ــو مص ــدن ت دی

ــوزونن! ــون رو بس برقیم

**به یکی میگن قبض برقتو چه جوری پرداخت می کنی؟
میگــه همســایه مون خنگــه، مــی ذ ارم زیــر بــرف پــاک کــن ماشــینش مــی ره پرداخت 

ــه! می کن

نمکدون

شما هم لطیفه های خود را برای 
ما پیامک کنید:

سامانه پیامکی:   
30008412000003
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مواد و وسایل الزم:
1. یک بطری خالی و خشک دوغ؛

2. یک سکه؛
روش آزمایش:

بطــری دوغ را حداقــل 15 دقیقــه در فریــزر قــرار دهیــد. بطــری را از فریــزر بیــرون بیاوریــد و 
بالفاصلــه دهانــه آن را بــا ســکه بپوشــانید. دقــت کنیــد کــه ســکه و دهانــه بطــری هیچ نــوع لب 
پریدگــی نداشــته باشــد. زیــرا در صــورت لــب پریدگــی هــوای داخــل بطــری خــارج می شــود. 
انگشــت خــود را خیــس کنیــد و روی ســکه بگیــرد تــا قطــرات آب بــه دور لبــه ســکه بچکــد 
مطمئــن شــوید کــه یــک الیــه آب دور لبــه ســکه را پوشــانده اســت. بــه ایــن ترتیــب دهانــه 
بطــری کامــال مســدود مــی شــود. کمــی صبــر کنیــد! مشــاهده می شــود کــه ســکه گاه و بیــگاه 
از یــک طــرف بــاال رفتــه و ســپس پاییــن می آیــد. ســکه در بــاال و پاییــن رفتــن و برخــورد بــا 

دهانــه شیشــه )تــاپ( صــدا می کنــد.

دانشمند
 کوچولو
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طریقه استفاده از ماسک
قبــل از آنکــه ماســک را روی صــورت خــود قــرار دهیــد، بایــد دســتان خــود را بــه خوبــی 
ــد.  ــز خشــک کنی ــا دســتمال کاغــذی تمی ــه ی ــک حول ــا ی ــا را ب ــا آنه بشــویید. ســپس حتم
ــا  ــوراخ ی ــا دارای س ــد ت ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــت م ــه دق ــک را ب ــد، ماس ــه بع در مرحل
پارگــی نباشــد. توجــه داشــته باشــید کــه ماســک را بــه صــورت درســت روی صــورت خــود 
بگذاریــد. قســمت بــاالی ماســک معمــوال دارای یــک بخــش محکــم اســت کــه روی بینــی 
قــرار می گیــرد. ســپس بندهــای دو طــرف ماســک را کــه کشــی هســتند، پشــت گوش هــای 

خــود قــرار دهیــد.
ــا  ــد. ســپس ب ــی کنی ــود را ضدعفون ــت دســتان خ ــر اس ــک هــم بهت ــل از برداشــتن ماس قب
گرفتــن یکــی از کش هــای دو طــرف و بــدون لمــس قســمت جلــوی ماســک، آن را از یــک 

جهــت برداریــد و ســپس داخــل ســطل زبالــه بیندازیــد.
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ــود،  ــته ب ــا نشس ــار دری ــلیمان )ع( در کن ــرت س حض
نگاهــش بــه مورچــه ای افتــاد کــه دانــه گندمــی را 
ــگاه  ــه او ن ــرد. ب ــل می ک ــا حم ــرف دری ــه ط ــود ب ــا خ ب
می کــرد کــه دیــد مورچــه نزدیــک آب رســید. در 
همــان لحظــه قورباغــه ای ســرش را از آب دریــا بیــرون 
آورد و دهانــش را بــاز کــرد، مورچــه بــه داخــل دهــان 

ــت. ــه درون آب رف ــه ب ــد و قورباغ او وارد ش
حضــرت ســلیمان )ع( مدتــی در ایــن مــورد بــه فکــر 

ــرد ــر می ک ــگفت زده فک ــت و ش ــرو رف ف
قورباغه  ناگهــان  دیــد آن 

را   بیــرون آورد ســرش 
ــاز  ــش را ب کــرد، و دهان

از  مورچــه  آن 
او  دهــان 
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بیــرون آمــد، ولــی دانــه ی گنــدم را همــراه خــود نداشــت. 
را  او  سرگذشــت  و  طلبیــد  را  مورچــه  آن  )ع(  ســلیمان 
ــن  ــر ای ــدا در قع ــر خ ــت: ” ای پیامب ــه گف ــید. مورچ پرس
دریــا ســنگی تــو خالــی وجــود  دارد و کرمــی در درون آن 

زندگــی می کنــد. 
در   را  آن  آنجا آفرید او خداونــد 

از  نمی توانــد 
آنجــا خــارج شــود 

را  او  روزی  مــن  و 
حمــل مــی کنــم. 
ــه  ــدا روزی هم خ
را  مخلوقــات 

. هــد د می 

ماموریت مورچه
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مهمان شهر قم
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ــه  ــرت معصوم ــان، حض ــه خراس ــا )ع( ب ــام رض ــرت ام ــد از هج ــال بع ــک س ی
)س( بــه شــوق دیــدار بــرادر، بــه همــراه عــده اى از بــرادران و بــرادرزادگان بــه 
طــرف خراســان حرکــت کــرد و بــه هــر شــهر و محلــی کــه می رســیدند، مــورد 

ــدند.  ــع می ش ــردم واق اســتقبال م
امــا وقتــی کاروان حضــرت بــه شــهر ســاوه رســید، عــده اى از دشــمنان ســر راه 
را گرفتنــد و بــا همراهــان حضــرت وارد جنــگ شــدند، در ایــن درگیــرى تقریباً 

همــه مــردان کاروان بــه شــهادت رســیدند، 
ــر  ــون دیگ ــدند و چ ــار ش ــه )س( بیم ــرت معصوم ــه حض ــن واقع ــس از ای و پ

ــد. ــم رفتن ــهر ق ــمت ش ــه س ــود، ب ــان نب ــرف خراس ــه ط ــه راه ب ــکان ادام ام
حضــرت از همراهــان پرســیدند: از ایــن شــهر »ســاوه« تــا »قــم« چنــد فرســنگ 
اســت؟ کســانی کــه آن جــا بودنــد جــواب دادنــد. فرمــود: مــن  را بــه شــهر قــم 
ــا  ــم مرکــز شــیعیان م ــود: »شــهر ق ــدرم شــنیدم کــه می فرم ــرا از پ ــد، زی ببری

اســت«.
ــمت  ــه س ــه )س( ب ــرت معصوم ــدند حض ــه ش ــی متوج ــم وقت ــهر ق ــزرگان ش ب
قــم می آینــد، بــه اســتقبال آن حضــرت رفتنــد؛ عــده فراوانــی از مــردم پیــاده 
و ســواره گرداگــرد کجــاوه حضــرت در حرکــت بودنــد، حــدوداً در 
ــرت وارد  ــرى حض ــرى قم ــال ٢٠١ هج ــع االول س روز ٢٣ ربی
شــهر مقــدس قــم شــد. ســپس در محلــی کــه امــروز »میــدان 
میــر« نامیــده می شــود، شــتر آن حضــرت در جلــو در منــزل 
»موســی بن خــزرج« زانــو زد و افتخــار میزبانــی حضــرت 

نصیــب او شــد.
ــت  ــه عل ــم ب ــهر ق ــت در ش ــد روز اقام ــس از چن ــرت پ حض
ــا رفتنــد و  ــه تلــخ شــهر ســاوه، از دنی بیمــارى ناشــی از حادث

شهر قم اکنون زیارتگاه دوست داران ایشان است. 

فرزندان عزیزم، به نظر شما چرا به حضرت فاطمه معصومه 
)س(، معصومه می گویند؟
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در کنــار رودخانــه ای زیبــا، مــرد ماهیگیــری زندگــی 
می کــرد. او هــر روز بــا قــالب ماهــی گیــری خــود در 
ــت و از  ــی می گرف ــت و ماه ــه می نشس ــار رودخان کن

ــروش آن ماهی هــا زندگــی می کــرد. ــق ف طری
او درآمــد خوبــی از ایــن کار داشــت و بــا پــول فروش 
ماهــی توانســته بــود خانــه زیبایــی بــرای خود بســازد. 
ــن  ــرای ای ــود کــه خــدا را ب ــا او فرامــوش کــرده ب ام
نعمت هــا شــکر کنــد.  او یــادش رفتــه بــود کــه ایــن 
ماهی هــا را خــدا بــه او می دهــد و اگــر خــدا نخواهــد 

ــرد. ــد ماهــی بگی او نمی توان
یــک روز صبــح کــه مــرد ماهــی گیــر بــرای گرفتــن 
ماهــی بــه کنــار رودخانــه رفــت، دیــد هیــچ ماهــی ای 
ــرد  ــر ک ــروب صب ــا غ ــورد. او ت ــمش نمی خ ــه چش ب

امــا هیــچ ماهــی ای طعمــه قــالب را گاز نگرفــت!
ایــن ماجــرا چنــد هفتــه ادامــه داشــت و مــرد ماهــی 
گیــر حتــی یــک ماهــی هــم نتوانســته بــود صیــد کنــد!

او یــاد روزهایــی افتــاد کــه ماهــی هــای زیــادی صیــد 
می کــرد. او در همیــن فکرهــا بــود کــه نــاگاه فهمیــد 
وقــت نمــاز ظهــر شــده اســت. او بعــد از نمــاز، خــدا 
را بابــت همــه نعمت هایــی کــه بــه او داده بــود شــکر 
کــرد. او بــه خــدا گفــت: خــدای مهربــان مــن، ممنــون 
ــن داده ای  ــه م ــت ب ــه نعم ــن هم ــه ای ــتم ک ــو هس ت
ــا از  ــه این ه ــه هم ــودم ک ــرده ب ــوش ک ــن فرام و م

توســت.
دعــای مــرد تمــام نشــده بــود کــه نــاگاه متوجــه شــد 
چنــد ماهــی از آب بیــرون می پرنــد و در حــال بــازی 
ــث  ــت باع ــکر نعم ــا ش ــه بچه ه ــتند. بل ــردن هس ک

ــود. ــت می ش ــدن نعم ــه ش اضاف
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دعای ماهی گیر
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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.


