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مقدمه

پشت جلدبند بند خانوادهبخشندگی

کاردستی بسازیمنظر شما چیه؟

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
فهرست مطالب



بچه های عزیز مسجدی، سالم؛
ــاره مســاجد و حســینیه ها ســیاه پــوش شــدند امــا  مــاه محــرم فــرا رســیده و دوب
ــا ســال های قبــل فــرق داره. امســال یــک ویــروس ناقــال مهمــان  محــرم امســال ب
ــم های  ــتی در مراس ــائل بهداش ــل مس ــت کام ــا رعای ــد ب ــن بای ــرای همی ــت ب ماس

محــرم شــرکت کنیــم.

ــا  ــیم، ب ــرف بپوش ــار مص ــک ب ــتکش ی ــم، دس ــک بزنی ــا ماس ــه حتم ــون باش یادم
دیگــران حــد اقــل یــک و نیــم متــر فاصلــه داشــته باشــیم و مراقــب باشــیم دســت 

ــه صــورت نمالیــم. ــو ب ــوده خودمون آل

ــر از ســال های قبــل  عــزاداری کنیــم و قلــب امــام حســین   امیــدوارم امســال بهت
 را شــاد کنیــم و دعــا کنیــم ایــن بیمــاری از بیــن بــره.

شــما بچه هــای عزیــز، ایــن مــاه هــم ماننــد چنــد مــاه گذشــته می تونیــد بــا کمــک 
والدیــن نشــریه خودتونــو از ســایت امــور مســاجد دانلــود کنیــد.

www.masjedkh.ir
به ما پیامک بدهید:

30008412000003  



تصویر ارسالی از بچه های خوب مسجد امام علی علیه 
السالم واقع در مشهد مقدس، بلوار دالوران.

تصاویر شما

تصویر ارسالی از بچه های خوب مسجد امام هادی علیه 
السالم بیرجند، بلوار شعبانیه.

 ، بچه های خوب مسجد زین العابدین

شهید آوینی. ارسالی از آقای حاجیان

بچه های خوب مسجدحضرت معصومه گلبهار، 
ارسالی از آقای آذرکش.

تصاویر شما
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ورزش فکری!
1. بــه مناســبت جشــن تکلیــف زهــره 9 شــمع روی کیــک آن قــرار داده انــد. زهــره بــا 
فــوت اول 6 شــمع را خامــوش کــرده اســت. حــاال بگوییــد کــه چنــد شــمع روی کیــک 

باقــی مانــده اســت؟
2. آن چیست که مال خودمان است ولی دیگران از آن استفاده می کنند؟

3. زهرا امال داشت؛ همه را غلط نوشت ولی 20 گرفت چه طور ممکن است؟
ــد. آن  ــد ش ــازده خواه ــم ی ــه کنی ــه آن اضاف ــا ب ــاه ت ــه پنج ــت نمی ش 4. ده و ده بیس

چیســت؟
5. نـُـه ســالگی آغــاز جشــن تکلیــف اســت. حــال بــه مــا بگوییــد کــه از صفــر تــا عــدد 

100 چنــد تــا عــدد 9 وجــود دارد؟

پاسخ  معماهای هوش:
1. همان 9 شمع، 2. اسم، 3. آقای ولی 20 گرفت، 4. ساعت 5. 20عدد.
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نظر شما چیه؟
مشــغول نــگاه کــردن کارتــون مــورد عالقــه خــودش هســت کــه یهــو 
صــدای کلیــد در می آیــد. حواســش بــه تلویزیــون اســت امــا متوجــه 
ــتقبال  ــه اس ــش ب ــر کوچک ــادر و خواه ــده. م ــزل ش ــه من ــدر ب ورود پ
ــان  ــا او همچن ــد ام ــی می کنن ــالم و احوالپرس ــا او س ــد و ب ــدر می رون پ

ــه کارتــون اســت. مشــغول نــگاه کــردن ب
پــدر بــه او ســالم می کنــد امــا او همینطــور کــه نگاهــش بــه تلویزیــون 

اســت جــواب ســالم نصفــه و نیمــه ای می دهــد.

به نظر شما آیا او مودب است؟ چرا؟

پاسخ های خود را برای ما پیامک کنید

30008412000003 
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پاسخ ها:

کاردستی بسازیم
بچه هــای عزیــز، بــا کمــک پــدر یــا مــادر، تصویــر بوقلمــون زیبــای 
زیــر را بــر روی کاغــذ پرینــت بگیریــد و بــا قیچــی آن را مطابــق 
بــا شــکل بــرش بزنیــد، ســپس بــا چســباندن لبه هــای کاغــذ شــما 

یــک بوقلمــون زیبــا خواهیــد داشــت. 
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 بخشندگی امام حسین
روزی یــک نفــر خدمــت امــام حســین  رســید و عــرض کــرد: ای فرزنــد رســول 

خــدا مــن بدهــی ای دارم امــا پولــی بــرای پرداختــش نــدارم. بــا خــودم 
ــدان  ــم و از خان ــردم، آن را تقاضــا می کن ــِن م ــم کــه از بزرگوارتری گفت

ــم. ــما نیافت ــنده  تر از ش ــر و بخش ــی را بزرگوارت ــول اهلل کس رس
پــس امــام حســین  بــه وی فرمــود: »ای بــرادر عــرب از تــو ســه 
ــک  ــی ی ــخ گفت ــا را پاس ــی از آن ه ــر یک ــم  اگ ــش می کن پرس
ــش  را  ــر دو پرس ــم و اگ ــو می ده ــه ت ــغ را ب ــوم آن مبل س
جــواب دادی دو ســوم آن را بــه تــو می پــردازم و اگــر هــر 
ســه پرســش را پاســخ  گفتــی تمــام مالــی را کــه می خواهــی 

ــو می دهــم.« ــه ت ب
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ــچ(  ــه هی ــخ دادم )ک ــر پاس ــید، اگ ــد بپرس ــه می خواهی ــرد: آنچ ــرض ک ــرد ع آن م
ــت. ــم گرف ــاد خواه ــما ی ــا را از ش ــواب آن ه ــه ج وگرن

امام  پرسید: برترین اعمال چیست؟
آن مرد عرض کرد: ایمان به خدا.

حضرت  سؤال کرد: راه رهایی از نابودی چیست؟
آن  مرد عرض کرد: اعتماد به خداوند.

امام حسین  پرسید: زینت  دهنده انسان چیست؟
اعرابی گفت: علم همراه با حلم.
امام  پرسید: اگر این نشد؟

اعرابی گفت: مال همراه با مرّوت.
حضرت  پرسید: اگر این نشد؟

اعرابی گفت: فقر همراه با صبر....
آنوقت امام  کیسه  ای که در آن هزار دینار 
بود، به او داد و انگشتری خود را که نگین آن 

به دویست درهم می ارزید، به او بخشید و 
فرمود: »ای اعرابی این طال را به طلبکارانت 
بده و انگشتری را به مصرف خود برسان.«

آن مرد آن ها را گرفت و گفت: خدا 
داناتر است که رسالتش را در کجا 

قرار دهد

11تصویر سازی از نور الهدی
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تیز بین
 تعداد هر نوع حشــره را در تصویر زیر مشــخص کنید. شــما می توانید با برادر، خواهر
 یا دوستتان مسابقه بدهید و هر کس بتواند در زمان کمتری تعداد حشرات را  درست

بشمارد، برنده می شود

14



ــاری  ــی بیم ــد. از وقت ــتان کار می کن ــت و در بیمارس ــتار اس ــن پرس ــان م ــادر مهرب م
کرونــا ایجــاد شــد، مــن مــادرم را خیلــی کم تــر می بینــم چــون او مجبــور اســت بــرای 

درمــان بیمــاران در بیمارســتان باشــد. 
ــان  ــک قهرم ــون او ی ــم چ ــار می کن ــه او افتخ ــت دارم و ب ــی دوس ــادرم را خیل ــن م م
اســت. همانطــور کــه رزمنــدگان در جبهــه  در برابــر دشــمن جنگیدنــد، مــادر مــن هــم 

ــد. ــروس می جنگ ــن وی ــر ای در براب
ــوند  ــث می ش ــون باع ــم چ ــد ناراحت ــتفاده نمی کنن ــک اس ــه از ماس ــانی ک ــن از کس م
زحمــت مــادرم بیشــتر شــود و زمــان بیشــتری را در بیمارســتان بمانــد. شــما چطــور؟ 

ــد؟ ــتفاده می کنی ــک اس از ماس

مادر من پرستار است
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بیا تا قدر این نعمـت بدانیم             که در بحران بی آبی نمانیم
بیا از بهر حفظ آن بکوشیم             وجود آب را ارزش شماریم
از این سـرمایه خوب الهی              برای نسل خود باقی گذاریم

چنین فرموده بر ما حّی دانا                که زنده هر چه را از آب داریم
بـیا تا در نگـاه تشـنه آب             به سان ابـر بـارانی بـباریم

نهال صرفه جویی را بکاریم برای مصرف خوب و درستش 
نجات آب بر ما شد وظیفه                بر انجامش بـیـا همـت گذاریم

صدای آب یعنی زندگانی                بیا دل را به این نجوا سپاریم

صرفه جویی کنیم
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نمکدون
ــا از  ــم چندت ــد اس ــما می توانی ــده، ش ــای رانن ــده گفت:آق ــه رانن ــی ب ــافر تاکس مس

ــد؟ ــران را بگویی ــم ای ــاعران مه ش
ــان... حافــظ، ســعدی، فردوســی، مولــوی، عطــار، خاقانــی... راننــده گفــت: بلــه قرب

مســافر حــرف راننــده را قطــع کــرده گفــت: خیلــی ممنــون... می خواســتم ســر 
خاقانی پیاده شوم، اسمش را یادم رفته بود!

پســر مهربــان داشــت نوارخالــی گــوش مــی داد و بلنــد بلنــد گریــه می کــرده، بهــش 
ــی؟ ــه می کن ــرا گری ــن چ می گ

می گه: دلم واسه خواننده اش می سوزه، طفلکی الل بوده!

آقای فراموشکار میره دکتر میگه آقای دکترمن فراموشی گرفته ام. دکتر می گه: چند 
وقته این بیماری رو دارین؟ آقای فراموشکار می گه: کدوم بیماری؟
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علی بود و همراز او فاطمه

و گل های روییده در باغشان

همه روزه بودند و در انتظار

که روید گل با شکوه اذان
همه روزه بودند و افطار شد

و یک سفرۀ ساده روی زمین

دو تا قرص نان بود و یک کاسه شیر

و یک کاسۀ آب، تنها همین
فقیری به در زد، کسی خانه نیست؟

مِن بی نوا را کمی نان دهید

صدایش که بوی غم و رنج داشت

به گوش همان روزه داران رسید

ــا قصــه ای از قصه هــای خواندنــی مهمــان مــا شــده. ماجــرا  پیرمــرد قصه گــو بازهــم ب
از ایــن قــرار اســت کــه:

  حضــرت زهــرا ، در یکــی از روزهــای کودکــی امــام حســن و امــام حســین
ــر  ــی گذشــت و حالشــان بهت ــد. مدت ــب دارن ــد و ت ــا مریض ان ــه بچه ه متوجــه شــد ک
نشــد تــا اینکــه امــام علــی  و حضــرت زهــرا  تصمیــم گرفتنــد بــرای خــوب 
شــدن فرزندانشــان ســه روز روزه بگیرنــد. خداونــد مهربــان نــذر آنهــا را پذیرفــت و 

فرزنــدان شــفا پیــدا کردنــد.
ــد و روزه  ــل کردن ــود عم ــذر خ ــه ن ــواده ب ــه خان ــا، هم ــدن بچه ه ــوب ش ــس از خ پ
ــذا  ــد و غ ــه آم ــه دم در خان ــی ب ــرد محتاج ــار، ف ــوردن افط ــع خ ــا موق ــد ام گرفتن
خواســت. اعضــای خانــواده بــا وجــود گرســنگی، غــذای افطــار را بــه آن فــرد محتــاج 
  ــا اینکــه پیامبــر خــدا ــد. ایــن ماجــرا ســه روز پیاپــی اتفــاق افتــاد ت هدیــه کردن
بــه منــزل آنهــا آمدنــد و متوجــه ماجــرا شــدند و برایشــان غــذا آوردنــد تــا بخوردنــد.

بــه ایــن ماجــرا یعنــی ایثــار غــذای افطــار در ســوره انســان اشــاره شــده اســت. شــما 
فرزنــدان عزیــز بگوئیــد ان چــه آیــه ای اســت؟:

تصویر سازی: نورالهدی

خانواده بخشنده
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همه روزه بودند و افطار شد

و یک سفرۀ ساده روی زمین

دو تا قرص نان بود و یک کاسه شیر

و یک کاسۀ آب، تنها همین

نگاهی به یکدیگر انداختند

گل خنده بر رویشان نقش بست

و تصویر هم رنگی از همدلی

بر آن چهره های خدایی نشست

علی از سر سفره برخاست زود

به یک دست نان و به یک دست شیر

غذا را علی برد تا پشت در

نباید گرسنه بماند فقیر

سر سفره، آن شب جز آن چند گل

خدا بود و آواز و مهتاب بود

همه روزه بودند و افطارشان

به جز مهربانی، فقط آب بود

شاعر: مصطفی رحماندوست

تصویر سازی: نورالهدی
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اختالف تصویر
 تصاویرزیر با هم اختالفاتی دارند، اختالفشان را پیدا کنید و سپس آنها را رنگ

آمیزی نمائید
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میزان دشواری: 
متوسط

بازی مسیریابی

بهــش گــم شــده.   زنبــور کوچولــو 

کمــک کنیــد تــا راه خونشــو پیــدا کنــه
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بعضی از بچه ها 
می پرسند...

چرا ما بعضی وقت ها گول شیطان را می خوریم؟
همــراه همــه مــا یــک فرشــته و یــک شــیطان وجــود دارد. فرشــته همیشــه مــا را 
بــه انجــام کارهــای خــوب دعــوت می کنــد امــا شــیطان دوســت دارد مــا کارهــای 
بــد انجــام دهیــم و آدم بــدی باشــیم. گاهــی مــا بچه هــا فرامــوش می کنیــم کــه 
شــیطان دشــمن ماســت و دوســت نــدارد مــا آدم هــای خوبــی باشــیم و می خواهــد 
مــا را ماننــد خــودش بــد کنــد. مــا هــر وقــت دشــمنی شــیطان را فرامــوش کردیم 
و بــه دعــوت او کارهــای بــد انجــام دادیــم، بایــد فــورا تــالش کنیــم تــا آن کار بــد 

را جبــران کنیــم.
 اگــر مــا همیشــه بــه حرف هــای فرشــته مهربــان گــوش دهیــم و کارهــای خــوب 
ــب  ــا را فری ــد م ــم، شــیطان کم کــم ضعیــف شــده و دیگــر نمی توان انجــام بدهی

. هد د
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حواس پنج گانه
مــا پنــج حــس ظاهــری داریــم. )شــنوایی، بینایــی، بویایــی، چشــایی و المســه( بــا 
هــر کــدام از ایــن حــواس می شــود هــم کار خــوب انجــام داد و هــم کارهــای بــد. 
ــه می توانیــم انجــام  ــا ایــن حــواس پنجگان ــی ب ــه نظــر شــما چــه کارهــای خوب ب
بدهیــم؟ )مثــال: بینایــی: دیــدن خطــوط قــران، دیــدن حــرم امــام رضــا  و ...(
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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.


