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آیت اهلل سیدحسن خمینی  
نوشت:

امــام نســبت بــه کــودکان 
بســیار توجه داشــتند تا جایی 
که می توانم بگویم نســبت به 
ناراحتــی کــودکان بی تاب 
می شدند. تعبیر عرفانی لطیفی 
داشتند و می فرمودند اینها اقرب 
به فطرت هستند به این معنی که 
هنــوز فطرت پاک و الهی آنان که 
گاه از آن با عنوان فطرت مخموره یاد 
می شــود به آلودگی های جهــان مادی دچار 
نشــده اســت. این توجه کم نظیر به کودکان و نگاه 
سرشار از عاطفه به رابطه مادر و فرزند گاه باعث می شد که گمان 
ببرم -عالوه بر تأثیر لطافت روح و نظرات عرفانی- شاید ریشه 
آن توجهــات در از دســت دادن مادرشــان در ســال های 
کودکی است. امام بسیار کوچک بودند که مادرشان را در سالی 
کــه وبــا، خمین را در بر گرفته بود، از دســت دادند. مادر گرامی 

امام را به فاتحه ای مهمان کنیم.



آدم برفی

برای شنیدن قصه 
آدم برفی کلیک کنید

45 پدر خوبویژه  نامه  سی و سومین  سالگرد  ارتحال  امام خمینی )س( - کودک و نوجوان

http://dl.oroojfilm.ir/uploads/166358371523321.mp3


انگشتر
یکی بود یکی نبود،  روزی فقیری وارد مسجد پیامبر شد . و در حالی که  

نمازگزاران را نگاه می کرد با صدای بلند از مومنان تقاضای کمک کرد.
اما کسی به او اعتنا نکرد. فقیر در حالی که به شدت ناراحت بود دستانش 
را به ســمت آســمان بــرد و فریاد بــرآورد خدایا من در مســجد پیامبرت 

درخواست کمک کردم اما هیچ کس مرا یاری نکرد.

علــی )ع( کــه در حــال رکوع بود 
با اشاره انگشت دست راست 
بــه او فهماند که انگشــترش را به او 
بخشیده اســت. فقیر انگشتر را از 
دســتان مبارک علی علیه السالم 
خــارج کرد و دعا گویان مســجد را 

ترک نمود.
پیامبر که در حال نماز بود و شــاهد 
ماجــرا، بعــد از نمــاز فرمــود: خدایا 
علی را یاور، پشــتیبان و جانشین 
مــن قرار بــده، جبرئیل همان دم 
نازل شــد و فرمــود ای پیامبر خدا 
درخواست تو را پذیرفته است.

برای شنیدن داستان 
انگشتر کلیک کنید
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برای شنیدن داستان 
تفنگ و گل  کلیک کنید

تفنگ و گل
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در یکی از روســتاهای سرســبز پســری بنام علی به همراه خانواده اش زندگی می کرد. علی کوچولو  
کالس چهــارم بــود. او قالــی بافی را در کنار مادرش آموخته بود. او همیشــه به مادرش در قالی بافی 

کمک می کرد. مادر اورا دعا می کرد، علی از اینکه می توانست به مادر کمک کند خوشحال بود. 
یــک روز صبــح مــادر مثل همیشــه با مهربانی علــی را از خواب کرد علی وقتی چشــمانش را باز کرد 
اشــک در چشــم هایش حلقه زده بود مادر نگران شــد گفت پســرم،ا مید مادر، چیزی شده؟خواب 

بدی دیدی؟ 
علی درحالی که اشکهایش را از گونه هایش پاک می کرد گفت نه مادر جان خواب دیدم در حرم 
امام خمینی هستم. مادر بوسه ایی بر پیشانی علی زد و با مهربانی گفت ان شاءاهلل که خیر است.

علی با خوشحالی صبحانه را خورد و آماده رفتن به مدرسه شد.  
وقتی وارد حیاط مدرسه شد زنگ مدرسه خورده بود آرام  در صف کالس ایستاد و به حرفهای آقای 

مدیر گوش داد .
آقای مدیر پشت بلند گو به بچه ها گفت پسرهای خوب من، یک مسابقه ی بزرگ برای دانش 
آموزان هنرمندی که به رشــته قالی بافی مســلط  هســتند به همت  اداره آموزش  و پرورش  قرار 

تارو پود  دوست داشتن

برای شنیدن داستان 
پود دوست داشتن  کلیک کنید و تار
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اســت انجام شــود هر کس می خواهد  در این مســابقه شرکت کند لطفا امروز ثبت 
نام کند و قالی را  بافته و بیاوردید که تحویل اداره آموزش و پرورش  دهیم امیدواریم 

از مدرسه ما اثری انتخاب شود. 
همهمه ایی بین دانش آموزان  ایجاد شــد همه می دانســتند علی در رشــته قالی بافی 

بسیار مهارت دارد. و مطمئن بودند که موفق خواهد شد.
علی در حالی که با دقت به حرفهای آقای مدیر گوش می داد به این فکر می کرد که 
چــه طرحــی را برای قالی بافتن انتخاب کنــد در همین حین به یاد خوابی که دیده بود 

افتاد. بله او تصمیم گرفت  تصویر امام خمینی را به بهترین شکل ببافد. 
از آن روز علی بعداز  انجام تکالیف مدرسه مشغول  بافتن رج به رج  قالی شد. 

روز مسابقه فرارسید . مادر علی را با دعای خیر از زیر قرآن بدرقه کرد.
 علی به همراه آقای حسینی   مدیر مدرسه وارد سالن جشنواره شدند. 

 زمان معرفی برترین ها فرا  رســید دل تو دل علی و دوســتان و همکالســی هایش نبود 
همه  چشم انتظار  و مشتاق به  حرفهای آقای مجری گوش می دادند. 

مجری برنامه نفر اول را با صدای بلند معرفی کرد.
رتبه برتر کشــوری دررشــته ی  قالی بافی علی به دلیل بافتن قالی با تصویر معنوی از 

امام خمینی )ره ( بود.

کل سالن  علی را تشویق کردند او در حالی که اشک شوق می ریخت هدیه را دریافت 
کرد مجری برنامه از او خواست  برای همکالسیهایش و حضار صحبت کند علی در حالی 
که اشکهایش  را از گونه های کوچکش پاک می کرد گفت من یک دهه نودی هستم 
و هرگز امام  خمینی را ندیده ام ،من  داستانهای زیادی درباره ی مهربانی ایشان با بچه 
ها از مادرم شــنید ه امو آرزو می کنم و دوســت دارم یکبار به حرم ایشــان بروم . بعد از 

گفتن این جمله صدای صلوات فضای  سالن را پر کرد. 
بعد از پایان مراسم در حالی که علی به همراه مدیر مدرسه  و چند نفر دیگر در اتوبوس بودند، 
آقای حســینی مدیر مدرســه به ســمت او آمد و گفت پســرم به آرزویت رسیدی ما به 
سمت حرم امام خمینی)ره(می رویم. علی ازشوق  آقای حسینی  را در آغوش گرفت 
و تشکر کرد.   اتوبوس به حرم امام خمینی رسید همه ی بچه ها به همراه آقای حسینی به 
سمت وضو خانه رفتند  و در کنار حرم نورانی و 
معنوی امام خمینی نماز جماعت را برپا کردند. 
علــی قالی که با تصویــر امام خمینی بافته بود را 

به حرم امام هدیه داد.
علی و دوســتانش هرگــز خاطره نماز خواندم در 
حرم امام خمین)ره( را فراموش نخواهندکرد.

زیبا عراکی 
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بابا همیشه به من می گه یه روز یه پیرمد مهربون می خواسته ما همیشه 
خوشــحال و خوب زندگی کنیم. اون به بچه های دبســتانی می گفته 
که شــما باید برای آیندۀ کشــورتون مفدی باشد، حاال بابای من یکی 
از اون بچــه های دبســتانی دیروزه که حــرف اون پیرمرد مهروبنو به 
گوشــش شــنیده اون به بچه های ابتدایی می گفته امید من به شما 
دبســتانی هاســت پدر منم اون روزای یه دبســتانی بود و با حرف 
های اون مرد بزرگ تونست امروز منو روشن تر کنه امام خوبی ها 
تو که حاال از آســمون به ما نگاه می کنی، در کنار ســتاره ها برای ما 
دعا کن ما همیشه تو رو مثل روشن ترین ماه  برای زمین دوست 
داریم و آیندۀ این سرزمین رو  آن گونه که تو خواستی می سازیم.
امین کرد بچه  

دبستانی ها

برای شنیدن داستان 
دبستانی ها   کلیک کنید
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برای شنیدن داستان 
درخت انقالب  کلیک کنید

درخت انقالب
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 برای شنیدن داستان دیو چو بیرون رود
فرشته در آید  کلیک کنید
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کاردستی عنکبوت
 

همة ما در بدنمان غدد ســمی داریم؛ اّما تنها تعداد کمی از ما دارای اهمیت بهداشــتی درمانی 
هســتیم. از خصوصیــات دیگــر مــن بافتن تارهای چســبنده اســت که باعث بــه دام افتادن 
حشرات می شود و من از آنها تغذیه می کنم. جنس تارهای من از پروتئین است و به گونه 
ای طراحی شــده اســت که می توان آن را ســی الی پنجاه در صد طول اولیه اش )بدون اینکه 
پاره شود( کشید. به طور تقریبی قطر یک تار عنکبوت یک دهم قطر تار موی انسان است. گونه 

های مختلف ما عنکبوت ها، انواع مختلفی از تار را تولید می کنند.
بعضی از ما قادر هستیم به وسیلة غّده های مختلفی که برای تولید تار داریم هفت نوع تار تولید 

کنیم که هر کدام از آنها کاربرد خاصی دارند.
پاهای من ویژگی هایی دارند که باعث می شــود خیلی ســریع خودش را از تار چســبنده جدا 

کند و به آن نچسبد.
 امروزه به تقلید از تارهای من، نخ هایی ســاخته می شــود که در پزشــکی، ماهی گیری و ساخت 

لباس های ضد گلوله مورد استفاده قرار می گیرد.
در ســوره عنکبــوت آیــه 41 دو بار اســم من آورده شــده اســت کــه در این آیه مــی خوانیم: 
»داســتان کســانی که غیر از خدا دوســتانی اختیار کرده اند، همچون عنکبوت است که با آب 
دهان خود خانه ای برای خویش ســاخته و در حقیقت اگر می دانســتند، سســت ترین خانه ها 
همان خانة عنکبوت است«. در تاریخ نقل شده است زمانی که دشمنان پیامبر)ص( ایشان 
را تعقیب می کردند، پیامبر)ص( به درون غاری پناه برد. یکی نیز همراه پیامبر)ص( بود. صدای 
دشمنان لحظه به لحظه نزدیک تر می شد. همراه پیامبر)ص( رو به حضرت کرد و گفت: »ما دو 
نفر هســتیم؛ ولی تعداد آنها زیاد اســت. بدون شــک آنها ما را خواهند ُکشت.« ولی حضرت 
محمد)ص( که تا آن زمان آرامش و ســکوت خود را حفظ کرده بودند، فرمودند: »اشــتباه می 
کنی، ما دو نفر نیســتیم؛ بلکه ســه نفریم، خداوند نیز با ماســت.« در آن لحظه معجزه های رخ داد 
و یکی از ما عنکبوت ها که بزرگ بود با تنیدن تار خود، دهانة غار را مســدود کرد. ســپاه دشــمن 
با دیدن تار عنکبوت تصور کردند کسی وارد غار نشده است و برای اینکه فرصت را از دست 
ندهنــد، بــه تعقیــب خود ادامه دادنــد و فوراً آن جا را ترک کردنــد. در آن روز توّکل حضرت 
محمــد)ص( جانشــان را نجــات داد؛ زیــرا زمانی که دل توکل کند، خداوند دســت به کار می 

شود. »و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه«
سعید خرسندی کوش

وسایل مورد نیاز :
قیچی

سه عدد کاغذ A4 رنگی
مداد

چسب
خط کش

توضیحات مربوط به ساخت این کاردستی زیبا مرحله به مرحله در فیلم نمایش داده شده است. 
اسم من عنکبوت است. من از خانوادۀ حشرات هستم. در زبان فارسی به من کارتن، کار تنه، کار تنک، جواله، 
شیر مگس هم می گویند. ماعنکبوت ها 34 هزار نوع داریم. روش زندگی من فردی است. ما عنکبوت ها غالباً 
با یکدیگر دشمنی داریم. عنکبوت های ماده از نر بزرگ تر هستند. بدن من دارای دو قسمت است و پنج جفت 
پا دارم. در انتهای پاهای من یک جفت قالب خاردار و کش ســان وجود دارد که به ســطح گیاهان می چســبد و 

راه رفتن من را بر روی این سطوح آسان می کند.
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...هنوز شــیر ت رو نخوردی مگه نگفتی که شــیر گرم می خواهی، اینکه 
سرد شد

... االن میام آقاجون دارم به این مورچه ها کمک می کنم
... کدوم مورچه ها

... این هاش اینجا هستند
... توی خونه تا عزیز جونت نیومده باید یه جوری ببریم شون بیرون

... کاری نداره، همش پنج تا دانه مورچه است، براشون یه تیکه نون 
انداختم، 2 ساعته دارند زور میزنند بلندش کنند

... ایــن هــا که 20 تا مورچه اســت. عزیز دلم، بگذار برم جارو و خاک 
انداز بیاورم...

ادامه داستان را به صورت صوتی بشنوید

 برای شنیدن داستانالنه مورچه ها
النه مورچه ها  کلیک کنید
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کاردستی اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما متبرکه

وسایل مورد نیاز 
 کاردستی جعبه

اسما متبرکه:
قیچی

چهار عدد کاغذ A4 رنگی
مداد

خط کش
خودکار
چسب

توضیحات مربوط 
به ساخت این 
کاردستی زیبا مرحله 
به مرحله در فیلم 
نمایش داده شده 
است
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وقتی خودشان را معرفی کردند، اعضای دفتر امام خمینی که منتظرشان بودند، حسابی تحویل شان گرفتند 
و ازشــان پذیرایی کردند. بابک از خوشــحالی آرام نداشــت. مادرش هم مثل او شــاد بود. آن ها تمام 
حواسشان به این بود که مسئول دفتربیت ، بگوید بفرمایید برای مالقات! مادر به بابک گفته بود: »امام 

مثل پدرت مهربان و دوست داشتنی است!« 
بابک می خواســت با امام درد دل کند. با او حرف بزند و خاطراتی را که درباره پدرش شــنیده اســت ، 
برای او تعریف کند. دو نفر روحانی باهم توی اتاق آمدند و یکی شان گفت: »بفرمایید برای مالقات!«
چهره مادر شــگفت، بابک از جا جســت. هردو رفتند به طرف حیاط، از حیاط که گذشــتند، توی ایوان 
رفتند. وقتی در اتاق را باز کردند و خدمت امام رســیدند، بابک می خواســت گریه کند گریه شــوق! امام 
آن ها را شــناخت. جلویشــان ایســتاد و بابک را به طرف خود خواند، بانک فوری به طرف امام رفت 
و دســتش را بوســید، امام با او به گرمی احوالپرســی کرد. بعد صورتش را بوسیله. بابک چشم گرداند توی 
کتاب های بزرگ و کوچک رهبر انقالب. مادر داشت از شوهرش - جهان پهلوان غالمرضا تختی- 
برای امام ســخن می گفت. آقا میان صحبت های او، بابک را نوازش کرد و گفت: »پســرم ، ســعی 
کن همیشه پهلوان باشی، نه قهرمان! بایک و مادرش خوش حال شدند. وقت ناهار شد. امام آن ها 

را دعوت به ناهار کرد، هرسه برای خوردن ناهار بلند شدند.

پهلوان
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پسرک وارد اتاق که شد، سالم کرد. امام مثل پدربزرگ ها 
نگاهش کرد و پاســخ ســالمش را داد. دل کوچک پســرک 
مثل دل گنجشک می تپید. رفتن پیش امام خمینی و دیدار 
بــا او، برایــش خیلی شــیرین بود. تصمیم گرفتــه بود که تمام 
حواســش به امام باشــد، تا لحظه دیدار با او را برای خانواده و 

دوستانش تعریف کند.
او یکی از اقوام امام به حســاب می آمد، اما امام مثل یک 
پدربزرگ دوســت داشــتنی، با او روبه رو می شــد. پســرک 
چیــزی توی دســتش داشــت و به خاطر آن، پــا توی اتاق 

امام گذاشته بود.
امام به دست او نگاه کرد. یک برگه دفتر نقاشی بود. پسرک 

که عرق کرده بود، گفت: »نقاشی است!«
امــام کمــر خم کــرد و به دقت نقاشــی اش را نــگاه کرد، بعد 
پرســید: »این نقاشــی را خودت کشــیده ای؟« پســرک به 
نقاشــی اش چشــم دوخت. بعد یک نگاه بــه امام انداخت. 

باید راستش را میگفت.

راستگویی
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- نه! نقاشــی را کس دیگری کشــیده اســت. من فقط آن 
را رنگ کرده ام! امام از راســتگویی او خیلی خوشــحال شد و 

گونه هایش از شادی تو رفت.
پســرک هنــوز روبــه رویش ایســتاده بــود. امام کــه به خاطر 
راســتگویی پســرک شــوق کرده بود، گفت: »بارک اهلل... 
خیلی قشــنگ رنــگ آمیزی کرده ای!« پســرک ذوق زده 
شــد. امــام را دیــد که راه افتاد طرف گوشــه ای از اتاق. در 
همان حین چشــم گرداند توی اتاق و خوب همه جای آن 
را گشــت. چقدر ســاده و خوش بو بود. باورش نمی شد. فکر 
نمی کرد اتاق یک رهبر بزرگ، از خانه خودشان هم ساده تر 
باشد. امام برگشت. توی دستش چیز قشنگی بود. قند توی 
دل پســرک آب شــد. امام کنار او آمد. آن وقت یک 
جعبــه مدادرنگی زیبا بــه او داد. بعد روی مبل کوچکش آرام 
گرفت. پســرک با خوشــحالی مدادرنگی را برانداز کرد، بعد 
دست امام را بوسید و خداحافظی کرد. امام برایش دست 
تکان داد. پســرک به طرف اتاقی که مادرش در آنجا بود، 

دوید تا مداد رنگی را نشان بدهد.

جوانه های روح اهلل خمینی
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معاونت فرهنگی ستاد مرکزی 
بزرگداشت امام خمینی )ره(


