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نام خالق هستی بخشبه   

پایه چهارم                                                       حرمی با دو گنبددرسنامه:

  

 آیا میدانید که:

خشم نتیجه تالش شیطان است و برای در امان ماندن از خشم و غضب، باید به 

 درگاه خدا از شیطان پناه برد.

 اهداف درس:

 آشنایی با امام حسین)ع( ، حضرت ابوالفضل)ع(

امام  آشنایی با امام موسی بن جعفر)ع( مقلب به کاظم) به جهت کنترل خشم ( و

 جواد)ع(

 خالصه ی درس و نکات:

-حرم امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( در شهر کربال واقع در کشور 

 عراق می باشد.

-به خیابانی که حرم امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( واقع شده بین 

 الحرمین می گویند.

ن امام موسی بن جعفر)ع( )امام موسی کاظم)ع(( و امام جواد)ع( در زما-

حاکمان عباسی که بسیار بر مردم ظلم روا می داشتند، زندگی می کردند که حاکم 

زمان امام موسی کاظم)ع( و امام جواد)ع( هارون الرشید بود که امام موسی بن 

سال در زندان حبس کردند اما ایشان در زندان هم از  41جعفر)ع( را به مدت 

 راهنمایی دست برنمی داشتند.

عفر)ع( به دلیل فرو بردن خشم به کاظم معروف شدند.ایشان با امام موسی بن ج-

مشاهده دعوای دو تن از کارگران ابتدابا فرد خطا کار صحبت کردند و از او قول 
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گرفتند که دیگر مرتکب این خطا نشود و سپس با فردی که متوجه خطای آن فرد 

ی حفظ آبروی شده بود صحبت نمودند و خواستند که در مورد اشتباه آن فرد برا

آن فرد دیگری صحبت نکنند. ما با مشاهده این رفتار متوجه می شویم که نه تنها 

نباید عکس العمل سریع از خود نشان دهیم بلکه باید مراعات حال دیگران نیز 

 داشته باشیم.

خداوند در قرآن نیز دستور به فرو بردن خشم نموده اند.-  

:آیات و احادیث  

«الَغیَظ َو العافیَن َعِن الّناسِ َو الکاِظمیَن »

نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را می 

431بخشند.                   سوره ی آل عمران، آیه ی 

 بیشتر بدانیم:

 کاِظم: فرو برنده              َغیَظ: خشم             عافیَن: عفو کننده
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
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 دوازدهم یازدهم دهم
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