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 آموز سوره انشقاق و دانش 

شود انسان هنگام گرفتن نامه  گوید که باعث می سوره مبارکه انشقاق از ایمان و عمل صالحی سخن می 
اعمالش، مسرور و خوشحال باشد؛ ایمان و عمل صالحی که اگرچه خستگی به همراه داشته، اما عاقبت خوشی  

 را رقم زده است.  
مان هستند و اعمالشان براساس صالح و به  اي که اهل ایشوند؛ دسته ها دو دسته می در این سوره، انسان

گیرد؛ کتاب و نامه عملشان به سبب یمن و  دور از فساد است؛ حساب و کتاب این افراد به سهولت انجام می 
گردند و آنها را هم  شود؛ بعد خوشحال و مسرور به سمت اهل خود برمی خیري که داشتند، به آنها داده می 

 کنند.خوشحال می 
اند؛ اهل صالح و خیر نیستند؛ کارهایشان رنگ و بوي  رادي هستند که به حق پشت کرده دسته دیگر اف

هایی کنند؛ اینها همان کنند؛ این افراد، کتاب خود را از پشت خود دریافت می فساد دارد و اعتنایی به قرآن نمی
 حالی خبري نیست. هستند که در دنیا میان اهل خود سرمست و خوشحال بودند اما اکنون دیگر از آن خوش 

کند چه کاري همراه با صالح و چه کاري همراه با فساد است، قرآن است. پس از خواندن  آنچه معین می 
قرآن باید به سجده افتاد؛ یعنی پس از خواندن قرآن باید فروتن و خاضع شد؛ انسان با خواندن قرآن باید از  

آیات الهی تنظیم نماید. بر این اساس، نحوه    خودخواهی و خودرأیی دست بکشد و عمل خود را متناسب با
قرآن کتاب راهنما است  کند.  برخورد انسان با این کتاب آسمانی، وضعیت نامه عمل او را در آخرت مشخص می 

شود انسان  ایمان و عمل صالح است که سبب می همیشه شاد باشیم.  ایمان و عمل صالح،  آموزد با  که به ما می 
 هیشه مسرور و شاد بماند. 

هاي  آموزان پایه پنجم دبستان، از کارهاي خوب و خوشحالی براي آموزش سوره مبارکه انشقاق به دانش 
گوییم. آنها به مدد  شوند سخن می هاي پایدار می گوییم؛ از کارهاي خوبی که سبب خوشیماندگار سخن می 

آموزند که انسان به طور طبیعی به دنبال خوشی و شادمانی است؛ اما رسیدن به شادمانی حقیقی  وره می این س 
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شود. کار خوب نیز از طریق قرآن به ما آموزش  و ماندگار به واسطه انجام کار درست و عمل صالح محقق می 
 خانواده است.   ترین کارها نیز خوشحال کردن دیگران خصوصا اعضاي شود؛ یکی از مهم داده می 

که در سوره مطرح  و دادن نامه اعمال به دست انسان و عذاب    امت یق  ع یمباحث مربوط به وقابهتر است  
البته    . پایه تنها به مفهوم سوره پرداخته شود  ن یو در امطرح شود  باالتر و مقطع متوسطه    نیسنشده است، در  

تواند صورت گیرد؛ اما به شکلی که براي  نین می طرح مباحث مربوط به احواالت و اتفاقات قیامت، از این س 
 آموزان قابل هضم و در حد درکشان باشد.دانش

 

 هدف آموزش سوره انشقاق 

 میل به انجام کارهاي خوب بیشتر .۱

 آور ماندگارانجام کارهاي شادي  .۲

 میل به خوشحال کردن دیگران .۳
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 سوره مبارکه انشقاق 
آموزان را با سوره مبارکه مواجه کنیم، الزم است ابتدا خودمان با سوره آشنا شویم، با  براي اینکه بتوانیم دانش 

متن  سعی کنیم حقایق آن را در زندگی خود جاري کنیم. براي این منظور، در این بخش  آن انس بگیریم و  
 شویم.می خوانیم و در ادامه با مفهوم سوره آشنا سوره و ترجمه آن را می 

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

 شکافته شود،   ن هنگام که آسماندر آ )1إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (

 و سزاوار است چنین باشد  و تسلیم فرمان پروردگارش شود ) 2وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ (

 و در آن هنگام که زمین گسترده شود، )3الْأَرْضُ مُدَّتْ (وَ إِذَا 

 و آنچه در درون دارد بیرون افکنده و خالى شود،   )4وَ أَلْقَتْ ما فیها وَ تَخَلَّتْ (

 ردد و شایسته است که چنین باشد و تسلیم فرمان پروردگارش گ ) 5وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ (

روى و او را  سوى پروردگارت مىه  اى انسان! تو با تالش و رنج ب ) 6رَبِّکَ کَدْحاً فَمُالقیهِ (  إِنَّکَ کادِحٌ إِلىیا أَیَُّها الْإِنْسانُ
 مالقات خواهى کرد! 

 پس کسى که نامه اعمالش به دست راستش داده شود،   )7فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمینِهِ (

 شود، زودى حساب آسانى براى او مى ه ب )8فَسَوْفَ یُحاسَبُ حِساباً یَسیراً (

 گردد. اش بازمىو خوشحال به اهل و خانواده ) 9أَهْلِهِ مَسْرُوراً ( وَ یَنْقَلِبُ إِلى 

 و امّا کسى که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود،  )10( وَ أَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ وَراءَ ظَْهرِهِ

 زند واى بر من که هالك شدم! زودى فریاد مىه ب )11فَسَوْفَ یَدْعُوا ثُبُوراً (

 سوزد.  هاى سوزان آتش مى و در شعله  )12سَعیراً ( وَ یَصْلى

 مسرور بود!   اش پیوستهدهچرا که او در میان خانوا )13أَهْلِهِ مَسْرُوراً ( إِنَّهُ کانَ فی 

 کند! کرد هرگز بازگشت نمىاو گمان مى  ) 14إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ یَحُورَ (

   ، پروردگارش نسبت به او بینا بودآرى ) 15إِنَّ رَبَّهُ کانَ بِهِ بَصیراً ( بَلى

 سوگند به شفق،   ) 16فَال أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (

 کند، آورى مىو سوگند به شب و آنچه را جمع ) 17وَسَقَ (وَ اللَّیْلِ وَ ما 

 شود،  و سوگند به ماه آن گاه که بَدر کامل مى )18وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (
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  شویدنتقل مى که همه شما پیوسته از حالى به حال دیگر م )19لَتَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (

 آورند؟! پس چرا آنان ایمان نمى  )20فَما لَُهمْ ال یُؤْمِنُونَ (

 کنند؟! شود سجده نمىو هنگامى که قرآن بر آنها خوانده مى  ) 21وَ إِذا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْآنُ ال یَسْجُدُونَ (

 کنند! بلکه کافران پیوسته آیات الهى را انکار مى ) 22بَلِ الَّذینَ کَفَرُوا یُکَذِّبُونَ (

 داند! خوبى مى ه دارند بو خداوند آنچه را در دل پنهان مى )23وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما یُوعُونَ (

 پس آنها را به عذابى دردناك بشارت ده!   ) 24فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیمٍ (

 

 آشنایی با سوره 

کشد که ثابتات عالم مثل آسمان و زمین، دچار تغییر و تحول  سوره مبارکه انشقاق موقعیتی را به تصویر می 
آغاز سوره با توصیفاتی از قیامت است  خورند.  آیند، دیگر مثل قبل نیستند و به هم می شوند، از ثبات در می می 

هایی که در زندگیِ دنیا دارد، در  شود که چرخه تالش می گیرد. به او گفته  و بعد انسان مورد خطاب قرار می 
پروردگاري است که تدبیر عالم به دست اوست و فقط اوست که می  تواند بنده را به کمال  سیطره و جهتِ 

 این اساس   گردد. بر برمی   ند هایش به سوي خداوها و تالش کشیدن   برساند و در نهایت انسان با تمام سختی
لشان به دست راستشان داده  شوند؛ دسته اول کسانی هستند که کارنامه عمسته تقسیم می ها به دو دانسان

گردند؛ دسته  پذیرد و با حالی خوش به سويِ اهلِ خود باز می محاسبه اعمالِ آنها به راحتی صورت می شود،  می 
در دنیا خالف  ایی که  هانسان همان  شود؛  هایی هستند که نامه اعمالشان از پشت به آنها داده می دوم انسان 

از پشت آن را دریافت    به حق پشت کرده بودند و هنگام گرفتن نامه عمل نیز   کردند،جهت درست حرکت می 
. آنها در دنیا با چیزهایی مانوس بودند که حالشان با آنها خوش بود، نه با خداوند؛ و به تحقق قیامت  کنند می 

 و بازگشت به خداوند ایمان نداشتند. 
که    تیدو وضع  دهد؛یخبر م   دهد،ی رخ م  امتیسوره مبارکه انشقاق از دو اتفاق که هنگام ق  ییابتدا  اتِیدر آ
.  رد یگی به اذنِ پروردگار انجام م  ی شکاف خوردگ  نی و ا  شودی آسمان شکافته م  نکهیاول ا  ؛ی الوقوع استحتم

هرچه در    شود،ی م  دهی کش  دهد؛ی حالت م  رییتغ  نیزم   نکهیا  گریدو  رخداد کامالً منطبق با حقّ است.    نیوقوع ا
 به اذنِ پروردگار بوده و حق است.  ز یرخداد ن نی. اشودی م یو خال زد یری م رون ی درون دارد ب

و   یانسان تو به سخت   ي «ا   نکه ی. اشودی مهم مطرح م   ار یبس  ی شد، قانون  فی توص  امت یحقِ ق  عِ ی وقا  نکه یاز ا  بعد 
 قانون است.   کی ن ی.» ایاو را مالقات کن نکهیتا ا  یپروردگارت هست ي در حال رفتن به سو  اریبا تالش بس

قانون    نیاست. به طور مشخص در ا  یاز کدح، چرخه تالش کردن و خسته شدن انسان در طول زندگ  منظور
  ي اد یز  يهایهستند و خستگ   تالش در حال  مستمر  خود به صورت    ی ها در زندگکه همه انسان  شودی م  انیب

هر حال جهت    هجز مالقات خداوند ندارد. ب   یجهت  ر یمس  نیباشد که ا  ادشانی  د یاما با  شوند؛ی را متحمل م
 انسان به سمت ربّ است.  
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قانون اعتقاد    نیکه به ا  ی کسان  کند؛ی م   دایدو جهت پ  زیها نانسان   يهایقانون تالش و خستگ   نیبا توجه به ا
خداست تا به مقصدشان که مالقات با اوست    و اراده   تیرضا  ر یدر مس  شانیهایها و خستگ داشته باشند، تالش 

  ر یدارند، غ  ایکه در دن   ییهایها و خستگ قانون غافل هستند و تالش   نیکه از ا  ییهابرسند؛ جهت دوم انسان 
 است.  ییخدا ریو غ یاله
شد   ان یششم ب  ه یکه در آ  یها براساِس باور به قانون . انسان شودی م  ف یتوص  امتیها در قانسان  ت یادامه، وضع  در

اهل    آنها  را یز  دهند؛یم   انمنشیُرا به دست پر    انکه کتابش  هاییانسان دسته اول  .  شوند ی م   میبه دو دسته تقس
با    يا. محاسبهند بود  ی و خوب  ریخ  من،یُ بر    انروان و آس   کند،ی م  آنهاکه خداوند  سخت گرفته    آنهااست و 

  یی زهایچ  ایآن دسته از افراد    یاهل به معن   د؛ نگردیبرم   انو سرور، به سمت اهلش  ی. سپس با خوشحال شودینم
 نوس بوده است.أم  ایاست که انسان با آنها در دن 

  ی وقت   شود. به آنها داده می کنند و نامه عمل از پشت  دریافت می را از پشت سر   انکه کتابش یهایدوم انسان و
به    کند ی افتاده است، شروع م   ر یگ  ی و سخت  تیدر محدودکه    بیند و می   کند مشاهده می را    خود   ت یانسان وضع

ور  شعله   ی وارد آتش  تی وضع  ن یهم  ر د  پیدا کردن از این وضعیت؛ امانجات    يزدن و کمک خواستن برا  اد یفر
 . شودی م

  - شود که درواقع همان اهل او محسوب می – نوس بوده  أکه با آنها م  ییزهایبه واسطه چ  ایدر دن  چنین فردي
که اهلِ او و آنچه که با آن اُنس داشته، دور از    میشوی متوجه م  ي بعد   هیمسرور و خوشحال بوده است. از آ

  امت یق  و  گرددیخداوند برنم  ي که به سو  کرد ی انسان گمان م  نیکه ا  د یفرمای م  هی آ  رایاند؛ زبوده   یاله  قیحقا
به    نهایشکل که خوش است، خواهد ماند. ا  نیبه هم  شهیهم  کردهی فرد فکر م  نی. استیدر کار ن   یو آخرت 

  ش نبوده؛ بلکه پرودگار  نگونه ینه؛ اصال ا  د یفرمای خاطر اعتقاد نداشتن به مالقات پروردگار است. سپس خداوند م
 و به او اشراف داشت.  د یدی او را م  شهیهم
قرار است    یعنی  شود،یقسم خورده م   ی. وقتخوردیقسم م   ییهادهیشانزدهم تا هجدهم خداوند به پد   اتیآ  در

در حال    د یآسمان، آن هنگام که خورش   ی قسم، شفق است. شفق به سرخ  ن یشود. اول  انیب  ی مهم  ار یمطلب بس
شب برسد. قَسَمِ دوم به    یِکیارتا به ت  شودی م  یروز که ط  یِاز روشن  يند یبه فرآ  ی عنی.  ند یگویغروب است م

  ي زیجمع شدن چ  یعن ی. «وسق»  شودی خورده م   شوند،ی شب و آنچه که بعد از متفرق شدن در شب جمع م
شدن بساط روز و جمع    ده یآمده است که شب، زمان چ  لیدر دنباله ل  لیدل  نیکه متفرق شده بود. وسق به ا

ماه است.   ،ي. قسم بعد گردند ی که بودند برم  ییبه جا  د که در روز متفرق شده بودن  ی ه موجوداتآن است و هم
 و کامل است.   دهیکه نورش کامالً جمع گرد ی در زمان  شودی به ماه قسم خورده م

  ی مراحلِ مختلف   يشما دارا  ی زندگ  ر یبه طور قطع مس  د یها بگوتا به همه انسان  در این آیات آمده قسم    سه
  ک یو با هم    شوند ی مقابل م  گریبا همد   زیدو چ  یعن ی. طَبَق،  د یکنی م  ی است که مرحله به مرحله آن را ط

و با هم به    خورند ی است که به هم م  نیمختلف زم  يهاه ی. مثال طبقات ارض، الآورند ی به وجود م  یهماهنگ 
.  رودی م  گریبه مرحله د  يامرحله   کیست که از  ا  نگونهی انسان ا  یزندگ  ر ی. به طور قطع مسرسند ی م   يتساو

واقف باشند و بدانند مقصد، مالقات با خداوند    دهد ی آنها رخ م  ی که در زندگ  یمراحل   رِییبه تغ  د یها باانسان
  ي اکنند؛ اما عده   نهیپروردگار هز  تِ یعبود  ر یخود را در مس  يهایها و خستگ کنند که تالش   یسع  د یاست. با
 .  آورند ی نم مان یو خداوند است ا ستین ایانسان دن یِکه مقصِد اصل  قتی حق ن یها به ااز انسان
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خداوند را    تیکه حقان  یاتیهمه آ  ن یکه با ا  شودیم   دهیها و جواب قسم، با تعجب پرس قسم   نیا  انیاز ب  پس
چرا    ی عنی!  کنند؟ی سجده نم  شودی آنها قرآن خوانده م   ي برا  یو چرا وقت   آورند ینم  مان یچرا ا  کنند ی ثابت م

  قتِ ی که حق  ییهاانسان  ؟افتند ی نم  سجدهو از اوج خضوع به    رند یپذ یشده است نم  انیرا که در قرآن ب  یقیحقا
  ی قرآن سجده و فروتن  قی، در مواجهه با حقاو از آن آگاه گشتند   خداوند را پشت سر گذاشتند   يبرگشت به سو 

  افت یندارند. خداوند به آنچه که در  قتی حق  ند یگوی و م  کنند ی م  بیبلکه آن را دائماً تکذ   چ، یه  کنند ی که نم
قرار    وعون» ی . «زدیریخود م   ي را در ظرفِ وجود   يز یهرکس چه چ  داند ی دارد و بهتر م ي شتریعلم ب  کنند ی م

 باشد.  ،ریزدمی وجودش ظرف که در  یی زهایمراقبِ چ د یدر ظرف است. انسان با ي زیدادنِ چ
عنوان جمع  يانتها  در به  ا   شودی م  انیب  يبند سوره  ورز  یبه کسان  امبریپ  يکه  کفر  را    یعنی  دند یکه  حق 

دردناك را    یکردند، عذاب  ي را جار ق یحقا بِ یتکذ  ،یاله قیبه حقا ي باورمند  يپوشاندند و در وجود خود به جا
حق و    ریغ  يهاافت یدردناك، در  بعذا  نیاز ا  یامر. کسان  کی  ی کیخبر دادن از نزد  یعنیبشارت بده. بشارت  

دسته    نیداشته باشند و عمل صالح انجام دهند. ا  مان یکه ا  کنند یم  دایعدم باور به مالقاتِ پروردگار نجات پ
 .رسد ی دارند که به اتمام نم انتهای ب یها اجر و پاداش از انسان

 
 ما  يقرائت سوره برا جهینت

کاذب دور    يهابودن   برساند و از خوش   ی قیحق   یِما را به خوش حال   نکهیا  ياست برا  ياانشقاق سوره   سوره
  ن یو قوان  قیاست که به حقا  ن یکند، ا  دایپ  یحالِ خوب  یقی به صورت حق  یکه انسان  شودی کند. آنچه سبب م

رفتن    نیدهد که سبب از ب  انجام  يااصالح کننده   يداشته باشد و بر اساس آنها کارها  نیقی باور و    یثابت اله
 ی سع د یبا نیقرآن است. بنابرا ،یق یکه منبع باورها و اعمال حق میتوجه داشته باش  د ی. باشوند ی م ي فساد و بد 

خوب    ي. انجام کارهامیداشته باش   رش یکامالً خشوع و پذ  آموزدی به ما م  یکتاب اله  نینسبت به آنچه ا  میکن
کمال و رفع    ياجتماع را با سوق دادن به سو   تیداده و وضع  رییحالِ جامعه را تغ  کهنه فقط حالِ ما بل  تواند ی م

ن  یی کارها  ، ها، خوش و خرم سازد. در مقابلنقص  ها به صورت  انسان  شوند ی سبب م   ستند،یکه مطابق حق 
 . رودی م نیاز ب امتیبا آمدن ق  ،ینوع خوشحال ن ی. استین ی قیخوب شوند که حق  یکاذب دچار حال

 
مطالب فوق براي آشنایی مربی محترم با سوره مبارکه است  

 آموز دبستانی مناسب نیست. و براي انتقال مستقیم به دانش 
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 آموزانچگونگی بیان سوره به دانش 

اصل دانش   یحرف  با  انشقاق  مبارکه  سوره  خود  مرا  برازند ی آموزان  پس  مفاه  ي.  سوره،    نیا  میآموزش 
  شانیصوتش را برا  م،یخوانی ها مبچه   يسوره است. سوره را برا   اتیآموزان با آکار، مواجه کردن دانش  نیتریاصل

  ي کنند. اما برا   یخواند و همبخوانن  اکه سوره ر  میخواهی بسته به توان و سنّشان از خودشان م  م، یکنی پخش م
  ان یآنها دارد ب  ي را که سوره برا  یامیالزم است پ  م،یآموزان صحبت کن درباره مفهوم سوره با دانش   می بتوان  نکهیا

 .میینما
مفهوم    نیخوب است که ا  ي کردن با انجام کارها  دا یهدف سوره انشقاق، شاد شدن و نشاط پ  ی به طور کل 

خوب   ي با انجام کارها د یگوی سوره انشقاق به ما م  ها«بچه  :میکنی آموزان مطرح م دانش  يصورت برا  نیرا به ا
 .» میشاد و با نشاط شو

آموزان در آن یک کار مثبت انجام  هایی که دانش انواع فعالیت مانند    یمختلف   يهامفهوم سوره را به روش 
خواندن شعر و    گران،یخوب خصوصا محبت و توجه به د   ي آموزان هنگام انجام کارهادانش   ق یتشو  ،دهند می 

... آموزش م   یو مهربان  خوب  ي با موضوع کارها  ییگوقصه  با    تیدر هر موقع  نکهی. ضمن امیدهی به افراد و 
 شود.  تیتا اهداف سوره در ذهن آنها تثب میخوانی سوره را م  نشاطمختلف همراه با  يهاروش 
 

 مراحل آموزش سوره

ط  میدانی م مبارکه    ياجلسه ده    ایهفته    ده  یکه  محضر سوره  در  موقع  م،یهست  انشقاقکه    ي هات یدر 
براي آموزش این سوره، سه محور در نظر    م؛ یانجام دهانشقاق  را به نام سوره    ری ز  يکارها  میتوانی گوناگون م 

است؛ ما    شنهادیدر حد پتنها    يبند م یتقستري آموزش صورت گیرد. اما این  گرفته شده است تا به شکل دقیق
هدف کلی سوره یعنی انجام کار خوب براي رسیدن به شادي ماندگار را کار کنیم؛  فقط    در هر جلسه  میتوانی م

  ش یبا هم پطی دو ماه و نیم  موضوعات را    نیا  و همه  میکار کنزمان با هم  ر را هم توانیم هر سه مرحله زییا می
سوره را    ریز  قیبه طر  میتوانی دارد متر  اي دقیق یا برنامه به تنوع    ازیکالسمان ن  م ی اما اگر احساس کرد  م؛یببر

 : میآموزش ده
خواهند خوشحال  ها میکنیم که همه انسان آموزان این مفهوم را از سوره منتقل می ابتدا به دانش  اول: مرحله  

ها باعث خوشحالی همیشگی و  کنند؛ اما بعضی تالش هاي بیشتر، تالش می باشند و براي رسیدن به شادي
جام دادن کار خوب است.  شود خوشحالی انسان ماندگار شود و از بین نرود، انشود. آنچه سبب میماندگار می 

هرکس بیشتر کار خوب انجام دهد، حال بهتري خواهد داشت. مصداق کار خوب، بسیار زیاد است و انسان  
 تواند لحظه به لحظه خوبی کند و کار خوب انجام دهد.می 

سیدن  آموزیم که قرآن، کتاب قوانین انجام کارهاي خوب براي رآموزان می مرحله دوم: در گام بعد به دانش
اند استفاده  هایی که قبال آموزش دیده توانیم از مفاهیم سوره هاي ماندگار است. در این مرحله، می به خوشحالی 

توانیم از آنها استفاده کنیم براي  آموزان آموزش داده است؛ می اي حداقل یک قانون به دانش کنیم؛ هر سوره 
کند. مثال سوره  هایی به طور ماندگار ما را خوشحال می دهد چه کاراینکه به آنها بگوییم قرآن به ما یاد می 

یاد می  به ما  باید زیباییحمد  به ما می دهد  باشیم؛ سوره ناس  تا حال خوب داشته  ببینیم  را  باید  ها  آموزد 
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آموزد  کارهاي خوب را به موقع انجام دهیم و آنها را به تأخیر نیندازیم تا خوشحال باشیم؛ سوره ماعون به ما می 
آموزد که خوش اخالق باشیم و با  اسمان به نیازهاي دیگران باشد تا آنها را رفع کنیم؛ سوره همزه به ما می حو

آموزد قدر زمان را بدانیم تا آن را به راحتی از دست  دیگران با زبانی نرم برخورد کنیم؛ سوره قدر به ما می 
بلد به ما می  با دیگرندهیم و بعد حسرت نخوریم؛ سوره  . به همین ترتیب هر  آموزد   ... باشیم و  ان مهربان 

تر  هاي ماندگار را وسیع دهد تا بتوانیم دایره کارهاي خوب براي رسیدن به شادي اي قانونی به ما یاد می سوره 
 کنیم.  

قوانین انجام کارهاي خوب،  ترین  مهم یکی از  دهیم که  آموزان یاد می و در مرحله آخر به دانش   مرحله سوم: 
طبیعتاً خانواده نیز در این امر اولویت دارد و انسان هرچقدر تالش کند اطرافیان    دن دیگران است. خوشحال کر 

 کند.خصوصا خانواده خود را خوشحال کند، نشاط بیشتري کسب می 
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