
 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمد هلل رب العالمین

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 توضيحات ختم قرآن

 قرآن لمسی ختم

 روزه سه اردوي یک در منظم صورت به لمس و چشم با قرآن ختم

 قرائت و شده لمس انگشت توسط انتها تا ابتدا از قرآن آیات تمامی شیوه این در

 .شودمی دنبال چشم با تنها آیات

 هايگزاره به باتوجه ختم

 هر و طهارتی عملی

 سوره

 گذاريعالمت کدام هر عملی آیات و شده قرائت هاسوره از یک هر روش این در

 سوره غرض با ارتباط در که را سوره هر طهارتی اصلی نکته توانمی. شودمی

 .نمود یادداشت دفتري در ،شودمی تشخیص داده

ختم قرآن با توجه به 

 فضاي کلی سوره

 

یک فضاي گفتمانی، زندگانی، اقلیم، سبک زندگی، فضاي زندگی،  ،هر سوره

دیگر  يالبته کراهت، دارد که با سورهو لذت خرسندي و  ،، حس رضایتیحس

 رویکرد تنها حس سوره را مد نظر دارید.ست. پس در این امتفاوت 

 به توجه با قرآن ختم

 در مهم کلمات انتخاب

 هاسوره

 کلمه 5 تا کوچک يهاسوره و کلمه 10 میانه يهاسوره کلمه، 20 بلند يهاسوره

با رویکرد  هاسورهختم 

کلمه غرر هر  یافتن آیه و

سوره و نظام کلمات 

 سوره

 .هر سوره و اختصاصی کلیدي، پرتکرار واژه شناسایی

 گذاريعالمت سوره هر اختصاصی همچنین و پرتکرار کلیدي، واژه شیوه این در

 نهایتا یا و سوره آن در صرفا که است ايواژه سوره هر اختصاصی اژهو) .شودمی

 .(است گرفته قرار استفاده مورد محدود سوره چند در

 به توجه با قرآن ختم

 هر آیات غرر انتخاب

 و فواتح به توجه + سوره

  هاسوره خواتم

 آن اصلی و کلی حقایق و قوانین دربردارنده که سوره هر غرر آیات شیوه این در

 .شودمی گذاريعالمت هستند، سوره

 رنگی و بنديدسته

 هاآیهکردن 

 بنديدسته ظاهري و کلی محورهاي یکسري اساس بر هاسوره آیات روش این در

 قرآن در آیات کردن رنگی طریق از را هادسته بندي این توانیدمی. شوندمی

 باید دربردارنده آیات قوانین، آیات: پیشنهادي دسته بندي) .کنید گذاريعالمت

 (الهی صفاتو  اسماء رسول، به مربوط آیات نباید، و



 نوع یک با ختم

 مشخصبندي دسته

 جزوه در شده ذکر هايبنديدسته مانندن )کال بنديدسته یک شیوه این در

 بنديدسته هر یا و نامطلوب و مطلوب کافر، و مومن باطل، و حق :ايسوره تدبر

 و قرائت آن اساس بر هاسوره آیات تمامی و شده گرفته نظر در )دیگر

 .شودمی گذاريعالمت

 در احکامی آیه شناسایی

 سوره هر

 حقایق و آیات تمامی توانمی که سوره هر احکامی موضوع یا آیه روش این در

 تفاوت. شودمی یادداشت و شناسایی نموده بنديدسته آن ذیل در را سوره آن

 انتخابی موضوع یا آیه روش این در که است آن در مشابه روش با روش این

 آن سوره تمایز و شباهت وجه ضمنا و بوده سوره آن غرض دربردارنده بایستمی

 نماید. مشخص دیگر يهاسوره با را

 ساختار اساس بر ختم

 یا ناس انسان، وجودي

 هستی:

 شده گرفته نظر در هستی یا ناس انسان، وجودي ساختار هايمولفه شیوه این در

 عنوان به .شوندمی گذاريعالمت هامولفه این اساس بر هاسوره آیات تمامی و

 بنديدسته صورت این به را آیات توانمی انسان وجودي ساختار اساس بر مثال

 :نمود

  ی(عقل هايگزاره) هستی قوانین یاتآ .1

 ادراک و علم به مربوط آیات .2

 عمل و فعل به مربوط آیات .3

  نفسانی توجه به مربوط آیات .4

 اساس بر ختم

 مانند دیگر ساختارهاي

 ...و رشد حکمت،

 و کارکرد بروز، اثبات، ثبوت، مانند) دیگر ساختارهاي هايمولفه روش این در

 هامولفه این اساس بر هاسوره آیات و شده انتخاب )حکمت ساختار در ابراز

 .شوندمی گذاريعالمت

 اساس بر قرآن ختم

 اصلی موضوعات

 + 30 جزء يهاسوره

 کلیدي واژگان با ختم

 کوچک: سوره یک

 عصر، واژگان مفهوم مانند) کوچک سوره یک کلیدي واژگان مفهوم روش این در

 ختم ضمن و شده گرفته نظر در( عصر مبارکه سوره از صالح عمل و ایمان خسر،

 حقیقت در روش این در .شوندمیگذاري عالمت واژه هر با مرتبط آیات قرآن،

 .شودمی شناسایی قرآن کل در نظر مورد سوره کلیدي واژگان تفصیلی شرح



 اساس بر هاسوره ختم

 خاص سوره یک غرض

 حول قرآن يهاسوره مابقی و شده گرفته نظر در سوره یک غرض روش این در

 صورت این در .شودمی قرائت دارند غرض آن با که نسبتی و سوره آن غرض

 .شودمی شناخته قرآن کل در سوره آن تفصیلی شرح

 فواتح اساس بر ختم

 :هاسوره مشترک

 

 کدام هر فاتحه اساس بر هاسوره سریع بررسی یک با ابتدا شیوه این در

 و آیات واژگان، مشترک، فواتح با يهاسوره قرائت با سپس و شده بنديدسته

 .شودمی استخراج کدام هر میان مشترک موضوعات همچنین

 و اسماء اساس بر ختم

 سوره هر در الهی صفات

 )اسماء درخت(

 يهاسوره بین تدبر هايروش کتاب در اسماء درخت به توجه با روش این در

 .شودمی سوره ترسیم هر اسماء درخت مدنی،

اساس  بر ختم

 یک شناسیآسیب

 اجتماعی معضل

 یا و جهاد در سستی علل مانند) کالن یا و اجتماعی موضوع یک روش این در

 .شوندمی قرائت مسئله این بررسی حول هاسوره و شده گرفته نظر در (...

 سوره هر در امام بررسی
 شده گذاريعالمت سوره هر در امام و رسول وجود با مرتبط آیات روش این در

 .شودمی تبیین سوره غرض با آن ارتباط و

 انواع اساس بر ختم

 سوره هر جمالت

 تعیین...( و فعلیه اسمیه، انشائی، خبري،) سوره هر جمالت نوع روش این در

 .شودمی شناسایی سوره آن ادبی قالب کلی صورت بدین و شده



و  ادبی قالب استخراج

آن  ربط و سوره هر بیانی

 سوره غرض با

 باشد، بوده همراه نیز ختم قبلی روش با بایستمی طبیعتا که روش این در

 آن غرض با آن ارتباط و شده شناسایی سوره هر بیانی و ادبی هايقالب مجموع

 .شودمی تبیین سوره

 حروف اساس بر ختم

 ربط

 ارتباط و شده شناسایی سوره هر در کلیدي و پرتکرار ربط حروف روش این در

 .شودمی بررسی سوره آن غرض با آن

 هاسوره لحن بررسی
 نحوه و لحن موضوع تبیین. )شودمی تعیین سوره هر نهایی لحن شیوه این در

 (.است شده بیان تفصیل به ادبی تدبر مجلدات در آن استخراج

 اساس بر قرآن ختم

 سوره هر قرائت ثواب

 مهمترین به توجه با سپس و شده مطالعه سوره قرائت ثواب ابتدا شیوه این در

 قرائت شده مطالعه ثواب با ارتباط در سوره آن آیات ،ختم سوره هر در موضوع

 .شوندمی

 تسلط روي سوره تهلیل

 

 شامل همه رویکردهاي قبل

 و نحوه خوانش سوره تهلیل در کل قرآن

 


