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ین کتاب اای برخوردار است و نام زیبای میزان شایسته در کتب تفسیر، کتاب تفسیر المیزان از درخشش ویژه
مند سازد. یکی از نقاط تواند بهرهوزین است. دریایی است که هر کسی با هر سطحی از علم و دانش را می

ها به های مختلفی استفاده کرد. یکی از این روشتوان از آن به روشوت این اثر وزین در این است که میق
تواند زندگی انسان را متحول کند و هایی که هر یک میهای کلیدی برای زندگی است. گزارهدست آوردن گزاره

سعی  غیب متصل نماید. مجموعه حاضرتواند انسان را با حقایق ای غنی است که میتأمل در آن غذای روحی
ت نی وحی اسهای تأمل برانگیز تفسیر المیزان که همگی برگرفته از کالم نورادارد با انتخاب برخی از عبارت
 قایق هستیحهای زندگی و تدبر در غایت آن و ذکری عمیق در ارتباط با غیب و فرصتی برای تفکر در کلید واژه

 د.و زندگی انسان را فراهم ساز
ترین راه به مقصد رساند. تواند مشتاقان حقیقت را در سریعویژه با متن عربی، میتأمل و تدبر در این نکات به

 .مطالعه این اثر معادل مطالعه کتب فراوانی در حوزه باورهای دینی است
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ها نازل سانمندی عموم اناین کتاب و آیات بلندی که دارد برای بهرهقرآن کتابی با آیات مبین و روشنگر است. 
ر بخداوند  أن کهشده و با نزولش هدایت و رحمت را قابل دستیابی برای همگان نموده است. این کتاب عظیم الش

 رسول خود صلی اهلل علیه و آله نازل نموده است:
 ها از ملک به ملکوت است.عروج دهنده انسان -
 آموزنده راه و رسم بندگی و عبودیت است. -
 ر زندگی است.ها از گم شدگی و حیرانی دخارج کننده انسان -
 نورانی و حیات بخش به جان های مرده است. -

د زندگی فر های آن در زندگی، نورانیت و هدایت دربا رجوع به قرآن و تالوت و اهتمام به جاری نمودن آموزه
کند شنود و با نور خداوند حرکت میبیند و به نور خدا میه مؤمن به نور خدا میاینچنین است ک شود.جاری می

 و این همان جریان ایمان ناب و خالص الهی در زندگی و آنات فرد است.
زان زین المیسیر ودر راستای تحقق این هدف،  کتابچه مذکور تدوین گردیده تا حقایق ناب قران را از دریچه تف

 ماید.وارد عرصه زندگی ن
صل فی سه طکتابچه حاضر مشتمل بر نکاتی از تفسیر المیزانِ سور مبارکه شعرا و نمل و قصص است که در 

های به دسته سوره« ط س»باشند با داشتن حروف مقطعه تدوین گردیده است. این سور که هر سه مکی می
 باشند.طواسین مشهور می

ده وره شگاهی اجمالی به مطالب و موضوعات مطرح در سدر ابتدای هر فصل به جهت انس با فضای سوره، ن
 است. 
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