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ین کتاب اای برخوردار است و نام زیبای میزان شایسته در کتب تفسیر، کتاب تفسیر المیزان از درخشش ویژه
از نقاط  مند سازد. یکیتواند 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 روشقوت این اثر وزین در این است که می
تواند زندگی انسان را متحول کند و هایی که هر یک میهای کلیدی برای زندگی است. گزارهدست آوردن گزاره

سعی  با حقایق غیب متصل نماید. مجموعه حاضر تواند انسان راای 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

 فراهم سازد. و زندگی انسان را
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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ازل ناه نداشت ای بلند که عقول بشری به آن رقرآن کتابی با آیات مبین است. کتابی که خداوند آن را از مرتبه
 اطل است.بق از حنمود و برای همگان دسترسی به مفاهیم آن را آسان نمود. آیات قرآن عظیم الشأن جدا کننده 

هنمایی ها را از گرفتار شدن و گم شدن در زندگی دنیایی به سمت ملکوت راآیات عظیمش انساناین کتاب با 
 گرِ:دهد. قرآن تبییننموده و عروج می

 .زندگی موحدانه و به دور از شرک است 
 .عبودیت حقیقی به دور از هرگونه اعوجاج و انحراف است 
 .حقایق و واقعیات جاری در زندگی انسان است 
 ات و مردگی است.حقیقت حی 
 .نور و ظلمت و مسیر نورانی و ظلمانی است 

رآن توان سلوک موحدانه را آموخت و با نورش گام در مسیر نورانی هدایت نهاد. قبا رجوع به قرآن می
ها بینا ها به حقایق و وقایع زندگی است. به میزان رجوع به قرآن قلوب انسانکننده قلوب و بیناکننده انسانزنده
 توانند به درک حقایق نایل شوند.یده و میگرد

انسان را  بخشد. بدین واسطه قرآن ظرف قلبها را از زنگار و کدورت پاک نموده و جال میقرآن قلب انسان
های آن در نماید. رجوع به قرآن و تالوت و اهتمام به جاری نمودن آموزهشایسته استقرار توحید الهی می

 کننده و عامل به قرآن، قلبی بینا بهشود. قلبِ فرد تالوتزندگی، موجب جاری شدن حقایق بر قلب انسان می
 حقایق و نور الهی است.

 توان امر را بر او مشتبه سازد. دارندهشناسد و باطل در هر لباسی نمیمیچنین قلبی است که حق و باطل را 
کند و این همان حیات نورانی و شنود و با نور خدا حرکت میبیند و به نور خدا میچنین قلبی به نور خدا می

 طیبه است.
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ه ن به عرصلمیزاتفسیر ااین کتابچه با این هدف تدوین شده است تا نکاتی از دریای بیکران قرآن را از طریق 
که  حجر است اهیم وکتابچه حاضر مشتمل بر نکاتی از تفسیر المیزانِ سور مبارکه رعد و ابرزندگی وارد نماید. 

شوند. در آغاز می« المر»در طی سه فصل تدوین شده است. این سور هر سه مکی بوده و با حروف مقطعه 
 ست.شده ا و موضوعات مطرح در سورههی اجمالی به مطالب ابتدای هر فصل به جهت انس با فضای سوره، نگا
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