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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. یکی 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 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 حاضرتواند انسان را 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

 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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ادآوری سان یقرآن کتاب هدایت و دارای آیات مبین است. آیاتی که حقایق بدیهی را به صورت آسان برای ان
 نموده است.

دهد تا ها و زمین داللت میهای خداوند در آسمانها را به دیدن نشانهقرآن و آیات روشنگرش همواره انسان
 :شن شودحقیقت را که همه عالم از اوست به روشنی دریابند. انسانی که دیدگانش به رؤیت حق روحق و 
 سازد.اش را بر حق و توحید استوار میاز غیر حق منصرف شده اصل و اساس زندگی 
 ه معبود اش به سوی یگاننموده و همواره در زندگی از عبودیت معبودهای واهی و دروغین ابراز برائت

 نماید.وی میهستی ر
ای یعنی زندگی مبتنی ها را به اختیار نمودن چنین زندگیهای خداوند، انسانلذا قرآن با خواندن به دیدن نشانه

 کند.بر توحید و عبودیت اهلل و برائت از عبودیت غیر اهلل دعوت می
ست. ر داده ان تذکاین مهم حقیقتی است که خداوند در کتاب خویش بارها آن را یادآوری نموده و انسان را به آ

هایش الی آموزهسازد. لذا قرآن در البهبدیهی است به میزانی که انسان با قرآن که منبع عبودیت اهلل نزدیک می
واقعی  ه عبودیتبگام  کند و از این رهگذر او را گام بهجرعه جرعه اعتقاد به توحید را در جان انسان نهادینه می

 کند.نزدیک می
ه ن به عرصلمیزاااین کتابچه با این هدف تدوین شده است تا نکاتی از دریای بیکران قرآن را از طریق تفسیر 

 د.زندگی وارد نماید تا بتواند راه و رسم عبودیت و بندگی را در زندگی روزمره ما وارد نمای
 خطاب یا و با چه حاضر به سه سوره مائده و حجرات و ممتحنه پرداخته است. این سوره هر سه مدنی بودهکتاب

باحث مپیرامون  اند. در ابتدای ورود به نکات استخراج شده از تفسیر المیزان، شرحیایها الذین آمنوا آغاز شده
 .بیابد این سوره عظیم الشأن نیزو موضوعات سوره مطرح گردیده تا خوانند دید کلی نسبت به مضامین 
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