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ین کتاب اای برخوردار است و نام زیبای میزان شایسته در کتب تفسیر، کتاب تفسیر المیزان از درخشش ویژه
ط مند سازد. یکی از نقاتواند 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  یق غیب متصل نماید. مجموعه حاضرتواند انسان را با حقاای 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

 سازد.و زندگی انسان را فراهم 
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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باشد. در ها به ناس میقرآن کتابی است که برای تمامی بشریت نازل شده است. لذا گاهی در آیات قرآن خطاب
ام ها را مخاطب خود دانسته و حقایق و احکها خداوند مؤمنین و کافرین و به عبارتی همه انساناینگونه خطاب
ایق و ها بدانند، زیرا همه با آن حقدارد. حقایق و احکامی که الزم است همه انسانمگان بیان میخود را برای ه

 موضوعات مواجه هستند.
ه و ها مرتبط بودها نوعاً حقایق و احکامی بیان شده است که با انسانیت و بشریت انسانلذا در اینگونه خطاب

های انسانی را به تواند مجتمعهای مختلف گره خورده و میهها در الیهمچنین با روابط اجتماعی میان انسان
 چالش بکشاند. 

ه لف برنامهای مختبنابراین قرآن کتابی است که برای حفظ اجتماعات انسانی از ظلم و هرگونه فسادی در الیه
ع و ها و نیز سالمت جوامسانسعادتمندی اننماید و داشته و احکام و قوانین مبتنی بر حق را برایشان تبیین می

 اجتماعات انسانی را به واسطه عمل به این احکام تضمین کند.
ه ن به عرصلمیزاااین کتابچه با این هدف تدوین شده است تا نکاتی از دریای بیکران قرآن را از طریق تفسیر 

 د. ی روزمره ما وارد نمایزندگی وارد نماید تا بتواند راه و رسم عبودیت و بندگی را در زندگ
ست. اها با خطاب یا ایها الناس آغاز شده های مبارکه نساء و حج پرداخته است. این سورهکتابچه حاضر به سوره

طرح وره مدر ابتدای ورود به نکات استخراج شده از تفسیر المیزان، شرحی پیرامون مباحث و موضوعات س
 مین این سوره عظیم الشأن نیز بیابد.گردیده تا خواننده دید کلی نسبت به مضا
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