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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 شهای مختلفی استفاده کرد. یکی از این روتوان 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

تواند انسان را با حقایق غیب متصل نماید. مجموعه حاضر سعی 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
 و زندگی انسان را فراهم سازد.

اند. ترین راه به مقصد رستواند مشتاقان حقیقت را در سریعژه با متن عربی، میویتأمل و تدبر در این نکات به
 .مطالعه این اثر معادل مطالعه کتب فراوانی در حوزه باورهای دینی است
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الم به ر نظام عرا د قرآن کتابی مجید است. کتابی با حقایق عالی که از نزد حکیم علیم نازل شد، تا علم و حکمت
تش با قرائ ده تاتجلی درآورده و در نظام انسانی گسترش دهد. خداوند قرآن مجید را از بستری عالی نازل نمو

 ها را به مجد و شرافت و بزرگی برساند.انسان
نی از ند. رساندها را به مفاهیم عالی و حقایق هستی برسااین کتاب با تمام مجدش، قابل قرائت گردیده تا انسان

 جنس یکی شدن با آن حقایق.
 یابد.یان مییز سرلذا به میزانی که فرد به مفاهیم قرآن دست یابد، مجد و شکوه و حقایق عالیه قرآن در او ن

دبر و تاسطه الی قرآن از طریق مأنوس شدن با آیات آن و درک عظمت آن به ودستیابی به مفاهیم و حقایق ع
 شود.عمل به آن میسر می

ه ن به عرصلمیزاااین کتابچه با این هدف تدوین شده است تا نکاتی از دریای بیکران قرآن را از طریق تفسیر 
 زندگی وارد نماید.

ی در باطبایپرداخته است. بنا به فرمایش عالمه ط های اعراف، مریم، صکتابچه حاضر در سه فصل به سوره
 تفسیر المیزان، سوری که حروف مقطعه یکسانی دارند، میان مضامینشان ارتباطی وجود دارد.

 ا حرفبسوره مبارکه اعراف با حروف مقطعه، المص و سوره مریم با حروف مقطعه کهیعص و سوره ص نیز 
 مقطعه ص آغاز شده است.

ر سوره هباحث و قبل از ورود به نکات استخراج شده از تفسیر المیزان، شرحی پیرامون م در ابتدای هر فصل
 .شود تا خواننده دید کلی نسبت به مضامین هر سوره نیز بیابدمطرح می
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