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کریم می کلمات نورانی قرآن  ها قرار دهد تا تواند انسان را در مسیر فهم حقایق الهی و بروز آنتدبر در 
ها و ملکوت بازگردد و انسان به ساحت مقدس ربوبی رفعت پیدا وسیله راه عروج انسان به آسمانبدین

کتاب شرح و توضیح بیش از  گرانواژه منتخب از مجموع واژه ۱۰۰کند. این  قدر های ارائه شده در تفسیر 
کریم و دریچهالمیزان  ای برای آشنایی و انس نسل است تا مسیری برای تدبر و تعمق در آیات نورانی قرآن 

کند  .جوان با آثار ارزشمند عالمه طباطبایی ایجاد 

که انسان با آن هدایت می تواند از یابد و میعلم و معرفت عطایی است رحمانی و نوری است آسمانی 
که از عالم قدس بر انسان نازل می شود در مسیر نزول خود در قالب ظلمات خارج شود. این علم و معرفت 

کلمات در می کالم و  ر فهم واند  انسان را در مسیکلمات" این صحیفه نورانی می ت "آید ؛ لذا تدبر در کتاب، 
ن به حقایق الهی و بروز آنها قرار دهد تا بدین وسیله راه عروج انسان به آسمانها و ملکوت بازگردد و انسا

کند: ِإَلْیِه َیْصَعُد اْلَکِلُم  اِلُح  ساحت مقدس ربوبی رفعت پیدا  ُب َو اْلَعَمُل الص َ ی ِ
 .هْرَفُع َی الط َ

کتابی است "ثقیل که در اذهانالمیزان  که با ساختار معرفتی   " و وزین اما در عین حال" یسیر" و شیرین، 
که راه انسان را به  کننده عمیق ترین نیازها و پاسخگوی د شوارترین سواالت است  کند، سیراب  ایجاد می 

 سمت عالم ملکوت تبیین می نماید.
کتاب شرح و توضیح بیش از  گرانقدر المیزاواژه منتخب از مجموع واژه ها 100این  ن ی ارائه شده در تفسیر 

کن کلمه را برآورده می  که هم نیازهای اولیه در فهم معنای یک  گونه ای است  کتاب به  د می باشد . ساختار 
که  می تواند مسیر  تفکر و تدبر در آیات نورا نی و هم شرحی دقیق و عمیق بر   برخی از "کلمات" می باشد 

کریم را برای طالبان ح  ق و حقیقت باز نماید.قرآن 

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 لکامت املزیان
 ( توضیحات اکمل)  

www.QuranAhlebayt.ir  

 

کتاب بهانه ای است برای ابراز ارادت به همه صالحان و خوبان و عالمان دین،که به  تدوین و نشر این 
کریم، برای همه جانها و روح های تشنه کالم نورانی قرآن   برکت مجاهدتها و تالششان، توفیق استفاده از 

گردید.  فراهم 
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