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در کتب تفسیر ،کتاب تفسیر المیزان از درخشش ویژهای برخوردار است و نام زیبای میزان شایسته این کتاب
وزین است .دریایی است که هر کسی با هر سطحی از علم و دانش را میتواند بهرهمند سازد .یکی از نقاط

قوت این اثر وزین در این است که میتوان از آن به روشهای مختلفی استفاده کرد .یکی از این روشها به

دست آوردن گزارههای کلیدی برای زندگی است .گزارههایی که هر یک میتواند زندگی انسان را متحول کند و
تأمل در آن غذای روحیای غنی است که میتواند انسان را با حقایق غیب متصل نماید .مجموعه حاضر سعی

دارد با انتخاب برخی از عبارتهای تأمل برانگیز تفسیر المیزان که همگی برگرفته از کالم نورانی وحی است

فرصتی برای تفکر در کلید واژههای زندگی و تدبر در غایت آن و ذکری عمیق در ارتباط با غیب و حقایق هستی

و زندگی انسان را فراهم سازد.

تأمل و تدبر در این نکات بهویژه با متن عربی ،میتواند مشتاقان حقیقت را در سریعترین راه به مقصد رساند.
مطالعه این اثر معادل مطالعه کتب فراوانی در حوزه باورهای دینی است.

قرآن کتابی است که اساس نزولش رحمت و هدایت بندگان است.
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این کتاب عظیم الشأن با غرض خارج نمودن انسانها از ظلمات به نور بر قلب رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله

نازل شده است.

قرآن کتابی است که انسانها را به صراط خداوند عزیز حمید داللت میدهد .صراطِ همان خداوندی که مالک

آسمانها و زمین است.

تعمق در قرآن و انس با آن ،طریق بهرهمندی انسان از این کتاب شریف است .بهرهمندی از قرآن انسان را از

ظلماتی خارج میکند .لذا این خروج از ظلمات که غایت نزول قرآن است توسط قرائت و اهتمام بر عمل نمودن

بر آموزههای قرآن دستیافتنی میشود.

کتابچه پیش رو با این هدف تدوین شده است تا نکاتی از دریای بیکران علم و حکمت قرآن را از طریق تفسیر
المیزان به عرصه زندگی وارد نماید.

این کتابچه در دو فصل به نکات سورههای جزء بیست و نهم و سیام قرآن پرداخته است.

در ابتدای هر فصل و قبل از ورود به نکات استخراج شده از تفسیر المیزان ،شرحی پیرامون سورههای این دو

جزء مطرح میشود تا خواننده دید کلی نسبت به مضامین آنها نیز بیابد.

