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ین کتاب اای برخوردار است و نام زیبای میزان شایسته در کتب تفسیر، کتاب تفسیر المیزان از درخشش ویژه
زد. یکی از نقاط مند ساتواند 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

عی سا حقایق غیب متصل نماید. مجموعه حاضر بنسان را تواند اای 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

 نسان را فراهم سازد.و زندگی ا
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

ه برسانی قرآن کتابی نازل شده از سوی خداوند رحمن و رحیم است. کتابی که اصل و مبنای نزولش رحمت
 ها نزول یافته است.آیه آیه این کتاب از جنسِ رحمت بوده و برای سریان دادن رحمت در زندگی هاست.انسان

  .جوشان از رحمت الهی استای چشمهاین کتاب 
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 حمت است.کننده مسیر پیوست به این ریانهایش از جنس رحمت و بآموزه
 کند.های کتابِ رحمت است که فرد را به سرچشمه رحمت وصل میدر واقع انس و عمل به آیه

  .شودها از رحمت خاصه الهی بیشتر می؛ برخورداری انساناین انس و عملبه میزان 
رشار ستواند به زندگی طیبه و است که فرد می سانهایش به دایره زندگی انا ورود این کتاب و آیه آیهببنابراین 

ها وارد ندگیزخیر و برکت و هدایت به که  از هدایت دست یابد. نیز با ورود این کتاب به عرصه زندگی است
 .شودهایش این رحمت مستمر جاری میعمل به آموزهاستمرار بر شده و با 

زان فسیر المیتها و نکاتی از دریای بیکران قرآن را از طریق این کتابچه با این هدف تدوین شده است تا آموزه
 به عرصه زندگی وارد نماید.

ه است. پرداختغافر، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه، احقاف های به سورههفت فصل کتابچه حاضر در 
مي قرار میمحواشان، در خانواده سور در ابتدای حمحروف مقطعه  و به دلیل داشتن باشنداین سور مکی می

 گیرند.
ر سوره هباحث در ابتدای هر فصل و قبل از ورود به نکات استخراج شده از تفسیر المیزان، شرحی پیرامون م

 .شود تا خواننده دید کلی نسبت به مضامین هر سوره نیز بیابدمطرح می
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