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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 های مختلفی استفاده کرد. یکی از این روشتوان از آن به روشوت این اثر وزین در این است که میق
تواند زندگی انسان را متحول کند و هایی که هر یک میهای کلیدی برای زندگی است. گزارهدست آوردن گزاره

سعی  غیب متصل نماید. مجموعه حاضرتواند انسان را با حقایق 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

 د.و زندگی انسان را فراهم ساز
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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 ش ندارد.ت شمارهای این کتاب قابلیه است. شگفتیقرآن کتابی است که تمامی حقایق عالم را در خود جای داد
 ور است. نعلم و  شود. معدنی پایان ناپذیر از حکمت وگاه کهنه نمیسرشار از عجایبی است که این عجایب هیچ

  است. این کتاب عظیم الشأن، با تمامی عظمتش به واسطه رحمت خداوند در اختیار بشریت قرار گرفته
 ایت مملوو هد قرآن کریم با تمامی معارف عمیق و بلندش، تمامی مراجعین خود را به تناسب ظرفشان، از علم

 کند.می
 زاای به مرتبه قرآن کریم که نزول یافته از مقام قرب الهی است، تمامی مراجعین خود را به تناسب ظرفشان،

 دهد.قرب به بارگاه الهی ارتقا می
های آن ی سورههامندی از هدایت لطیف و مواهب قرآن، انس و تعمق در مفاهیم و آموزهاولین قدم برای بهره

 در جهت نیل به عمل است. 
ق تفسیر ز طریاکتابچه پیش رو با این هدف تدوین شده است تا نکاتی از دریای بیکران علم و حکمت قرآن را 

 المیزان به عرصه زندگی وارد نماید.
اوند و بیح خدهای مکی اسرا و کهف پرداخته است. سوره مبارکه اسرا با تسه سورهاین کتابچه در دو فصل ب

 شود. سوره مبارکه کهف با حمد خداوند آغاز می
-ند میه خداوها بحث توحید حائز اهمیت است. در سوره مبارکه اسرا به تسبیح و تنزیدر هر دوی این سوره

 کند. د گرفتن برای خداوند نهی میپردازد و در سوره مبارکه کهف، انسان را از ول
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 بیابد.مطرح می
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