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ین کتاب اای برخوردار است و نام زیبای میزان شایسته در کتب تفسیر، کتاب تفسیر المیزان از درخشش ویژه
اط مند سازد. یکی از نقتواند 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

سعی  ایق غیب متصل نماید. مجموعه حاضرتواند انسان را با حقای 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

 سازد. و زندگی انسان را فراهم
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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شود. این کتاب روشنگر، گاه نورانیتش از بین نرفته و زایل نمیقرآن کتابی روشنگر و نورانی است که هیچ
 برد.ینشاند را از بین مجالدهنده قلوب است و زنگاری که روزمرگی و زندگی در دنیا بر قلوب انسان می

 دریافت معنویت و نور است،قرآن سببی برای 
   ،است و معرفت سببی برای تقویت ایمان قرآن

 قرآن نهری جاری از حقایق است،
 ای جوشان از معرفت و حکمت است،قرآن چشمه

 زداست،قرآن نوری روشنی بخش به دیدگان و غفلت
 های مؤمنان است،قرآن بارانی از رحمت بر قلب

 هاست،ا و آسیبها از خطاهقرآن پناه و حافظ انسان
 دهد. ار میهمنشینی با قرآن قلب انسان را در معرض ریزش نور و معنویت و زالل حقایق و حکمت و ذکر قر

حفظ  شود برایدور بوده و خودِ قرآن حصنی میبدیهی است قلبی که همنشین قرآن است، از هرگونه غفلت به 
 دهد. هایی که زندگی موحدانه را تحت الشعاع قرار میها و آفتاو و قلبش از تمامی آسیب

یم و آن و مفاهمندی از مواهب این نعمت ویژه الهی، انس و معیت با قراولین قدم برای همنشینی با قرآن و بهره
 های قرآنی است. آموزه

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

 . این سورعنکبوت، روم، سجده و لقمان پرداخته استطه، مؤمنون، های فصل به سوره ششکتابچه حاضر در 
 د.گیرنيشان، در خانواده سور الم قرار مم در ابتدایباشند و به دلیل داشتن حروف مقطعه المکی می
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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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