بسم هللا الرمحن الرحمي

ايقوتة البيان يف نظم سو ِر القرآن

بقمل د .سايم بن محما د اليق

املقدّمة:
ســامـي الـيـ ِقـي ِمن بين زهر ِان
-1يقول راجــي رحــمـــ ِة الـرمحـ ِن
و ِمـن ِج ِ
ناايت الهوى آستـغـيـِره
-2آمحــا ده سبــحـانـــــ وآشـكـره
النب الـصـطــيى مــحـمــ ِا د
-3مــصلــ ّـــا بـــأمـــر ِه الـمــمـجــــ ِا د
عىل ِ
ومــن تــال ِمـن عـر ٍب وعـجـ ِم
-4وآلـ ِ والصـحـ ِب خ ـ ِر ا ألمـ ِم
كــنـوزهـا يف لـيـظـهـا مبــروزة
-5وبـعـا د :ان هـــــذه آرجــــوزة
وســــقــــتـــهــا لــــقــــارئ الــــقــرآ ِن
-6ســـ ــتــهـا( :يـــاقوتـة الـبـي ِان)
كام بــــا دت يف اذلك ِر دون ِغـ ـ ِر
ك الـسـور
-7فقا د حوت آسامء ِ
ويــــنــظـــم العـلــى اىل آدنــــاها
ِ -8لـيسهـل ا ِلـيـظ ِلـمـحـتـواها
فـذلـِك الـوزن ،ومـالـِي ِمن يـ ِا د
-9فان با دا يف النظ ِم بعض ا ِلي ِا د
والـنــــ يـــع يف عــبــــاد ِه الـــأمـــوال
-10وآســأل هللا لـهـا الــقـــبـــوال
املنظومة
و(آل ِعـــــمـــران)ِ ( ،نــــســـــاء) َآثـــره
( -11فاحتــة الــمــــ ِا د) تـ ِلـ ـهـا (الــــبـــقـــرة)
( -12مـائِــا دة)( ،آنـعـام)( ،آعــراف) ب ِــأل

(آنــيـال) ،و(الــتـــوبــة)( ،يــونس) ِطول

( -13هود) ،و(يوسف) ،و(رعا د)( ،ابـرا

ِهــ ـم) و( ِحـــجـــر) ،مث (نل)( ،اْسا)

(-14كـهـف) -بنص ٍف( -مـري) ،و(طـــ )

و(النــــبــــ ــــاء)( ،الــحــــــج) يف خطـاها

-15و(الؤمنون)( ،النور)( ،فرقان) محص

و(الشعراء)( ،النمل) ،سورة (القصص)

-16و(العنكبوت)( ،الروم) ،ض ِـمـنت نبا

(لقامن)،و(السجا دة)( ،آحزاب)(،سـبـا)

-17و(فـاطر)ِ ( ،
ايس ـن) ،و(الـصــافـات)

و(صــــــــاد) ،مث (الـــزمــــــــر) اليــــات

-18و(غـافر)،و(ف ِصلت)(،شورى) اقتيت

و(الـزخـرف)( ،الـا دخـان) خــــاء خـيـيت

( -19جاثية)( ،آحقاف) -تا دعــى بــالــوا

ِمـــ ــــ ِم( -مـحـ ـمـــا د) ،و(فـــتــح) ،قــا د حــوى

 -20ميصل (الجرا ِت) يف (قاف) اس تقر

و(اذلارايت)( ،الطور) ،و(النـجم)( ،القمر)

( -21رمحـن) ،و(الــواقـعــــة) الـعـا ِدلــــــة

وســــــــــورة (الــا ديــــ ِا د) ،و(الـجــا ِدلــــة)

-22و(الــشــر) يف سبــ ــلـهــا (المـتـ ِحنة)

و(الــصـــــف) ،و(الــــمــــعــــة) اكلـمـقتـ ِنرـة

( -23مـــنــافــقـون) ،و(الــــتـــــغــــابــن) ا َللم

(طالق) ،و(التحري)( ،ملـك) ،و(القمل)

 -24و(حــــــاقــــــــــة) تتبـعـها (الـــعـــا ِرج)

ا دارج
و(نــــوح) ،و(ا ِلــــــــن) لـــهــــا مـــــ ِ

( -25مــــزمـــــل)( ،مـــ ـا د ِثــر) آيــــــــــات

(قـــِ ـــامـــة)(،انـــــســـان)( ،مرســــــالت)

 -26و(الــــنــــبــــأأ) الــجـــــزء بــــ ِ الخـــ ــر

و(الـــنــــ ازعات)( ،عــــبـــس)( ،التــــكــ ِويـر)

 -27و(الانـيـطــــار) ،و(الـطييي) ِصــــل

و(الانـــشــقــــاق) ،و(الـــبـــروج) تـتــصــــِ ل

 -28و(طـــارق) تـعـتـ ِلـق (العـــىل) بــِهـا

(غــــ ِاشــــ ــــــة) ،و(اليـــجـــر) يف آعـقـاِبِ ا

 -29و(البل)( ،الشمس) ،و(ليل) بألــق

مث (الضحى)،و(الّشح)،و(ال ِتي)( ،العلق)

 -30و(الـــقــا در) ،و(الــبــ ــــنـة) اليت جلت

(زلــــــزلــــــة) ،و(الــــعــــا ِديـــات) آجـلـبـت

( -31قــــــ ِارعــــــة)( ،تـــاكثـــر) بــالـّنـزة

وســـــورة (الــــعــصـــ ِر) تـ ِلـ ـهــا (الهـــمـزة)

ون) وفت
(-32ف ِــ ـل)( ،قريش) ،وبـ(ماع ٍ

و(كــــوثـــر) ،و(الـــكـافــرون) قــا د نــــيـــت

-33و(النـصـر) ،مث (السا د)( ،االخالص)

و(الـيــلــق)( ،الــــنــــاس) بـِـــهــــا الــــالص

اخلامتة
ذب اللــــيـــــ ِاظ والـــــمـــــعــــــاين
-34واكـــتـــمـــــلـت (يـــاقـوتــة الــــبـــ ــ ِان)
بــــأعــــ ِ
بــــقــــ ِ ـــــن مخـــــــس ِمــن ل ــالــــ ـــ ِ تـعـــا د
- 35يف يـو ِم سبـــ ٍت شـهـر شعبـان وقـا د
وبـــعــــا د آل ٍ
ـــــف آربـــــــع ِمـــــــــــئـــــ ــــنا
 -36يف عـــــا ِم واحـــــــــ ٍا د وآربــــعـــ ـــنـــا
نــــبــــــ ِ ــــــ  ،واللِ  ،والـصــــحــــ ِب الـال
-37فـــــالــــمـــــا د ِهلل مـــصـــلــ ــًا عـىل
مــــ ِتــــبـــــ ًعــــا مــــنـــهــجـــــ ِمـن سـن ـــــتـــِ
-38وكــــ ِل مــن ســــار عــــىل مـحــجـ ِتــــ

