
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اصالحیه ای که به کمک برخی از دوستان بر برخی از قسمتهای صوتها تنظیم شده است.

 کپی متن پیام یکی از دوستان در اشکال به صوتها:

 سالم

فکر کردم  یدرست خونده نشد تو صوت اما هرچ یمصرع گمونم از نظر وزن ینمفرده کلمه و القول عم. ا

 خوند یدبا یچ یدمنفهم

ربِّ  یخونب یدبلکه با یفتحه بد  یرب یتو یابه  یدخوندم گفت نبا یکیمالک رو هم واسه  یراهلل خ یرب احمد

 نوع اول خونده شده بود یله تو فااهلل ک

 جواب ما به ایشان:

 و رحمه اهلل یکمسالم عل

ر وزن شع ینکها یظاهرا درسته و در شعر برا یشتونفرما یخونده بشه ول یَربّ یشهنظر قواعد درسته و م از

 خونده بشه یدطور که فرمود ینا یددرست بشه با

 که بنده خوندم وزن شعر درسته چون اهلل را به وقف خوندم یاون طور البته

ه شما ک یبه صورت یدوزن شعر درست بشه با ینکها یبخواد شعر را بدون وقت بخونه برا یاگر کس یعنی

 بخونه یدخوند

 حرکت داده بشه تا وزن درست بشه یاء یدچون من اهلل را به وقف خوندم با ولی

 اشکالتون وارده یم،دست بخون یکعر را در مجموع چون بهتره کل ش لذا

 ظاهرا درست خونده شده باشه یؤماما واحده کلمه و القول عم و کلمه بها قد 

 :اصالحیه بعدی

، صحیح این است که تعالَی به سکون یاء خوانده شود و آمده است« تعالی»جایی که واژه  در کتاب سیوطی در

 نه با الف مقصوره.



 است. ه صحیح تعالیینَتعالیینِ خوانده شده است ک 01در ضمن در صورت به اشتباه صیغه 

 .یداُالت خونده بشه بر اساس تجو یدقران که اوالت اومده با یهتو آ 53ص 

 پیام یکی از دوستان:

 سالم

 سیوطی  021تو فایل 

 یممثل ما مثلک باحد ندار یکه جمله ا یگیددقیقه سوم م

 یادباشه که سر خبرش ب ب یمنف یدکه جمله با ینا یلدل به

  ??یستن یجمله منف ینمگه ا اما

 ???یهبا ما ربک بغافل چ فرقش

 پاسخ ما:

 و رحمه اهلل یکمسالم عل

 ندادم یخوب یحرا گوش دادم، متأسفانه توض فایل

 تناسب با بحث اال دارد یحصرفا توض و

در  که باء سرش یکه کلمه ا ینههست و آن ا یگرشرط د یک یاد،م یسبه ل یهکه سر خبر ما شب یباء زائده ا در

 یشوداستفاده م ینباشد که منحصرا در کالم منف یرا هم قبول بکنه و از الفاظ یجابا یاد،م

ساختار به صورت  یننشده است و احد فقط در ا یترعا «یجابقبول ا»شرط  ینا« ما مثلک باحد»مثال  در

 .یمد ندارمثلک اح یعنی. یشودمثبت استفاده نم

 یشودمبارکه هم روشن م یهفرقش با آ ینجاا از

 ندارد یاشکال یاز نظر ساختار یدارد ول یغلط یغافل هر چند معنا ربک

 یاعلی


