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كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

حصلنا على المركز الثاني في المسابقة اإللكترونية ضمن جائزة الكويت الدولية لتحفيظ القرآن الكريم

آداب الدعاء واألذكار )4(سلسلة الرد على من أباح فك السحر بالسحر )4(

في البداية حدثنا ع��ن منتديات القراء وكيف 
كانت الفكرة والنشأة؟

كانت بداية الفكرة مع نهاية عام 2006 في 
الكويت إلنشاء موقع قرآني متخصص في 
مجال القرآن الكرمي بشكل كامل، وشاركني 
الفكرة األخ العزيز هاشم رياض، ثم بدأنا 
بجمع األفكار ووضع التصورات واملبادئ، 
وكان أول أهدافنا هو جتميع املسلمني حول 
كتاب اهلل عز وج���ل والبعد كل البعد عن 
القرآن  التعصب واآلراء اخلالفية، ووضع 
الكرمي وتالوته غاية أمام جميع املسلمني، 
وبحمد اهلل رأى املنتدى النور بتاريخ 1/21/ 

2007 املوافق 2 محرم 1428 ه�.

تميزنا

أفهم من حديثك أن نش��أة املوقع حديثة قبل 
3 س��نوات مع ذلك أصبح املوقع رائدا للقرآن 
الكرمي على شبكة اإلنترنت، فما سبب كل هذا 

التميز برأيك؟
هلل احلم���د واملنة وبتوفيق من اهلل عز 
وجل وبجهود القائمني على املوقع، وهم رجال 
ونساء من جميع أنحاء الوطن العربي، من 
الكويت وخارجها، أخذ املوقع صيتا واسعا 
التالوات  بني مرتادي االنترن���ت وحتميل 
واألناشيد على املوبايالت وعلى أجهزة الالب 
توب فأصبح املصدر األساسي واألول للعديد 
من الشباب، بسبب تفردنا باألخبار احلصرية 

والتالوات قبل نزولها لألسواق.

أقسام وفئات

حدثن��ا عن أقس��ام املنتدى وم��ا الفئات التي 
يخدمها؟

املوقع ينقس���م إلى قس���مني رئيسني، 
قس���م يختص بقراء القرآن، وفيه تفرعات 
تش���مل »قراء القرآن الك���رمي، وإعالميات 
الكرمي«،  القرآن  القراء، وطلباتكم، وعلوم 
والقس���م اآلخر هو القسم العام الذي يهتم 
بجميع شرائح املجتمع من الصغار والكبار 
والرجال والنس���اء، ويتف���رع إلى »نبض 
األعضاء، والفتاوى، وعالم حواء، والتصوير، 
والتصميم، والوسائط اإلسالمية، وتواصل، 
والتقنيات والبرامج«، ولدينا فريق متخصص 
في التنسيق وفريق متخصص في التصميم 

وغيرها من اخلدمات التي يقدمها املوقع.

10 ماليين زائر

ه��ل هن��اك إقب��ال عل��ى كل هذه األقس��ام 
واخلدمات؟

بفضل اهلل املوقع علي���ه إقبال منقطع 
السابقة  الثالث  الس���نوات  النظير فخالل 

زار املوقع أكثر من 10 ماليني زائر، حس���ب 
إحصائيات موقع »غوغل« العاملي، وفاق عدد 
األعضاء املشتركني 53.000 عضو، واملشاركات 
أيضا جتاوز عددهن ربع مليون مش���اركة 

منذ انطالق املوقع.
ه��ل أصب��ح االنترنت ه��و الوس��يلة األبرز 
لتوصي��ل الق��رآن إل��ى الناس ف��ي عصرنا 

احلديث؟
احلقيقة ان العمل اإللكتروني ممتع جدا 
ومتعب في الوقت نفسه، وال يظن أحد أنه 
باألمر الهني، فالق���ارئ عندما يحاول عمل 
اإلصدارات ونشر التالوات رمبا يضع من 
اجلهد واملال الش���يء الكثير إذا قام باألمر 
بنفسه، لكن نحن من خالل منتديات القراء 
نصل إلى مسامع الناس وجميع الشرائح 
وبكل األوق���ات 24 س���اعة وبأقل اجلهود 
والتكاليف ونضمن للقارئ الوصول ألكبر 
شريحة ممكنة في جميع أرجاء العالم دون 

مقابل.

نسعى للعالمية

مبا أن نش��أة املنتدى ابتدأت من الكويت فهل 
أنتم تتابعون أخبار القراء في الكويت فقط؟

ال، بالعكس نحن نحاول الوصول للعاملية 
بأكبر قدر ممكن من التالوات واالنتش���ار 
وسأعطيك إحصائيات عجيبة في هذا األمر، 
فبفضل اهلل زوار املوقع منذ انطالقه أكثر 
من 100 دولة حول العالم وفي جميع القارات 
من أميركا وأوروبا والصني وروسيا واملغرب 
وشرق آسيا وأفريقيا واخلليج العربي، وال 

ننسى أن املوقع ليس باللغة العربية فقط 
بل بالعديد من اللغات ليس���هل للمتصفح 
الوصول لنا، وقد عملنا إصدارات من قراء 
املغرب ومن مصر والس���عودية ومتابعة 
تالوات احلرمني أوال بأول، ومع هذا وبحكم 
عالقتنا املتينة مع قراء الكويت نبقى متابعني 
لهم في كل خطواتهم، والكويت ما شاء اهلل 
والدة للقراء واملتابع آلخر السنوات سيرى 

ذلك بوضح.

بوابة القراء

ما اخلدمات التي مت إضافتها للموقع مؤخرا؟
حديثا مت إطالق موقع مصاحب ملنتديات 
القراء باسم »بوابة القراء« فيه تنوع كبير 
في أساليب االستماع املميزة »راديو القراء، 

وقائمة التشغيل، استماع مباشر، حتميل 
التالوات، وأنواع الصياغات«، وهذه البوابة 
حتتوي على التالوات ذات اجلودة العالية 
فقط وحتتوي على مكتبة قرآنية تشمل أكثر 
من 5000 مقطع صوت���ي كما أنها حتتوي 
على قائمة بأكثر التالوات استماعا من قبل 
الزوار، واس���تفتاءات لس���ماع آراء الزوار 
باملوقع والتسجيالت وغيرها من اخلدمات 

اإلضافية.
هل لكم أي مشاركات اجتماعية أو توعوية؟

نعم شاركنا في رعاية العديد من احلمالت 
االجتماعية واألخالقية داخل وخارج الكويت، 
مثل حمالت »ركاز«، وحملة »درر«، و»ليالي 
فبراير الدينية«، وحملة »نوري اكتمل« عن 
احلجاب، وغيرها من املشاركات االجتماعية 

باإلضاف���ة إلى عمل تغطيات مصورة لهذه 
األنشطة، وال ننسى تغطيات املسجد الكبير 
بش���كل يومي للعشر األواخر من رمضان، 
وكذلك معرض الكتاب اإلس���المي السنوي 

وغيرها من األنشطة.

مؤذن القراء

هل هناك ط��رق للتواصل مع األعضاء خارج 
املوقع؟

عملنا خدمة جوال القراء للتواصل عن 
طريق املس���جات بآخر األخبار واألنشطة، 
وكذلك مت عمل صفحة للموقع على الفيس 
بوك والتويتر وهي مواقع للتواصل بأخبار 
املوقع واجلديد منها، وعملنا مجموعة من 
املسابقات الكبرى مثل مسابقة مؤذن القراء 
على س���بيل املثال، وقد ش���ارك في جلنة 
التحكيم نخبة من القراء من أئمة املس���جد 
الكبير مشكورين ولقيت جتاوبا كبير جدا 
من املش���اركات واملواهب من جميع الدول 

وليس من الكويت فقط.

جائزة الكويت الدولية

هل حترصون على املش��اركة في املس��ابقات 
اإللكترونية ألفضل املواقع؟

واهلل ال أخف���ي عليك أننا في البداية لم 
نشارك في مسابقات محلية أو اقليمية ألفضل 
املواق���ع، ولكن قبل فترة س���معنا بجائزة 
الكوي���ت الدولية لتحفي���ظ القرآن الكرمي 
فشاركنا في املسابقة اإللكترونية للمواقع 
وهلل احلم���د حصلنا على املركز الثاني في 

هذه املس���ابقة، وكانت املشاركة بتشجيع 
العديد من الشخصيات التي دعمتنا، وألن 
املسابقة حتمل اسم الكويت وهي األولى من 
نوعها شاركنا إلجناح املسابقة ونسأل اهلل 

القبول بإذن اهلل.
وم��ع اهتمامك��م الكبي��ر باملس��جد الكبير، 
م��ا التغطي��ات الت��ي تقومون به��ا للحرمني 

الشريفني؟
كلنا يعلم مكانة احلرمني الشريفني، وقراء 
احلرم املكي واملدني لهم صيت واس���ع في 
العالم اإلس���المي الرتباط املسلمني باجلو 
اإلمياني عند زي���ارة احلرمني، وهلل احلمد 
لدينا مشرف متخصص في تنزيل تالوات 
احلرمني في املوقع الرسمي فهو املسؤول عن 
تنزيل تالوات احلرمني بعد الصالة مباشرة 
بش���كل يومي وحيث تكون التالوات بعد 
قراءتها بلحظات قليلة فتجد يوميا تالوة 
صالة الفجر واملغرب والعش���اء في احلرم 
املكي واملدني باإلضافة إلى صالتي التروايح 

والقيام.

العفاسي والهاشم

هل عملتم رعاية كاملة خلتمة القرآن الكرمي أو 
ألبومات إنشادية؟

بفضل اهلل عملن���ا رعاية كاملة للعديد 
من األلبومات واخلتمات، فعلى سبيل املثال 
ختمة القارئ صالح الهاشم عملنا لها تغطية 
خاصة وموسعة مت فيها تغير ستايل املنتدى، 
وصار شكل املنتدى قريبا من تصميم شكل 
اخلتمة، وكذلك األلبوم االنش���ادي للقارئ 
مشاري العفاسي األخير »عناقيد« عملنا له 
تصميما جديدا شبيها بغالف املنتدى وألوانه، 
وهكذا رعينا الكثير من األلبومات احلصرية 

التي متيزنا عن املواقع األخرى.
هل من كلمة أخيرة تود قولها لقراء »األنباء«؟

في نهاية اللقاء ال يسعني إال أن أشكركم 
على هذه املقابلة الطيبة، وأش���كركم على 
حرصك���م وتواصلكم الدائم معنا، وهذا إن 
دل فإمنا ي���دل على متيزكم وحرصكم وإن 
كان البد من مالحظاتكم واقتراحاتكم التي 
ستدفعنا لتحقيق املزيد من النجاحات على 
املستوى احمللي واخلارجي، وأدعو كل قراء 
جريدة »األنباء« الغ���راء ل���زيارة موقعنا 
www.alquraa.com كما ال أنس���ى أن أشكر 
جميع زوار ومش���رفي ومنتسبي منتديات 
القراء حرصهم املتواصل ومتابعتهم احلثيثة 
لنا، وهذا يزيدنا عمال واصرارا لتقدمي املميز 
دائما فهم يس���تحقون أكثر مم���ا نقدم لهم 
وأقول لهم ترقب���وا انطالقتنا اجلديدة في 

رمضان 2010.

أخ����ي القارئ الي����وم نتابع الرد، وجنيب على من يس����تدل بجواز 
فك السحر بس����حر مثله من باب الضرورة فأقول: أما حل السحر عن 
املس����حور، أو ما يسمى بالنشرة، األصح فيها أنها تنقسم إلى قسمني، 
القسم األول: أن تكون النشرة بآيات اهلل أو األدعية الواردة في ذلك أو 
األدوية املباحة، فهذا مباح بل ذكر النووي أنها سنة، وكفى دليال على 
ذلك: قوله ژ في صحيح مسلم: »اعرضوا علي رقاكم ال بأس بالرقى ما 
لم يكن فيه شرك«، وكذلك قوله في صحيح مسلم: »من استطاع منكم 

أن ينفع أخاه فليفعل«، وهذه مطلوبة ألنها مصلحة بال مضرة.
والقسم الثاني، إذا كانت النشرة بشيء محرم كحل السحر بسحر 
مثله فهذه ال يوجد دليل ش����رعي على إباحتها، بل هي محرمة، ويدل 
عليها ما جاء في س����ن أبي داود: »النشرة من عمل الشيطان«، وكذلك 

األحاديث التي ذكرتها في النهي عن الذهاب إلى السحرة.
أما ما جاء عن سعيد بن املسيب في »صحيح البخاري«: قال قتادة: 
قلت لسعيد بن املس����يب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه 

أو ينش����ر؟ قال: ال بأس إمنا يريدون به اإلصالح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، وقد توقف 
اإلمام أحمد ملا س����ئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس 
قي����ل انه يجعل في الطنجير ماء ويغيب في����ه، ويفعل كذا فنفض يده كاملنكر، وقال: ما 
أدري م����ا هذا، قيل له: فترى أن يؤتي مثل هذا يحل الس����حر، قال: ما أدري ما هذا« قال 
شارح الطحاوية: واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية أو تغرمي أو قسم فيه شرك باهلل 
فإنه ال يجوز التكلم به وإن أطاعته به اجلن أو غيره، وكذلك كل كالم فيه الكفر ال يجوز 
التكلم به، وكذلك الكالم الذي ال يعرف معناه ال يتكلم به إلمكان أن يكون فيه ش����رك ال 
يع����رف، لهذا قال النبي ژ: »ال بأس بالرقى ما لم تكن ش����ركا«، وقال ابن قدامة رحمه 
اهلل في »املغني« عندما ذكر قول س����عيد بن املسيب: إمنا نهى رسول اهلل ژ عما يضر 
ولم ينه عما ينفع، وقال أيضا: »إن اس����تطعت أن تنفع أخ����اك فافعل«، فهذا من قولهم 
يدل على أن املعزم ونحوه لم يدخلوا في حكم السحرة، وألنهم ال يسمون به، وهو مما 

ينفع وال يضر.
وقال الشنقيطي صاحب »أضواء البيان«: التحقيق الذي ال ينبغي العدول عنه في 

هذه املس���ألة أن استخراج السحر بس���حر وبألفاظ عجمية أو مبا ال 
يفهم معناه أو بنوع آخر مما ال يجوز فإنه ممنوع وهذا هو الصواب 
إن ش���اء اهلل، قال ابن القيم رحمه اهلل: من أنفع األدوية، وأقوى ما 
يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات األرواح اخلبيثة 
باألدوية اإللهية: من الذكر، والدعاء، والقراءة. فالقلب إذا كان ممتلئا 
من اهلل، معمورا بذكره، وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه، ال يخل 
به، كان ذلك من أعظم األس���باب املانعة من إصابة الس���حر له. قال: 
وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة. ولهذا غالب ما يؤثر 
فيه النساء والصبيان واجلهال، ألن األرواح اخلبيثة إمنا تنشط على 

األرواح التي تلقاها مستعدة ملا يناسبها. 
قلت: والغريب في فتوى الش����يخ العبيكان هداه اهلل بأن احلنابلة 
يجيزون اللجوء إلى الساحر لفك السحر، واحلق أن العبيكان لم يأت 
بنص من كتب احلنابلة املعتمدة في الذهاب إلى الس����حرة لفك السحر 
فقد جاء في املغني »وأما من يحل السحر فإن كان بشيء من القرآن أو 
شيء من الذكر واألقسام والكالم الذي ال بأس به فال بأس به، وإن كان بشيء من السحر 
فقد توقف أحمد عنه. قال األثرم: سمعت أبا عبداهلل سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر 
فقال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل البي عبداهلل: انه يجعل في الطنجير ماء ويغيب 
فيه ويعم����ل كذا، فنفض يده كاملنكر وقال: ما أدري ما هذا، قيل له: فترى أن يؤتى مثل 

هذا يحل السحر فقال: ما أدري ما هذا؟« )113/10(.
وانظ����ر املبدع )495/7( واإلنصاف للمرداوي )176/6(، وش����رف الدين احلجاوي في 
اإلقناع )307/4(، والبهوتي في الكش����اف )213/6(، وابن مفلح في الفروع )213/4(، وابن 
قدام����ة في الكافي )65/4(، وهذه الكتب املعتمدة عند احلنابلة تصرح بأنه ال يجوز حل 
السحر بس����حر مثله وجاء في فتاوي الش����يخ العالمة محمد بن إبراهيم شيخ شيخنا 
عبدالعزيز بن باز رحم����ه اهلل كما في فتاويه )65/1(: »قال بعض احلنابلة يجوز احلل 
بس����حر ضرورة والقول اآلخر ال يحل وهذا الثاني هو الصحيح... قال: والس����حر حرام 

وكفر أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟«.

هذه مجموعة مختارة من آداب الدعاء واألذكار 
وسننهما املهجورة، وبعض األخطاء املشتهرة في 
ألفاظهما وأدائهما مما يخالف الهدي النبوي الثابت، 
استفدناها من كتاب العالمة بكر أبوزيد رحمه اهلل، 
واملسمى »تصحيح الدعاء«، مع تصرف يسير بقصد 
توضيح الس����ياق واملعنى املراد، نعرضها عليكم 
في سلسلة حلقات متتابعة ألهميتها، وها هي ذي 

احللقة الرابعة:
1� إذا نس��ي املسلم التسمية في أول الطعام فليقل 
»بسم اهلل أوله وآخره« أو »بسم اهلل في أوله وآخره«. 
2� والدعاء ملن س��قاك ماء وغي��ره أن تقول »اللهم 

أطعم من أطعمني واسق من سقاني«.
3� الدع��اء إذا أفطر عند ق��وم »بلفظ أفطر عندكم 
الصائم��ون وأكل طعامك��م األب��رار وصلّ��ت عليكم 

املالئكة«.
4� ومما يشرع إذا جاء رمضان دعاء »اللهم سلمني 

رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبال«. 
5� يقول املس��لم إذا عطس »احلمد هلل« أو »احلمد 
هلل على كل حال«، ويجيبه العاطس بقول »يهديكم اهلل 

ويصلح بالكم« أو »يغفر اهلل لنا ولكم«.
 6� »املد الزائد على ست حركات« غلط منتشر لدى 
عامة املؤذنني وهو اإلفراط في املد، ومعلوم أن أقصى 
املد ست حركات، وما زاد عليها فهو متطيط خارج عن 

املشروع ولسان العرب. فليتنبه. 
7� في الليلة املطيرة يزيد املؤذن »الصالة في الرحال« 
أو »صل��وا في رحالكم«، إما بدل »ح��ي على الصالة، 
حي عل��ى الصالة« أو بعد احليعلت��ني أو بعد االنتهاء 

من األذان.
8� مما يش��رع بعد الصالة ذكر »اللهم أنت السالم 
ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام« وفي لفظ 
»ذا اجلالل واإلكرام« وهو أبلغ، ومما يشرع بعد أيضا 
قول املصلي »اللهم أعّني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك«، و»رب قني عذابك يوم تبعث عبادك«، و»اللهم 

اغفر لي ما قدمت وما أّخرت«.
9� وإذا كان بعد ص��الة الفجر وصالة املغرب زاد 
على م��ا تقدم وهو ثان رجل��ه أي قبل أن يتحول من 
جلس��ته التي كان عليها: »ال إله إال اهلل وحده ال شريك 
ل��ه…«، وقال قبل أن يتكلم »الله��م أجرني من النار« 

سبع مرات.
10� تنبيه: قرر العالمة ابن القيم � رحمه اهلل تعالى 
� أنه لم يكن من هدي النبي ژ الدعاء بعد السالم من 
الصالة وهو مس��تقبل القبلة، وقد غلط عليه بعضهم 
ففهم نفيه الدعاء بعد السالم مطلقا، وهذا غير صحيح، 
وإمنا مراده اس��تمرار اإلمام بعد الس��الم وهو يدعو 
مس��تقبال القبلة قبل االنفتال واستقبال املأمومني، أو 
أن يدعو قبل الذكر الوارد، فإن الدعاء عبادة ثانية بعد 

الذكر والتسبيح.
11� مما ينهى عنه االستحسار في ترك الدعاء، وترك 
االستسقاء بعد االستسقاء عند تأخر املطر.وهذا قدح 

في التوحيد. 
12� »أس��ألك مبعاقد العز من عرشك« دعاء محدث، 

واحلديث فيه موضوع. 
13� »ع��ز جاهك« ال يوص��ف اهلل إال مبا وصف به 

نفسه، وال يعلم في الدليل وصف اهلل باجلاه.  بقلم: حاي الحاي

المشرف العام لمنتديات القراء أكد
لـ »األنباء« أن أكثر من 10 ماليين زائر للموقع 
بحسب إحصائيات google خالل 3 سنوات

أكد املش�رف العام ملنتديات »القراء« عبداحملسن الزامل أن املوقع أنشئ خلدمة 
قراء القرآن الكرمي من الكويت وغيرهم من دول العالم اإلسامي، وكذلك خدمة 

محبيهم ومتابعي أخبارهم وآخر إصداراتهم، عبر إدارة وإشراف فريق تطوعي 
يعمل داخل وخارج الكويت، مشيرا إلى أن عدد زوار املوقع بلغ في سنواته 

الثاث األول 10 مايني بحسب إحصائيات موقع »غوغل« العاملي.
كما أوضح أن للموقع مساهمات دعوية في إجناح كثير من احلمات 
التوعوية الهادفة، كحمات »ركاز« و»درر« و»نوري اكتمل«، إضافة إلى تغطية 
كثير من األنشطة اإلسامية املختلفة ورعاية بعض اإلصدارات اجلديدة 

ملشاهير القراء كالقارئ مشاري العفاسي والقارئ صاح الهاشم.
»األنباء« التقت الزامل ليحدثها عن اخلدمات التي يقدمها موقع »القراء«  
www.alquraa.com لزواره وأعضائه الذين بلغ عددهم 53 ألف 

عضو مش�ارك، حيث أشار إلى أن املوقع حصل على املركز الثاني في 
املسابقة اإللكترونية ضمن جائزة الكويت الدولية لتحفيظ القرآن الكرمي، 

الفتا إلى أن املوقع يسعى كذلك للعاملية عبر عرض مواده بلغات عديدة 
غير العربية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

عبدالمحسن الزامل

قالوا عن منتديات القراء

 موقع كثيرا ما يش����دني ويعجبني في عطائه الفياض وجتدده املس����تمر 
وتفاعل أعضائه فهو موقع ج����ذاب يجمله التنافس الطيب واألخالق الطيبة من 

اعضائه فيما بينهم. اسأل اهلل لهم التوفيق وان يحفظهم ويشكر سعيهم.
 القارئ ناصر القطامي )السعودية(

 ان كل قارئ للقرآن وحافظ له يفتخر بأن يتصفح منتدى راقيا كمنتديات 
الق����راء، بل يفتخر بالتعرف والعمل مع طاقم هذا املوقع اجلميل الذين ال يفترون 
في خدمة كتاب اهلل ونش����ره ونشر كل ما يتعلق بالقراء الكرام من داخل وخارج 

الكويت، فهنيئا للكويت بهم، وأسأل اهلل لهم التوفيق.
القارئ خالد الجهيم )الكويت(

عبدالمحسن الزامل: الكويت »واّلدة« 
لقراء القرآن وأنجزنا رعاية كاملة لختمة 
صاح الهاشم وتصميمًا جديدًا لأللبوم 
اإلنشادي »عناقيد« لمشاري العفاسي

الزامل ومحمد شعيب مع مجموعة من القراء )من اليسار: قتيبة الزويد وخالد اجلهيم، وناصر القطامي( )حسن حسيني(عبداحملسن الزامل متحدثا للزميل ضاري املطيري

حاي احلاي


