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الداعية السعودي في أول زيارة له إلى الكويت أكد أن الدعاة في خطر دائم

بداية، كيف ترون 
الترحيب الكويتي بكم 

في اول زيارة لكم 
للكويت بعد جناتكم 
من عملية االغتيال 
التي تعرضتم لها 

في الفلبني، وما الذي 
متثله الكويت لدى 

عائض القرني؟
٭ الكويــت هي فــي القلب 
دائما، وأهلهــا أهلي، وأقول 
ملن اســتضافني بيض اهلل 
وجوهكم وجزاكم اهلل خيرا، 
فأنــا بــن أهلــي وإخواني، 
الزيــارة  وأتشــرف بهــذه 
للكويــت، وكأنــي في بلدي 
فــي الرياض او فــي مكة أو 
في جدة، فنحن اسرة وشعب 
واحد، ونشكر الكويت أميرا 
وحكومــة وشــعبا، فنحــن 

متفقون قلبا وقالبا.
والكويــت متثــل الكثير 
للعالم كله وليس لي فقط، 
ويكفيها فخرا أن فاعل اخلير 
االول فــي العالم اإلســامي 
عبدالرحمــن  د.  الشــيخ 
الســميط، غفر اهلل له، من 
هذه االرض الطيبة، وقد زرت 
5٠ دولة في 5 قارات ووجدت 
أن أهل الكويت سباقون في 
فعل اخلير وبناء املســاجد 
وكفالة االيتام وحفر االبار، 
ويكفيهــم فخــرا أن اهلل رد 
الغزو والعدوان عنهم بفعلهم 

اخلير.

لو عدنا قليال الى 
الوراء، برأيكم ما 
السبب الذي دفع 

اجلاني للقيام بهذه 
الفعلة الشنيعة؟

٭ يعلم اجلميع اني تعرضت 
لعمليــة اغتيال عندما كنت 
فــي الفلبن داعيــا إلى اهلل 
تعالى، حيــث ذهبنا إللقاء 
محاضرة في منطقة بجنوب 
الفلبن تشهد نزاعات، وألقيت 
محاضرة أمام 8 آالف شخص 

وكانت بعنــوان »ال حتزن« 
موافقــة اســم كتابــي الذي 
متت ترجمته إلى الفلبينية، 
وحتدثت خال احملاضرة عن 

سماحة اإلسام ويسره.
وبعد أن انتهيت خرجت 
مــن املــكان وبينمــا كنــت 
إذا باحدهم  النــاس  اصافح 
يطلق الرصاص علي، حيث 
أطلق 6 رصاصات، شعرت 
في اول رصاصة اخترقتني 
بالصعــق الكهربائي، حيث 
إلــى  دخلــت فــي صــدري 
جانــب القلب، واصبح لدي 
كســر مضاعــف، والثانيــة 
اصابتنــي ووصلت للعظم، 
واجريــت عمليــة جراحية 
والثالثــة وصلت إلي أيضا، 
والثــاث االخريات أخطأت 
أهدافها، وغبــت عن احلياة 
ملدة 6 ســاعات واستيقظت 
فجرا، فقال لــي الطبيب إن 
اخلطورة كانت عالية للغاية 
وبكى وقال: إن ما حدث معك 
فوق قدرة البشر إنها عناية 

خاصة.

للمملكــة وعاجكم في ارقى 
املستشــفيات واطمئنان من 
خادم احلرمن الشريفن على 
صحتكم، علــى ماذا يدل هذا 

الفعل؟
هذا فعــل عظيم من رجل 
كرمي، فقد أمر خادم احلرمن 
الشــريفن امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز بتخصيص طائرة 
لنقلــي إلى اململكــة العربية 
الرعاية  الســعودية وتقدمي 
والعناية الطبيــة لي، وكان 
يتصل لاطمئنان على حالتي.
واخبركــم ان مثــل هــذا 
الوالي واخوانه حكام اخلليج 
يعاملــون شــعوبهم كأنهــم 
ابناؤهم ولذلك علينا محبتهم 

والوالء والطاعة لهم.
واتوجه بالشكر للجميع 
انطاقا من حديث رسول اهلل 
ژ: »من لم يشكر الناس لم 
يشكر اهلل«، فجزاهم اهلل عني 

كل خير.

اذا وجهت لكم دعوة 
لزيارة الفلبني هل 

احلادثة التي تعرضتم 
لها نوع من االرهاب، 

هل هذا يدحض ان 
االسالم هو مصدر 
االرهاب كما يسوق 
اعداؤه، وما تعليقك 

على مصطلح 
اسالمفوبيا؟

مصطلــح  علــى  ارد  ٭ 
اهلل  بقــول  االســامفوبيا 
تعالى: )وما أرسلناك إال رحمة 
للعاملن( وأقول ملن يتبنون 
هذا املصطلــح: أأنتم اصدق 
من اهلل تعالى، ونرد لنقول: 
بــل اهلل تعالى أصدق، فاهلل 
حكم بأن هذا الدين دين وسط، 
بقوله: )ومن يبتغ غير االسام 
دينا فلن يقبل منه(، وقوله: 
)ادع إلى سبيل ربك باحلكمة 

واملوعظة احلسنة(.
وعلى اجلميع أن يعلم أن 
خاصة الدعوة قوله تعالى: 
)ومــا أرســلناك إال رحمــة 
للعاملــن(، فاإلســام ديــن 
التســامح والرحمــة وليس 

دين القتل والتشريد. 

يتهم البعض الدعاة 
بالتكسب، فهل عائض 

القرني متكسب 
وخصوصا ان مبيعات 

كتبكم ودروسكم 
حتصد ارقاما خيالية 

وكنتم في املرتبة 
االولى عامليا؟

٭ رمبــا ألول مــرة اقول إن 
كتابــي الذي حصد شــعبية 
كبيرة على مســتوى العالم 
ومتت ترجمته لعدة لغات »ال 
حتزن« لم أحصل إال على ١% 
فقط مــن مبيعاته وأرباحه، 
وذلــك النــي بعــت حقوقــه 
كمذكرة، فأخــذه رجل اعمال 
سعودي وقام بالتصرف به 
وبيعه، وكل النســخ بجميع 
اللغات هي ملكه اخلاص ولم 
يدخل علي ريال واحد منها.

وأما مسألة التكسب فهي 
حقوق فكرية للمؤلف، ومع 
ذلك فكتابــي »ال حتزن« هو 
االكثــر مبيعا حــول العالم، 
حيث بيع منه حتى اآلن أكثر 
من ١٠ ماين نسخة بالعربية، 
ولم احصل منها على شيء.

ما جديد عائض القرني، 
هل من كتاب سيصدر 

قريبا؟
٭ عنــدي كتــاب »وأخيــرا 
اكتشــفت الســعادة مــن دار 
احلضارة« موجود في مكتبة 
جريــر والعديــد مــن الدور 
االخرى، وكتاب »اعرف ربك 
واشــكر ربك« وسيصدر لي 
كتــاب قريــب بعد 3 شــهور 
اسمه »رصاصة احلياة« يحكي 
مــا يجرى معي فــي الفلبن، 
ويتحدث عن الرســائل التي 

فيه وما حصل بالتفصيل.

ما الذي ميثله هذا 
احلدث للداعية القرني؟

٭ هــذا احلــدث ميثل لدي 3 
قضايا، أوالها: انه ال يتم شيء 
باالرض إال وقد قضي وقدر في 
السماء، وعلينا أن نثق باهلل 
ونتوكل عليه فكل شيء بيده.

والقضية الثانية أن نرسل 
رســالة اإلنســانية جلميــع 
الناس، النــي قد وجدت بعد 
احلادث اطباء متعاطفن من 
الفلبن وهم من غير املسلمن 

فالتعاطف من االسام.
القضيــة الثالثة أن علينا 
أن نتــوكل على اهلل، فاملنية 
قد تأتينا في منزلنا، ولكن ان 
نواجه الرصاص وننجو فهذا 
من فضل اهلل علينا، ولكن إذا 
جاءت املنية فإننا سنموت في 

اي مكان نكون فيه.
نصيحتي للجميع ما قاله 
رسول اهلل ژ: »احفظ اهلل 
يحفظــك، احفــظ اهلل جتده 

جتاهك«.
توجيهــات ملكية عاجلة 
بتقــدمي العاج لكــم ونقلكم 

ستلبونها؟
٭ ســألبي الدعوة إن شــاء 
اهلل وال أخفــي ســرا بأنني 
قريبا ســأكون فــي الفلبن، 
وانا صادق بإذن اهلل وقد مت 
احلديث معي بهذا اخلصوص 

وقلت سأذهب.

هل اصبح الدعاة الى 
اهلل في خطر اليوم 

بسبب نشرهم لدعوة 
اهلل في االرض؟

٭ هــم دائمــا فــي خطــر، 
مســتهدف،  فاإلســام 
واملسلمون مستهدفون، وأهل 
السنة واجلماعة لهم اعداء، 
ولكنهم متوكلون على اهلل وال 
شيء يثنيهم عن املضي في 
رسالتهم تاسيا بسيد الدعاة 
رســول اهلل محمد ژ الذي 
واجه االحداث هو وأصحابه 
الذين قتل منهم من قتل على 
مشارف قندهار وفي العديد 
الــدول، ولذلــك علينا  مــن 
التوكل على اهلل واالستمرار 

في نشر رسالة الوسطية.

اال تفكرون في اصدار 
جديد من كتاب »ال 

حتزن«؟
٭ ال نيــة لــدي لإلضافــة، 
النــه برأيــي شــبه مكتمل، 
وال يحتــاج إلى إضافات أو 

زيادات.

في ظل موجة الفنت 
التي يتعرض لها 

الشباب، ما النصائح 
التي توجهها لهم 

للنجاة؟
٭ ال حل إال العودة إلى الدين، 
وهــو مجــرب ومنقول عن 
احلكماء والعلماء، والعودة 
إلى الصاة والسجود الطويل 
وذكــر اهلل، فا جتــدي أي 
عقاقير أو عاجات في العالم 
إال ذكر اهلل تعالى: )أال بذكر 
اهلل تطمئــن القلــوب(، في 
نصف آية اختصار جلميع 
العاج والعقاقير فا سعادة 
إال باهلل )ومــن اعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا(.

رضا اهلل ثم الوالدة 
سر من اسرار جناح 
القرني، ما االسرار 

االخرى؟
٭ دعاء الوالدة له اثر عظيم، 
وأوصي اخوتي بكثرة الدعاء، 
فأنا اسبح دائما واذكر اهلل، 
وأقول ألحبابي وإخواني ما 
قالــه اهلل: )الذيــن يذكرون 
اهلل قيامــا وقعــودا وعلى 
جنوبهم(، فإذا لم نذكر اهلل 
فمــن نذكر، وإن لم نشــكر 
اهلل فمن نشكر، من اعظم؟ 
فأرجوكم أوصيكم بأن تبقى 

ألسنتكم رطبة بذكر اهلل.

انت متفائل دائما، 
فماذا تقول ملن اصابهم 

احلزن واشعلت 
احلروب بالدهم 

وقطعت اوصالهم؟
٭ أذكرهم بقول اهلل اخلالق: 
)إن مــع العســر يســرا إن 
مع العســر يســرا( وقوله: 
)ســيجعل اهلل بعد عســر 
يسرا(، اصبروا فهذه كفارة 
الفجر  وستنفرج، وسيأتي 
الليل، وسيأتي الشبع  بعد 
بعد اجلوع، والري بعد الظمأ، 
ثقوا باهلل، فأنتم على خير، 
)ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفــي اآلخرة حســنة وقنا 
عــذاب النــار(، ثقــوا باهلل 
في الســراء والضراء ألنكم 
مؤمنون بــاهلل وال حتزنوا 

إن اهلل معنا.

كلمة أخيرة؟
٭ شــكرا لـ»األنبــاء« فلكم 
عندي قدر، ألن لديكم امانة 
في النقل فأشــكركم وأشكر 
جميــع الكويتين، وجزاكم 

اهلل عني كل خير.

)أحمد علي( د.عائض القرني في طائرة ملكية خاصة خالل عالجه بعد محاولة االغتيال    )أرشيفية(د.عائض القرني مع الزميل محمد راتب خالل احلوار 

أقول للشباب: عودوا 
إلى الدين والصالة 

والسجود الطويل والذكر 
هلل تعالى والدعاء 
والتوكل على اهلل

»رصاصة احلياة« 
جديد القرني بعد 

3 شهور.. رسالة من 
حادثة الفلبني جلميع 

البشر في العالم 

كتابي »ال حتزن« 
األكثر مبيعًا في 

العالم مت بيع حقوقه 
كمذكرة ولم أتقاض 

إال ما يعادل %1 
من مبيعاته

رجل أعمال سعودي 
ترجم »ال حتزن« لعدة 
لغات واستثمر الكتاب 
ومت بيع أكثر من 10 
ماليني نسخة بالعربية

»ال حتزن« فاهلل معك، »ال حتزن« فإن بعد العسر يسرا، »ال حتزن« فالعالج بني يديك والدواء مقدم إليك، إنه اإلسالم دين الوسطية والسماحة واإلخاء، »ال حتزن« وإن امتدت إليك يد الغدر وأطلقت عليك رصاصات احلقد،
 »ال حتزن« وإن كان اإلسالم مستهدفا فأنت على حق، »ال حتزن« فكل ما حولك بيد اهلل، وكل نواميس الكون خاضعة له ومذللة بني يديه، »ال حتزن« واصبر على ما اصابك، فكل مصيبة كفارة، وكل ليل سينبلج نهار مضيء 

بعده، وكل ثقة باهلل وذكر له ستمأل قلبك اطمئنانا وحبا وأمنا. الداعية السعودي د.عائض القرني مالئ الدنيا وشاغل الناس، وطئت قدماه ارض الكويت بعد غياب طويل منعه منه عملية اغتيال فاشلة بـ 6 رصاصات 
اخترقت جسده وهو يدعو إلى اهلل في ارض الفلبني باحلكمة واملوعظة احلسنة، وهاهو اليوم يعود إلى سابق عهده بالتالقي واالجتماع مع محبيه وإخوانه من كل الدول العربية واالسالمية ليعلن أمام املأل والعالم كله 

أن على الداعية أال يتوقف عن رسالته وان يستمر في نشرها مهما كانت التحديات. لقاء شائق وماتع اجرته »األنباء« مع الداعية السعودي د. عائض القرني، وفيما يلي التفاصيل:

أجرى احلوار: محمد راتب

د.عائض القرني لـ »األنباء«: 3 رصاصات
 اخترقت جسدي لن متنعني من زيارة 
الفلبني ثانية والدعوة إلى اهلل 

 أقول ملن ضاقت بهم الدنيا: اصبروا فهذه كفارة وستنفرج وسيأتي الفجر بعد الليل
ثقتي باهلل وتوكلي عليه ودعاء الوالدة أعادتني للحياة بعد غياب عنها ملدة 6 ساعات


