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عندما أمشي في 
الشارع يبصق علّي 

البعض ألنني منتقبة 
وال أبالي

أسلمت منذ 11 
عامًا خالل زيارتي 
لدبي للسياحة مع 
أبي سمعت األذان 

فدخل قلبي وهالني 
وقوف املسلمني 

صفًا واحداً في 
الصالة في وقت 

واحد

قتلها أبوها ألنها 
أصرت على اإلسالم 

وسجن ثالث 
سنوات فقط 

وأخرى حبسها 
والدها في غرفة ال 

تخرج منها

احملجبة واملنتقبة 
في سويسرا ال 
جتدان عماًل وال 

يريدهما أحد

زوجي سويسري 
وأشهر إسالمه 
ويعمل بالدعوة 

معي في مجلس 
الشورى

أكدت أن مجلس الشورى السويسري أول مدافع عن الهوية اإلسالمية

السويسرية نورا إللي: أنقذوا أخواتكم املسلمات 
فالعذاب والتنكيل والعنف ألي فتاة تعتنق اإلسالم وال جتد مأوى لها

دوالر وهذا يعتبر وقفا حلماية 
املسلمات.

مجلس الشورى

هل حتديثنني عن 
مجلس الشورى 

اإلسالمي وما هدفه؟
٭ هو منظمة غير هادفة للربح 
ذات طابع إسالمي تسعى الى 
الدعوة ونصرة اإلسالم وكذلك 
متثيل األمة اإلسالمية في املجامع 
والدفاع عن حقوقها بوسطية 
واستقاللية تامني دون اخلضوع 
ألي حزب سياسي أو منظمة أو 
حركة، ويعتبر مجلس الشورى 
أول مدافع عن الهوية اإلسالمية 
بسويس����را وأول مناد بوحدة 

املسلمني األوروبيني.

مساعدة األخوات

كونك رئيسة قسم 
شؤون املرأة في مجلس 

الشورى فما مهمتك؟
٭ بني كل 5 نس����اء واحدة من 
ضحايا العنف املنزلي وبالتالي 
يتأثر األطفال بهذا العنف املنزلي، 
كما جند رد فعل عائلة املتحولة 
الى اإلسالم عنيفا وبكل وسائل 
الضغط والقوة، وهؤالء النساء 
من دون نشأة دينية إسالمية 
وحتتاج ه����ذه األخ����وات الى 
مكان آمن يشعرن فيه باألمان 
واحلصول على املساعدة على 
أساس التعاليم اإلسالمية لتعزيز 
إميانهن ونسعى إليجاد مكان آمن 
لهن ومساعدتهن للقيام بالدعوة 
للنساء وجذب غير املتدينات من 
خالل الدعوة اإلسالمية وفهم 
اإلسالم وتأثيره بطريقة أفضل 
في املجتمع، كما يتم حتس����ني 
موقف اإلسالم من خالل العمل 

مع مختلف اجلهات الرسمية.

محاضرات ودورات

وما اخلدمات األخرى 
التي سيقدمها املبنى؟

٭ باإلضافة الى السكن املجاني 
ستكون الرعاية على مدار الساعة 
من قبل مش����رفات مس����لمات 
وتقدم لهن التوجيه اإلسالمي 
واحملاضرات والدورات وحتفيظ 
القرآن ورعاية الطفل منذ نشأته 

على فهم دينه.

نداء

كلمة أخيرة؟
٭ أقول لكل مسلم ومسلمة ضع 
يدك بيدنا لتوفير املكان اآلمن 
الخواتنا من خالل املساهمة في 
هذا املشروع إلنقاذ أعضاء األمة 

الضعفاء.
الهاتف: 41315110290
الفاكس: 41315110291

أو االتص������ال ب�رئيس����ة 
قس����م النس����اء ن����ورا الل����ي: 

41315110295
nora.illi@izrs.ch

منزل والديها وتعيش في حجرة 
صغيرة جدا في كراج صغير، 
وهناك أب قتل ابنته الصرارها 
على اعتناق اإلسالم وسجن 3 

سنوات فقط.

الحجاب

هل هناك مشاكل في 
سويسرا في ارتداء 

احلجاب؟
٭ املرأة احملجبة ال جتد عمال 
مناسبا وحتى في الشارع جند 
الناس حتاول نزع احلجاب لكل 
متحجبة ولقد تعرضت لذلك 
حيث كنت في بدايتي محجبة 
النقاب  ملدة شهور ثم ارتديت 
وعندما أمشي في الشارع أجد 
من يبصق عل����ى وجهي وهو 
ماشي وكأنني ارهابية وبالطبع 
اذا كانت احملجب����ة صعب ان 
جتد عمال نظيفا، فالنقاب أشد 
وممنوع في اي مكان وأنا أرى 
النقاب أفضل ل����ي ولن أنزعه 
مهما القيت ومكتفية بعملي في 
مجلس الشورى وفي مساعدة 

املسلمات.

ازدياد اعتناق اإلسالم

كم عدد املسلمني في 
سويسرا؟

٭ نص����ف مليون مس����لم في 
سويسرا فاعتناق اإلسالم في 
ازدياد بني السويس����ريني رغم 
محاربته من البعض ونحن أمة 
واحدة يجمعنا اإلسالم، لذا نريد 
من املس����لمات في كل مكان ان 

يساعدن مسلمات سويسرا.

السكون والسالم

ماذا تشعرين قبل وبعد 
إسالمك؟

٭ قبل إس����المي كنت أش����عر 
بالتشتت والقلق واخلوف من 
كل شيء وبعد إسالمي شعرت 
بأن السكون والسالم ميآلن قلبي 
واذا صادفتني مش����كلة اعتمد 
على اهلل في حلها وأعرف وأيقن 
ان اهلل معي يساعدني وأشعر 
بأنني أصبحت لست وحدي مبا 
انني واحدة في أمة اإلسالم، كما 
ان وقتي كله مش����غول بعملي 
أما  التطوعي وخدمة اإلسالم، 
قبل إسالمي فكنت ال أفكر إال في 

نفسي فقط بعكس اآلن.
كما أشعر اآلن حني ألتقىي 
مهتدي����ة جديدة أش����عر بأنها 
كطفل صغير يحتاج الى العناية 

والرعاية.

وقف

كم يتكلف إنشاء املركز؟
٭ املركز عبارة عن 6 ش����قق 
إليواء املس����لمات وتعليمهن 
وتعليم األطفال اإلسالم وعلومه 
وثمن املنزل وليس مركزا هو 
منزل كبير جاهز مكون من 6 
شقق وسعره مليون و800 ألف 

هؤالء الفتيات الالتي 
مت طردهن من منازلهن 

إلسالمهن؟
٭ احلكوم����ة تأخذه����ن إل����ى 

الكنائس.

جذب المسلمات

وماذا تطلبون؟
٭ كما قل����ت نطلب مكانا آمنا 
الخواتنا املعتنقات لإلس����الم 
يتعلمن من خالله ممارسة الدين 
اإلسالمي وتعلم أصوله، ومكانا 
لتدريب أطفالهن على تعاليم 
الدين اإلس����المي، وهذا املكان 
سيوفر احلماية للضحايا منهن 
من العنف األس����ري وسيدعم 
املكان النساء املسلمات ودعوتهن 
الى محاس����ن اإلسالم حتى ال 
يفكرن في الرجوع الى ديانتهن 
قبل اإلسالم بسبب العذاب الذي 
يقابلنه وس����تتعلم املرأة من 
خالله جمال اإلسالم مما ميكن 
جذب النساء غير املتدينات من 
خالل الدعوة اإلسالمية، وسيقدم 
لهذا الس����كن االعالة املجانية 
والرعاية على مدار الساعة من 
قبل شركات مسلمات، باإلضافة 
الى ما يقدم لهن من دروس في 
التربية اإلسالمية والقرآن الكرمي 
ودورة رعاي����ة الطفل وغيرها 
وهذا املشروع سيخدم أكثر من 

1000 امرأة في السنة.

نساء معذبات

هل قابلتك إحدى هذه 
املشاكل؟ وما هي؟

٭ نعم شخصيات أعرفها جيدا 
منها األخت جول����زوم عمرها 
17 س����نة عائلتها م����ن األتراك 
العلويني، وحني قررت اعتناق 
اإلسالم مت تهديدها، حيث توعد 
والداها بتزويجها بأحد العلويني 
ضد رغبتها وباحلكم بالقتل في 

حالة رفضها ذلك.
وأعرف أخرى اسمها نيكول 
عمره����ا 20 عاما وكان لينكول 
صديقة مسلمة في املدرسة حيث 
تعرفت من خاللها على اإلسالم، 
وفي آخر مرحلة دراسية قررت 
اعتناق اإلسالم، وقد كان رد فعل 
والديها مروعا، حيث منعت من 
مغادرة املنزل حيث ال يراها أحد 
مادامت تعتبر نفسها مسلمة، 
وأيضا أعرف ليل����ى وعمرها 
18 سنة وهي باكستانية ومنذ 
طفولتها وكان االيذاء والضرب 
جزءا من حياتها اليومية وكان 
أبوها يستشهد باإلسالم وميارس 
سلطته بالضرب، وحني باحت 
ألمها أن عمها يفعل معها أشياء 
مثيرة لالشمئزاز كان رد فعلها 
ان صفعتها أمها على وجهها، 
وكرهت ليلى بالتالي اإلسالم، 
ولكن م����ن خالل احملادثات مع 
النساء املسلمات أدركت ان سبب 
وضعها البائس لم يكن اإلسالم 
ولكن سوء املعاملة ولذلك غادرت 

ويربطونه باإلرهاب.

الخوف من اإلسالم

وما نوعية املشاكل 
التي تصادف املسلمات 

حديثا؟
٭ ال يوج����د مرك����ز اس����المي 
في سويس����را للنساء يتعلمن 
فيه مبادئ اإلس����الم والطهارة 
والصالة، البنت تدخل اإلسالم 
وال جتد من يعّرفها باإلسالم، 
وكثير من السويسريات أصال 
يعتنقن اإلسالم وهن في عمر 
18 � 35 سنة وأسرهن تطردهن 
ويردن أن يعشن مسلمات وال 
يجدن مكان����ا للنوم او احلياة 

فيه.
وأنا أريد مساعدة املسلمات 
في سويس����را، ف����كل 5% من 
املس����لمات لديها مش����كلة اما 
الزوج يضربها او األب يضربها 
ويحبسها إذا أسلمت ويتركها 
في غرف����ة ال تخرج من البيت 
او يق����دم لها طعام، والنس����اء 
تخاف ان تدخل في اإلس����الم 

لهذه األسباب.

الكنائس

وهل احلكومة 
السويسرية ال تساعد 

ونحن عائلة مترابطة مسلمة.

بصفتك رئيسة قسم 
شؤون املرأة في مجلس 

الشورى بسويسرا ما 
عملك؟

٭ أقوم بالتعرف على مشاكل 
املرأة املس����لمة في سويس����را 
والدفاع عن حقوقها في مسائل 
عدي����دة كاحلجاب ومش����اكل 
الفتيات مع أهلهن عندما يشهرن 
إسالمهن ويطردن من بيوتهن 

وال يجدن مأوى لهن.

مأوى للمسلمات

هل هذه املرة األولى 
لزيارة الكويت؟ وملاذا؟

٭ نعم أول مرة أزور الكويت 
وأتعرف على نسائها وجئت مع 
زوجي وبعض أعضاء املجلس 
ألننا نريد ايجاد مأوى للفتيات 
املسلمات حديثا وال يريد أهلهن 
أن يع����دن للمن����زل اال بعد ان 

يرجعن عن اإلسالم.

اإلرهاب

وملاذا يخافون من 
اإلسالم؟

٭ 58% من السويس���ريني 
يخاف���ون م���ن اإلس���الم 

د.نورا اللي رئيس����ة قسم 
النس����اء مبجل����س الش����ورى 
اإلسالمي السويسري لم تتعد 
الثامنة والعشرين من عمرها، 
ابنة وحيدة لطبيب ذهبت مع 
والدها للسياحة الى دبي وعمرها 
17 عاما س����معت األذان فاهتز 
كيانها ورأت املصلني فشعرت 
بحب اإلسالم، عادت الى سويسرا 
مسلمة مع معارضة والدها في 
بداية األمر ثم استسلم لرغبة 
ابنته الوحيدة التي كانت مازالت 
ت����درس في اجلامع����ة، أحبت 
اإلسالم واملسلمني ووهبت نفسها 
خلدمة هذا الدين العظيم وتسعى 
الفتيات املس����لمات  إلى إنقاذ 
الالتي يواجهن العنف األسري 
واإلساءة بسبب أنهن أسلمن، 
وأيضا املسلمات الالتي يعشن 
في معاناة مع أسرهن ويطردن 

من بيوتهن وال يجدن مأوى.
وقالت د.نورا انها تسعى اآلن 
اليجاد مكان الستقبال املسلمات 
وتقوية عزميتهن وأال يضعفن 
أمام الضغط من األسرة واملجتمع 
هذا املكان الذي يتيح لهن التعرف 
أكثر على مبادئ اإلسالم وعلى 
حقيقت����ه وتعليم أوالدهن هذا 
الدين العظيم، جاءت الى الكويت 
لعرض مشروعها وكان لنا معها 

هذا احلوار:

الصف الواحد

متى أشهرت إسالمك؟ 
وما السبب؟

٭ منذ 11 عاما عندما كان عمري 
17 سنة وكنت أدرس في اجلامعة 
أخذن����ي أبي وهو يعمل طبيبا 
نفس����يا في رحلة الى دبي ملدة 
أيام، وش����دني ص����وت األذان 
وتغلغ����ل في أعماقي قول اهلل 
أكبر وعندما رأيت املسلمني وراء 
اإلمام صفا واحدا يصلون وحركة 
واحدة أيقنت أن هذا الدين هو 
الدين احلق وهو احلياة والدين 
معا، أما في سويسرا فهو حياة 
فقط وعدت من دبي وأنا مسلمة 

واحلمد هلل.
هل وجدت معارضة من 

أهلك؟
٭ أن����ا االبنة الوحي����دة وأبي 
وأمي تركا لي حرية االختيار 
وأنا اآلن في محاوالت من أجل 
اقناعهما باإلسالم، وادعوا اهلل 

لي بالتوفيق.

عائلة مترابطة

هل أنت متزوجة؟
٭ نعم وزوجي مثلي سويسري 
األصل ومسلم بالطبع ويعمل 
في الدعوة مثلي كما يعمل في 
قسم اإلعالم والعالقات العامة 
في مجلس الشورى اإلسالمي 
ف����ي سويس����را واس����مه اآلن 
عبدالعزيز ولي 4 أطفال أعلمهم 
القرآن والصالة، وزوجي يدرس 
 التاريخ اإلسالمي وفقه اإلسالم 

د.نورا اللي

د.نورا تتحدث للزميلة ليلى الشافعي

سابغات.....(. أي اجعل دروعا 
مستوية احللقات ومنتظمة 
حتى ال تخرقها السيوف ثم 
ذيلت اآلية )واعملوا صاحلا 
إني مبا تعملون بصير( وفي 
هذا املبدأ إصالح للكون فالكون 
ال يعمر باملب���ادئ فقط ولذا 
فإن اهلل سبحانه وتعالى أمر 
سليمان وداود بعد أن اعطيا 
القوة أن يكونا مصلحني في 

األرض.
أما املوضع الثالث الذي جاء 
فيه احلديد في سورة سميت 
باسمه فهي س���ورة احلديد 
)وأنزلنا احلدي���د فيه بأس 
شديد ومنافع للناس( وهذه 
اآلية تضيف جديدا عن اآليتني 
السابقتني حيث أشارت اآليتان 
السابقتان إلى استخدام احلديد 
في الدفاع وإقامة السدود كما 
في سورة الكهف أو في صناعة 
الدروع كما في س���ورة سبأ 
أما ه���ذه اآلية فقد جاءت في 
القسط  معرض احلديث عن 
والعدل حيث ان اآلية السابقة 
لها تقول: )لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 

وامليزان(.
فاآليات تبني العلة في ذلك 
ليقوم الناس بالقسط ثم تأتي 
آية )وأنزلن���ا احلديد......(. 
لتبني أنه عدة احلرب واحلرب 
هدم وكذلك عدة البناء والبناء 
رفعة لذلك فالبش���ر نوعان 
بشر يقتنع باحلجة ويناقش 
وبشر يحاول أن يهدم ما يبنيه 
املصحف فالنوع الذي يحاول 
هدما ال يجدي معه إال احلديد 
ولذا ذيلت اآلية بقوله: )وليعلم 
اهلل من ينصره ورسله بالغيب 

إن اهلل قوي عزيز(.

م���ن وفرة املال ل���دى هؤالء 
القوم الذين طلبوا العون من 
ذي القرن���ني إال أن مالهم لم 
يحمهم من مهاجمة أعدائهم 
واحلديد هو الذي من املمكن 
أن يوفر لهم هذه احلماية ثم 
شرع في تنفيذ ما طلبوه منه 
من عون فق���ال: )آتوني زبر 
احلديد( واملراد بالزبر القطع 
الكبيرة من احلديد وبعد أن 
ساوى بني جانبي اجلبل طلب 
منهم أن ينفخوا في النار حتى 
تصبح قطع احلديد كالنار في 
توهجها واحمرارها ثم طلب 
منهم أن يأتوه بالقطران واملراد 
به النحاس أو الرصاص املذاب 
والنحاس والرصاص يزيدان 
السد صالبة ومتانة بطريقة 
محكم���ة وفي ذلك داللة على 
إلى  القرآن وإش���ارته  سبق 
وجود حضارات سابقة منذ 
القدم اهت���دت إلى بعض ما 
اهتدينا إليه اآلن وبذلك السد 
حيل بني يأج���وج ومأجوج 

ونشر الفساد في األرض.
أما املوضع الثاني الذي جاء 
به احلدي���د ليعبر عن القوة 
واملتانة فجاء في قوله تعالى: 
)قل كونوا حجارة أو حديدا( 
جاءت هذه اآلية في معرض أمر 
اهلل تعالى للجبال أن تخضع 
وتسبح مع سليمان وللطيور 
أن تترمن للتس���بيح هلل رب 
العاملني ومع هذا اخلش���وع 
املعن���وي لتلك اجلبال وتلك 
الطيور وهما يس���بحان مع 
سليمان في هذا التناغم الرائع 
والس���ياق النوراني جند أن 
القرآن يعرض للحديد في قوله 
تعالى: )وألنا له احلديد( وتبني 
العلة بقوله تعالى: )أن اعمل 

وموقع جاء في العقوبات 
في اآلخرة على الذين كفروا 
بربه���م )وله���م مقام���ع من 

حديد(.
وجاء موضع في معرض 
الرد على الذين أنكروا البعث 
)قل كونوا حجارة أو حديدا(. 
وموضع ج���اء للتعبير عن 
حدة البص���ر حينما يقترب 
اإلنسان من لقاء ربه )فكشفنا 
عنك غط���اءك فبصرك اليوم 

حديد(.
وس���أحاول مبشيئة اهلل 
تعالى أن أعرض لبعض تلك 
املواضع بشيء من التفصيل 
قلنا ان نصف ه���ذه املواقع 
بالبناء  جاءت فيما يتعل���ق 
ل���أمم وذلك في  احلضاري 
قوله تعالى في سورة الكهف: 
)آتوني زبر احلديد( جاءت هذه 
اآلية في معرض الطلب من ذي 
القرن���ني وأمره ملن أرادوا أن 
يعطوه ماال أن يعينوه بالقوة 
ألنه كان واف���ر املال والرزق 
وكان ه���ذا حتى يس���اعدهم 
ببناء سد بينهم وبني يأجوج 
ومأجوج ليكون حصنا يحمي 
به هؤالء وس���ورا يقيهم من 
هجمات أعدائهم فعلى الرغم 

القرآن الكرمي الكتاب املنزل 
على رسول اهلل ژ يشتمل 
على إشارات وحملات عديدة 
من مناحي احلياة كافة ومن 
األشياء التي ذكرت في القرآن 
الكرمي املعادن، وال ش���ك ان 
للمع���ادن قيمة عظمى تقوم 
عليها احلضارات وتس���تمد 
منها سائر الصناعات، يحدثنا 
الفقه بكلية الشريعة  أستاذ 
والدراسات اإلسالمية د.بسام 
الشطي عن تلك املعادن التي 
جاء ذكرها في القرآن الكرمي 

ومن تلك املعادن: »احلديد«
1- قوله تعالى: )آتوني زبر 

احلديد( سورة الكهف: 96
2- قوله تعالى: )ولهم مقامع 

من حديد( سورة احلج: 21
3- قوله تعالى: )يا جبال أوبي 
معه والطير وألنا له احلديد( 

سورة سبأ: 10
4- قوله تعالى: )فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد( 

سورة ق: 22
5- قول���ه تعال���ى: )وأنزلنا 
احلديد فيه بأس شديد ومنافع 

للناس( سورة احلديد: 25 
6- قوله تعالى: )قل كونوا 
حج���ارة أو حديدا( س���ورة 

اإلسراء: 50
واملتأمل في املواضع الستة 
التي جاءت في القرآن الكرمي 
يجد أن هناك مواضع ثالثة 
ج���اءت فيها لفظ���ة احلديد 
متعلقة بالبن���اء احلضاري 
ل���أمم وذلك في  والعلم���ي 
اآليات )آتوني زبر احلديد(. 
)يا جبال أوبي معه والطير 
وألنا له احلدي���د(. )وأنزلنا 
احلديد فيه بأس شديد ومنافع 

للناس(.

أسماء املالئكة في القرآن الكرمي وصفاتهماحلديد في القرآن الكرمي

أس���ماء املالئكة الكرام التي ورد ذكرها 
بالقرآن الكرمي:

جبريل گ: إبالغ الوحي.  ٭
ميكائي���ل گ: إن���زال املط���ر وإنبات   ٭

النبات.
إس���رافيل گ: النفخ في الصور يوم   ٭

القيامة.
ملك املوت گ: قبض األرواح وله أعوان   ٭

من املالئكة.
رضوان گ: خازن باب اجلنة.  ٭

الزبانية: هم تسعة عشر ملكا أوكلهم اهلل   ٭
تعال���ى بالنار فهم خزنتها وكلهم يقومون 

بتعذيب أهلها.
حملة العرش: حملة عرش الرحمن أربعة   ٭
وإذا جاء ي���وم القيامة أضيف إليهم أربعة 

آخرون.
احلفظة: عملهم حفظ اإلنسان.  ٭

الك���رام الكاتبون: كتابة أعمال البش���ر   ٭
وإحصاؤها عليهم، فعن ميني كل عبد مكلف 
ملك يكتب صالح أعماله، وعن يساره ملك 

يكتب سيئات أعماله.
ومن وظائف املالئكة ايضا العناية بشؤون 
املؤمنني والتأييد والنزول للنصر ومن صفات 

املالئكة املقربني إلى اهلل ما يلي:

أكثر املالئكة املقربون هم الذين وردت 
أسماؤهم نصا في القرآن الكرمي والصحاح 
من األحاديث النبوية الشريفة، وهم ثالثة 
»جبرائيل« و»ميكائيل« و»إسرافيل« عليهم 
السالم. وقد أجمع العديد من فقهاء السلف 
على ان جبريل وميكائيل عليهما السالم هما 
مبثابة السفراء بني اهلل عز وجل وأنبيائه 
ورس���له في األرض. وهما وحدهما اللذان 
ورد اس���مهما نصا في الق���رآن الكرمي. أما 
إسرافيل گ فقد ورد اسمه نصا على لسان 

رسول اهلل ژ.
وقد جرت اإلشارة الى مالئكة آخرين 
في الذكر الكرمي ولكن دون ذكر أسمائهم. 
كما لم يرد على لسان رسول اهلل ژ »سلم 
لسانه« أسماء ملالئكة غير الثالثة املشار 
إليهم أعاله، أما األسماء األخرى فقد حصل 
عليها املسلمون الحقا عبر اإلسرائيليات. 
ومنهم: رضوان، مال���ك، عزرائيل عليهم 

السالم.
جبري���ل أو »جبرائيل« گ، وبإجماع 
فقهاء الس���لف هو »الروح« املشار إليه في 
القرآن الكرمي. وذلك من قوله عز وجل في 
اآلية 4 من سورة القدر )تنزل املالئكة والروح 

فيها بإذن ربهم من كل أمر(.


