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كانت طالبة الطب البشري األوكرانية 
أوجلا ألكس�������ندر ته�������وى التفرس في 
وج�������وه زمالئها و مراقبة س�������لوكهم 
خاصة إذا كان�������وا قادمني من بالد 
بعي�������دة.. كان�������ت ته�������وى التعرف 
على ثقافات الشعوب وعاداتها 
و ح�������ني تعود للبيت في الريف 
األوكران�������ي حتك�������ي لوالده�������ا عن 
اجلدي�������د لديها.. نش�������أت أوجلا في بيت 
مس�������يحي وبيئ�������ة تنتم�������ي إل�������ى اإلحتاد 
الس�������وفيتي قب�������ل تفكك�������ه وكان�������ت هذه 
البيئة حت�������رم عليها وعلى الش�������باب أي 
مظهر من مظاهر التدين ،حتى لو كان 

الذهاب إلى الكنيسة .
وفي يوم قابلت طالبة الطب احملتشمة 
– زمي�������ال  – بحك�������م بيئته�������ا الريفي�������ة 
لبناني�������ا أتى في منحة من بالد الش�������رق 
بعاداته�������ا الطيبة و ش�������هدت في خصاله 
ما فت�������ح عينيها ألول م�������رة على مبادئ 
األديان الس�������امية .. صحيح أن والدتها 

أورثاها  األملان�������ي  ووالده�������ا  األوكراني�������ة 
الدين املسيحي في السبعينات إال أنهما 
ل�������م يكونا متدين�������ني ولم تك�������ن في هي 
أيضا مهتمة مثلها كمثل باقي الش�������باب 

املندرج حتت عباءة النظام السوفيتي.
وس�������رعان م�������ا تق�������دم الطبي�������ب الش�������اب 
خلطبته�������ا وس�������ريعا م�������ا عق�������دا القران 
وعاش�������ا في العاصمة كيي�������ف وقد بدأت 
تعم�������ل كطبيب�������ة أطف�������ال وحترز ش�������هرة 

البأس بها.
لم مير ع�������ام ونصف العام حتى أخبرها 
زوجها بضرورة العودة معه إلى بلده األم 
لبنان بالرغم من احلرب األهلية الدائرة 
هن�������اك، فوافقت ورحلت مع رجلها وهي 
حامل في طفلتها األولى وهناك قابلت 
أس�������رة زوجها الطبيب، فانكس�������ر حاجز 

آخر في طريق معرفتها باإلسالم.
تقول: عام 1982 تعرفت جيدا إلى أخت 
زوج�������ي، كانت معاملتها مع�������ي في غاية 
املودة وكانت تساعدني على التأقلم في 

أخـــالق أهـل زوجـي 
أرشدتني لإلسـالم

طبيبة األطفال األوكرانية أوجلا الكسندر
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بيئ�������ة غريبة عني.. فلم أعد أش�������عر أني 
غريبة وعرفت أنها لم تكن متدينة ولكن 
زوجها املتدين أرش�������دها بش�������كل تلقائي 

إلى أروع ما في اإلسالم من معاملة..
وتضيف: ب�������دأت أتأمل س�������لوكهما وهما 
يدع�������وان األقرب�������اء للوالئ�������م وكيف كانا 
في غاية الكرم، ال يأكالن إال إذا اطمأنا 
عل�������ى راحة الضي�������وف والحظ�������ت كيف 
أنهما يتجنبان اخلوض في سير الناس 
وال يذكران أحدا بسوء في غيبته أو في 

غير غيبته.
وتس�������تطرد: قارنت حالهما بحال أناس 
غير مس�������لمني في بلدي مستغرقني في 
أنفس�������هم واحلياة املادية وال يعطون إال 
بقدر ما يأخذون، وبحال أناس مسلمني 
ش�������كال غير متدين�������ني، بعيدين عن هذه 
األخالق التي تش�������رح الصدور وتطمئن 
الفرد واجلماعة، فانش�������رح صدري لهذا 

الدين.
 ولك�������ن حدثت حادثة أخ�������رى كانت هي 
السبب املباش�������ر في إسالمي، فقد كانت 
لي ج�������ارة طفالها في مثل س�������ن طفلي 
وكن�������ا نذهب معا إلى املدرس�������ة لتوصيل 
الطفلني البالغني عمر الدراس�������ة ونعود 
كل منا حتمل طفله�������ا اآلخر، وذات يوم 
سمعت صراخا من شقة جارتي وعرفت 
أن طفله�������ا الصغير صعد على كرس�������ي 
باملطب�������خ، ونظ�������ر م�������ن الناف�������ذة فاختل 
توازنه وس�������قط فم�������ات.. صعدت أعزيها 
ف�������ي مصابها فوجدته�������ا صابرة تتحمل 

األلم، وعندما عدت لغرفتي لم أمن هذه 
الليل�������ة، فقد كنت أعرف من أخت زوجي 
أن املؤمن�������ات صابرات راضي�������ات بقضاء 
اهلل وقدره، وقلت لنفسي ماذا لو حدث 
لي نفس األمر ومات طفلي؟ ماذا لو 
كنت مســلمة ومؤمنة بأن كل شــيء 

من اهلل هو خير؟ 
أحسســت أن اإلسالم مينح اإلنسان 
طاقــة رهيبة وقدرة علــى التحكم 
في احلياة وما يحدث فيها.. أخبرت 
زوجي عن رغبتي في أن أصبح مس�������لمة 
ول�������م يكن يضغ�������ط علي في ش�������يء أبدا 
ويتركني حتى أقتنع مبا يحب، فوجدته 
مرحبا وقال لي األمر بس�������يطا تنطقني 

الشهادتني.
 قمت من ف�������وري ونطقتهما ثم قضيت 
أسبوعا ألحفظ من كتاب ابني الصغير 

وف�������ور  اإلخ�������الص،  وس�������ورة  الفاحت�������ة 
حفظهما وفهم ما تيسر لي من املعاني 
وقفت على س�������جادة الص�������الة أصلي هلل 

القادر الرحيم .
وبعد س�������تة أشهر قررت أن أحتجب، وقد 
كان من طبعي احلشمة فلم أجد صعوبة 
في ذلك وأخذت اسأل عن كتيبات تشرح 
لي أمور العقيدة وأس�������باب نزول اآليات 
ووجدت ضالتي عند أهل زوجي ففعلت.

قالت الطبيبة أوجلا إنها تعاني صعوبة 
في السفر إلى بلدها األم ألن مجتمعها 
اليزال غير متقبل ملش�������هد امرأة ترتدي 
احلج�������اب، وإنه�������ا باتت تفضل الس�������فر 
إل�������ى أوكرانيا ش�������تاء فال تظهر أس�������باب 
دينية لتغطية الرأس واملالبس املغطية 
للجس�������د كام�������ال وبالتال�������ي ال تتع�������رض 

ملضايقات في الشارع!

* حوار خاص أجرته جلنة التعريف باإلسالم في الكويت، 
بتاريخ يونيو 2013 م.

تقدم الطبيب الشاب 
خلطبتها وسريعا ما 

عقدا القران وعاشا في 
العاصمة كييف وقد 
بدأت تعمل كطبيبة 
أطفال وحترز شهرة 

البأس بها
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قال اهلل تعالى: } والذين هم للزكاة فاعلون {

بطيب األفعال

من غير املسلمني يدخلون اإلسالم سنويًا

ف قلوبهم بزكاتك .. ألِّ
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