


من عائلة متوسطة احلال في تنزانيا.. كان 
حلم والديه أن يصبح أس�������قفا في كنيس�������ة 
املدين�������ة التي يعيش�������ون فيه�������ا.. من صغره 
عمدوه وأرسلوه إلى مدرسة داخلية، وظل 
الوال�������دان يثي�������ران فيه الرغب�������ة ليصبح 
قسيس�������ا ثم جعل�������وه خ�������ادم املذبح في 
اس، ناظرين إليه بفخر واعتزاز  الُقَدّ
وهو يساعد كاهن الكنيسة بتحضير  

»جسد ودم« املسيح !
بع�������د أن أمت دراس�������ته اجلامعي�������ة 
والتحق بالكنيس�������ة محقًقا رغبة 
والديه وفي عمر اخلامسة والعشرين 
حتديًدا قرر والده أن يرس�������لوه إلى إجنلترا 
لي�������درس الكهن�������وت عل�������ى أصول�������ه ويع�������ود 
لتنزاني�������ا مبكانة أرفع، بالفعل س�������افر إلى 
إجنلترا عام 1964 للحصول على الدبلوم 
ف�������ي إدارة الكنائس، وبعد ذلك بس�������نة ذهب 
إل�������ى أملانيا للحص�������ول عل�������ى البكالريوس، 
وبعودت�������ه بعد ع�������اٍم أصبح ُأس�������قًفا عامًل، 
لك�������ن مارتن جون موايبوب�������و الدارس الذي 
يعمل عقل�������ه وال يتبع اآلخرين قرأ بتعمق 
م�������ا تنادي به األديان الس�������ماوية، كما درس 
البوذية وأبحر في رحلة احلقيقة، حيث ال 

رجوع إال بهدى من اهلل.
رحلت�������ه العلمية الثالثة كانت إلى الواليات 

املتح�������دة حيث الدكت�������وراه، فقد تعمق أكثر 
في مقارنة األديان ورأى أن اإلسلم هو دين 
الفطرة.. يق�������ول موايبوب�������و: »حني فتحت 
تي  القرآن الك�������رمي كانت اآلي�������ات األولى اَلّ
أقرأها هي س�������ورة اإلخلص }ُق�������ْل ُهَو اهلَلُهّ 
َمُد، َلْم َيِلْد َوَل�������ْم ُيوَلْد، َوَلْم  أََح�������ٌد، اهلل الصَّ
َيُكْن َلُه ُكُفًوا أََحٌد{، وكأنها كانت كلمة السر، 
كان هذا ه�������و الوقت الذي ب�������دأت فيه بذور 
ي�������ن غير املعروف  ، وهو الِدّ اإلس�������لم بالنمِوّ
س�������بة إليه، وفي ذلك الوقت اكتشف أَنّ  بالِنّ
س الوحيد  الق�������رآن الكرمي هو الكتاب املقَدّ
هُه اإلنسان منذ اإليحاء به. ذي لم ُيشِوّ اَلّ

تردد مارتن جون موايبوبو في كس�������ر خاطر 
والديه بتحوله عن املس�������يحية وفقد املكانة 
التي تنتظره حني يعود لكنيسته، وذات مرة 
حدق في عني أس�������تاذه املشرف على رسالته  
فان بيرغر وسأله فجأة: أي األديان أصوب؟ 
فق�������ال الرجل املس�������يحي بجرأة: اإلس�������لم، 
فس�������أله مارت�������ن ومل�������اذا ال تتح�������ول إلي�������ه؟ 
فصارح�������ه الرجل: كي ال أفق�������د كل ما تراه 
من امتيازات، وك�������ي ال أعادي هؤالء الذين 

يتبعوني عندما ينقلبون ضدي.
 ع�������اد مارت�������ن إل�������ى تنزاني�������ا حام�������ًل درجة 
الدكتوراه، وليس أس�������قفا ه�������ذه املرة، ولكن 
رئيًس�������ا لألساقفة وتهللت أس�������ارير والديه، 

واس�������تقبله أه�������ل البل�������دة بحف�������اوة وفخر، 
لك�������ن النور كان قد تس�������لل إلى قلبه والغمة 
كان�������ت قد انقش�������عت من عل�������ى عينيه، وكل 
ش�������يء هان في س�������بيل احلق وكلمة احلق، 
قاب�������ل أحد معارفه املس�������لمني وهو الش�������يخ 
أحمد ش�������يخ، وصارحه مبا ينتويه فشجعه 
الرج�������ل، وفي ليلة 23 ديس�������مبر عام 1986 
وأثناء االحتفاالت، استعداًدا للكريسماس 
ه س�������يترك  أعلن مارتن جلماعة املصِلّني أَنّ
ة لدخول اإلس�������لم.. كان حش�������د  املس�������يحَيّ
املصِلّني في حالة ش�������لٍل تاٍمّ للصدمة التي 
أصابتهم لس�������ماع هذا اخلبر، إلى درجة أن 
مس�������اعد اأُلس�������قف قام من مقع�������ده فأغلق 
ح ألعضاء الكنيس�������ة  الب�������اب والنوافذ، وصَرّ

بأَنّ رئيس األساقفة ُجّن.
صلوا بق�������وات األمن  ون فق�������د اتَّ أم�������ا املصِلّ
ظوا عليه  جل »املجن�������ون«، فتحَفّ ألخ�������ذ الرَّ
ى منتص�������ف الليل، إلى أن  في الزنزانة حَتّ
جاء أحمد ش�������يخ وكفله إلطلق س�������راحه، 
ذي س�������مى نفس�������ه  احلاج  ويحكي مارتن الَّ
أبوبك�������ر جون موايبوبو ف�������ي مركز وايبانك 
اإلسلمِيّ في ديربان، مواقف مر بها يشيب 

لها الولدان، ومع ذلك صبر واحتسب.
 في البداية قامت الكنيس�������ة بتجريده من 
ل  بيته وس�������ياراته، ولم تس�������تطع زوجه حتُمّ
ذل�������ك فحزم�������ت حقائبها وأخ�������ذت أوالدها 
وتركت�������ه، وذل�������ك عل�������ى الرغ�������م م�������ن تأكيد 
ها ليس�������ت ُملزمًة بدخول  موايبوبو له�������ا أَنّ
اإلس�������لم، وعندما ذهب إل�������ى والديه طلبا 
منه انتقاد اإلس�������لم علني�������ًة، يقول: »لقد 
، ولم يكن لديهما العلم  كانا كبيرْين بالسِنّ
هما لم يكن باس�������تطاعتهما  ى إَنّ أيًضا، حَتّ

قراءة اإلجني�������ل، لقد س�������امحتهما، ولكني 
طلب�������ت منهم�������ا البق�������اء ف�������ي املن�������زل لليلٍة 
الي س�������افرت- إلى  واح�������دة، وفي الي�������وم الَتّ
كاييل- على احلدود بني تنزانيا وماالوي، 
بروس�������يل  ف�������ي  توقف�������ت  رحلت�������ي  وخ�������لل 
ٌة اس�������مها  والتقي�������ت بعائلة راهبة كاثوليكَيّ
األخت جيرترود كيبويا )ُتعرف اآلن باس�������م 
األخت زينب( اس�������تضافتني ه�������ذه العائلة 
لة،  ليلة، وف�������ي الصباح رفع�������ت األذان للَصّ
ني يخرجون  ذي جعل القروِيّ وهو الشيء اَلّ
من منازلهم س�������ائلني مضيفي كيف يؤوي 

رجًل »مجنوًنا«.  
ي لست مجنوًنا بل  اهبة أوضحت لهم أِنّ الَرّ
ليب في  مس�������لم، س�������ألتها: ملاذا ترتدي الصَّ
سلس�������لٍة على صدرها، فأجابت: ألَنّ املسيح 
ق�������د ُصلب عليه، قلت له�������ا: ولكن، لَنُقل إن 
ة، فه�������ل كنت  أحده�������م قت�������ل أب�������اك ببندقيَّ
ة على صدرك؟  لني حاملًة البندقَيّ ستتجَوّ
�������ر، وح�������ارت في  جع�������ل ذل�������ك الراهب�������ة تفِكّ
اإلجابة، وحني عرض�������ت عليها الزواج، كان 
ا،وس�������افرنا  جنا سّرً جوابها باإليجاب، فتزَوّ

مًعا إلى كاييل«.
انتق�������ل موايبوب�������و من رفاهي�������ة العيش إلى 
�������ني، وبداًل م�������ن راتبه  بي�������ٍت مبن�������ٍيّ من الِطّ
الكبير كعضٍو في املجلس الكنس�������ِيّ العاملِيّ 
اٍث ألراضي  اٍب وحَرّ بدأ يكس�������ب قوته كحَطّ
تي لم يكن يعمل  اآلخري�������ن، وفي األوقات اَلّ
ا  فيه�������ا كان يدعو إلى اإلس�������لم علنية، مَمّ
ق�������اده إلى سلس�������لٍة من األح�������كام القصيرة 

ة. جن لعدم احترام املسيحَيّ بالِسّ
ي فريضة  ومما تعرض له أيًضا أنه كان يؤِدّ
احل�������ِجّ في ع�������ام 1988، عندما فجروا بيته، 

فاحترق أطفاله التوائم الثلثة بينما جنت 
والدته�������م بقدر اهلل، وبداًل م�������ن أن يحبطه 
ذين كانوا  ذلك دفعه إلى املزيد، ألَنّ عدد اَلّ
يعلنون إسلمهم على يديه كان في ازدياد، 

وكان منهم حموه )والد زوجته( .
ة عشرة أشهٍر مع  وفي عام 1992 اعُتِقل ملَدّ
هموا باخليانة، وكان  سبعني من أتباعه، واُتّ
ذلك بعد تفجير بع�������ض محلت بيع حلم 
ها، لقد  ث ضَدّ تي كان قد حت�������َدّ اخلنزير اَلّ
ئت ساحته، وبعد  ها، وقد ُبِرّ ث فعًل ضَدّ حتَدّ

ا. ذلك مباشرًة هاجر إلى زامبيا منفّيً
رسالة احلاِجّ أبي بكر موايبوبو 

إلى املسلمني 
»هناك حرب على اإلس�������لم.. وق�������د أغرقوا 
العالم باملطبوعات، واآلن بالتحديد يعملون 
على جعل املسلمني يشعرون بالعار بوصفهم 
ني، فيجب على املسلمني أال  لهم باأُلصولِيّ
خصية، ويجب  يقفوا عند طموحاتهم الَشّ
حدوا، فعلي�������ك أن تدافع عن  عليه�������م أن يَتّ
جارك إن كنت تريد أن تكون أنت في أمان«.

املصادر :
صحيفة املسلمني الصادرة في 19 / 6 / 1992

 موقع االحتاد العاملي لعلماء املسلمني.

أسلم على يديه 
كثيرون حلسن منطقه 

وصالبة مواقفه

مر مبحن يشلليب لها الولدان بسللبب إسللالمه فصبر واحتسب  

رئيس األسللاقفة  التنزاني أبوبكللر موايبيو: 
سورة اإلخالص.. كلمة السر




