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 في مسجد بيت الفتوح بلندن

 
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهلل من الشيطان 

ُد بْسِم اهلل الرَّْْحَن الرَّحيم* اْلَْْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِّين * إيَّاَك نـَْعبُ الرجيم. 
، نُي * اْهدنَا الصَِّراَط اْلُمْسَتقيَم * ِصَراط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْْي اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال الضَّالِّنيَ َوإيَّاَك َنْسَتع

 .آمني
إهلاَم: "ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء" عدة مرات قبل إعالنه دعواه  لقد تلّقى املسيح املوعود 

م إهلاما آخر: "يأتون من كل فّج عميق". وقد 0062وبعد إعالنه أيضا. وإضافة إىل ذلك تلقى يف عام 
حتقق هذان اإلهلامان بكل شوكة وعظمة بأشكاله املختلفة عدة مرات وال يزاالن يتحققان. فقد جاء 

وا وال يزالون ءفجا يف حياته من أماكن نائية خمتلفة مث قامت اخلالفة بعده  ىل املسيح املوعود الناس إ
جييئون إىل اخللفاء أيضا لينضموا إىل مناصريهم. فال مييل اهلل تعاىل قلوهبم فقط إىل أن يكونوا أنصار 

، فينهمكون يف سيح املوعود اخلالفة بل يتولد يف قلوهبم شوق وحرقة للنصرة واخلدمة وإكمال مهمة امل
العمل واضعني ذلك يف اْلسبان وجيعلون أنفسهم "سلطانا نصْيا" للخلفاء. فمنهم من يبّلغون دعوة 
الدين اْلق إىل بين جلدهتم بعد أن يتفّقهوا يف الدين حبسب أمر القرآن الكرمي، ويضحون حبياهتم يف هذا 

كانت حالة املواصالت بوجه عام مرتدية إىل العقد و  ،االسبيل. لقد جاء كثْي منهم من مناطق نائية جد
السادس أو السابع من القرن العشرين لدرجة ما كانت الرسائل تصل إىل املَرسل إليهم إىل ما يقارب ستة 
أشهر. إّن جميء هؤالء الناس من تلك املناطق إىل مركز اجلماعة لتعلُّم الدين بقلوب منشرحة ونذر 

مث أداءهم مقتضيات الوقف واستعداَدهم لتقدمي كل تضحية إلكمال مهمة املسيح حياهتم خلدمة الدين، 
. وإن استمرارهم يف تقدمي هذه التضحيات دليل املوعود دليٌل عظيم على صحة ادعاء املسيح املوعود 

على صدق اخلالفة األْحدية أيضا. إن تصرفاهتم هذه توحي جبالء أهنم ُسعداء وبسبب ميزهتم هذه ينظر 
 هلل إليهم بنظرة الرْحة ويصطفيهم وجيعلهم جنوما ساطعة يف كبد مساء الروحانية. ا

أريد أن أذكر هنا أحد اخلدام املخلصني للجماعة وهو املرحوم عبد الوهاب آدم الذي جاء من إحدى 
اخلادم املخلص ة إىل املركز لنيل التعليم الديين ليكون سلطانا نصْيا للخالفة. وقد جاء هذا فريقيالبالد اإل

للجماعة عازما أن يسّخر جّل قدراته ومواهبه يف هذا السبيل. وقد جاء إىل املركز حني كانت مدينة ربوة 



ة تستغرق شهورا عدة. كان املرحوم، أخونا اْلبيب اإلفريقيبالد اليف طور اإلعمار وكانت االتصاالت ب
بأدىن إشارة من  للعملدائم االستعداد جنديا مستعدا دائما للتضحية بروحه من أجل اخلالفة. كان 

مهما كانت  -اخلليفة بل كان يضطرب من أجل تنفيد كل أمر من أوامر اخلليفة بل لتنفيذ رغبته أيضا
 بصدر منشرح.  -بسيطة وصغْية

لقد عملُت معه يف غانا ألكثر من مثانية أعوام ووجدتُه خملصا للخالفة كما بّينُت. وبعد أن توليُت 
 من قبل.  للخلفاءفة مل يكن إخالصه وطاعته يل بأقّل مما كان عليه منصب اخلال

كما تعلمون أن السيد عبد الوهاب آدم تويفِّ قبل بضعة أيام، إنا هلل وإنا إليه راجعون. لقد مكث هنا 
العام املاضي، عاما كامال، وعاد إىل بالده يف أواخر شهر شباط أو أوائل آذار هذه السنة. إن خدمة 

ادم املخلص ممتدة على أكثر من نصف قرن، وال ميكن اإلحاطة دخدماته وسْيته وشخصيته الفذة هذا اخل
وقصص إخالصه يف وقت وجيز، ولكنين سأقرأ أمامكم بعض األمور فقط اليت ُتربز بعضا من جوانب 

يا بالوالدة إذ قد سْيته. لقد تعّرفْت عائلته على األْحدية بواسطة أبَوي املرحوم، وبالتايل كان املرحوم أْحد
عائشة أكواورو إىل األْحدية. عندما كان املرحوم أمه السيدة و سليمان ك. آدم انضم والده السيد 

وال أو أمْي اجلماعة يف غانا كان املرحوم سليمان ك. آدم والد السيد ئبشارت أْحد بشْي يعمل داعية مس
د الوهاب يف سن مبكر فلم ير عبد الوهاب عبد الوهاب آدم يعمل هناك مبشرا حمليا. لقد تويف والد عب

أباه يف سن الرشد. تقول والدته أن والده كان يتمىن من األعماق أن يصبح ابنه أي عبد الوهاب داعية 
اجلماعة. فأرسلته والدته تنفيذا لرغبة زوجها إىل ربوة مع الداعية بشارت أْحد بشْي احملرتم. ومل ير صورته 

حني أراه أحد اإلخوة صورة مجاعية كانت فيها صورة والد عبد الوهاب،  يدةغْي بعأيضا إال قبل فرتة 
 عندها علم أن هذا هو أبوه. 

لقد ُولد املرحوم عبد الوهاب يف قرية "بروفوئي ايدود"، يف منطقة ادانسي يف حمافظة أشانيت يف كانون 
مث درس يف املدرسة األْحدية  م ونال التعليم االبتدائي يف مدرسة امسها يونايتد سكول0091األول عام 

م أُرسل إىل 0097الثانوية يف مدينة "كماسي"، بعد التخرج منها نذر حياته خلدمة اجلماعة ويف عام 
م، وعاد إىل 0006ربوة للدراسة يف اجلامعة األْحدية يف ربوة. ونال شهادة "الشاهد" هنالك يف عام 

وال فيها وعمل داعيًة يف منطقة "برونج آهافو" إىل عام ئغانا وكلِّف باخلدمة يف مناطق خمتلفة داعيًة مس
م. مث عنيِّ عميدا جلامعة املبشرين يف مدينة "سالت باند". كانت حالة مراكز اجلماعة حينها 0000

ضعيفة وكانت البيوت والغرف صغْية ومبنية من اْلجر واملدر ومل تكن اْلمامات موجودة فيها بل كانت 
 ا. إفريقيهلا يف  وجودأما اآلن فال  ،لية بغرز العصي ولف الُبسط حوهلاُتصنع خارجها بطريقة حم

على أية حال، أخربين ذات يوم أنه مل تكن هناك ْحامات بل كان ُُيضر دلوا من املاء من مكان 
ويغتسل جالسا على لبنتني، حيث كانت األوضاع بدائية جدا. بعد ذلك ُعني األستاذ عبد الوهاب نائبا 

عني أمْيا  1791، ويف عام 1791، حيث أجنز مهمته حىت 1791الفضل يف لندن يف  إلمام مسجد



 97للجماعة ومبشرا مسئوال يف غانا، وظل خيدم اجلماعة هبذا املنصب إىل الوفاة وتقدر هذه الفرتة بـ 
 عاما. 

انا يزداد ظهرت يفيد الذين كتبوا تاريخ الفرتة األوىل للجماعة يف غانا أنه حني بدأ عدد األْحديني يف غ
 فكرة أنه بدال من الدعاة احملليني جيب أن يُرفع عدد الدعاة املركزيني، فقال سيدنا املصلح املوعود 

ينبغي إحضار بعض الشباب الغانيني إىل املركز ليتفقهوا يف الدين ويتلقوا الرتبية. فأُرسَل من غانا شابان 
 نبد الوهاب آدم وبشْي بن صاحل، فبدأ كالمها يبذالعاما إىل باكستان وامسامها ع 11و 11عمرمها بني 

مرض العزيز بشْي بن صاحل بسبب اْلرارة املرتفعة، وأعيد إىل  1719اجلهود اْلثيثة إلهناء الدراسة، يف 
عاما، وبقي األستاذ عبد  17عن عمر يناهز  11/11/1711غانا لكنه مل يقاوم املرض وتويف يف 

سنوات متتالية، وعاد إىل بلده  1اجلامعة األْحدية. فأقام يف باكستان  الوهاب وحيدا يتابع املهمة يف
حامال شهادة الشاهد من اجلامعة األْحدية بصفته املبشَر املركزي. وحينها كان عدد أفراد اجلماعة قد 

من  ارتفع ْلد ما، ونشأ لدى الناس اْلماس وبدأوا يرسلون أوالدهم إىل اجلامعة األْحدية يف ربوة، فتخرَّج
اجلامعة األْحدية قرابة عشرة مبشرين مركزيني، وبعده فُرض اْلظر على جميء الطالب إىل اجلامعة، واآلن 
هناك يف غانا نفسها يُعّد املبشرون بل قد تأسست اجلامعة العاملية حيث يسجل الطالب من بالد 

 ة خمتلفة، ويكملون دورة سبع سنوات. إفريقي
امعة يف ربوة ذات مرة جاء السفْي الغاين إىل هناك، فتكلم معه املرحوم عندما كان املرحوم يدرس يف اجل

عن تأسيس ربوة، أنه كيف كانت األرض قفرا يبابا وكيف قدم األْحديون تضحيات جسيمة. وقدم كل 
هذه التفاصيل بأسلوب قال السفْي بعد االستماع إليها، إذا كان شخص ال يؤمن بوجود اهلل فبعد مساع 

يل لتأسيس ربوة سوف يؤمن حتما بأن اهلل موجود. مل يكن املرحوم يفوِّت أي فرصة لنشر هذه التفاص
الدعوة، فقد بني قصته كيف عاش يف ربوة يف أيامها األوىل، حيث مل تكن كهرباء ومل يكن يتوفر املاء 

األرضية سقوف السكن اجلامعي بسيطة وكانت  تللشرب وكان املاء جُيلب من بعيد ومل تكن مباٍن، وكان
أيضا ترابا وكان ماء املطر يقطر من السقف فتوِحل األرض. بل كان يقول بدافع املزاح إن حقائبنا كانت 
تعوم يف الغرف بعد املطر. فهكذا كانت األوضاع، مث مت شراء مبىن للجامعة يف بلدة أْحد نـََغر، وكان 

وكان عبد الشكور ُكنـزي من  هناك سكن جامعي للطالب األجانب أيضا، حيث كان طالب من إجنلرتا
أملانيا، ومن أمْيكا كان أحد األمْيكان البيض وأحد من األمْيكان األفارقة، وكان طالب من ترِينيداد وكان 
األستاذ عثمان الصيين وإبراهيم َواْن وإدريس وان من الصني، فكان هذا السكن ملختلف األجانب. 

لكن واحدا أو اثنني منهم فقط أصبحا مبشرين وترك فجاء هؤالء األجانب وأقاموا يف هذا السكن. 
 اآلخرون اجلامعة أو بدأوا يشتغلون يف أعمال أخرى بعد الدراسة. 

سرد األستاذ عبد الوهاب املرحوم حادثا قائال: عندما كنت أدرس يف اجلامعة األْحدية واجهُت يف مرحلة 
ردية، وكان االمتحان قريبا وكنت قلقا جدا، وكان صعوبًة يف فْهم بعض املواد مثل املنطق والفقه باللغة األ



معي صديق آخر هو األستاذ عمري عبيد من تنـزانيا وهو اآلخر خترَّج يف اجلامعة، وصار بعدها وزيرا يف 
بلده أيضا، فأشار علّي أنه ينبغي أن نتوجه معا إىل موالنا غالم رسول راجيكي لنطلب منه الدعاء، 

تابا ما، وعندما رآنا وضع الكتاب يف جانبه وسألَنا ما غايتنا؟ فقلنا له إن فوصلنا إليه، وكان يقرأ ك
امتحاننا قريب ونواجه صعوبة كبْية فجئنا نطلب الدعاء، فرفع حضرته كفَّ الضراعة للدعاء، وطلب منا 

ن أن نشاركه حنن أيضا يف الدعاء، وبعد الدعاء قال موالنا راجيكي قد رأيت يف الكشف أثناء الدعاء أ
سيمكِّنكما من  قد وضع يده املباركة على رأسيكما، وأؤّول ذلك أن اهلل  سيدنا املسيح املوعود 
. فسهلْت علينا الدراسة بصفة إعجازية، وحني دخلنا غرفة االمتحان وجدنا النجاح بربكة حضرته 

 األسئلة سهلة، وعند إعالن النتائج كنت األول يف صفي. 
خترَّج يف اجلامعة  إفريقيهلية اليت كانت من نصيب املرحوم أنه كان أول مبشر من األفضال والربكات اإل

عيَّنه اخلليفة  إفريقياألْحدية يف ربوة، وكان أول أمْي ومبشر مسئول من الغانيني، وكان أول أْحدي 
مث كان أول  خدم اجلماعة يف أوروبا، إفريقيالثالث أمْيا حمليا يف ربوه أثناء غيابه، وكان أول مبشر مركزي 

نال عضوية الشرف يف جملس اإلفتاء. لقد ُوفق للجوالت بصفته مبعوثا من املركز إىل شىت البالد  إفريقي
مثل كندا وأملانيا وبنني وساحل العاج ونيجْييا وبوركينافاسو وليبْييا وسْياليون ومجايكا. كما ُوفق لكتابة 

وموقف اإلسالم يف ذلك، وعن اإلسالم واملسيحية. كان املرحوم  اللوين واجلنسياملقاالت حول التمييز 
 قد أنشأ مؤسسة باسم والدته، وهي تقدم املساعدة للمحتاجني. 

بفضل اهلل تعاىل قد ازدهرت مجاعُتنا يف غانا خالل فرتة إمارته ازدهارا كبْيا. كانت هناك مدارس من  
مدرسة، هذا باإلضافة إىل   144اك أكثر من قبل، فتمَّ حتسينها، وأنشئت مدارس جديدة، حيث هن

كلية تأهيل املدرسني، وجامعة املبشرين، واجلامعة اإلسالمية األْحدية العاملية. كما ختدم اإلنسانية هناك 
سبعة مشايف كبْية للجماعة، ومستوصفان للهومياباثي. وهناك أعمال خْيية كثْية أخرى. وتتمتع 

عالم االلكرتوين واملطبوع. لقد أقامت اجلماعة يف غانا وببذل جهد كبْي اجلماعة هناك مبكانة كبْية يف اإل
صورا كبْية للمسيح املوعود عليه السالم على طريقني رئيسيني يراها كل من مير من هنالك، ومكتوب 

 حتتها: لقد جاء املسيح املنتظر، وهو هذا. وهكذا فإهنم يقومون بنشر الدعوة هناك بكل حرية. 
 اْلكومات واملؤسسات املرحوم أنواع اجلوائز واألومسة الفخرية، منها أنه ُمنح ِمن قبل لقد منحت شىت

جائزة " سفْي السالم" على جهوده  بأمْيكامؤسسة األديان الكورية واملؤسسة العاملية للسالم العاملي 
م وولتا" اعرتافا املخلصة وخدماته العظيمة للسالم. كما منحته اْلكومة الغانية أكرب أومستها "بطل سال

منحْته إحدى  14/11/7449اعة وسالم البلد واستقراره. مث يف ر منها دخدماته يف جمال الصحة والز 
 شرف اعرتافا بكفاءاته.  هأكرب جامعات غانا "جامعة كيب" دكتورا



هذه هي بركات الوقف حني ينذر اإلنسان نفسه يف سبيل اهلل تعاىل بإخالص نية، فيهب اهلل تعاىل له 
العز الدنيوي إىل جانب التوفيق خلدمة الدين. لو مل يقف املرحوم حياَته للدين لَعِمَل عماًل دنيويا آخر، 

 الناس من هو عبد الوهاب آدم.  وملا عرف
وليات دنيوية أخرى على الصعيد الدويل، منها أنه كان عضوا يف مركز تطوير ئكما كان يتوىل مس

ئيس املبادرة الغانية للنزاهة. وكان عضوا يف جملس السالم الوطين وقد الدميقراطية يف غانا. وكان نائب ر 
لعب دورا بارزا فيه حني أقنع األحزاب السياسية املختلفة على استمرار اْلكم بسالم. كما كان أحَد 
مؤّسسْي جملس األديان ورئيَسه، وهو جملس ميثل فيه أعضاؤه شىت أدياهنم. كما كان يف املاضي عضوا يف 

 املصاْلة الغانية. هيئة
وتعرضت لالضطهاد الشديد وكانت الظروف  1791عندما نشبت الفنت ضد مجاعتنا يف باكستان عام 

خطْية،  كان املرحوم عبد الوهاب آدم يعمل هنا يف لندن، فعمل بفضل اهلل مع إمام مسجد لندن طويال 
ها من وسائل اإلعالم بأخبار ليل هنار، ساهرا عدة ليال، حيث كان يزود الصحافة الربيطانية وغْي 

 اضطهاد اجلماعة. 
ُعنّي السيد عبد الوهاب آدم نائب حمرر جملة "مسلم هْيالد"، فأضاف فيها زاويتني  1799يف عام 

جديدتني، إحدامها "يوميات لندن" حيث كان ينشر فيها األخبار عن نشاطات اجلماعة شهريا، والزاوية 
 " حيث كان يرد على شىت أسئلة السائلني ردا مقنعا.األخرى كانت بعنوان "أسئلة وأجوبة

كما كان املرحوم يلقي حماضرات عديدة يف حلقات دراسية مبركزنا يف لندن حيث كانت تتناول الرد على 
 أسئلة اجليل الصاعد خاصة. 

ية شريكة لقد قال نائب الرئيس الغاين عند وفاة املرحوم: كان الفقيد زعيما عظيما لشعبنا، واْلكومة الغان
يف حزن عائلته واجلماعِة اإلسالمية األْحدية بغانا على رحيل هذا الزعيم العظيم. إن كثْيا منا سوف 
يذكرون املولوي عبد الوهاب آدم دوما للجهود العظيمة اليت بذهلا يف سبيل إرساء السالم يف بالدنا. ولن 

يف جمال نشر التعليم يف  -ا عدة سنواتاليت قاده-ننسى مساعيه ومساعي اجلماعة اإلسالمية األْحدية 
بلدنا. نودّع هذا العامل الفّذ والزعيم الديين العظيم بقلوب حزينة داعني اهلل أن يستمر يف وطننا السالم 

 الذي بذل املرحوُم من أجل إرسائه جهودا جبارة. 
 وزعيما وطنيا.  كما قال الرئيس الغاين األسبق السيد جون أجيكم كوفور: كان الفقيد قائدا دينيا

وقال الدكتور مصطفى أْحد وهو عضو الربملان الغاين ووزير الدولة: إنا هلل وإنا إليه راجعون. لقد فقدت 
بذهلا من أجل السالم سوف ينتفع هبا  اليتغانا ابنها البار الذي ُحقَّ هلا أن تفتخر به. إن املساعي 

تقدر بثمن يف سبيل رقينا وجناحنا. أسكنه اهلل  الشعب دوما، وسنظل نذكره دائما بسبب جهوده اليت ال
 فردوسه. 



وقال تشالز ج. باملر باكل وهو األسقف الكاثولكي بأكرا: كان املرحوم من ْحلة لواء خدمة اإلنسانية 
بال  كلل وال ملل. كان ينشر حب اهلل تعاىل حامال رسالة السالم. سوف يظل املولوي عبد الوهاب 

 سامية وخدماته العظيمة. خالدا بسبب نظرياته ال
وقال الريفرند الربوفيسور عمانوئيل اسانيت وهو رئيس القسس يف ميثودست ورئيس جملس السالم الوطين: 

 واالتفاق.  للوحدةلقد انتقل إىل اهلل فجأة شخص كان ُيب السالم ويسعى 
نائب رئيس وهناك أشخاص آخرون أشادوا دخدمات املرحوم منهم السيد اْلاجي حممد غادو وهو 

اجمللس اْلاكم وجملس األديان للسالم بغانا: لقد فقدنا ركًنا عظيما من أركان اجلماعة اإلسالمية األْحدية 
 بغانا. 

انظروا إن األْحديني ليسوا مبسلمني عند اآلخرين، ولكن التنظيمات اإلسالمية يف غانا تقول: لقد فقدنا 
ركنا عظيما من أركان اجلماعة اإلسالمية األْحدية بغانا. لقد مّد املرحوم اجلسور بني شىت الديانات. كان 

لقد قضى معظم حياته يف خدمة املولوي عبد الوهاب آدم قائدا كفًئا عظيما وداعيا إىل االحتاد. 
 اإلنسانية وأنشأ العالقات مع اجلميع. 

وكتب ابن املرحوم وهو حسن وهاب بعض أحوال أبيه وقال: كان والدي من كبار املخلصني األوفياء 
للخالفة. كان يرى بضرورة اسرتشاد اخلليفة يف كل أمر، ويف بعض األحيان كان يكتب للخليفة 

، فمثال قبل وفاته بأسبوع ملا اشتد به الضعف بسبب مرضه، أشار عليه األطباء مسرتشدا يف أمور بسيطة
 بالذهاب إىل املستشفى، فقال هلم: سأذهب بعد أن تكتبوا ْلضرة اخلليفة وتستأذنوه. 

وكتب ابنه عن صفة الشكر فيه وقال: كان واسع اخلربة باْلياة، وكان ُيكي لنا أحداثًا كانت ترتك يف 
ذهب أحد أبنائه خارج البلد، فاشتكى إليه أن االتصال باألهل  1774عظيما. يف عام أخالقنا وقعا 

يف تلك األيام مل تكن مرافق النت -يتأخر جدا، حيث يستغرق وصول الرسالة إليهم أياما طويلة 
ت فقال له املرحوم عبد الوهاب: يا ُبيّن عندما كنت أدرس يف ربوة كان -واالمييل وغْيها متوفرة بسهولة

 ستة أشهر، فعليكم أن تشكروا اهلل تعاىل أن هذه املرافق متيسرة لكم اليوم. بعدرسائلي تصل إىل أمي 
مث حتدث عن اعتياد والده املرحوم االجتهاَد واملشقة فقال: لقد رأيناه يف بعض األحيان يبدأ عمله بعد 

إال فرتات األكل والصالة. يف  صالة الفجر ويعمل طول النهار والليل حىت فجر اليوم التايل باستمرار
آخر أيام حياته حني مل يستطع اجللوس طويال بسبب مرضه، كان يعمل مستلقيا. كان يكتب رسائل 

 طويلة أو يكتب مالحظات وهو مستلق. 
وأقول: كنت أتلقى منه الرسائل إىل آخر حياته. وكل رسالة كان يكتب يل كان يكتبها بيده دوما، وكان 

 . يكتبها باألردية
وكتب ابنه عن بشاشة املرحوم وصربه وعزميته فقال: كان إنسانا بشوشا، ففي أيام مرضه هذا  كنا نعرف 
أنه ليس على ما يرام بل هو يف نزاع مع املوت، ولكنه كان ال يذكر لنا معاناته، بل كلما سألناه عن 



لطرائف يف مرضه حاله قال أشعر بتحسن، مع أن جسده كان يضعف يوما فيوما. كان ُيكي لنا ا
 الشديد هذا. 

أقول: كان مرضه شديدا وقد واجهه بصرب تام، وال يقدر على ذلك إال من كان مؤمنا باهلل إميانا كامال 
وصابرا صربا يبتغي به رضا اهلل تعاىل. يظن البعض أن املرحوم رمبا كان ال يعرف مرضه وال شدته وبأنه  

ئون، إذ كان على علم تام مبرضه إال أنه كان راضيا حبياته مصاب بالسرطان يف البنكرياس. ولكنهم خمط
 متاما، وقد منحه اهلل حياة طيبة واْلمد هلل. ظل راضيا برضا اهلل سواء شفاه من مرضه أم أنفذ قدره.  

لقد كتب السيد زبْي خليل من أملانيا: لقد وفقين اهلل تعاىل السنَة املاضية أن أذهب به إىل طبيب هنا من 
أجل إجراء الفحوص، وملا أخربه الطبيب عن مرضه الفتاك هذا قال ضاحكا: إن يل ربًّا، كما أننا نسأل 

راض بذلك أيضا. فُأعجَب الطبيب  خليفتنا الدعاء فيدعو لنا، ولكن اهلل تعاىل إذا كان يريد مويت فإين
 بقوله وُدهش. 

 وكتب هذا األخ أيضا: لقد رأيت يف الرؤيا أن حضرتكم تقول يف التلفاز وتعلن: إن أمْي غانا نور. 
وكتب ابنه: كان أيب يكرم كل زائر له، وكان يقدم له بيده الضيافة من ماء أو عصْي. لقد ذكر يل كثْي 

 م أن السيد عبد الوهاب كان يعاملنا كأوالد له، وكلما استشاره أحد أعانه. من أصدقائنا املسلمني وغْيه
قدَّم عصْيها للضيوف. كان املرحوم ُيتفظ بثماره يف الربّاد يُ مثرة اجلوز اهلندي يف غانا تكون كبْية و 

ضه كان خاصة لتقدميها للضيوف. كان السيد مبارك ظفر يف زيارة لغانا يف الفرتة املاضية، وقال: رغم مر 
املرحوم حريصا على أن يضع القشة يف مثرة اجلوز اهلندي ويقّدمها للضيف، وإذا مل يقدر على إدخال 
القشة يف ثقب الثمرة استعان بغْيه. كان يكرم الضيف حىت مرضه األخْي، وقد حافظ على هذه امليزة 

 حىت آخر وقت.
وهاب دراسته يف اجلامعة وصار داعية وكتبت زوجة الداعية بشارت بشْي: لقد أكمَل املرحوم عبد ال

تزوجُت، وكان املرحوم يزورنا يف بيتنا  1711ناجحا بفضل اهلل تعاىل. كان متواضعا منذ البداية. يف عام 
ويقول يل: آتيين حذاء زوجك ألقوم بتلميعه. فكنت أتردد جدا ِمن أن يقدم لنا هذه اخلدمة طالب يريد 

ذلك قائال: أريد أن أرّد بأي طريق املعروَف الذي صنعه يل  أن يكون داعية غدا. فكان يصّر على
زوجك بإحضاري إىل ربوة. وكان يعمل بدافع التعظيم لزوجي حيث كان أستاذا له. وعندما تويف زوجي 

 الداعية كتب مقاال طويال ذكره فيه خْيا، مما سرين جدا. 
رْحته، فكلما جاءه أحد لالستعانة به  وفيما يتعلق بالرْحة فقال ابن املرحوم: هناك أحداث كثْية عن

أعانه على حاجته مستخدًما عالقاته بالناس. كان يعني أناسا مل يكن يعرفهم، فذات مرة جاءته أرملة 
وقالت: لقد أصبحت أرملة، وأريد أن أقوم بعمل صغْي أستغين به عن الناس، وأنا حباجة إىل معونة مالية 

 ة، ولكنه قدم هلا معونة إلجياد عمل ما. لذلك. مل يكن والدي يعرف هذه السيد



كان حسن املعشر مع أوالده، كما كان يعامل األطفال اآلخرين بلطف، وكلما التقى هبم آتاهم اْللوى 
 والبالونات اليت كان ُيتفظ هبا يف جيبه. 

بعثُت ذات مرة كتب يل البعض عن املرحوم أنه ال يساعد الناس، فقلت له ال أظن أنه هكذا، غْي أين  
 للمرحوم رسالة هذا الشاكي، فكتب يل يف اجلواب: كال، بل أنا أعتين بالناس حىت بالتقتْي على نفسي. 

 فهناك فئة من الناس الذين ال يربحون يشتكون رغم اإلحسان إليهم. 
رتم:  أما والء املرحوم للخالفة واستشارته اخلليفَة قبل اإلقدام على أي شيء، فقد كتب الدكتور تأثْي احمل

كانت طاعة اخلليفة يف كل حال ِمن أبرز خصال السيد عبد الوهاب. كنت أعمل طبيبا يف غانا يف 
شراَء جهاز األشعة  -وكان غْي أْحدي -عهد اخلليفة الرابع رْحه اهلل، واقرتح أحد مصوري األشعة 

تسهيالت إجراء شفى حيث تتوفر تللمس للمستشفى، وكان االقرتاح جيدا يف الظاهر إذ كان فيه منفعة
األشعة، ولكين ملا استأذنت السيد عبد الوهاب قال: لن نقرر أي شيء إال بعد استشارة اخلليفة، 
فاستشْر حضرته مث نّفْذ ما يأمر به. فعرضنا األمر على حضرة اخلليفة فلم يأذن به، وجتّنْبنا يف األخْي 

 مشاكل كثْية. 
مــايل وكــان يعمــل مــن قبــل يف بوركينافاســو: كــان املرحــوم  وقــال الســيد حممــود ناصــر ثاقــب أمــْي مجاعتنــا يف

عبد الوهاب أسوًة لنا حنن الدعاة الذين جئنا بعده. لقد عملُت معه مرارا. لقد رأيت يف قرية "سبغ تينغا" 
 ببوركينا فاسو ذلك الكوخ الذي كان يقيم فيه حني أتى للعمل هنالك. 

 . 0010رحوم عام فجماعتنا يف بوركينافاسو قد ُسّجلت جبهود امل
بعثُت املرحوم ممثال يل يف اجللسة السنوية يف بوركينافاسو، فذكر للناس الكثْي من ذكرياته  7669يف عام 

حـني كــان يعمـل هنالــك، وبــني هلـم كيــف جــاء إىل ذلـك البلــد أول مـرة وكيــف عــاش فيهـا وكيــف ســجلت 
 اجلماعة هنالك. كانت هناك مشاكل  وعقبات كثْية ولكن اهلل تعاىل ذلّلها بفضله. 

ويقول هذا األخ: هناك فرع للجماعة يف بوركينافاسو أقيَم يف زمن املرحوم. ويف جلسة يوبيـل اخلالفـة بغانـا 
ذهبْت قافلة على الدرجات لالشرتاك فيها، فبعـث املرحـوم هلـم برسـالة أين سأسـتقبلهم بنفسـي يف "متبـايل" 

 شاغله الكثْية. ميل ليستقبلهم يف "متبايل" رغم م 966على اْلدود، مث سافر مسافة 
قبل عدة سنوات كنُت قلت لإلخوة األفارقة أن غْي األْحديني قد أشاعوا بني األفارقة كثـْيا أن األْحـديني 
ال ُيجــون بيــت اهلل اْلــرام، لــذا فعلــى دعاتنــا أن ُيجــوا، وجيــب عمــل خطــة هبــذا الشــأن. ويقــول الداعيــة 

أنت تقدم أمساء خمتلف الناس للحـج، وملـاذا  اْلافظ مشهود أْحد هبذا الصدد: قلت للسيد عبد الوهاب:
ال تــذهب بنفســك للحـــج؟ قــال فــورا: لقـــد قمــت بــاْلج ســـلفا. يقــول الــراوي أنـــين مل أفهــم قصــده فقـــال 
املرحوم نظرا إىل اضطرايب: لقد عزمُت على اْلج ذات مرة يف زمن اخلليفة الثالث للمسيح املوعود، ولكـن 

الــذي كــان مســلما حــال دون منحــي التأشــْية للحــج. وبعــد فــرتة مــن وزيــر الشــؤون الدينيــة يف غانــا آنــذاك 
الــزمن ســنحت يل املقابلــة مــع اخلليفــة الثالــث رْحــه اهلل وســألين عــن األســباب الــيت أّدت إىل عــدم منحــي 



التأشْية، فسردُت له القصة كلها. فسكت اخلليفة رْحه اهلل هنيهة وظـل يرنـو إيلَّ مث قـال: لقـد أراين اهلل يف 
اآلن بأنـك تطـوف بالكعبـة ويطــوف معـك سـتون ألـف أو سـبعون ألــف شـخص. لـذا أقـول بــأين الكشـف 

 قد قمت باْلج سلفا. 
كان الصرب من ميزاته اخلاصة. يقول أحد اإلخوة أن صربه منقوش يف تالفيف ذهين. لقد اسُتشهد زوج 

تفال توزيع الشهادات يف ابنته يف أمْيكا قبل سنوات، وعندما وصله هذا اخلرب كان يف اليوم نفسه يف اح
اجلامعة األْحدية يف غانا، وقبل الذهاب لالشرتاك يف هذا اْلفل علم املرحوم هبذا اخلرب اْلزين. فمن 
الطبيعي أن يشعر األب حبزن شديد على ترّمل ابنته الشابة ذاِت ثالثِة أوالد. ولكن املرحوم اشرتك يف 

اْلزن أن تظهر على وجهه، وأهنى اْلفل كله بكل  اْلفل إىل ثالث أو أربع ساعات ومل يسمح آلثار
سكينة وطمأننية وعندما انتهى اْلفل والربنامج كله مساء زّف اخلرب إىل اآلخرين مبا حدث قائال: لقد 

 ابنيت.  وترملتقُتل زوج ابنيت يف شبابه 
يف غانا يف عام يقول السيد "قانات ِبك" وهو روسي األصل: لقد ُوفِّقت لالشرتاك يف اجللسة السنوية 

م، وُدعيُت للطعام يف بيت أمْينا الفقيد فضمين إىل صدره وقابلين حبفاوة كبْية حىت زال عين 7661
متاما تعب السفر خلمسة أيام، وكلما أرى الصورة املأخوذة بتلك املناسبة أشعر حبرارة يديه. لقد أحببُت 

اجللسة فقد أَوىل خادما كان ُيمل املظلة  عادته أنه عندما جلس رئيس البلد على الكرسي معه مبناسبة
ليجنِّبهما الشمس االحرتام نفسه الذي أَواله لرئيس البالد، إذا كان يسأل كليهما باألسلوب نفسه: هل 

 تشعرون بالتعب؟ هل تشعرون بالعطش؟ أي قد اهتم بالرئيس وبالعامل العادي على السواء. 
ة مفروشة بصورة صفوف يف دار الضيافة اليت يضيف الراوي ويقول: مل تكن السجادات للصال 

سكنُتها، وعندما نظر املرحوم عبد الوهاب إىل الوراء عند الصالة ليتفقد إذا كانت صفوف املصلني 
مستوية مل ير السجادة مفروشة يل فأعطاين سجادته ظنا منه لعلين لن أستطع أن أصلي الصالة جيدا 

 سجادة، ومن اليوم التايل بدأ يأيت بسجادتني بالتزام. على األرضية اخلشنة، وصلى بنفسه بدون 
يقول السيد عبد املاجد: كانت عالقته مع اخلالفة وطاعته للخليفة عدمية النظْي. يف أثناء إقامته هنا يف 
العام املاضي جاء ذات يوم إىل املكتب ليتناول الطعام، حني كان اجلميع يتناولونه، ويف أثناء ذلك قال 

ين أريد االتصال باجلماعة يف غانا. قلنا له، ُكِل الطعام أوال مث ميكن أن تتصل بعد الطعام. املرحوم بأ
فقال: لقد وصلتين رسالة من اخلليفة آنفا وأريد أن أبّلغها إىل اجلماعة فورا ليبدأ العمل هبا فورا، أما 

غه رسالة اخلليفة وقال له أن ول اجلماعة يف غانا وبلّ ئالطعام فيمكن أن نأكله بعد ذلك أيضا. فاتصل مبس
 يرسل التقرير عن التنفيذ. 

كان املرحوم متواضعا جدا، كان يرتدد على مكتب التبشْي بني فينة وفينة وإذا كان املرحوم جالسا ودخل 
 ول علينا وجيب أن حنرتمك. ئالسيد عبد املاجد املكتَب وقف فورا وقال بأنك مس



طعام وكان امللح يف الطعام أكثر قليال من املفروض، وكان املرحوم ذات مرة كان أعضاء املكتب يأكلون ال
يعلم أن السيد عبد املاجد ال يأكل امللح بسبب ضغط الدم، فخرج من املكتب بصمت إىل دار الضيافة 
وجاء بطعامه وقدمه للسيد عبد املاجد وقال بأين تذوقته وهو قليل امللح. فهؤالء هم الذين يعملون بأمر 

 يؤثرون على أنفسهم...لكرمي: القرآن ا
لقد كتب السيد قريشي داود أْحد الذي كان يف غانا لفرتة وجيزٍة داعيًة يف احملافظة وسنحت له الفرصة 
للعمل مع املرحوم يف فرع الربيد األردي، فيقول: كان املرحوم يعامل اجلميع بلطف وحب متزايد دائما. 

ائرة ستهبط يف مطار غانا ذات مرة سافرُت إىل باكستان يف إجازة وعندما حان موعد عوديت، كانت الط
املطار، ولكن لشدما كانت دهشيت  يفيف الساعة اْلادية عشرة ليال فقلت ألحد أصدقائي أن يستقبلين 

عندما خرجُت من املطار ورأيت السيد عبد الوهاب ينتظرين يف هذا الوقت من الليل على البوابة 
رور من فرع اهلجرة واجلوازات وأخذ األمتعة وّدعين الداخلية اليت يدخل منها املسافرون إىل املطار، وبعد امل

بعد الدعاء. كذلك عّلمين أدب كتابة الرسائل إىل اخللفاء. يقول الراوي: إذا حدث اخلطأ يف أثناء كتابة 
الرسالة أو التقرير إىل اخلليفة وأردنا حمو حرف أو كلمة أو شطبها كان املرحوم يقول لنا: هذا ليس 

يدوا كتابة الرسالة كاملة ألهنا سُتقّدَم أمام اخلليفة، وعرُضها بكلمات مشطوبة صحيحا بل جيب أن تع
 على اخلليفة سوء أدب. 

يقول السيد مرزا نصْي أْحد: كان من عادة املرحوم أال يؤجل عمل اليوم إىل غٍد. كان يعمل حبماس 
رة ُعقد احتفال يف مدينة متزايد وال ينهض إال بعد إهناء العمل، ويشجع اآلخرين أيضا كثْيا. ذات م

ميل، وأخذين معه. كان الطريق وعرا وغْي مستٍو وفيه مطبات   266"واه" اليت تبعد عن املركز قرابة 
كثْية. وعندما وصلنا إىل املدينة بعد قطع مسافة طويلة وتكبُّد عناء شديد علمنا أن اْلفل قد أُلغي 

ن طويال ومتعبا جدا. علما أن مدير املدرسة األْحدية  ولكن املرحوم مل يُظهر أّي استياء مع أن السفر كا
 سوء نظام الربقية.  بكان قد أرسل الربقية بإلغاء اْلفل ولكنها مل تصل إىل املركز بسب

مث هناك كثْي من الواقفني ْلياهتم مبن فيهم السيد جميد بشْي وغْيه الذين كتبوا أن يف بعض األحيان مل 
 سبب الظروف السائدة هناك، فكان املرحوم يدبره هلم فورا. يكن اْلليب يتوفر ألوالدهم ب

يقول الدكتور عبد اخلالق: قابلُت املرحوم ذات مرة يف ربوة ومل تكن بيين وبينه معرفة سابقة، فأخربته بأين 
ابن األستاذ املرحوم غالم باري سيف، فوقف املرحوم ثانية وضمين إىل صدره حبرارة مفرطة قائال: أنت 

 اذنا، وأكرمين كثْيا. ابن أست
يقول السيد خالد أْحد من املكتب الروسي: ذات مرة أخربتُه أثناء الكالم بأين جئُت من روسيا فقال: 
أنت حمظوظ جدا، قلت: ملاذا تقول بأنك والدعاة اآلخرين الذين يعملون يف روسيا حمظوظون؟ قال: 

ستنتشر يف تلك املنطقة بكثرة وحترز تقدما  همجاعتهناك نبوءة أدىل هبا نيب اهلل.. أي املسيح املوعود بأن 
 هائال، وأنتم حمظوظون لكونكم جزءا من حتقق هذه النبوءة. 



إًذا، كان يقينه قويا هلذه الدرجة وقد أظهر يقينه هذا بتهنئة الدعاة الذين وطئت أقدامهم تلك الثرى 
 والذين سيكونون جزءا من هذا التاريخ يف املستقبل. 

َملك مظفر أْحد: لقد اطلعُت على نفوذه السياسي إذ كنت مسافرا ذات مرة من العاصمة  يقول السيد
مدينة "أكرا" إىل مدينة "تيما" ووجدُت أن جريدة كانت تُباع عند حاجز يف الطريق وكانت صورة 
املرحوم عبد الوهاب منشورة يف صفحتها الرئيسية بصورة بارزة فسألُت الداعية احمللي عن السبب، 

أخربين بأن االنتخابات العامة جرت يف البالد قبل فرتة وجيزة وفاز فيها اْلزب املعارض بأغلبية بسيطة ف
جدا مقابل اْلزب اْلاكم، ولكن اْلزب اْلاكم ال يكاد يعرتف بفوز اْلزب املعارض. وكان هناك خطر  

وهاب رجال ِكال اْلزبني كبْي ألعمال الشغب والتظاهرات العارمة. وهبذه املناسبة قابل السيد عبد ال
 وسعى جاهدا النتقال السلطة بطريق آمن، ويف هذا اخلرب قد أشاد القوم مبساعيه. 

يقول السيد مششاد أْحد، الداعية يف أمْيكا حاليا، وكان يف غانا سابقا: عندما أُمرُت أن أنتقل من غانا 
وقابلوا األمْي عبد الوهاب وطلبوا منه إىل سْياليون شّكل األْحديون من املدينة اليت كنت أسكنها وفدا 

إبقائي يف املدينة نفسها وإلغاء قرار االنتقال. قال هلم املرحوم: كل رئيس مجاعة ُيب تقدَُّم مجاعِته 
وُل املنطقة أن حترَز منطقُته تقدما، وأمْي اجلماعة يف البلد يريد أن يرى التقدم يف ئوحببوحَتها، ويودُّ مس

هناك خليفة املسيح وهو جيب أن يرى تقدُّم اجلماعة يف العامل كله، فهو أدرى َمن  بلده، وفوقَنا مجيعا
األنسب يف مكان معني. فإذا أمر اخلليفة بنقل هذا املبشر من هنا إىل سْياليون فهو أدرى بأن خدماته 

األدب. مث مطلوبة يف ذلك البلد. وإذا كتبنا إىل اخلليفة أن يسمح له بالبقاء يف هذا البلد فهذا سوء 
نصح أعضاء الوفد وقال: أنا أحرتم عواطفكم ولكن فوق ذلك جيب علينا أن نطيع أوامر اخلليفة. مث 

 شرح هلم أمهية اخلالفة وبركاهتا، وبذلك أدركوا وفهموا أكثر كيفية احرتام اخلالفة وآداهبا. 
هاب آدم إىل هنا ذات هناك حادث آخر يسرده السيد مبارك أْحد ِصّديقي: لقد جاء املرحوم عبد الو 

مرة واستأجر سياريت وقال أن أوصله إىل مسجد فضل. كنُت أعرفه ولكنه ما كان يعرفين. فخطرت ببايل 
 فقلُت له: ملاذا تريد الذهاب إىل ذلك املسجد، هو مسجد األْحديني؟  -كما هي عادته   - مزحةٍ فكرة 

 حبسب نبوءات النيب  سيح املوعود ففور مساع ذلك بدأ األستاذ عبد الوهاب يبشرين بظهور امل
قائال: إنا قد آمّنا به بعد حتري اْلقائق كاملة، وأنتم ما زلتم تنتظرونه وال تقبلونه. وعند الوصول إىل 

، فقلت له بدافع املزاح مسجد الفضل ظل جالسا مدًة يف السيارة يدعوين إىل اإلميان باملسيح املوعود 
لكن بلهجة جادة: مسعت أن شهادتكم ختتلف عن شهادة املسلمني. فقال إننا ننطق بشهادة "أال إله 
إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل" مث أمسكين بساعدي قائال تعاَل حىت ترى هذه الشهادة نفسها مكتوبة 

االحرتام أنا أعرفك وأنا أْحدي بل أنا على واجهة املسجد. باختصار قلت له بعد وقت طويل مبنتهى 
قائد خدام األْحدية يف املنطقة اليت أقيم فيها، إمنا كنت أمزح معكم. فضحك على ذلك كثْيا مث قال لو 

 . وهذا صحيح أنه كان سيحملهمل ختربين ْلملُتك إىل هناك. 



رحوم على ربوة. ويقول السيد لقد أخربتكم قبل قليل أن سيدنا اخلليفة الثالث رْحه اهلل كان قد أّمر امل
عطاء اجمليب راشد احملرتم يف بيان ذلك: أنا أتذكر أن حضرته ذات مرة أمَّر املرحوم على ربوة أثناء غيابه 

اجلالندهري نائبه، وكان املرحوم كلما  ءحيث سافر إىل إسالم آباد لعدد من األيام وجعل موالنا أبا العطا
 تذكر ذلك دمعت عيناه. 

لقد أخربين أنا أيضا مرارا عندما كنت يف غانا أن سيدنا اخلليفة الثالث كان يريد أن يعلِّمين درسا 
ونصيحة، وكان له أسلوب خاص يف النصيحة، حيث كانت تصل األخبار من بعض الغانيني من بعض 

لينا شخص باكستاين؟ مناطق غانا أنه ملاذا ال يعنيَّ علينا املبشر الغاين وهو كفء وجدير وملاذا يؤمَّر ع
فكان اخلليفة الثالث يريد أن يعلِّمهم أنكم تتكلمون عن غانا وأنا أؤمِّر غانيًّا على ربوة. فكان األستاذ 
عبد الوهاب املرحوم يقول قد تلقيت من ذلك نصيحة كبْية. ومن مث قد ولَّد يف اجلماعة يف غانا احرتاما 

 عظيما للخالفة وهو راسخ يف قلوهبم. 
عندما كان هنا يف السنة املاضية للعالج، قررِت اجلماعة يف غانا أن ال يعقدوا اجللسة السنوية يف  وكذلك

العام املاضي ألن الرتتيبات ال تكون كاملة وعلى ما يرام، فأبديُت له نوعا من العتاب قائال: لقد أتيت 
ث؟ فعن ذلك يقول السيد إىل هنا ويف غيابك بدأ األْحديون يفكرون على هذا النهج، فما الذي ُيد

عزيز بالل )يف مكتب التبشْي( إن املرحوم كان قد حزن على ذلك كثْيا وظل ذلك اليوم غارقا يف تفكْي 
عميق واتصل باجلماعة يف غانا وقال هلم شيئا بلهجة هادئة. فهذا هو اْلادث الوحيد حيث رأيته حزينا 

 وقلقا وإال كان دوما باسم الثغر. 
اْلزن والقلق أيضا كان إظهارا ْلبه واحرتامه العظيم للخالفة، وعندما عاد من هنا على كل حال هذا 

بعد العالج أمر اهليئة اإلدارية كلها أن تكتب إيل رسالة االعتذار على أهنم أخطأوا وأكد أن اجللسة 
سوف تعقد إن شاء اهلل. فُعقدت اجللسة بفضل اهلل وكتب أهنا كانت ناجحة بل أكثر جناحا من 

جللسات السابقة حيث كانت املرافق أيضا أفضل. فمن املؤكد أن ذلك حصل بسبب الطاعة للخالفة، ا
إذ كان شعاره دوما الطاعة واالمتثال لألوامر كاتباع النبض خلفقان القلب. يقول السيد فهيم هبيت احملرتم 

ريضا وحني قلت له دْعين إن املرحوم كان عفيفا جدا. فذات يوم زرتُه وكان يغسل األواين مع أنه كان م
 أغسل أنا قال ال. 

ذات مرة أخربنا أنه ذهب مرة إىل باكستان لإلجازة وعند الوصول إىل هناك قال له اخلليفة الثالث: هنا 
إجازة بل جيب أن خترج إىل القرى يف اجلوالت الرتبوية والتبليغية. ففي القرى حصلْت يل جتارب  يفلسَت 

رارات اخلليفة. فكان يعتين شخصيا بالذين كانوا يعملون طول الليل ويسأهلم رائعة، ووجدت اْلكمة يف ق
 إذا كانوا راغبني يف شرب الشاي. 

يقول سليم اْلق احملرتم: يف أثناء إقامته هنا ذات يوم كان سيبث خرٌب يف التلفاز عن صدور أمر معني من 
لقد تعطل التلفاز لدي وأرجو أن تصلحه  احملكمة العليا يف غانا، فقابلين مصادفة بعد الفجر وقال يل،



ألين أريد أن أخرب اخلليفة عن هذا القرار. فقلت له أنا لست خبْيا يف ذلك وإمنا أوالدي سوف 
وهم  يصلحون. ففعلوا وُسر كثْيا وقدم هلم الشوكوالته. مث قال: هؤالء أبطال صغار للمسيح املوعود 

عة كثْيا. وعلى هذا النحو كان يشجع األوالد. لقد مستقبل مشرق، فسوف يتسببون يف تقدم اجلما
قابله األستاذ إبراهيم إخلف احملرتم أيضا، فهو يقول: مل يكن عند املرحوم أي زيف أو تكلف بل كان 

 ُيب اخلالفة ويعظمها جدا، وكذلك كان ُيرتم كل ضيف من املركز. 
داية، وكان يهتم بسّد أبسط اْلاجات، لقد أخربتكم أين مكثت هناك، ويف بيته عددا من األيام يف الب

مثل توفْي األطعمة الباكستانية، وكان هذا االهتمام ال خيصين فقط، بل كان يهتم حباجات كل باكستاين 
يسافر إىل هناك. ولقد رأيت فيه ميزة هي دوامه على النوافل والتهجد. كنت مقيما يف مدينة مَتاليه يف 

يوم بعد قطع مسافة طويلة مرهقة على شارع سيئ جدا يف الساعة املنطقة الشمالية فوصل إلينا ذات 
اْلادية عشرة ليال، وفرغ من تناول العشاء يف الساعة الثانية عشرة ليال. فعندما استيقظت يف الساعة 
الواحدة والنصف رأيته يصلي النوافل يف فناء املسجد مبنتهى اخلشوع والضراعة، وال أعرف منذ مىت كان 

استيقظ ليصلي، فلم يكن يرتك النوافل يف أي  اام نصف ساعة فقط أو ساعة إال ربعا وبعدهبدأ ولعله ن
حال مهما كان متَعبا. ذات مرة يف مدينة متاليه نفسها تصرف معه أحد الدعاة حبضوري أمام غْي 

عبد  األْحديني تصرفا سيئا جدا. فلم يقل له شيئا لكنين غضبت على ذلك الداعية وهنرته، أما األستاذ
الوهاب فاكتفى بالقول له: كان جيب عليك مراعاة وقار اجلماعة أمام غْي األْحديني على األقل، ولزم 

 الصمت.                     
مث قال يل: انظر كيف يتصرفون أمام غْي األْحديني، فسيأخذون من هنا انطباعا سلبيا، كان خيشى  

إن أمثال ذلك الداعية ال يبَقون يف الوقف، فأعيد إىل املركز  على تأثُّر وقار اجلماعة سلبيا. على كل حال
الوقف. أما األستاذ عبد الوهاب احملرتم فاستغربت جدا إثر مالحظيت صربه، مع أنه أمْي  منومن مَث ُسرح 

 وكان ميكن أن يتخذ أي إجراء ضده. 
ْيا وبعضهم ال يعملون شيئا، عندما كنت يف غانا حدثين مرارا بالتياع كبْي أن بعض الدعاة جيتهدون كث

وعندما يلفت انتباههم إىل العمل يقولون ال يستطيعون إجناز أكثر من ذلك، مع أنه جيب البحث عن 
أساليب جديدة لنشر الدعوة، وتبليغ الرسالة. فكان رأيه هذا صحيحا مائة باملائة أن بعض الدعاة 

 ن وسائل جديدة خمتلفة. يظنون أن اتباع الطريق السائد يكفي، وال داعي للبحث ع
باختصار كان املرحوم يسعى جاهدا إليصال رسالة األْحدية اإلسالم الصحيح إىل كل مكان، وكان 
يتوقع ذلك من اآلخرين أيضا، وكان يضطرب لتحقيق ذلك ويدعو أيضا. ومل يكن لديه أي طمع 

ض املبشرين والدعاة قطعا وحرص يف أن ينال شيئا من اجلماعة. ففي ربوة كانت اجلماعة قد باعت لبع
أرضية بثمن رخيص جدا، وكان املرحوم أيضا منهم، فكتب يل يف السنة املاضية أنه يريد أن يهب 



للجماعة قطعة أرض عنده يف ربوة، وكان يقدر مثنها مبليوين روبية أو أكثر، ولعله كان يريد أن يعوض ما 
 ينَفق على عالجه، فمن هنا يتبني أنه مل يكن طماعا. 

لقد كرَّمت اْلكومة جثمانه مبراسم شرف حكومية حيث طلب رئيس اجلمهورية جثمانه إىل قصر 
 شيعتقوات شبه العسكرية، الالرئاسة فأُديْت له مراسم الشرف، مث كانت سيارات الشرطة واجليش و 

نائب اجلثمان من هناك، وأدت مراسم الشرف، ويف حفل التكرمي يف قصر الرئاسة ألقى خمتلف الوزراء و 
الرئيس كلمتهم يف مدحه. وكان هناك ممثل الرئيس وهو املتحدث باسم الربملان، كما ألقى بعض الزعماء 
الدينيني أيضا كلمتهم يف تأبينه، ومنهم الزعيم املسيحي، كما حتدث األستاذ فريد أْحد نويد عميد 

يف ضوء القرآن واْلديث  اجلماعة األْحدية العاملية يف غانا عن فلسفة اإلسالم عن املوت واْلياة
 . ومقتبسات من كالم املسيح املوعود 

باختصار قد نقل جثمانه من قصر الرئاسة مبراسم كاملة، بفضل اهلل، ودفن يف مقربة املوصني يف غانا، 
ولقد غطت وسائل اإلعالم مراسم وفاته، فقد غطت التلفزة الغانية املراسم كلها، وبثت هذه املشاهد 

  عرب االنرتنت.
ترك املرحوم زوجته السيدة مرمي وهاب احملرتمة، وأربعة بنني وثالث بنات، حفظهم اهلل مجيعا ووفقهم 
إلنشاء عالقة الوفاء والوالء باخلالفة كما كان للمرحوم، وكما كان يريد أن تكون عالقتهم باخلالفة، 

اه عند أحبائه، سأصلي عليه أهلمهم اهلل الصرب والسلوان، ورفع درجات املرحوم عبد الوهاب، وجعل مثو 
 جنازة الغائب بعد الصالة إن شاء اهلل.          

 
 
 


