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خاطرة: مسن حلفاوي - تونس

أان األمحدي، ال كذب..

أان األمحدي، ال كذب..
 أان الذي استوى للصف وصلى واقرتب.
وصلى على رسول هللا، وغنم وطرب.
فاحلمد هلل على الدين الذي شرعه هللا،
و كرم به اهلنود والروم والفرس والعرب.

اي رب إين أحب »األمحديني« 
وأحب سيدان اإلمام املهدي الذي جاء لنا 

مبا لذ وطاب من األفكار والرؤى اليت كلها ذهب.
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خاطرة: أسامة عبد العظيم - مصر

من  عجيبة  لغة  وبيين  نصره هللا  املؤمنني  أمري  بني خطب 
كلمات  أنتظر  املتواصل..  والشغف  الروحي  االجنذاب 
حضرته كل أسبوع بفارغ الصرب كما يتوق حبيب لفلتات 
أان  ختاطبين  أهنا  أشعر   .. وحني  وقت  حبيبه كل  لسان 
قليب  أان وهتدهد على  أان وتعاجل مهومي  وتتناول خواطري 

أان .. وكأن حضرته والدي الشفوق الذي يتعاهد ولده كل 
الكلمات  خالل  من  له  ويسكب  حنانه،  بفيض  أسبوع 
سوم  من  قلبه  أثخنت  جراحا  له  ويداوي  جتاربه،  عصري 
الدنيا وتناوشاهتا .. إنين أجد يف اخلطبة األسبوعية جوااب 
الوقت  واجب  توجيهاهتا  يف  وأتلمس  املتجددة  لتساؤاليت 
أسبوعية  بغريه. هي مدارج  عنه  االنشغال  الذي ال يصح 
للمعراج الروحاين حنو العرش.. وجذابت قوية لفؤادي اهلائم 
حبثا عن الذات العليا. إهنا نفخة رابنية تتجدد كل أسبوع 
لتبث يف األرواح دماء إميانية متجددة فال أيسن ماؤها أبدا 
.. فطوىب ملن تعلق سعه وبصره بكالم إمام زمانه وخليفة 
العناية  يد  أبدا.. بل حتوطه  وقته، وهللا مث وهللا لن يضاع 
اإلهلية، وحتفظه ميني القدرة الرابنية فيحيا يف جنة اخللد قبل 
األوان.. اللهم ثبتنا على دينك، على خطى حبيبك حممد 
صلى هللا عليه وسلم، وخلف خادمه الصادق أمحد عليه 
الصالة والسالم، ويف ظل اخلالفة األمحدية الراشدة، خالفة 

آخر الزمان.. آمني مث آمني. 
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الناس  فالتف  يومًا،  البصرة  بسوق  أدهم  بن  إبراهيم  مرَّ 
ندعو  لنا  ما  هللا،  يرمحك  إسحاق!  أاب  اي  وقالوا  حوله، 
قلوبكم  أمتم  إبراهيم: ألنكم  فقال  لنا؟  ُيستجاب  فال  هللا 
بعشرة أشياء: عرفتم هللا، فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم حب 
به،  تعملوا  ومل  القرآن،  وقرأمت  بسنته،  تعملوا  ومل  رسوله، 
وأكلتم ِنَعم هللا، ومل تؤدوا شكرها، وقلتم أبن الشيطان لكم 
هلا،  تعملوا  ومل  حق،  اجلنة  أبن  وقلتم  ختالفوه،  ومل  عدو، 
وقلتم أبن النار حق، ومل هتربوا منها، وقلتم أبن املوت حق، 
وانتبهتم  هبم،  تعتربوا  ومل  مواتكم،  ودفنتم  له،  تستعدوا  ومل 
عيوبكم«. ونسيتم  الناس،  بعيوب  فانشغلتم  نومكم،  من 
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