السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

امرأة قالت 
ما ت زوجي وأنا في الثلاثين من عمري 
وعندي منه خمسة أطفال بنين وبنات ، فأظلمت الدنيا في عيني 
وبكيت حتى خفت على بصري 
وندبت حظي 
ويئست 
وطوقني الهم 
فأبنائي صغار وليس لنا دخل يكفينا 
وكنت أصرف باقتصاد من بقايا مال قليل تركه لنا أبونا 
وبينما أنا في غرفتي 
فتحت المذياع على إذاعة القران الكريم 
وإذا بشيخ يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أكثر من الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا 
فأكثرت بعدها الإستغفار 
وأمرت أبنائي بذلك 
وما مر بنا والله سته اشهر 
حتى جاء تخطيط مشروع 
على أملاك لنا قديمه 
فعوضت فيها بملايين 
وصار أبني الأول على طلاب منطقته 
وحفظ القران كاملاً 
وصار محل عناية الناس ورعايتهم 
وأمتلأ بيتنا خيراً 
وصرنا في عيشه هنيئه 
وأصلح الله لي كل أبنائي وبناتي 
وذهب عني الهم والحزن والغم 
وصرت أسعد أمرأه 

استغفر الله الغفور الرحيم

استغفر الله واتوب اليه

استغفر الله 

استغفر الله 


القصه الثانيه

كنا بالحرم المكي وقلت موعظة عن فضل الأستغفار وبعدها جاني واحد وقالي والله ياشيخ أنا لم أرزق بالذرية .
--> جان يقوله الشيخ عليك ب------
قال لحظة ياشيخ أنا لم أكمل 
قاله شيخ تفضل : يقول بالصدفة فتحت الراديو ولا أسمع (( أستغفروا ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ))

يقول وقعت بالصميم 
يقول فقلت حق زوجتي ليش ما نستغفر بنية الأنجاب 
يقول الشيخ وبعدين :::::::::::

---- قال ما تمينا شهر ألا وحنا نستغفر سرا وعلانيه ودومنا عليها مرارا 
يقول بعد الشهر ألا زوجتى حامل ورزقها الله بمولود 
جان يقوله الشيخ الحمد لله ألله عوضك خيرا 
قاله لحظة ما خلصت 
قالها شيخ شنو بعد 

قال يوم خلصت زوجتى من النفاس جان أقولها نبى نداوم على الأستغفار بنية الأنجاب حتى يرزقنا الله ولد أخر 
يقول وربي الرزاق ذو القوة المتين رزقنى الولد آخر

يقول الشيخ سبحان الله الحمد لله 
يقول لحظة يا شيخ ما خلصت القصة 
قلت حق زوجتى ودنا نستغفر الله بنية الأنجاب ودنا هالمرة ببنت ويقووووووووووووول داومنا على الأستغفار 
ويقول ألا زوجتي حامل والحين أهي معاي بالحرم وبنتنا معانا توها طالعه من الأربعين .



الحمد لله رب العالمين



أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يحرمك من الذرية الصالحة , وأن يهبك الذرية الصالحه ألي تبرج وتحسن أليك أنك الولي لذالك والقادر عليه .
