قصة زينها مع الله تزين 

في هذا اليوم الذي يعتبر بالنسبه لي يوم انولدت فيه من جديد لا تقولون لماذا لاني سوف اقول لكم السبب وبكل دقه وتفاصيل
النبي صلى الله عليه وسلم إلبردين وهي احدى الصلوات التي تدل على المنافقين كما ذكر في الاسلام وبعد ماصليتها انتابني شعور ايماني عظيم
كي اراجع بعض المعاملات الخاصه بمؤسستنا وبرفقتي احدى العاملين لدي وهو مصري الجنسيه وكان رجل متدين وذو اخلاق عاليه من ثم صليت
المعدات التي تتم صيانتها ومن بعد الظهر جلسنا إلى العصر كي ننجز العمل وبفضل من الله تم إنجاز العمل على اكمل وجه 
الصلاه لا تستغرق من وقتي الا عشر دقايق ولاكن الشيطان اغواني ولم اصلي هذه الصلاه استغرقت وقت الصلاه في الدوران في الحاره وذهبت إلى
إلى غسيل سيارت صديقنا الثالث الذي سوف ناخذه معنا لحين انتهاء غسيل سيارته طبعا ذهبنا فعلا الى المحطه ولاكن لم نصلي ويالها من فرصه 
ثم ذهبنا إلى احد المطاعم وتم الغداء ولله الحمد والمنه ومن ثم رجعنا إلى المحطه كي نتفقد السياره تفقدناها وودعنا صديقنا الثالث عند سيارته 
الشركات الكبرى كي نتفاوض على صفقه تجاريه ذهبنا إلى الشركه وذهب صديقي إلى بيته وانا إلى الشركه كي اتفاوض مع الشركه انا والموظف
إلى احدى المكاتب للخدمات العمل .. طبعا نتفاوض في الطريق اننا سوف نعمل ونعمل ونعمل كي نرتقي بمؤسستنا ولم نذكر صلاة المغرب
واحنا ذاهبين في الطريق ارتطمت سياره في الرصيف الايمن ورأيت بعيني شراار مندلع من السياره اثر ارتطامه بالرصيف هذه السياره 
انا من هول الموقف لم احاسب زادت سرعتي .. يالها من فاجعه انك ترا الموت امامك .. ستر الله علينا وابتعدنا عن السياره
وياللها من موقف لن انساه وسوف ارويه مادمت حي .. السؤال الذي يدور في مخيلتي .. لو متنا ؟ ونحن لم نصلي ومتخلفين عن الصلوات
يارب انت ارحم من امي علي .. فاحسن خاتمتي وخاتمت من يقرا هذه القصه ..
1- زينها مع الله تزين 
3- الموت مكتوب لو اردت الهروب
