    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ***** 
 
بحكيكم قصتي وانا في اشد الحاجة الى دعاكم انا فتاة سعودية ابلغ من العمر 22 سنة لست على قدر من الجمال الخارجي لكن افوق جمالن بجمالي الداخلي مات ابي في التاسعة من عمري وكنت فرحة كنت افكر بان الدنيا كلها لعب كنت اقول الان مات ابي استطيع ان العب وامرح ولا احد يستطيع ان يقولي لا فاااة والله اتمنى ان يرجع ابي واعطية من حياتي هنا بدت قصتي فبداء اخوتي الشباب يكبرون وكان كل واحد منهم يريد ان يفرض شخصيتة علينا بما اننا فتيات لاحول لنا ولاقوة فكنت اشتكي لامي فكانت تقول هذا اخاكي واعرف  بمصلحتكي فكنت اكرة عمري من تسلطهم علي وبما انني لست على ذلك القدر من الجمال كنت اقول لن اتزوج ابدا فكنت اااة ليتني لم افعلها ولاكن لاينفع الندم وبتفكير طفولي وببراءة تامة كنت افعل وابنت خالتي الجنس ببعض فكنا نستمتع ولانعرف ماذا ينتضرنا فكنت اكبر وهي تكبر الى ان عرفنا انة حرام وانة لايفعل هذا الشي الا مع الزوج واننا الان لسنا  فتيات ولانصلح للزواج وبرغم كل ضروفنا القاسية والفقر والجوع تزوجو اخواتي والان لم يبقى سوا انا واختي الصغرى فلم يكفني مافعلتة بل اريد ارجاع ثقتي بنفسي فكنت اتبرج واذهب للسوق لا لفت نضر الشباب فوالله والذي نفسي بيدة لم اخذ رقم احدهم ابد انما اشباع رغبتي بننا جميلة فقط وبعدها بدت ادخل الدردشات والشات الصوتي وتعرفت على شباب كثير ولاكن لم اتحدث معهم بالهاتف انما بالمسنجر فقط ففي يوم  وانا بين الحديث بلد ردشة مع احد الالفتيات دخل عيلنا شاب وبدى بالحديث معنا اعجبني اسلوبة فذهبت معه للخاص اي نتحدث على انفرد فاخذ كلن منا ايميل الاخر وبدنا بالتعرف عبر المسنجر الى الهاتف  وبدت امل منة  ولم يكن فارس احلامي ورجعت للدردشات وتعرفت على شاب اخر وفعلت نفس الشيء فكنت احبة ولازلت احبة وكنت ارفع صوتي على امي وكنت قد حاولت الانتحار وكانت الدنيا بالنسبة لي قبر موحوش الى ان كنت اتصفح اليتيوب ووجدت مقطع عن صوت اهل  النار فوالله لم استطيع ان امسك نفسي احسست ببرودة وبقشعريرة وشعور لا اعرف ماهو وقفت لحظة لتفكير وارجعت كل ماكنت افعلة فقلت في نفسي ماذا فعلت لاخرتي .. لاشي الحمدلله الذي هداني قبل فوات الاوان انا الان لاترك الصلاة والحمدلله اقرى القران وتركت الاغاني والمحرمات ودخول الشات وغيرها من الامور التافة التي لم اجد فيها طعم الساعدة التي وجدتها بالصلاة نعم والله لم اجدها كما وجدتها الان فان الان اريد ان البس عبايت على الراس واريد ان  ادخل تحفيظ القران واريد اخرتي لانني في لحظة ساموت سوى قضاء وقدر او من اهلي لانني في لحظة ساتزوج وسيكشف امري ولا ادري ماذ افعل سوى الدعاء لله بالمغفرة فيا اخي  ( اختي ) سالتكم بالله الذي يدخل ويراء قصتي ان يدعيلي في جوف الليل بان يثبتني الله على مانا عليها الان وان يرزقني بوضيفت تغنيني عن كل شي وانا يستر الله علي وعلى مفعلت وان يزوجني برجل يتفهم قصتي وببناا شريفة لم يمسسني ولد قط ولكن جنون طفولة وبراءة لم اكن اعلم شي 
 
( ااني لم اترك الشاب الذي احببتة واريد ان يتوب معاي ويتزوجني ويغفرالله لنا ذنوبا )..
 
 اشكركم على استماع قصتي واسفة على الاطالة 
 
( سبحان الله وبحمدة _ سبحان الله العضيم )..    
