السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اللهم صلي على محمد أبن عبد الله



عليه الصلاة والسلام وبعد



قصه من حيات البشرية 



كنت في ريعان شبابي وأحب السهر إلى أخر الليل وأنام النهار كامل


مثل كل شباب اليوم إلى من رحم الله ...



كان اليوم الخميس وأنا في إجازة أخر يوم كان الأربعاء وأخيرا خلصت الاختبارات



اليوم فله ورجه وناسه إلى أخر الليل نعيش اليوم في سعادة .



اليوم أبوي أشترى لي سيارة جديدة خليني أخرج مع أصحابي وأتمشى في الأسواق والبحر والمقاهي وأروح أشوف لي بنت تحبني وأحبها



وخلص يومي الأول الساعة 5.30 قبل صلاه الفجر بكم دقيقه


تعبان ودي أنام ولين أقوم أصلي الفجر الصلاة ملحوقة الدين يسر



والله غفور رحيم وراح يتوب علي وأنا مسلم أصلا داخل الجنة ما في مشكله يعني



وصحية الساعة 8.40 بعد صلاة العشاء


طفشان وماودي أتكلم مع أي إنسان أمي تدق علي الغرفة وش تبي الحين ها الإنسانة


لا إله إلا الله


نعم يمه وش تبي ....!


ياولدي حرام عليكـ لا صلاة ولا عباده من صلاة الفجر وأنت نايم



الله يهديكـ يا ولدي ويصلحكـ .. طيب طيب يا أمي خليني في حالي الحين



لا إله إلا الله



مالي خلق أتكلم مع أحد ..... أففففففف منكـ بس ! ! !


ويدق جوالي بعد ما تخرج أمي من الغرفة



ألو ياهلا بأغلى البشر هلا بكل عمري فديت ها الصوت الناعم ......



أبشري يا بعد قلبي مسافة السكة وأنا عندكـ أبشري والله مغير أنا أوصلكـ للسوق تأمري أمر أنتي وأنا معي أغلى منكـ في ها الكون فديتكـ والله



وأنا طالع .... أمي تناديني يا حبيبي أبيكـ توديني لبيت خالتكـ تعبانه ودي أروح أزورها



أمي والله أنا مشغول شوفي لكـ سيارة أجرى....

واحد من أصاحبي تعبان ودي أوديه للمستشفى مو قادر يتحمل الألم مسكين



مو مشكله يا حبيبي أجل روح حق صاحبكـ الله يخليه لكـ ..


براءة الأم وحنانها الزائد



وأخرج من المنزل وأنا متجه إلى حبيبة قلبي فديتها



وأشغل السيارة الجديدة وأشغل المسجل والصوت العالي


على أغنيه حلوه كانت أحلى من الدنيا


وأوصل للغالية وأشيلها من عند بيتها وأروح أنا وهي للسوق وأتمشى معها


وماسكه يدي عشان تحس بالأمان معي


وماشي مسرع والدنيا كلها مافيها أحد فرحان مثلي ....


وماشي بسرعة جنونية وماسكـ يد الغالية



وبدون شعور أو تركيز كان أخر شيء قدامي أشوفه في الدنيا سيارة كبيره قدامي



وحاولت أني أهدي السيارة مو قادر الصوت مرفوع جدا وأسوق باليسار


واليمين ماسكتاها الغالية



وكلها ثواني وأنا تحت السيارة ويتهشم كل شيء فينا



والسيارة الجديدة



الغالية ماتت على الفور بعد ما أنفصل نصفها عن النصف الأخر


وأنا كنت أحتضر حاولوا ناس يخرجوني من السيارة بس السيارة كانت



تشتعل نار نار نار..... نار الدنيا



واحد سامع له همس من صوته يقول


(قل)


لا إله إلا الله



وأنا مو قادر أقول ها الكلمة


قبل دقائق وأنا أقولها قدام أمي والحين مو قادر أقولها ؟؟؟



وأنا على ها التفكير أنتقل إلى



الحياة الخالدة



وأشوف النار تحرق جسدي في سيارتي الجديدة



وأنا مقيد من حراس لم أرى مثلهم في حياتي ..

ظلمات الآن في كل مكان لا أرى أنوار الشوارع ولا أنوار الدنيا كاملة

رائحتي كريه جدا


وتطفئ النار من السيارة



وأنتقل إلى المستشفى يحظر أهلي لكي تعرفون علي


أمي تقول مو ولدي.... ولدي أبيض البشرة ! ! !



وفي الأخير يتأكدون مني أنني أنا ولدهم العاصي لربه ولهم



وأنقل إلى القبر إلى الحساب إلى شديد العقاب


أنزل إلى قبري وأنا أصيح وأبكي ولا أحد يسمعني


حراس من كل مكان وفي كل موضع شبر



أريد أن أعود أصلي وأصوم أريد أهلي لا أريد أن أخش القبر



ومن أمامي وخلفي حراس يأمرون بأن أكون في داخل القبر



وأتذكر نداء يقول



خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (31) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (32) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ




جهنم وبأس المصير ...



لكل جبار متكبر لكل من أراد الدنيا وباع الآخرة



متى نتعلم الدروس من غيرنا متى نتعلم أن الدنيا دار فناء



ليس لنا فيها مكان.... مكان للعمل فقط ونحن في الشهوات والمنكرات



كثير من تابوا وبدل الله سيئاتهم حسنات



وكم من محافظ على دينه بدله بالمعاصي وأغضب الله منه




(ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله )


متى نتوب متى ؟؟ ألم نعلم أن الله أقرب إلينا من حبل الوريد



اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة 
