ســبــحــان الله وبحـمـده سـبـحـان الله العـظـيم..




لا إله إلى الله ...الله أكبر..




يــــارب أغـــفــــرلـــي مافات..




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





اللهم صلي على محمد وعلى أهله وزوجاته وصحبه والتابعين





كان يوم عادي مثل يومي الماضي ...





أخرج من البيت إلى المسجد لصلاة الفجر وأعود إلى بيتي أنام قليل





ثم أذهب إلى عملي وأعود وقت الظهيرة من كل يوم





أصلي الظهر في المسجد ثم أذهب إلى البيت 





أقرأ القرآن الكريم حتى أشعر بنعاس قليل ثم لا أشعر إلى وأنا نائم إلى صلاة العصر





ولأكن اليوم لم أصحوا للصلاة مع الجماعة في المسجد





أشعر أن شيء ثقيل في جسدي لا أستطيع الحركة 




فقط أرى من حولي وأرى أشياء لم أكن أراها في يومي الماضي





أأنا أحلم أأنا أحلم





سؤال يدور في راسي ....! آآآهـ من هذا الإنسان .... يرقد على فراشي؟





يا أنت من أنت ؟ لا يجيب يا رجل من أنت وكيف لكـ أن تنام على فراشي




بل من سمح لكـ أن تدخل بيتي بدون أذني ألا تستحي من نفسكـ يا رجل




ولا جواب منه .......





أشعر ببرد شديد أشعر بحاله غريبة في داخلي لا أدري ماهية ولا أعلم كيف هي





لا بد أن أصحو من نومي الآن وأصلي العصر في جماعه مع المسلمين





لا أستطيع لا أستطيع ياربي كيف حصل معي كل هذا





أود أن أتحرك ولو قليل أريد أن أرى من هذا الشخص الراقد على فراشي





آآآهـ الحمد لله دخل أخي الصغير من أين جاء هذا الإنسان هنا ومن سمح له بالنوم على فراشي ؟؟؟





بسم لله الرحمن الرحيم 





أخي لا يسمعني والغريب انه يوقظ النائم على فراشي






ويناديه باسمي . ! ! ! ! .





أجل يناديه باسمي الآن عرفت من أنا .. أنا روح الآن بلا جسد





يارب لكـ الحمد لكـ الحمد





كنت أسمع الآغاني قبل عام




كنت أزني قبل عام




كنت لا أصلي قبل عام




كنت أشرب الخمر قبل عام




كنت أكذب قبل عام




كنت لا أصوم قبل عام





الحمد لله الحمد لله لقد هداني الله قبل دخول عامي هذا 





عام كامل وأنا أصلي وأصوم وأستغفر الله من كل الذنوب و المعاصي





هنا أشكر الله على التوبة دخل جميع أهلي إلي من صياح أخي وهو ينادي





أخي لا يتحرك قلبه لا يدق ولا يتنفس





دخل أولا أبي غرفتي وينظر إلي ويقول أبني مبتسم أبني يضحكـ





أمي ترتمي على حطني وتبكي وأنا أقول لها أماه لا تبكي



أنا هنا أمامكـ أنظري إلي





وزاد البكاء. الكل يبكي وأنا أضحكـ مبتسم مسرور



من جسدي الراقد البارد المنور الأبيض مثل الثلج





دخل الجيران إلينا والناس كثير من حولي





آآآآآهـ لقد رأيت يدي أصبعي مرفوع على التشهد





الحمد لله كم كنت أدعي ربي كل يوم في صلاة الوتر من أخر الليل





أن تجعل أخر كلامي




لا إله إلى الله محمد رسول الله





حقق ربي ما أريد حقق ربي ما أريد





لقد نطقتها نطقت الشهادة قبل موتي كنت أدعوكـ ربي دائما





أن أموت على الشهادة





لا يخلف الله وعده من تمنى الموت على شيء وجده




وأنا وجدت ما أدري جاء وقت صلاه المغرب




جاء الكفن وجاء الطيب




غسلوني وطيبوني وأنا أنظر إلى جسدي الطاهر




سبحان الله أصبعي لم ينظم مع الباقية مثل ماهو مرفوع لله




سوف أدخل قبري وأنا رافع أصبعي لله




جاء جميع أهلي وأصدقائي إلي من أجل النظر أخر نظره إلي في الدنيا




وأنا سوف أذهب إلى العالم الخالد إلى الخلود




ويجتمع علي أناس ينزلوني إلى قبري






الأن فرش التراب يضمني





ما شاء الله من هذا الرجل من أنت أيها الوسيم لم أرى جميل مثلكـ في حياتي





أنت تقف على راسي وأنا أنزل إلى القبر أتريد النزول معي





هل سوف تدفن معي أنت أيها الرجل الوسيم




من أنت؟؟؟؟




وإذا هم قادمون إلي منكر ونكير لسؤالي ولأكن الرجل الوسيم





يضمني بقوه لا يريد أن يتركني وأنا مسرور منه جدا





ويحاول منكر ونكير أن يفصلان عني الرجل الوسيم ولا يريد أن يبتعد عني





وهو يقول هو رفيقي هو صديقي





ويقول إذا كنتم معينينَّن لسؤالهِ, فأعمَلوا بما تؤمرونَ.



أما أنا فلا أَستطيعُ تَرْكه حتى أدخلهْ إلى الجنةِ




ويتحول الرجل الوسيم إلى رفيقي ويَقُولُ




أَنا القرآن الذيّ كُنْتَ تَقْرأُه بصوتٍ عالي أحياناً وبصوت خفيض





أحياناً أخرى. لا تقلق فبعد سؤال مُنكرٍونكير لا حزن بعد اليوم




الحمد لله بعد السؤال لم أذق الحزن ولا الخوف والهم




أنا أرى مالا ترون أنتم .. أرى نعيم[color=darkred] سرور أرى جنه فيها[/color]



مالا عين رأت ولا [color=darkred]أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر [/color]




___________________________





متى نكون قريبون من الله متى نتركـ الأغاني والمنكرات والمحرمات





متى نتوب إلى الخالق متى نستقيم متى نصلي متى نصوم





التوبة التوبة أول طريق الحق أول طريق الهدايا 





كم من ناس كثير ماتوا وهم يسمعون الأغاني وهم في سكر وهم في حرام





يارب نستغفركـ من جميع الذنوب و المعاصي ونتوب إليكـ





يارب أغفر لنا ماكان منا يارب خلقتنا مسلمين أمتنا مؤمنين
