                                        بسم الله الرحمن الرحيم

حأحدثكم اليوم عن موضوع حلو وأرجو من كل من يقرأه ينفذه ..

حأحكيلكم قصص حصلت لناس أنا شخصيا أعرفهم .

في وحدة من أقربائي مات ولدها وعمرو متعدى 10 سنوات و يوم مات توكلت وأحتسبت أمرها لله صح أنها حزنت و بكيت كثير بس ما تسخطت و ...
المهم يوم نامت شافت في المنام أن ولدها ملفوف بكوفلة بيضاء وكان مبتسم و سعيد و يقلها ماما ترى أنا مبسوط .   
شفتو أن من يصبر ويحتسب يسعدو الله و يرسلو حاجة تفرح قلبو . لو مو في الدنيا ينالها في الأخرة .إنشاء الله .....

وفي قصة ثانية كمان : أنو في واحد شاف ورقة مكتوب فيها إسم الله تعالى ومرمية بين أرجل الناس والناس يدوسو عليها وهم مايدرون ولا أنتبهو عليها .
وعلطول أخذ الورقة وكانت مليانة غبار أزال الغبار عنها وحطها فوق مكان عالي (فوق  مكتبة ).
وراح نام وفي المنام شاف شخص يقولو : أعلى الله مكانتك يوم القيامة كما أعليت مكانه .



شفتو بس:: أعلى الله مكانته بس مجرد أخذ ورقة مكتوب فيها إسمه تعالى ورفعها في مكان عالي .
يعني نسوي شيء مايتعب و لايستاهل يكون حسن . نأخذ علي أجر .


ليش طيب مانغتنم الفرصة مدمننا عايشين في الدنيا نسوي أعمال خير علشان نلاقي أعمالنا الحلوة كلها في الأخرة أحنى ماندري متى تقوم القيامة ولا ندري متى يجي ملك الموت يخطف أرواحنا .
علشان كذا أحسن شيء نسوي أننا نداوم على الأعمال الصالحة ونستعد للموت وسكراته في أي لحظة .
لأن الانسان يوم يجي ملك الموت يسحب روحه يقول الإنسان أنا إش سويت في هذه الدنيا و يسترجع أعماله 
ويندم ندم......
ويقول لله : يا الله أمهلني فرصة لو سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو حتى دقيقة أعبدك فيها .
لكن الله سبحانه و تعالى  يرفض ويقول : ماذا كنت تفعل طيلت هذه الأيام والسنين .
لقد أمهلنا الله هذه الأيام والسنين لعبادته لاكن ماذا يفعل الناس في هذه الدنيا ؟؟؟؟
لماذا خلقنا الله ؟؟؟
للهو و اللعب و المرح فقط ..
لا يجب أن تتذكر أن هناك يوم سيأتي لا محالة يوم لا ريب فيه يوم ليس كأي يوم .





وهو يوم القيامة ..





أأأأأه ياحسرتي. ماذا فعلت في تلك الدنيا التي إنتهت الآن .






لامجال الأن للرجوع .




هذا ماسيقوله الكافر وضعيف الإيمان يوم القيامة .





أخواني أخواتي إني والله أحبكم في الله وأخاف عليكم من نار لا تستحملها النفس البشرية .
لذالك أنصحكم لوجه الله إنتبهو على أعمالكم و بادرو بالطاعات قبل فوات الأوان .
وأعلم أن كل شيء تعمله يكتب إن كان خيرا في يمينك و إن كان شرا في يسارك .

مابال هذا الكتاب لايفارق كبيرة ولا صغيرة إلا و أحصاها.
هذا ماسيقولو الكافر عند إستلامهم الكتاب .



وماهي الأعمال التي نستثقلها.
الصلاة عماد الدين وهي عبارة عن خمس صلوات معوفة
وباقي أركان الاسلام البسيطة .






  يمكنك كسب مليين الحسنات حتى وأنت تعمل على الكمبيوتر الأن .؟؟؟؟؟  كيف ؟؟؟؟





                                  الأذكار 



       إستغفر الله                                  الحمد لله                              سبحان الله 




    لا إله إلا الله                                    الشكر لله 















ولا تنسى أن الحسنة تتضاعف إلى عشر و العشر إلا سبع مئة ضعف ..







لماذا لا نغتنم هذا  الوقت وهذه الفرصة .










ولا تنسى أيضا أنك ستسأل أمام الله عن هذا الوقت الضائع عن كل ثانية ماذا كنت تفعلل فيها ؟؟






هل جهزت لهذه الأسئلة قبل أن تفعلها .







الجواب واضح ..







أما الأن وقبل الختام أدعو الله وتوب عما فعلت من ذنوب ومعاصي تغضب الرب .وأبدأ صفحة جديدة في هذة الدنيا المحدودة التي قربت نهايتها وبني مستقبلك في الأخرة و لتكن في الجنة وبعدها عش فيها بلا إنقطاع ولا   نهاية .   وتذكر أن الدنيا عبارة عن ممر والأخرة مقر

ولاتنسى أذكر الله الآن و أنت تعمل على الكمبيوتر الأن .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .

أختكم : رغد


