بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي أسكن عباده هذه الدار .. وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار .. وجعل الدار الآخرة هي دار القرار .. فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار .. ويرفق بعباده الأبرار في جميع الأقطار .. وسبق رحمته بعباده غضبه وهو الرحيم الغفار ..أحمده على نعمه الغزار ..وأشكره وفضله على من شكر مدرار ..وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار ..وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المختار ..الرسول المبعوث بالتبشير والإنذار صلى الله عليه وسلم .. صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والأبكار .. 
أما بعد : 
فهذه رسالة .. رسالة ..اليكم.  
ايها الاخوة والاخوات هذه قصتي نعم فانا   الامل الجديد فهذه قصتي واليكم سبب هدايتي  فقد كنت غارقة بالمعاصي  و كنت اتهاون بصلاتي   وكثيرة الغيبه عن الزميلات وبالمعلمات واسمع الاغاني واشاهد الافلام وخاصة الاجنبيه واحرص على ان لاتفوتني حلقه كما اعلم انا والمقصرون امثالي ان حلاقاتها اكثرمن 100 او 200 حلقه و احرص على حضور الحفلات للرقص والتعليق على الحاضرات وفي كل يوم وانا ازداد بعدا عن الله وربي سبحانه حليم رحيم فسبحان الله !! عندما وصلت للمرحله الثانويه ، كان هنالك بنات كليه ياتون ويتدربون على الشرح المهم في احد الايام جائت بنت الكليه وشرحت الدرس وتسال اثناء الحصه وانا كل مارفعت يدي اريد المشاركه ماتقومني ؟؟ انا زعلت وصرت ماابي اشارك خلاص ماهي مقومتني بكيفها _وانا يوم ارفع يدي مو عشان اشارك لا لا لكن عشان اوري المعلمه اللي حبيتها  باني شاطرة _  لأنها موجوده معنا لتقيم طريقة الشرح وغيره المهم في نهاية الحصه وضعت بنت الكليه لوح الفلين على الصبوره عشان تربط افكار الدرس ببعض وكان درس حديث ، وصارت تسال اسئله وانا حاطه يدي على خدي زعلانه عليها   وماخذيت شويه الا وهي تنادي وتقول   ياللي حاطه يدها على خدها قومي عالصبوره ووصلي الفكره بالحديث  والطالبه اللي قبلي حلت واعطتها هديه صغيره مغلفه  و كانت اخر فقره وسهل حلها وقلت في نفسي _هالحين بتعطيني هديه _ والله وصلت وحليت صح  وانتظرتها وماعطتني شيء !! ورحت لمكاني منكسره حزينه وقلت وش معنى انا ماعطتني ؟؟ المهم اول ماجلست إلا وهي وراي وبيدها هديه مغلفه وقدمتها لي بإبتسامه  وفرحت وخذيتها ، انتهت الحصه وعلى طول فتحت الهديه وتفاجأت كانها بسكويت بالضبط زي شكله ؟؟ لكن العجيب انه عليه صورة حصان ومعه علم اخضر مكتوب عليه لااله الا الله ؟ وقلت شنوا هذا انا اول مره اشوفه ؟
قالن لي : هذا شريط اسلامي ، خجلت من نفسي وخذيت الشريط ووضعته في الشنطه  بعد مارحت للبيت قلت  شنو هالشريط وبعدين انا اصلا ماسمع اشرطه زي كذا اللي اسمعه كله اغاني ورقص ! وراي مااشغله يالله ماعندي وجبات اليوم ؟، بعد العصر تذكرت الشريط وشغلته ولما شغلته والله وسمعت كلام وأحديث وآيات قرانيه واذ به يتحدث عن الجنه ونعيمها وماأعدا الله للمؤمنين والمؤمنات وماذا كان يعمل الصحابه من اجلها بل كانوا يضحون الارواح ان يبذلوها ؟؟ ويستشهدون في سبيل الله من اجلها وقفت انا بعدها وقلت انا وين من هالكلام  وانا ماستعديت واقول اذا كبرت وصارعمري 60 او 80 اتوب ؟؟ وكان طول الامل قد سيطر علي وماكان ببالي ان الموت يأتي فجأه لأني توني صغيره بعدها صحوت من غفلتي وقلت لازم اتوب، لازم اتوب ،لازم اتوب،والآن واعمل لدخول الجنة ؟  انا اصلا شنو قدمت لحياتي وش بتنفعني الافلام والفنانين والفننات مجلات الازياء والاغاني وكم مجله وزعت وكم شريط اغاني اهديت ؟ هل لمثلي ان يتوب ؟؟؟ ذرفت بعدها عيناي ندما على  مامضى واخذت الشريط وقلت من هذا الشيخ اللي اعرفه ان اغلب الاشرطه كاسلوب خطبة الجمعه ؟ المهم هذا الشيخ بل الدكتور هو (( محمد بن عبدالرحمن العريفي )) والشريط هو .( المشتاقون إلى الجنه ) وقلت معقوله في اشرطه زي كذا  وكان الشيخ جزاه الله خير الجزاء ببالي وسبحان الله كان قبل يومين اوثلاث برنامج اسمه في قصصهم عبرة في احدى القنوات الفضائيه في فترة الصباح   وكان ساعتها في شهر رمضان المبارك و كان نفس الصوت تماما بعد ذلك اتأكدت انه هو بارك الله فيه المهم بعدها بكم يوم ذهبنا الى السوق واشترينا كل مانريده واذا انا اسمع صوت قران من بعيد اتجهت الى مصدر الصوت واذا باصوت يقترب الى مكان يباع به اشرطه اسلاميه وكتب دينيه واناشيد ويسمى هذا المكان بالتسجيلات الاسلاميه _ واذا هو مصطلح جديد بحياتي _ لأني مااعرف الا الاستريو الاغاني  ودورت على اشرطه لذلك الشيخ ووجدت شريط ( إعترافات عاشق ) وشريط (دمعة تائب)   ‘ وآخر( بحر الحب) للشيخ ابراهيم الدويش ، والاخير ( قصص لاانساها ) للداعيه عبدالمحسن الاحمد  فاستمعت اليها واذا بالكلمات والاحاديث تشرح الصدور وكان بآخر شريط دمعة تائب انشوده رآآآئعه جدا انا احسبها اغنيه اسلاميه ولكن تبين لي مصطلح جديد ثاني الا وهو الانشاد فاخبرت صديقاتي بذلك واستمعن اليها وقلن انها جدا رائع وكانت احداهن عندها كم هائل من الاشرطه فطلبت منها كل الاشرطه اللي عندهها فاستمعت اليها وتأثرت بها كثيرا  وبدأت بالمحافظة على قرأة القرآن و الصلاة وبعض السسن كالسنن الرواتب وركعتي الضحى والوتر واذكار بعد الصلوات المفروضة والصباح والمساء فسبحان الله اشعر بارتياح وسعاده ولله الحمد والمنه بعدما كنت في ضيق ونكد، وبدأت بحضور بعض المحاضرات في مصلى المدرسة وتركت صديقاتي السابقات الاتي لايردن درب الهدايه والتوبه وتعرفت على أخوات في الله وأعانني على ذلك فأصبحت التقي بهن وقت الفسحة  فنصلي الضحى ونقرا القران الكريم وبعض القصص والأحاديث  ونظرت فيحجابي  فإذا أنا ارتدي بعباءة على الكتف ومطرزه ومكشوفة اليدين وغطاء شفاف فقررت أن أغيرها وأبدلتها بعباءة على الرأس ونقاب لايظهر إلا العينين ولبست القفاز فلا يرى مني شيء والعجب في ذلك اني اخيرا قد وجدت الحل الامثل لتجنب معاكسات الشباب في الاسواق وامام المدارس فالكل يحترمني ويوسعون لي الطرقات وكانني ملكه  فقد سمعت في شريط القابضات على الجمر (ان الشباب اذا رؤا الفتاة التي تلبس عباءة على كتفها فإنهم لا يحترمونها بل والله يقولوا أننا نتلاعب بها وإذا انتهينا منها ركلنا ها بأرجلنا واما المحتشمه التي تضع عباءتها على راسها فاننا نحترمها بل إذا رأينا  من يحاول ان يؤذها فإننا نتشاجر معه !!) نعم هم كذلك فاسئلوا مجرب واسئلوا طبيب ،بعد الهدايه بأيام بدأت التعليقات  فسخر مني البعض وقال : كأنك عجوز بهذه العبايه والبعض أطلق علي بل ومن الأقارب لقب المطوعة المتشددة  ، حزنت لذلك وشكوت حالي إلى معلمة الدين التي زادت أواصر المحبة الى ان أحببتها في الله فسبحان الله بدأت تستمع الي وشجعتني على فعل الخيرات جزاها الله خير الجزاء وقالت : لاعليك بل اذا أحدا قال لك ذلك فقولي له ربنا يزيدك ويهديك الحمد لله واعلمي ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أعلن الدعوة لدين الله لم يقولوا له أيها الصالح او أيها العابد لا لم يقولوا ذلك بل قالوا الساحر المجنون الكاهن ! عليه الصلاة والسلام فنحن لسنا أفضل منه فلابد من الصبر وعليك بقيام الليل ومناجاة الواحد الوهاب في الليل الكالح والناس نيام واحمدي الله عزوجل ان هداك واحسن اخلاقك فحسن الخلق اثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامه فاحفظي هذه الكلمات واسألي الله بها (اللهم حبب الي الايمان وزينه في قلبي وكره الي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين) انتهى كلامها جزاها الله خيرا، شجعتني تلك الكلمات وجعلتها نصب عيني وبعدها وأصبحت انتظر كل جديد من ما نزل في التسجيلات من أشرطة محاضرات وإنشاد بدلا من الأغاني والأفلام وعندما نجح أخي اشترى له ابي كمبيوتر  فكنت في السابق عندما اقرأ أي موضوع  في أي صفحة بها مواقع فإني أسجلها طبعا المجلات إسلاميه مثل ( مجلة حياة للفتيات والمتميزه وشهدالفتيات والاسره ) وشغلت الانترنت فسهل علي الحصول على كل ماأريد مع الحرص الشديد على عدم الاقتراب من مواقع الرذيله من المواقع التي زرتها ونالت اعجابي موقع (دليل سلطان سلطان للمواقع الاسلاميه)وهو www.sultan.org فمن خلاله وجدت مااريد وكذلك  موقع الاسلام اليوم www.islamtoday.net  الذي يشرف عليه الشيخ سلمان العوده و www.saaid.net   وكذلك موقع طريق التوبه  www.twbh.com  وطريق الايمان   www.emanway.com و مواقع الاناشيد مثل www.anashed.net   و    www.enshad.net الذان يصدران كل جديد من الاناشيد سواءاً بالعاميه او الفصحى اما موقع لها اون لاين النسائي www.lahaonline.com وموقع لكِ www.lakii.com الذي بهما جميع ماتحتاجه المرأه المسلمه و تغيرت حالي بل حتى مستوى دراستي اصبحت من المتفوقات ولله الحمد
واتمنى ان اكون في المستقبل داعية الى الهدايه والاستقامه في دين الله ان شاء الله
وهاأنا الان اقوم بتوزيع الاشرطه والمطويات لانه رب قليل خير من كثير اسال الله لي ولكم الثبات على الحق
 00وختاما 00
ايها الاخوة والاخوات و  من التهى بالملذات و يا من قد أغرق ببحر الذنوب والخطايا وقد وغره طول الامل اوصيكم ونفسي والمقصرين امثالي  بتقوى الله جل جلاله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فباب التوبة مفتوح وفضل الله يأتي ويروح
 
فالتوبة التوبه فعليكم بسبل الهدايه  فهي لاتاتي فجأةً بل يجب علينا الاجتهاد كي نحصل عليها قال تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) فالمرء يبحث عن الهدايه ويوفر سبل اتباعها  ، فالبعض يقول الله ما اراد هدايتي او اذا كان احد ابنائه على معصيه او نحوه لقال : الله يهديه !! ولكن اين هي السبل؟؟ فمثلاً لو ان رجلا حرم اولاده من مصروفهم وقال اذهبوا الله يرزقكم نعم الله الرازق ولكن اين بذل الاسباب ؟؟ فكذلك الهدايه يجب بذل اسبابها وذلك بصدق النيه والجزم على عدم الرجوع الى الذنوب والمعاصي و ترك الصحبه السيئه والبحث عن الصحبه الصالحه قال صلى الله عليه وسلم )المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل) وقال :( المرء مع من احب )  نعم فالاخلاء يومئذ عدو لبعض الا المتقين، ومن كان في بلدٍ اهلها ذو معاص فليهجرها (ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)0
فاسألوا الله الثبات على الدين والنجاة من الفتن  اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ..
احرصوا على ذكر الله تعالى في جميع أحوالكم  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً  .. واستشعروا مراقبته إن دعتكم النفس إلى معصيتة واعلموا أنه يراكم ويراقبكم اينما كنتم  ..
ومجمل القول : اجعلوا بينكم وبين ربكم عز وجلّ علاقة خفية .. من قيام ليل .. أو صيام .. أو صدقة سرّ .. أو دعوة ونصح للناس .. فإن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة ..

هذا ندائي فهل من مجيب ؟؟ 
اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد
اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد
اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم
اللهم لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق لايهدي لأحسنها الا أنت واصرف عنا سيئها الا أنت
اللهم حبب النا الايمان وزينه في قلوبنا  وكره النا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين
اللهم انا نسالك التقى والهدى والعفاف والغنى
اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اسأل الله ان يجعلنا ممن يسمعون القول ويتبعون احسنه 
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
آمين آمين
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
فلا يكن نصيبي منكم أقل من دعوة لي بظهر الغيب تستنزل بها الرحمات لي ولكم من أرحم الراحمين ..
هذا والله تعالى اجل واكرم واعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محبتكم في الله الامل الجديد
 e_000_h@khayma.net 


