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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا اعتذر ادا كانت طريقة كتابتى للموضوع بأسلوب غير جيد لانى ليس معى الكتاب الان 
هذا الموضوع يبين نهاية شباب عصر الاغانى والالحان والمعازف الشباب الذين لم يصغوا الى كلام الله ورسوله فقد كان رجل يحكى للشيخ العريفى على منظر مؤثر قد راه فانا الان ساحكى لكم بلسان هذا الرجل
اولا قال يا شيخ انى وانا قادم الى محاضرتك اليوم رايت حادث سياره هو لم يكن اول حادث اراه ولكنه اول حادث يؤلمنى بهذه الدرجه فقد كان معى ابنى الذى يبلغ من العمر 11 سنه فبينما نحن نسير بالسياره ازاى راينا شباب يقودون سيارتهم بجنون ويتقلبون بها فى نواحى الطريق دون مراعه لاحد وفجاه انقلبت بهم السياره فنزلت انا وولدى لارى ما حدث للذين كانو داخل هذه السياره فوجدت شابين قد قذفوا من السياره بعد انقلابها احدهم زهبت اليه ورايت وجهه فى التراب فحاولت ان اقلبه فوجدت وجهه قد ملئ بالتراب وقد تقطع وجهه ولم استطيع ان اميز شئ من وجهه الا بعض شعيرات شاربه فتركته وتوجهت للاخر لانقذه فوجدت راسه هو الاخر فى التراب فعندما قلبته وجدت ان راسه قد فتح وقد خرج مخه منها فلم استطع الحراك بعدما رايت هذا المنظر وعندما افقت من صدمة هذا المنظر نظرت لابنى فازا به ينظر لى الرجل ولا يستطيع الحركه فتوجهت اليه وحاولت ان اغض بصره عن هذا المنظر المخيف فادخلته السياره وذهبت الى الشابين لارى اذا كان هناك ماتبقى لمعرفة هويتهم فلم ارى غير السجائر والنقود والموبيلات وازا بى ارى شريط كاسيت بجانب راس الشاب الذى قد خرج مخه من راسه يبعد عنه بشبر تقريبا واذا بقطعه من مخ الشاب على هذا الشريط فأخذت الشريط وزالت ماعليه من قطعة المخ فوجدتها قد غطت اسم الشريط " اغنى فى حبك " فقلت لا حول ولا قوة الا بالله ما حال هذين الشابين بعد موتهما افى الجنة هم ام فى النار سبحان الله ثم بدأ الناس يأ تون ويتجمعون حولنا ولكنى لم اقل لشئ عن ما رايته وانطلقت انا وابنى بالسياره بعدما نقل الناس هاذين الشابين الى المستشفى فلا حول ولا قوة الا بالله 
دعوتى ونصيحتى لكل من يستمع الاغانى ويعتقد انها تسكن القلوب نصيحتى لمن يستمع الاغانى ولعله لا يقرا القران الا مره او مرتين فى الشهر ان كان فاعلا ان يتوب الا الله قبل ان ياتى اجله والله اعلم 
وفى الختام ارجو ان اكون قد وفقت فى كتابة هذا الموضوع باسلوب يعبر عن القصه وما فيها من احزان واهوال وان كانت الاخرى فحسبى انى حاولت
وجزاكم الله خيرا

 

 

~~~ تعليق المشرفه ~~~

 

هانــــوا  عليه فعصوه ...... ولو عزوا عليه لعصمهم .... واذا هان العبد على الله لم يكرمه احد 

 

 ومن يهن الله فما له من مكرم 

 

نسأل الله حسن الخاتمــــــــه

 

يقول الله تبارك وتعالى  إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا 

 

فتقى الله أخى فى سمعـــك ...... فى بصرك ........ فى جوارحك 

 

وأعلم أنك موقوف بين يدى الله ومسؤل ..... فهل اعتدت للسؤال 

 

جوابا ؟؟؟؟

 

فأقلع أخى من الان  .... وجدد نيتك ...... واعقد عزمك 

 

على تعمير حياتك بطاعه الله ،،،

 

نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا خاشعه ... وان يرزقنا حسن الخاتمه 

 

حياكى الله أختاه وبياكى ...... وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكى

بوركت يمناكى ..... وجعله الله فى ميزان الحسنات 

 

أختكم بالله المشرفه
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