قبل ثلاث او اربع سنوات..
حدثت هذه القصة مع ذلك الشيخ!!

اعذروني عن كل خطأ تجدونه في الأسلوب..  

 



[color=#000033]عرفته شيخ وقور عظيم .. يقصده من عرفه ويأتى إليه كل من سمع به ..
بابه مفتوح ولا يغلق..بل إن إغلاق بابه
جريمة بحق البشرية.
لأمور كثيرة..
بدأت أتردد عليه ..وكنت ارى الناس افواج..
وامواج من البشر لا تنتهي 
و ازديادهم مستمر.
لا يرد أحد..و لا يعتذر لأحد ..
ويالله العجب!!
قدرته على تلبية حاجات الناس وطلباتهم
عجيبه!! ومبهرة 
احيانا اقول :يستخدم الجن !!
او يستعين بهم!!

الشاهد/
كنت او أغلب الاوقات آتي إليه ..

ومع كثرة التردد عليه..

بدأت انا عن طريقه تلبية حاجات من يعنيني أمرهم ولا يستطيعون الوصول إليه.. 
من يأتيني ولا يعنيني أمره أكتفي بأن أشير عليهم بالذهاب إليه.. ..

مرت الأيام .. 
والشهور ..
لا انقطع عن زيارته..

(و سبحان الله)
همته تزداد..

اعداد هائله من الخلق ..
من مختلف الأجناس 
و كافة المستويات

إنتشر..وذاع صيته..
في الصحف.. الجرايد ..والمجلات ..
وفي منتديات الإنترنت ..
كل وسائل الإعلام.. 



وسبحان الله..!!
من طبيعة الناس جميعا انهم يحبون 
أن يأخذو ..
ولكن
القليل منهم يعطي او يرد المعروف..

لماذا الناس بهذا الجحود والنكران ?!!
كنت أتسأل في نفسي؟

على الأقل..بدل من أن ينادوه بإسمه مجرد ..
ينادونه بـلقب (الشيخ)
ألا يستحقه؟!!
لقب خلق لمثله..

(بوجهة نظر كل منصف)


 

قرار 

:

الناس لم تعد تعرف حق او واجب ..
فكيف تميز بين الشيخ الكريم الذي يجب احترامه..

او الصعلوك الوضيع الذي يظن أن الشيخة 
بلبس العباءه -البشت- ..

الشيخه..تغتصب ..الآن!! 
المعنى..
لبس العباءه و البشت لا تصنع شيخ !!




لذلك

:

قررت ألا اذكر إسمه
إلا مسبوق بكلمة (الشيخ..)
 

-------------------- ------------------- ---------------- 



نسيت أن اخبركم بأن..
الشيخ يملك من المال ما يرفع او يخفض اي بورصة في اي دولة 
( ملياردير)...



و مررررت 
الأيام...
وتعود الأهل وقبلهم الاصحاب وتعودت انا معهم ..
عند ذكر اسمه دائما ..(الشيخ ..)
الصفه طابقت الموصوف..


---------------------على هذه الحال سارت الاحوال -------------------

كان اخي (ضيف الله) 
كان يلح علي بأن استفيد من خدمات الشيخ بقدر ماستطيع؟!!
و كنت ارفض .

وكلما ازداد رفضي..!!
ازداد إصراره !!!

إلى أن كان ذلك اليوم الذي اتصل بي 


 

ودار هذا الحوار : 

....
قال لي :ياخي ترى الناس طوابير يسجلون اساميهم عند الشيخ ..
و يطلعون من عنده مالكين وكل واحد يملك بالإسم ..
ترى إمبراطورية الشيخ إسم معروف ..
أقل شيء احجز بإسمك .. .!!
قلت له: بغضب وعصبيه اي إسم..بالقوه..
إحجز عنده ..
للمره الألف..اقول لك :لا!!
و لا عاد تفتح هذا الموضوع أبدا!!ً

مع السلامه... 

واغلقت الخط في وجه !!


كان موقف ..

صعب ..
خصوصا اننا نلتقي في السنه حسنه.

مع الوقت نسيت الموقف

ولكن.. 
اسلوب اخي ضيف الله تغيرر وتبدل !!..



مرررررت الايااااام ..
ورررااااحت السنين.. 




تزوج أخي 
ورزق 

بـ(عدنان) 



إنتقل-ابوعدنان- إلى إحدى المناطق البعيده.
ولم نعد نلتقي إلا في العطلة الصيفية 

عند ما نجتمع..
كان الحديث عن الذكريات اوعن المشاريع التجارية إلى خسائر الأسهم ... 
عن كل شيء...
ولكن ؟؟!!!

لم يعد يذكر..
اي شيء عن الشيخ.. !!!


بقي بيننا
الأتصال الهاتفي شبه مستمر ..

و كنت اتعمد ان اذكر إسم (الشيخ)
كان يكتفي بتعليق بسيط..
ثم ينتقل إلى موضوع...
او اي حديث آخر.. 

--------------------------------------------------------------------------------


 

في أحد الأيااام..
إتصل بي ..  



قبل ان ينهي المكالمة ..
قال: ارسلت لك من الأشياء التي تعجبك..هل وصلتك؟
قلت:لا أدري.
قال:ستجدها وتعجبك.
مع السلامة..
إلى اللقاء
و إنتهت المكالمة..

وبالفعل ذهبت ووجدت الرسالة ..
التي حوت كثير من الأشياء


 

ولكن 
.. 

الأعجب والأغرب..
العنوان الذي ارسل منه اخي ؟؟!!

كان .. 

(إسم إمبراطورية الشيخ ..)
هو العنوان المرسل منه ؟ !!
رميت كل شيء بيدي 
وبسرررعة إتصلت فيه:

[/color]

 

آلــو. 


  

بسررررعة قل لي.. 









كيف؟!!














اقدر أسجل في بريد 
 


([color=#cc0000]الشيخ قوقل)؟؟!! 





هذه هي قصتي مع الشــيخ

Google 

[/color]
