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 2013-8-13بتاريخ " اليوم السابع"تم نشر هذا المقال فى موقع : مقدمة    

   
حب الوطن أكثر، فى ذاته لذاته هو شرك باهللا، ال مانع، لهذا أحترم شجاعة األستاذ مهدى عاكف 

، هكذا علمونى إخوانيا صبيا فى األربعينات، فما الوطن إال قطعة أرض، "طز فى مصر: "وهو يقول
أحب مصر ، ثم كبرت، وأمنت باهللا أكثر، ولم أستطع إال أن أحب اهللا و!!! يعمل من طينها األصنام

معا، وإن شككت فى مشروعية حب مصر أكثر من أى بلد من بالد اهللا لخلق اهللا، ثم نضجت أكثر، 
اهللا فعدت أعتب على    فإذا بى أكتشف أنه ال تناقض، وأن حب الوطن هو طريق إلى الناس إلى

  :ما كان   األستاذ عاكف، وأرفض قبح ما يتردد فى رابعة وغير رابعة، وأشفق على الصغار ، وإليكم
  :المرحلة األولى

قُْل ِإن كَان آباُؤكُم وَأبنَاُؤكُم وِإخْوانُكُم وَأزواجكُم وعشيرتُكُم وَأمواٌل          •
ه اقْتَرفْتُموها وتجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساكن تَرضونَها َأحب ِإلَيكُم من اللَّه ورسوِل

ينقالْفَاس مي الْقَودهال ي اللَّهو رِهبَِأم اللَّه يْأتتَّى يوا حصبفَتَر هبِيلي سف ادجِهو  
يا : خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم فى الناس فقال         •

وكيف : رأيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له أبو بك
اللهم إنا نعوذ بك من : قولوا: نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اهللا؟ قال
  .أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما ال نعلمه

  فاستعذت باهللا ، واستغفرته
  )بالفصحى   من شعرى(بعد ربع قرن : المرحلة الثانية 

   ، مهلال ،  مكبرا   جمعهم   تمايل   لما
  ، الوطن   أرضنا   حب فى 

   حكمتى،   خبايا   من وعيى    أفرغتُ
   : هاتفا نفسى    فأذبتُ

   ". الوطن   يحيا " 
  : المستهزئِِ   الساخر     الضلوع   بين   من   فأطلَّ

 هوحواجب ـُه    : ودندنتْ كلمات
ـُّـه   ولدته   من   لكلِّ "    " الوطن   مثل   ، وطن   أم

***  
  فخجلت من نفسى، وكتمت سرى

 ***  
  :بعد نصف قرن   المرحلة الثالية

  :شعرى بالعامية المصرية قائال   ثم صححنى
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   ، الناس   عيون   جوا   بابص   لما   دانا
   ، جنس   أيها   من   الناس

   . اهللا   لخلق   اهللا   بالد   كل     ف   باالقيها
   . سكات   كل   وف .. ،  كالم   كل   وف
   ..  عيونهم فى    الفرحه   الحزن ،  الرفض ،  الحب ،  األلم   شفت   واذا

   . "مصر "  باشوف يبقى 
   . جواي   بابص   لما   أكتر   وباشوفها
   ، للناس   حاجات   عملوا اللى    الحلوين   والناس
   !!  مصريين   كانوا

   ،    ناسه   همه   واحد   كل " 
ـِد   ربه   واحد   كل    ،  واح
   ،  بينا   حـر   واحد   كل

   " مصري يبقى 
   ، كلها   ديه   الدنيا هى  بتاعتى    مصر تبقى    
   تبني اللى    والحركة ،  الخـلـق   وكل ،  الغيب   وعد هيا    

  !!نحو ربى 
***  
  وبعد

   وال لإليمان به،الوطن ليس منافسا لحب اهللا
  الوطن هو قطعة من أرض اهللا ننطلق منها ونحن نحبها، إلى الناس، إليه، 

  لنحبه أكثر
  ال إله إال اهللا

  
 

*** ***  
 

 10 : ى تاسيسهــــــــافي ذكــــــر

  

   تكـــــــرم   ...شبكة العلوم النفسية العربية
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  :الطب النفسي 
  

  عدنان التكريتي  - صادق السامرائي   - محمد أحمد النابلسي   -  احمد عكاشة  - يحيى الرخاوي
  

  :علم النفس

  حمد عبد الخالقأ - قدري حفني - علي زيعور - فى حجازيمصط - عبد الستار ابراهيم 

 
 


