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تفقدوهم أن قبل تابعوهم  
  

  عبد الحافظ الخامري. د
  اليمن –علم النفس  

        hafed@hotmail.com 
     

 

  

  ...  تعولون ومن وبناتكم أوالدكم من وتقربوا..  اقتربوا

   خالطوهم

   شاركوهم

   تابعوهم

  

  ... !عليهم تتجسسون إنكم:  قالوا لو حتى

  

  ...الزائف الزمن هذا في  -يزعمون كما- نضجهم إلى تركنوا ال

  

  ...تداركه يمكن ما لتتداركوا=  التدريجي المتابعة تعب تجرعوا

  

  .. الهشة صحتكم أو أعماركم من تبقى ما تفقدكم بصدمات تتفاجئوا أن قبل وذلك

  

  : في تابعوهم

  

  .. العبادة دور وحتى النت، واستخدام والرفقة، والجامعة، والمدرسة، والدراسة، البيت،

  

  ...الفراغ أوقات يقضون كيف علموهم 

  

   تابعوهم ثم

  

  ...األصحاب وشلة األصدقاء يختارون كيف علموهم

  

  ) ساحب فالصاحب( تابعوهم ثم

  همصالت أوقات على احرصوا

  

  استياقظهم أوقات على احرصوا

  ...ولهم لكم فوائد الخواتيم ففي عليكم حرج وال لهم ذلك حددوا البيت إلى عودتهم أوقات وعلى

 

 من وتقربوا..  اقتربوا

 ومن وبناتكم أوالدكم

...  تعولون

 خالطوهم

 شاركوهم

  تابعوهم

  
 

  

 المتابعة تعب تجرعوا

 ما لتتداركوا=  التدريجي

  ...تداركه يمكن

 تتفاجئوا أن قبل وذلك

 تبقى ما تفقدكم بصدمات

 صحتكم أو أعماركم من

  .. الهشة

 

  

  

 أوقات على احرصوا

  استياقظهم

 إلى عودتهم أوقات وعلى

 وال لهم ذلك حددوا البيت

 الخواتيم ففي عليكم حرج

  ...ولهم لكم فوائد

  

  
 



  

  )تهاون ودون بانضباط ولكن بمرونة... (األوقات تلكم في فعلوا ماذا..  سلوهم

  

 آثارها أن واألدهى بل. . النشء تربية بغرض تفي ال اليوم إعالم ووسائل ثقافة معطيات أن ذلك

   سلبية

  

 يدرِك ال قد لزمن إلعداده... ( ألجله قسوة بل يربي من على قسوة ليست المربي ومتابعة وحرص

  )أبعاده

  

 فيصدمك ونفسك نفسه يمنيها أمنية من خيرا - يزعم كما- اليوم قليال ضايقه..  تابعه..  حثه

  ...انصح إياك اهللا وحق فإني متأخرا وتضليلها زيفها اكتشاف

  

 نوع هو عليه تضغط بأنك يشعر ال حتى الحرية من مساحة إعطاءه على واالعتماد التراكن أن ذلك

  ..! وله لك الذاتي التخدير من

  

  ..!!حتما ويقدره ذلك سيفهم النفسي والعالج اإلرشاد مراكز في الناس مشاكل على يطلع ومن
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 المربي ومتابعة وحرص

 يربي من على قسوة ليست

 إلعداده... ( ألجله قسوة بل

  )أبعاده يدرِك ال قد لزمن

  

  

  

  

 الناس مشاكل على يطلع ومن

 والعالج اإلرشاد مراكز في

 ويقدره ذلك سيفهم النفسي

  ..!!حتما

  

  

  

 
  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocKhamiryCultPsy48.pdf 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 ع العلميالموق
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

  " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ

 الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب

  الكتاب  تحميل
 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf 
  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 

***  ***   ***  

 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني
yfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3http://www.arabps  

  

http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocKhamiryCultPsy48.pdf

