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 :مقدمة

 !استمرارا لنشرة أمس
 
 
 
 
 
 
 

)954( 

 أنت مسئول عن تسليم أمانة ما جمعت،

 .لمن لم تعده، بقدرٍ كاف لحملها ألصحابها بعدك

)955( 

ـُخرجون   وهم   أوالدك   رأيت   لو إنما تفعل ذلك من أجلهم،    اآلخرين   بسرقتك   أنك تدعى  إذْ    ألسنتهم   ي
 . نفسك   خداع   عن   لكففت 

)956( 

 الطفل الذى يشرق من داخلك ليس هو الطفل الذى بررت به جشعك،

ـُُل به نموك دون أن تكون طفال  لكنه الطفل الذى يكم

)957( 

 تحمل أطفالك مسئولية أخطائك وأنت تزعم تأمينهم،   ال

 .طائرك فى عنقك انت وليس فى أعناقهم

)958( 

 سمكة،    أصلهن   أن   ينسين   لم   األمهات بعض   أن   يبدو

 .ألم يئن األوان أن يكففن عن التهام الصغار

)959( 

ـْ   حنان“   من   الحديث   العصر   أطفال معظم   حرم  ،“عالمـن

 ،“الترعرع   حرية“   شعار   تحت 

 .“الضياع   رخاوة ”  النتيجة   فكانت  

)960( 

 األطفال،   رعاية   عن   حديثا    سمعت   كلما

 
 
 
 
 
 
 

تحمل أطفالك مسئولية    ال
 أخطائك وأنت تزعم تأمينهم،
طائرك فى عنقك انت وليس 
 فى أعناقهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العصر   أطفال معظم   حرم
  حنان“   من   الحديث 

ـْع   ،“المـن
 ،“الترعرع   حرية“   شعار   تحت 

  رخاوة ”  النتيجة   فكانت  
 .“لضياعا 

 
 
 
 
 
 
 



 األطفال،   وحماية 

 األطفال،   وتربية 

  . عمانا   من   عليهم   أشفقت 

)961( 

 ال تكذب على نفسك

ـِّم   أن   فمن المستحيل   . أنت   تتقنها   ال   لغة   الطفل   تعلـ
  

 
 
 
 ال تكذب على نفسك

ـِّم   أن   فمن المستحيل   تعلـ
 أنت   تتقنها   ال   لغة   الطفل 

 
 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120318.pdf  

 
***   ***  ***   

 وم النفسية العربيةشبكة العل
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
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 
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