
mu h am e d i s h a q
محمد إسحاق

تغريدة مميزة تبعث على20
السعادة والطمأنينة

من حساب الدكتور
عاصم العقيل



m u h am e d i s h a q

الكل يبحث عن السعادة والطمأنينة
في حياته، ومن األشخاص الذي تبعث
كلماتهم على الطمأنينة والسعادة
وتدفع اإلنسان للمزيد من العمل
الدكتور الفاضل عاصم العقيل وفقه

هللا عبر حسابه المميز في تويتر.
وقد صممت 20 تغريدة مميزة من
حسابه بشكل يسهل طباعتها
وتعليقها أو نشرها رقميًا لما فيها من
معان جميلة ومفاهيم معينة على
الحياة السعيدة، وهللا أسأل أن يكتب
التوفيق للدكتور  عاصم العقيل
وأشكره جزيل الشكر على ما يقدم

وينشر من وعي إيجابي في المجتمع.

محمد إسحاق



  ماذا تنتظر؟
مادامت صحتك جيدة ولديك
بعض الوقت، قم وبادر
بإسعاد نفسك، فكل ما
تعمله من دراسة وعمل
وعالقات هي أساسًا ألن

تجعلك سعيدًا..
وال تعلق نفسك بالماضي
فلن تستطيع تغييره، وال
تبالغ بالتفكير بالمستقبل
فلن تعلمه حتى لو كنت أذكى
البشر، ركز على حاضرك

وعيش لحظتك..
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ال توجد فترة من العمر
مخصصة لصناعة سعادتك،
أو وقت محدد ألن ترتاح، إن
الحياة مليئة بالهموم
والمشاكل والصعوبات،
تزيد أو تنقص، هكذا هي
فتقبلها، فال تتوقف عن
صناعة ابتسامتك يوما، وال
تتردد في أخذ وقت لترتاح
قليال من الهموم، لذا ال
تسمح ألحد أن يصادر حقك

كإنسان..
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المتميز يعمل طويال وربما
ال يرى نتائجه حاال، يبذل
جهدًا كبيرا ويصبر وربما
تأتيه لحظات يأس من
مستقبله، يشكك به من
حوله ويقللون من شأنه،
فهم تعودوا على الكسب
السريع وقطف الثمار

بسهوله..
 وعندما تحين ساعة النجاح،
تتوالى إنجازاته حتى تتعجب
من كثرتها، أنت ال تدري عن

تضحياته !!
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عندما تخالط متميزين
ستتأثر بهم وتكون مثلهم،
وعندما تجالس متفائلين
سترى كيف ترى التفاؤل
يكون عندك، قل لي من
تجالس أقول لك من أنت،
فأصحابك سيكونون لهم

ِ
بصمة على حياتك، فانتق
بعناية من تصادق، وال
تتساهل، أو تبالغ
بالمجاملة، فحياتك تعتمد

كثيرا بعد هللا عليهم..
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ينتقدونك اليوم وبشكل
جارح، ويُدققون على كالمك
وتصرفاتك، ألنك فقط
بادرت ولم تكن سلبيا
ر،

ِ
مثلهم، وتعمل وال تَُنظ

ومشاريعك تنفع الناس،
حتى إذا نجحت وُكتب لك
التوفيق، قلدوك تمامًا،
وحاولوا أن يكونون نُسخة
منك، وخالفوا كل نقدهم،
هكذا واقع بعض البشر
فال تتأثر كثيرًا بما ينطقون!
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نقتل فعال كل نجاح نحققه،
وإنجاز نقوم به عندما
نقارنهم بما عمل اآلخرون،
وتذهب قيمة كل نعمة
عندنا عندما نقارنها بما عند
غيرنا من خير، هوس
المقارنة مؤذي للنفوس،
ومنفر للقلوب، ويبعث على
مشاعر الكراهية والغيرة،
والتشكي، وقلة شكر النعم،
وعدم الرضى بما قسم هللا

لنا..
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كل إنسان له رزقه وتحدياته
ومعاركه في الحياة، تأكد
من ذلك فقد جرت عادة ابن
آدم أال ينظر إال للخير عند
اآلخرين، ويغض الطرف عن
ظروفهم، أو ربما ال يعلم
بمشاكلهم، تريث فأنت
تنظر لزاوية وتغض الطرف
عن زوايا كثيرة ربما
تتجاهلها، أو أنت غير مطلع

عليها..
ركز على حياتك
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أكبر عامل استقرار
لوظيفتك ودخلك بعد هللا
ليس العالقات، فهي ال
تدوم إن كنت محظوظا
ببعضها، وإنما هو قوة
تعليمك، وكفاءة تدريبك،
وقدرتك على تطوير نفسك،
وعدم التوقف أبًدا، يصعب
خاللها االستغناء عنك،
وأنت ستكون جذابًا لكل
مؤسسة عامة وخاصة،
فاستثمر في نفسك وال

تتردد..

 @asemalaqeel

m
u
h
a
m
e
d
is

h
a
q



إجهاد النفس واالحتراق من
أجل مادة ال تحتاجها بشكل
أساسي أو ألمر كمالي هو
سلوك غير رشيد، فقيمة
الصحة أعلى بكثير من مادة
ال تدوم، إن كانت سعادتك
مرتبطة بكماليات باهظة
الثمن فغّير مفهومك
للسعادة، وبسطها قدر
المستطاع، فال سعادة
حقيقية بدون صحة جيدة

ونفس مستقرة..
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ربما توضع في ظروف أنت
لم تختارها، وقد تعيش في
بيئة مؤذية ال تستطيع
االبتعاد عنها، أو تكون
لديك عيوبًا تتحرج منها، ال
تيأس! فوضعك الذي
يزعجك هو من يصنع
العظماء إذا استغليته،
فالعظماء ال يولدون في
الظروف السهلة والحياة
المرفهة، فقم واصنع

التغيير، فجهدك لن يضيع
 ثق بالله
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 ستفهم اآلخرين وستقدر
معاناتهم حقًا، فقط..

عندما تكون مكانهم يوما،
حينها.. 

ستعذرهم، وستعيد قراءة
تصرفاتهم، وتستغرب من
حكمك عليهم سابقا، ماعدا
ذلك صعب عليك تفهم
ظروف الناس، صعب! ألنك
لم تعشها يوما، وتشعر
بنفسك أحوالهم، لذلك كن
واقعيا وامسك لسانك

فأنت قد ال تفهمهم

 @asemalaqeel

m
u
h
a
m
e
d
is

h
a
q



لن تتوقف الهموم
والمشاكل والمشاغل، فال
تربط صناعة سعادتك
بوقت تتفرغ لها، فربما
يكون ذلك الوقت قصيرًا

وانتظاره طويًال..
بادر من اليوم قبل الغد
بصناعة ابتسامتك، فذلك
ما يساعدك على الصمود

أمام ظروف الحياة..
إن صناعة سعادتك ضرورة

وليس ترف، فال تتردد..
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مع العمر والتجربة
ستدرك أنك كلما
انشغلت باآلخرين، سواء
أخبارهم، نقدهم، أو تتبع
عثراتهم، كلما أهملت
نفسك، وضيعت وقتك
بما ال يفيدك في دينك
ودنياك، وكلما صعب
عليك فهم من أنت،

وماذا تريد في حياتك..
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مع العمر والتجربة ستدرك
أنك كلما انشغلت
باآلخرين، سواء أخبارهم،
نقدهم، أو تتبع عثراتهم،
كلما أهملت نفسك،
وضيعت وقتك بما ال
يفيدك في دينك ودنياك،
وكلما صعب عليك فهم
من أنت، وماذا تريد في

حياتك..
لن تبنى مستقبًال وحياة
سعيدة عندما تنشغل عن

نفسك فالتفت لها حاًال..
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أعمار البشر ليست طويلة،
وصحتهم ليست مضمونة،
فال تبالغ بالعمل وتُنهك
نفسك ألجل المال أو
المنصب أو الُشهرة، فكل
ساعة تُنفقها أكثر من
الساعات المطلوبة منك
كشخص بالغ ربما تصرف
ُمقابلها عالج، وربما تقصر
في جوانب حياتك األخرى،
فتوازن، وعش حياتك،

والتفت لنفسك حاًال..
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توقف عن الُمبالغة في لوم
نفسك ألنك أخطأت،
توقف عن جلد الذات ألن
لديك عيوب، فأنت في
النهاية إنسان! ستكون
لديك عيوب وتخطئ مهما
طورت من نفسك. إن
نفسك تحتاج منك لدعم
بال شروط، وحب بال تردد،
وأن تفتخر بها بكل ما تقوم
به من عمل حسن، وما
تتملك من صفات جميلة،

 بها..
ِ
اعتن
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توكل على هللا، فالقلق
المبالغ بشأن مستقبلك
لن يغيره، وإنما يبعدك عن
أن تعيش لحظتك الحالية،
تفترض أمور غالبا ال تحدث
لك وناتجة من القلق،
اطمئن فالمستقبل ال
يعلمه إال هللا فأحسن
الظن به، واشغل نفسك
بالعمل وابتعد عن الفراغ،
واستشر مختصًا عندما

يؤثر ذلك القلق عليك..
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ليس حظك سيئًا، وإنما
أنت تتعرض لمشاكل
وظروف، ستذهب بإذن هللا،
هذه من ُسنن الحياة فال
تقلق، فحافظ على نفسك
وصحتك، واصبر فالصبر
عالج، واستغلها اآلن ألن
تتغير لألفضل، فاعمل
وابذل ما تستطيع، كي
تخرج من هذا الظرف وأنت
إنسان متميز، فالعظماء

يولدون من رحم المعاناة..
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مهارات البد أن نفكر في
إدخالها لتعليمنا:-

-مهارات التكيف مع
الضغوطات

-مهارات حل المشاكل
-مهارات تكوين العالقات

-تنمية الثقة بالنفس وتقدير
الذات

-تنظيم المشاعر 

عدم وجودها لألسف
وخصوصا عند بعض الشباب
والشابات، ربما يجعلهم
يفكرون بحلول سوداوية كان

باإلمكان منعها

 @asemalaqeel



ال تبحث العمل السهل،
وأنت شاب معافى ال تبحث
عن العمل الروتيني الذي
يعطل عقلك، ويكبح همتك

ال تبحث عن الفراغ
ومسؤولياتك األسرية

قليلة، وظروفك متيسرة..
قم! وبادر وطور نفسك،
وابحث عن العمل الصعب
الذي يصنع لك مستقبًال
عظيما، فشبابك ال يدوم،
وصحتك ال تضمنها غدا،

فانتبه
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من قواعدي في الحياة

ال تبالغ بالخصومة، وال
تكسر جسور التواصل مع
من اختلفت معه، وحاول أن
تغادر العالقة قبل أن تصل
لمراحل صعبة إصالحها،
وأحرج من أساء لك
باإلحسان له، وغادر باحترام،
فإن كنت محسنًا وصادقا
فسوف يثمن من اختلف
معك معدنك عندما يختلف

مع غيرك..
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أتمنى لكم حيـاة
مليئة بالسعادة

والتفاءل

www.muhamedishaq.com
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