
 

 

 

 

 السعادة ال تأتي من فرا غ .....وإنما تأتي بعد شقاء لنشعر بمدى       

ة الحياة والبقاء. فالسعادة يمقيمتها فنحافظ عليها من الضياع فنشعر بق

رداء يبست فروعها وأذبلت ة الناضجة التي نبتت في أرض جكالشجر

أوراقها  وصبرت على هذا الجفاف أياما  , أسابيع , شهورا وسنيين  

منتظرة قطرة ماء تنعم بها من السماء فيزول جفافها ويخضر أوراقها 

وتذدهر ثمارها . فالصبركان مفتاح سعادتها. وحينما شعرت بالسعادة من 

وتفتحت ثمارها  اق رضى الرحمن عليها تعافت أغصانها وأخضرت األور

.....فطرحت تلك الثمار لكل أبناء اإلنسانية بال تمييز بين شرقي , غربي, 

شمالي وجنوبي أو عربي وأعجمي وإنما لكل الخالئق حتى النمل في 

جحورها تستطعم من خيرها أو يستظل تحت ظليلها من حرا أو بردا 

لها يحتمي حيوانا ضال بدون سؤال أو ضيق . فاإلنسان والحيوان من ظ

ط أو يقلل من خيرها فهو عطاء بال حدود . بدون ضيق او تكشير لما يسق

 إستمدته من خالل تسبيحها هلل.

نلت من هذة السعادة أو كنت مثل هذة هل  أخي القارئ الكريم        

الشجرة في عطائك لبني اإلنسانية أو هل نويت أنت تكون مثل هذة الشجرة 

, التسامح عادة : سعادة الرضا النفسي ؟؟ فأنت حقا صرت من أهل هذة الس

 والمحبة والعطاء من قلبا كريما إلى كل القلوب . فهنيءا لك سعادة طيبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السعادة .............إلى أين؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 



 

 

 

      Happiness doesn't come from nothing…….but It comes 

after the misery to feel the extent value of life and survival, so 

keep it from lose. 

       Happiness is like a tree which grew in a mature barren land 

withered branches and leaves and felt patient of this dry for 

days, weeks, months and years, waiting for a drop of water 

from the sky  to green and flourish its paper and fruits . So 

patience was the key of happiness. When it felt happiness from 

Allah (God), Its branches and leaves were greened and its fruits 

grew. All these fruits for all humanities without any 

discrimination among the son of humanity, east, west, north or 

south or Arab or non-Arab. Its fruits as we said for all creatures 

even ants in their nests eat from its fruits or a stray animal set 

under its shadow as a shelter from hail or heat without smug or 

question. Man, and Beast find a harmony shelter in its limitless 

goodness, which given to it through its praising to Allah (God). 

         Do you dear Reader obtain from this happiness or you are 

like the tree in its tender for all humanity or do you intent to be 

like this tree????? You are really become the people of this 

happiness: happiness psychological satisfaction, tolerance, 

love, and tender of heart and generous to all hearts. 

Congratulations to you from His Excellency good. 

    

 

 

 

 

Happiness……………to where???? 

 



 

 


