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لف مختوم ثنا عشر أإمن سبط جاد   

 ما أجمله وهو يجاهد.  ،المتشدد ،جاد+ 

 ا لو ثابرت معى وجاهدت للنهاية. وما أجملك أنت أيض  

 كملوا. اهيا ،اإلكليل معد لك يا ولدى ويا إبنتى

 ،المحاربات شديدة وواقعكم صعب أن أنا أعلم

 ،ولكنى لن أترككم كما وعدتكم

 ،لتثقوا أنى قد غلبت العالم ،ليكن لكم فّى سالم

 فتعبرون بنصرتى فوق ضيقاته. 

 

 ،أضبط نفسى فى كل شئو ساعدنى سيدى أجاهد -

 ،قونى أحفظ اكليلى فال يخطفه منى أحد

 .الثبات اليقظة ،الجهاد القانونى حيث السهر والتعب سكةدربنى فى 

 بكل عزيمتى.  األثبت مقاوم   بأسلحة الروححنى سل  

 عدائى أوإن خارت قواى أو جرحنى 

 شهادتى، ودم معاناتى،  دموعو عرق جهاداتى، إقبل

 لملكوتك.  شوق  ذبيحة تقدمة حب لك و 
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 + أقبلها يا محبوب، وأعينك فيها لتكمل بحسب مشيئتى،

  ،فتحقق مقاصدى لك، التى فيها كل الخير

 الصالح، كل الحظ والنصيب

 ا " سعد " أو " طالع حسن "أيض   تعنى ،جاد يا إبنىف

 أليس كذلك؟  ،دعوة للتفاؤل

 اليأس أو من يمشى معى يا حبيبى ال يعرف التشاؤم 

 ، حتى لو كانت األيام واألحداث تشى ذلك

 اإليمان بى يحميك من كل تلك المتاهات

  ا،سيدى أنت عجيب وعظيم جد   -

 أنت إلهى تعرف أعماقى وتفحص أفكارى. 

 التشاؤم.  ؛هذا المرض افعال  يارب يغلبنى أحيان  

  فأعود وأمضى محبط ا. عينى رؤيتكعن وتنحجب 

 معك كل الخير. مع ان عندك و

 وهل لى أن أنسى جودك وخيرك علىَّ يا سيدى؟ 

 جاحد أنا سامحنى. الخالصة؛ 

 لصرخت معه:  لو أعتبرت نفسى يعقوب  

ِغير   " ن ا ص  ن   أ  ِميعِ  ع  افِك   ج  ط  ل  ِميعِ  أ  ج  م ان ةِ  و  ن ع ت   الَّتِي األ   إِل ى ص 

ب ِدك   إِن ي. ع  اي   ف  ت   بِع ص  ب ر  ا ع  ، هذ  د نَّ ر  اآلن   األ  د   و  ت   ق  ي نِ  ِصر  ي ش   ".ج 

 ( 23:31) تك 

  ،سمك مع كل صباح جديدفاقبل فرحى بك وتهليلى إل

 مع كل نسمة من حياتى. 

   حتى ال يضيع منى ختم العز.


