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 -١ -  

  
 ث عن صليبك؟َعلِّمين يا ابن اهللا كيف أحتدَّ 

  مبا ُحنب ومدهونةٌ  ،مبا نعرف كلماتنا البشرية ملونةٌ 

  ُتشرق بنور حمبتك، أريد كلماٍت صافيةٍ 

  .كلمات الرسل الذين مسعوا الكلمات النقية من فمك اإلهلي  إالَّ يف ولن أجدها

 -٢ -  

  
 بل ينبوع احملبة الفياض ،فقط يليس الكالم النق ،عندكَ  وجدتُ 

 وما ال أعرفه بني املخلوقات ،ما ال أراه عند البشر لديكَ  وجدتُ 

  ينَ يدفع الدَّ  رفض أن جيعل العبدَ  يأنت امللك الذ

  عن رمحتك بَ تغرَّ  ؛ا رفض ذلك الشرير أن يسامح رفيقهوملَّ 

   



 -٣ -  

  
  املسامري تدقُّ  يعبيده وهيدي م الذى ال يُقاوِ  دُ أنت السيِّ 

  مل يتسرب الغضب إىل قلبك ،واملنيع يأيها العزيز القو 

 لِ األوَّ  احملبةِ  قانونُ  يفه ،مل ترتاجع عن شريعة املغفرة

  فحَ الصَ  أعلنتَ  ،والشوكوىف عذاب املوت ووخز املسامري 

 -٤ -  

  
 شياء بكلمتك يا كلمة اهللا األزيلاأل كلَّ   أنت خالقُ 

  األشياءِ  كلَّ   وحافظُ  ،واحلركةِ  واحلياةِ  الوجودِ  أنت واهبُ 

 منَك تتحررُ  ، وبكلمةٍ منَك تقف اخلليقةُ  بكلمةٍ 

  األشياءِ  كلَّ   تضبطُ  اليت يدكَ  يف ماءٍ  نقطةُ  هُ كلُّ   الكونُ 

   



 -٥ -  

  
 سوى كلمات احملبةِ  ،بني لصني املصلوبُ  يُّ أيها احلومل تنطق 

  الصليبِ  ونسيت عذابَ  ،كَ وتلميذَ  كَ أُمَّ  رأيتَ 

  اللنبَ  وأرضعتكَ  ،على رجليها محلتكَ  رت اليتتذكَّ 

  أحشاُئَك تطلب من يوحنا أن يأخذها كأُمٍّ له وَصَرختْ 

 -٦ -  

  
  ذلك اجملرم األثيم ا رأيتَ م ملَّ الاآل نسيتَ 

  ص سارق الناسِ ذلك اللِّ  ياتتعدِّ  نسيتَ 

  الفردوسَ  ا تأملته يسرقُ حتت دماء اإلكليل ملَّ  ابتسمتَ 

  حمنة اجللجثةِ  كنت تراه يف  يالذالفردوس، ذلك  يف ياليوم أنت مع

   



 -٧ -  

  
  الراحةِ  يف وأحيانا نفكرُ  ،، نرى العذابَ عندما نتأمل يا سيد الكلِّ 

  يزيد العذابَ  بشوقٍ  النهايةَ  ، نراقبُ بُ عندما نتعذَّ 

  ويُعزِّي يونرى من يواس ،، ننظر حولناعندما نتأملَُّ 

  أنت أعظمُ  ،ص احلزاىن يا ملك العزاءا أنت يا سيد املتأملني وخملِّ أمَّ 

 -٨ -  

  
  املتأملنيَ  ه يفتُ بْ لَ غَ  يالذ األملُ  كَ رُ ال حياصِ 

 املفلوجنيَ  ه يفشفيتُ  يالذ العذابُ  يقوى عليكَ  ال

  ه من قلب مرمي ومرثاطردتُ  يالذ احلزنُ  كَ دُ ال يقيِّ 

  فيه الفسادُ  أعاد لعازر بعد أن دبَّ  يواملوت ال يُرعب الذ

   



 -٩ -  

  
  !يا خملص عتَ وكيف توجَّ  ،يا سيد اجملروحني تَ كيف تأملَّ 

  القاتلني الصالبني وقسوةَ  هو جهلَ  كَ صليبِ  كان عذابُ 

  من جراح يديكَ  كانت أعظمَ   كَ قلبِ  جراحُ 

  من اإلكليل كان أفظعَ   مك بُقبلةٍ خيانة يهوذا الذى سلَّ  وعذابُ 

 -١٠ -  

  
  غريباً عن حضن اآلب دكَ قبل جتسُّ  مل تكُ 

  احملبةَ  أن تفصلَ  قوةٍ  يُ وال تقوى أ ،وهو فيكَ  ،أنت فيه

  موتٍ  ينبوعَ  الصليبُ  ارَ صَ لَ  ،على الصليبِ  احملبةُ  انفصلتلو 

  بقوة الروح القدس على الصليبِ  اآلبِ  وحمبةُ  كَ حمبتُ  أشَرَقتْ 

   



 -١١ -  

  
  املسيح وصرتَ  ،األردنِ  من مياهِ  حَت عندما خرجتَ ُمسِ 

  كانوا عالماتٍ   ،وأنبياء بلك من ملوكٍ وكل الذين ُمِسحوا قَ 

  ومجال بقوةٍ  اآلدميةِ  كَ وروحَ  كَ جسدَ  نَ هَ دَ  القوةِ  روحُ 

  احلقيقي بوادعة الروح القدس وحمبة اآلب لَ مَ صرَت احلَ 

 -١٢ -  

  
  حيمل صورة آدم يالذ يالقو  مسيح اآلبِ اآلن يا 

  اللحم والدم يأ ،ِبَس الرتابلَ  ييا جمد األزل الذ

  وحكمة احملبة ورجاء كل اخلليقة ،يا قوة احلكمة

  وبكَ  أناله فيكَ  يلك يالروح القدس ألجل تنالَ  يتواضع لكت

   



 -١٣ -  

  
 اآلبِ  صوتَ  تَ عَ عندما مسِ  الناطقني َسَكتَّ  دَ أنت يا سيِّ 

  للكلِّ  احلياةَ  يالذى يُعط ي احلاهللايا كلمة 

  الىت خلقتها الصورةِ  يأ ،الروح القدس محامةِ  رسمَ  أنت تقبلُ 

  ما خلقته بقوتك ،تضم روحياً  يلك ؛ا من روح احلياةهَ تأخذُ 

 -١٤ -  

  
 الكلِّ  بعد أن ُمسحَت بقوة احلياة يا حياةَ 

  املقدسِ  كَ جسدِ  ثيابَ  اخللودِ  عطرَ  جعلتَ 

  األزيل كَ تنزل من جمدِ  وأنت بتواضعكَ  ،لَ مَ احلَ  صرتَ  بالروحِ 

  بعد والدته ُمِسحَت بالروح كما ُميسح احلملُ 

   



 -١٥ -  

  
 قدمياً  كما قاد األنبياءَ   الروحُ  كَ يقودُ 

  الروح حىت يسمعوا صوته كانوا ال يعرفون قيادةَ 

  كَ دِ فهو معك قبل جتسُّ  ،الروحِ  ا صوتُ أمَّ 

  البتولِ  أحشاءِ  يف أنت تعرفه قبل أن حتلَّ  والتدبريُ 

 -١٦ -  

  
 احلياةِ  صوتَ  ،كآدم الثاين  رَت تسمعُ صِ 

  على شفتيك األسفارِ  يف نته أنتَ وكلمات ما دوَّ 

  يسمعها األنغامِ  واضعُ  !مفونيةييا لغرابة هذه الس

ا يعزفها بُ رتِّ ومُ  ،قيثارة األسفارِ  وخالقُ    أحلا

   



 -١٧ -  

  
 هفكرُ  واختلَ  ياإلهل كَ قولَ  يرُ الشر  العنيدُ  عَ ومسَِ 

  فرفض ،عليه كلمة اهللا تَ وعرضْ  ،عليك اخلبزَ  ضَ رَ عَ 

  وتاه ةَ عليه الوصي تَ وعرضْ  ،عليك السجود ضَ رَ عَ 

  منكَ  فهربَ  ،مت الطاعة هللاوقدَّ  ي،اإلهل عليك الوعدَ  ضَ رَ عَ 

 -١٨ -  

  
 وأحزان املرضى األراملِ  إىل بيوتِ  الروحُ  كَ يقودُ 

  تنقلها إىل الروح كاهنٍ   ومثلُ  ،بنيتسمع أنني املعذَّ 

  البشرية باسم اآلبَ  ختاطبُ  راعٍ  مثلُ 

  العطايا عُ توزِّ  يجتمع رعاياك حولك لك كٍ لِ مَ كَ 

   



 -١٩ -  

  
 األعايل يف العظمةِ  على عرشِ  واجلالسُ  ،سمائيةِ القوات ال دَ يا سيِّ 

  الصليبِ  على عرشِ  جالسٌ  كَ أنت هو هو بذاتِ  ،نعمْ  ،أنت اآلنَ 

  على اجللجثة المعةً  صار حقيقةً  ،الصليبما قلته لنا قبل  كلُّ 

  الصليبِ  شريعةَ  نُ ختاطبنا بالدم والعرق وباآلالم تُعلِ  اآلنَ  أنتَ 

 -٢٠ -  

  
  الصليبِ  نتها يفخزَّ  اليت اجلديدةَ  شرَ الوصايا العَ  دُ يا سيِّ  مينلِّ عَ 

  :من آدم األول وصلتين وصيةٍ  هذه أولُ 

  األقوياء عُ تواضُ  الصليبُ 

    )٢(الثاين معه املتشامخُ  رَّ جَ وَ  )١(األول سقط املتشامخُ 

                                                            

 الشيطان. )١(

 آدم. )٢(



 -٢١ -  

  
  تغفر دائماً  احملبةُ  :وهذه هى الوصية الثانية

  ضعيفةً  اخلطاةِ  ولو كانت توبةُ  ،ال ترتاجع عن املغفرة

ا احملبةُ  بل تغفرُ  ،ال تغفر بسبب التوبة   أل

  ولو كانت احلياة ،يءٍ ش بكلِّ  جتودُ 

 -٢٢ -  

  
  بال سببٍ  احملبةُ  :الثالثةُ  والوصيةُ 

  ىف دافع املعتدينَ  ر احملبةُ فكِّ ال تُ 

  رغم أمهيتها ،ال تبحث عن النوايا

  قرارها على ما يفعله اآلخرون ق احملبةُ علِّ ال تُ 

   



 -٢٣ -  

  
  ؟ذه الكلمات البيعةِ  ابنَ يا  تَ مْ دِ هل صُ 

  :املسيح يسوعُ  احملبةِ  مِ علِّ مُ  صوتَ  امسع

م ال يعلمون ماذا    يفعلونيا أبتاه أغفر هلم أل

  النوايا سوال يدر  ،ال يبحث عن الدافع غفرانٌ 

 -٢٤ -  

  
  ؟كَ لصاً يسرقُ  لو رأيتَ  ،كَ إىل قلبِ  هذه الكلماتُ  تْ لَ خَ هل دَ 

  ؟خبيانةٍ  لو علمتَ  ،كَ فكرِ  هذه الكلمات يف تْ نَ كَ هل سَ 

  عليك؟ دَ بناً مترَّ اأو  ،أساء إليكَ  خلادمٍ  احلنانِ  يدَ  هل مددتَ 

  مع يسوع ذات الكلمات؟ وقلتَ  عند الصليبِ  تَ سْ لَ هل جَ 

   



 -٢٥ -  

  
  عن الصليبِ  ىف العقاب أنت غريبٌ  يا سريعٌ 

  وأنت بالكراهية قبيحٌ  ،لبس صليباً ذهبياً مجيالً ال تَ 

  كَ ولسانِ  كَ بفمِ  وأنت تقتلُ  ،كَ يدِ  بالصليب يفال ُمتسك 

  األعداءِ  حملبةِ  تأخذ قوةً  ي لكإالَّ  ال ترشم عالمة الصليبِ 

 -٢٦ -  

  
  سهلةً  قد تبدو لكَ  الرابعةُ  الوصيةُ 

ا املخلِّ    :ها على الصليبِ قَ وحقَّ  قبل أن ُيصلبَ  صُ نطق 

  هُ ذاتَ  فليجحدَ  ي،ورائ ن أراد أن يأيتمَ  كلُّ 

  هُ مَ ر أُ اآلالم وتذكَّ  ذاته عندما تركَ  دَ حَ وجَ 

   



 -٢٧ -  

  
  عندما ننسى هذه الذات سهلٌ  الذاتِ  جحدُ 

  الذاتِ  حمبةِ  وتفاهةِ  األنانيةِ  من حصارِ  خنرجُ  باحملبةِ 

  ناأنفسَ  كيف ُحنبُّ   باحملبة نعلمَ  يلك الذاتَ  جنحدُ  باحملبةِ 

  ا كما قال الرسولنَ ألنفسِ  ال نعيشَ  نأ الذاتِ  جحدُ 

 -٢٨ -  

  
  الصليبِ  لشريعةِ  اخلامسةُ  الوصيةُ 

  :اليمني صِ كلمات الوعد والرجاء للِّ   يف ُتشرقُ 

  الفردوسِ  يف يمع أنتَ  اليومَ 

  الصليبِ  مهما كان عذابُ  ال تنسى الرجاءَ 

   



 -٢٩ -  

  
  )١(بسبب الكربياء ىف اليأسِ  التلميذُ  طَ قَ سَ 

  خطاياه ألنه كان يعلمُ  ؛من الكربياء صُ وَخُلَص اللِّ 

  !وأسفاه .عاش مع يسوع ينفسه الذ قَ نَ شَ 

  على الصليبِ  يسوعَ  فَ رِ عَ  يالذ صُ اللِّ  واعرتف

 -٣٠ -  

  
  حرتسا ،وقوياً ملكاً عظيماً  املسيحَ  فتَ رِ ن عَ يا مَ 

  عتواضَ  ،جمده معجزاتِ  ورأيتَ  الربِّ  قوةَ  قتَ ن ذُ يا مَ 

  على حذرٍ  نْ كُ   ،الظافرين موكبِ  معه يف رتَ ن سِ يا مَ 

    بعد أن عاين اجملدَ  طَ قَ سَ  التلميذُ 

                                                            

  يهوذا االسخريوطى )١(



 -٣١ -  

  
  قريبٌ  املوتَ  أنَّ  فَ رِ ألنه عَ  ؛صُ َخُلَص اللِّ 

  أدركَ 
ُ
  ال يُفيد واحلياةَ  األشياءَ  لبَ سَ  أنَّ  جرمُ امل

  ه احلياةسوف تسلبُ  العدلِ  يدَ  أنَّ  األثيمُ  أدركَ 

  ما طلب فنالَ  ،القيامةِ  رجاًء يف املوتِ  حمنةِ  يف بَ لَ طَ 

 -٣٢ -  

  
  احلياةَ  دُّ رُ ال يَـ  -مهما كان- األرضِ  عدلُ 

  وال يغفر للجناةِ  ،يقتل العدلُ 

  آخر من نوعٍ  هللا عدالً  أنَّ  صُ أدرك اللِّ 

  الَ ويُنري اجلهَّ  ،ويقود الضالَ  ،املسلوبَ  دُّ رُ ذلك الذى يَـ 

   



 -٣٣ -  

  
  أنقذه اإلميانُ  اجلديدةِ  باحلياةِ  صُ اللِّ  ا آمنَ ملَّ 

  بل قلباً جديداً  ،ال يطلب عمالً  اإلميانُ  ،لتأمَّ 

  احلياةِ  ألنه أدرك شريعةَ  ؛باراً  جعل األثيمَ  اإلميانُ 

  الصاحلَ  العملَ  يتعط واحلياةُ  ،حنيا باإلميانِ 

 -٣٤ -  

  
  :وصايا الصليبِ  يف السادسةُ  الوصيةُ 

  الناسِ  وأعمالِ  ال يُوزن بقدراتِ  العطاءُ 

  ،اآلخرينَ  يتُعط دقيقٍ  ن مبيزانٍ يا مَ  أخربين

  ينال فردوس النعيم؟ يلك صُ ماذا فعل اللِّ 

   



 -٣٥ -  

  
  م لك الطعام من يُقدِّ ن يُعطيك وُتوملِ مَ  ين تُعطِ يا مَ 

  ؟بال حدود لت عطايا اهللا اليتهل تأمَّ 

  ؟واحلياة بالوجودِ  ةِ على اخلطا أدركت كيف جيودُ هل 

  هِ مشسِ  عليهم بنورِ  ومع ذلك ُيشرقُ  ،األشرارِ  رَّ شَ  هو يعلمُ  .نعم

 -٣٦ -  

  
  )١(ومل يُعطِ  ذَ خَ أَ  يالذ ألنَّ  ؛العطاءِ  بنورِ  الصليبُ  يلمعُ 

  النعيمِ  بل فردوسَ  ،أرضيةً  ليس عطيةً  ،نالَ 

  وقانون العطاءِ  الصليبِ  شريعةَ  يمع موتعلَّ  تعالَ 

    بال مقابل نقول عطاءً  أنْ  الناسِ  عِ على مسَْ  غريبٌ 

                                                            

 يُعطي.اللص دائما يأخذ ونادراً ما  )١(



 -٣٧ -  

  
  رقم سبعة كمالِ   مثلُ  السابعةُ  الوصيةُ 

  ن ال يستحقمَ  عطِ أِ  :جسارةٍ  تقول لك يف

  البيعة هو امللكوت ابنيا  والعطاءُ 

  ؟ُجييب ن ميكنه أنْ ؟ مَ ين يستحق امللكوت السماو مَ 

 -٣٨ -  

  
  غري املستحقنيال أولُ  ألنك أنتَ  ؛ن ال يستحقمَ  يتُعط ن أنْ مِ  فْ ال ختََ 

  ؟اهللا من العدمِ  كَ عندما خلقَ  احلياةَ  تستحقُ  هل كنتَ 

  عن خطاياك؟ تَ بْ تُـ  ألنكَ  اجلديدِ  امليالدِ  محيمَ  تستحقُ  هل كنتَ 

  ؟احلياةِ  ُخبزَ  وهل أنت اآلن تستحقُ  ،تستحقُ  هل كنتَ 

   



 -٣٩ -  

  
  واجلهاد تكسبه بالعرقِ  واحدٌ  :نانوع االستحقاقُ 

  األمور األرضيةِ  نناله عن كلِّ  االستحقاقُ وهذا 

  باخلطاةِ  خاصٍ  إنعامٍ  استحقاقُ  والثاين

  للهالكني وعطاءٌ  ودٌ هو جُ 

 -٤٠ -  

  
  فيه فرحٌ  ،والتعبِ  اجلهادِ  مثرةُ  لُ األوَّ  االستحقاقُ 

  السماءِ  وعزاءُ  األبدِ  وفيه راحةُ  ،يُعطى جماناً  الثاين االستحقاقُ 

  هننالَ  يا ونعمل لكنَ نراه أمام عيونِ  لُ األوَّ  االستحقاقُ 

  نراه باإلميان ويُوهب لنا بالروح القدس الثاين االستحقاقُ 

   



 -٤١ -  

  
  العمل ييساو  ه واألجرُ جرتَ أُ ن يعمل ينال مَ 

  امللكوت؟ لتنالَ  لتَ مِ ماذا عَ 

  ؟التبين بناً هللا بنعمةِ اتصبح  يلك تَ قَ ماذا حقَّ 

  يف احلياةِ  واهبِ  حياةَ تنال  يلك تَ لَ مِ وماذا عَ 
َ
  ؟يالسماو  نِّ امل

 -٤٢ -  

  
  واللقبُ  املالُ  :املكافأةَ  نلتَ  ،كَ امللِ  خدمتَ  إنْ  :أجبين

  ؟كَ خيدمُ  يهو الذ اخلالقَ  أم أنَّ  ،كَ خالقَ  هل خدمتَ  ،ولكن

  مث عرشاً جبانبه ،والبقاءَ  واحلياةَ  الوجودَ  يعطيكَ 

  ؟واحلكمةَ  الفهمَ  ن تطلبَ يا مَ  اآلخرَ  خيدمُ  ين الذمَ 

   



 -٤٣ -  

  
  هوأعطانا حياتَ  اخلالصَ  مَ دَ وخَ  امللكُ  جاءَ 

  تفهم ن تريد أنْ يا مَ  .نعم

  هِ تِ سحَ مِ  يف نشرتكَ  أعطى لنا أنْ 

ا مسيحينيوصِ    رنا 

 -٤٤ -  

  
  هُ وجمدَ  هُ وقيامتَ  هُ وامسَ  هُ أعطانا قوتَ 

  شيئاً  هِ ومل حيفظ لنفسِ  يءٍ ش أعطى كلَّ 

  هُ ودمَ  هُ أعطانا جسدَ  يءٍ ش كلَّ   مَ قدَّ  وبعد أنْ 

  ؟االستحقاقهذا  نُ يُوزَ  ميزانٍ  يِ بأ

   



 -٤٥ -  

  
  اجلسدِ  احتياجاتِ ن ال ختجل مِ  :الثامنةُ  الوصيةُ 

  :عطشانٍ  لكلِّ  املياهِ  واهبُ  قالَ 

  أنا عطشانٌ 

  باملرارةِ  املمزوجَ  لَّ اخلّ  بَ رِ وشَ 

 -٤٦ -  

  
  "هُ يسند رأسَ  ليس له أينَ  اإلنسانِ  بنُ ا" :وقال ن فقرهِ مل خيجل مِ 

  ما متلكُ  ميلكَ  ه الأنَّ  دَ جَ ووَ  ،والطيورِ  ه بالثعالبِ نفسَ  نَ قارَ 

  حتياجات اجلسدِ اال خيجل من 

  بالصليبِ  رَ يتطهَّ  أنْ  جيبُ  اخلجلُ 

   



 -٤٧ -  

  
   اخلفايااملِ عن عَ  كَ قلبِ  ال تكتم ما يف :التاسعةُ  الوصيةُ 

  "؟ملاذا تركتين يإهل ي"إهل :هذه الكلمات هل مسعتَ 

  واحدٌ  أنا واآلبُ  :قال يا الذ كيف نطقَ   كَ نفسَ  هل سألتَ 

  الشكوى لآلبِ  ا الصليبُ نَ مَ لَّ عَ  اً جديداً إذا قلتُ رَّ سِ  اُذيعُ  لستُ 

 -٤٨ -  

  
  "؟"ملاذا تركتين :يقولُ  اآلبِ  حضنِ  يف الكائنُ 

  مما نظن أكثرَ  يهبُ  اهللاَ  ألنَّ  ؛سأل ما تشاءأِ 

  :االبنُ أجاب عليه  على اجللجثةِ  وَصْمُت اآلبِ 

  كينمل ترت  " ألنكَ يروح يديك أستودعُ  "يف

   



 -٤٩ -  

  
  ؟اهللاِ  بنَ ايا  هذا السؤالُ  ملاذا سألتَ 

  تسألَ  أنْ  قبلَ  اجلوابَ  تعلمُ  أنتَ 

  السؤالِ  بعطيةِ  الصليبِ  شريعةَ  تَ مسَْ رَ 

  هُ خالقَ  بَ وِ جْ يستَ  أنْ  اإلنسانِ  زةُ عِ 

 -٥٠ -  

  
  كَ دِ لَ خَ  يف م ما يدورُ وال تكتُ  ،عبثاً  ال حتمل الصليبَ 

  ومهما كان السؤالُ  ،سأل ما تشاءُ أِ 

  الصليبِ  يف رَ يتطهَّ  أنْ  جيبُ  اخلجلُ 

  جاً مع يسوعكاً متوَّ لِ مَ  تصبحَ  يلك كَ لَ ر خجَ هِّ طَ 

   



 -٥١ -  

  
  االنتقام ولكن ال تطلبَ  ،ن شكايةٍ مِ  م له ما تشاءُ دِّ قَ 

  الُكفرِ  بئرِ  يف حىت ال تقعَ  الناسِ  يف كَ حياتِ  ال جتعل رجاءَ 

  اهللاِ  يف والرجاءِ  ،الناسِ  يف بني الرجاءِ  الصليبُ  يفصلُ 

  باملسامري والشوكِ  الناسِ  يف رجاءٍ  لُّ كُ   ماتَ  الصليبِ  ندَ عِ 

 -٥٢ -  

  
  :ال حتتاج إىل شرحٍ  وصايا الصليبِ  رُ خِ أَ 

  "يروح أستودعُ  يديكَ  "يف

  الوصايا كلِّ   هذه خامتةُ 

  إليها الوصايا تقودُ  كلُّ 

   



 -٥٣ -  

  
  اآلبِ  وجهُ  الصليبِ  رةُ خِ أَ 

  النهايةِ  تراه يف الصليبِ  وجمدُ 

  ما سبق وحدها على كلِّ  حتكم النهايةُ 

ايةُ   مع املسيح وكرامةٌ  جمدٌ  الصليبِ  و




