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 لثقل مجٍد أبدي: والفرح األلمى لإ مدعو

 18-7 :4كورنثوس  2

ُمْكَتِئِبيَن ِفي ُكلِ  َشْيٍء، لِكْن َغْيَر 8َولِكْن َلَنا هَذا اْلَكْنُز ِفي َأَواٍن َخَزِفيٍَّة، ِلَيُكوَن َفْضُل اْلُقوَِّةِ هلِل اَل ِمنَّا. 7
ُمْضَطَهِديَن، لِكْن َغْيَر َمْتُروِكيَن. َمْطُروِحيَن، لِكْن َغْيَر َهاِلِكيَن. 9ُمَتَضاِيِقيَن. ُمَتَحيِ ِريَن، لِكْن َغْيَر َياِئِسيَن. 

أَلنََّنا َنْحُن اأَلْحَياَء 11 ُتْظَهَر َحَياُة َيُسوَع َأْيًضا ِفي َجَسِدَنا. َحاِمِليَن ِفي اْلَجَسِد ُكلَّ ِحيٍن ِإَماَتَة الرَّبِ  َيُسوَع، ِلَكيْ 10
ِإًذا اْلَمْوُت َيْعَمُل ِفيَنا، 12ُنَسلَُّم َداِئًما ِلْلَمْوِت ِمْن َأْجِل َيُسوَع، ِلَكْي َتْظَهَر َحَياُة َيُسوَع َأْيًضا ِفي َجَسِدَنا اْلَماِئِت. 

، َنْحُن َأْيًضا ُنْؤِمُن «آَمْنُت ِلذِلَك َتَكلَّْمتُ »َفِإْذ َلَنا ُروُح اإِليَماِن َعْيُنُه، َحَسَب اْلَمْكُتوب:13ْم. َولِكِن اْلَحَياُة ِفيكُ 
أَلنَّ 15َمَعُكْم.  َعاِلِميَن َأنَّ الَِّذي َأَقاَم الرَّبَّ َيُسوَع َسُيِقيُمَنا َنْحُن َأْيًضا ِبَيُسوَع، َوُيْحِضُرَنا14َوِلذِلَك َنَتَكلَُّم َأْيًضا. 

ْكَر  ِلذِلَك الَ 16ِلَمْجِد هللِا. َجِميَع اأَلْشَياِء ِهَي ِمْن َأْجِلُكْم، ِلَكْي َتُكوَن النِ ْعَمُة َوِهَي َقْد َكُثَرْت ِباأَلْكَثِريَن، َتِزيُد الشُّ
اِخُل َيَتَجدَّ  أَلنَّ ِخفََّة ِضيَقِتَنا اْلَوْقِتيََّة ُتْنِشُئ َلَنا َأْكَثَر 17ُد َيْوًما َفَيْوًما. َنْفَشُل، َبْل َوِإْن َكاَن ِإْنَساُنَنا اْلَخاِرُج َيْفَنى، َفالدَّ

َوَنْحُن َغْيُر َناِظِريَن ِإَلى اأَلْشَياِء الَِّتي ُتَرى، َبْل ِإَلى الَِّتي اَل ُتَرى. أَلنَّ الَِّتي ُتَرى َوْقِتيٌَّة، 18َفَأْكَثَر ِثَقَل َمْجٍد َأَبِديًّا. 
 َأمَّا الَِّتي اَل ُتَرى َفَأَبِديٌَّة.وَ 

ِلذِلَك اَل َنْفَشُل، َبْل َوِإْن ": بولس. يقول يختبرهأن  كل واحد منا هنا في هذا الصباح يريد شيئا 16اآلية توضح 
ُد َيْوًما َفَيْوًما. اِخُل َيَتَجدَّ  .شيء الكل يريدهو  ههنا ال أحد يريد يوجد شيء "َكاَن ِإْنَساُنَنا اْلَخاِرُج َيْفَنى، َفالدَّ

 :الجميع هيريد ماو  ماال يريده أحدا

 ونستمع أأمل بثقة أن نرنم بعض الترانيم"أنا : هنا قائاللم يأتي أحد . يفشلال أحد هنا هذا الصباح يريد أن 
أن أحد يريد حد منكم. ال ال أجون".  هما يقولبهذا الصباح  أحبط. أريد حقا أن أن أفشل نيتساعد عظة إلى

 .أيضا بولسوال . الحياةقلب ه منُينتزع 

 لم جميعا أن مشاعر القوة والتجديد. نحن نعفيومايوما أن يتجدد  الجميع يريد الداخل، على العكس من ذلك
. إذا أردنا أن التالشي إلى تتجهومن ثم فإنها ، ستمر لبعض الوقتة والشجاعة وحب الحياة تواألمل والحيوي  

نعرف  إننا. فيومايوميا  يجب أن نتجدد، للحب مصادروالفرح و  لنا الرجاءفي الداخل ويكون  أقوياءكون ن
ثم ملء  إنها ملء ثم استنزاف. ونزول ثم صعود فهي في صعود. بدون تموجاتذلك. الحياة ليست ثابتة أو 
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التجديد. ال أحد هنا يريد أن  قوة وكل واحد منا يريدوتجديد.  وإنفاق، وتجديد، نها تجديد وإنفاقمرة أخرى. إ
والفرح  وممتلئين بالرجاء لكي نصبح أقوياء اوالفراغ واإلحباط. إذا كان هناك سر  االستنزافترك في وادي يُ 

 .فيجب أن نهتم باألمر، والمحبة مرارا وتكرارا يوما بعد يوم

 :"أل ن  و"، "ِلذِلك  ": كلمتين حاسمتين

وكلمة  16" في بداية اآلية ِلذِلكَ اهتمامنا. كلمة "ب تحظىن يجب أفي هذا النص كلمتين مما يعني أن هناك 
 ؟ين. لماذا هم هكذا حاسم17" في بداية اآلية أَلنَّ "

 :مثلثال كرأس 16اآلية 

اِخُل  ...اَل َنْفَشلُ ": بعبارتين مدعم يوجد شوقنا وهناله.  داعمينجانبين رأس مثلث مع في  16اآلية  تخي ل َفالدَّ
ُد َيْوًما َفَيْوًما.  حقا. ونعنيه ذلكعلى قول  أن نكون قادرين، " هذا ما نريده جميعا في هذا الصباحَيَتَجدَّ

ُد َيْوًما َفَيْوًما ...اَل َنْفَشلُ : 16اآلية  اِخُل َيَتَجدَّ  .َفالدَّ

 يدعم الرأس:جانب ك 15-7اآليات 

االختبار  هذاإلى  قادتهبعض األشياء التي كان يتحدث عن  بولس بداية اآلية تعني أن" في ِلذِلكَ كلمة "
اِخُل  ِلذِلك   ...اَل َنْفَشلُ  ِلذِلك  "، 15-7وهذا صحيح" في اآليات ، وهذا صحيح، "هذا صحيح: وتدعيمه َفالدَّ

ُد َيْوًما َفَيْوًما  هذا إلىيؤدي  التي 15-7اآليات  يقةحقو وبالتالي فإن الخط األول في المثلث ه ".َيَتَجدَّ
ربما  .اعليه للبحث في تلك اآليات على ما هي نارسليحصل على اهتمامنا و هذا ينبغي أن ي. وتؤيده االختبار

 أيضا! مقصودة لنا

 الرأس: الذي يدعمخر اآلجانب كال 18-17اآليات 

" في بداية اآلية التالية )آية  هو على وشك أن يقول بعض األشياء التي  بولسعني أن ( ت17ثم كلمة "أَلنَّ
ُد َيْوًما َفَيْوًما ...اَل َنْفَشلُ  ِلذِلكَ ". 16آلية  اسببهي  اِخُل َيَتَجدَّ بسبب( هذا صحيح وهذا صحيح وهذا )ألن " َفالدَّ

 تؤيد التي 18-17اآليات  يقةالنازل على الجانب اآلخر هو حقالمثلث  فيصحيح. وبالتالي فإن الخط الثاني 
 للتو. الذي وصفه الختبارا
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-7. اآليات فكرة هذا المثلث مع الجانبين الداعمين لهإليه يكمن في  االختبار الذي نتطلعاآلن؟  لذا هل تراه 
ُد َيْوًما َفَيْوًما ...اَل َنْفَشلُ  ِلذِلك  " هي حقيقية 15 اِخُل َيَتَجدَّ اِخُل ... اَل َنْفَشلُ  ِلذِلكَ "هذا جانب واحد.  ."َفالدَّ َفالدَّ

ُد َيْوًما َفَيْوًما  .هي حقيقية 18-17آليات ألن ا ."َيَتَجدَّ

تقوينا حقيقة  بولسنجعل الحقيقة التي ساندت هذا المثلث و  جانبي   إلىهو أن ننظر إذا هدفنا  فإنذلك ل
 .وتسندنا

 :األلمفي خضم  16اآلية تأتي 

. األلميوما فيوما يتم في خضم د يتجدالو  الفشل عدمبأن  16اآلية تعلن : مالحظة واحدة موجزة، لكن أوال
ُد َيْوًما َفَيْوًما" اِخُل َيَتَجدَّ ، نه كان يحتضرأ بولسعرف  ".ِلذِلَك اَل َنْفَشُل، َبْل َوِإْن َكاَن ِإْنَساُنَنا اْلَخاِرُج َيْفَنى، َفالدَّ

ضعفات وأمراض هناك كان . حياته األرضي ة وفناء فسادفيها رأى و ، . واجه معاناة هائلةوأن الكل سيموت
إحدى الطرق من حياته.  جزءً  كل واحدة منها كل فتهإحباطات وخيبات األمل. و وجروح وضغوط ومصاعب و 

 (.12آية " )راجع اْلَمْوُت َيْعَمُل ِفيَناأن " للتعبير عن ذلك هو بالقول

اِخُل ... ِلذِلَك اَل َنْفَشلُ " قولهسياق كان ذلك  ُد َيْوًما َفَيْوًماَفالدَّ "كيف مجرد اآلن هو حقا ليس  ." لذلك سؤالناَيَتَجدَّ
دون  ن "كيف يمكنني االستعداد لآللم؟" ولكايومأتجدد يوما ف"كيف يمكنني أن أفشل في الحياة؟" ويمكنني أال 

قوة أجد ولكن ، ال أفشلوفي الوقت نفسه ، األرضيةحياتي  وانحطاطجسدي  فساد؟" "كيف أقبل أفشلأن 
 ؟"بأعمال المحبةنهاية ال إلىبفرح  لالستمرارة داخلي   تجديد

-17ثم في اآليات  15-7اآليات  أوال في. سؤالال على هذا بولس أن نرى إجابةعلى استعداد اآلن نحن 
18. 

 لعدم الفشل:أربعة أسباب : 15-7اآليات 

كل واحد منهم و  ".اَل َنْفَشلُ  ِلذِلك  " يقول بولس جعلتهناك على األقل أربعة أسباب التي  15-7في اآليات 
لذلك ما . قد ُأفنيت حياتهوأن ، رجل يحتضرأنه  لم يغب عن عينيه. فناء حياته األرضي ةيأخذ بعين االعتبار 

 .تفنى ةطبيعته الخارجي   وبسبب أنعلى الرغم من  حقيقيظهار ما هو يفعله في هذه اآليات هو إ



4 

 

 :ابن هللا. تمجيد قدرة هللا و 1

د قوة  إال أنه في آالمه ومن خاللها، تفنى ةطبيعته الخارجيأن على الرغم من ، أوال وحياة هللا تستعلن وُتمج 
 .ابن هللا

، ِلَيُكوَن َفْضُل اْلُقوَِّةِ هلِل اَل ]أي، اإلنسان الخارج والضعيف والفاني[ َلَنا هَذا اْلَكْنُز ِفي َأَواٍن َخَزِفيَّةٍ ": 7اآلية 
 هي في ضعفنا. تتمجدهللا  قوةألن  ...اَل َنْفَشلُ  ِلذِلك   ."ِمنَّا

، ِلَكْي ]وهذا جانب آخر من فناء اإلنسان الخارج[ َحاِمِليَن ِفي اْلَجَسِد ُكلَّ ِحيٍن ِإَماَتَة الرَّبِ  َيُسوعَ ": 10اآلية 
 ة.اليومي  في إماتتنا  تتمجدابن هللا ياة ألن ح ...اَل َنْفَشلُ  ِلذِلك   "ُتْظَهَر َحَياُة َيُسوَع َأْيًضا ِفي َجَسِدَنا.

َسِدَنا ألَنََّنا َنْحُن اأَلْحَياَء ُنَسلَُّم َداِئًما ِلْلَمْوِت ِمْن َأْجِل َيُسوَع، ِلَكْي َتْظَهَر َحَياُة َيُسوَع َأْيًضا ِفي جَ ": 11اآلية 
 .الفانيةجسادنا في أوتتمجد  تظهرهللا حياة ابن ألن  ...اَل َنْفَشلُ  ِلذِلك   "اْلَماِئِت.

هو أنه في ضعفه وموته اليومي ، ة تفنىالخارجي   أن طبيعته برغم، ال يفشل بولس لذلك فإن أول سبب يجعل
 أكثر من أي شيء. بولسيحبه وحياة ابن هللا وهذا ما تتمجد قوة هللا ، من أجل اآلخرين

 :الكنيسة بنيان. 2

الكنيسة.  إلىالحياة منه  آالمه ومن خاللها تتدفقولكن في ، تفنى ةطبيعته الخارجي  أن على الرغم من ، ثانيا
 .بولس بضعف يتشدد المسيحيون 

، أنتمولكن ، د هللاليس فقط يتمجألنه  ...اَل َنْفَشلُ  ِلذِلك  ." ِإًذا اْلَمْوُت َيْعَمُل ِفيَنا، َولِكِن اْلَحَياُة ِفيُكمْ ": 12اآلية 
 .تستقبلون حياًة وقوًة ورجاءً ، أحبائي

]من خالل آالم  أَلنَّ َجِميَع اأَلْشَياِء ِهَي ِمْن َأْجِلُكْم، ِلَكْي َتُكوَن النِ ْعَمُة َوِهَي َقْد َكُثَرْت ِباأَلْكَثِرينَ ": 15اآلية 
ْكَر ِلَمْجِد هللِا.بولس من أجلهم[ أول سببين  15اآلية ضع ألن )والحظ كيف ت ...اَل َنْفَشلُ  ِلذِلك   "، َتِزيُد الشُّ

 تقديم: بولسلحياة  محبوبين جدا هذا أمرينهلل. يكون والمجد لكم نعمة في خدمتي التي لآلم تكثر المعا( 
 .بولس ال يفشل لذلكنفس االختبار. في  وهذه اآلية تقول أنهم يتم ون ، هللالمجد  تقديمآلخرين و النعمة ل
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 المساند هلل:حضور ال. 3

 .ال يجعله ُيقهرهللا و  يسانده هاخاللآالمه ومن في  مع ذلك، تفنى ةطبيعته الخارجي أن على الرغم من، اثالث

نحن ، ال، ولكن، تفنى ةطبيعتنا الخارجي  ، نعم: حقا هو هما يقول هذه االزدواجات)الحظ في كل  9-8اآليات 
َياِئِسيَن. ُمْضَطَهِديَن، لِكْن َغْيَر  ُمْكَتِئِبيَن ِفي ُكلِ  َشْيٍء، لِكْن َغْيَر ُمَتَضاِيِقيَن. ُمَتَحيِ ِريَن، لِكْن َغْيرَ ": (نفشلال 

 .ال يجعلنا ُنقهرو  يسندناألن هللا  ...اَل َنْفَشلُ  ِلذِلك  " .َمْتُروِكيَن. َمْطُروِحيَن، لِكْن َغْيَر َهاِلِكينَ 

 :األمواتقيامتنا من بين . 4

كون مع وي، الكنيسة مع األمواتمن بين  على الرغم من أن طبيعته الخارجية تفنى، مع ذلك سُيقام، رابعا
 .المسيح
 ...اَل َنْفَشلُ  ِلذِلك   ."َعاِلِميَن َأنَّ الَِّذي َأَقاَم الرَّبَّ َيُسوَع َسُيِقيُمَنا َنْحُن َأْيًضا ِبَيُسوَع، َوُيْحِضُرَنا َمَعُكمْ ": 14اآلية 
 ،من جديد أنا سأحيا نهاية سيئة.لقصة أن يجعل لال يمكن حتى الموت فعلى ما يرام. سيكون  األمرألن 

 أبد اآلبدين. إلىمجده  المسيح وأكون فيمع  وسأحيا ،الشعب الذي أحبه ،ممعك وسأحيا

 لعدم الفشل بل التجديد االختبار العظيم( الذي يدعم 15-7المثلث )اآليات  ... هذا هو الخط األول فيلذلك
 كل يوم.

 .ي ضعفي الفانيف وتتمجد تستعلنهللا وحياة ابن هللا  قوة ألن أتجدد. 1

 الكنيسة التي أحبها كثيرا. إلى آالميمن  تتدفقألن الحياة أتجدد  .2

 .من خاللها وال يجعلني ُأقهر آالميفي  يساندنيألن هللا أتجدد . 3

 األبد. إلىمعا  لنحيا المسيحمعكم ومع  سأقوم من بين األمواتأعرف أنني  أتجدد ألنني. 4

 !ال أفشل لذلك
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 لعدم الفشل:أربعة أسباب : 18-17اآليات 

-17وهي اآليات ، 16في اآلية  بولسالرائع ل االختبارالخط اآلخر من المثلث الذي يدعم  إلىاآلن  انظر
لعدم . مرة أخرى هناك أربعة أسباب هي حقيقة 18-17اآليات  ألنيوما ويتجدد يوما ف، فهو ال يفشل. 18

 .ه وجروحاته وشدائدهأمراضضعفاته و  أيأن إنسانه الخارج يفنى، على الرغم من فشل بولس 

 ضيقة وقتّية:. 1

 .هو ال يفشل ألن ضيقته وقتي ة

في يعني أنها ال تدوم إال  لكنهثانية.  60ستمر ا ت" هذا ال يعني أنه... أَلنَّ ِخفََّة ِضيَقِتَنا اْلَوْقِتيَّةَ ": 17اآلية 
 --" الحاضرتعني "وهذا كل شيء. الكلمة ، من آالف السنين( دهورالماليين مقارنة ب وهذا وقت يعمر )ال
ألن ضيقاتي  أفشل... ال أنا  .في هذه الحياة الحاضرةر التي لن تعم   أي الضيقة، "الضيقة الحاضرة"

 في حياتي. الكلمة األخيرة. لن يكون ستنتهي

 ضيقة خفيفة:. 2

 هو ال يفشل ألن ضيقته خفيفة.

نفسه. ولم  بولس تقييم شخص أمريكي مستريح. إنه تقييم ." هذا ليس..ْقِتيَّةَ أَلنَّ ِخفََّة ِضيَقِتَنا اْلوَ ": 17اآلية 
 .27-23 :11كورنثوس  2في  ما قاله بولس ينسى

ُجوِن َأْكَثُر، ِفي اْلِميَتاِت ِمَراًرا َكِثيَرًة. ِمَن اْلَيهُ  َرَباِت َأْوَفُر، ِفي السُّ َمرَّاٍت وِد َخْمَس ِفي اأَلْتَعاِب َأْكَثُر، ِفي الضَّ
، َمرًَّة ُرِجْمُت، َثاَلَث َمرَّاٍت انْ  ِفيَنُة، َقِبْلُت َأْرَبِعيَن َجْلَدًة ِإالَّ َواِحَدًة. َثاَلَث َمرَّاٍت ُضِرْبُت ِباْلِعِصيِ  َكَسَرْت ِبَي السَّ

، ِبَأْخَطاِر ُلُصوٍص، ِبَأْخَطاٍر ِمْن ِجْنِسي، َلْياًل َوَنَهاًرا َقَضْيُت ِفي اْلُعْمِق. ِبَأْسَفاٍر ِمَراًرا َكِثيَرًة، ِبَأْخَطاِر ُسُيول
يَِّة، ِبَأْخَطاٍر ِفي اْلَبْحِر، ِبَأْخَطارٍ   ِمْن ِإْخَوٍة َكَذَبٍة. ِفي ِبَأْخَطاٍر ِمَن اأُلَمِم، ِبَأْخَطاٍر ِفي اْلَمِديَنِة، ِبَأْخَطاٍر ِفي اْلَبرِ 

، ِفي َأْسَهاٍر ِمَراًرا َكِثيَرًة، فِ  ي ُجوٍع َوَعَطٍش، ِفي َأْصَواٍم ِمَراًرا َكِثيَرًة، ِفي َبْرٍد َوُعْرٍي. َعَدا َما ُهَو ُدوَن َتَعٍب َوَكدٍ 
 ذِلَك: التََّراُكُم َعَليَّ ُكلَّ َيْوٍم، االْهِتَماُم ِبَجِميِع اْلَكَناِئِس.
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قارنة بما هو آت مبال هيعني أن لكنهسهلة أو غير مؤلمة. أنها ال يعني ، خفيفة أن ضيقاته بولسعندما يقول 
َماِن اْلَحاِضِر . "فهي تشبه الريش في الميزان، بثقل المجد القادمال شيء. مقارنة ك هي َفِإنِ ي َأْحِسُب َأنَّ آاَلَم الزَّ

 .ألن ضيقاتي خفيفة ال أفشل...أنا  (.18 :8" )رومية اَل ُتَقاُس ِباْلَمْجِد اْلَعِتيِد َأْن ُيْسَتْعَلَن ِفيَنا.

 ا:بديّ أ. ثقل مجد 3

 مقارنة.من كل  ما هو أبعد إلى اأبدي  ثقل مجد  بولسلفي الواقع تنتج  هو ال يفشل ألن ضيقته

ه ولكن، وقتي ا ليس بولسل آتٍ ." ما هو أَلنَّ ِخفََّة ِضيَقِتَنا اْلَوْقِتيََّة ُتْنِشُئ َلَنا َأْكَثَر َفَأْكَثَر ِثَقَل َمْجٍد َأَبِديًّا": 17اآلية 
َما َلْم َتَر َعْيٌن، َوَلْم َتْسَمْع فهم. يفوق كل  وهذا كله. امجده ولكن، ضيقة ليس. ولكن ثقيال، خفيفاأبدي ا. ليس 

ُه هللُا ِللَِّذيَن ُيِحبُّوَنهُ   (.9 :2كورنثوس  1) ُأُذٌن، َوَلْم َيْخُطْر َعَلى َباِل ِإْنَساٍن: َما أََعدَّ

ة المجد. هناك عالقة سببي   إنشاءبل تساعد في ، مجدال ببساطة تنشئ الضيقاتأن ليست ة األساسي   والفكرة
. ال تضيع لحظة اآلتية دهوربمجد هللا في ال مقدرتنا لالستمتاع وكيفيةاآلن  الشدائد نالتحم   بين كيفية ةحقيقي

 .بما ال ُيقارن  اأبدي  مجد لي ثقل  تنشئ يجميع مشاكلأنا ال أفشل... ألن  .واحدة من اآلالم بصبر

 اآلتي الذي ال ُيرى: بدي. المجد األ4

 .األبدي اآلتي على المجد ألنه يثبت نظره على ما ال ُيرى، ال يفشل بولس

" قد يقدم لك هللا كل المجد في َوَنْحُن َغْيُر َناِظِريَن ِإَلى اأَلْشَياِء الَِّتي ُتَرى، َبْل ِإَلى الَِّتي اَل ُتَرى.": 18اآلية 
 يأتي منه.فال شيء ، أبدا إليه إن لم تنظرولكن ، ايومف نفسك يوما يجددو  كي يحفظك من الفشل الكون 

 هللا السخّية:دعوة 

 كل إلىنظر من هللا لك لكي تة . هذا النص هو دعوة سخي  ه العظةاآلن في هذهللا فعله يما  في الواقع هذا
 .ايومفما و ألجلها تستطيع أن تتجدد يكل األسباب التي التي ألجلها ال يجب أن تفشل، و األسباب 

 هللا وحياة ابنه في ضعفك. انظر! تستعلن قوة• 

 حياة الناس اآلخرين. إلى آالمكمن خالل  المسيححياة تتدفق ! انظر• 
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 .تتدمر كيدع ولن، ضعفاتكهللا في يسندك ! انظر• 

فرح وتحيا في  هللا مع كنيسةمع المسيح و  األمواتبين من  سُتقام لن يكون لضعفاتك الكلمة األخير،! انظر• 
 أبد اآلبدين. إلى

 .للدهر اآلتيوليس ، في الوقت الحاضر هي فقط. إن ضيقاتك وقتي ة! انظر• 

 ال شيء.هي كما هو آت  بمسراتخفيفة. بالمقارنة  ضيقاتك إن !انظر• 

 .أكثر فأكثر اأبدي  لك ثقل مجد  الضيقات تنشئ! هذه انظر• 

 إنسانك الداخليد بل سيتجد  ، ولن تفشلما يقوله هللا.  صد قمور! في هذه األ فك رل! ! تأم  رك زانظر! لذلك 
 .ايوميوما ف


