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 قلعة احلق: مارتن لوثر 

 ن ا ستيفن لوس بقلم  

اكن مارتن لوثر عمالقًا من عمالقة اتلاريخ. ويعتقد ابلعض أنه اكن أهم شخصية أوروبية يف األلفية اثلانية. وقد  
الغريب  اكن هو الُمصلح الريادي، وأول من استخدمه اهلل يف إشعال رشارة حتوُّل جذري يف الَمِسيِحيَّة، ويف العالم  

بأكمله. وهو اكن زعيم اإلصالح األملاين دون منازع. ويف عرٍص من الفساد واالرتداد الكنيس، اكن بطاًل باساًل يف  
ادلفاع عن احلق. وقد أسهم تأثري وعظه وقلمه يف استعادة اإلجنيل انليق. وُكِتبت عنه كتب أكرث من أيِّ رجل آخر  

 ا أوغسطينوس. يف اتلاريخ، باستثناء يسوع املسيح، وربم

. واكن  1483نوفمرب اعم  10. فقد ُودل يف مدينة أيسلنب الصغرية يف أملانيا، يف العمل الاكدحب جاء لوثر من ساللة تتمّيَّ 
واملصاهر،   املناجم،  نتيجة رشااكت هل يف  ثروة  انلهاية يف تكوين  انلحاس، جنح يف  مناجم  هانز، اعماًل يف  وادله، 

اتلجارية.   املشاريع  من  حتت  وغريها  لوثر  ونشأ  ادلينية.  باخلرافات  تؤمن  اكنت  لكنها  تقية،  سيدة  وادلته  واكنت 
املجتهد يلكون حماميًا  ه وادله  الرومانية. وأعدَّ الاكثويلكية  الكنيسة  تفرضها  اليت  الصارمة  الضوابط واتلدريبات 

( آيزناخ  يف  تعليمه  لوثر  تلَّقَّ  الغاية،  هذه  بلوغ  سبيل  ويف  ث1501-1498ناجًحا.  يف جمال (،  إيرفرت،  جامعة  م يف 
، ودرجة املاجستري يف اآلداب يف 1502الفلسفة. ويف هذه اجلامعة، حصل ىلع درجة ابلاكلوريوس يف اآلداب يف اعم  

 .1505اعم 

، عندما اكن يف احلادية والعرشين من عمره. فقد حوِِص  1505ثم سلكت حياة لوثر منعطًفا غري متوقَّع يف يويلو اعم 
فة رعدية شديدة، وُطِرح أرًضا بسبب رضبة برق اكنت ىلع مقربٍة منه. وىف وسط رعبه الشديد، ِصخ  يف وسط اعص

إىل القديسة آنا، الشفيعة الاكثويلكية لعمال املناجم، قائاًل: "أنقذيين أيتها القديسة آنا، وأعدك بأن أصبح راهبًا".  
تلك احلادثة بأسبوعني، اتلحق بادلير األوغسطيين يف  وبالفعل، جنا لوثر من العاصفة، وأوىف بنذره الغريب. فبعد  

، لكن لوثر اكن   إيرفرت. أثار هذا غضب وادله، ملا رآه يف ذلك من إهدار واضح للسنوات اليت قضاها لوثر يف اتلعلمُّ
  اعزًما ىلع الوفاء بنذره.

 تائٌه يف برِّه اذلات 

  بأعماهل، فكتب يقول:داخل ادلير، اكن لوثر مدفواًع بمحاولة نوال قبول اهلل 
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د يف الربد الشديد. اكن الصقيع وحده اكفيًا لقتيل   بُت نفيس بالصالة، والصوم، والسهر، واتلجمُّ عذَّ
... لم أكن من خالل أفعايل هذه أطلب شيئًا آخر غري اهلل، اذلي اكن من املفرَتض أن يالحظ الزتايم 

يف الشديد. كنُت طو ال الوقت وكأين أعيش يف حلم، وكنُت أمارس الصارم بانلظام الرهباين وتقشُّ
قاس   وديَّان  قاٍض  جمرد  أعتربه  كنُت  فقد  باملسيح.  أؤمن  أكن  لم  ألين  لألوثان،  حقيقية  عبادة 

  وُُميف، جالًسا ىلع قوس قزح.

ر لوثر حياته املاضية، وقال: "عندما كنُت راهبًا، أنهكُت نفيس باتلضحيات ايلومية ملدة حنو    ويف موضع آخر، تذكَّ
بت نفيس باألصوام، والسهر، والصلوات، وغري ذلك من األعمال القاسية جًدا. وكنت أظن   مخسة عرش اعًما، وعذَّ

  بصدق أن باستطاعيت نوال الربِّ بأعمايل".

ول  ، رُِسم لوثر اكهنًا. ويف أثناء إقامة أول قداس هل، وعندما محل اخلزب والكأس للمرة األوىل، أصابه اذله1507ويف اعم  
والرعب الشديد من فكرة استحالة عنرصي اخلزب واخلمر، دلرجة أنه اكد يفقد وعيه. وقد اعرتف بعد ذلك قائاًل:  
"أصبُت باخلدر والرعب، وقلُت نلفيس: من أنا ألرفع عيينَّ أو يديَّ إىل اهلل العىلِّ واملهوب؟ ألين تراب ورماد، وميلء 

اليح والرسمدي". وقد ضاعف هذا اخلوف من ِصاعه الشخيص ألجل  باخلطية، وقد رشعُت أكلم اإلهل احلقييق و
  نوال قبول اهلل.

رِسل لوثر إىل روما، حيث أمكنه أن يشاهد بعينيه مدى فساد كنيسة روما. وهناك، صعد "ادلرج  1510يف اعم  
ُ
، أ

عندما مثل أمام بيالطس (، اذلي اكن يُزَعم أنه هو ادلرج نفسه اذلي صعد عليه يسوع  Scala Santaاملقدس" )
للمحاكمة. وحبسب األساطري، نُِقل هذا ادلرج من أورشليم إىل روما، وادَّىع كهنة روما أن اهلل يغفر خطايا اذلين  
الربانية، ومقبِّاًل لك درجة اكن   الصالة  ًدا  مردِّ لوثر ذلك،  فعل  وقد  ركبهم.  يتسلقون هذا ادلرج وهم جاثون ىلع 

الم مع اهلل. لكن عندما وصل إىل ادلرجة األخرية، نظر وراءه وقال نلفسه: "َمن يدري  يصعدها، إذ اكن ينشد الس
  ما إذا اكن هذا صحيًحا أم ال؟" فهو لم يشعر بأن هذا جعله أقرب إىل اهلل.

  ، وتم تعيينه معلًِّما للكتاب املقدس 1512حصل لوثر ىلع درجة ادلكتوراه يف علم الالهوت من جامعة فيتنربغ يف اعم  
هناك. ومن الالفت للنظر أن لوثر احتفظ بهذا املنصب اتلعلييم طوال السنوات األربع واثلالثني اتلايلة، حىت وفاته  

. وقد استحوذ عليه طوال الوقت سؤال واحد، هو: كيف يُمكن لإلنسان اخلاطئ أن يتربَّر أمام هلإ  1546يف اعم  
  قدوس؟
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الة دومينياكين يُد1517يف اعم   ( يبيع صكوك الغفران يف موضع قريب من  John Tetzelىَع جون تيزتل )، ابتدأ رحَّ
فيتنربغ، مقابل غفران اخلطايا. بدأت هذه املمارسة السخيفة خالل احلمالت الصليبية، بهدف مجع اتلرباعت املايلة  

من املطهر. وقد    للكنيسة. واكن بإماكن اعمة الشعب رشاء خطاٍب من الكنيسة يُزَعم أنه ينقذ أحباءهم اذلين ماتوا 
استفادت روما بشلك كبري من هذه اخلدعة. واكنت العائدات تهدف إىل مساعدة ابلابا يلو العارش ىلع دفع تكايلف  

 إنشاء كنيسة القديس بطرس اجلديدة يف روما. 

ر أنه ينبيغ عقد مناظرة علنية حول هذه املسألة. ويف   ، 1517وبر  أكت  31هذه اإلساءة الرهيبة أثارت غضب لوثر، فقرَّ
ر لوثر قائمة من مخس وتسعني أطروحة تتعلَّق بصكوك الغفران ىلع ابلاب األمايم لكنيسة القلعة يف فينتربغ.   سمَّ
واكن تسمري هذا انلوع من األطروحات ىلع باب الكنيسة ممارسة شائعًة يف اجلداالت واملناظرات األكاديمية آنذاك.  

ز ذلك ىلع ف تح مناقشة هادئة ومتعقلة بني أعضاء هيئة اتلدريس، وليس أن يثري ذلك  واكن لوثر يأمل يف أن حيفِّ
إىل   أدى  ا  ممَّ طباعتها،  حرص ىلع  اذلي  مطبعة،  صاحب  يد  يف  وقعت  أطروحاته  من  نسخة  شعبية. لكنَّ  ثورة 

هذا احلدث،  انتشارها يف غضون أسابيع قليلة يف لكِّ أحناء أملانيا وأوروبا. وأصبح لوثر بطاًل بني يللة وضحاها. وب
 ُودِل اإلصالح. 

   اختبار الربج 

من املحتَمل أن لوثر لم يكن حىت ذلك الوقت قد خلص بعد. ويف خضم ِصااعته الروحية، أصبح مهووًسا بنص 
ا ابْلَارُّ 17:  1رومية   مَّ

َ
ٌن بِرُّ اهلِل بِِإيَماٍن، إِليَماٍن، َكَما ُهَو َمْكتُوٌب: »أ

ْن ِفيِه ُمْعلَ
َ
فَِباإِليَماِن حَيْيَا«". ففيما    ، اذلي يقول: "أل

سبق، اكن لوثر يفهم برَّ اهلل املشار إيله يف هذا انلص ىلع أنه برُّ اهلل الفاعل واإلجيايب، أي عدل اهلل املنتقم، اذلي به  
يعاقب اخلطية. وىلع هذا األساس، أقر لوثر بأنه اكن يبغض برَّ اهلل. لكن، بينما اكن لوثر جالًسا يف برج كنيسة  

ل يف هذا انلص مرة أخرى، وصارع يلفهم معناه، فكتب يقول:   القلعة يف فيتنربغ، تأمَّ

مع أنين عشُت راهبًا بال لوم، كنُت أشعر بأنين خاطئ يف نظر اهلل، واكن ضمري يعاين من االضطراب 
ق أن تضحيات اكنت تريض اهلل. أجل، لم أكن أحب هذا اإلهل ابلار  الشديد. ولم أستطع أن أصدِّ
اذلي يعاقب اخلطاة، بل كنت أبغضه. ويف اخلفاء، وربما يف نوع من اتلجديف أيًضا، كنُت شديد  
األشقياء،  اخلطاة  يُسَحق  أن  اكفيًا  يكن  لم  ‘كأنه  أقول:  وكنُت  اهلل،  من  اغضبًا  وكنُت  اتلذمر، 

العرش، حىت اهلالكون أبديًّا بفعل اخلطية األصلية، حتت لك أنواع ابلاليا من قبل ناموس الوصايا 
بربِّه وغضبه!’. وهكذا، كنُت   إيانا من خالهلا  ًدا  مهدِّ اإلجنيل،  برسالة  أملهم  إىل  ألًما  يضيف اهلل 
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أشتعل غضبًا نابًعا من ضمري مضطرب. ومع ذلك، صارعُت مع بولس بإحلاح لفهم هذا األمر،  
  راغبًا بشدة يف معرفة ما اكن القديس بولس يقصده حتديًدا.

ْن ِفيِه ُمْعلٌَن أخرًيا، وبرمح 
َ
ة اهلل، وبعد اتلأمل نهاًرا ويلاًل يف هذه اللكمات، انتبهُت إىل سياقها: "أل

ا ابْلَارُّ فَِباإِليَماِن حَيْيَا«". وهنا بدأت أفهم أن برَّ ا مَّ
َ
هلل بِرُّ اهلِل بِِإيَماٍن، إِليَماٍن، َكَما ُهَو َمْكتُوٌب: »أ

ا ابلار، بواسطة عطية من اهلل، يه اإليمان. وباتلايل، اكن املعىن  املشار إيله هنا هو الرب اذلي به حيي
املقصود هو: "إن برَّ اهلل ُمعلَن يف اإلجنيل، وهذا هو الرب السليب اذلي به يربِّرنا اهلل الرحيم، باإليمان، 

ا ابْلَارُّ فَِباإِليَماِن حَيْيَا«". وهنا شعرُت بأنين ودلُت  مَّ
َ
من جديد لكية، ودخلُت إىل   َكَما ُهَو َمْكتُوٌب: »أ

الفردوس عينه من أوسع أبوابه. وهناك، انكشف أمايم وجه ُمتلف تماًما من الكتاب املقدس  
بأكمله. وبعد ذلك، قمت باستحضار الكتاب املقدس من اذلاكرة، فوجدُت يف مفردات كتابية 

، اليت بها جيعلنا اهلل أقوياء؛  أخرى تشابًها مع ذلك، مثل عمل اهلل، أي ما يعمله اهلل فينا؛ وقوة اهلل
 وحكمة اهلل اليت بها جيعلنا اهلل حكماء؛ وقدرة اهلل، وخالص اهلل، وجمد اهلل. 

؛ لكن لوثر نفسه  1508ُيَعد توقيت جتديد لوثر مثار جدل، حيث يعتقد ابلعض أنه حدث يف وقت مبكر، يف اعم  
أطروحاته اخلمسة والتسعني بعامني. لكنَّ حقيقة جتديده أهم  ، أي بعد نرشه  1519كتب أنه آمن باملسيح يف اعم  

من توقيتها. فقد أدرك لوثر أن اخلالص عطيَّة للمذنبني، وليس ماكفأة لألبرار. فاإلنسان ال خيلص بأعماهل الصاحلة، 
 الح. بل باتكاهل ىلع عمل املسيح املكتمل. وهكذا، صار اتلربير باإليمان وحده هو العقيدة املركزية لإلص

  اهلجوم ىلع السلطة ابلابوية 

تصادم اتلربير باإليمان وحده مع تعليم روما عن اتلربير باإليمان واألعمال مًعا. وذللك، شجب ابلابا تعليم لوثر، 
بتهمة ترويج "عقائد خطرية"، واستداعه إىل روما. وعندما رفض لوثر اذلهاب إىل هناك، جرى استداعؤه إىل يلزبج  

د لوثر أن  ، إل1519يف اعم   جراء مناظرة علنية مع جون إيك، وهو اعلم الهوت اكثويليك بارز. ويف هذه املناظرة، أكَّ
 جممع الكنيسة قابل أن خيطئ، ويه الفكرة اليت أثارها أيًضا لكٌّ من جون ويكليف وجون هس. 

علنًا بقوة أن مثل هذه اخلرافات  ثم تابع لوثر حديثه يف تلك املناظرة مشرًيا إىل أن سلطة ابلابا يه اخرتاع حديث، وم
ادلينية تتعارض مع لكٍّ من جممع نيقية وتاريخ الكنيسة، واألسوأ من ذلك أنها تتعارض مع الكتاب املقدس. وباختاذ  

 لوثر هذا املوقف، أغضب العصب الرئييس لروما، أي السلطة ابلابوية. 
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وًما باخلتم ابلابوي أو اخلتم األمحر. وبدأت هذه الوثيقة  ، أصدر ابلابا نرشة بابوية، أي مرسوًما ُمت 1520يف صيف اعم  
اكتلايل: "قم يا ربُّ واقِض يف دعواك. فقد اجتاح خزنير بري كرمك". وبتلك اللكمات، اكن ابلابا يصف لوثر بأنه 

يلم ُمزية،  حيوان بال اكبح، يسبِّب اخلراب. وُحِكم ىلع واحد وأربعني تعليًما من تعايلم لوثر بأنها هرطقة، أو تعا 
 أو اكذبة. 

وبذلك، أتيح للوثر ستون يوًما يك يتوب، وإال ُحكم عليه بالعزل الكنيس. لكن، ردَّ لوثر ىلع ذلك حبرق املرسوم  
( عن ذلك يقول:  Thomas Lindseyابلابوي عالنيًة. لم يكن هذا سوى حتديًا ِصحيًا. وكتب توماس يلنديس )

القرن العرشين، أن نتخيَّل اهلرج اذلي ساد يف أحناء أملانيا، بل ويف أحناء  "من الصعب علينا، حنن اذلين نعيش يف  
أوروبا لكها، عندما ذاع خرٌب بأن راهبًا بسيًطا أحرق مرسوم ابلابا". صار لوثر موضوع حديث الكثريين، لكنه ظلَّ  

  رجاًل بارًزا يف أعني الكنيسة. 

  اجتماع فورمس: وقفة لوثر 

س الصغري يف العمر، باستداعء لوثر للمثول أمام  ، قام اإلمرب1521يف اعم   اطور تشارلز اخلامس، إمرباطور روما املقدَّ
اجتماع فورمس اذلي انعقد بمدينة فورمس بأملانيا، حىت يتوب ويرتاجع رسميًّا عن آرائه. ووُِضعت كتابات هذا  

ا أم ال لل رتاجع عن اتلعايلم الواردة يف تلك الكتابات. الراهب املنشق أمامه ىلع طاولة، ثم ُسِؤل ما إذا اكن مستعدًّ
  ويف ايلوم اتلايل، ردَّ لوثر باللكمات اتلايلة اليت حتظى ايلوم بشهرة واسعة، قائاًل:

"ما لم يقنعين برهاُن الكتاب املقدس أو املنطق اجليلُّ )ألين ال أثق سواء يف ابلابا أو يف املجامع وحدها، إذ من املعروف  
كثريً  أنها  كتابات، جيًدا  يف  منه  اقتبسُت  اذلي  املقدس  بالكتاب  مقيًَّدا  سأظل  نفسها(،  وناقضت  أخطأت  ما  ا 

وضمريي أسري لكمة اهلل. ال أستطيع، بل ولن، أتراجع عن يشء، ألنه ليس من اآلمن وال من الصواب أن أخالف  
  ضمريي. ال يمكنين فعل غري ذلك، هنا أقف، وليساعدين اهلل، آمني".

  ه اللكمات املليئة باتلحدي بعد ذلك يه ِصخة معركة اإلصالح.وأصبحت هذ

أدان تشارلز اخلامس لوثر، وحكم عليه بأنه ُمهرطٌق، ورصد ماكفأة كبرية لَمن يقدر أن يقتله. وعندما اغدر لوثر  
اكن لوثر يف  فورمس، اكن أمامه واحد وعرشون يوًما للعبور اآلمن إىل فيتنربغ، قبل أن يصري احلكم ساريًا. وبينما  

طريقه، اختطفه بعض أنصاره، خوفًا ىلع حياته، وذهبوا به إىل قلعة فارتبورج. وهناك، ظل لوثر متواريًا عن األنظار 
ملدة ثمانية أشهر. وخالل هذه الفرتة من الُعزلة، بدأ لوثر مرشوع ترمجة الكتاب املقدس إىل اللغة األملانية، أي لغة  

 ترشت نريان اإلصالح ىلع حنو أرسع.اعمة الشعب. وبهذا العمل، ان 
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، أوضح لوثر يف إحدى عظاته سبب انلجاح املزتايد لإلصالح. فيف ثقة قوية منه يف لكمة اهلل، 1522مارس اعم    10يف  
قال: "ببساطة، أنا َعلَّمُت لكمة اهلل، ووعظُت بها، وكتبتُها، وفيما عدا ذلك، لم أفعل شيئًا آخر. وبينما كنُت نائًما ...  

ضعفت لكمة اهلل من ابلابوية كثرًيا حىت لم يستطع أي أمري أو إمرباطور أن يَلَحق بها أية خسائر. لم أفعل شيئًا، أ
س  بل إن لكمة اهلل يه اليت فعلت لكَّ يشء". فقد رأى لوثر أن اهلل استخدمه بوقًا للحق.، وأن اإلصالح لم يتأسَّ

 وحده اذلي ال يزتعزع.  عليه هو أو ىلع تعايلمه، بل ىلع الكتاب املقدس

، تزوَّج لوثر من اكثرين فون بورا. اكنت هذه السيدة املدهشة راهبة منشقة، كرَّست نفسها دلعم قضية  1525يف اعم  
اإلصالح. وقد ختىلَّ االثنان عن نذور الرهبنة يك يزتوجا. اكن لوثر آنذاك يف اثلانية واألربعني من عمره، واكنت اكيث  

ن من عمرها. وقد أثمر زواجهما عن ستة أوالد. واعش لوثر حياة اعئلية سعيدة للغاية، سهَّلت  يف السادسة والعرشي
  عليه أداءه متطلبات خدمته. 

ظلَّ لوثر، حىت نهاية حياته، يعمل باجتهاد شديد يف تقديم املحارضات، والوعظ، واتلعليم، والكتابة، واملناظرة. واكن  
اإلصالح باهًظا سواء جسديًا أو معنويًا. واكنت لكُّ معركة خيوضها جترِّده من ثمن هذا اجلهد اذلي بُِذل يف سبيل  

، 1537يشء، وترتكه أضعف من املعركة اليت قبلها. وباتلايل، رساعن ما أصبح ُعرضة لإلصابة باألمراض. ويف اعم  
، وصار يف حالة خطرية. ويف ، أصابه املرض ثانيةً 1541اشتدَّ مرض لوثر، دلرجة أن أصدقاءه خشوا أن يموت. ويف اعم  

تلك املرة، اعتقد لوثر نفسه أنه ىلع وشك الرحيل عن هذا العالم، لكنه تعاىف مرة أخرى. ثم أصيب بالعديد من  
 األمراض املختلفة طوال سنواته األربعة عرش األخرية، منها حصوات باملرارة، بل وفقدان إحدى عينيه للبرص.

 أمني إىل املنته 

، سافر لوثر إىل أيسلنب، مسقط رأسه، ووعظ هناك، ثم ذهب إىل مانسفيدل. اكن شقيقان، هما 1546يف أوائل اعم  
لوثر جًدا عندما تصالح هذان   رُسَّ  بينهما يف خالف اعئيل. وقد  نبيال مدينة مانسفيدل، قد طلبا منه أن حيكم 

 الشقيقان.

  وبعض   -  وبول  ومارتن،  جوناس،  –لوثر اثلالثة    ويف ذلك املساء نفسه، مرض لوثر. وخالل هذه الليلة، سهر أبناء
متَه؟"    ال  هل  الُموقَّر،  أبانا : "قائلني  سألوه   ثم  جانبه؛   إىل  اآلخرين  األصدقاء زلَت متمساًك باملسيح وباتلعليم اذلي قدَّ

، ىلع  1546فرباير    18واكن جواب هذا الُمصلح هو "نعم" واضحة وِصحية. ثم تويف لوثر يف السااعت األوىل من يوم  
  مسافة قريبة جًدا من جرن املعمودية اذلي اعتمد فيه وهو طفل رضيع.
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ف آالف املشيِّعني ىلع الطريق، وقُرِعت أجراس الكنيسة. وُدفِن لوثر  ثم نُِقل جثمان لوثر إىل فيتنربغ، فيما اصط
ر ىلع بابها، قبل ذلك بتسعة وعرشين   أمام منرب كنيسة القلعة يف فيتنربغ، ويه الكنيسة نفسها اليت اكن قد سمَّ

  اعًما، أطروحاته اخلمسة والتسعني الشهرية.

ائم والكبري ىلع العالم الَمِسييِحّ قائلة: "من ذا اذلي قد ال حيزن  ودلى وفاة لوثر، كتبت زوجته اكثرين عن تأثريه ادل
أو يتألم إثر فقدان رجل عظيم مثل زويج العزيز؟ فقد حقق هذا الرجل أموًرا عظيمة ليس فقط ألجل مدينة أو 

األوروبية يف  أرض واحدة، بل ألجل العالم بأرسه". اكنت اكثرين ىلع حق؛ فقد دوى صوت لوثر يف لكِّ أحناء القارة  
 أيامه، وتردَّد صداه أيًضا يف لكِّ أحناء العالم عرب القرون منذ ذلك احلني. 

 

س ورئيس هيئة "خدمات وان باشون" )  ن ا ستيفن لوس د.   (، اليت يقع مقرها يف  OnePassion Ministriesهو مؤسِّ
داالس. وهو عضو هيئة تدريس يف هيئة "خدمات يلجونري"، وأستاذ وعميد لقسم ادلكتوراة يف اخلدمة بكلية ماسرت  

الكتب، منها   العديد من  ألَّف  الوعظ اتلفسريي. وقد   The Passionate Preaching ofلالهوت، ومدير معهد 

Martyn Lloyd Jones  مه مارتن لويد جونز"(،    ))"الوعظ الشغوف اذلي )"جون    John Knox: Fearless Faithوقدَّ
 )"حلظة انلطق باحلقيقة"(.  The Moment of Truthونوكس: إيمان ال خيىش شيئًا"(، 

 

 .يلجونري تم نرش هذه املقالة يف األصل يف موقع
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