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﴾ هذا ى ائ ﴿»ادعى حممد بن هادي أن هللا جل وعال ال جييء إال بنزول، حيث قال: 
﴾ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ اجمليء، واجمليء ال يكون إال بنزول، ﴿

 (1)«.هذا اجمليء وهو النزول

 :الخطأ بيان
ا وص  اإلميان مب: اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة أهل السنة واجلماعة أصول من

كيي  وال متثيل،  ، من غري حتري  وال تعطيل، ومن غري تملسو هيلع هللا ىلصهللا به نفسه يف كتابه، ومبا وصفه به رسوله 
 (2).-رمحه هللا-كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

عنها، بل  أال يعتقد اإلنسان للصفات كيفية معيَّنة أو يسأل :نفي التكيي  عن صفات هللاواملراد ب
 وال خيوض يف ذلك ابلتفكري.  عز وجلبكيفياهتا إىل هللا  يكل العلم

 ز وجلعواألصل الذي بىن أهل السنة واجلماعة عليه مذهبهم يف نفي التكيي  عن صفات هللا 
أن الكالم يف الصفات فرع الكالم يف الذات، وحيتذى يف ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوماً أن هو: 

 بات وجود ال إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إمنا هو إثبات وجود الإثبات رب العاملني إمنا هو إث
 (3)إثبات حتديد وتكيي .

وال نعرف كيفية ذاته سبحانه ألن العلم بكيفية الشيء يكون إبحدى الطرق الثالث: إما برؤية 
وهذه  (4)اهدة،املشذاته واإلحاطة هبا، أو برؤية نظريه املساوي له، أو ابخلرب الصادق عنه القائم مقام 

 الطرق كلها منتفية ابلنسبة لصفات هللا؛ فرؤية هللا تعاىل مل حيصل ألحد من البشر، وهللا ليس له مثيل،
                                 

هـ يف أحد دروسه اليت ألقاها ضمن فعاليات دورة اإلمام اجملدد عبد هللا 1431شوال عام  11قاله يوم االثنني  ( 1)
مبحافظة  -ه هللارمح-بن حممد القرعاوي العلمية املتقدمة الرابعة والعشرين املقامة جبامع الشيخ زيد املدخلي 

 .https://is.gd/TJJhGuصوتية: صامطة مبدينة جازان، وهذا الرابط لتحميل املادة ال
 (.22العقيدة الواسطية )ص  ( 2)
 .-رمحه هللا-( عن احلافظ اخلطيب البغدادي 11/214)سري أعالم النبالء نقله احلافظ الذهيب يف  ( 3)
 (.41انظر: ذم التأويل لإلمام ابن قدامة )ص ( 4)

https://is.gd/TJJhGu
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 علمه. ب عز وجلوهللا قد أخربان بصفاته ومل خيربان بكيفياهتا، بل هي مما استأثر هللا 
امجاع، كما السنة والعقل واإلجل وعال الكتاب و  وقد دل على نفي علم العباد بكيفية صفات هللا

ا هو: الذي ثبت نفيه ابلشرع، والعقل، واتفاق السل  إمن»: -رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 (1).«علم العباد ابلكيفية، وسؤاهلم عن الكيفية اليت ال ميكن معرفتها
كنا عند مالك »: الليثي حيىي بن حيىي وهلذا بدّع أئمة السل  من سأل عن كيفية الصفة، كما قال

، كي  استوى؟ قال: فأطرق ﴾ڈ ژ ژ ڑ  ﴿بن أنس، فجاء رجل فقال: اي أاب عبد هللا، 
مث قال: االستواء غري جمهول، والكي  غري معقول، واإلميان به واجب،  ،مالك رأسه حىت عاله الرحضاء

 (2).«، فأمر به أن خيرجوالسؤال عنه بدعة، وما أراك إال مبتدعاً 
 ،-وتقدم حنوه عن ربيعة شيخ مالك-هذا اثبت عن مالك : »-رمحه هللا-قال احلافظ الذهيب 
أخرب يف   ستواءه معلوم كمااوأن  ،ستواء ال نعقلها بل جنهلها: أن كيفية االوهو قول أهل السنة قاطبة

بل نسكت  ،باتً وال إث وال خنوض يف لوازم ذلك نفياً  ،ق وال نتحذلقال نعمّ   ،وأنه كما يليق به ،كتابه
وملا وسعهم  ،ونعلم أنه لو كان له أتويل لبادر إىل بيانه الصحابة والتابعون ،ونق  كما وق  السل 
وال  ،ستوائهاال يف و  ،اتهيف صفال  ،مع ذلك أن هللا ال مثل له ونعلم يقيناً  ،إقراره وإمراره والسكوت عنه

 (3)«.سبحانه وتعاىليف نزوله 
أهل السنة واجلماعة يف امجيع صفات هللا جل عند صار قاعدة  -رمحه هللا-ما قاله اإلمام مالك و 

 االستواء يف -رمحه هللا-هذا اجلواب من مالك : »-رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وعال، كما 
مثل النزول:  ، واليد، والوجه، وغريها، فيقال يفواجمليءشاٍف كاٍف يف امجيع الصفات، مثل النزول، 

النزول معلوم، والكي  جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهكذا يقال يف سائر الصفات 

                                 
 .(1/121)االستقامة  ( 1)
، والبيهقي يف األمساء (1003ابن املقرئ يف معجمه )رقم و  (،104الدارمي يف الرد على اجلهمية )رقم  أخرجه ( 2)

ص ، والصابوين يف عقيدة السل  )(224(، والاللكائي يف شرح أصول االعتقاد )رقم 128والصفات )رقم 
 .(2/321ة األولياء )(، وأبو نعيم يف حلي8/111، وابن عبد الرب يف التمهيد )(110-111

 (.2/114)العلو للعلي العظيم  ( 3)
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 (1)«.الوارد هبا الكتاب والسنة -إذ هي مبثابة االستواء-
، وميسكون عن من صفات هللا ملسو هيلع هللا ىلصفأهل السنة واجلماعة يثبتون ما ثبت يف كتاب هللا وسنة رسوله 

وم القيامة أن جميء الرب تبارك وتعاىل ي :الشرعي، ومن ذلك ة معينة إال ما ثبت ابلنصحتديدها بكيفي
 سعوديف بعض األحاديث، كحديث ابن م ذلك كما وردزوله،  نيكون ب وحماسبة اخلالئقلفصل القضاء 

صة جيمع هللا األولني واآلخرين مليقات يوم معلوم أربعني سنة، شاخ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  -رضي هللا عنه-
 «أبصارهم إىل السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل هللا يف ظلل من الغمام من العرش إىل الكرسي

ۇئ ۆئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿يف قوله تعاىل: املذكور اإلتيان يبني كيفية فهذا احلديث  (2)احلديث.

قال اإلمام ابن كما ،  لوجب اإلمساك عن ذلك هذا احلديث وغريهده يف ، ولو ال ورو ﴾ۆئ ۈئ ۈئ
ەئ  ﴿اختل  يف صفة إتيان الرب تبارك وتعاىل الذي ذكره يف قوله: : »-رمحه هللا-جرير الطربي 

فقال بعضهم: ال صفة لذلك غري الذي وص  به نفسه عز وجل من  ؛﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
اجمليء واإلتيان والنزول، وغري جائز تكل  القول يف ذلك ألحد إال خبرب من هللا جل جالله أو من 

، (3)«فأما القول يف صفات هللا وأمسائه فغري جائز ألحد من جهة االستخراج إال مبا ذكران ،رسول مرسل
 وال غريها من  يء الرب عز وجلال جيوز الكالم عن جم، فالقول الصحيح وال شك أن هذا هو

حفظه -إال مبا دل عليه الكتاب والسنة، كما قال فضيلة شيخنا العالمة ربيع بن هادي املدخلي  صفاته
احلق هو اقتفاء الكتاي والسنة وما عليه سل  األمة يف أمور الدين كلها، وال سيما يف ابب : »-هللا

ي إال ما نفاه كتاب ، وال ننفملسو هيلع هللا ىلص وصفاته؛ فال نثبت لإ  إال ما أثبته كتاب هللا وسنة ورسوله أمساء هللا
رد به على كما ن  ،، وهذا هو أصل أهل السنة، وبه نرد على أهل األهواء واملبتدعنيملسو هيلع هللا ىلصهللا وسنة رسوله 

                                 
 (.8االنتصار ألهل األثر )ص  ( 1)
(، وابن أيب الدنيا يف صفة 1823(، والطرباين يف املعجم الكبري )رقم 1811)رقم  يف املستدرك أخرجه احلاكم ( 2)

ن وحسّ  (،181(، والدارقطين يف رؤية هللا )رقم 1203وعبد هللا بن أمحد يف السنة )رقم  (،31اجلنة )رقم 
، «هو كما قال أو أعلى»(، وقال األلباين: 21احلافظ الذهيب إسناده كما يف خمتصر العلو لأللباين )رقم 

 (.3111يف صحيح الرتغيب والرتهيب )رقم  احلديث وصحح
 (.3/211تفسري الطربي ) ( 3)
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 (1)«.أخطاء أفاضل السلفيني
نكر يف ردودهم على من أاستدل أئمة أهل السنة  هلثبوت كون جميء الرب يوم القيامة بنزولو 

ومن ذلك ما حكى ، امةيوم القير فيها جميئه ك  ذ  اليت ايت آلاب حديث النزول اإلهلي يف ثلث الليل األخري
حاق ابن وحضر إس ،هللا بن طاهر ذات يوم جملس األمري عبد حضرت  »: ، قالأمحد بن سعيد الرابطي

عض قواد فقال له ب ،سئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ قال: نعم، ف-يعين ابن راهويه-إبراهيم 
ال له إسحاق: فق ،قال: كي  ينزل؟ ،أتزعم أن هللا ينزل كل ليلة؟ قال: نعم ،اي أاب يعقوب :هللا عبد
ى  ﴿وجل:  فقال إسحاق: قال هللا عز ،ه فوقه فوق حىت أص  لك النزول، فقال الرجل: أثبت  ت  ب  ث  أ  

ز فقال إسحاق: أع !،هذا يوم القيامة ،هللا: اي أاب يعقوب فقال األمري عبد ،﴾ ائ ائ ەئ ەئ
 (2)«.هللا األمري، ومن جييء يوم القيامة من مينعه اليوم؟

فمما يعترب به من كتاب هللا عز وجل يف النزول : »-رمحه هللا-قال اإلمام أبو سعيد الدارمي و 
، ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ەئ ەئ وئ وئ ﴿وحيتج به على من أنكره: قوله تعاىل 

، وهذا يوم القيامة إذا نزل هللا ليحكم بني العباد، وهو قوله: ﴾ ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿وقوله: 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿

، فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السموات كلها ليفصل بني عباده قادر أن ينزل كل ﴾گ
بارك يف النزول فماذا يصنعون بقول هللا عز وجل ت ملسو هيلع هللا ىلصل هللا ليلة من مساء إىل مساء، فإن ردوا قول رسو 

 (3)«.وتعاىل؟
ل الرب تشهد بثبوت أحاديث نزو يوم القيامة فيستفاد من كالم هؤالء األئمة أن آايت جميء الرب 

ة الشيخ العالمة قال فضيليف آخر الليل؛ ألنه قد علم ابألدلة أن جميئه يوم القيامة يكون بنزول، لذلك 
صفة النزول إىل مساء الدنيا من الصفات اليت أخرب عنها » :-رمحه هللا-حممد أمان بن علي اجلامي د. 

ويشهد له القرآن حيث أخرب الرب سبحانه عن جميئه يوم القيامة، فنستطيع أن نقول: إن  ،ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
                                 

التنكيل مبا يف جلاج أيب احلسن املأريب من األابطيل، ضمن جمموع كتب ورسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العالمة  ( 1)
 (.441-13/448ربيع بن هادي املدخلي )

 (.238رقم يف خمتصر العلو ) إسناده (، وصححه األلباين111-112ص أخرجه الصابوين يف عقيدة السل  ) ( 2)
 (.84)ص الرد على اجلهمية  ( 3)
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 (1).«لكففنا عن إثباهتا لالنزول اثبت ابلكتاب والسنة، ولو ال هذه النقو 
نزول الصفة بثبوت  اً كون القرآن شاهدمن  هؤالء األئمة  ههادي أراد أن يقرر ما ذكر  وحممد بن

 ؛وفق يف تقريره، إال أنه مل يتصحيحاً خلطئي يف االستدالل على ذلك ابآلية األوىل من سورة القدر للرب
ن إال و اجمليء ال يك»هبا أحد من األئمة وهي قوله:  يدل عليها دليل وال قالحيث أتى بقاعدة مل 

 كالم هؤالء األئمة والعلماء مقيد مبجيء هللا سبحانه وتعاىل يوم القيامة،، فأطلق اجمليء بينما  «بنزول
ول ال يفهم منه أن هناك تالزماً بني اجمليء والنز فهو الذي يكون بنزول كما دل عليه أدلة من السنة، و 

األدلة  دلتوإمنا ل على ذلك، ال دليو ، حىت يصح احلصر الذي أتى به حممد بن هادي يف كل حال
 .أن جميء الرب يوم القيامة يكون بنزول على
رمحه -ن القيم اإلمام اب بني ذلك، كما يف غري القيامة جميء هللاثبت بنصوص الكتاب والسنة قد و 
-عول فلما قيده ابملف ،﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿ومن اجمليء املقيد قوله: »: يف قوله -هللا

انه إذا إذ من املعلوم أن هللا سبح ؛دل ذلك على جميء ما بينه -وهو القواعد-وابجملرور  -وهو البنيان
ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڱ﴿جاء بنفسه ال جييء من أساس احليطان وأسفلها، وهذا يشبه قوله تعاىل: 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

وده من عون أن جنفهذا جميء مقيد لقوم خمصوصني قد أوقع هبم أبسه، وعلم السام ،﴾ڭ ڭ ڭ
آليتني أن على أنه ال ميتنع يف ا ،املالئكة واملسلمني أتوهم، فكان يف هذا السياق ما يدل على املراد

كما يدنو عشية   ،ممن يريد هالكهم بغضبه وانتقامه ، ويكون ذلك دنوا  تهيكون اإلتيان على حقيق
 هؤالء واإلتيان املالصقة واملخالطة، بل أييت، وال يلزم من هذا الدنو عرفة من احلجاج برمحته ومغفرته

 (2)«.يرمحته وفضله، وهؤالء ابنتقامه وعقوبته وهو فوق عرشه
ن عبدي أان عند ظ :يقول هللا عز وجل: »ملسو هيلع هللا ىلصقول رسول هللا  هللا يف غري القيامةجميء  أدلة ومن

ذكرته يف مإل هم  إليب، وأان معه حني يذكرين، إن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف م
، وإن أتين اً تقربت منه ابع ، وإن تقرب إيل ذراعاً تقربت إليه ذراعاً  خري منهم، وإن تقرب مين شرباً 

                                 
 (.211الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه )ص  ( 1)
 (.441خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة )ص  ( 2)
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إذا جاءين عبدي شربًا جئته بذراع، وإذا جاءين بذراع جئته بباع، »ويف لفظ:  (1)«.ميشي أتيته هرولة
 (2)«.وإذا جاءين ميشي جئته أهرول

 هذا احلديث علجيف رده على من  -رمحه هللا-العالمة حممد بن صاحل العثيمني قال فضيلة الشيخ 
للفصل بني  قيقياً ح من املعلوم أن السل  يؤمنون أبن هللا تعاىل أييت إتياانً : »من ابب املشاكلة اللفظية

ديث هذا احل وليس يفعباده يوم القيامة على الوجه الالئق به، كما دل على ذلك كتاب هللا تعاىل، 
يشكل عليه  فمن أثبت إتيان هللا تعاىل حقيقة مل ،ملن أاته ميشي القدسي إال أن إتيانه يكون هرولة  

ؤمن أبن وأي مانع مينع من أن ن ،أن يكون شيء من هذا اإلتيان بصفة اهلرولة على الوجه الالئق به
ٺ   ﴿ا يشاء، ووهو سبحانه وتعاىل يفعل م ؟هللا تعاىل أييت هرولة وقد أخرب هللا تعاىل به عن نفسه

 (3)«.﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
ه إما أفراداً من خلق أقواماً أو نصوص من الكتاب والسنة على أن الرب جل وعال جييء تفقد دل

حتديد جيب  (ال جميء إال بنزول)حممد بن هادي أبنه  القاعدة اليت قّعدهاوعلى ليثيبهم وإما ليعذهبم، 
 السنة أئمة ررهال دليل عليه، وال ققول ، وهذا أبنه جييء انز الً هذه النصوص  يف امجيع عز وجل هللا جميء
بل هو قول خمال  ملذهب أهل السنة واجلماعة يف وجوب اإلمساك عن حتديد كيفية معينة  ،ئهاوعلما

 -ه هللاحفظ-وهلذا استنكر قوله فضيلة الشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان للصفات نفيًا وإثباتً، 
ني هذا ف ؟!من يقول هذا ؟!اههذا وش درّ »، فقال: هحممد بن هادي هذ قاعدةسئل عن  حينما بشدة
ف حنن نثبت هلل جميئا  يليق جبالله، هللا جييء كيفما شاء، ما دخلنا كييتحكم على هللا!  ؟!سر  د  

 (4)«.جييء
ن ب  وكالم العالمة الفوزان  تكيي  فيها  أن اليت قاهلا حممد بن هادي عبارةلل إنكارهوجه يف أن  نيّ 

أهل السنة  ، ومذهبعلى سبيل احلصر بكيفية معينة وحتديدها جميء الرب سبحانه وتعاىل صفة

                                 
 (.2281(، ومسلم )رقم 8401أخرجه البخاري )رقم  ( 1)
 (.10411أخرجه أمحد )رقم  ( 2)
 (.1/114حممد بن صاحل العثيمني ) جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ( 3)
، ومسع ذلك منه األخ سامل الغرايين، وهذا هـ1431شوال  21كان هذا مبكتبه يف الطائ  صباح اخلميس   (4)

 .https://is.gd/KeyQKlالرابط لصورة من احملادثة اليت حكى فيها ذلك: 

https://is.gd/KeyQKl
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إال ما ثبت  ي ، بل نثبتها من غري تكيجيوز تكييفها فالرب جمهولة لنا واجلماعة أن كيفيات صفات ال
 .كما تقدم بيانه  ودل عليه الدليل ابلنص

وقع  (1)سهواً  طإ صدر مينخلأن حممد بن هادي يف أثناء تشنيعه عليَّ كي  السلفي   هاأي فاعجب
، وحتكم اب والسنةاملبين على الكت يف خمالفة عظيمة ملنهج أهل السنة واجلماعة يف ابب صفات هللا العال

ڇ هللا تعاىل: ﴿ قالكما ،  -والعياذ ابلإ -بال علم الذي هو من أكرب الكبائر  قوالً  عليهوقال ، على هللا

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 ﴾.ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
ل من شدد يف إنكاره وهوّ وقع فيما هو أشد منكرًا مما  حيثيف رده  قمل يوفَّ  محمد بن هاديف
وقب فعيحة، بيان احلق والنصيحة وإمنا أراد التعيري والفض د  ر  مل ي   فإنه ؛ولعل سبب ذلك سوء قصده ،شأنه

 .من حفر حفرة ألخيه وقع فيهاوينطبق عليه املثل:  بنقيض قصده،
بينتها يف هذه  اليت الكثرية يعلن توبته من هذا اخلطإ اجلسيم وسائر أخطائهسحممد بن هادي فهل 

دود من مع أخطائه عن كش من  أن ما دام  ويتكابر عن الرجوع إىل احلق السلسلة أو يتمادى ابلباطل
- وغرابً  شرقاً  عاملق هبا السلفيني يف كل أحناء الوفرَّ  بغري برهان فرقة الصعافقة اليت أحدثها حممد بن هادي

 ؟-وهللا حسيبه
 ۞ ۞ ۞ 
 

 يتبع إن شاء هللا

                                 
 وتراجعت عنه كما تقدم بيانه يف احللقة السابقة ضمن هذه السلسلة.وقد اعرتفت به  ( 1)
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 الحلقات السابقة
 
 رابط التحميل عنوان احللقة

ڍ ڍ ﴿رميه ملن فسر )اليقني( يف قوله تعاىل:  احللقة األوىل:

 )ابإلميان( بقول الزاندقة ﴾ ڌ ڌ ڎ
https://is.gd/KfYlZ7 

 https://is.gd/mujRNB قذفه ملسلم حمصن وتعيريه له بذنبه املزعوم احللقة الثانية:
زعمه أن إحلاق الصعافقة أبهل األهواء تشبيه هبم، احللقة الثالثة: 

 ورميه ملن جعل ذلك تبديعاً هلم ابجلهل واتباع اهلوى
https://is.gd/6UGTlW 

 يررقق السلريني، واتجااجه بثرر  من دعواه أنه ملاحللقة الرابعة: 
 توله على أنه داعية خري

https://is.gd/PvdqeP 

دعواه أن قاعد  )القدح يف أصحاب الشخص قدح احللقة اخلامسة: 
وكذبه على العالمة ابن عريمني  يف دعواه أنه  ،ملسو هيلع هللا ىلصفيه( خاصة ابلنيب 

 قرر ذلك

https://is.gd/3E4pqe 

طعنه يف العالمجني ربيع املدخلي وعبيد اجلابري  احللقة السادسة: 
 بدعواه أهنما اخندعا مبن يسميهم ابلصعافقة فأثقروا عليهما

https://is.gd/7w5olk 

 https://is.gd/sUe5F3 الشجم يف ردوده على طالب العلم السلرينيالسب و احللقة السابعة: 

رجال تول الرسول »جتويزه االسجراد  من كجاب احللقة الثامنة: 
 ملن عنده خلرية «ملسو هيلع هللا ىلص

https://is.gd/TjsOL3 

 https://is.gd/6gKgOW «من تسن الطالع»قوله: احللقة التاسعة: 

دعواه أن عدم قبول جرح السلري الذي مل يبني سببه احللقة العاشرة: 
 -ترظه هللا-قاعد  ابطلة وضعها العالمة عبيد اجلابري 

https://is.gd/vYaBa0 

عقده الوالء والرباء على نرسه ورأيه يف حلادية عشرة: احللقة ا
 السلريني الذين ينبزهم بلقب الصعافقة

https://is.gd/GIQza4 

 https://is.gd/ocXn7qتصره لداللة اآلية األوىل من سور  القدر يف احللقة الثانية عشرة: 

https://is.gd/KfYlZ7
https://is.gd/mujRNB
https://is.gd/6UGTlW
https://is.gd/PvdqeP
https://is.gd/3E4pqe
https://is.gd/7w5olk
https://is.gd/sUe5F3
https://is.gd/TjsOL3
https://is.gd/6gKgOW
https://is.gd/vYaBa0
https://is.gd/GIQza4
https://is.gd/ocXn7q
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 مسألجني فقط وحتديه بذلك
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