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، أَنَّ نَاًسا ِمْن أَْصَحاِب النَِّبيِّ َصىلَّ  روى مسلم َعْن أَِ� َذرٍّ
اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَالُوا لِلنَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:

كََ  يَُصلُّوَن  ِباْألُُجوِر،  ثُوِر  الدُّ أَْهُل  َذَهَب  اللِه،  يَا رَُسوَل 
ِبُفُضوِل  قُوَن  َويَتََصدَّ نَُصوُم،  كََ  َويَُصوُموَن   ، نَُصيلِّ
قُوَن؟  دَّ أَْمَوالِِهْم، قَاَل:" أََولَيَْس قَْد َجَعَل اللُه لَُكْم َما تَصَّ
وَكُلِّ  َصَدقًَة،  تَْكِب¡ٍَة  وَكُلِّ  َصَدقًَة،  تَْسِبيَحٍة  ِبُكلِّ  إِنَّ 
ِبالَْمْعُروِف  َوأَْمٌر  َصَدقًَة،  تَْهلِيلٍَة  وَكُلِّ  َصَدقًَة،  تَْحِميَدٍة 
َصَدقٌَة، َونَْهٌي َعْن ُمْنَكٍر َصَدقٌَة، َوِيف بُْضعِ أََحِدكُْم َصَدقٌَة، 
قَالُوا: يَا رَُسوَل اللِه، أَيَأِ¬ أََحُدنَا َشْهَوتَُه َويَُكوُن لَُه ِفيَها 
ِفيَها  َعلَيِْه  أَكَاَن  َحرَاٍم  ِيف  َوَضَعَها  لَْو  قَاَل: «أََرأَيْتُْم  أَْجٌر؟ 

ِوْزٌر؟ فََكَذلَِك إَِذا َوَضَعَها ِيف الَْحَالِل كَاَن لَُه أَْجٌر»  

 الحديث 
السابع 
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(ذهب أهل الدثور با�جور)

ثُوِر: أصحاب األموال الكث¡ة. أَْهُل الدُّ

فُُضوِل أَْمَوالِِهْم: أموالهم التي تزيد عىل حاجتهم.

تَْهلِيلٍَة: قول ال إله إال الله.

بُْضعِ أََحِدكُْم: الجع أو هو الفرج نفسه.

: �
��المعا

فوائد في معنى الصدقة: 
 اتساع معنى الصدقة عن كونها اإلنفاق املايل، فحسب بل لها أوجه عديدة 

والرتوك  والسلوك  األعل  من  الضحى وغ¡ها  وركعتي  عز وجل  الله  كذكر 

أيضا ك يف قوله صىل الله عليه وسلم يف حديث أ� ذر قال: قلت: يا رسول 

الله، أي األعل أفضل؟ قال: «اإلÈان بالله والجهاد يف سبيله» قال: قلت: أي 

الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكÌها Ëنا» قال: قلت: فإن É أفعل؟ 

إن  أرأيت  الله،  رسول  يا  قلت:  قال:  ألخرق»  تصنع  أو  صانعا   Îتع» قال: 

ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تكف رشك عن الناس فإنها صدقة منك عىل 

نفسك».

تتجىل رحمة الله بأن جعل كل مسلم لديه ما يتصدق به غني أم فق¡.

فال  وأوالد،  يعول من زوجة  زاد عن حاجته وحاجة من  Ôا  املسلم  يتصدق 

يتصدق Ôا يحتاجونه ثم يرتكهم عالة يتكففون الناس.

الصدقة من أوسع أبواب الطاعات وتتفاضل تبعا ملعاي¡ عدة، أحاول أن أذكر 

بعضها:

-خ¡ الصدقة م تحب، قال تعاىل: "لن تنالوا الرب حتى تنفقوا م تحبون".

-خ¡ الصدقة م تشح به النفس وأنت صحيح قوي، فقد سئل النبيُّ صىل الله 

دَق وأنت صحيٌح شحيٌح تخىش  الصدقِة فقال أن تصَّ عليه وسلم عن أفضِل 

الفقَر وتأمُل الغني.

-خ¡ الصدقة م بقي عندك منه بعد الصدقة بقية تغنيك، قال صىل الله عليه 

وسلم: "خ¡ الصدقة ما كان عن ظهر غنى"

الله عليه  الله صىل  -خ¡ الصدقة ما كانت àلك منه شيئا قليال، قال رسول 

" دقِة أفضُل قاَل ُجهُد املقلِّ وسلم: "قيَل فأيُّ الصَّ

عليه  الله  الله صىل  رسول  قال  املوت،  بعد  ملا  نفعه  امتد  ما  الصدقة  -خ¡ 

وسلم: "إذا ماَت الرجُل انقطَع عملُُه إّال من ثالٍث ولٍد صالٍح يدعو لَُه، أو صدقٍة 

جاريٍة أو علٍم يُنتَفُع ِبِه".

ونهي عن  باملعروف صدقة  (وأمر  للغ¡  متعديا  نفعه  كان  ما  الصدقة  -خ¡ 

منكر صدقة) .
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(ذهب أهل الدثور با�جور)

ثُوِر: أصحاب األموال الكث¡ة. أَْهُل الدُّ

فُُضوِل أَْمَوالِِهْم: أموالهم التي تزيد عىل حاجتهم.

تَْهلِيلٍَة: قول ال إله إال الله.

بُْضعِ أََحِدكُْم: الجع أو هو الفرج نفسه.

فوائد في معنى الصدقة: 
 اتساع معنى الصدقة عن كونها اإلنفاق املايل، فحسب بل لها أوجه عديدة 

والرتوك  والسلوك  األعل  من  الضحى وغ¡ها  وركعتي  عز وجل  الله  كذكر 

أيضا ك يف قوله صىل الله عليه وسلم يف حديث أ� ذر قال: قلت: يا رسول 

الله، أي األعل أفضل؟ قال: «اإلÈان بالله والجهاد يف سبيله» قال: قلت: أي 

الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكÌها Ëنا» قال: قلت: فإن É أفعل؟ 

إن  أرأيت  الله،  رسول  يا  قلت:  قال:  ألخرق»  تصنع  أو  صانعا   Îتع» قال: 

ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تكف رشك عن الناس فإنها صدقة منك عىل 

نفسك».

تتجىل رحمة الله بأن جعل كل مسلم لديه ما يتصدق به غني أم فق¡.

فال  وأوالد،  يعول من زوجة  زاد عن حاجته وحاجة من  Ôا  املسلم  يتصدق 

يتصدق Ôا يحتاجونه ثم يرتكهم عالة يتكففون الناس.

الصدقة من أوسع أبواب الطاعات وتتفاضل تبعا ملعاي¡ عدة، أحاول أن أذكر 

بعضها:

-خ¡ الصدقة م تحب، قال تعاىل: "لن تنالوا الرب حتى تنفقوا م تحبون".

-خ¡ الصدقة م تشح به النفس وأنت صحيح قوي، فقد سئل النبيُّ صىل الله 

دَق وأنت صحيٌح شحيٌح تخىش  الصدقِة فقال أن تصَّ عليه وسلم عن أفضِل 

الفقَر وتأمُل الغني.

-خ¡ الصدقة م بقي عندك منه بعد الصدقة بقية تغنيك، قال صىل الله عليه 

وسلم: "خ¡ الصدقة ما كان عن ظهر غنى"

الله عليه  الله صىل  -خ¡ الصدقة ما كانت àلك منه شيئا قليال، قال رسول 

" دقِة أفضُل قاَل ُجهُد املقلِّ وسلم: "قيَل فأيُّ الصَّ

عليه  الله  الله صىل  رسول  قال  املوت،  بعد  ملا  نفعه  امتد  ما  الصدقة  -خ¡ 

وسلم: "إذا ماَت الرجُل انقطَع عملُُه إّال من ثالٍث ولٍد صالٍح يدعو لَُه، أو صدقٍة 

جاريٍة أو علٍم يُنتَفُع ِبِه".

ونهي عن  باملعروف صدقة  (وأمر  للغ¡  متعديا  نفعه  كان  ما  الصدقة  -خ¡ 

منكر صدقة) .

1

2

  الفوائد (32 فائدة) 
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(ذهب أهل الدثور با�جور)

ثُوِر: أصحاب األموال الكث¡ة. أَْهُل الدُّ

فُُضوِل أَْمَوالِِهْم: أموالهم التي تزيد عىل حاجتهم.

تَْهلِيلٍَة: قول ال إله إال الله.

بُْضعِ أََحِدكُْم: الجع أو هو الفرج نفسه.

فوائد في معنى الصدقة: 
 اتساع معنى الصدقة عن كونها اإلنفاق املايل، فحسب بل لها أوجه عديدة 

والرتوك  والسلوك  األعل  من  الضحى وغ¡ها  وركعتي  عز وجل  الله  كذكر 

أيضا ك يف قوله صىل الله عليه وسلم يف حديث أ� ذر قال: قلت: يا رسول 

الله، أي األعل أفضل؟ قال: «اإلÈان بالله والجهاد يف سبيله» قال: قلت: أي 

الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكÌها Ëنا» قال: قلت: فإن É أفعل؟ 

إن  أرأيت  الله،  رسول  يا  قلت:  قال:  ألخرق»  تصنع  أو  صانعا   Îتع» قال: 

ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تكف رشك عن الناس فإنها صدقة منك عىل 

نفسك».

تتجىل رحمة الله بأن جعل كل مسلم لديه ما يتصدق به غني أم فق¡.

فال  وأوالد،  يعول من زوجة  زاد عن حاجته وحاجة من  Ôا  املسلم  يتصدق 

يتصدق Ôا يحتاجونه ثم يرتكهم عالة يتكففون الناس.

الصدقة من أوسع أبواب الطاعات وتتفاضل تبعا ملعاي¡ عدة، أحاول أن أذكر 

بعضها:

-خ¡ الصدقة م تحب، قال تعاىل: "لن تنالوا الرب حتى تنفقوا م تحبون".

-خ¡ الصدقة م تشح به النفس وأنت صحيح قوي، فقد سئل النبيُّ صىل الله 

دَق وأنت صحيٌح شحيٌح تخىش  الصدقِة فقال أن تصَّ عليه وسلم عن أفضِل 

الفقَر وتأمُل الغني.

-خ¡ الصدقة م بقي عندك منه بعد الصدقة بقية تغنيك، قال صىل الله عليه 

وسلم: "خ¡ الصدقة ما كان عن ظهر غنى"

الله عليه  الله صىل  -خ¡ الصدقة ما كانت àلك منه شيئا قليال، قال رسول 

" دقِة أفضُل قاَل ُجهُد املقلِّ وسلم: "قيَل فأيُّ الصَّ

عليه  الله  الله صىل  رسول  قال  املوت،  بعد  ملا  نفعه  امتد  ما  الصدقة  -خ¡ 

وسلم: "إذا ماَت الرجُل انقطَع عملُُه إّال من ثالٍث ولٍد صالٍح يدعو لَُه، أو صدقٍة 

جاريٍة أو علٍم يُنتَفُع ِبِه".

ونهي عن  باملعروف صدقة  (وأمر  للغ¡  متعديا  نفعه  كان  ما  الصدقة  -خ¡ 

منكر صدقة) .

4



05 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(ذهب أهل الدثور با�جور)

 فلو كنت تحب املال أو الراحة أو العلم  أو الطعام  أو وقتك القليل أو أي 

نوع من املمتلكات املادية أو املعنوية، فإنفاقك من النوع الذي تحبه وتشح 

نفسك به ويبقى عندك منه بقية وإن كانت قليلة، يجعله من أفضل الصدقات 

التي توصلك إىل تحقيق مرتبة الرب إن شاء الله.

وعليه، فال Èكن أن نقول أن نوعا ما دون آخر هو أفضل الصدقات باملطلق، 

فقد تسبق كلمة يف العلم والنصح آالف األموال، وقد تسبق مساعدة إلنسان 

متعب يف تجاوز الطريق محارضات علمية وسالسل الرشوح، وقد تسبق لحظة 

مالطفة ولعب مع طفل يف وقتك الضيق ونفسك غ¡ املؤهلة جهاد مجاهد أو 

إنفاق منفق.

واألمور عىل ما عند الله ال عىل ما عند الناس، والله أعلم.



06 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(ذهب أهل الدثور با�جور)

1
دليل عىل إثبات القياس كدليل من األدلة الرشعية.

فيها  والبحث  الرشعية  األحكام  تعليل  مرشوعية 
وهو مدخل لعلم املقاصد.

الصالحات ك  الباقيات  التسبيح والتحميد والتكب¡ والتهليل.. وهن  فضل 

جاء يف الحديث.

التنافس عىل غنائم اآلخرة رغم الفقر. 

املسلم أياً كان حاله يف هذه الحياة الدنيا، يف سعة وغنى أم يف ضيق وفقر 

ومه وقع عليه من الهموم واالبتالءات، فالبد أن يضع اآلخرة نصب عينيه، 

ويعلم أن وجوده يف دار االختبار هو وجود مؤقت مه طال به العمر.

املسلم ينبغي عليه أال يشغل نفسه بالتفاصيل التي ال تفيد، وال يسأل عن 

من  ناسا  أن  ذكر  ذر  فأبو  ودنياه،  دينه  أمر  يف  عليها شيئ  ينبني  ال  أمور 

أصحاب النبي صىل الله عليه وسلم قالوا، وÉ يهتم بنقل أسءهم لراوي 

الحديث.

      الفوائد العامة:      

شمولية معنى العبادة لكل ما يقع من العبد من قول أو فعل م يحبه الله 

نفسه  يُعفُّ  Ôا  الحالل  يف  الشهوة  قضاء  كان  لو  حتى  عبده،  من  ويرضاه 

وزوجه.

األغنياء  إخوانهم  تجاه  الفقراء وسالمة صدورهم  الصحابة  نفوس  اطمئنان 

وعلمهم أن اآلخرة هي ميدان التنافس الحقيقي.

مرشوعية جمع املال ولو كان فاضال عن الحاجة.

مصاف  يف  هنا  الجنس  ذكر  حيث  للجنس،  الدونية  الكنسية  النظرة  نفي 

األعل الصالحة كالذكر والصدقة والصالة، وهذه النظرة الطهورية اإلنسانية 

الواقعية تساعد اإلنسان عىل قبول احتياجاته، فال يصارع اإلنسان طبيعته 

وال يستحي منها وهذا الشعور نفسه يساعد عىل إرواء الغريزة مع الشعور 

بالعزة والكرامة. 

 العرض املبسط ملعاÉ ُحسن الرشيعة وتقريبها من األذهان يف أيرس لفظ.

2
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(Who amongst you is fasting today?)

. يف قوله صىل الله عليه وسلم (يف بُضع أحدكم صدقة) توجيه عام لألمة بأرسها 

سواء املورس والفق¡ واملعدم منهم باستحباب الزواج، فمن كان تزوج فليستحرض 

النية، ومن É يتزوج فليسع لتحصيل أسباب الزواج ليدرك الثواب.

 
جواز تجم¡ النخل وأنه ليس من إضاعة املال.

 جواز بيع الجر ألن ما حل أكله حل بيعه.

 The four acts of worship, which took place in one day, are 

دليل عىل إثبات القياس كدليل من األدلة الرشعية.

فيها  والبحث  الرشعية  األحكام  تعليل  مرشوعية 
وهو مدخل لعلم املقاصد.

الصالحات ك  الباقيات  التسبيح والتحميد والتكب¡ والتهليل.. وهن  فضل 

جاء يف الحديث.

التنافس عىل غنائم اآلخرة رغم الفقر. 

املسلم أياً كان حاله يف هذه الحياة الدنيا، يف سعة وغنى أم يف ضيق وفقر 

ومه وقع عليه من الهموم واالبتالءات، فالبد أن يضع اآلخرة نصب عينيه، 

ويعلم أن وجوده يف دار االختبار هو وجود مؤقت مه طال به العمر.

املسلم ينبغي عليه أال يشغل نفسه بالتفاصيل التي ال تفيد، وال يسأل عن 

من  ناسا  أن  ذكر  ذر  فأبو  ودنياه،  دينه  أمر  يف  عليها شيئ  ينبني  ال  أمور 

أصحاب النبي صىل الله عليه وسلم قالوا، وÉ يهتم بنقل أسءهم لراوي 

الحديث.

شمولية معنى العبادة لكل ما يقع من العبد من قول أو فعل م يحبه الله 

نفسه  يُعفُّ  Ôا  الحالل  يف  الشهوة  قضاء  كان  لو  حتى  عبده،  من  ويرضاه 

وزوجه.

األغنياء  إخوانهم  تجاه  الفقراء وسالمة صدورهم  الصحابة  نفوس  اطمئنان 

وعلمهم أن اآلخرة هي ميدان التنافس الحقيقي.

مرشوعية جمع املال ولو كان فاضال عن الحاجة.

مصاف  يف  هنا  الجنس  ذكر  حيث  للجنس،  الدونية  الكنسية  النظرة  نفي 

األعل الصالحة كالذكر والصدقة والصالة، وهذه النظرة الطهورية اإلنسانية 

الواقعية تساعد اإلنسان عىل قبول احتياجاته، فال يصارع اإلنسان طبيعته 

وال يستحي منها وهذا الشعور نفسه يساعد عىل إرواء الغريزة مع الشعور 

بالعزة والكرامة. 

 العرض املبسط ملعاÉ ُحسن الرشيعة وتقريبها من األذهان يف أيرس لفظ.

(ذهب أهل الدثور با�جور)

يف قوله صىل الله عليه وسلم (يف بُضع أحدكم صدقة) توجيه عام لألمة بأرسها 

سواء املورس والفق¡ واملعدم منهم باستحباب الزواج، فمن كان تزوج فليستحرض 

النية، ومن É يتزوج فليسع لتحصيل أسباب الزواج ليدرك الثواب.

 كل عضو من أعضاء اإلنسان يضعه يف حله ويستخدمه يف الحالل فله بذلك أجر، 

ألن القاعدة النبوية تقول:(أََرأَيْتُْم لَْو َوَضَعَها ِيف َحرَاٍم، أَكَاَن َعلَيِْه ِفيَها ِوْزٌر ؟ فََكَذلَِك 

إَِذا َوَضَعَها ِيف الَْحَالِل ؛ كَاَن لَُه أَْجٌر) .

الثواب عىل األمر املباح وإن É تنعقد له نية التعبد باألمر ذاته، ويكفيه نية الخ¡ 

العام واملتابعة ألمر الشارع بلزوم الحالل. 

الحرص عىل أن تكون النية صالحة حتى يف فعل املباحات وجميع األعل اليومية.

عدل الله عز وجل مع عباده، فلو أنه قىض شهوته بالحرام ويف غ¡ السبيل الذي 

رشعه الله كان عليه وزر، ولو قضاها بالحالل وÔا رشعه له كان له أجر. 
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(ذهب أهل الدثور با�جور)

دليل عىل إثبات القياس كدليل من األدلة الرشعية.

فيها  والبحث  الرشعية  األحكام  تعليل  مرشوعية 
وهو مدخل لعلم املقاصد.

11

12
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شمولية معنى العبادة لكل ما يقع من العبد من قول أو فعل م يحبه الله 

نفسه  يُعفُّ  Ôا  الحالل  يف  الشهوة  قضاء  كان  لو  حتى  عبده،  من  ويرضاه 

وزوجه.

األغنياء  إخوانهم  تجاه  الفقراء وسالمة صدورهم  الصحابة  نفوس  اطمئنان 

وعلمهم أن اآلخرة هي ميدان التنافس الحقيقي.

مرشوعية جمع املال ولو كان فاضال عن الحاجة.

مصاف  يف  هنا  الجنس  ذكر  حيث  للجنس،  الدونية  الكنسية  النظرة  نفي 

األعل الصالحة كالذكر والصدقة والصالة، وهذه النظرة الطهورية اإلنسانية 

الواقعية تساعد اإلنسان عىل قبول احتياجاته، فال يصارع اإلنسان طبيعته 

وال يستحي منها وهذا الشعور نفسه يساعد عىل إرواء الغريزة مع الشعور 

بالعزة والكرامة. 

 العرض املبسط ملعاÉ ُحسن الرشيعة وتقريبها من األذهان يف أيرس لفظ.
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(ذهب أهل الدثور با�جور)

15 

17 

كÌة طرق الخ¡ التي يتقرب بها العبد إىل مواله، فإن عجز عن 

طريق سهَّل الله له طريقاّ آخر.

العالقة  يخص  في  الرصيحة  األلفاظ  ذكر  بعدم  التأدب 

الزوجية (ويف بُضع) أو ما يخص أمر العورات، فاملؤمن األصل 

املصلحة  دعت  إذا  إال  القول  من  الفحش  عن  يبتعد  أن  فيه 

خالف ذلك.

شمول رشيعة اإلسالم لجميع مناحي الحياة، فأرشدت الخلق 

إىل ما ينفعهم يف كل شيئ، حتى يف أدق وأخص األمور كالعالقة 

الزوجية وقضاء الحاجة وغ¡ها.

فضل الغني الشاكر.
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(ذهب أهل الدثور با�جور)

21

عمل الصالحات أمر يس¡ ال يحتاج لكث¡ مشقة.

تيس¡ الوصول إىل الجنة بتعدد الطرق املوصلة إليها، حسب 
استطاعة كل إنسان.

جرب خاطر من ال يقدر عىل الصدقة املالية والتطييب النبوي 
لقلبه.

إال يف  تكون  والتي ال  الغبطة،  تقرير وتطبيق عميل ملعنى 
اثنتÎ، املال أو العلم، ك يف قوله صىل الله عليه وسلم: " ال 
حسَد إالَّ يف اثنتÎَِ: رجٌل آتاُه اللُه القرآَن فهو يقوُم به آناَء 
الليِل وآناَء النهاِر، ورجٌل آتاُه اللُه ماالً فهو يُْنِفُقُه آناَء الليِل 

والنهاِر".
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(ذهب أهل الدثور با�جور)

الفوائد ا��صولية: 

دليل عىل إثبات القياس كدليل من األدلة الرشعية.

فيها  والبحث  الرشعية  األحكام  تعليل  مرشوعية 
وهو مدخل لعلم املقاصد.
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2

شمولية معنى العبادة لكل ما يقع من العبد من قول أو فعل م يحبه الله 

نفسه  يُعفُّ  Ôا  الحالل  يف  الشهوة  قضاء  كان  لو  حتى  عبده،  من  ويرضاه 

وزوجه.

األغنياء  إخوانهم  تجاه  الفقراء وسالمة صدورهم  الصحابة  نفوس  اطمئنان 

وعلمهم أن اآلخرة هي ميدان التنافس الحقيقي.

مرشوعية جمع املال ولو كان فاضال عن الحاجة.

مصاف  يف  هنا  الجنس  ذكر  حيث  للجنس،  الدونية  الكنسية  النظرة  نفي 

األعل الصالحة كالذكر والصدقة والصالة، وهذه النظرة الطهورية اإلنسانية 

الواقعية تساعد اإلنسان عىل قبول احتياجاته، فال يصارع اإلنسان طبيعته 

وال يستحي منها وهذا الشعور نفسه يساعد عىل إرواء الغريزة مع الشعور 

بالعزة والكرامة. 

 العرض املبسط ملعاÉ ُحسن الرشيعة وتقريبها من األذهان يف أيرس لفظ.
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(ذهب أهل الدثور با�جور)

الفوائد التعليمية: 

عند  الطالب  قمع  وعدم  للمناقشة  الباب  فتح 
السؤال وإن كان السؤال غريبا.

اإلجابة  وإعانته عىل  باألسئلة  املستمع  إثارة ذهن 
وإرشاده إىل القياس عىل خرباته السابقة.

1

2



13 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(ذهب أهل الدثور با�جور)

الفوائد اللغوية:

 ِبضع بالكرس، مختص بالعدد، قال تعاىل: (يف ِبضع 

نفسه  الفرج  هو  أو  الجع  بالضم  وبُضع   ،(Îسن
وهي ما وردت يف حديثنا، وبَضع بالفتح هو فعل 
يف  وهي  بَضعة،  املقطوعة  القطعة  واسم  الَقطع 
ِمنِّي،  بَْضَعٌة  "فاِطَمُة  وسلم:  عليه  الله  قوله صىل 

فَمن أْغَضبَها أْغَضبَِني".

بـ  املنفية  الجملة  عىل  االستفهام  همزة  دخول 
(ليس) يفيد تقرير وتوكيد ما يأ¬ بعد النفي.
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