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بينـما
جا3 7 (,ملعجم ,لوسيط): «بينما: تكوG ظر� vماG مبع� 

,ملفاجأ�، -\ا صد� ,لكال:.»
 7 Gتكو G� 8 ¢ب�جلملة، � x A�) ،GsبينماP (ا �لصد�

بد3 ,لكال:.
يقا�: بينما vيٌد جالس، �خل عليه عمر-.

-ال يقا�: �حسَن �ليك vيد بينما �نت �سأ% �ليه.
-�منا يقا�: �حسَن �ليك vيد، 7 حني �سأ% �نت �ليه �-: 

�ّما �نت فَأسْأ% �ليه.
-�� 7 ,حلديث َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� � َ�Gَّ َ�ُسوَ� ,هللا َ� َقاَ�: 
ِريِق  ”َبْيَنَما َ�ُجٌل َيْمِشي ِبَطِريٍق َ-َجَد ُغْصَن َشْوٍ� َعَلى ,لطَّ
,لبخا�8، كتا`  َلُه“ (صحيح  َفَغَفَر  َلُه  ,هللا  َفَشَكَر   Qَُفَأَخَذ

,ملظا� -,لغصب)
يقو� ,ملسيح ,ملوعو� �:  ”فاحلاصل �G ,لعر` كاG قو: 
 G-يو,جهو, 7 مد� عمرهم تلقا3َ ,لو,عظني، -كانو, ال يد� �
ما ,لتُّقى -ما خصا� ,ملّتقني... فبينما هم 7 تلك ,ألحو,� 
 s� ،لضال� -,لفسا� 7 ,ألقو,� -,ألعما� -,ألفعا�, q,نو�-
ُبعث فيهم �سوٌ� من �نفسهم 7 بطن مكة... فأبو, -عصو, 

-كانو, على كفرهم -فسقهم مصّرين.“ (جنم ,\د4)
 

َنِفَد َيْنَفُد - َنَفَذ َيْنُفُذ
 :èَنفا�- èجا3 7 (,ملعجم ,لوسيط): «نِفَد ,لشي3ُ َيْنَفُد َنَفد

َفِنَي -sهب.» 
يقو� ,هللا تبا�� -تعا�: ﴿قل لو كاG ,لبحُر ِمد,�è لكلما% 

�� لَنِفَد ,لبحُر قبل �G َتْنَفَد كلماُ% ��﴾
جا3 7 ,حلديث َعْن �َِبي َسِعيٍد ,ْلُخْدَ ِّ8�ِ�Gَّ َناًسا ِمْن ,ْألَْنَصاِ� 
َسَأُلو, َ�ُسوَ� ,هللا َ� َفَأْعَطاُهْم ُثمَّ َسَأُلوQُ َفَأْعَطاُهْم َحتَّى َنِفَد 
َما ِعْنَدQُ ُثمَّ َقاَ� َما َيُكوGُ ِعْنِد8 ِمْن َخْيٍر َفَلْن َ��َِّخَرQُ َعْنُكْم 
َيَتَصبَّْر  َ-َمْن  ,هللا  ُيْغِنِه  َيْسَتْغِن  َ-َمْن  ,هللاَُّ  ُيِعفَُّه  َيْسَتْعِفْف  َ-َمْن 

ْبِر.  ُيَصبِّْرQُ ,هللا َ-َما ُ�ْعِطَي َ�َحٌد َعَطا3ً ُهَو َخْيٌر َ-َ�ْ-َسُع ِمْن ,لصَّ
(موطأ مالك، كتا` ,جلامع)

 ¨� �عد,ئي  على  ¡فى  "-ال   :� ,ملوعو�  ,ملسيح  يقو� 
,مر� قد نِفد عمر8 7 تأييد ,لدين ح½ جا3¨ ,لشيب من 
 Wختا� ,لكفَر -,إلحلا� 7 ك� G� لشبا`، فكيف يظن عاقل,
س¹ --هن جسمي -قر� من ,لقW؟ سبحاG� !�� G هذ, 

�ال ظلم مبني." (jامة ,لبشر4)
َيْنُفُذ  ,ألمُر  «َنَفَذ  ,لوسيط):  (,ملعجم   7 -جا3  َيْنُفُذ:  َنَفَذ 
كذ,:   Gمكا  �� ينُفُذ  ,لطريق  -هذ,  مضى.   :èsَنفا-  èsُنُفو
يصل باملاّ� فيه �� مكاG كذ,؛ -نَفَذ فيه -منه: خرy منه �� 

,جلهة ,ألخر4.»
 Gْ�َ ْسَتَطْعُتْم, Gِ�ِ يقو� ,هللا تعا�: ﴿َيا َمْعَشَر ,ْلِجنِّ َ-,ْإلِْنِس
َماَ-,ِ% َ-,ْألَْ�ِ� َفاْنُفُذ�� َال َتْنُفُذ�َ� ِ�الَّ  َتْنُفُذ�� ِمْن َ�ْقَطاِ� ,لسَّ

ِبُسْلَطاGٍ﴾ (,لرjن: ٣٣-٣٤)
قو� ,ملسيح ,ملوعو� �: "�يستطيعو G�G يرّ�-, قضاQ3؟ 
سبحاG �ّبنا ,ألعلى! �نه يغِلب -ال ُيغَلب، �ينفذ �مرQ من 
,لسما3 �� حتت ,لثر4. فهل من ف½ ¡افه -ال يطغى؟ -هل 
من ُحّر يطيعه -ال يأã؟ �يّتكئوG على ��,3 �بائهم ,ألّ-لني؟" 

(,الستفتا3)
فبعد هذ, ,لبياG ال ¢وv ,خللط بني ,لفعلني.


