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التقوى

العرتاض
مجاعة  إىل  املوجهة  االعرتاضات  مجلة  من 
تتناول  اليت  تلك  عصر،  كل  يف  املؤمنني 

 الوحي املقدس الذي تلقاه مؤسسها. 
شعرة،  قيد  يتغري  مل  حاله  على  ابق  الوضع  هذا 
درب  على  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  فخصوم 
أسالفهم ماضون، فنراهم يقولون مثال: إن مؤسس 
مثل  وإننا ال جند  بـ »يالش«،  ربه  دعا  مجاعتكم 
هذا األمر ال يف حديث النيب، وال أقوال الصحابة، 
أو ما تناقلته ألسنة العرب. فأىن له أن يبتدع هذا 
اللفظ؟! أوليست كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف 

النار؟!

ظاهرة النحت
هناك ظاهرة لغوية اشتهرت يف كالم العرب، وعرفت 
ابسم »ظاهرة النحت«، ومعناها تشكيل لفظة واحدة 
الكلمات،  متعددة  طويلة  مجلة  عن  للتعبري  خمتصرة 
حنو: لفظ »احلمدلة« املنحوت من مجلة »احلمد هلل«، 
املنحوت من »ال حول وال قوة إال  ولفظ »احلوقلة« 
هللا  »بسم  من  املنحوت  »البسملة«  ولفظ   ابهلل«، 
»سبحان  تعين  اليت  و»السبحلة«  الرحيم«،  الرمحن 
هللا«،  إال  إله  »ال  من  منحوتة  و»اهليللة«  هللا«، 
و»احليعلة« أي »حي على الصالة حي على الفالح«، 
و»الطلبقة« اليت تعين »أطال هللا بقاءك«، و»الدمعزة« 
أي »أدام هللا عزك«، و»اجلعفدة« مبعىن »جعلين هللا 
عليه  تعارف  مما  الكثري  األمثلة  تلك  وغري  فداءك«، 
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ْهٍم،  َهاِت اخُلُصوم املُْلَقاِة ِبُسوِء ِنيٍَّة َأو ُسوِء فـَ ْعَن ِبَطْرِح ُشبـُ زَاِوَيٌة تـُ
ْرَهاِن، ِف ِإَطاِر امَلَحبَِّة احَلِقيِقيَِّة َوُمَواَساِة اخَلْلِق. ِة َوالبـُ َها ِبحُلجَّ َوالرَِّد َعَليـْ

س. م دويدار
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العرب. فلفظ »يالش« املذكور يف كالم املسيح املوعود 
  منحوت من مجلة »اي من ال شريك له« اليت هي 

د.    إحدى صفات هللا احلسىن واليت ال ينكرها موحِّ

ف أمهات املعاجم العربية
الفعل تالشى  من األفعال املستعملة للداللة على الفناء 
واالختفاء، وهو فعل ندر يف معامجنا القدمية. واجلذر 
وإن كان  مادته،  يف  جدا  فقري  لوش،  الش،  اللغوي 
تداولته  املعاجم، كما  يف  املذكورة  ابشتقاقاته  موجودا 

األلسنة وما زالت. 
جاء يف اللسان البن منظور يف معرض حديثه عن لفظة 
»ماش«: »املاُش هو القماش ال قيمة له. ومنه قوهلم: 
املاش خري من »الَش«، أي القماش البايل املهرتئ خري 

من ال شيء«. 
الَش  »إذن  احمليط:  القاموس  يف  الفريوزآابدي  وقال 
والفعل تالشى منحوت من ال  خمتصر من ال شيء، 
شيء، مثل »بسمَل« املنحوت من بسم هللا، و»مَحْدَل« 

املنحوت من احلمد هلل«.
وتالشى  مالشاًة،  الشاه  الفعل  اليوم  ولدينا 
جممع  أصدره  الذي  الوسيط  املعجم  ويف  تالشيًا. 
الفعل  شرح  يف  جاء  ابلقاهرة،  العربية  اللغة 

 »اضمحل«: »احنل شيئا فشيئا حىت تالشى«. 
رمبا ميكننا التماس العذر للخصوم هذه املرة حني يثريون 
ويضلُّون  املوضـــــــــــــــوع  أصل  جيهلون  إذ  اعرتاضا كهذا، 
يف مفــــــاوز اللغة العـــــــــــــــــربية اليت ال حييط أبســـــــــــــرارها إال 
نيب، وليس على اجلـــــــــــــــــــاهل يف أغلب األحـــــــــــــــيان حرج. 

امُلحدَّث ُمَعلَّم
أن    املوعود  املسيح  إىل  تعاىل  هللا  أوحى  لقد 
»يالش« هو اسم من أمسائه تعاىل ويعرب عن صفة من 
صفاته عز وجل، ويعين »اي من ال شريك له«. وقد 
 : أخرج أمحد يف مسنده عن عبد هللا قال رسول هللا
إين  اللهم  فقال:  أحدا قط هم وال حزن  »ما أصاب 
عبدك ابن عبدك وابن امتك نصييت بيدك. ماٍض يفَّ 
حكمك، عدٌل يفَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك 
مسيت به نفسك أو عّلمته أحًدا من خلقك أو أنزلته يف 
كتابك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل 
وذهاب  حزين  وجالَء  صدري  ونوَر  قليب  ربيَع  القرآن 

مهي، إال أذهب هللا مهه وحزنه وأبدله مكانه فرجا«.
ألحد  هللا  علمه  مما  هو  )يالش(  االسم  فهذا   

 . من خلقه وهو حضرة مرزا غالم أمحد 

المرة  هذه  للخصوم  العذر  التماس  يمكننا  ربما 
أصل  يجهلون  إذ  كهذا،  اعتراضا  يثيرون  حين 
الموضوع ويضلُّون في مفاوز اللغة العربية التي ال 
يحيط بأسرارها إال نبي، وليس على الجاهل في 

أغلب األحيان حرج. 

فهذا االسم )يالش( هو مما علمه الله ألحد من 
 خلقه وهو حضرة مرزا غالم أحمد


