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  "...هل من مفَرِّجٍ غَيرُاللّه "ذكر 

 محمد افنان
امر مبارك نيز اذكار و اوراد متعدد و به مناسبتهاي در .  اي ديرينه دارد اذكار در اديان الهي سابقه

كُلٌّ عباد .  هل من مفَرِجٍ غَيرُ اللّه؟  قُل سبحانَ اللّه، هو اللّه"مختلف نازل شده، كه از جمله ذكر 
رچه تاكنون اين ذكر در نسخ مخطوطات منتشرة آثار حضرت اگ.   است"لَه و كُلٌّ بِاَمره قائمون

 زيارت نشده، ولي در متون تاريخي اشاره به آن مذكور و موجود است، و به همين ̍نقطة اولي
 نيز درج و ترجمه "̍ عزّ اسمه االعلي̍منتخبات آيات از آثار حضرت نقطة اولي"اعتبار در مجموعة 

  .شده است
  

 خصوص اين ذكر در مرقومات ميرزا آقاجان است كه از اولين نفوسي مبناي اطّالعات موجود در
 نسخة God Passes Byقرن بديع، (است كه در بغداد به شناسائي موعود بيان توفيق يافت 

فحواي مطلب، آنچنانكه ميرزا آقاجان نوشته، حاكي از اين است كه ذكر ).  ١١٩انگليسي، ص
روزي آن   متداول بوده و حضرت بهاءاللّه كه تالوت مكرّر شبانهمزبور در بين بابيان اوليه در بغداد

الخصوص اگر به ياد  اند در حقيقت يادآوري و تذكّر به اهل ايمان بوده است، علي را تأكيد فرموده
هاي سليمانيه و  داشته باشيم كه اين واقعه قبل از سفر هيكل مبارك به قصد انزوا در كوه

.   اوقات هنوز مطلقاً بروزات و آثاري از اظهار امر مباركش نبوده استكردستان بوده است، و در آن
 مسلّم و تقويت و پشتيباني حضرت بهاءاللّه از او بدون هر گونه ̍در آن ايام مرجعيت ميرزا يحيي
اما در همان اوقات است كه بابيان به علل گوناگون به تعدي و .  قيد و شرطي معمول بوده است

كنان شهرهاي مزبور مشغول بودند و به حقوق مردم ااشياء و اموال زوار عتبات و سدرازي به  دست
از مفهوم بيانات حضرت بهاءاللّه خطاب به ميرزا آقاجان مستفاد ميشود تجاوز مينمودند، و چنانكه 

حضرتش از اعمال و رفتار بابيان اظهار عدم رضايت فرموده، فَرَج الهي را كه در گرو ظهور موعود 
به توضيح نيست كه بنابر عقائد شيعه و بر حسب الزم .  اند ان بوده به اهل بيان يادآوري فرمودهبي

وعود ائمة اطهار، فَرَج آل محمد ظهور قائم است و به همين مناسبت ذكر فَرَج و تمنّاي آن با 
ين ذكر با اين مقدمات، و با توجه به اينكه اگر ا.  تمنّاي ظهور موعود مناسبت مخصوص دارد

سابقة قبلي نداشت اينهمه تأكيد راجع به آن از جانب حضرت بهاءاللّه، كه با همة شهرت و 
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محتمالً .  شد مركزيت در نظر بابيان در آن ايام حائز رتبه و مقام مرجعيت و مظهريت نبودند، نمي
بالطبع  لذا توانست مورد قبول و اجرا قرار گيرد، و صدور و نزول ذكر يا دعائي جديد نيز نمي

به هر حال، اين ذكر در امر الهي تعميم .  فرمود نيز چنين مصرّانه و امرانه تأكيد نميحضرتش 
  .نمايند گيرند و كسب روحانيت مي يتي آن را مدد ميعيافته و اهل بهاء در هر موق

  




