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املبّی الصادق األمّی
هو ن
سامعا حدیث األرض إذا ارتفع النداء من
کنّا ماشیًا يف البیت و ً
الفردوس األعلی ای مأل األرض و السماء البشارة البشارة مبا أقبل َعلِ ّي قبل
مرة أخری من اجلنة
أکرب إلی السجن يف سبیل اهلل مالک القدر مث ارتفع النداء ّ
العلیا ای أهل السفینة احلمراء افرحوا مبا ورد األمنی يف حصن متنی و سجن
مبنی يف سبیل اهلل رب العاملنی.
امروز روز نشاط و انبساط است لعمری در مأل أعلی بساط فرحی
گسرتده شده که برچیده نشود چه که امروز عشاق مدینه وفاق و اتفاق
بکمال اشتیاق جان را در سبیل نری آفاق انفاق منودند و فدای مقصود یکتا
کردند سطوت ظاملهای خوخنوار منعشان ننمود و آتش غضب سبعی ایشانرا
از توجه ابز نداشت امروز در مدینه عشاق نغمه ها مرتفع و زمزمه های
لطیف روحانی مسموع طوبی از برای آذانیکه ابصغاء فائز گشت و از
ندای احلی و صریر قلم اعلی حمروم مناند از ارض طا و ای خرب های اتزه
رسید حضرت اپدشاه ایده اهلل مجعی را اخذ منودند از مجله دو نفس از اهل
www.oceanoflights.org

لوح شهداى سبعه يزد – حضرت هباءهللا ،مائده آمساىن ،جلد  ،٤صفحه ١٣٤ - ١٢٤

هبا و اصحاب سفینه محراء را مع آنکه کل شاهد و گواهند که این حزب
مقصود شان اصالح عامل و هتذیب نفوس امم بوده و هست سبب و علت
این اخذ از قرار مذکور آنکه بعضی از مکتوابت و اوراق در خانه ها و
ابزارها ایفته اند که مشعر بر خالف آرای دولت و ملت بوده گمان منوده
اند بعضی ازآن از این حزب بوده قسم آبفتاب حقیقت که الیوم از افق
سجن عکا مشرق و الئح این حزب الزال از اعمال انالیقه و افعال مردوده
مقدس و مربا بوده و هستند این امور و امسال آن از اراذل قوم است اهل
هبا من غری سرت و حجاب آنچه را که سبب اتفاق و احتاد عباد است و
مهچننی علت عمار بالد امام وجوه امراء و علماء ذکر منوده اند ابمید
آنکه اس فساد و نزاع را از ارض بردارند و سالح عامل را به اصالح تبدیل
منایند حق شاهد و نفس مبارک اپدشاه ایده اهلل گواهست بر آنچه ذکر شد
چهل سنه میشود که این حزب حتت حتت سیاط ظاملنی مبتال بقسمی که
اطفال را هم کشته اند چه مقدار از ابناء را که امام وجوه آابء سر بردند و
خانه و اموال را هنب و غارت منودند معذلک احدی از این حزب مل و مب
نگفته و بر دفاع قیام ننموده از مجله حکایت وارده واقعه عشق آابد و
مهچننی در ارض صاد وارد شد آنچه که سبب حننی خاصه و عامه گشت
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امر منکری که سبب حزن اکرب شد آنکه شخص معروفی از جانب بزرنگی
در عکا وارد و مطالبی اظهار منود نعوذ ابهلل از آن مطالب ذکرش هبیچوجه
جایز نه چه که ظلمت ظلم نور عدل را مستور منوده بل حمو کرده نفسی
مشاهده منیشود که نفسی هلل بر آورد و عرایض مظلومهای عامل را بشنود هل
من ذي أذن لتسمع ما ورد علینا و هل من ذي عنی لرتی َع ََرباتِنَا نسئل اهلل أن
یزیّن األمراء بطراز العدل و العلماء بنور اإلنصاف و یؤیّدهم علی الرجوع إلیه
إنه هو الغفور التّ ّواب و چون مطالب آن شخص مقبول نیفتاد او ومرسل اوبر
عناد قیام منودند سید بزرگواری را از اوالد وذریه بتول در ارض صاد شهید
منودند و بعد جسد انوار اطهر را سوختند و قطعه قطعه کردند بذلک
انحت االشیاء ولکن القوم فی غفلة و ضالل و از آن یوم الی حنی امر
بکمال ظلم و عناد ظاهر اموال این حزب مظلوم را هر یوم ابمسی اخذ
منوده حال سند های متعدده در دست موجود ولکن مستور الی أن أیتى اهلل
بنور عدله از مجله نفوس مأخوذه در ارض طا سیاح افندی بوده موالی او
چون این خرب منکر را شنید خوف ارکانش را اخذ منود از بیم آنکه اسرار
مکنونه ظاهر شود و بغضای خمزونه ابهر گردد سبحان اهلل مع آنکه حضرت
اپدشاه در هر مقامی از مقامات مالحظه عدل را داشته و بقدر وسع در
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عماربالد و راحت عباد ساعی و جاهد معذلک نفوسیکه از عناایت ملوکانه
به مقامات عالیه رسیدند و صاحب خزینه شدند قصد ضرش منودند ولکن
آحنضرت از عدو خانگی بیخرب ابری چون خرب اخذ سیاح را شنید در
ارض ای انر ظلمی بر افروخت که شبه و مثل نداشته که شاید ابین اعمال
خود را طاهر مناید و بری سازد اما حکایت ارض ای در شب بیست و سوم
رمضان املبارک نواب واال حاکم آن ارض ابمر آمر صاد قصد
علی و آقا اصغر علیهما هباء اهلل و رمحة را
اولیای اهلی منودند و جناابن آقا ّ
در جامع شیخ حسن سبزواری اخذ منودند و اب گماشته واال حاجی انیب اب
خفت متام آن دو وظلوم را حبضور میربند بعد از اشتعال انر ظلم و غضب
حببس میفرستند و در حبس از قرار مذکور زخارف فانیه اخذ منوده مرخص
مینمایند و بعد جمدد ابمر واال این دو نفر را مع چند مظلوم دیگر میگریند و
اسامی آن نفوس مقدسه در دفرت اهلی از قلم عدل مذکور و مرقوم در آن
حمل که اخذ مینمایند آن مظلومها را اب زجنریمی بندند و در
عرض راه خلق ظامل اب چوب و سنگ و .جنری میزنند ات آنکه حبضور واال
مریسانند بسیار خوشوقت میشوند و بعد علما را حاضر مینمایند و حتریک
میکنند هلل احلمد آن نفوس مقدسه ابستقامت کربی ظاهر سطوت ایشانرا از
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صراط مستقیم منع ننمود و غضب از نور یقنی حمروم نساخت آنچه سوال
منودند جواهبای شافی سندیند و بعد امر حببس شد و در حبس مبلغی اخذ
منودند و صبح دوشنبه سرکار واال جالل الدوله آقا شیخ حسن و پسرهایش
علی مدرس اب دو پسریش و مجعی
شیخ ابقر و شیخ جعفر و مهچننی آقا ّ
دیگر از علماء را احضار مینمایند و آقا اصغر مظلوم را در حضور طناب
میاندازند و شش نفر دیگر را اب آن جسد اطهر اب شیپور و گبل ساز میربند
پست تلغرافخانه جناب حکیم اهلی حضرت مال مهدی را گردن میزنند و
جان نداده شکمش را اپره میکنند و سنگسار مینمایند و بعد جسد مطهرش
علی را هم درب خانه یکی از
را میربند در حمله دیگر آتش میزنند جناب آقا ّ
علماء سر میربند سر را ابالی نیزه میکنند و بدن مطهرش را نشانه حجرهای
علی سبزواری را درب خانه
بغضا مینمایند و از قرار مذکور عارف رابنی مال ّ
شیخ حسن میآورند ولکن آن مست ابده الست خبلق میفرماید در ارض
طف سید الشهداء روح ما سواه فداه فرمودند هل من انصر ینصرنی این عبد
میگوید هل من انظر ینظرنی سبحان اهلل از این کلمه علیا نری انقطاع مشرق
نشهد أنّه شرب رحیق البقاء من أایدی عطاء ربّه املشفق الکرمی و
رحیق خمتوم بقسمی اخذش منود که از خود و عاملیان گذشت و جانرا
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که اعز اشیاء عامل است در سبیل دوست فدا منود او را هم سر بریدند و
بدن مبارکش را سنگ ابران کردند جذب و اشتیاق عشاق در آن یوم مالء
اعلی را متحری منود آای در دنیا نفسی ایفت میشود که هلل و فی اهلل اغنام را
از ذائب حفظ مناید آای ملوک ارض مجیع امور را حبفظ انفس خود
خمصوص منوده اند آای در پیشگاه کرسی عدل اهلی جواب چه میگویند ای
تیمس ای دارای گفتار و مطلع اخبار یکساعت بر مظلومهای ایران بگذر و
ببنی مشارق عدل و مطالع انصاف زیر مششری اصحاب اعتساف مبتال
اطفال بی شری مانده اند و عیال در دست اشقیا اسری زمنی از خون عشاق
نگار بسته و زفرات مقربنی عامل وجود را مشتعل منوده ای معشر امللوک مشا
مظاهر قدرت و اقتدار و مشارق عّزت و عظمت و اختیار حقید نظری بر
حال مظلومان منائید ای مظاهر عدل ابدهای تند ضغینه و بغضا مصابیح بر
و تقوی را خاموش کرد و در سحرگاهان نسیم رمحت رابنی بر اجساد
سوخته مطروحه مرور منود و از هزیزش این کلمات عالیات مسموع وای وای
بر مشا ای اهل ایران خون دوستان خود را رخیتید و شاعر نیستید اگر بر
کردار خود آگاه شوید سر بصحرا گذارید و بر عمل و ظلم خود انله و
ندبه منائید ای حزب گمراه اطفال را چه گناه آای در آن اایم بر عیال و
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اطفال آن مظلومان که رحم منوده از قرار مذکور از حزب حضرت
روح علیه سالم اهلل و رمحه در خفیه قوتی فرستاده اند و حمض
شفقت مظلومان را ایری منوده اند از حق میطلبیم کل را اتئید فرماید آنچه
رضای او در اوست ای اوراق اخبار در مدن و دایر آای حننی مظلومان را
شنیدید و نوحه ایشان بسمع مشا رسیده و ای مستور مانده امید آنکه جتسس
فرماظید و بر اعالی آنچه واقع شده قیام کنید شاید نصایح مشفقاته و
مواعظ حکیمانه عباد غافل را آگاه مناید و بطراز عدل مزین دارد ای مهدي
طوبی لک نشهد أ ّن اهلل کان معک إذ نطقت ابحلق نشهد أنّک شربت رحیق
الشهادة يف سبیله و فدیت بنفسک إلعالء کلمته یشهد لساين و قلمي أبنّک
نصرت دین اهلل حق النصر و صربت فیما ورد علیک من عباده الغافلنی و
جناب آقا حممد ابقر را هم درب خانه صدر العلما سر بریدند و سنگسار
منودند دو برادر را هم میربند میدان شاه آقا اصغر را سر میربند آقا حسن را
میدوانند بضرب چوب ات سر میدان یکی از مالزمان شاهزاده ابو که از مهه
کوچکرت بوده میکوید بیا و بد بگو من تو را میخرم و پول میدهم آن نوهنال
بستان حمبت اهلی جواب میگوید چه بگومی تو آبنچه ماموری مشغول شو و
عمل منا در آن حنی ظاملی مششریی بر هپلوی مبارکش میزند و چند نفر دیگر

www.oceanoflights.org

لوح شهداى سبعه يزد – حضرت هباءهللا ،مائده آمساىن ،جلد  ،٤صفحه ١٣٤ - ١٢٤

اب قمه آن جسد مقدس را قطعه قطعه میکنند و ظاملی دیگر نیزه بر سینه که
خمزن حب رابنی بود میزند بعد مری غضب میآید و سر را جدا میکند و بر
سر نیزه مینماید و میربند خانه آقا شیخ حسن جمتهد و بعد عمل منوده اند
آنچه را که هیچ نفسی از قبل و بعد عمل ننموده و چشم ابداع شبهش را
ندیده از قرار مذکور شیخ به مری غضب انعام داده و بعد سر را ئر حملها
میگردانند و اجساد مطهر را بر خاک میکشند و خلق سنگ و چوب
میزنند و میربند در گوداهلا مرییزند و نواب واال امر میکند شهر را چراغان
کنند وبعیش و عشرت مشغول گردند و مبارکباد گویند و آن شب مکرر
درب خانه شهدای مظلومنی مجع میشوند و ساز میزنند و اهل و عیال
مظلومان از خوف و ترس در را بر روی خود میبندند دیگر
حق آگاه است که چه گفتند و چه کردند و بر آن مظلومان چه
وارد شده پسران جناب مال مهدی دو نفر را مرخص میکننند بروند سیصد
تومان بیاورند آنچه ات واقع شده هفت نفر را شهید منودند و چند نفس را
هم در حبس دارند دیگر معلوم بیست آبن نفوس و سایر عباد چه عمل
منایند ان ربنا هو العلیم اخلبری یکنفس هم از آن نفوس بکلمه نطق فرمود که
بسیار موثر است چننی که نواب واال جالل الدوله بیکی از نفوس مطمئنه
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موقنه فرمودند انکار کن و تربی منا ات خالص شوی آن پری مدینه بیان فرمود
چهل سال است من منتظر این یوم بودم که ریش سپیدم در سبیل اهلی
خبومن رنگنی شود از این کلمه مقامات حمبت و عشقش ظاهر و
هویدا طوبی للعارفنی و از قراری که نوشته اند این امور شنیعه واقعه از
از
و
نبوده
اهلل
ایده
ایران
اپدشاه
حضرت
دولت حکمی صادر نه فی احلقیقه چند سنه میشود که حضرت اپدشاه ایده
اهلل برأفت و شفقت اب مظلومهای عامل سلوک فرموده اند این حکم و
امسال آن از نواب ظل السلطان صادر گشته و گفته اند
چون خرب اخذ سیاح را شنیده اب این اعمال خواسته دفع بعضی تومهات مناید
یعرف
العلم عند اهلل لیس لنا أن نذکر ما نعلم نسئل اهلل تبارک و تعالی أن ّ
حضرت السلطان ما کان مستورا عنه إنّه هو السامع اجملیب.
چندی قبل هم اوراقی در بیوت و حمالت ایفته اند و حبضور ارفع
اشرف اپدشاه ایده اهلل برده اند بعضی از اعداء نسبتش را به اببی داده اند
آحنضرت فرمودند ات حال از این حزب این حرکات دیده نشده این حرکت
دیده نشده این حرکت از شخصی که حبضرت عبد العظیم پناه برده و در
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آجنا ساکن و بعد حکم فرمودند او را اخذ منوده از سر حد ایران خارج منایند
و بعد از اخراج او جمدد در بعضی بیوت و اسواق هر یوم اوراقی بدست
افتاده و در آنچه سبب و علت فتنه و فساد بوده مرقوم و مذکور بعد از
مشاهده ورقه حکم اخذ دو نفر از این حزب شده و این دو نفر قسم
اید منودند و بکمال عجزعرض کردند که از فضل اهلی اذایل اینحزب
مقدس و مربا است چه که این حزب دولتخواه و ملت خواهند و از امثال
این امور انالیقه کاذبه فارغ و آزاد ابری بعدل اهلی و مهت حضرت اپدشاهی
و جد و جهد مالزمان دولتخواه صاحب ورقه اخذ شده امسش امحد از اهل
کرمان او را اخذ منودند اقرار کرد بر عمل خود از سبب و علت
پرسیدند عرض منود عداوت اب حزب اببی مرا واداشت بر حتریر این ورقه و
مقصودش از این عمل مردوده آنکه این حزب مظلوم را جمدد مبتال منایند
وکل میدانند که این ظامل اب این حزب کمال عداوت را داشته ودارد و بنار
بغضاء مشتعل است چه که او از حزب خمالف است و عنادیش مبثابه آفتاب
ظاهر و واضح ای سلطان اقسمک بعدل اهلل و سلطانه و مبظاهر فضله و
مشارق آایته اینکه تفحص فرمائید ات صدق این مظلومان و عدم فساد و
خری خواهیشان در پیشگاه حضور حضرت شهرایری واضح و معلوم گردد ای
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سلطان قسم آبفتاب حقیقت این حزب دولتخواهند چه که عاقلند و
دراثرشان آداب پسندیده و شعارشان اخالق مرضیه روحانیه است امید آنکه
از پرتو انوار آفتاب عدل حضرت اپدشاهی اهل عامل بطراز راحت و اطمینان
رب العرش العظیم و
مزین و منور گردند .األمر و احلکمة يف قبضة قدرة اهلل ّ
الکرسي الرفیع .انتهی
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