
مدارك و اسناد

خان عبدالرحمن مخوف زندان در کرامات اثر

لولنج(از دودمان شاه دلیر»سید شاه درویش « در از سادات محترم بـرگلیج والیـت بامیـان مـی     )مدفون

منـــاطق در بزرگـــوار آن باشـــد،

تالــه منطقــه در جملــه از مخلتــف

برفــک والیــت پــروان مــصدر    

خدمات فراوان دینی و اجتمـاعی      

ــد ــروان  گردی ــه پی ــورد توج ه و م

تشیع و تسنن قرار مـی گیـرد، بـه          

نقـــل از بزرگـــساالن، او توســـط 

پادشــاه خــان عبــدالرحمن عمــال

مستبد افغانستان دستگیر و زندانی     

مــی گــردد، از آنجاییکــه وي در 

زهد و ایمان سـر آمـد و مـشهور          

بود، مریدان بسیار یافـت؛ اعتقـاد       

محکم و اسـتوار ایـشان بـه دیـن،          

ماســالپیامبر
)ص(

ــار اطه ــه ائم و
)ع(

باعـــث شـــهامت ایمـــانی وي در 

بسیاري ابعاد مختلف زندگی اش     

گردیــــد، در زنــــدان مخــــوف 

عبدالرحمن خان نیز در عبادت و      

ــا      ــود ت ــد ب ــا خداون ــاز ب راز و نی

جائیکـــه از اثـــر روح قدســـی او 

.کرامات متعدد ظاهر مـی گـردد      

.و گرویده او می گردندزندانیان به او و رفتارهاي روحانی اش پیوند می خورند 

حاکم جابر با رؤیت و مشاهده کرامات این سید تصمیم به رهـایی وي مـی گیـرد، اخـالص زنـدانیان،            

رفتار برادرانه سید با مظلومان و شایعه کرامات سید در بیرون از زنـدان باعـث مـی گـردد تـا حـاکم از          

.گرددهراس نفوذ فوق العاده وي و تشتت اوضاع برتصمیم خویش مصمم می 

از حاکم وقت تقاضا می کند و می گوید من در صورتی راضی می شـوم کـه زنـدانیان                »شاه درویش «

بیگناه از بند آزاد گردد، این پیشنهاد سید باعث می گردد تا سه صد تن از کسانیکه بنا حـق بـه زنـدان                  
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آزادي از پس گردند، آزاد بودند عبد»شاه درویش «رفته امضاء و مهر با فرمان صـادردو خان الرحمن

می گردد، یکی براي رهایی سه صد نفر زندانی و دیگـر مـساعدت مـالی، از آنجاییکـه اسـناد رهـایی                       

زندانیان به ادارات مربوطه تحویل داده شده است، آن سند موجـود نیـست و دیگـري جهـت دریافـت           

»شـاه درویـش  «فرزنـدانمالیات بوده که ایشان مناسب ندیدند تا از آن استفاده کند، اما این سـند نـزد                  

است موجود
: و در آن چنین آمده1

بسم اهللا الرحمن الرحیم

صلی اهللا علیه و آله وسلم

در این وقت مشیت اقران فرمان واال شان واجب االذعان صادر شد که مبلغ پنج تومان تبریـزي نقـد از                     

گاه درویـش ورثـه   محال بامیان مصاف بصوبه دارالملک کابل بجهت وجه معیشت سادات نجابت دست       

نبوي1303محمد غفران پناه شاه بقا دیده و دانسته از تاریخ سنه انت ئیل سال کلب مطابق سنه              هجري

صلی اهللا علیه وآله وسلم حسب اضمم مقرر باشد که مبلغ مـذکور را صـرف معیـشت نمـوده و دعـاي                

م وحکام و عمال و متـصدیان  بقاي دولت روز افزون مواظبت نمایند باید که دفتریان دفتر ذوي االحترا       

و چاکیر دوران حال و استقبال مبلغ مذکور را به تصرف آن باز گزارند، صحیح و منظور دانند، در این    

باشند خاطر آسوده بوده الحال مرفع و البال فارغ که طلبد نه مجدد سند .باب

1303فقط تحریر تاریخ یوم دو شنبه هشتم شهر رجب المرجب 

متارک دفتر  مهر میر ابوالقاسم-ه شرعیثبت

مبارکه دفتر   مهر میرعثمان الحسینی-ثبت
خواجه محمد عرض بیگی حضور المع النور

1
اظهارات. از .سید علی رضا درویش از نوادگان آن سید بزرگوار برگرفته
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دات افغانستان از مظلومین فلسطینسازرگانحمایت ب

حـضرت در سرزمین فلـسطین    قدس یا بیت المقدس همان مسجد بزرگ و تاریخى         توسـط کـه اسـت

نبى داود
)ع(

بن و گذارى )ع(اى آن آغاز یافت و حضرت سلیمانتهداب
داودکه حضرت فرزند

)ع(
،بود

را وظیفه نبوت، قیادت و حکومت مقتدر و با شکوه عالوه بر آن .یدان به پایه ى اکمال رسداشت

 تا در مکه بودند به طـرف بیـت المقـدس نمـاز مـى      انها، زیرا مسلم بودهاین مسجد قبله ى اول مسلمین       

بخواند که زمان و راه مدینه هجرت نمودند به سوى بیت الحـرام        ند  نمودنـد، بـدین ترتیـب       ادانمـاز

)ع(فلسطین سرزمین انبیاء  
 مدفن حضرت ابراهیم خلیل    ،

)ص(پیامبر اسالم معراج،)ع(
بیـت  (قـدسلـذا...و

مسلمانان)المقدس نزد .از جایگاه رفیعى برخوردار مى باشددر

دههحدوداکنون از بی رحمانه و ستمگرانه قرار         سمیونیصهيکمهچریزیمسجداالقصشش و دارد

ق فلدساشغال مظلوم مردم بر خونبارانه کشتار  می گذرد واین جنایات تا کنون  ادامـه دارد و           سطینو
.هر روز ما شاهد خونین شدن صفحات تاریخ فلسطین هستیم

روز تمـاممیرژمقاماتهر از قـدس بـرايابزارهـایاشغالگر شـربیـ خرتيممکـن قـدس فیحـرم

ســـاختگ معبـــد خـــودیواحـــداث

مـــ منظـــورکننـــدیاســـتفاده بـــه و

حاکم اتیگسترش بر حرمنیخود

ــر تخرفیش ــو ــصبی ی مسجداالق

ــداب ــنرايریت ــاندزی ــددهیشی ــهان ک

اولریتدابنیاياجرا همان روزنیاز

بخــشهــاستیــونیصهيالیاســت بــر

شدهیشرق آغاز قدس .دبوشهر

بهافغانسمسلمانان قبل دهه شش تان،

رهبري شخـصیت هـاي دلـسوز، در        

سالهاي نخستین اشغال قدس شریف

اهم جاتیــبــه مــسجدعیــرفگــاهیو
بیاالقص همچنـتیو و نیالمقدس

مت باورهانیارتباط با ی اسـالم  يآن

شـــدند، آنهـــا در نخـــستین واقـــف

روزهـــاي اشـــغال بیـــت المقـــدس 

ا ز مجاهـدین   حمایت ا جادیدرصدد
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.برآمدندطینی و مبارزین فلس

از مراکز مهم حمایت کننده مجاهدین فلسطینی در افغانستان، تکیه خانه مرحوم میراکبر آغا بـود                یکی  

و ریاست کمیته کمک به فلسطین را شهید استاد میرعلی اصغرشعاع که  مشهور به نورالمشایخ یاد مـی         

 اعانه براي مجاهدین فلسطین که نمونه از رسید پول، به مبلغ نه صد افغانییک گردید به عهده داشت،   

سال7در  هجري شمسی بـه جهـاد اسـالمی فلـسطین کمـک مـی گـردد، بیـانگر حـضور                     1327جوزا

برجسته بیت مرحوم میـر اکبـر آغـا، افتخـارات و سـابقه مبـارزات سـادات ایـن کـشور در حمایـت از                          

.مظلومین فلسطین را می افزاید

اهداءچند تن از شخصیت هاي علمی کشور )1393رمضان21برابر(1352 میزان  25همچنین بتاریخ    با

مصرعنوان هاي نیز    هنامخون هاي شان  براي مجروحین و مجاهدین فلسطینی           هاي عـراق،سفارت و

لیبــی و الجزایــر و رؤســاي جمهــور ســوریه، 

یاســر عرفـــات قومنــدان عمـــومی نهـــضت   

مقاومت فلسطین ارسال و در آن ضمن اظهار  

ــا ش ــار انزج و ــر ــات و  تنف ــه جنای ــسبت ب ن ن

و اربـاب امپریالیـستیش      صهیونیزم     اتتجاوز

اشغال فلسطین و به خـاك و خـون         وامریکا  

آنکـــشانیدن مـــردم مظلـــوم و بـــی دفـــاع 
از عملیـــات و پیـــروزي هـــاي   ،ســـرزمین

راوقـــدر دانـــی فلـــسطینیان ظفرمندانـــه آن
.تبریک گفتند

 پیـروزي هـاي     در آن نامه پـس از تبریکـات       
 اعـالم همـدردي و همبـستگی        وی ها فلسطین

وبا ملت مظلوم فلـسطین از مـسلمانان جهـان       

آزاديخواستندکشورهاي اسالمی    بـراي تـا

 و مجاهـــدین از مبـــارزینمـــسجد االقـــصی 

.نماینددفاع و حمایت فلسطینی 

این ابتکار نیز توسط مشاهیر سادات همانند؛ حضرت آیت اهللا شهید میرعلی احمد عالم، عالمـه شـهید                  

.بدالحمید ناصر و حجت االسالم والمسلمین سید عباس حکیمی صورت می گیردسید ع
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نامه مرجع عالیقدر جهان اسالمتصویر 

 ابوالحسن الموسوي االصفهانیسیدحضرت آیت اهللا العظمی 
)سرهقدس(

)اوجی ( حسینسید محمدحاج حضرت آیت اللّه العظمى عنوان
)سرهقدس(

بسم اهللا الرحمن الرحیم

.جناب مستطاب شریعت مآب عماداالعالم آقاي حاج سید محمد حسین سلمه اهللا تعالی

عرض می شـود انـشاء اهللا       

تعــــالی قــــرین صــــحت 

وعافیت وتاییدات خاصـه    

خواهیـــد بـــود، مکتـــوب 

شریف معـه وجـه ارسـالی       

بدســت حــاجی مالبهمــن  

واصـــل گردیـــد، ســـیاهه 

وطومارهـــا بدســـتوریکه  

مرقوم داشته بودید امـضاء     

ــد،ومهرو شــــ ــال ارســــ

ــتعفاء اســ ودرخــــصوص

خودتان آنچه مرقوم داشته بودید از زحمات و بعضی محذورات تصدیق دارم لکن چاره چیـست؟ امـا      

من باجداد طاهرین هردومان اگرحفظ حوزة علمیه نجف اشرف که از اهم واجبات دینیه است وتفرق                

نبـودم،واضمحالل آن ثلمه ئیست دراسالم که الیسدهاشئی دربین نبود بالمره          وجـوه مطالبـه درصـدد

خصوصا در والیت افغانستان وبربر باکثرت فقراء و محتاجین ازسادات وغیره وبی بضاعتی نـوع مـردم                 

وضعف حال شان و این محاذیریکه مشهود و مسموع اسـت واگـر هرآینـه ایـن تکلیـف مغـرم متحـتم                      

اهـلدربین نبود هرآینه اعالن عام می نمودم هرکس وجهی داشته باشد ازهر           بـه خـودش باشد که نوع

استحقاق برساند لکن ازآن طرف می بینم مردم رابخود واگـذاري چیـزي نمـی دهنـد ومـن هـم بـراي         

نگاهداري این حوزه مقدسه بارثقیلی بردوش دارم که خودرا برکشیده آن بـاز بجهـت انحـصار عهـده          

زوار وقلت وجوه ازایـران و      دارمی بینم مرا وا دار می کند که دست وپایی بکنم خصوصابعد ازانقطاع              

البته تحصیل وجوه محتاج بمعین هاي بسیار است لهذا من اگرازآن جناب خواهش کنم استنصاریست               

کرده ام، درحفظ شرع  اقدس و چنانکه من مکلفم به تحمل زحمت نگاهداري این حوزه واستنصار از   

صحیح العمل بجهت زحمـت  امثال آن جناب شماهم مکلفید باعانت ونصرت من، اگربناشود اشخاص     

وبعض مالحظات کنار روند واشخاص غیرمامون متصدي شوند، این امر مشروع ازبـین خواهـد رفـت،        
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بعد از این خود دانید من شماراتکلیف نمی کنم و اگرهم استعفانمائید ازشما رنجش پیـدانمیکنم لکـن      

ج بمعـین ومـساعد امـین متـدین     مالحظه فرمائید ببینید درصورتی که من براي این وظیفۀ که دارم محتا 

جامع الجهات می باشم کـه بساهـست منحـصربفرد خواهـد بودکـه جنابعـالی باشـید پـس اگرشـماهم                      

مرامساعدت ننمائید البته مسئول خواهید بود، و بالجمله جنابعالی آبروي وکالهستید ومثل شـما کـسی                

ال واشغال آنهاداشته باشید و نیست من میل داشتم شماعالوه برتصدي این وظیفه نظرخفی وجلی براعم      

اگرمنحرف باشند مستقیم فرمائید واگرمن غافل باشم مرا ارشاد فرمائید، بحمد اهللا تعالی هم متدینیـد و                 

هــم عاقــل و هــم بافــضل وتقــوي، البتــه تــصدي امورخیریــه زحمــت دارد مــع ذالــک اگرفــی الواقــع   

شته باشید اجنبی هم نباشـید، چنانچـه   محذورشرعی براي شما داشته باشد برتقدیریکه رسما وکالت ندا        

درسابق درنظردارید آقاسید علی نجل مرحوم شاه غالمحسن را سرکارنظارت داشتید وخودتان براي او 

وکالت خواستید وتقبل نمودیـد نظـارت بـراورا، فعـال هـم برهمـه بمقـدار مقـدور نظـارت داریـد کـه                   

عزل اوبجهت شکایاتی بود که متواترا      و درخصوص وکیل یکاولنک     .بارشادات خود مرامساعد باشید   

بمن می رسید از اطراف که ازدور و نزدیک از اوخوب نقل نمی کردنـد ومـن مـسامحه داشـتم حتـی                       

امربجائی رسید که بمن لسان اعتراض راگشودند تا اینکه ملجاء شدم شاه محمد حسن یکاولنگی رابـر                 

ید مسئول باشم ومردم بمن سـوء ظنـی ببرنـد           اوناظرکردم،  بازلسان اعتراض قطع نشد تا اینکه دیدم شا         

لهذا بعد ازمراجعت شاه محمد حسن ازنجف خط عزل اورا نوشتم و براي تنبیه بعضی کـه قطعـا آنچـه       

دلخواه من و رضاي شرع است نیستند، یک مرتبه از اختیارات به شاه محمد حسن دادم که چشم آنهـا              

 یکاولنک راعزل کردم خطوط کثیـره از اهـالی     بحساب بیفتد وصحیح العمل گردند بعد ازآنکه وکیل       

آنجا آمد و وساطت اوراکردند بلکه بعضی اورا توثیـق کردنـد وبـسیار الحـاح نمودنـد لهـذانظرببعض                  

جهات مجددا به شاه محمد حسن نوشتم یک ترتیـب صـحیحی بعـد ازمـشاورت بابزرگـان ومتـدینین                    

شاء اهللا جنابعالی هم اگرنظري داشته باشید بـه  آنجادرکار او بدهند بابوکالت یاهم ناظریاجهات دیگر ان     

جناب شاه محمد حسن ارائه فرمائید چون وقتـی کـه درنجـف بـود اظهـار اخـالص ومحبـت وعقیـده                       

بجنابعالی داشت ومیل دارم همیشه خطوط جنابعالی برسد و اگر از آنجاصـعوبت دارد بفرسـتید کابـل                   

فرستادنزد حاج میرآقا یانزد آقاسید احمد سید جالل الدی خواهند .ن

دعاهستم .ملتمس
والسالم علیکم ورحمت اهللا وبرکاته

االحقرابوالحسن الموسوي االصفهانی



7...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

عظامتصاویر اجازه مراجع از اجتهاد شیخ ضیاء الدین عراقى:ى

اصفهانىو سید ابوالحسن
(براى حضرت آیت اللّه العظمى حجت کابلى)سرهمقدس(

)سرهقدس

ــ ص و ــد حم از ــد ــاببع جن لوة

مــستطاب عمــدة الفــضالءالعظام 

فخــــرونخبــــۀ الفقهاءالفخــــام

المحققـــین وافتخارالمجتهـــدین 

ــد  ــسلیل الموی ــسددال والبحرالم

ــم  ــل واالفخ ــم الجلی ــل العل النبی

ــارالعلم بحـ ــواص ــوىغـ والتقـ

والهـدى الـسداد معارج والعارج

الـــسندالممجد الـــسید احمـــد   

کـــه مـــدت مدیـــدى الکـــابلى

نیه بوده  دیمشغول بتحصیل علوم  

درو کسب فیوضات خویش    را

ــد و در  ــه فرمودن ــوار ابواالئم ج

همــت بــه تحــصیل یگانــه زمــان

ــیدند   ــه رس ــسوب وبحمداللّ مح

بمقامات عالیه خصوصا به درجه    

اجتهاد که آن بهترین مراد است      

بــراى ایــشان اســت کــه عمــل و

بآنچه را که از ادله شرعیه      نماید

ــتنباط ــتاس اس ــرام ح و ــوده نم

اجتهـادتقلیـد در  برایشان   آنچـه

بتقوىدر وى فرمودند و اوصیه     

.اللّه
من االحقر ضیاء الدین العراقى



8...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

بسم اللّه الرّحمن الرحیم

والمرسلین محمد خاتم النبیین وعلىوالسالم على اشرف االنبیاءالحمد للّه رب العالمین والصالة

الطاهرین ولعنۀ اللّه آله

اعدائهم اجمعین اما على

الفاضلب جناب فان عد

المحقق والورع العالم

الصفىالکامل المهذب
احمدالکابلىالتقى السید

دامت تأییداته ممن

صرف عمره فى تحصیل 

الشرعیه وتنقیح العلوم

باحثا...مباییها النظریه

صار حتى مجتهدا مجدا

العلماءاالعالم و ممن من

بالبنان وبلغ رتبۀ یشار الیه

بمامن االجتهاد فله العمل
یستنبطه من االحکام على

النهج المالوفه بین االعالم 

التصدى فیما یتصدیه وله

انالمجتهد له واجزت
یروى عنى کلمات

صحت لى روایته بالطریق 

.ورحمۀ اللّه وبرکاته بیت عصمۀ علیهم السالم علیهالمنتهیۀ الى مشایخى العظام الى اهلالمقرره
االحقر ابوالحسن

االصفهانىالموسوى



9...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

ى اجتهاد از حضرت آیت اللّه العظمى خویىتصویر اجازه
)سرهقدس(

)سرهقدس(براى حضرت آیت اللّه العظمى سید محمد حسن رئیس یکاولنگى

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

علـىسـیما الحمدللّه والسالم على عباده الّذین اصطفى محمـد خـاتم االنبیـاء و عترتـه سـادة االصـفیاء                  

فانّ من عنایات اللّـه تعـالى       قائمهم خاتم االوصیاء وبعد   

العلماء للشریعته الکاملین والفقهاء الرّاشیدین صونا   بعث

الـشبهۀ وااللتبـاس وانّ ممـن       عن االندراس وحفظا مـن    

الى عنایـۀ  تحـصیل معـالم الـدین القـویم وشـملته         سعى

العلماءالرّب الکریم جناب العالم الفاضل     عمدة الکامل

االسالم والمسلمین الملۀ والدین ثقه  صفوة الفقهاء زین  و

تعـالى بعنایتـه فانّـه      وسید محمد حسن االفغانى ایده اللّه     

مکـارم االخـالق و محامـد الخـصال    مع ماهو علیـه مـن   

والوثاقـۀ والـسداد    المرضـیه والملکات الفاضـله والـشیم    

عمره فى تحـصیل العلـوم الـشرعیه     والدیانۀ ممن صرف  

مدینـۀ العلـم    م الدینیۀ معتکفـا فـى جـوار بـاب         واالحکا

امیرالمؤمنین وسـید الوصـین علیـه وعلـى اوالده افـضل            

من جهابذة االساطین ومهـرة     صلوات المصلّین ومستمدا  

مرتبۀ االستنباط واالجتهاد وفلـه العمـل بمـا        علوم الدین حتى فاز بالقدح المعلى وحاز الرتبۀ العلیاء وبلغ         

وللّه دره و علیه اجره وقد اجزت لـه ان یـروى عنـى       لى النهج المقرر عنداالعالم   یستنبطه من االحکام ع   

یعتمد علیها اساطین العلماء و سیما الکتب االربعـه والجوامـع   جمیع ما صحت لى روایته من الکتب التى   

فقهیه والوافى والبحار و استحق ایجازتى من مشایخى العظام باساندهیم ال         االخیره اال وسائل ومستدرك   

الجوامع ارباب ومنهم الى اهلبیت العـصمۀ وموضـع الرّسـالۀ ومهـبط وحـى علیهـیم افـضل التحیتـه                   الى

منوالمأمول من جنابه دام تأییده المالزمه على طریقۀ االحتیاط فى جمیع الجهاد وان ال ینسانىوالسالم
تعالىصالح الدعوات کما انى ال انساه انشااللّه

1362الحرام شهر ذیقعده14
االحقر ابوالقاسم الموسوى الخوئى



10...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

)سرهقدس(تصویر تقریظ حضرت آیت اللّه العظمى خویى

)سرهقدس(کتاب مصباح االصول به قلم آیت اللّه العظمى واعظ بهسودىبر جلد دوم

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الغرّالمیـامین والعنـۀ    االنبیاء والمرسلین محمد وآله   فوالصالة والسالم على اشر   الحمدللّه رب العالمین  

شـریعته  الـدعاة الـى دیـن اللّـه وحمـاة        فـال یخفـى ان العلمـاء هـم        على اعدائهم اجمعـین وبعـد     الدائمۀ

هى افضل الشرایع   سیدالمرسلین التى 

وانّ بمدادهم یفصل الحـق     وخاتمتها

ــن ــن  م ــدى ع ــى اله ــل و ینجل الباط

.الحراممنالضالل و یتبین الحالل 

ــذروا  ــذین ن ــن العلماءال ــسهمو م انف

ــدین   ــبیل ال ــى س ــل ف ــرویج للعم وت

شریعته خاتم النبین هوالعالمۀ الحجته 

الحاج السید سرور الواعظ الحـسینى      

دام توفیقه فقد قرّر ابحاثنا     البهسودى

االصولیته واستوعبها عن فهم وتدقیق 

وقــــد الحظــــت جملتــــه منهــــافى

بیان شـامل  هذاالجزء فوجدتها تتمیز ب 

جـلّ المولى فاسأل الضبط فى دقته و

ــأنه ان ینفـــع بکتابـــه   مـــصباح(شـ
طالب الحوزة العلمیۀ ممن    )االصول

ــوا االســتنارة   ــم ورا م ــى العل ــاقوا ال ت

جعله اللّه علمـا مـن اعـالم        .بمصباحه

.العلماء العاملین انه ولى المؤمنین الدین وکثّرمن امثاله فى

المکرم10فى )قه(1386شوال

الخوئى الموسوى ابوالقاسم



11...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

)سرهقدس(تصویر تقریظ حضرت آیت اللّه العظمى خویى 

)سرهقدس(کتاب مصباح االصول به قلم آیت اللّه العظمى واعظ بهسودىبر جلد سوم

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

رب ترته الطیبین الطاهرین  عوالمرسلین محمد و  على اشرف االنبیاء  العالمین والصالة والسالم  الحمدللّه

على الدائم الکرام الـسید   المفضال فخراالفاضل فقد الحظت ماکتبه العالم   اعدائهم اجمعین وبعد  والّعن

ــد ــسینىمحمـ ــرورالواعظ الحـ سـ

تقریرا ال  البهسودى دامت توفیقاته  

التـى القیتهـا فـى      بحاثى االصـولیۀ  

حــسنمجلــس ــه فوجدت ــدرس ال
عقــدجمالتعبیــر و واضــح البیــان و

ــاز البلیـــغ     ــین فـــضیلتى االیجـ بـ

والتوضــیح الکــافى لمــا حققنــاه    

وبامثالهفاقراللّه عینه و عین العلم به

وللّه تعالى دره و علیه سبحانه اجره 

ــه   ــبحانه ان یوفقـ ــه سـ ــأل اللّـ واسـ

العلماء العاملین  لمرضاته ویکثرفى 

.امثاله وهو ولّى االمر والتوفیق 

الحرام12فى ه(1376شهرمحرم

)ق

الخوئىا الموسوى بوالقاسم



12...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

ى امیر امان اهللا خان به مردم بهسودتصویر نامه

ش(1299جوزا22تحریر )ه

راکالن شوندها و سایر رعایاى    میرها و ملکان و اربابان و     اخالص صداقت کیشان   بهسود هزاره محال

از مــىبعــد واضــح شــاهانه شــماددارالطــاف از کــه

رفترعایاى صادقه ام   اصل خـدماتاز در که دیـن  ار

ىودولت نموده در حـین     اعانـه الوسـع حتـى جهـاد

دادهانقالبى براى صـرف راه     ایـد بـدل و جـان      جهـاد

ـ دارم رضامندى علـىاظهار جل تعالى حق حضرت
ـشانه وروحانیت رسول باد راضى شما از اُمید مقبول

از که دارد تعالى کـهبخداى وهمدردى اتفاق حسن
دقه ام دارید ـ ترقى دارین یوما فیومـا   شما رعایاى صا

بعـضى ـ بـود خواهـد شما حال عـرضشامل فقـرات

الزمه از تکالیف وبعضى کارات نـو احـداث کـه بـر             

واضـح ومفـصل تحریـر    شما باشد ـ ومتـأذى باشـید ـ    

داشته بواسطه ى مالفـیض محمـدخان وغیـره ارسـال           

 عرض شما غور و تحقیقـات نمـوده احکـام          در حضورم مالحظه فرموده در فقرات     دارید که بذریعه یا   

دعاگویى حضور اسمى شما وغیره ارسال شود تا آسوده حال و مرفه حال شاغل  وفرامین آن از  فرموده

.باشید

امضاء امیر امان اهللا خان



13...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

افغانستانتصویر نامه سادات شوراى ش(26/10/1381ى )ه

کرامحضور علماء، محصلین وتمامى  کشور جمهورى اسالمى ایرانسادات
وبرکاتهاسالم علیکم ورحمه/ اللّه

:اما بعدهمه خدمتگذاران مکتب حیات بخش اسالمبا آرزوى سالمتى وتوفیقات روز افزون براى

نسب جهـان از یـک   از آنجاییکه سادات جلیل القدر نبوى    

وسرچشمه سیراب مى   ایـن سرسلـسله در هـر زمـان         گـردد

زریه ونسل پاك رسول    (سرنویشت ساز   ووشرایط حساس 

پاســخگوى مــشکالت )آلــهوعلیــهاهللاســالم صــلىگرامــى

انـد، لـذا در چنـین برهـه از زمـان الزم             بودهجامعه اسالمى 

ووضــرورى مــذهبى ــسانى، ل تعــصبات ــدون ب کــه اســت

به منظور خـدمت بـه بـشریت ودیـن مبـین اسـالم             منطقوى

وانسانى تالش  جهت برآورده شدن اهداف واالى اسالمى     

پیـشواى بـزرگ اسـالم      وانسجام براى احیاى سیره وسـنّت     

.صورت گیرد

ش(1371فلهــذا بــدین مناســبت ســال  بــه همــت جمــع )ه

افغانستان«کثیرى از    شوراى»سادات عنوان تحت افغانستان«شوراى تأسیس گردید و تا بحـال  »سادات

خدمات  کنونى این شـورا در نظـر دارد بـرعالوه           اند در شرایط  چشمگیرى در این سرزمین شده    مصدر

سادات و اقوام در افغانستان براى منسجم نمودن سادات کرام کشورهاى منطقه هماننـد ایـران،                انسجام

تاجکستان هندوستان، اسـت قـبالً    کنفرانس ونشست تعارفى داشته باشیم وقابل یـاد آورى        ...پاکستان،

گرفتـهدر این موضوع با سادات ممالک پاکستان وهند  صورت وتفاهم توافق قبلـىوستان نامـه در کـه

اینـک حـضرت    .ایـم نمـودهتوسط سیادت پناه محترم سید اکبر محمدى عضو این شورا بـه آن اشـاره              

عضو شورا به صفت نماینده در کـشور     سیادت پناه محترم حجت االسالم والمسلمین سید جعفر عادلى        

شده مذاکره ومفاهمه گردیده ونتـایج آن را کتبـا   موضوع یادگردد تا پیرامون مسلمان ایران معرفى مى   

.بما اطالع داده ممنون سازید

احترام با
سید پادشاه حسینى مؤسس ورئیس شوراى سادات افغانستان

معرفی شوراي صلح سادات افغانستان



14...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

افغ اقوام وحدت انسجام براي افغانستان سادات صلح انستان از جمله سازمان هـاي اجتمـاعی  شوراي

می باشد که در وزارت عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان راجستر گردیده و رئیس این شـورا بـه نـام   

ایـن شـورا در زمـان ریاسـت     .سید پادشاه حسینی از سادات محترم کنـر کـه از اهـل سـنت  مـی باشـد         

 این شوراکثرا  سادات اهل سـنت در راسـتاي           جمهوري استاد برهان الدین ربانی تأسیس گردیده و در        

نمودند کار این شورا  در طی جنگ هاي داخلی افغانستان به فکر صلح بـوده و کوشـش نمـوده    .صلح

طرف هاي درگیر جنگ و برادر کشی را به این قانع بـسازد کـه بـرادر کـشی و اختالفـات راه خـوبی                          

پـیش کـشیده و سـادات را بـه بـی طرفـی در           نیست بدین لحاظ در طول سالیان بسیار موضوع صلح را           

جنگ دعوت نموده است؛ در دوره طالبان وقار و سنگینی خود را حفظ نموده و از جایگاه خـوبی بـر                      

بودند شوراي سادات با بوجود آمدن صلح و امنیـت و حکومـت حامـد کـرزي عالقمنـد بـه                    .خوردار

غانستان هر چنـد از لحـاظ مـالی        شاخص هاي وحدت ملی و دموکراسی بوده است؛  شوراي سادات اف           

دچار مضیقه بوده است ولی اعتقاد راسخ سادات محترم به خداوند باعث گردیده است  تا آنها سـالیان        

دهند ادامه کارشان به  والیت کشور داشـته     29شوراي سادات افغانستان نماینده گی هایی در        .متمادي

اندو هزاران تن از سادات عضویت این شورا را بدست آورد           در این شورا شخـصیت هـاي برجـسته         .ه

سیاسی، حکومتی، فرهنگـی و علمـی سـادات عـضویت دارنـد کـه بـصورت خـوب و شایـسته اي در                        

جلسات این شورا اشتراك نموده و در رابطه به اوضـاع مهـم کـشور بحـث و تبـادل نظـر مـی نماینـد،                       

ره تـالش نمـوده خـود را بـی          شوراي سادات افغانستان به هیچ گروهی سیاسی وابستگی ندارد و همـوا           

.طرف نگاه دارد و از دست زدن به اختالفات پرهیز نماید
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ى دست خط عالمه سید جمال الدین حسینى افغانىهانمونه

ظواعمقدس و سید محمد سرور سید محمد حسین  و آیات عظام؛ 
)مسرهقدس(
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