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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  تذکرمختصردرباره شخصيت
  مرحوم الحاج دوکتور محمد سعيد (سعيد افغانی )

پسر ارشد جناب موالنا عالمه عبدالمجيد مشهور به خطيب مولوی محمد سعيد صاحب که 
که فعال به شهر  مولوی صاحب (خطيب مسجد جامع شهر تيگری مرکز واليت لغمان )

  . ، ميباشدمهترالم شهرت يافته
رساله های علم  صرف ونحو و ،عبادات ،تعليمات ابتدايی از نظم ونثر دری ومبادی فقه

عمرزائی از  خۀ به شايل کرده بودند. درمليت پشتون امجد خود تحص منطق را از والد
عالی  ۀدر مدرس تحصيالت رسمی را . پشتون انتساب داشتند -قبيله وقوم مشهور صافی 

  .لعلوم عربی کابل به انجام رسانيدندا ردا
س رِ مدَّ  قضات عدليه و بعداً سۀ که محصل مدر .ش هـ. ،  1329 - 1328 سال بنده در

دوست و هم مسلک ، آشنا سعيد  محمد باشخص محترم مولوی صاحبآن مدرسه بودم 
 .جناب شان بعد از فراغت درهمان مدرسه در دارالعلوم عربی استاد مقرر شدند . گرديدم

 .دارالعلوم جهت بديهی عالم بودن شخص بشمارمی رفت سۀدر آنوقت استاد شدن در مدر
جامع علوم منقول  ،علمیۀ استادان بزرگ مرحوم اين مدرسه شخصيت های برازند

فارغ التحصيل  . و ذوندرت است ومعقول بودند که نظير ومثل آنها کنون در حجاب شد
درمقدم اسم نامی دوکتور صاحب لهذا  .می گفتندخطاب ميکردند و اين مدرسه رامولوی 

دارالعلوم نجم المدارس ۀ به حيث مدير مدرس جناب شان  بعداً  . مولوی رانوشته ام مۀکل
 ،نجم الدين مشهور به صاحب هدهواليت ننگرهار که درقريب جوار مرقد مبارک عالمه 

 درجنوب شهر جالل آباد (مرکز واليت ننMرهار ) هـډه  ۀ قادريه درقري ۀ يقشيخ طر
تبديال به حيث عضو مسلکی رياست تدريسات  که بعداً  گرديدندمقرر  ،موقعيت داشت

عالی استقالل يسۀ دند درين مرحله در عين حال در لوزارت معارف مقرر ش ثانوی مرکز
بنده نيز به حيث معلم مضامين عربی و دينی . درين مدت وظيفه تعليمی نيز داشتند

فراغت و هنگام طبعا درتدريس بودم. درين مدت  وظيفه مصروف کابل استقالل ۀدرليس
 . راحاصل می نموديم ی کيفيت مسرت آميزتفريح به مالقات همديگر و احيانا مباحثه علم

  .نجم المدارس مقرر گرديدند ۀمرحوم بارديگر به حيث مدير مدرس
ثانی چنان اتفاق افتاد که ماه مبارک رمضان رسيد و پادشاه وقت در  ۀ درهمين دور 

جالل آباد بودندودر مسکن شاه باغ کوکب سرشته ختم قرآن کريم در اثنای نماز تراويح 
مشهور  یبعضی از علما .گرفته شده بود ،که در مذهب حنفی عبادت های مسنونه است

مدير صاحب نجم  .اشتراک ورزند قرآن کريم ننگرهار دعوت شده بودند در آن ختم
با چند نفر استادان مدرسه نيز در آن ختم شرکت کرده  مولوی محمد سعيد افغانی المدارس

در شب اخير ختم طوريکه تعامل است سخنرانی های اجتماعی و موعظه دينی  بودند.
نيمت دانسته صاحب فرصت راغو مولوی صاحب محمد سعيد سعيدافغانی ايراد ميگردد 

 از اثر درد دل که با .تفسيرنمودند ترجمه و  ،ن کريم راتالوتآور پادشاه آيه قربحض
ً  امور خطاب به  وطن و بهبود آن برای بهبود اهل وطن داشتند به جرئت حق گوئی ضمنا

حترام و غير پادشاه گفت: اگر چه درقانون اساسی ذکر گرديده پادشاه شخصا واجب اال
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واهش کرده ايد که به و خطبا خ ءدر کرده ايد و از علماول اند آيا شما فرمانی راصامسؤ
ً ۀ بنده خدا (ج) درخطب ۀيادداشت کلم ً  بشما دوعا بکنند و بنده طبعا د خالق رب به نز شرعا

مسئووليت داشته می باشد بلکه در ذهنيت عامه کافه ملت و رعيت نيز العالمين 
وده به امور اداره عامه خواهش ميکنم شخصا نيز قبول زحمت فرم .مسئووليتی داريد

  .گرفته باشيد جلو خود سريهای بعضی مامورين بزرگ را ،وطن توجه داشته باشيد
آن مولوی صاحب را وزارت معارف خواسته و به حيث معلم مکتب ابتدائی در  یفردا

  .شهر کابل مقرر شدند
کوشيدند تا شرايطی مهيا  ين امر اطاعت کردند و مولوی صاحب به صبر و استقامت از

 - شريف به کشور جمهوری عربی مصر  هربرای تحصيالت عالی به پوهنتون ازشود و 
ً   عسی ان تکرهوا«که به مقتضی آيه کريمه  ندقاهره اعزام شو » وهو خير لکم شيا

جهت تحصيالت عالی به پوهنتون ازهر   آورده شد و به قاهره بر رزوآباالخره اين 
   .اعزام شدند شريف 

سوابق و اسناد تحصيلی علمی مولوی صاحب که عبارت از شريف  در پوهنتون ازهر
کتب  یشهادتنامه دارالعلوم عربی آن وقت کابل بود مالحظه نمودند اين شهاد تنامه براسما

   از علوم و فنون عقلی و نقلی مشتمل قرار ذيل بود.
  صنف پنجم :

  ،عبد الرحمن جامی برمتن کافيه ابن حاجب در علم نحو شرح مال - 1
  ،معامالت –درعلم فقه  –فرايض  اخير از بيع تا کنز  - 2
  ،رساله علم منطق ارسطو –الميزان  بديع 3
  ،جذری درعلم تجويد لۀرسا -  4
   ،صلی هللا عليه وسلمقصيده برده درعلم ادب و نعت آن حضرت  -  5

  صنف ششم:
   ،در علم صرف و خطشافيه ابن حاجب  - 1
  ،قطبی علم منطق -  2
   ،نورالنوار علم اصول فقه - 3
   ،سبعه معلقه از ادب -  4
   ،شرح نخبته الفلر از اصول -  5

  صنف هفتم:
  ،هدايه اول تا کتاب وقف از فقه شريف - 1
   ،وصول فقهاامی از ج - 2
  ،سلم العلوم وميرزاهد قطبيه از علم منطق - 3
  ،مقامات حريری از ادب - 4

  صنف هشتم:
  ،ميبذی شرح هدايته الحکمت از فلسفه طبيعی والهی -  1
  ،مختصر المعانی شرح تلخيص المفتاح از معانی وبيان وبديع -  2
   ،هندسه، تحرير اقليدوس - 3
  ،منطق ،ميرزاهد مال جالل - 4
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  ،تفسير مختصر ،جاللين شريف - 5
   ،درادب ،ديوان متبنی - 6

  صنف نهم:
  ،ا و صا يا                فقه کامل معامالتهدايه اخير از بيع ت -  1
  ،مشکوه شريف                                علم حديث -  2
  ،علم کالم و عقايدخيالی حاشيه آن شرح عقايد نفی و                            -  3

  صنف دهم:
   ،جامع صحيح ترمذی و جامع الداوود        علم حديث -  1
   ،انی                                 معانیمطول تفتذ  -  2
  ،حمد هللا                                         شرح حصه تصديقات سلم العلوم -  3
   ،تصريح االفالک                               علم رياضی وهيت -  4

  صنف يازدهم:
  قاضی مبارک    - 1
   ،شرح چغمينی                                   شرح حصه تصورات سلم العلوم - 2
   ،علم رياضی وهيت صحيح مسلم شريف                            - 3
  ،لم حديثعـمدارک التنزيل                                   - 4
   ،مسلم الثبوت                                     تفسير - 5
  اصول فقه  - 6
         ،تاريخ الخلفا از عالمه جالل الدين سبوطی - 7

  صنف دوازدهم:
  ،بيمار ی                                            علم تفسير - 1
   ،صحيح بخاری کامل                              علم حديث - 2
   ،فقه تلويح و تو صيح                                   اصول - 3
                        ميرزاهد برامورعامه  - 4

  علم کالم وعقايد. از شرح مواقف
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  اين سند عالی ومهم  ۀبه هر حال به مالحظشايد بعضی از کتب را فراموش کرده باشم .

هيت تدريسی و ممتحنه  ،علمی طوريکه از زبان فصيح البيان مولوی صاحب شنيده ام
پوهنتون ازهر را تحصيل کرده ايد  مرادفپوهنتون ازهر فرمودند که شما نصاب تعليمی 

لسان به متحان گفتند که محاوره و مذاکره بعد از موفقيت در ا، اما ما امتحان می گيريم 
شريف به  عربی وارد نمی باشيد شمارا در صنف سوم فاکولته شرعيات پوهنتون ازهر

داريم بعد از آن موفق شد که درجه دوکتور را حاصل  رضايت و استحسان قبولل کما
  .نمود

شايد بابعضی افراد  ،مقصد فيض تحصيل نصاب تعليمی دارالعلوم آن وقت برايش رسيد 
ديگر از محصلين افغانی فارغ التحصيل دار العلوم کابل نيز اين رويه در پوهنتون ازهر 

شيخ عبد هللا الهروی االنصاری االفغانی «شده باشد در ستيز دوکتورای آن مرحوم کتاب 
د وارايه به عربی بعد از تتبع مطالعات که در اطراف شيخ االسالم هرايتی نوشته بودن »

 و لقب 
 

در تر مينل ميدان  1966سپتمبر سال  17فوتو هذا از محصلين افغانی جامعه االذهر مصر ميباشد که در ( روز شنبه 
ربانی ، استاد   استادشهيد برهان الدين(از چپ به راست ( قطار ايستاده .اخذ شده است هوايی قاهره کشور مصر )

م دکتور محمد سعيد سعيد افغانی ( پدربزرگوارم ) ، استاد مرحوم جوهر صديقی، استاد حبيب الرحمن جدير ، مرحو
 وفی هللا خان سميعی ، استاد حبيب هللا غالب ، داکتر سيد جان بيان

 ته ؛ از چپ به راستقطار نشس
رحوم استاد عبد الحکيم خان ، استاد نعمت هللا شهرانی ، استاد محمد اکبر ضيايی ، استاد عبد الرشيد مالخيل ، استاد م 

 .محمد صديق سيالنی ، استاد داکتر احمد خطيبی ، استاد ياقوت؛ استاد محمد حبيب سراج واستاد عبد الجيلی يوسفی
…………………………………….. 
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سعيد افغانی ياد می محمد سعيد علمی دوکتورا راکسب کردند که از آن بعد به دوکتور 

  .شد
دارالعلوم مدرس بود ند که در ان هنوز به مصر تشريف نه برده در کابل در مدرسه 

رخين ايران به کابل تشريف آورده بودند و به سعيد نفيسی مؤکشور  یهنگام يکی از علما
شهرت داشتند مولوی صاحب ازينکه نام شان سعيد بود خودرا تخلص سعيد افغانی اختيار 

ارند کردند من در يک مالقات برايش گفتم چه خوش است که اگر ايران سعيد نفيسی د
  هم  افغانستان

به تبسم گفت خداوند توفيق خدمت علمی بدهند که به مردم د.  سعيد افغانی را بروز دا
  .خويش خدمت کرده بتوانيم

جناب شان باداشتن چنان سرمايه هنگفت علمی و ذوق مطالعه خصوصادرباره افکار و 
معلومات عرفانی تاليفات شيخ عبدهللا االنصاری شکی نه مانده است که دست طوالنی در

وتصوف پيداکردند و موجب وسعت افق نظر علمی گرديده و گاهی درضمن مقاله ها به 
  تداوی درد های اهل وطن به تذکر از مطالب صوفيانه عالمانه و عامالنه می پرداخت . 

بعد از عودت به وطن عزيز باو جود آنکه معقول و مناسب به صاحبان قدرت اداری 
پوهنتون آن وقت بود که از دفاتر علمی دوکتور صاحب در وقت خصوصا معارف و 
اما به دارالمعلمين عالی مقرر شد جناب شان کتابی در  نندفاکولته شرعيات استفاده ک

آقای سيد مرحوم مايه افتخار  .ليف کرده اندتأالمه سيد جمال الدين افغانی نيز سوانح ع
طبعا قسمتی از  .و اسالم بودعلمی افغانی و پيشوای نصيحت آزادی بخش عالم شرق 

مت قلمی علمی . خدخصائص نيک علمی اودر مغز بيدار دوکتور صاحب جا گرفته بود
خود به ترتيبی وکيفی که ميدانست  ومی پسنديد نقش قدم عالمه سيد افغانی را تعقيب می 

د ؤکرد کسيکه می فهميد می فهميد ورنه ...جناب دوکتوررا در دوره جمهوريت محمد داو
ه دوکتور عبد المجيد وزير عدليه ومتصدی اداره قضا بودند و دوکتور صاحب را از ک

سابقه داری زمان وزير معارف بودنش معرفت داشت به عضو شورای عالی قضا مقرر 
رابه صداقت و امانت  ت عالی محاکمه قضا حکمۀند که درعين حال تنظيم اداره مکرد

طفه بشری که خاصيت طبيعی اش بود بدست داشت واز توجه به حقايق و آثار عا
   .بامتهمين قضايا صرف مطابق قانون معمول رفتار کرده می شد

بنده به حيث رئيس ديوان حقوق عامه درمحکمه عالی استيناف مرکز ودر عين حال 
روزی به  .رئيس ديوان محکمه مرافعه مماثل تجارتی و استيناف مماثل جزائی نيز بودم

معيت محترم محمد انور واحدی رئيس عمومی استيناف مرکز بمنظور تقديم استهدا در 
يک موضوع حقوق عامه به شورای عالی قضا رفته بودم شورای عالی داير شد رياست 

ضور اراکين شورای عالی ح .آنرا محترم دوکتور عبدالمجيد وزير عدليه تنظيم می کرد
سای دوائر قضا نيز حضور داشتند البته به اجازه وزير رؤ بهم رسانيده بودند بعضی از

قبل از آنکه پيشنهاديه موضوع حقوق عامه راتقديم مجلس کنيم روی   .صاحب می آمدند
 يک موضوع ديگر آغاز گرديد رئيس رياست محکمه ابتدائيه مامورين (عبدهللا حاتم)

ده که بوتل الکهل دار راتلف استمدا کرده بود که يک نفرتحويلدار مستخدم هوتل متهم بو
در دعوی خويش از او مطالبه جبران خساره الکل کرده والکل نظر به bارنوال نموده و 

تمليک آن ممنوع است وزير صاحب تمام مجلدات  . قيمت ندارد ،فقهی مقررات شرعی و
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 .قانون مدنی راکه تازه نافذ شده بود مطالبه کرد ولی از مالحظه آن حل مطلب کرده نشد
يکنفر از اعضا مجلس که عضو اصلی شورای عالی نبود گفت مال دولت تلف شده متهم 

به جبران خساره محکوم شود دوکتور صاحب در برابر او گفت که حکم شريعت و 
مذهب دارايی خساره دولت متروک العمل کرده نه می توانيم روی اين مباحثه صداهای 

ه طبعيت وزير صاحب بود و دوکتور صاحب تر گرديد آن يکی شيدا ترصبغ لندجانبين ب
درينصورت حکم جبران خساره خمر ضايع   .عالقه تحکم حکم مذهبی وشرعی داشت

رامالحظه ) 3جلدکتاب هدايه اخير( شده گويا باالی آن متهم فروخته شده تلقی می شد
بکمال وضوح ثابت شد که  45 فحه کردند از الفاظ شرح هدايه تحت عنوان بيع فاسد ص

ظر يه دوکتور صاحب موافق فقه حنفی بوده و به حکم قانون تعاملی در موضعيکه حکم ن
قانون وضعی واضع نباشد از هدايت اصول کلی فقه اسالمی خصوصا حنفی استفاده بعمل 

نظر انداخته  45 فحهدر ص 5اما نفر ديگر به حاشيه  ،محکمه به آن تمسک کند  ،می آيد
ت مطلقا عند البعض ای اهل الذ مته وخارج سطور که درآن نوشته بود خمر مال اس

کلمه هم نوشته بود که ( ای عند نا ايضا) حواله به رمز حرف کاف  8 فحهحاشيه اين ص
که کتاب کافيه از آن مراد باشد نوشته بود باز هم دوکتور صاحب به عين الفاظ هدايه 

در اصطالحات رسم  اينجايک رمز علمی است که .تمسک کرده گفته اوراثر ديد می کرد
مسايل متذکره درمتون وباز درشروح اهميت قابل ترجيح بودن برای  .المفتی ذکر است

  .عملی شدن دارد ومسايل حواشی در درجه سوم است
تغيرات در رنگ به داللت خشم آلوده  .يعنی دوکتور صاحب به اين قاعده افتا متوجه بود 

جناب وزير صاحب طرفداری نفر مستشار عندی خود را کرده به دوکتور  .پيدا کرد
در اين مرحله من گفتم که  .صاحب گفت بحث را خاتمه بدهيد شما گذاره نه ميکنيد

محکمه در صدور حکم از مائعات  الکلی هيچ تذکری را ندهد وبوتل هائيکه از شيشه 
تهم را تعزيرا به جريمه نقدی بوده و مال دولت است ضياع آنرا فقط مدنظر گرفته م

  .وقيمت بوتل ها محکوم کنند
دوکتور صاحب بخود تکلفآ فرصت پيدا کرد و کتاب اشارات و منبهات تاليف شيخ 

را به دری ترجمه کرد و به پوهنتون تاشکند تقديم کرد و از آن  )رح(ابوعلی سينا 
را در فلسفه طبيعيات  پوهنتون مستحق جائزه اين سينا شناخته شد که وسعت معلومات او

و  ءوالهيات به اثبات می رساند مدتی در عين حال سرپرستی و رياست شورای علما
علما به  ءرا نيز وارسی ميکردند بعدا به توجه دولت رياست شوراافغانستان  روحانيون 

وزيران منظور گرديد و دوکتور صاحب به  یتشکيل جداگانه مربوطه به رياست شورا
مقرر شدند وبه رياست شئون اسالمی مولوی عبدالولی حجت رۀ مستقل اداحيث رئيس آن 

  .مقرر شد ،که يکی از شاگردان دوکتور صاحب اند
ضعيف و توان جسمی اش که عايد حالش بود  مريضینسبت باالخره دوکتور صاحب به  

بمناسبت را  »جنگ ذروی رخط«با وجود مريضی و عاللت مزاج کتاب  ضعيف شده و
در سال و به نشر ميرساند. تحرير   و روحانيون ءعلمايفرانس عمومی شورادومين کن

صلی را بنامی آنحضرت  »صلی هللا عليه وسلم  مختصر حضرت محمدۀ سير « ١٣۶٣
 هـ ١٣۶٣سال  صلی هللا عليه وسلم ليف نموده که در سالگرد ميالد النبی تأ هللا عليه وسلم 

برای دوکتور صاحب مريضی قلبی نيز عايد  ۶٣اخيرا در حوت  .توزيع گرديد ،ش
  .بستری شدکابل  - چهارصد بستر  در شفاخانه نظامی که گرديد 
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ظف و توجه مقامات عاليه دولت متبوعه مؤوجود صرف مساعی جميله دوکتوران  با
  .جمهوری افغانستان داعی اجل را لبيک گفته جان را به جان آفرين سپردند

  »و انا اليه راجعون انا هللا«
مراسم تشييع جنازه مرحومی با توجه مقامات صالحه دولت و صدر محترم هيئت رئيسه 

در مسجد جامع پل جنازه شان  با اعزاز تمام  .دولت بکمال اعزاز آغاز وانجام گرديد
در  ) مطابق وصيت خودشرح(ا گرديد و در جوار مرقد حضرت تميم انصار ادخشتی 

   .شهدأ صالحين تدفين شدندام شهر کابل بنام مقبره مشهور و ع
القه مندان عاحبأ و  ،عده کثيری و جمع غفيری از اقاربتشعيع جنازهء مرحومي  رد

باالی مرقد مبارک او  .مرحوم و امران بزرگ دولتی و کارمندان رسمی حضور داشتند
افغانستان قاری الحاج محمد عمر خان امام ارگ جمهوری   نالقرانخست جناب شيخ 

بعدا مولوی محمد سالم علمی به نماينده گی از جبهه  .قرآن پاک را تالوت نمودندۀ سور
خطابۀ ملی پدر وطن که جناب دوکتور صاحب يکی از معاونين رياست جبهه ملی بودند 

دولت  ون اسالمیؤس شيئمولوی عبدالولی حجت ر. به تعقيب آن ايراد کردندمفصل 
ايراد فرمودند و وفات او ب و در اطراف شخصيت علمی دوکتور صاحب خطا افغانستان 

. را يک ضايعه علمی در حلقه روحانيون نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه خواندند
حب وطن و سعادت ، و استحکام رابطه ديانت و مدنيت پيشروداشتن افکار  اب مرحومی 

بعد طن مانند آيت هللا مرحوم سيد محمود تالقانی ايرانی تشخيص کردند و خواه اهل و
در . فاتحه و دعاء خوانی در حق مرحومی برای دوم روز خوانده شدمرحومی سوانح 

يشان هييت قبول فاتحه به روح مبارک ا دردر روز دوم kرفته شد.  مسجد جامع شيرپور
آقای مولوی حجت به  ،بارق شفيعیمعاون رياست شورا مرکزی از جبهه ملی شاغلی 

و روحانيون به نماينده گی از  ءين شورا علماون اسالمی و معاونؤاز شنماينده گی 
امين الدين سعيدی و روحانيون و نيز فرزندان ارجمنداش از جمله  ءعلما یرياست شورا

و محترم جنرال متقاعد عبدالقهار خان مامايش و  سعيدی لديناو نجم  )پشتون سعيدی(
اشتراک ه واليت بادغيس و برادران ديگرش يس  محکمئمحترم مولوی نقيب  هللا سابق ر

  .داشتند
بعد از اينکه مجلس فاتحه خوانی انجام يافت بنده  )١٣۶٣حوت (در روز دوم فاتحه  

تند نسئات مخلصانه و جرئت اخالقی نمودم بپاس لطف دوکتور مرحوم که با من داش
صادقانه او را که در خدمتگذاری خصوصاً در امور دينی به اهل وطن عزيز داشتند و 
در صحن صحبت های علمی که گاه گاه از بسا اسرار دقيق در مسايل غابضه از علوم 

مختلفه اظهار اتی ميکردند و به همين منظور خدمت در امور اجتماعی ودينی اينجانب به 
روحانی و فضيلت علمی خويش وادار تا به صفت معاون اقالً برای مدت  اثر جاذبه

الزم دانستم سخن چند  ،و روحانيون کار بکنم ءعلما یيکسال همراه او در رياست شوراً 
صاحب لهذا به زوات محترم بارق شفيعی  .مختصراٌ به حضار محترم بيان نمايم

می خطاب نموده بعد از استيذان در ومعاونان شورا علما و اعضاً مسلکی آن اقارب مرحو
حاليکه جمعيت بزرگی از عالقه مندان فاتحه کنند گان استاده بودند گفتم حضار محترم من 

جناب دوکتور صاحب را عميقاً معرفت داشتم دوکتور صاحب شخصيت جامع الکماالتی 
صائح مردم جهان سابق تا حال به دو دسته تقسيم شده اند برخی از هدايات و نبود و 

حضرات انبياءعظام پيروی ميکنند و برخی ديگر از افکار طبقه فالسفه ــ از نگاه فلسفه 
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 ءو آفرينش خود دارندهو در بد  حله تکاملی جسم طبعی موقعيت داردانسان در آخرين مر
 مجولعقل در مرتبه هيواليی شده بعداً به تدريج به قوه مرتبه عقل عدم بالملکه (تحصيل 

ز علوم می رسد و کسيکه به مرحله نهائی اين مرتبه عقلی برسد او را صاحب به استفاده ا
   )نيز در او معلوم و مشعر باالفعل می باشد. ءقوه قدسيه می نامند که اکثر حقايق اشيا

  
قدسيه بود او از نفس خويش بر آمده و گذشته  ءدوکتور صاحب در نظر من صاحب قوه

الخصوص برای اهل بدائماً در فکر حصول سعادت و آرامی برای کافه بشر بود .بود
تحليل ها ، صحبت ها وساير نوشته   ، آثار ،اسالم واهل وطن محبوب خود از تاليفات 

   .او چه در فلسفه چه در تصوف و چه در اجتماعيات به درجه وضوح ثابت استهای 
  

ب موجبه دو جنگ عمومی گذشته را درآن اسبا ،کتاب خطر جنگ وی را که تحرير کرده
 و بيان واز خطر جنگ سوم که در آن حتماً سالح ذروی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

ريت ازين فاجعه بزرگ عالقه شديد او را به حفظ بش ،موجب تباهی نسل بشرمی گردد
و از نگاه به فضل و کرم خود عالم انسان را از آن نجات بدهد ) ج ( خداوند. نشان ميدهد

پيروی از اصول و فروغ دين مقدس اسالم و در احکـــام فروغ از مذهب حنيفی رح 
ی اشخص به مقام رسيده به نظر می رسد که داری نفس مطمئنه شده بودند مومنی که دار

نفس مطمئنه باشد او آغاز دوران زندگی مترقی ديگری اوست که بفضل و مرحمت باری 
تصوف و عرفان از ذات اقدس و به کلمه علت العلل تعبيــر  تعالی واجب الوجود که اهل

  :من متوفی را لطفاً مخاطب می فرمايند ؤروح چنين م ،کرده اند
 اْدُخلي وَ   يا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ اْرِجعي إِلى َرِبِّك راِضيَةً َمْرِضيَّةً فَاْدُخلي في ِعبادي  «

نی انسان موقنه يعنی انسان اگر چه مسلمان باشد گاهی دارنده نفس اماره عي (»  َجنَّتي
(سرکش و طاغی) و گاهی دارنده نفس موقنــه می باشد واصيان نشيــب وفراز تنازل و 

حق تعالی ،ترقی را ديده داری نفس لوامه می شود و آنانيکـــه منعوم به نعمت هدايت حقه 
  ئه می رسند. ضيه و مرضشده به مقام راکردند از حالت مطمئنه روبه ترقی 

من بشما به عرض ميرسانم چندی قبل در همين مسجد جامع شيرپور از طرف رياست 
مساجد  ای و خطب ءمحترم شئوون اسالمی به بذل عاطفـــه مقامات صالحه دولت به علما

 جامع يک ماهه معاش طبق معمول همه ساله توزيع شد من هم درين جمله بودم بعد از
فراغت به دفتر دکتور صاحب رياست شورای علماً و روحانيون به غرض مالقات او 

رفتم حينکه مشرف شدم دو به دو بوديم من هم مريضی گرده ها و غيره داشتيم مدتی در 
شفاخانه علی آباد بستری شده بودم از من پرسان کردند که صحت شما چطور است خوب 

يضی ام سپری شده آثار ضعف آن باقی است اما هستيد من گفتم دوره تکليف دهنده مر
کيفيتی عارض حال من است که به مريضی ام شدت هم پيدا کند متاثر نمی شوم ازاينکه 

بيشتر توجه بنده را به سفر آخرت به ميان می آورند و خداوند(ج) توفيق اظهار توبه 
وت هيچ خوف ميدهد ايــن زحمت مريضی به نعمت عرفانی برايم مبدل ميگردد و از م

  : در دلم وارد نه ميگردد ــ چه صحابه بزرگ جليل القدر دوعا می فرمودند
جناب  » الهم حبيب الموت الی من بعلم ان سيد نا محمداًعبدک ورسولک بالحق «

دوکتور صاحب فرمودند که مدت دوهفته می گذرد که من وقتی بعد از نماز خفتن به 
 ،را بياد می آورد )ج(يم اما قلب روح من خداوند بستر می روم گرچه بزبان حرفی نه گو
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و خواهش سفر عقبی ميکند اما وقتی از طرف صبح برای وظيفه رسمی به دفتر می ايم 
به مجرد آنکه درين چوکی بنشينم و کس در نزد من نباشد از باالی من نيز اين سئوال 

   .مان کامل  برمی آيدحسن خاتمه حيات اين جهان فانی با افتخارات عقائد حقه و نور اي
) روز پوره 15اميدوار هستيم واينک مدت () ج (هر حال به رحم و کرم خداوند به 

  .نگرديده که دوکتور صاحب جان را به جان آفرين تسليم نمودند
عواطف و احساسات بشری خير خواه و مردم دوست صلح وامنيت  ۀشخصيتی بود دارند

اسالمی چنانچه در موقعی که ۀ از عقائد حقپسند طرفدار سرسخت در مقاومت ودفاع 
رسمی آن جمهوريت  زابن سينا به تاشکند رفته بودند در يکی از جوائ ۀبرای اخذ جايز

 ۀ ی احاطاکتور سعيد افغانی دارواسالمی در باره شخصيت او ارقام داشته بودند که د
  . وسيع علمی از اجتماعيات و اخالقيات می باشد

در ، ديانت اسالمی و اقتصادی برای رفاهيت جامعه هستند و معتقد طرفدارجناب شان 
 دفاع از حقايق و متعقدات اسالمی مقاومت سر سخت دارند در يکی از سفرهائيکه از نزد

ت متا فزيک (ماوراء لطبيعه) چه حاجت ضرورت ـاش پرسان کرده بود که به موجودي
گفتم به اينکار از ماوراء الطبيعه است بمن مکاتبه بيان نمود که من در جواب آن شخص 

چه حاجت و کدام ضرورت است نفر مذکور در حالت بهت وحيرت ماند و گفت من 
دشوار است همچو تو عالم به من روشنی خواهد انداخت  فکرميکردم که جواب سوال من 

اما تو سوالی کردی که پاسخ آن برای من نيز بسيار مشکل و صعب است لهذا به عرض 
م که جناب دوکتور به زنده گی نوبتی و مترقی آغاز کردند طوريکه حضرت می رسان

  می فرمايد:)رح  خی(مولنا جالل الدين بل
  از جمادی مردم و نامی شــدم                  مردم از نامی به حيوان سر زدم 

  کی کم شدن  مردم از حيوان ومن آدم شدم                   چون بترسم من زمردن
  بارديگر سر برارم از بشـــر                  تا برارم از مالئک بال و پــر

   کل شئی ها لک اال و جـــــــــهه             جو   جستنی ديگر کنم من سوی 
  

حضرت سيد نا محمد  ۀ ليف خود را راجع به سيرأجناب دوکتور صاحب آخرين ت
حيات نبوی  ۀاخالقی و طرز ادار ۀتحرير کرده و از روي صلی هللا عليه وسلم صطفی م

ذوات طرف عالقه اين  .به طور مختصر و جامع تفصيالتی داده اند صلی هللا عليه وسلم 
وظايف اجتماعی را به آن نصائح گرانبها مورد التفات کردن آرزو کرده است که 

ما اميد واريم به  .ميکند را يعنی مدنيت ديانيت خواستن تمثيل و تبليغ خاصيت حميزه او
 ،تابعين عظام ،فيض و برکت پيروی از اخالق عالی حضرت پيغمبر اسالم صحابه کرام

ف و ؤحب ذوق و صميميت داشتند خداوند ردوکتور صا مکه به مرحو )ج(اهل هللا  عرفا
  .يا رب العالمينمين آ .دـردا نMبحبوحه جنان بران نموده ساکن ـفـمهربان او را مورد غ

  
 »يتيمان ېپات ېتر ډير، هو پالر د ډيرو«بايد گفت آن شخصيت گرانمايه وفات  ۀدر بار

اهل قلم از افاضل دينی و همه دانشمندان  یر وفات حسرت ناک او همه علمايعنی در اث
از صدر محترم  و ميشناختند اهل وطن کسانيکه او را از نزديک مالقات کرده بودند

سف أثر و متأجوانان و خوردان مت ۀهيئت رئيسه دولت جمهوری افغانستان گرفته تا طبق
 :بزرگ روحانيت وطن محسوب خوانده و گفته اند ۀعياضرا  يک هستند ووفات شان 
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 ،حوصله ،صبر شان فاميل نجيب  یاقارب وساير اعضا، اننآبرای باوجود آن من 
و در مطابقت به  خواهانماستدعا دارم وـان ناطمينان قلب از رب المسليت و استقامت و ت

درد فراق ظاهری اورا تداوی کرده باشند و به » نا اليه راجعوناانا U و «مبارکه که  ۀآي
اِبُرونَ « آنها  ۀمژد  رب االرباب متمنی باشند و  از بارگاه  »   أَْجَرُهْم ِبَغْيرِ  إِنَّما يَُوفَّى الصَّ
نعمت اتفاق و داشتن رويه احترام بزرگان و شفقت بر خوردان درذات البين خودها به 

  .مقدم باشند
ی خاونه مرده به حيات جاويد به زندگانی مترقی آغاز کردند طوريکه مولنا جالل الدين بل

 در جای ديگر فرموده اند: )رح(
  

  خيـــــــر االنـــــام   بر اميد راه باال در قيـام                            پيروسنت
  سوی خوان آسمان دارم شتاب                       بندم از طعام شراب لب فرو

  دمبدم از آسمان می ايــدم                          آب ونان رزق می افزايـــــــدم 
  بری پســــس چه عـجب آنجاننگرم در عجزاميدم در طلب                     تومرا 

  زآنکه هر طاب به مطلوبی سزاست     اين طلب در من گروگان خداست            
  شــــود  نتا دلم زين چاه تن بيرو            جهد کنم تا اين طلب افزودن شود    

  من بگويــــــم زنده ام ای غافالن         ن فالن          ق گويد مردان مسکيــخل
  هست جنت بردلم بشگفته است                   گرتن من طاق وتنها خفته است 

  يا نيـــت قومی يعلــمون  ۀمی زندجان در جهان آبگــــون                  نعر
  چون نخواهد زيست جان بی اين بدن          پس فلک ايوان او چون خواهد شدن 

  يســــــــــت گر نخواهد بی بدن جان تو زيســـــت          فی السماً از قلم روزی ک
  آن خدای خوب کارو برد بــــــــــــار          هــــــــــــــديه ها را ميدهد درانتظار 

  از بـــــرای خوان باال مرد وار              ار   ظــتـظار اال نــتـمسلمان ان ای
ز شعار او نيه با معرفت و عالقه مند عرفان بود ب یچون جناب دوکتور صاحب از علما

  : چنين گفتار روان قبول بايد کرد
  دانه ها  تجلی اخدامی شــــــود نور     مرغ باغ ملکوتيم درين دير خراب         

  آشنای توام وغيره تو بيگانه مــــــا    با احد در لحد سنگ بگويم ای دوست       
  گويم آن ذات که ربوده است دل ديوان ما        گر نکيرايد و پرسد بگو که رب تو کيست

  ما  ۀآفرين باد برين همــــــت مردان   شکر هللا که نمرديم ورسيديم به دوست      
  
 

لذين سبقونا با يمان وتجعل فی اربنا اغفرلنا وال خواننا  « در آخر دوعا قرآنی ميکنم
 -ربنا آتنا فی الدنيا حسنة و قنا عذا بالنار - ف الرحيمؤقلوبنا غيرالذين آمنو ربنا انک ر

   آمين يارب العالمين  فرو ارحمه واسبق شراه واجعل الجنه مسواهغالهم ا
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