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 پیشگفتار
 

بر  :ون در دسترس شما قرار دارد؛ در حقیقت پیشگفتارهایی استرسالهء" سفیران افغانستان در مصر" که اکن
چاپ آثار شماری از سفیران پیشین افغانستان در قاهره که در طول سال های گذشته حینی که اثری از ایشان را 

های کردم و از فعالیت  رساندم، به زندگینامهء کوتاه و در حاالتی، زندگینامهء مفصل ایشان اشارت می به چاپ می
با نزدیک شدن نودمین  :شدم. امور سفارت افغانستان در قاهره بوند، نیز یاد آور می :شان در دورانی که متصدی

سفیرانی نمایم :  سالگرد تاسیس روابط میان کابل و قاهره ، خواستم در پهلوی سایر فعالیت ها، یادی هم از آن
بناء به آرشیف سفارت :  تان و مصر مثمر واقع شده است.افغانس:  که فعالیت های ایشان در گسترش روابط میان
سال به این سو در سمت سفیر ، از افغانستان عزیز نمایندگی کرده  88مراجعه کردم و نام همه سفیرانی را که از 

 اند، گرد آوردم.
داشتم تماس های در مورد شماری از ایشان معلومات اندک به دست آمد؛ بناًء با برخی کسانی که با ایشان آشنایی 

 در برگهای آینده مطالعه می فرمایید، مرتب گردید.:  شما:  مکرر گرفتم ، سر انجام آنچه
در اینجا از همه کسانی که در مورد جمع معلومات با اینجانب همکاری کرده اند، به ویژه از برادر ارجمندم سعد  

لجوقی که معلومات مفید و سودمندی را در مورد عالمه س هءالدین سلجوقی دیپلومات ورزیدهء کشور و برادر زاد
یازدهمین سفیر :  منور سلجوقی به خصوص در مورد عمو زاده اش شادروان محمد صدیق سلجوقی خانوادهء

 کنم. دسترس اینجانب قرار داد؛ صمیمانه سپاسگزاری می :در :افغانستان در قاهره ،
این کتاب، همان مقام عالی سیاسی اعزام شده به کشور بایسته است یادآور شوم که هدف من از "سفیر" در 

گرفته و بعد از صدور اگریمان، اعتماد نامه  :صورت :تقاضای اگریمان :میزبان است، مشروط بر اینکه برای وی
معمول :  و سپس به کشور میزبان تشریف برده و مطابق مراسم :اش از طرف پادشاه یا رئیس جمهور امضا

کشور میزبان و یا آن کسی که به وی صالحیت پذیرش  :به شاه یا رئیس جمهور :مادنامه اش راتشریفاتی، اعت
 تفویض شده است، تقدیم کرده باشد.:  اعتماد نامه سفیران

کردند و یا مجاملتا بر عده ای از کارداران و  به نام سفیر یاد می :بناًء شاید برخی خوانندگان، کسانی را در مصر
بردند ، اما شاید نام آن ذوات گرامی را در این جمله  "سفیر" را به کار می در گفت و شنودها واژهء شارژدافیران

در صورتی که اگریمان شان از  :کردند؛ اما ها خویشتن را سفیر معرفی می نیابند و یا حتی برخی در مصاحبه
آن  :شوند. از همین رو، فیر" گفته نمیکشور میزبان، مطالبه نشده باشد و تقدیم اعتماد نامه نکرده باشند، "س

شناختند ، در این  می :عده از خوانندگان ارجمندی که نام های دوستان شان را که به نام سفیر افغانستان در مصر
 گردد. بر می:  نیابند، حتماً نبود آن ، به دو شرطی که در باال به آن اشارت صورت گرفت، :کتاب ،

ویا  :در این رساله نیامده است، :هایش شناسد که نام، شهرت و کارنامه ی را می فیرعزیز، س همچنان خوانندهء
:  در جریان قرار دهد ، تا :بیند، آرزومنداست ناشر را معلوماتی را در مورد سفیران درج شده در کتاب ناقص می

 افزود گردد. -با ذکر نام ایشان - :اصالح شود و معلومات جدید :آن کاستی در چاپ های بعدی
آقای دکتور محمد علم حماد متصدی بخش های اقتصادی و اداری این سفارت که از تکمیل شدن این کتاب، 

، به نیت اینکه کتاب شامل شرح حال همه سفیرانی  :اینجانب را نیز بر آن افزود حاصل کرد ، زندگینامهء :آگاهی
ز افغانستان در مصر، اجرای وظیفه کرده اند، که از این م به نمایندگی ا2018تا سال :  م1930گردد که از سال 

 توجه ایشان ابراز شکران می نمایم.
غنا بخشیدند، :  فرستادن عکس و معلومات جدید:  در پایان از دوستان و همکاران عزیزی که این کتاب را با

و تکمیلی شان ، دریغ کنم و امیدوارم جهت سودمندی بیشتر آن، از همکاری های اصالحی  صمیمانه تشکر می
 نورزند. وهللا ولی التوفیق.

 فضل الرحمن فاضل
 درمصر :سفیر افغانستان

 م2018می  30
*** 
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 محمد صادق المجددی
 

 
 

 
 

 : اشاره 
 30با  هجری خورشیدی برابر 1307هم جوزای نمعاهدهء مودت و دوستی که میان افغانستان و مصر به تاریخ  

امورخارجهء  غالی باشا وزیر واصف بطرس سردار علی احمد خان والی کابل و در قاهره میان م 1928ماه می 
هر یک از طرفین بر طبق مبادی قانون بین المللی » : به امضا رسیده، در مادهء دوم آن معاهده  آمده است مصر

در تأسیس عالقات سیاسی دو حکومت موافقت نموده، چنین اتفاق کردند که نمایندگان و مستخدمین سیاسی 
مطابق مقررات عمومی و اصول قانونی بین المللی بر اساس تبادل و توافق  ،هریک از طرفین در مملکت دیگری

 « عمل نمایند. 
با در نظرداشت اهمیت مادهء دوم  در همین روز و بعد از امضا، علی احمد خان والی کابل و رئیس  هیأت افغانی

و عزم جزم حکومت  ساخت ر مساعد میاسی در هر دو کشواین معاهده که زمینه را برای گشایش نمایندگی سی
بطرس غالی باشا ، نامه ای عنوانی  واصف  داد شاه امان هللا خان را مبنی بر اعزام سفیر به قاهره نشان می

 داشت :  تسلیم  به شرح زیر وزیر خارجهء مصر،
 

 مصر ، عنوان وزیر خارجه  مکتوب والی کابل
 زیر امور خارجه!و عاليحضرت 

امضا ، به موقع جانبطرف حضرت اشرف و این مصر که از  افغانستان وبرای الحاقیهء قرارداد دوستی بین 
شده که  چنین تصریح معاهدهء مزبوردوم مادهء در سازیم که  می توجهم مال امتنان خاطر، محترم رابا ک، هرسید

ی که موافق با مقرراتبه موجب  طرف ثانی ، بایدنمایندگان و مستخدمین سیاسی هریک از طرفین در مملکت 
 نمایند.  رفتاراساس تبادل و توافق روی بر است، بین المللی عمومی قانون مبادی 

مایل است که در افغانستان، است ، إالّ این که حکومت مقدسهء خودم دولت  ضحاواگرچه مبادی مزبور به خوبی 
برای هریک از طرفین در مملکت دیگر تاسیس شود،  ین الطرفین که سفارت خانهء سیاسیب موقع عقد قرارداد

 :بدان متمتع می شوند، از قرار ذیل باشدموظفین سیاسی فوق الذکر نمایندگان و  ی را کهامتیازات
 

حکومتی بر باالی سفارت خانه  و منزل سفیر و حق نصب کردن عالمت رسمی  بیرقن فراشتار بحق  -الف 
 حکومت بر در سفارت خانهء مذکور.

 شود.  می رای موظفین سفار خانه و عائلهء شان که ذیالً ذکرشخصی بمصئون بودن مقام حق  - ب
و سوم  اتبک،  دوم، کاتب  تجارتی، نمایندهء دایره اول ملیتر، کاتبتشه سفارت خانه،آمستشار ، وزیر مختار
 جم.دفتردار ، متر

حق اعتبار منزل سفارت خانه که مانند جزوی از اراضی مملکتی که از جانب آن نمایندگی دارد ، می  باشد ؛  - ج
مملکت ن داخلی یانوق واقع شود که با یاشخاصگاه  هپناو  ملجأ ولی محل مزبور  نباید در هر حال مورد استعمال و

 . ورزند مخالفت می
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مخابرهء سفات خانه با حکومتی که نمایندگی آن را دارد، به وسیلهء پُست و تلگراف وتلگراف بی سیم و حق  - د
 تیلفون، خواه این مخابرات به رمز باشد و یا با حروف عادی و مصئونیت مخابرات سیاسی.

رجال  و نمایندگان سیاسی هنگام برقراری  آن ها در انجام وظایف رسمی رسمی  و لوازماته سبالاحترام  -ـه
 خود.

 19281می  30 . مدار مىتقدیم به حضور عالی فایقه را   اتاحترام موقع را غنیمت شمرده،
 

برای  گیرد و طوری که معمول است بایست کشور قرار می آنمورد تأیید وزیر خارجهء مصر و مقامات   ،این نامه
از همین رو،  طی پروتوکولی   .اجرایی شدن همچو معاهدات ، اسناد مصدقهء آن نیز  میان دو طرف ، تبادله گردد

م  در حالی که میرزا محمد خان یفتلی   1928دسمبر   11هجری خورشیدی  برابر با  1307قوس  18به تاریخ  
ارت امورخارجهء افغانستان  از طرف اعلیحضرت شاه امان هللا و  آقای  حسن نشأت پاشا  نمایندهء فوق معین وز

العاده و وزیر مختار  مصر در آلمان )جرمنی( از طرف شاه فؤاد پادشاه مصر، صالحیت داده شدند تا  به تبادلهء 
هجری خورشیدی، این  1307قوس  18 اسناد مصدقهء معاهدهء یادشده  بپردازند  که چنین شد و به تاریخ 

 اسناد در کابل در مقر وزارت امورخارجهء افغانستان تبادله گردید.
 

 ءآخرین هفته آید که شاه امان هللا خان در می در انعقاد و امضای این معاهده، از آنجا نیز بر عجله و عالقمندی
ی شدن کمتر از پنج ماه  از آن سفر مهم و م به مصر سفر رسمی داشت  و این معاهده  بعد از سپر 1927سال 

هیأتی را به ، 2اروپایی خویش به کشور بر نگشته است  ءتاریخی که هنوز امان هللا خان از سفر  شش ماهه
یعنی علی احمد خان ملقب به تاج  کرد ، میرسمی و مهم هیأتی  که شاه را همراهی  اعضای یک تن ازریاست 

تا آن  ردکبه قاهره اعزام  یب هللا خان سراج الملة والدین ،افغان و والی کابل و در عین حال داماد امیر حب
بعد از  به همین خاطر میسر گردد و سیاسی شایش نمایندگیمضا و زمینه برای گا را معاهدهء دوستی و مّودت

های بعدی  گردد ، اما  رویداد فراهم می« مودت»زمینهء تبادلهء اسناد مصدقهء معاهدهء  روز، 11 شش ماه و
شود که  نمایندگی های سیاسی افغانستان و مصر در زمان شاه امان هللا خان  افتتاح نگردد؛ زیرا یک  باعث می

 هجری خورشیدی  1307ی جد 24به تاریخ   ؛ماه  و چند روز بعد  از تبادلهء اسناد مصدقهء این معاهدهء مهم
کند  و در رویدادهای بعدی،  یا حکومت نه ماههء  م(   حکومت شاه امان هللا خان سقوط می1929جنوری  14) 

 .شود میامیر حبیب هللا خان کلکانی ، مفاد این معاهده ، فراموش 
 

 گشایش سفارت در قاهره :
افغانستان ، اهمیت گشایش نمایندگی سیاسی در  در زمان  سلطنت محمد نادرشاه ، به خاطر  معرفی نظام جدید

ها  به حیث سفیر  مصر  برای خاندان حاکم و به ویژه   از  دید شخص خبیری چون  محمد نادرشاه که مدت
ایفای وظیفه نموده است، پوشیده نبود . او اهمیت گشایش  نمایندگی های سیاسی  افغانستان در فرانسه،

دانست.  از همین رو  حضرت محمد صادق المجددی  شخصیت  و تاثیرگذار  را میافغانستان در کشورهای خارجی 
مشهور روحانی و بزرگ و سّجاده نشین طریقهء نقشبندیهء افغانستان  را به حیث  وزیر مختار افغانستان به  

 قاهره اعزام کرد.
پدر «  خاطرات  سیاسی»ر ب  در مقدمه ای که محمد صادق المجددی حضرت محمد هاشم المجددی  پسر شادروان

فامیل و برادر  حضرت محمد صادق مجددی با : »مجددی نگاشته، تصریح  می دارد کهمحمد صادق ال بزرگوارش
زادهء خود ثناء معصوم جان، دو ماه بعد از حکومت نادر خان، از راه هند  برتانوی به طرف مصر حرکت 

 « کردند.
هجری خورشیدی( به  1308میزان  23م )  1929اکتوبر  15ر خان،  در از آن جایی که سپهساالر محمد ناد

سلطنت رسیده است ، بناء استوار بر نوشتهء محمد هاشم المجددی، بایست نمایندگی سیاسی افغانستان در ماه 
 م  در قاهره تأسیس شده باشد. 1930های نخست سال 

صاحب محمد صادق  المجددی، ماه رمضان  را در  باز هم به گفتهء مرحوم استاد محمد هاشم المجددی، حضرت
سرهند  سپری کرده و بعد از عید رمضان رهسپار بمبئی و از آنجا توسط کشتی رهسپار مصر گردید و کشتی 

 حاملش در پورت سعید لنگر انداخت.
عید   م  و  1930هجری قمری  مصادف بود با   فبروری   1348بایست یادآور شوم که رمضان المبارک سال  

 هجری خورشیدی. 1308حوت  11م برابر با  1930مارچ  2رمضان هم  روز یکشنبه  
 1309، همه تاریخ در مصر  های ارسالی سفارت کتاب های  صدور پاسپورت ، وارده و صادره و دفترچه شفر 

افغانستان  در دهد که وجود این اسناد، آغاز رسمی فعالیت های نمایندگی سیاسی   هجری خورشیدی را نشان می
 کند. هجری خورشیدی، تقویت می 1309م   و آغاز سال  1930قاهره  را  در ماه های نخست  سال 

                                                           
1

 معارف در کابل.هجری خورشیدی ، در مطبعهء وزارت  1307( اقتباس از متن چاپ شده  در سال 
 از  طریق اسالم قلعه به کشور عودت کرد. 1928جون  9( شاه امان  هللا خان در 2
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نخستین نامهء شفری که از وزارت مختاری افغانستان در مصر به وزارت خارجهء افغانستان به کابل ، ارسال 
هجری قمری  1349محرم الحرام  7هجری خورشیدی ) برابر با  1309جوزای  14شده است ، روز پنجشنبه  

 م( است ، که  در آن چنین آمده است : 1930جون  5و
شاه مصر به دردپای گرفتار و با وفدی که از لندن آمده، مالقات نکرده، اعتماد نامه به همین وجه )واسطه( » 

 «تقدیم نشد.
: ، در آن آمده استشده  به وزارت خارجه به کابل ارسال 1309جوزای  31به تاریخ  در شفر دومی که

 3«شد. صدقی ، عوضش مقرر ئیس الوزراء استعفا و اسماعیلر مصطفی نحاس»
 

 زندگینامهء مختصر: 
، روز دوشنبه   «آغای گل» حضرت محمد صادق المجددی  پسر غالم قیوم مجددی، نوهء غالم صدیق مشهور به 

نوامبر   16هجری خورشیدی برابر با  1275عقرب  26هجری قمری ) 1314دهم  جمادی الثانیة سال 
م( در شور بازار کابل تولد شده  و علوم دینی و کتاب  های ادبی را نزد  بزرگان خانواده به خصوص 1896

نور المشایخ فضل عمر مجددی )شیر آغا(  ،برادران  ارشدش  شمس المشایخ  فضل محمد مجددی) شاه آقا(
 عبد القادر   کسب کرده است . قاضی عبد الرحمن پغمانی  و موالنا

هجری قمری با  آمنه بنت قاضی سعد الدین بارکزایی  ازدواج کرده  1329در همان سال وفات پدر؛ یعنی در  
 است.

و بعدها در  سهم گرفته ی که جوان بیست و پنج ساله بود ،او در نبرد استقالل همراه با غازیان دیگر  در حال
 ن  نیز نقش ایفا کرده است.سقوط شاه امان  هللا خا

و برادرانش  و سران  محمد زایی ها  محمد نادر خان از خانواده های ، امیر حبیب هللا کلکانی ن سلطنتدر دورا
 حمایت کرده و خانقاه او پناهگاه  و جای امنی  برای همچو اشخاص  پنداشته  می شده است. 

سال عمر دارد، از طرف  هارنادر خان ،  در حالی که سی و چ  محمد صادق  المجددی  بعد از پیروزی  محمد
 گردد. محمد نادرشاه به حیث  وزیر مختار افغانستان در قاهره توظیف می

 
 نقش او در معرفی افغانستان به جهان عرب :

ین محمد صادق المجددی  در آن دوران ،  برای معرفی افغانستان  بعد از سید جمال الدین  افغانی، مؤثرتر
 رود. شخصیت در مصر  به مثابهء کشور تاثیر گذار  در جهان اسالم و افریقا و جهان عرب به شمار می

اوراقی که در آرشیف سفارت افغانستان در قاهره ، وجود دارد، گستردگی  فعالیت های سیاسی و ارتباطات  
ر به حیث نمایندهء افغانستان شناخته گذارد.  او نه تنها  در مص موصوف  را با  رهبران جهان عرب به نمایش می

شد ، بلکه با ملک عبد العزیز  مؤسس عربستان سعودی  نوین، فرزندان ملک عبد العزیز به ویژه با ملک  می
فیصل که در آن دوران وزیر امورخارجهء  عربستان سعودی  بود ، روابط بسیار نزدیک داشت و  نامه های شاه 

 یژه ، میان ایشان  حکایت دارد.فیصل  عنوانی  او  از صممیت و
محمدصادق المجددی افزون با خاندان آل سعود با همه  زعمای شیخ نشین های  کشور های خلیج ، روابط   

 نزدیک و صمیمی ایجاد نموده بود، به دیدن ایشان می رفت  و با ایشان  مکاتبه دایمی داشت .
 

 المجددی و فلسطین :
شود و روابط نزدیک و  ها  شناخته میران  راستین برای احقاق حقوق فلسطینیمحمد صادق المجددی از داعیه دا

ها نامه ای که موصوف عنوانی  محمد   صمیمی با سید محمد امین  الحسینی مفتی بزرگ فلسطین داشت که ده
را به صادق  المجددی فرستاده است،  فعال در دسترس قرار دارد و حتی  باری زمینهء سفر مفتی بزرگ فلسطین 

افغانستان نیز مساعد ساخته بود  و جناب  مجددی هم اکثر،  ماه  مبارک رمضان هر سال را در مسجد اقصی به 
 اعتکاف می نشست.

و   مثال های زیادی وجود دارد و  از جمله، باری   ،در مورد توجه محمد صادق مجددی  به قضیهء فلسطین
رفت ،  م  که قضیهء  فلسطین از جمله  حادترین قضایا  در جهان اسالم به شمار می 1948دقیقتر در ماه می 

وجه تخصیص  بزرگداشت از  سالگرد استرداد استقالل افغانستان را به کمیتهء فلسطین  در قاهره می پردازد  تا 
م به   1948می  26نامهء رسمی به تاریخ در راه مبارزهء ملت فلسطین  به مصرف  برسد و موضوع را طی 

لقب  فرمانده عمومی ارتش های عربی ) القائد العام للجیوش   دارای ،ملک عبد هللا پادشاه اردن که در آن  دوران
 دهد . بود ، اطالع می«  االعربیة

                                                           
 19یابیم که کابینهء نحاس پاشا  روز پنجشنبه    ( با مراجعه به تاریخچه  و شرح حال  نخست وزیران مصر، در می3

فؤاد ، مأمور تشکیل کابینهء جدید  شده است . جون  تغییر یافته و در همان روز، اسماعیل صدقی پاشا به امر ملک 
بناء طبیعی است که با در نظرداشت رخصتی  روز جمعه و شنبه ؛  حضرت صاحب محمد صادق المجددی  روز 

 جوزا ، این موضوع را به کابل اطالع دهد. 31یکشنه  
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 و یاسر عرفات : المجددی
به آرشیف  سفارت افغانستان در قاهره آن را جالبی که اینجانب حین مطالعهء اوراق پراکندهء و غیر منظم  سند

ق حینی  که جناب حضرت محمد صاد :بل توجه  و دقت است ، به این شرح، برای نسل ما ، قا دست آوردم
م به  1948کند آقای عبد الرءوف عرفات  حسینی در  اطالع حاصل می در مصر، المجددی  وزیر مختار افغانستان

بازداشت قرار  گرفته است ،  با شناختی که از موصوف   ر وزارت داخله  مصر  تحتمثابهء مهاجر فلسطینی  د
دارد،  وزیر مختار افغانستان ، نامهء رسمی به وزارت داخله مصر نگاشته  از حسن  سلوک عبد الرءوف 

در قاهره سال به این طرف   25افزاید که  عبد الرءوف عرفات  از  کند و در نامه اش می الحسینی تصدیق می
خوانند  و در حقیقت به گونه ای از  کند و  فرزندان او همه در مصر تولد شده اند و در اینجا درس می زندگی می

ها و کمک به یک خانوادهء فلسطینی، مومی إلیه  از مصر اخراج نگردد.  کند تا به خاطر فلسطینی او ضمانت می
 تان در قاهره عنوانی وزارت داخلهء مصر صادر گردیده، م از سفارت افغانس 1948دسمبر  18این نامه که در 

 
 در آن چنین آمده است : 

فقد حجز السید عبد الرءوف عرفات الحسینی بالقسم لعدم حیازته موافقة من الداخلیة باالقامة فی مصر مع العلم  » 
معروف لدی الهیئة العربیة سنة تقریبا وأنجاله مولودون بمصر ویدرسون فی مدارسها. وهو  25انه یقیم بها منذ 

العلیا لفلسطین ولدی حکومة فلسطین. فأرجو أن تتکرموا باألمر علی الغاء حجزه بالقسم تحت الضمان الی أن 
 سنة تقریبا. 25تبتوا فی أمر المستندات التی تثبت إقامته بمصر منذ 

أعلم أنه رجل طیب الخوف منه وأن إبعاده عن أسرته و هو فی هذا السن من العمر یلحق بهم جمیعا أضرارا  وأنا
 « کبیرة فی الوقت الذی تبذل فیها  الدول العربیة کل الجهد إلنقاذ فلسطین من األضرار.

 -1929اسر عرفات  )ی بناء جالب است بدانیم که این شخص یعنی عبدالرءوف  عرفات حسینی پدر  ابو عمار
مبارز و مجاهد معروف فلسطین است که حین نگارش نامهء رسمی  سفارت افغانستان ، یاسر  م( ، رهبر2004
سال عمر داشت و مشغول تحصیل در پوهنتون قاهره بود و یقینا اگر پا در میانی  حضرت محمد  19عرفات 

گردید، و الجرم  در مبارزهء آیندهء   می مصر اخراجاز  عبدالرءوف حسینی بود ، حتما صادق المجددی نمی
گردید و حتما عرفات  سرنوشت می بی« عمار یاسرعرفات ابو»به نام  شد  و جوانی نی ها خللی ایجاد میفلسطی

اخراج شده  از مصر و آواره ، آن عرفاتی نبود که  در پوهنتون قاهره تحصیالت خود را به پایان رساند و با 
م  افسران آزاد، با ایشان، روابط ایجاد کرد و بعدها  با همفکرانش "ابو ایاد" و "ابو جهاد" سازمان پیروزی قیا

 آزادی بخش فلسطین را بنیاد نهاد. 
به این ترتیب  حضرت محمد صادق المجددی به باور من ، نقش غیر مستقیمی در تداوم قیام ملت مبارز فلسطین  

 و زعامت یاسر عرفات دارد .
 

 ددی از دیدگاه برخی دعوتگران :المج
که در دههء پنجاه میالدی  از کویت  رزان و دانشمندان کویتین از مباهللا العقیل یک تابو مصطفی عبد مستشار -1

حمد صادق المجددی آشنا هارون مجددی پسر ارشد ممحمد جهت  تحصیل به قاهره آمده، در قاهره با شادروان 
 می نگارد: او در خاطراتش شده است .

كانت دار السفیر المجددي والد األخ هارون ملتقى العلماء والقادة ورجال الفكر وزعماء حركات التحریر للبالد »
اإلسالمیة أمثال األمیر عبدالكریم الخطابي من المغرب، وإدریس السنوسي من لیبیا، والفضیل الورتالني من 

غي صدیقاً حمیماً لوالده، وكانت هیئة كبار العلماء في ذلك الوقت الجزائر، كما كان شیخ األزهر محمد مصطفى المرا
 «هي التي تنتخب شیخ األزهر وال یُعیّنه حاكم مصر،

انشمندان و رهبران و  محل تجمع دپدر هارون مجددی ،  صادق مجددی محمد افغانستان سفیر اقامتگاه
الکریم خطابی از سالمی بود، مثل امیر عبدو رهبران نهضت های آزادی بخش سرزمین های ا اندیشمندان

، شاه ادریس سنوسی از لیبیا، فضیل ورتالنی از الجزایر. همچنان محمد مصطفی مراغی  شیخ ازهر مراکش
نمودند  و  دوست صمیمی  محمد صادق مجددی بود.  در آن دوران  هیأت علمای بزرگ، شیخ ازهر را  انتخاب می

 ازهر نقشی نداشت.  زمامدار مصر در تعیین شیخ 
 
مذكرات سائح »و الحسن علی الحسنی الندوي در کتاب ارزشمندش دانشمند بزرگوار شبه قارهء هند موالنا اب -2

 نویسد : )یادداشت های گردشگری از خاور عربی(  راجع به  محمد صادق المجددی  می« في الشرق العربي
سعادة الشیخ محمد صادق المجددي سفیر أفغانستان م خرجنا لزیارة 19/3/1951هـ  11/6/1370وفي یوم »

بمصر وجلسنا معه مجلساً طویالً، وصلینا خلفه المغرب وتعرفنا إلى نجلیه هارون وأخیه وسررنا بهذه الزیارة، 
فسعادته ال یمثل الحكومة األفغانیة فحسب، بل یمثل ذلك البیت العظیم الذي له منة على كل مسلم في الهند، وتربطنا 

فنا فیما بعد بزیارته لنا في محلنا المتواضع وجلس معنا ووعدنا به  روابط دینیة وصالت روحیة قدیمة. وقد شرَّ
دنا العظیم الشیخ أحمد الفاروقي.  بالتشریف مرة أخرى، فأكبرنا منه هذا التواضع واإلكرام، وال غرو فإنه سلیل مجّدِّ
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عشاء والتراویح في المسجد األقصى سمعنا بأن الشیخ هـ وصلینا ال1370رمضان سنة  26وحین زرنا القدس یوم 
فدخلنا علیه وسلمنا  -فقد كان من عادته ذلك كل عام في القدس -المجددي معتكف في بعض حجرات المسجد 

رمضان دعانا سعادته إلى العشاء وطلب منا اإلقامة معه، فاعتبرنا هذا من تیسیر  27ورجعنا إلى محلنا، وفي یوم 
 وتعالى، وأقمنا معه في راحة وسعة.   هللا سبحانه 
رمضان رأینا الهالل وتعشینا مع السید المجددي، وجاء كثیرون من وجهاء المدینة وكبار الموظفین  30وفي یوم 

 « یسلمون علیه ویهنئونه، وانتهزت الفرصة فألقیت كلمة بمناسبة العید
هـ  1329حوت  28م } 1951مارچ  19 هجری قمری برابر با 1370جمادی الثانیة سال  11به تاریخ » 
جهت دیدار جناب شیخ محمد صادق مجددی سفیر افغانستان  در مصر بیرون شدیم و با او نشست  طوالنی ش{

آشنایی حاصل شد و از این   (هارون و برادرش)داشتیم و نماز  شام را نیز به امامت او ادا کردیم و با دو پسرش 
کند ، بلکه این خانوادهء را جناب مجددی  نه تنها از افغانستان نمایندگی  میدیدار نهایت خرسند گردیدیم؛ زی

دهد.  بزرگ بر هر مسلمان هندی حق دارد  و ما را با ایشان رابطه  های دینی و روابط روحی کهن، پیوند می
دیگر  نیز به موصوف به محل  فقیرانهء ما نیز تشریف آورد و با ایشان  نشستی داشتیم  و وعده سپرد تا بار 

یم و همچو  روشی از جناب ایشان  جای شگفتی دیدهء قدر نگریستدیدن ما بیاید. ما این تواضع و اکرام او را به 
 ندارد ؛ زیرا او از نسل مجدد بزرگ ما شیخ احمد فاروقی}سرهندی { است.

فتن آنجا رسیدیم و هجری قمری ، مسجد اقصی   را زیارت کردیم و نماز خ 1370رمضان  26وقتی به تاریخ 
نماز تراویح را  در مسجد اقصی گزاردیم ، شنیدیم که شیخ مجددی  در یکی از حجره های مسجد اقصی  اعتکاف 

، به زیارتش -نشست او عادت داشت  هر سال در مسجد اقصی در ماه مبارک رمضان اعتکاف می -نشسته است .
 برگشتیم .رفتیم  و عرض ادب نمودیم و سپس به محل اقامت خویش 

ها را با وی سپری  رمضان جناب مجددی  ما را به نان شب دعوت کرد و از ما خواست تا شب 27به تاریخ  
 کنیم. ما این دعوت را آسانیی از جانب خدا دانسته } وبقیهء ایام را{ با آرامش و فراخدستی با وی به سر بردیم.

قای مجددی نان شب را صرف کردیم و بسا از  بزرگان رمضان،  هالل شوال ، دیده شد  و ما با آ 30در روز 
کردند و حلول عید را  شهر بیت المقدس و مأموران عالیرتبهء آن دیار به دیدن او آمده،  عرض ادب و احترام می

 « گفتند و من هم فرصت را غنیمت شمرده، در مورد عید سخنرانی کردم. برایش تبریک می
در باال یادآور شدیم که  محمدصادق المجددی  با خانوادهء آل سعود  نیز آشنایی ژرف و با ملک عبد العزیز و  - 3

فرزندانش  روابط دوستانه داشت و ایشان نیز او را به حیث مبارز و دانشمند و شخصیت تأثیر گذار  در جهان 
اهی ملک سعود پسر ملک می" در  دوران پادششناختند . ازهمین رو، وقتی که  "رابطهء عالم اسال اسالم ، می
تن از مؤسسان آن، محمد صادق  21م  در مکهء مکرمه تاسیس گردید، در جملهء 1963 در عبد العزیز

المجددی نیز با وجودی که وظیفهء رسمی نداشت و شاید هم  به خاطر صراحت لهجه  و "نهی از منکر" مورد 
تصمیم گیرندهء افغانستان آن وقت قرار نداشت، با وجود آن،  به حیث خشم بود و حد اقل مورد پسند مقامات 

عضو مؤسس آن نهاد مهم جهان اسالم تعیین گردید.  اعضای رابطهء عالم اسالمی  یا مجلس مؤسسان از ذوات 
 آتی تشکیل شده بود:

 
نخست وزیر  الحاج أحمد بن بللو - 2 شیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ مفتي  بزرگ عربستان سعودي - 1

موالنا أبو األعلى  مودودي از پاکستان  - 4 شیخ إبراهیم إیناس شیخ اإلسالم کشور سنگال، - 3نایجیریای شمالي 
الحاج  - 6موالنا سید أبو الحسن علی الحسنی الندوي رئیس  ندوة العلمای هند  - 5) مؤسس جماعت اسالمی( ، 

قاضي عبد  - 8 محمد مخلوف ،مفتي سابق مصر،شیخ حسین  - 7، سید أمین الحسیني مفتی بزرگ فلسطین
 - 10شیخ محمد مكي الكتاني  رئیس رابطهء علمای شام ، - 9الرحمن اإلریاني نائب رئیس  قضای شرعي یمن ، 

جددي شیخ محمد صادق الم - 11شیخ محمد بشیر ابراهیمي  شخصیت مبارز و رئیس جمعیة العلمای  الجزائر،
استاد عالل  فاسي  وزیر شؤون اسالمي کشور  - 12عربستان سعودی، و  سفیر سابق أفغانستان در مصر

دكتور سعید رمضان  -14استاد محمد فال بن البناني از جملهء علمای جید و مشهور موریتانیا، - 13المغرب. 
شیخ محمد  - 16إبراهیم سقاف رئیس مجلس اسالمي سنگاپور.  - 15 کنفرانس اسالمي قدس شریف، دبیر کل

  -18الحاج أحمد الونتو رئیس جمعیت اسالمي فلپین، - 17دانشمند و مبارز مشهور عراقی اف محمود الصو
استاد   - 19از شخصیت های متنفذ در کولومبوی سیالن )سریالنکای امروزی(  الحاج السید محمد حنیفه محمد

در جمهوری  اردن استاد كامل الشریف سفیر - 20عبد هللا القلقیلي مفتي مشهور کشور شاهی اردن هاشمي ،
 شیخ أحمد البشیر الطیب از علمای سودان.  - 21فدرالی  نیجیریا و 

رفتند  شخصیت های یاد شده ، بزرگمردان  عالِّم جهان اسالم  و مبارزان و دعوتگران دوران خویش به شمار می
تن ،  اهمیت موصوف را در میان علمای بزرگ جهان اسالم،   21و بودن شیخ محمد صادق المجددی در میان آن 

 .کند میآفتابی 
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 آثار: 
حمد صادق المجددی  برای نسل های بعدی ، تدوین خاطرات از باقیات صالحات و یادگارهای مهم  حضرت م

صفحه در امریکا به چاپ رسیده است . از مقدمه ای که  آقای فضل غنی  196سیاسی اوست که  جلد اول آن  در 
صفحه تدوین نموده و  1400آید که  آن مرحوم خاطرات خویش را در  مجددی  بر کتاب  پدرکالنش نوشته، بر می

 بخش های  بعدی آن نیز به چاپ برسد.  ه زودیامید است  ب
بخش اول این خاطرات سیاسی را  که من مطالعه کردم، معلومات مفید و سودمندی به خصوص در مورد جهاد 

شمس المشایخ و نور   استقالل و  محاذهای جهاد با استعمار انگریزی دارد   و در آن به نقش دعوتگرانهء
 ست.اشارت رفته ا المشایخ نیز

 4. تذکر رفته است نیزبه افغانستان  از آمدن پیر شامی یا نقیب صاحب خاطرات سیاسی  محمد صادق المجددیدر 
 5الطود الشامخ فی مناقب الشیخ فضل محمد  المجددی» حضرت محمد صادق المجددی  کتاب  یکی از آثار دیگر

است که در آن زندگینامهء برادر بزرگ خویش را با تفصیل نگاشته است و  «  الملقب بشمس المشایخ قدس سره
آید که  حضرت محمد صادق المجددی این کتاب را در اواخر عمر  در مدینهء منوره   از خالل مطالعهء آن بر می

 1391ری و  خاتمهء آن در نهم ذوالقعدة هجر ی قم 1390ربیع االول  24تدوین کرده است. مقدمهء کتابش  در 
   .صفحه به چاپ رسیده است 308پایان یافته است.  این کتاب  در  ،هجری قمری در مدینهء منوره

در تدوین کتاب برای ثبت برخی خاطرات از برادر زاده اش سناء معصوم مجددی  و یکتن از مریدان شمس 
بد الغنی نیز استمداد جسته و چندین نامهء اخیر الذکر را  در کتابش  المشایخ به نام  مالعبد الغنی  یا خلیفه ع

 درج کرده است .  طوری که با مراجعه به یکی از مکتوب های مال عبد الغنی می نگارد: 
یک شبی از شب ها یک شخص  حضرت مرشدی را مهمان کرده  که این تاریخ به یاد نمانده است، اما واقعه »  

خانه اش به یادم مانده، وقت سلطنت  امیر شهید  حبیب هللا خان مرحوم بود..... بعد از نماز و شخص  مذکور و 
خفتن  حضرت مرشد  برایم امر نمودند که از خانه اریکین را بیار و برای شیر آغا ) حضرت نور المشایخ( بگو 

 که بیاید که مهمان هستیم.
 علیهما و این ناچیز سه نفر به خانهء آن شخص حضرت مرشدی شمس المشایخ  و نور المشایخ رحمة هللا  

رفتیم، خانه اش را دق الباب نمودیم، فورا برامد و بسیار اظهار  خوشی و ممنونیت  نموده گفت همین آرزو 
داشتم که  خانهء من به قدوم شما مشرف شود، چون به خانه داخل شدیم  فرش و ظرف بسیار غریبانه داشت. 

و خانه ام لیاقت تشریف آوری شما را نداشته، اما شما کرم فرمودید و خانه ام  به قدوم  گفت من  هر ساعت  می
 خودها روشن  ساختید و مرا سرفراز گردانیدید.

آورد و جنابان بسیار خوش نمود و به لذت تمام نوش جان کرده،  ،یک غوری برنج با گوشت بدون  دیگر تکلف 
 دند و به طرف  خانهءخود روان شدند و صاحب خانه را وداع کردند.برای صاحب خانه دعا کرد}ند{ و رخصت ش

چون به لب خندق رسیدند و قریب کوچه یعنی "چوب پوش" که قریب مسجد شریف واقع است ، جناب مرشدی 
 توقف نموده، برای نور المشایخ فرمودند که  شیرآقا؟ 

مودند که خاتمهء حضرات ما و شما هستیم بعد ) حضرت نور المشایخ قدس سره( گفتند  بلی. چه می فرمایید؟ فر
 6« از ما و شما نه حضرت خواهد ماند و نه حضرتی، آنها کالم مبارک شان را تصدیق نمودند.

 محمد صادق المجددی  در پایین این گفتهء شمس المشایخ تحت  عنوان "توضیح" چنین نگاشته است:
ه بعد فوت اوشان و فوت حضرت نور المشایخ قدس مراد حضرت شمس المشایخ با این کلمات این است ک» 

های حضرت شمس المشایخ  آید و نه مرشد مکمل. واین قول از جمله پیشگویی سره، نه شیخ کاملی به دست می
است  قدس سره و همچنانکه  گفته بودند بعد وفات این دو نفر، شیخ کامل  و مرشد مکمل مفقود گردیده  و 

)فالحول والقوة إال باهلل.  راث تعلق گرفت، بلکه به احتیاجات دنیویه مربوط گردید.شیخی و مرشدی به سجاده می
 7«إنا هلل وإنا إلیه راجعون.( 

 
 داردبقیه 

 شمس المشایخ دگینامهءمؤلف، افزون بر زن
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