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 رابطۀ متقابل
 سید یزدی و شیخ کاشف الغطائ

ویژه نامه کنگره صاحب عروه 

حبیب عفیفی

گزارش اس���ناد نگاهی ب���ه رابطۀ متقابل  که با  این مقاله در پی آن اس���ت 
گرد ایشان شیخ محمد حسین آل  آیت اهلل س���یدمحمدکاظم یزدی و شا
کاش���ف الغطاء )رحمهما اهلل تعالی( داش���ته باش���د و با بازخوانی مدارک 
گزارش حوادث و رخداد های 25 س���الۀ این ارتباط  کنار هم،  کنده در  پرا
که شروع  کند. ارتباطی  گردی است، بیان  که فراتر از رابطۀ اس���تاد و شا را 
آندرس���ال 1312ق اس���ت و تا بعد از وفات س���ید یزدی در سال 1337ق 

ادامه پیدا می کند.

که  گزارش���ی ده بن���دی از این ارتباط اس���ت  ی شماس���ت  آنچ���ه پیش رو
از آغ���از تا انجام این رابط���ۀ متقابِل خواندنی را روای���ت می کند و به دلیل 
گذشته بر شخصیت  که در چندین س���ال  گس���ترده  تمرکز خاص و تتبع 
کاش���ف الغطاء ش���ده است، کوشیده ش���د، تا در این رابطه  و آثار عالمه 

یه  پنهانی باقی نماند. زاو

گردی 1.دوران شا
گردی ایش���ان نزد س���ید ی���زدی را باید  آغ���از ارتباط کاش���ف الغطاء و ش���ا
که با حضور در درس  از هجده س���الگی ش���یخ محمدحس���ین دانس���ت1 
س���ید ی���زدی در این زمان رقم خ���ورد و در این وقت هیچ ک���س گمان این 
ک���ه این ارتباط ب���ه رابطه ای عمیق و ژرف و فراتر از اس���تادی و  را نمی ب���رد 
گردی بینجامد و با قرارگرفتن ش���یخ محمدحس���ین در میان اوصیاء  ش���ا
س���ید ب���ه بع���د از فوت اس���تاد نیز کش���یده ش���ود. افزون ب���ر ای���ن او بعد از 

برادرش شیخ احمد وارث مرجعیت ایشان نیز شد.

کت���اب العبق���ات  کاش���ف الغط���اء خ���ود در ابت���دای جل���د نخس���ت از 

1. ر.ک ب���ه: محمدحس���ین آل کاش���ف الغطاء، العبق���ات العنبریة فی الطبق���ات الجعفریة، تحقیق 
یع،1418 ق. ینی؛ بیروت: بیسان للنشر و التوز جودت قزو

الجعفری���ة فی الطبقات الجعفریة چاپ ش���ده اس���ت، ش���روع این ارتباط 
را این گونه نوشته اند:

عق���د دوم2 از عم���رم رو ب���ه اتمام ب���ود که به اش���تغال در تحصیل 
عل���م حکمت، فلس���فه و کالم پرداخت���م و در کنار این دروس به 
آموخت���ن علوم  بالغت مث���ل معانی، بیان و بدی���ع و نیز آموختن 
یاضیات از قبیل حس���اب و هیئت و مانند اینها مشغول شدم  ر
و س���پس با حضور در درس اس���اتید بزرگی همچ���و: »کاظمین«، 
کفای���ة )رض���وان اهلل علیهما(  یعن���ی صاحب ع���روة و صاح���ب 
ب���ه ی���اد گی���ری فق���ه و اص���ول پرداخت���م. و ش���روع این حض���ور از 
س���ال 1312 هج���ری بود که مالزم درسش���ان بودم ت���ا زمان وفات 
نخس���تین این دو ]سید یزدی[ در س���ال 1337ه- و دومین آنها 
در س���ال 1329ه- و ب���ه درس ش���یخ فقی���ه همدان���ی، صاح���ب 
مصب���اح الفقی���ه متوف���ی 1322ه- و درس غی���ر اینه���ا از ب���زرگان 

قدس اهلل اسرار هم می رفتم.3

گرد نابغ���ه و هوش���یار ب���ا اس���تادش س���ید ی���زدی، رونق  ارتب���اط ای���ن ش���ا
ی عمدۀ حضور خود را در درس سید  روزافزونی داش���تو وس���بب ش���د تا و
که ش���یخ احمد برادر بزرگ تر ش���یخ  کند.4در این هن���گام  ی���زدی تجرب���ه 
محمدحس���ین از نوابغ درس اس���تاد و مورد توجه ایشان بود، سبب شد تا 
این ارتباط پا در مراتب باالتری بگذارد و با ورود ش���یخ به دفتر مرجعیت 
کن���ار برادر انیس محافل خصوصی س���ید ش���د و ای���ن توجه و  س���ید، در 

 2. تول���د ش���یخ محمدالحس���ین آل کاش���ف الغط���اء در س���ال 1294ق ب���وده و تا س���ال 1304ق عقد 
نخست و سپس عقد دوم تا سال 1314ق مراد است.

3. همان، العقبات العنبریه فی الطبقات الجعفریه، ص 15-14.
4. ش���یخ محمدحس���ین آل کاش���ف الغط���اء؛ عق���ود حیات���ی؛ تحقیق امیر الش���یخ ش���ریف الش���یخ 

کاشف الغطاء. کاشف الغطاء؛ نجف؛ مکتبه االمام  محمدالحسین آل 
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گ���روه را تش���کیل می دادند.  کاش���ف الغط���اء با تع���دادی از اهل ف���ن این 
گ���زارش داده  ش���یخ در پای���ان تعلیقه اش بر الع���روة الوثقی ش���رح ماجرا را  

است. ایشان نوشته اند:

���ف الجلی���ل الع���روة الوثق���ی ال���ذی هو م���ن مفاخر 
َ
ان ه���ذا المول

کان  الفق���ه الجعف���ری و آیاته الزاه���رة فی العص���ور المتاخ���رة قد 
الس���ید االس���تاد رض���وان اهلل علی���ه ش���رع فیه ف���ی الس���نة الثانیة 
کان کل یومی���ن او ثالث  لف و الثالثم���أة و  و العش���رین بع���د اال
ینتهز من وقته المس���تغرق باش���تغال المرجعی���ة العظمی فرصة 
یحرر فیه���ا من هذا الکت���اب الورقتین و الث���الث بخطه الدقیق 
یدفعه���ا ل���ی و ألخ���ی آیة اهلل الش���یخ احم���د تغم���ده اهلل برضوانه 
کة او التعقید  ألج���ل اصالح عباراته من حیث العربّیة و رفع الّرکا
و النظ���ر ف���ی ادلة الف���روع و مطابق���ة الفتوی للدلیل ح���ذرًا من أّن 
مش���غولیة العظم���ی أدخلت س���هوًا علیه فی ذل���ک او غفلة و ال 
کنا نس���تفرغ الوس���ع و  یعتم���د عل���ی غیرنا فی هذا الش���ان... . و 
نس���هر اللیال���ی فی اص���الح العب���ارات و جعلها بغای���ة الوضوح و 
کما ننظر ایضًا  الس���المته، بحیث یفهمها حتی العامی و األمی، 
کر فی کل فرع ف���رع مع افاضل ذلک  ف���ی المدارک و األدل���ة و نتذا
العص���ر فی دارنا الکب���ری التی کانت مجتم���ع االعالم و االعاظم 
یوم���ی الخمیس و الجمع���ة. و منهم اآلیت���ان الحجتان المرحوم 
می���رزا محمد حس���ین النائینی - قبل ان یصیر م���ن المراجع - و 
الش���یخ المحقق وحید عصره األستاد الش���یخ حسن الکربالئی 
رضوان اهلل علیهما و بعد اس���تفراغ الوسع و س���ّد الفراغ نعود الیه 
کر معه فی مجلس خاص  رض���وان اهلل علیه و بما اصلحنا و نتذا

فربما رجع الی رأینا فی الفتوی و ربما اصّر و استمّر علی رأیه.9

3.دوران حمایت از سید در مشروطه 
که در پایان عقد س���وم  گرانبها به انجام نرس���یده بود  هن���وز تألیف این اثر 
و آغ���از عقد چهارم از عمر کاش���ف الغطاء ماجرای مش���روطه رقم خورد و 
او دو نگاه متفاوت را از دو اس���تاد بزرگش در فقه و اصول در رابطه با این 

کرد. یافت  قضیه در

که جنبش���ی در عرصۀ سیاس���ت ب���ود، فرصت طلبان  ماجرای مش���روطه 
کشمکش های داخلی ایران، فتنه ای  کنار  سوء استفاده  گر خواس���تند در 
ب���زرگ در حوزۀ نج���ف دنبال  کنند. آن���ان با این هدف اس���م هایی چون: 
کردند تا با تعریف ک���ردن و جاانداختن  یج  مش���روطه خواه و مس���تبد را ترو
ک���دام تحلیل���ی غیر از  ک���ه هر  ای���ن اخت���الف دی���دگاه اس���تادان ح���وزه را 
دیگری از موضوع داش���ت، به عنوان یک تضاد در رأی، در س���طح افکار 
کرده و س���پس یک دش���منی را رق���م بزنند. از ای���ن رو هر  عموم���ی منتش���ر 
کدام از این دو اس���تاد، ش���یخ محمد حس���ین را با یکی از ای���ن نام ها یاد 

9. همان، تعلیقات علی العروة الوثقی، ص215-214.

کند و بگوید:  گالیه  که پدرش  عالقۀ ش���دید دو برادر به سید باعث ش���د 
گرفته اند«.5 کرده و دور سید را  »پسرانم مرا رها 

کاش���ف الغطاء به اس���تادش از اولین تألیف او معلوم اس���ت  ش���یفتگی 
چرا که که ایش���ان ضمن کتاب العبق���ات العنبریه فی الطبقات الجعفریة 
کلماتی این چنینی:  که همچنان مخطوط مانده اس���ت،6  در مجلد دوم 
»س���یدنا واستادنا وموالنا« در تجلیل از اس���تاد خویش نوشته اند. او مقام 

علمی و عملی استادش را در اثر مذکور، بدین عبارات آورده است:

»جامع المعقول و المنقول و ممیز مس���ائل الفضل عن الفضول، 
فقیه العصر، و نادرة الدهر، عالمة الفقه وکاش���ف رموزه ومحقق 
کن���وزه، مرجع االس���الم  مش���کالت ش���رایعه و من بی���ده مفاتیح 
وملجأ المس���لمین، مروّج ش���ریعة جده س���ید المرسلین، السید 
زهادًة،  رکن الدین المعتمد، العازب ع���ن الدنیا تقًی و الس���ند، و
المقتفی بآبائه واجداده، سید العلماء االعاظم، سیدنا واستادنا 
وموالن���ا الس���ید األجل الس���ید محمدکاظ���م النجف���ی الیزدی، ال 

زالت نشأت التأیید الربانی تعید افاداته علینا وتبدی«.7

که زمان نگارش این نوشته  کاشف الغطاء  توجه به این نکته الزم اس���ت 
یاروی���ی در قضیه مش���روطه  پی���ش از مش���روطه ب���وده، زمان���ی که هن���وز رو
تجربه نش���ده اس���ت، بنابراین در مطالب آن از این ماجرا اثر و انعکاس���ی 

وجود ندارد.

کمک به امور دفتری مرجعیت و همکاری در تالیف عروه 2.دوران 
گرفت و این  گرد مورد توجه خاص اس���تاد ق���رار  که ش���ا چندی نگذش���ت 
جاذب���ۀ ش���یفتگی، او را پروانه وار به دور اس���تاد می چرخاند و س���ید یزدی 
که این امور پاسخ به سئواالت  کرد  اموری را به شیخ محمدحسین محول 

و فصل خصومات مراجعین دفترش از این قبیل امور محوله بود.8

کتاب مش���هورش العروة  در ای���ن برهه���ی از زمان، س���ید در حال نوش���تن 
الوثقی فی ما یعّم به البلوی بود و با نوش���تن دو یا س���ه صفحه از این اثر در 
ک���ه مورد دقت ق���رار دهند  م���دت دو ی���ا س���ه روز، آن را ب���ه گروهی می داد 
ت���ا س���هو و غفلت���ی در مطلب نمانده باش���د که ش���یخ محمدحس���ین آل 

زنامهی جمهوری اس���المی به مناس���بت چهلمین س���ال  یژه نامه رو 5. ر.ک به: مجلۀ آوای بیداری )و
رحلت آیت اهلل ش���یخ محمدالحسین آل کاش���ف الغطاء(؛ گفتگو با حجت االسالم و المسلمین 

سیدعبد العزیز طباطبایی، ص30.
6. این نسخه توسط نگارندۀ این سطور بعد از صد و اندی سال مفقودی و ناشناختگی، بازشناسی 
ش���د و معرفی آن در نش���ریه انجمن فهرس���ت نگاران نس���خ خطی که »جنگ« نام دارد در دفتر دوم، 

ص515- 531 به همراه بازشناسی و معرفی دو دست نوشتۀ با ارزش دیگر به چاپ رسید.
7. ر.ک ب���ه: همان، العبقات العنبریة فی الطبقات الجعفریة )مخطوط(، ج2، ضمن ترجمه ش���یخ 

کاشف الغطاء. احمد آل 
کة ... عبارات العروة الوثقی[ کسائر مهماته  8. والیعتمد علی غیرنا فی هذا الشان ]اصالح و رفع الرکا
االخ���ری وش���ئونه من ارج���اع المرافع���ات الینا وغیرنا واس���تمر اعتماده م���ّدة حیاته. ر.ک به: ش���یخ 
یة،  محمد حس���ین کاش���ف الغطاء؛ تعلیقات علی العروة الوثقی؛ نجف اش���رف: مطعبة المرتضو

ص 214 - 215.

رابطۀ متقابل سید یزدی و شیخ کاشف الغطائ
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می کردند. این اتفاق س���بب ش���د هم بحث اش در بحث و بررسی کتاب 
کنار  ع���روه، یعنی آیت اهلل نائینی )رحمه اهلل(، از آنها جدا ش���ود؛ اما او در 

استادش سید یزدی باقی ماند10 و خواست از او محافظت نماید.

کت���اب عق���ود حیات���ی خود ش���رح ای���ن اتفاق را  ش���یخ محمدحس���ین در 
این گونه نوشته اند:

ر الرجولی���ة و الطم���وح و آخریات   و اوائ���ل العق���د الراب���ع و ه���و دو
لف و ثالثة مأئة  الش���باب و السنة الخامس���ة و العش���رین بعد األ

)1325ه� (.

وکان���ت النجف منذ نش���أنا فیها بعیدة عن التداخل فی ش���ئون 
الدول���ة والممال���ک، منعزل���ة ع���ن السیاس���ة، ال تع���رف طالبه���ا 
یخ.  وعلماء ها س���وی االش���تغال بالعلوم والعب���ادة واألدب والتار
حت���ی لم یکن إل���ی النجف یومئ���ذ وال جریدة واح���دة وال مجلة، 
کث���ر موضوع ه���ذه األس���ماء ... وحیث أن  ب���ل ربما ال یع���رف األ
للعلم���اء والمراج���ع س���یما علماء النج���ف النف���وذ األعظم علی 
األم���ة اإلیرانیة، ربما أن النفوذ الدین���ی أقوی وأعمق من کل نفوذ؛ 
فل���ذا کان کل م���ن الفریقی���ن المتخاصمی���ن یجته���د أن یجعل 
العلماء ف���ي جانبه بادالء الحجج والبراهی���ن المقنعة، والملزمة 

من وجهة الشرع،وتکاثرت الرسل و الرسائل فی هذا الشأن.11

او در کن���ار س���ید مان���د و خود ش���رح این بره���ه از ارتباطش را با اس���تادان 
خویش نوشته  است:

و کان���ت عالقتن���ا بکل من الکاظمین ]الس���ید الیزدی و اآلخوند 
الخراس���انی[ واح���دة وهي عالقة التلمیذة و االس���تفادة، فکنا أنا 
واألخ المرح���وم نحض���ر ف���ي االصول لیاًل ف���ي ح���وزة اآلخوند - و 
کان ه���و المدرس األعظم یومئٍذ ف���ي النجف، یحضر حول منبره 

کثر من ألف طالب – ونحضر حوزة السید فی الفقه. أ

ولکن لما تقابل الفریقان وأش���تدت الوطأة علی السید من األمة و 
الحکومة، وبقي وحی���دًا ال ناصر له وال معین، أخذتنا الحمیة في 

10. ر.ک به: جریدة کرخ، عدد361، 17 جمادی الثانی 1355ق، عدد خاص بتأبین حجت االس���الم 
کاش���ف الغطاء. ایش���ان  کلمة االمام الحجة الش���یخ محمد الحس���ین  اآلمام النائینی، ص1 و 8، 
در ای���ن گفتگو جدایی را این گونه ش���رح داده اس���ت: »انقالب مش���روطیت در ای���ران ُرخ داد. حوزه 
علمیه نجف اش���رف به دو قس���مت تقسیم ش���د. گروهی از علما و روحانیان تصمیم بر این گرفتند 
که روحانیت در این سیاس���ت مداخل���ه نکند و تصمیمی نگیرد چون به نظ���ر اینان نتیجه انقالب 
یان دین. از این روی مناس���ب ندیدند  معلوم نبود؛ آیا به س���ود اس���الم و روحانیت خواهد بود یا به ز
ک���ه در اث���ر آن ادامه  کنن���د  ک���ه نتیج���ه اش روش���ن نیس���ت، مداخل���ه  علم���ا و روحانی���ان در کاری 
خونری���زی و از بی���ن رفت���ن اموال باش���د و در نتیجه،  خدای ناخواس���ته دس���ت بیگان���گان به ایران 
ری می دانس���تند و  گ���ردد. گروه دّوم: دخالت روحانیان و حجج اس���الم و علمای اعالم را ضرو ب���از 
ش���رکت آن���ان را جهت اصالح ام���ور و اخذ تصمیم و ایجاد نظم و انتظ���ام در مملکت برابر معیاری 
ش���رعی واج���ب می ش���مردند؛ از این روی فرص���ت را مغتنم ش���مردند و در این ام���ر دخالت کردند. 

گروه دوم«. گروه نخست بودم و مرحوم میرزای نائینی از معتقدان به مشی  اینجانب موافق با 
11. همان، عقود حیاتی، ص84-83.

اهلل ول���م نجد بدًا فی الدین المروة واالنصاف من مناصرته والتزامه 
والدفاع عنه جهد االمکان، وبحمد اهلل تعالی هکذا کان.

کثر ومعهم الس���لطتان العثمانیة  کان الفریق اآلخر وه���م األ فق���د 
و االیرانی���ة، ق���د بذلوا أقصی مس���اعیهم في القضاء علی الس���ید 

بتلف أو تبعید، ولم یصلوا إلی ذلک.12

این حمایت ش���یخین، ش���یخ احمد و شیخ محمدحس���ین، از سید در 
که به قبیله و قومیت، اهمیت  ساختار اجتماعی آن زمان نجف و عراق 
بس���زایی می دادند، باالتر از حمایت ش���خصی بود و از این لحاظ بس���یار 

اهمیت داشت.

کاش���ف الغط���اء از س���ید ی���زدی در روزگار اوج  ماج���رای حمایت ش���یخ 
قضیۀ مش���روطه در نوش���تۀ آقا نجفی قوچانی )رحمه اهلل( نقل شده است 
که ایش���ان ش���اهد عینی ب���وده و در  و م���ا مطل���ب ایش���ان را به ای���ن دلیل 
دس���ته مقابل س���ید قرار داشته و از دیدگاه نقد به آنها نگاه می کرده است 

و اهمیت خاصی دارد، در اینجا نقل می کنیم:

رفت���م به ح���وزۀ درس منتظر نشس���تم تا آقا ]س���ید ی���زدی[ از منبر 
ی���ر آمد. خواص اطراف آق���ا را چنان گرفتند ک���ه ممکن نبود  ب���ه ز

کوچه بیرون شد. شخص به آقا برسد تا به میان 

من بنا گذاشتم که خود را به آقا برسانم و جمعیت را می شکافتم 
که خود را به آقا برس���انم. ش���یخ عربی از اوالد کاش���ف الغطاء که 
چهار پنج س���ال به درس آخوند می آمد و فاضل شده ... فعاًل از 
خصصین آقا گش���ته  ... مرا می ش���ناخت. به گم���ان بد افتاده و 
او نی���ز از طرف دیگر جمعیت را می ش���کافت که مبادا من س���وء 
قصدی نس���بت به آقا داشته باش���م.گاهی من عجله می کردم او 
گاه���ی آرام می گرفتم او نی���ز آرام می گرفت و  هم عجل���ه می کرد و 
چش���م خ���ود را از من بر نمی داش���ت و ب���ه دقت متوج���ه حرکات 
دس���ت و پای م���ن بود؛ ول���ی او در یک طرف جمعی���ت و من در 
ط���رف دیگر ب���ودم. جمعی���ت اطراف چن���ان به هم چس���بیده و 
کوچه های تنگ به س���ختی به آقا  که در آن  پیوس���تگی داش���تند 
یاد و قطع مسافتی خود را از طرفی  می توان رسید. پس از تالش ز
رس���اندم و آن شیخ عرب هم که خود را از فدایی های آقا نمایش 
م���ی داد نیز از طرف دیگر و به هزار زحمت خود را به آقا رس���انید. 
ب���ه آق���ا گفتم ک���ه این همان پ���ول ص���وم و صلوة یزد اس���ت.13 آقا 
گرف���ت و رف���ت. م���ن ایس���تادم ک���ه جمعیت بگ���ذرد و برگ���ردم و 
ک���ه یقین به گلوله گرم داش���ت و در ع���وض معاینه  ش���یخ عرب 

12. همان، عقود حیاتی، ص87.
ز پی���ش از دی���دار مذک���ور دی���داری بین س���ید یزدی و س���ید قوچان���ی )رحمهم���ا اهلل( اتفاق  13. در رو
ک���ه از طرف یک���ی از تاجران یزد ب���رای صوم و  می افت���د و س���ید قوچان���ی وعده کرده ان���د که مبلغی 

رم. صلوة به دست من رسیده را فردا برای شما می آو
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جامعی���ت علم���ی، خوش س���لیقه ای هم در خ���ود دارد و به ای���ن دلیل تا 
کرس���ی درس ب���زرگان حوزه ب���ر م���دار آن می چرخد. اس���تاد به این  ام���روز 
یت اش���راف بر نخس���تین چ���اپ آن اثر  گرد خوش اس���تعدادش مأمور ش���ا

کند. گرانسنگ را داد و او به بغداد رفت تا دو اثر را با هم منتشر 

این قضیه در تعلیقه ش���یخ محمدحس���ین بر العروة الوثقی استادش این 
گزارش شده است: گونه 

و ف���ی الس���نة الثامن���ة والعش���رین لم���ا توّجهت الی بغ���داد لطبع 
کتاب���ی الدع���وة االس���المیة - ال���ذی حجز و جری فی���ه ما جری- 
طل���ب من���ی تغم���ده اهلل برحمت���ه ان اش���رف علی طبعه���ا و کنا 
نطب���ع الکتابی���ن ف���ی مطبع���ة دار الس���الم فعطب االول و س���لم 
الثانی. و هی الطبع���ة األولی من هذا الکتاب -العروة – ثم طبع 
بعدن���ا ثانی���ًا فی نفس تلک المطبعة س���نة الثالثی���ن و کم الفرق 

الواضح بین الطبعتین فی الصحة و غیرها.16

کن���ار این دو اثر یک س���وغاتی دیگ���ر را نیز برای  کوله بار دس���تی ش���یخ در 
انتش���ار با خود داش���ت و آن همان الکلم الجامعة و الحکم النافعة س���ید 
کالم  گاه بر  که از س���وی ش���یخ خوش���ه چینی ش���ده اس���ت17 و  یزدی بود 
اس���تادش تعلیقه و یا ش���رح زده اس���ت. او چینش جمالت را بر اس���اس 

کرد. الفبا مرتب و به اولین چاپ العروة الوثقی ملحق 

گرد و اش���تیاق شیخ به س���ید در این قضیه  اوج ارتباط این اس���تاد و ش���ا
ی ارادت اتفاق  که این خوش���ه چینی جز از رو بس���یار نمایان اس���ت، چرا 
ی���خ بوده اند  نمی افتد. چه بس���ا بس���یار اس���تادانی مثل س���ید در طول تار
گردی چون ش���یخ  گوهرهای فراوان داش���ته اند؛ اما ش���ا گفتارش���ان  که در 
محمدحس���ین نداشته اند که سلیقه و شوق نقل به خرج دهند و مطلب 

کنند.18 یخ ماندگار  را به قلم آرند و بر صفحۀ تار

ارادت ش���یخ به س���ید از این فراتر ب���ود و ذوق پر از نبوغش را واداش���ت تا 
آغاز و انجام نس���خه های چاپ نخس���ت کتاب العروة الوثقی را با اش���عار 

ی جلد بیاورد: بیاراید و عبارات ذیل را به همراه عنوان بر رو

هذه الع���روة الوثقی فی ما تعّمُ به البل���وی لآلیه الکبری و الزعامة 
العظمی حامی المس���لمین و ماحی مأث���ر المبدعین حامل لوآء 
الش���یعة ومختلفه���ا وقط���ب رح���ی الش���ریعة وموئله���ا فقیه بیت 
العصم���ة وکاظمه���م والناه���ض باعب���اء االم���ة وناصحهم محی 
مراس���م اج���داده الک���رام والممتحن بم���ا امتحن به ابائ���ه علیهم 
الس���الم حجة االس���الم وآیة المل���ک العالم ابی المکارم س���یدنا 

16. همان، تعلیقات علی العروة الوثقی، ص215-214.
17. نس���خه  اصلی این مجموعه مخطوط و با خط ش���یخ محمدحسین آل کاشف الغطاء در ضمن 
مجموع���ه ای از یادداش���ت های مولف با نام الکناش���ه ایش���ان اس���ت که نس���بت به نس���خه چاپی 

کمی دارد. کلمات اضافه و 
که: »سروی چو تو می باید تا باغ بیاراید«. 18. این مصداق همان مصرع سعدی است آنجا 

ک���رد ک���ه از من راح���ت جان به آقا رس���ید، مات ایس���تاده و در آن 
طرف کوچه مبهوت ش���ده به من نظر می کند و من در این طرف 

یرانداخته منتظر رفتن جمعیت و خالصی ]هستم[.14 سربه ز

که حمایت ش���یخ  گ���زارش س���ید قوچانی ب���ر می آید این اس���ت  آنچ���ه از 
از اس���تادش در قام���ت ی���ک فدای���ی بوده اس���ت و این حمایت ش���یخ با 
کنش دس���تۀ مقابل روبرو ش���د و مورد اعتراض رجال سیاس���ی آن وقت  وا
ق���رار گرف���ت و آنها را تحت فش���ار ق���رار دادند تا جایی که ش���یخ در عقود 

حیاتی این گونه نقل می کند:

یدي، فأرس���ل إلینا أن  وکان القائم مقام في النجف ناجي الس���و
الوالي جمال باش���ا یطلب حضورکم عنده في بغداد، واألحس���ن 
أن تس���افروا إلیه من تلقاء أنفس���کم. فس���افرنا واجتمعنا به فأظهر 
 وق���ال: »إم���ا إن تقنع���وا صاحبک���م عل���ی 

ً
الش���دة والتهدی���د أوال

إال فالنفي والتبعید لکم جمیعًا«.15 کتبا و الموافقة 

اما این گونه مسائل و فشارها، شیخ را از سید جدا نکرد. ماجرای مشروطه 
بس���یاری از ط���الب را ب���ر این داش���ت که افق ن���گاه خ���ود را از کتاب های 
مس���ائل  ب���ه  و  ب���رده  فرات���ر  درس���ی 
منطق���ه ای،  سیاس���ی  و  اجتماع���ی 
بلکه جهانی و ش���ناخت اس���تعمار و 
استعمارگران و امپریالیسم، معطوف 

شوند.

شیخ محمدحسین که به بلوغ علمی 
که  خود رس���یده بود با وسعت دیدی 
که از اقصی نقاط  داش���ت و اخباری 
ب���ه نج���ف می رس���ید، وقت���ی متوجه 
هجم���ۀ فرهنگ���ی بر ادی���ان، ب���ه ویژه 
مانن���د  کتاب های���ی  و  ش���د  اس���الم 
فلسفة النشوء و االرتقاء شبلی شمیل 
که توس���ط جمعیت  کتاب الهدایة   و 
پروتس���تان م���رّوج مس���یحت در مصر 
کت���اب الدین و االس���الم را  انتش���ار یاف���ت را دی���د، غی���رت به خ���رج داد و 

کتابی است زیبا و پر محتوا و مورد توجه بزرگان. که  نگاشت 

4.اشراف بر چاپ العروة الوثقی
ک���ه جل���د ی���ک و دو از کتاب  الدین و االس���الم تمام ش���د و ش���یخ  وقت���ی 
محمد حس���ین برای انتش���ار آن عازم بغداد شد، بخش���ی از کتاب العروة 
ک���ه افزون بر  الوثق���ی تالی���ف س���ید یزدی نیز آم���اده  چاپ گردی���د. کتابی 

 14. محمد حس���ن نجفی قوچانی؛ س���فر چهارم از اس���فار اربعه؛ تهیه و تنظی���م محمد تقی رحمانی؛ 
گستر، 1388، ص 194 - 195. مشهد: انتشارات سخن 

15. همان، عقود حیاتی، ص89-88.

اوج ارتباط این استاد و شاگرد 
و اشتیاق شیخ به سید در این 

قضیه بسیار نمایان است، چرا 
که این خوشه چیین جز از روی 
ارادت اتفاق نمی افتد. چه بسا 

بسیار استاداین مثل سید در طول 
تارخی بوده اند که در گفتارشان 

گوهرهای فراوان داشته اند؛ اما 
شاگردی چون شیخ حممدحسنی 

نداشته اند که سلیقه و شوق نقل 
به خرج دهند و مطلب را به قلم 

 آرند و بر صفحۀ تارخی
ماندگار کنند.
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کاظم الطباطبایی ادام الباری برکات بره  ومولینا الس���ید محمد 
وجوده وازهر الزمان شریف وجوده آمین.19

که هرگز قطع نشد 5.سه سال دوری و ارتباطی 
کت���اب الدی���ن و االس���الم او ب���رای چ���اپ ب���ا  ک���ه گذش���ت  گون���ه  هم���ان 
مقاوم���ت روب���رو ش���د20 و بع���د از اتم���ام چاپ جل���د نخس���ت و در حین 
که هنوز ج���زء اندکی  آمادگ���ی نس���خه های چاپ���ی جل���د دوم و در حالی 
از نس���خه های جلد یک منتشر نش���ده بود، این اثر توسط حکومت وقت 
مصادره ش���د و در نقطۀ نامعلومی س���وزاندند و تنها العروه الوثقی منتش���ر 
ک���ه در روایت���ی از پیامبر  گونه  ک���رد و همان  ش���د. ای���ن حادثه بر ش���یخ اثر 
گرمحب���ت خداوند  اعظ���م )صل���ی اهلل علی���ه و آل���ه( نقل ش���ده اس���ت »ا
گرفت���ار آزمایش می کن���د.«21 در این  کس���ی بی���ش از اندازه باش���د، او را  به 
آزمایش ش���علۀ غیرت ش���یخ نه تنها خمود نش���د، بلکه جوششی کرد که 

او را برای تدارک سفری به حرکت در آورد.

ی این گونه آمده است:  علت این سفر در خودنوشتی منتشرشده از و

واول تألی���ف لن���ا ف���ی الحکم���ة و العقائ���د الدین و االس���المو کنا 
وس���مناه الدعوة االس���المیة إلی مذهب اإلمامیة، وشرعنا بطبعه 
کانت المطبعة تش���تغل  بین���ا  بمطبعة دار الس���الم ف���ي بغداد. و
بطبع الجزء الثاني س���نة 1329هجریة، وکانت بعض النسخ من 
الج���زء االول ال���ذی نج���ز طبعه قد انتش���رت و تداولته���ا األیدي، 
واذا بالس���لطة تهاجم المطبع���ة بغتة، وتصادر الکت���اب بجزأیه، 
وتحمل���ه إل���ی حی���ث الن���دری إل���ی اآلن. وکان ذلک بأم���ر الوالي 
رش���اد ناظم باش���ا و بایعاز  الش���هیر في عهد دول���ة عبد الحمید و
المفتي ش���یخ س���عید الزهاوي. فکبدونا به���ذه الحرکة الجائزة، 
ی���ة، فبعث���ت فین���ا روح النش���اط  خس���ائر باهض���ة مادی���ة ومعنو

والحماس إلی السعي بطبعه خارج العراق.22

کرد و به قصد حج عازم س���فر شد. در ایام اقامت در  ش���یخ نجف را ترک 
مدین���ه خب���ر فوت اس���تادش در اصول یعنی ش���یخ محم���د کاظم آخوند 
کفای���ه االصول را می ش���نود و بعد از حج ب���ه لبنان و  خراس���انی صاح���ب 
کوله ب���اری از آموخته ه���ا و اندوخته ه���ای علمی و  کرد. او ب���ا  مص���ر س���فر 
کنار س���ید و دیگ���ران تحصیل نموده بود به این مس���افرت  که در  عمل���ی 
رفت و این س���فر خود را نزهة الس���مر و نهضة السفر نامید و سفرنامه ای با 

این عنوان نگاشت.

گرد نش���د و همواره ارادت به استاد در  دوری س���بب قطع ارتباط استاد و شا

19. ر.ک ب���ه: روی جلد چاپ نخس���ت کتاب العروة الوثقي فیما تعم به البلوی در س���ال 1328ق در 
مطبعه دار السالم بغداد.

20. ر.ک به: همان، عقود حیاتی، ص92-89. 
َباِلَغ اْفَتَناُه«. ر.ک به: حس���ن بن محمد دیلمی؛ إرش���اد القلوب إلی الصواب؛ 

ْ
ُحّبَ ال

ْ
���ُه ال َحّبَ

َ
21. »اَذا أ

قم: الشریف الرضی، 1412ق.
22. همان، العقبات العنبریة فی الطبقات الجعفریة، مقدمه ص16.

دل او جایگاه���ی وی���ژه ای داش���ت. البته ن���وع ارتباط تغییر ک���رد و نامه ای از 
گویای بر قراری ارتباط  که  ارتباط آنها در این برهه به دست ما رسیده است 
بین آن دو در این س���فر اس���ت. این نامه  که توس���ط کاش���ف الغطاء به سید 
اس���تاد نوشته شده و سرش���ار از ابراز عواطف نسبت به اوست، در زیباترین 
وجه ممکن و به همراه ش���عری در وصف اس���تاد، برای س���ید فرس���تاده  و با 

عبارت »عبدک محمد حسین کاشف الغطاء« امضا شده است.

ی  عبارات این نامه نش���ان از عمق عالقه و ارتباط عاطفی و دلبستگی و
اس���ت.این نامه در ربی���ع الثانی1330ق بعد از یک س���ال فراغ از محضر 

استاد نوشته شده است. 

گزارشی از نامۀ مذکور:
ای���ن نام���ه ب���ا ع���رض نهای���ت ارادت و س���الم به س���احت حض���رت امیر 
المومنین )علیه الس���الم( آغاز ش���ده23 و نویس���نده با نهایت کرنش به آن 
کنت لنعل ابن ابی تراب ترابًا«  امام همام، در ادامه می نویسد: »یا لیتنی 
که پس���ر امیرالمومنین  و س���پس ب���ا این جمله به حضور س���ید اس���تادش 
علی���ه الس���الم اس���ت، اش���اره می کن���د و او را با ارادت���ی تمام می س���تاید. 

ی دربارۀ سید یزدی )رحمه اهلل( تعالی این است: تعبیرات و

عظمت مقام ش���ما و فوران اخالص و ارادت من، باعث ش���د تا 
در ای���ن مقطع زمان���ی، با عبور از گردنه نامه ن���گاری به محضر آن 
گرفته؛  کنم. هیبت آن بلند مقام سراس���ر وج���ود مرا  بزرگ اق���دام 
یرا پرده ه���ای مهابت خداوند »جلت عظمته« را بر آن می بینم.  ز
چون الطاف و نیکی های وی یکی پس از دیگری پیوس���ته از راه 
گناه  کردن اعتراف و اقرار به قصور را تقصیر و  می رس���ند؛ لذا رها
شمردم و ابراز ناتوانی از ش���کرگزاری را نوعی شکرگزاری دانستم. 

از این رو به این عریضه، جرات یافتم.24

که در این نامه نگاری مش���هود اس���ت، نش���ان از عمق ارتباط  اوج ارادتی 
او با استادش، سید یزدی است.

6.برگشتی دوباره به محضر استاد
کشید. سپس  کاشف الغطاء از سال 1329ق تا سال 1331ق طول  سفر 
ک���رد. اندکی بعد با آغاز  به عراق برگش���ت و دوباره محضر اس���تاد را درک 
کیان اس���المی و مقابل���ه با تهاجم و  جن���گ و فتوای س���ید بر لزوم دفاع از 
کنار استاد خود به مقابله با انگلیس پرداخت.  اشغالگری انگلیس، در 

در ش���روع جن���گ، ب���ا اینکه س���ید ی���زدی پس���ر بزرگ���ش س���یدمحمد را با 
جماعت���ی از علماء به حوی���زه از نواحی عماره فرس���تاد، او به همراه برادر 

23. این ادب ش���یخ محمدحس���ین ستودنی اس���ت که گرچه نامه برای استاد بوده؛ اما چون به سوی 
نج���ف و ب���ارگاه امی���ر المومنین )علیه الس���الم( اس���ت، نامه را با ی���اد و ارادت ب���ه آن حضرت آغاز 

می کند. 
24. ر.ک ب���ه: فصلنام���ه تراثن���ا، س���ال اول، ش4، ص163 به بع���د و مجله آوای بی���داری، صص112 

ص130. 
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و از این طریق استاد خویش را در جریان اتفاقات قرار می داده است.

7.دوران تصرف نجف توسط انگلیس
کرده  کنار سید یزدی نقش ایفا  کاش���ف الغطاء در  که  یکی از برهه هایی 
کمان نظامی انگلیس  که نجف تحت س���لطه حا اس���ت، دوره ای است 
ی به نیابت از س���ید در جلسه های مهم حکومتی با بزرگان و  که و در آمد 
که بر عموم مردم عراق  کمان انگلیسی ش���رکت داشته است. دورانی  حا
ک���ه اتفاق می افت���اد نیز  س���خت ش���د و بر اهل نجف ب���ه خاط���ر حوادثی 
کمان  کم���ی از حا بس���یار س���خت تر بود؛ به وی���ژه  بخصوص زمانی که حا

محلی انگلیس در نجف به قتل رسید.28

ک���ه بعد از وف���ات آخوند خراس���انی در راس  دفت���ر مرجعیت س���ید یزدی 
کرد.  مراجع���ات مردم���ی ب���ود، ن���گاه ش���یعیان بلکه مس���لمین را جل���ب 
کم���ان محلی انگلی���س برای  کره ب���ا حا ای���ن دفت���ر ب���ه نامه ن���گاری و مذا
چاره اندیش���ی می پرداخ���ت و ب���ا ن���گاه به س���ر و س���امان دادن امور نجف 
این گون���ه فعالیت ه���ا را دنبال می ک���رد. در این میان یک���ی از فعاالن دفتر 
س���ید یزدی، شیخ محمدحسین آل کاش���ف الغطاء است که با اعتماد 
ی داش���ت، نه تنه���ا امور دفت���ری از قبیل  روزافزون���ی که س���ید ی���زدی به و
ح���ّل و فصل خصوم���ات را انج���ام می داد بلکه با ش���رکت در جلس���ات 
کنار دیگر ب���زرگان وظیفه نیابت از س���ید یزدی را  مه���م تصمیم گی���ری در 

به عهده داشت.

کتاب النجف االشرف و مقتل الکابتن مارشاآلمده است: در 

عند ما علم الس���ید الیزدی به���ذا الموقف االنکلیزي المتصلب 
أع���اد ف���ي ضحی ه���ذا الیوم عق���د موتمر األربع���اء ف���ي داره وتلی 
علیهم ج���واب القائد الع���ام المورخ في 3 نیس���ان 1918 وطلب 
إلیه���م أن یوقع���وا کتابًا موجهًا لإلنکلیز یعّبر عن أس���فهم وندمهم 
یلة  عل���ی ما حصل، م���ع إظهار الطاعة لهم. وبعد مناقش���ات طو
ر العفو  امتن���ع الثائرون ع���ن توقیع مثل ه���ذا الکتاب قبل ص���دو
الع���ام عنهم، أما الموالون فقد تنصلوا م���ن الثورة والثائرین، اآلمر 
ال���ذی اضطر معه الس���ید الی���زدی إل���ی أن ینفذ وفدًا بع���د الظهر 
إلی اإلنکلیز فی الکوفة یتألف من: الش���یخ علی کاش���ف الغطاء 
و ابنه الش���یخ محمد حس���ین والش���یخ جواد الجواهری والحاج 
محمود آغا والس���ید رض���ا، وأنفذهم إلطالع اإلنکلی���ز علی جلیة 
رفض الثوار لمطالیب الس���لطة، ثم طل���ب الرأفة بالمدینة  األمر و

المحاصرة.29

ی���س العروة الوثق���ی و تعلیقه بر تعلیقه های س���ید ی���زدی بر تبصرة  8.تدر
المتعلمین

کم السیاس���ی  کامل س���لمان جبوری؛ النجف االش���رف ومقتل الکابتن مارش���ال الحا 28. ر.ک ب���ه: 
البریطانی؛ بیروت: دارالقاری، المواهب، 2005 م.

29. همان، النجف االشرف و مقتل الکابتن مارشال،1336ق، ص109-111 و 311.

ی���ج کنن���د و در این راس���تا به  در نج���ف مان���د ت���ا دع���وت به جه���اد را ترو
ب���زرگان عش���ایر نامه بنویس���ند و به رتق و فت���ق امور با حکوم���ت بپردازند 
که  و ت���دارک وس���ایل و لوازم برای مجاهدین داش���ته باش���ند؛ ام���ا زمانی 
در س���ال1333ق جن���گ ب���ا انگلیس اس���تعمارگر به کوت رس���ید، او نیز 
ی در خودنوشتی به ش���رح این سفر جهادی  ش���خصًا عازم جهاد ش���د. و
پرداخته و نوشته است: »خرجنا من النجف األشرف لدفاع المهاجمین 
ّمهات ب���الد اإلس���الم ومواضع ش���عائراهلل  والعتبات المقّدس���ة من 

ُ
عل���ی أ

الع���راق بعد ظهر یوم الجمع���ة 11 محّرم الحرام )6 تش���رین الثاني(، وکان 
بیاتنا لیلة السبت ولیلة األحد في شریعة الکوفة.«25

ش���یخ احم���د ب���رادر بزرگ ش���یخ محمدحس���ین در ش���ب هش���تم محرم 
کرب���ال ب���ه س���ید ی���زدی نام���ه نوش���ته اس���ت و در آن ع���دم  1333ق از 
گزارش داده اس���ت. شیخ  همراهی خود با س���یدمحمد به طرف بغداد را 
محمدحس���ین به همراه س���یدمحمد )فرزند س���ید یزدی( به طرف کوت 
رف���ت و ش���یخ احم���د ای���ن همراه���ی را در نامۀ خ���ود مایۀ آرام���ش خاطر 
اس���تاد دانسته است.  شیخ محمدحس���ین در ذیل این نامۀ شیخ احمد 
که عبارات عجیبی نوش���ته است. نص عبارات دست  الحاقیه ای دارد 

ی این است: خط و

بس���م اهلل و ل���ه الحم���د ... ث���م اع���رض لدی���ک اس���بغ اهلل نعم���ة 
االخالص و الوالء إلی الس���فر معه ]سید محمد فرزند سید یزدی[ 
للکاظمیة مرضاة اهلل ومرضاتکم في مس���اعدته ومناصرته، وأدائ 
الحق���وق الوف���اء و الوالء والعبودی���ة لذلک الظّل العال���ي، ادام اهلل 
س���بوغه علینا، وعس���ی یوفقني اهلل س���بحانه بدعواتکم الطاهرة 

فنرجع معه ]سید محمد مذکور[ من الکاظمیة أن شاء اهلل«.26

ایشان این نامه را با امضاء عبدکم محمدحسین پایان داده است.

که از کوت  کت���اب وثائ���ق الث���وراة العراقیة الکب���ری تلگرافی نقل ش���ده  در 
ب���ه نجف بوده و بنا ب���ر محتوای درج ش���ده در آن در روز 2 رجب 1333، 

کوت بوده است.27 کاشف الغطاء در 

گزارش این سفر جهادی  که او  اس���نادی از کاشف الغطاء به جای مانده 
را برای س���یدمحمود )پس���ر دیگر س���ید ی���زدی( به نجف ارس���ال می کرده 
گزارش می کرده  اس���ت و در آنه���ا تبعیت خود و دیگران را از س���یدمحمد 

25. م���ا این مطالب را به کمک نس���خه خطی با دس���ت خ���ط مولف نقل کردیم؛ اما این خودنوش���ت 
کت���اب  در  جب���وری  س���لمان  کام���ل  تصحی���ح  ب���ا  الغط���اء  کاش���ف  آل  محمدحس���ین  ش���یخ 
الس���یدمحمدکاظم الی���زدی، ص682 - 696. در ضم���ن ملحق���ات، الملحق االول چاپ ش���ده 
کت���اب النجف االش���رف و حرک���ت الجه���اد، )بیروت: موسس���ه الع���ارف للمطبوعات،  اس���ت و در 
یخ نقل ش���ده در  ی���خ حرکت 7 محرم درج ش���ده که با تار 1422ق، ص 21(. از همی���ن مول���ف، تار

کاشف الغطاء تفاوت دارد. خودنوشت 
کامل س���لمان جبوری؛ وثایق الث���ورة العراقیة الکبری و مقدماتها و نتایجه���ا؛ بیروت: دارالمورخ   .26

العربی، الجزء االول، ص 81.
27. کام���ل س���لمان جب���وری؛ وثائق الث���وراة العراقی���ة الکبری مقدماته���ا و نتایجه���ا؛ ص149-150 و 

همان، السیدمحمدکاظم الیزدی؛ قم: منشورات ذوی القربی،1385.
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نش���ر آثار و افکار آیت اهلل یزدی و دفاع از آنها یکی از ابعاد ارتباطی ش���یخ 
که  کاش���ف الغطاء با استادش است، هنوز اس���تاد در قید حیات است 
یس متن العروة الوثقی  کرس���ی درس���ی را بر مدار تدر ش���یخ محمدحسین 

گردانی به او معطوف می شوند. دایر می کند  و شا

یس  ک���ه در هنگام مطالعۀ ش���بانه ب���رای آمادگی تدر ی  یادداش���ت های و
کنون  در روز بع���د، می نویس���د، بس���یار مفصل بوده و نس���خه خط���ی آنها ا
گرچه تم���ام متن عروة را ن���دارد؛ اما  نی���ز موجود اس���ت. این یادداش���ت ها
بااهمی���ت و اس���تداللی اس���ت و مق���داری از آنه���ا را خود اس���تاد در حد 

کرده است. متوسطی تلخیص 

که بر العروة الوثقی نگاشته شده  این ش���رح ظاهرًا نخستین شرحی است 
که در دوران حیات اس���تاد  و ویژگی ه���ای منحصربه فردی دارد و از آنجا 
که از اس���تاد ی���اد می کند عبارت )دام  ی بوده اس���ت؛ در برخی از موارد  و

ظله( را می آورد.

کاش���ف الغط���اء در ای���ن بره���ه، نوش���تن  از دیگ���ر فعالیت ه���ای علم���ی 
تعلیق���ه بر تبص���رة المتعلمی���ن عالمه حلی ب���ه همراه تعلیقۀ س���ید یزدی 
کتاب اس���ت. در می���ان این تعلیقه ه���ا فراوان تعلیقه های ش���یخ  ب���ر این 
که ش���یخ نقد  محمدحس���ین ب���ر تعلیقه های س���ید یزدی دیده می ش���ود 
و ایرادهای���ی ب���ر فت���وای س���ید وارد س���اخته و نظ���ری متفاوت ارائ���ه کرده 
اس���ت. چون تبصرة المتعلمین متن معتبر فقهی اس���ت؛ بنابراین ش���یخ 
ای���ن تعلیقه را محک خوبی دید و برای نش���ان دادن توان علمی و قدرت 
اس���تنباط خود در آن زمان، با بهره گیری از ش���هرت فقهی سید یزدی، آن 
را در س���ال 1337ق - س���ال وفات س���ید یزدی- در مکتبۀ دنکور بغداد 

کرد. به همراه حواشی سید یزدی منتشر 

که  ی در زمان حیات س���ید ی���زدی بوده، چرا  نگارش برخی از حواش���ی و
عب���ارات )مّدظل���ه( در آن وج���ود دارد و زمان نگارش حواش���ی دیگر بعد 
کت���اب الجهاد،  گویا تا قب���ل از بحث »بغات« از  از فوت اس���تاد اس���ت. 

استادش زنده بوده است.

9.دوران وفات سید و وصایت او
که بر س���ید  در س���ال 1337ق و در نیمۀ ماه رجب، به واس���طۀ کس���التی 
عارض ش���ده بود، نمی توانس���ت ب���رای درس و نماز بیرون ب���رود؛ بنابراین 
ک���ه جز اندک���ی از افراد کس���ی اج���ازه دیدار با ایش���ان را  بع���د از چن���د روز 
نمی یافت، در یک دیدار س���ه نفره - س���ید یزدی و ش���یخ احمد و ش���یخ 
محمدحس���ین کاشف الغطاء -، س���ید وصیت خود را به آنها انجام داد 
گردش ش���یخ محمدحسین نبود  و نویس���نده وصیت س���ید کسی جز شا
کنون نیز در مکتبه  که دو وصیت نامه با دس���ت خط ایش���ان و مهر شهود ا

کاشف الغطاء، در نجف اشرف نگهداری می شود.30 االمام 

یر یکی از وصیت ها به چاپ رس���یده اس���ت که  30. در پای���ان کت���اب عقود حیاتی در ص427، تصو

در پای���ان تعلیق���ات کاش���ف الغطاء بر کت���اب العروة الوثقی آمده اس���ت: 
»وبع���د وفاته حی���ث جعلنا اوصیائ���ه و ال تزال وصیته بخطه الش���ریف و 

خاتمه، محفوظة فی خزانة اوراقی.«31

ایشان در عقود حیاتی نیز در این باره نوشته اند:

وف���ي منتص���ف رجب س���نة 1337ه- توع���ک الس���ید وأصابته 
حم���ی ش���دیدة، وامتنع ع���ن الخ���روج للص���الة وال���درس. وفي 
الی���وم الثالث من ع���روض الحمي عدن���اه عص���رًا، وکان ال یأذن 
ه الخاص 

ّ
بالعی���ادة إال لقلیل من الخ���واص، فخال بنا ف���ي محل

فکن���ُت وأخ���ي المرح���وم و الس���ید ق���دس س���ره وال راب���ع معنا إال 
إني  اهلل ج���ل ش���أنه فقال: أجدني ال أس���لم م���ن هذا الم���رض، و
ی���ب، ولم یبَق من ول���دي من أعتم���د علیه، وعلّی  راح���ل عن قر
ید أن  کثیرة وأم���وال في البیت، وعن���د التجار واف���رة، وأر حق���وق 
أوصی إلیک���م لتفریغ ذمت���ي وأداء واجباتی ... فلم���ا ألقی علینا 
کأنما أطبقت السماء  تلک الکلمات ونعی ألینا نفس���ه الشریفة 
علین���ا، وأس���ودت الدنیا بأعیننا ث���م مأخذ رضوان اهلل یش���جعنا 
یناش���دنا حق األس���تادیة، وأن���ه ال یعتمد عل���ی غیرنا  یس���لینا و و
فطلبنا منه أن یش���رک معنا ش���خصًا أو ش���خصین للمس���اعدة، 

رفع التهم وظن السوء.32 و

ب���ه  رج���ب  ش���ب 28  در  ی���زدی  س���ید 
که از  گردی  رحمت خ���دا رفت؛ اما ش���ا
ف���راغ اس���تاد متألم اس���ت وظایف���ی را به 
گردن دارد  واس���طه ی وصیت اس���تاد به 
که ب���ر انج���ام وصیت مصمم  در حال���ی 

است.

10. دوره نشر آثار سید یزدی
ب���ر  ک���ه س���ید  از جمل���ه وصیت های���ی 

اوصی���اء خ���ود از جمل���ه ش���یخ محمدحس���ین داش���ت، انتش���ار بعضی 
کت���اب عق���ود حیات���ی ش���یخ  ب���ود. در  او  از نوش���ته های منتش���ر نش���دۀ 

محمدحسین آمده است:

وکان من جملة وصایاه إعطاء الخبز للطالب ثالثة أش���هر، وطبع 
إن زاد المال یطبع الس���ئوال والجواب،  تتمات الع���روة الوثقي، و
إعطاء العبادات، والحّج المقیدة في دفتره، فأنجزنا –بتوفیقه  و
تعال���ی- جمی���ع م���ا اراد.وال ت���زال الوصیت���ان - و هم���ا بخطي- 
وتوقیع���ه وتوقی���ع الش���هود محفوظتین عن���دي مع دفات���ره. وکان 
بین  کس بی���ن األخ المرح���وم، و کثی���رًا م���ا یقع الخ���الف و التش���ا

کاشف الغطاء است. به دست خط 
31. همان، تعلیقات علی العروة الوثقی، ص214.

32. عقود حیاتی، ص116-115.

اسنادی از کاشف الغطاء به 
جای مانده که او گزارش این سفر 
جهادی را برای سیدحممود )پسر 
دیگر سید یزدی( به جنف ارسال 
یم کرده است و در آنها تبعیت 
خود و دیگران را از سیدحممد 
گزارش یم کرده و از این طریق 
استاد خویش را در جریان 
اتفاقات قرار یم داده است.
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ویژه نامه کنگره صاحب عروه
خود نیز بر آن تعلیقه دارد.36

کاش���ف الغط���اء در ارتباط با اس���تاد خویش و نش���ر  ک���ه  از دیگ���ر نکات���ی 
ی داش���ته اند دفاع از مواضع س���ید یزدی ب���ه ویژه در قضیه  آثار و افکار و
کاش���ف الغط���اء آم���ده اس���ت و همچنین  ک���ه در آث���ار  مش���روطه اس���ت 
که در  کت���اب الع���روة الوثق���ی حاش���یه نگاش���ته  ش���یخ محمدحس���ین بر 

سال1367ق به چاپ رسیده است.

در خاتم���ه نباید از یاد برد که وس���عت اطالع و کیفی���ت ارتباط و نزدیکی 
کاشف الغطاء وش���خصیت او و  حدود 25 س���ال ش���یخ محمدحس���ین 
ی و فعالیت در نش���ر آثار و افکار س���ید یزدی  فعالیت ه���ای و همراه���ی و
کاش���ف الغطاء و یادداشت های  که خود نوشته های  سبب شده اس���ت 
گرداند و  ایش���ان را در شناخت ابعاد شخصیتی استادش از منابع متقن 
که قضاوت  گونه ای  کند، به  در ای���ن رابطه جایگاه و ارزش ویژه ای پی���دا 
در برخ���ی از ابع���اد ش���خصیتی س���ید، ب���دون نگاه ب���ه این اس���ناد دور از 

انصاف است.

36. این تعلیقات ش���یخ محمدحس���ین آل کاش���ف الغطاء بر ملحقات العروة الوثقی در نس���خه ای 
به ش���مارۀ تسلس���ل 1757 در مکتبه االمام کاش���ف الغطاء که در نجف اش���رف اس���ت نگهداری 

می شود.

یقُف العمل فأس���عی بلطائ���ف التدابیر في  الوصیین األخرین، و
إصالحهما والتقارب ألی أن أنجزُت الوصایا بأجمعها.33

آث���اری از س���ید ی���زدی در ای���ن مقط���ع زمانی به چاپ رس���یده اس���ت که 
عبارتند از:

1.کت���اب الصحیف���ة الکاظمی���ه در س���ال  1337ق، یعن���ی س���ال وف���ات 
مولف، منتش���ر ش���ده اس���ت. این رس���اله به همراه بس���تان نیاز و گلستان 
راز به چاپ رس���یده اس���ت و قرائ���ن و عباراتی در این چاپ آمده اس���ت 

کاشف الغطاء در انتشار آن دخالت داشته است. که نشان می دهد 

کت���اب س���ئوال و ج���واب تح���ت اش���راف و نی���ز ب���ا تصحی���ح ش���یخ    .2
محمدحس���ین کاشف الغطاء در سال 1340ق در قطع خشتی به چاپ 
گونه که نقل کردیم چاپ ای���ن اثر از وصیت های  رس���یده اس���ت و همان 
گرد بعد از وفات استاد به  س���ید به اوصیاء بوده اس���ت که توسط این ش���ا

انجام می رسد.

یخ  که در اولین وصیت ایشان به تار قس���متی از وصیت س���ید بر اوصیاء 
17 رجب 1337ق  آمده این گونه اس���ت: »و اما االموال التی تحت یدی 
و ف���ی حجرتی ف���ی النجف او الجس���ر او عن���د التجار من ن���وط أو النقود 
...فق���د عه���دت إل���ی االوصی���اء أن یطبعوا من���ه تکملة الع���روة الوثقی، و 

ی المنسوب ألی ...«.34 السئوال و الجواب المجموع من الفتاو

در صفحه های پایانی این چاپ آمده است: 

کثره  ال یخف���ی أّن���ه ق���د أش���رف بنظره الس���امي عل���ی تصحی���ح أ
و تنقی���ح أغلب���ه، أعل���م العلم���اء العاملی���ن و أفق���ه الفقه���اء و 
المجتهدین حجة االس���الم آقای آقا شیخ محمد حسین -متع 
اهلل المسلمین بطول البقائه- آل کاشف الغطاء نور اهلل ضریحه 
و عطر اهلل مرقده و لوال صرف هّمته العالیة فی مالحظة النس���خ 
مقبول���ة للطب���اع و ال محاًل لالنتف���اع، و مع ذلک فق���د بقی فیها 
أغالط فی مواضع لم یتس���ع وقته لمالحظته���ا، مضافًا إلی ما ال 
ی���ف المطابعین و المرتبین و خل���ل المطابع، ولکن  ب���د منه تحر
کثره علی األفاضل و األذکیاء، و نحن نرجوا مالحظته  ال یخف���ی أ

للجزء الثاني أن شاء اهلل تعالی.

3.ملحق���ات الع���روة الوثقی نیز از آثاری اس���ت که بع���د از حیات پربرکت 
س���ید یزدی منتشر شده است و در وصیت س���ید به عنوان تکملة العروة 
که از عبارت شیخ محمدحسین در  الوثقی یاد ش���ده اس���ت. همان گونه 
کرده اند و  عقود حیاتی35بر می آید  ایش���ان در انتش���ار این اثر نیز نقش ایفا 

33. عقود حیاتی، ص118-117.
34. ای���ن دو وصیت نامه در موارد متعددی چاپ ش���ده اند. ر.ک به: المحق���ق الطباطبایی فی ذکراه 

یة االولی؛ قم: مؤسسه آل البیت، چ3، ص1607-1600. السنو
35. همان، عقود حیاتی، ص117.
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