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سید علی طباطبائی یزدی

*1

چکيده :این گفتار در بارۀ سید محمد حسین جاللی ( 1362کربال –  1442امریکا) عالم محدث
کتابشناس رجالی است که نزدیک به نیمی از عمر خود را در هجرت گذراند .شرح حال ،نسب
و اساتید جاللی ،هفت نکته از منش و روش علمی و عملی جاللی در دفاع از تشیع و ترویج
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استاد سيد محمدحسين جاللی نمونۀ عزم و همت

آن ،فهرست تألیفات و مشایخ اجازات جاللی از شیعه و سنی و زیدی در این گفتار بیان شده
است.
شیعی – قرن چهاردهم و پانزدهم؛ اجازات حدیثی.

 .1پژوهشگر ،کتابشناس ،حوزۀ علمیۀ قم .مدیر مؤسسه محقق طباطبایی alitbtb@gmail.com
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کليدواژهها :جاللی ،سید محمد حسین؛ کتابشناسی؛ علم الحدیث؛ حوزۀ علمیه کربال؛ دانشوران

مقدمه
حضور مستم ّر چهل و چند سالة یک عالم فرهیخته و دانشمند و کتابشناس
برجسته مسلمان در آمریکا - ،کسی که در مرکز حوزه شیعی ،سالها تحصیل علم
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کرده و در محضر بزرگانی زانو زده از قبیل عالمه شیخ آقابزرگ طهرانی و آیت اهلل
خویی و ...که الگوی پژوهش و تتبع و مطالعه دقیق آثار قدما بودند  -نادر ،بلکه
استاد سید محمدحسین جاللی ،محققی بود ،از طبقة عالمانی که در فضای نجف
قدیم ،و در کنار قلههای فضیلت علمی و اخالقی زیستهاند و هوای کتاب و رساله
و یادداشت و سند و نسخه خطی و بحث و نظر و درس و مناظره را استنشاق کردند
و خواندند و نوشتند و تصحیح کردند و متون کهن را وارسی کردند و به سنت
دنبالهدار مشایخ روایت و درایت و تدقیق و تنقیب در سطر به سطر و کلمه به کلمة
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میراث متکلمان و محدثان و ادیبان و لغویان و مورخان و مفسران و رجالیان عالم
اسالم ،در قرون متمادی ،از هند تا اندلس و از یمن تا ماوارء النهر ،جدّ و جهد
کردند و از بام تا شام و تابستان و زمستان ،در ایام تحصیل و تعطیل ،در عسرت و
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بینظیر بوده است و برای جامعة آمریکایی و مسلمانان آنجا بسیار مغتنم.

شدت ،از فحص و تتبّع و تأمّل فروگذار نکردند.
زندگی و تحصيالت
محمدهادی خراسانی نیز از فقهای بنام بود.
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 .1خاندان جالیل از خاندانهای علمی و مشهورند .برادران مرحوم استاد جالیل ،یعین سید محمدتیق
و سید محمدرضا و سید محمدجواد جالیل نیز در فعالیت علمی و خدمات دیین نامآورند .سید محمدتیق

جالیل ،در شهر قاسم که از شهرهای عراق وبد فعالیت بسیار داشت و مدرسهای نیز در آن شهر تأسیس
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پدر و جد پدری او در کربال از علما بودند ،و جد مادریش آیت اهلل سید

وقتی استاد جاللی در سال  1322شمسی به دنیا آمد ،پدرش تاریخ تولدش را به
عربی ثبت کرد ،به این مضمون« :نور چشمی ،سید محمد حسین ،که خداوند او را
محفوظ بدارد ،در روز جمعه هنگام غروب سیزدهم صفر الخیر سال  1362ق .به
دنیا آمد».
استاد جاللی مقدمات را نزد شیخ عبدالکریم شیرازی و کبری در منطق را نزد
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و حاشیه را نزد شیخ جعفر رشتی و شرح لمعه را نزد پدرش و سید عبداهلل خویی
و شیخ محمد شاهرودی و معالم را نزد شیخ علی عیثان و شیخ یوسف خراسانی
آموخت.
در هفده سالگی به دستور پدرش راهی نجف اشرف شد تا مشغول به تحصیالت
عالیه شود .در نجف در حجرهای در مدرسة صدر 1ساکن شد و از اساتید بزرگ

رکد و بعدها به شهادت رسید .استاد ما محقق بزرگوار آیة اهلل سید محمدرضا جالیل ،از محققان بسیار پراکر

و ارمجند در عرصه متون کهن و تراجمنگاری و تاریخنگاری و حدیثپژوهی هستند و برخی از

تألیفات ایشان نیز به فاریس برگردانهد شهد .از مجله سریه و سامیی امام حسنی 7به ترمجۀ دوست محقق ما

مهت ایشان به زبان عریب￩ منتشر یمشد ،از هبرتین مجالت در این زمینه است .پرداخنت به شخصیت
علمی ایشان خود فرصیت فراخ یمطلبد .خداوند به ایشان عمر طوالین عطا کند .دربارۀ خاندان جالیل
کتایب را مرحوم سید محمدحسنی جالیل تألیف و منتشر رکده است و به تفصیل به معریف اعالم و عاملان

پیشنی این خاندان و اح واالت و آثار آنان پرداخته است .رضوان اهلل تعایل علمهی أمجعنی.

 .1مدرسۀ صدر از مدارس قدمیی نجف و ساختۀ نظام الدوله مریزا محمدحسنی خان صدر اعظم فتحعلی
شاه قاجار است .بدین روی به مدرسۀ صدر یا مدرسۀ صدر اعظم شهرت یافته است.
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جناب جویا جهانبخش وتسط انتشارات اساطری در هتران منتشر شهد است .مجلۀ علوم الحدیث که ساهلا به

استاد سیدمحمدحسین جاللی نمونة عزم و همت

نجف بهره برد .مکاسب را نزد شیخ صدرا بادکوبی و آیت اهلل سید علی سیستانی
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برادر شهیدش سید محمدتقی جاللی آموخت .هدایه و صمدیه و سیوطی و مطوّل

و فلسفه را نزد شیخ مسلم ملکوتی سرابی آموخت .نیز در درس خارج فقه آیت
اهلل سید محسن حکیم و اصول آیت اهلل میرزا باقر زنجانی و فقه و اصول آیت اهلل
سید حسن بجنوری و آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی حاضر شد .در این میان ،به
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استاد خود آیت اهلل سید حسن بجنوردی بیش از دیگران نزدیک بود و مورد توجه
ایشان بود .در آخر نیز در سال  1345شمسی از آیت اهلل بجنوردی اجازۀ اجتهاد
«تهذیب مبانی األصول» انعکاس داد.
در تابستان  1342شمسی مدتی را در درۀ مراد بیک در اطراف همدان بود و بعد
به زیارت امام رضا 7و زمینی به زیارت مکه مکرمه و گزاردن حج1رفت .در این
سفر با عالمان مکّه دیدار کرد و از ایشان اجازه روایت دریافت کرد .در مکه نگارش
«معجم األحادیث» را آغاز کرد که در الذریعة (ج  21ص  )217مذکور است (و این
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در دورۀ جوانی ایشان بود که استادش محقق تهرانی از او تجلیل می کند).
در سال  1347به انگلستان رفت و مدتی در آنجا ماند .وضعیت مسلمانان در
آنجا مورد توجه او قرار گرفت و در این باره نامهای به استادش آیت اهلل خویی
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دریافت کرد .نظرات اصولی استادش آیت اهلل خویی را نیز در کتابی با عنوان

نوشت و پیشنهادهایی نسبت به جامعة مسلمانان انگلستان ارائه کرد .این نامه در
نشریة مشهور آن دوره یعنی مجلة العرفان در بیروت منتشر شد.

 .1جانب ارتباطات علمی و فعالیت کتابخانهای ایشان در مکه و مدینه ،ایشان را از انجام مستحبات نگاه
منیداشت .چنان که اخوی معظم ایشان استاد ما آیة اهلل سید محمدرضا جالیل فرمودند ایشان به استحباب
سیصد و شصت طواف عمل یمرکد و به نیابت تعداد زیادی از علمای طائفه مه ،از زمان غیبت صغری
تا عصر حاضر ،طواف یمرکد.
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سپس به دمشق رفت و مشغول تحقیق در کتابخانة عظیم و کمنظیر دار الکتب

الظاهریه شد که از حیث اشتمال بر نسخ خطی بسیار کهن ،از کتابخانههای خطی
مهم دنیاست.
ایشان ،در سال  1351از سوی مرجع بزرگ شیعیان ،آیت اهلل خویی رضوان اهلل
علیه ،و به نمایندگی از ایشان به قطر رفت و در دوحه ساکن شد .مرحوم استاد
جاللی ،وجود خود را در قطر آن روزگار ،که در آن ،کتاب و کتابخانه و مدرسه
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خواست تا از این وظیفه کناره گیرد .با توجه به اوضاع نابسامان عراق در آن روزگار،
به نجف بازنگشت ،بلکه به قم مهاجرت کرد و به فعالیت علمی خود ادامه داد و
در محضر مرحوم آیت اهلل حاج شیخ مرتضی حائری نیز شرکت کرد.
بعد به قاهره سفر کرد و با شخصیتهای علمی قاهره دیدار کرد و از کتابخانههای
آنجا بهرههای فراوان برد .با علمای زیادی از اهل سنت ارتباط نزدیک داشت .کتاب
کتاب شیعی است که آنان منتشر کردهاند .بعد از آن به دعوت مسلمانان انگلستان
باز به آنجا سفر کرد .مدتی را در انگلستان گذراند و سپس راهی آمریکا شد.
چند نکته از منش و روش مرحوم جاللی
 .1هرچند استاد جاللی تا آخر عمر را در آمریکا ماند ،اما در این میان سفرهای
علمی

دیدار کرد .یادداشتهای بسیاری از مطالعات خود در

نسخ خطی

کتابخانههای مصر و یمن و فلسطین و سوریه و ایران و کشورهای مختلف اروپایی
و آسیایی فراهم آورد و با شخصیتهای علمی بسیاری ارتباط داشت .حجم انبوهی
از یادداشتهای ایشان همچنان تنظیم نشده و به انتشار نرسیده است.
 .2آنچنان که از فهرست آثار او پیداست ،اهتمام به میراث حدیثی ،اجازات و رجال
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بسیاری به نقاط مختلف جهان داشت و با مراکز علمی ،کتابخانهها و شخصیتهای

استاد سیدمحمدحسین جاللی نمونة عزم و همت

«دلیل القراءات» ایشان در دیوبند (مدرسة حنفیها) چاپ شده است و ظاهراً تنها

] [ Downloaded from safinahmagazine.ir on 2023-01-09

چندان مورد توجه نبود ،مفید نمیدانست .بدین روی ،از استاد خود ،آیت اهلل خویی

اسناد داشت .هنج البالغة از متون مورد توجه او بود و کاری که در حوزۀ کتابشناسی
هنج البالغة و استناد آن کرده ،بسیار ارزشمند است .به صحیفه سجادیه نیز عنایت
داشت و شناسایی و کنکاش در منابع خطی و شناسایی میراث شیعی ،متن همیشگی

کار او بود .در زمینة کتابشناسی بجز «فهرس التراث» 1،در حاشیة الذریعة آقابزرگ
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طهرانی تحقیقی پرحجم سامان داد که منتشر نشده است .مرحوم استاد جاللی به
سادات در دنیا داشت ،اطالعات نسبی بسیاری را یادداشت کرد .شجرهنامههای کهن
را ثبت و ضبط میکرد و در سلسله انتشارات خویش منتشر میکرد.
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 .1فهرس الرتاث کتایب است از دانشور فقید سید محمد حسنی جالیل که عاملان شیعی را به تریتب قرن
(قرن یمک تا پانزدمه) ،و در هر قرن به تریتب سال وفات عاملان ،آهنا را فهرست رکده و ذیل نام هر کدام،
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برخی از مهمرتین کتاهبای آنان را با ذرک مشخصات چاپی و خطی یاد یمکند.

 .2ایشان نسبنامۀ خویش را مه به صورت چند تابلو درآورد و به فرزندان خود سپرد .نسبنامه ایشان از

این قرار است :سید محمدحسنی ابن السید محسن ابن السید یلع الحائری الکشمریی ابن السید قاسم شاه

(که تا ایشان مهه ساکن عراق وبدند) ابن أمحد بن محمد مری وزیر کشمریی (که وزیر راجه یلعشاه پادشاه
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ثبت شجرۀ سادات اهمیت میداد و در دیدارهایی که با بسیاری از خاندانهای

کشمری وبد) ابن أمحد (مهاجر به سکردو در هندوستان) بن مری حیدر شاه کشمریی ابن شاه مراد الثاین ابن
هندوستان مهاجرت رکد) ابن فخر الدین حسن (مشهور به سید مریزا) ابن شرف الدین محمد الثاین ابن

مشس الدین یلع الرابع ابن شرف الدین محمد األول ابن مشس الدین یلع الثالث (م 836 .ق .که به سزبوار
مهاجرت رکده) ابن عمید الدین عبد املطلب الثاین (م 656 .ق .آخرین نقیب بین العباس که در کتاب
العمةد ،در منتهای نسب مذکور است) ابن تاج الدین حسن النقیب (م 653 .ق .که فرزندش عمل الدین در

نقابت جانشینش شد) ابن مشس الدین یلع األول (م 602 .ق ).ابن عمید الدین محمد أیب جعفر ابن أیب نزار
عدنان (م 553 .ق .مدفون در حرم امریاملؤمننی 7در نجف) ابن أیب الفضل عبداهلل (م .بعد از  476ق ).بن
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شاه حسنی (م .بعد از  1103ق ).ابن شاه مراد األول ابن مریزا حسنی السزبواری (که از سزبوار به

 .3استاد جاللی ،چهل و چند سال عمر خود را در آمریکا گذراند .در بدو ورود به
آمریکا ،مدتی را در اوهایو و مدتی را نیز در ایندیانا گذراند و بعد برای همیشه به
شیکاگو در ایلینوی آمریکا رفت .به رغم سختیهای زندگی در غربت و دوری از
دوستان و خویشان ،از فعالیت علمی و پژوهشی و رسالت حوزوی خود هیچ
نکاست ،بلکه با عزم راسخی که در این سفر داشت ،به فعالیت خود جنبههای
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را بنیاد نهاد تا فعالیت پژوهشی و آموزشی خود را در آن متمرکز کند .این مرکز را،
نه به سبک معمول امروزه و با صرف هزینههای متعدد برای ساختمان و ساختار
عمر املختار بن مسمل األحول (ل از  )389ابن أیب یلع محمد (م .بعد از  353ق ).ابن محمد األشرت (م 350 .ق).

ابن عبید اهلل الثالث (م 290 .ق ).ابن أیب الحسن یلع األکرب ابن عبید اهلل الثاین ابن یلع الصالح (راوی از

که به نامش صالحآباد نامیهد یمشود) ابن عبید اهلل األعرج ( که مزارش در آستانۀ علویان ،ونقان استان
مسنان است) ابن حسنی األصغر (م 157 .ق .متولد و درگذشته در شهر مدینه) ابن اإلمام زین العابدین
یلع بن الحسنی بن یلع بن أیب طالب.:

خوردن ندارم .آمریکای امروز را بنینید که گوشت حالل مهه جا هست .در گذشته ،سایل یک بار،

پدرم یموتانست مسری طوالین تا شهر دیرتوید را طی کند که مسلمانان بیشرتی آنجا وبدند و از کیس که
ً
گوشت حالل داشت ،گوشت هتیه یمرکد و ما تقربیا سایل یک بار یموتانستمی گوشت بخورمی .لذا￩ ما ساهلا
با خوردن صییفجات و سزبیها روزگار گذراندمی.

عالوه بر سخیتهای زندگی در غربت ،سخیت زندگی در جامعۀ پرهزینۀ آمریکا مه وبد ،خاصه برای
ایشان که ملتزم وبد مه زندگی طلبگی داشته باشد و مه از وجوهات شرعی ،استفاده نکند.
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 .1یک بار بر سر سفره به دخرت خواهرم که لب به گوشت منیزد گفمت چرا گوشت منیخوری؟ گفت :من بر
ً
اصول گیاهخواری عمل منیکمن .بلکه من اصوال بدون گوشت بزرگ شدم و عادت به گوشت

استاد سیدمحمدحسین جاللی نمونة عزم و همت

امام رضا 7که از طوس به سوی مرو رفت و وفات او در ماشبذان ایالم وبد و مزار او آنجا در آبادیی است

] [ Downloaded from safinahmagazine.ir on 2023-01-09

مختلف داد و سخت تالش کرد1.وی پس از آنکه در شیکاگو مستقر شد ،مرکزی

اداری ،بل به سبک مشایخ خود ،با حد اقل امکانات شخصی و در کتابخانة شخصی
خودش برپا کرد و به آن عنوان ( The Open Schoolمدرسة آزاد) داد .این عنوان،
به خاطر تأکید ایشان بود بر دسترسی آسان و رایگان به آموزش ،که سنت عالمان
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اسالمی بود .مجالس درس ایشان ،هم حضوری بود ،هم با استفاده از هرگونه امکان
ارتباطی از قبیل ارسال کتاب و مکاتبه ،استفاده از تماسهای صوتی و در سالهای
 .4بیتوجهی او به وجوه پرهزینة مراکز علمی ،ناشی از نشو و نما در نجف و در
فضایی بود که فعالیت علمی و آموزشی ،سبک و شیوهای دیگر داشت و با حد اقل
زمینههای ارتباط استاد و شاگرد فراهم میشد؛ همچنان که او و دیگر شاگردان
استادش مرحوم عالمه شیخ آقابزرگ طهرانی ،در کتابخانة شخصی آن استاد بزرگ
جمع میشدند و بهره میگرفتند .و همچنان که پدر همسر استاد جاللی ،مرحوم

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

محقق سید عبدالعزیز طباطبائی نیز در کتابخانهاش در طبقة باالی خانهاش ،مشغول
به شاگردپروری و ارائة خدمات علمی و پژوهشی و راهاندازی و به ثمر رسانیدن
تحقیق و نشر کتابهای حلقهای از شاگردان و دوستان خود بود.
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اخیر استفاده از اینترنت.

ای کاش ،مجتمعهای بزرگی که امروزه برخی نهادهای پژوهشی ما را در طبقات
سیمانی و ستونهای آهنین و ساختار اداری عریض و طویل خود بلعیدهاند ،اندکی
را داشت و برپایی برخی کنگرهها و اجتماعات عظیم ،با توجهات و عنایات متعدد
مالی و پرسنلی ،یک مجلد از «الذریعة» و طبقات و یک مقاله از «اهل البیت فی املکتبة

العربیة»1را به میراث علمی ما میافزود .حتی دیدهایم برخی از کارهای ارزشمندی

« .1اهل البیت یف املکتبة العربیة» عنوان کتایب است از عالمه محقق کتابشناس مرحوم سید عبدالعزیز
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از ثمرات و بهرهوری آن حلقههای کوچک و فضاهای علمی سنتی و به ظاهر محقر

که در زمینة میراث شیعی ،در برخی از نهادهای بزرگ شکل گرفته ،باز در حاشیة
آن ساختارها و با یک همت و عزم شخصی – و نه در متن آن همه مؤسسه عریض
و طیل  -سامان گرفته است.
 .5از جمله سنّتهای علمی گذشتگان ما ،پاسخ مثبت به هر طالب علم در هر پایة
تحصیلی بود .یعنی چنانچه یک مبتدی ،از بزرگی که مراحل بسیاری از تحصیل و
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وقتی به او اختصاص دهد ،جواب ردّ نمیداد و گویا احساس وظیفه میکرد تا
زکات علمی را که دارد ،در هر پایه که باشد ،به هر طالبی که خداوند بر سر راه او
قرار داده است ،بپردازد.
ما این را در تراجم عالمان بزرگی مثل مرحوم شیخ مرتضی طالقانی و آیت اهلل
خویی و امثال ایشان رضوان اهلل علیهم اجمعین دیدهایم .شیوۀ مرحوم استاد جاللی
دروس عالی حوزه در فقه و حدیث و فلسفه و تاریخ ،و آموزش تحقیق و تتبع در
متون را ،بنا به اقتضای جلساتی که برپا میشده است ،همه را شامل میشد .در
سطوح باالتر ،روش ایشان در فارغ التحصیل کردن شاگردان در هر مقطع و هر
رشته ،ارائة یک پژوهش شایسته از سوی شاگردان بود .ایشان حتی برای کسانی که
«نصوص الدراسة فی احلوزة العلمیة» و آن را در برنامة آموزشی مدرسه قرار داده بود.

طباطبایی ،که در آن مشخصات کتاهبایی از اهل تسنن را که به صورت تک نگاشت به زبان عریب در

بارۀ اهل یبت ونشتهاندّ ،
اعم از چاپی یا خطی ،با وتضیح کوتاه یا مفصل ،بیان یمدارد .در این کتاب ،بیش

از  850کتاب معریف شهداند.
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دروس حوزی را آغاز میکردند ،مجموعهای جمع و تصنیف کرده بود با عنوان

استاد سیدمحمدحسین جاللی نمونة عزم و همت

نیز در این مدرسة آزاد همین بود؛ از آموزشهای ابتدایی به تازهمسلمانان گرفته تا
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تدریس را گذرانده ،درخواست درس میکرد ،اگر استاد در ساعات خود میتوانست

 .6از دیگر فعالیتهای ایشان ،انتشار برخی متون در آمریکا بود .آنچه را که در
حین بررسی منابع کهن و وارسی متون و کنکاش در کتابخانهها ،شایسته میدید تا
در دسترس محققان و اسالمپژوهان قرار گیرد ،از رسالههای کوچک خطی گرفته
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تا کتابهای حجیمتر ،همراه با مقدمهای در معرفی آن کتاب و نسخه ،در سلسلة
انتشارات مدرسة آزاد ،منتشر میکرد.
مالی نداشته است .شکل و شمایل کتابهای انتشارات  The Open Schoolهم گواه
آن است .ایشان آن رسائل خطی و کتابها را با مقدمهای که بر آنها مینگاشت
بعینه به تعداد محدودی در حدود پنجاه تا یکصد نسخه ،و با کمترین امکانات و با
هزینة شخصی چاپ میکرد .بعالوه با هزینة شخصی خویش ،آنها را به ادارۀ پست
میسپرد و برای آدرسهایی از کتابخانهها ،مراکز پژوهشی و محققانی که در آمریکا
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و اروپا و آسیا و خاورمیانه و آفریقا  -یعنی در تمام ربع مسکون میشناخت و
گمان میبرد این آثار به کار آنان بیاید  -بیهیچ چشمداشتی پست میکرد .وی امید
داشت که هرچند کیفیت چاپ پایین است ،اما اگر پخش شود ،از بین نرفته و در
آینده به وجه بهتری منتشر خواهند شد.
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علوّ همت ایشان وقتی معلوم میشد که بدانیم این حجم از کار ،هیچ پشتیبانی

1

 .7این چنین تعهّدی که سالهای سال بدان پایبند بود ،ولع او را برای محفوظ ماندن

 .1مهچنان که کتایب را که در شرح حال استادش مرحوم عالمه شیخ آقابزرگ طهراین رمحة اهلل علیه ونشته
وبد ،به دلیل کمبود امکانات به صورت دستخط خود چاپ رکد و وقیت به دست جناب آقای اهبری

سلمه اهلل مدیر محرتم سابق کتابخانه مجلس در هتران رسید ،آن را به شکل مطلوب و با تریاژ باال از سوی

انتشارات کتابخانه مجلس منتشر رکدند.
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آن رسائل و کتابهای خطی و انتشار آنها برای شناساندن میراث اسالمی نشان میداد.

همّت و عزم او برای ارائة سخنرانیهایی دربارۀ شناخت جوهر تشیع در سمینارهای
علمی متعدد در آمریکا و چند بار در اروپا و چین و روسیه ،نشانة یک تعهد دینی
و احساس وظیفة انسانی بود که در درون او به قوت شکل گرفته بود .این تعهد،
خود را گاه در رفتار اجتماعی نیز نشان میداد که جدای از فعالیتهای علمی و
تحقیق و خواندن و نوشتن ،به جامعة اقلیت شیعی آمریکا توجه نشان میداد و
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فعالیتهای اجتماعی از قبیل اقامة عزای محرم در دستههایی که برای آنها
تیشِرتهای سیاه یکدست ،با احادیثی که به زبان انگلیسی بر آنها نوشته بود فراهم
میکرد تا مورد توجّه قرار گیرند .از خدمات اجتماعی او ،اهتمام برای تهیة قبرستان
در آرلینگتون برای شیعیان بود که بنا به وصیتی که کرده بود ،پیکر خود او نیز در
آنجا به خاک سپرده شد.
استاد جاللی ،در یازدهم نوامبر  ،2020پنجم ربیع اآلخر  1442قمری ،بعد از یک
هفته بیماری ،در حالی که فرزندان و شاگردان و دوستدارانش بر او حلقه زده بودند،
در خانة خود در شیکاگو از دنیا رفت .رمحة اهلل و رضوانه علیه.

1

آثار استاد جاللی

 .1با انتشار خرب ارتحال استاد جالیل ،بسیاری از شخصیتهای علمی حوزوی و دانشگاهی ،با اظهار
اندوه از فقدان ایشان ،پیامهای تسلیت خویش را منتشر رکدند و برخی شعرا ،ماده تاریخ وفات ایشان را
در ابیایت سرودند.
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 .1دراسة حول القرآن الکرمی
 .3مسند هنج البالغة
 .5دراسة حول األصول األربعمائة

 .2دراسة حول هنج البالغة
 .4دراسة حول الصحیفة السجادیة
 .6إجازة احلدیث

استاد سیدمحمدحسین جاللی نمونة عزم و همت

و سر انجام ...
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اقدام به فراهم کردن کالسهایی برای کودکان و نوجوانان آنان نمود .حتی برخی

 .8کشف احلجب عن أسانید الکتب
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از علمای شیعه:
 .1شیخ آقابزرگ طهرانی

] [ Downloaded from safinahmagazine.ir on 2023-01-09

اجازات روایی استاد جاللی:
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 .7البدیعة فی تلخیص الذریعة
 .9االکتفاء فیما روی فی أصحاب الکساء
 .10تلخیص الذهب من لسان العرب البن منظور ( 3جلد)
 .12شرح األربعنی النبویة
 .11درایة احلدیث
 .14فهرس الرتاث ( 2جلد)
 .13غایة األمانی فی حیاة شیخنا الطهرانی
 .16هتذیب املبانی األصولیة
 .15لباب النقول فی موافقات جامع األصول
 .18مزارات أهل البیت واترخیها
 .17شرح الزایرة اجلامعة الصغریة
 .20معجم األحادیث
 .19غایة اآلمال فی طبقات الرجال
 .21موارد االعتبار فی سریة النبی املختار وآله األطهار
 .23نصوص اإلجازات
 .22أوضح البیان فی تفسری القرآن
 .25التحریف والتصحیف
 .24الفوائد املنتقاة
 .27املؤتلف من أحادیث السلف
 .26الصیانة
 .29صورة من احلیاة فی سبیل اهلل
 .28احملاکمات بنی التعلیقات
 .30املستدرك (شامل استدراک بر مهة مؤلفات خود ایشان)
 .32أحادیث دینیة
 .31مسند اإلمام موسی بن جعفر (حتقیق)
 .34مصادر احلدیث عند الشیعة اإلمامیة
 .33أحکام النساء
 .36التحف فی نوادر خمطوطات النجف
 .35ضوء املشکاة فی سلسلة الرواة
 .37الصالة علی مذهب أهل البیت .38 :سلسلة الرواة لإلجازات واألثبات
 .40اإلجازة العزیزة
 .39ضیاء الزیت فی قراءة أهل البیت
 .42أجوبة املسائل الدینیة
 .41اجلوهر الفرید فی مهام األسانید
 .44فهرس الرجال فی موجز األحوال
 .43جواهر الآللی فی سلسلة آل اجلاللی

 .2سید محسن جاللی (پدر استاد جاللی)
 .3سید محمدمهدی کاظمی خوانساری
 .4سید محمدصادق بحرالعلوم
 .5شیخ محمدرضا طبسی
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 .6سید حسن بجنوردی
 .8سید محمدرضا گلپایگانی
 .9سید شهاب الدین مرعشی نجفی
 .10سید محسن حکیم
 .11سید هبة الدین شهرستانی
 .12شیخ محمدرضا بن محمدتقی اصفهانی حائری
 .14شیخ یوسف خراسانی حائری
 .15دکتر حسین علی محفوظ

1

از علمای زیدیه:
 .1السید مجد الدین المؤیدی الحسنی الصعدی الضحیانی
از علمای اهل سنت:
 .1الشیخ حمدی العبیدی األعظمی البغدادی الحنفی
 .2الشیخ أمجد الزهاوی الکردی البغدادی الحنفی
 .1این اجازه مدبجه است .یعین هر دو طرف اجازه مجیزند و مجاز.
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 .2الشیخ حمود المؤید الحسنی الصنعانی

استاد سیدمحمدحسین جاللی نمونة عزم و همت

 .13سید محمدطاهر موسوی بالدی بحرانی
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 .7شیخ محمدصالح حائری مازندرانی

 .3السید علوی بن عباس المالکی المکی (مدرس در مسجد الحرام)
 .4الشیخ محمد بهجة الدمشقی (معروف به بیطار)
 .5الشیخ محمد یاسین الفادانی األندونیسی المکی
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 .6السید عبداهلل بن محمد بن صدیق الغماری (از بزرگان طنجه در مراکش)
 .7السید إبراهیم بن عمر بن عقیل الحسینی الیمنی الشافعی
 .9الشیخ محمد بن أحمد القادری (ملقب به أخضر ،آخرین نقیب األشراف در
سوریه)
 .10الشیخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن الشاغوری
 .11الشیخ یوسف عرار الحسنی الدمشقی
 .12الشیخ محمد أمین سراج الحنفی االسطانبولی
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 .8الشیخ عبد الغنی الدقر الحسینی الدمشقی الشافعی
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استاد سیدمحمدحسین جاللی نمونة عزم و همت
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یادداشت محقق جاللی در مورد مسند امام کاظم7
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طبقات اعالم الشیعة شیخ آقا بزرگ تهرانی
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نامه محقق کتابشناس سیدعبدالعزیز طباطبایی به مرحوم استاد جاللی برای چاپ کتاب
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استاد سیدمحمدحسین جاللی نمونة عزم و همت
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اجازه روایت حدیث از عالمه شیخ آقا بزرگ تهرانی برای محقق جاللی
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گواهی اجتهاد مرحوم جاللی از آیت اهلل میرزا حسن بجنوردی
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