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فراموش نكرده بودن��د و در ايام ماه هاي مبارك 
رمضان و نيز محرم و صف��ر، به منبر مي رفتند و 
مردم را وعظ مي كردند. اي��ن خيلي مهم است. 
مرحوم آيت اهلل العظم��ي گلپايگاني)رضوان اهلل 
عليه( موقعي كه در مسجد حسين آباِد بازار قم 
اقامه جماعت مي كردند، بعض��ي وقت ها بعد از 
نماز، صحبت مي كردن��د، از روي كتاب حديث 
مي خواندند و حت��ي برخي مطل��ب تاريخي را 
براي مردم بيان مي فرمودند. با اينكه مرجعيت 
عامه داشتند، اما تبليغ را فراموش نكرده بودند 
و اين به خودي خود، اثر خاصي داشت. مرحوم 
آيت اهلل العظم��ي عل��وي هم، اينچني��ن بودند. 
تواضع ايشان با طلبه ه��ا و حتي كساني كه تازه 
به حوزه علميه قم وارد شده بودند، بسيار جالب 
بود. ايشان بين محص��ان تازه وارد و كساني كه 
ساليان سال در حوزه بودند، در رفتار متواضعانه 
فرقي نمي گذاشتند، البت��ه همواره به بزرگان و 
استادان خود، احت��رام خاصي مي گذاشتند كه 
به طور طبيعي عادت اعام و يكي از عوامل مهم 
موفقيت آنان است. بحمداهلل تعالي ايشان هم، 
صاحب اين خصلت بزرگ بودند. هم به استادان 
و بزرگان ح��وزه احترام مي گذاشتن��د و هم به 
كساني كه تازه  وارد حوزه شده بودند و اين خيلي 
براي يك عالم مهم است، ي��ك عالم رباني بايد 
داراي چنين صفات ارزنده اي باشد. من موقعي 
كه شرح لمعه مي خواندم، مقدار زيادي از جلد 
اول شرح لمعه را نزد ايش��ان و در مسجد اعظم 
)بخش زير گنبد( خواندم. طاب زيادي در درس 
ايشان شركت مي كردند. بيان بسيار رسا، زيبا و 
دلنشيني داشتند و ل��ذا درس ايشان، خستگي 
نمي آورد. بعضي از استادان، از نظر علمي مراتب 
بااليي دارند، ولي بيان شان چندان قوي نيست 
و به خص��وص براي كساني كه ت��ازه وارد حوزه 
مي شوند، خسته كننده اس��ت، ولي ايشان بيان 

بسيار روان و همه فهمي داشتند و محصاني كه 
در درس شان شركت مي كردند، احساس تكلف 
و خستگي نداشتند. خاط��رم هست موقعي كه 
معمم شدم، مرحوم آيت اهلل العظمي گلپايگاني را 
به منزل مان در خيابان باجك، روبه روي مسجد 
رضوي دعوت كردم. جشن مختصري گرفتيم. 
شب عيد غدي��ر بود و خوشحال ب��ودم كه دارم 
معمم مي شوم. آيت اهلل گلپايگاني تشريف آوردند 
و من آيت اهلل علوي گرگاني را هم دعوت و خدمت 
آيت اهلل گلپايگاني عرض كردم: ايشان استاد من 
هستند و مرحوم آقاي گلپايگاني، بسيار از ايشان 
تقدير و تشكر كردند. مجل��س خصوصي بود و 
شايد 20ت��ن از فضا و علما شرك��ت داشتند و 
آيت اهلل گلپايگاني عمام��ه مرا گذاشتند. پس از 
آن من خدمت مرحوم آقاي علوي عرض كردم: 
اگر وقت داريد، م��ن در درس نهج الباغه شما 
شركت و از بيانات شما استف��اده كنم. ايشان با 
كمال مي��ل و انبساط خاط��ر، بزرگوارانه قبول 
كردند و نه نگفتند ك��ه مثًا، برايم مشكل است 
و درس هاي ديگ��ري دارم! در تواضع و فروتني، 

بسيار عجيب بودند!
 محل اين درس، كجا بود؟

در مدرسه خان كه وارد مي شديم، دست چپ، 
حج��ره اول. حجره اي بود كه مرح��وم آقاي آقا 
سيدمحمدحس��ن بروجردي، آق��ازاده مرحوم 
آيت اهلل العظمي بروج��ردي در اختيار چند تن 
از طاب گذاشته بودند و ما ب��ه آنجا مي رفتيم 
و مباحثه مي كرديم. اغل��ب در آن حجره درس 
مي خوانديم و با دوست��ان گعده علمي داشتيم. 
ايشان شب هاي پنج شنبه و بعد از نماز مغرب و 
عشاء به آنجا تشريف مي آوردند و براي ما، كلمات 
قصار نهج الباغه را ش��رح و تبيين مي فرمودند. 
اين ح��دوداً مربوط اس��ت به سال ه��اي 54 يا 
55. بله، بع��د از معمم شدن من ب��ود. در درس 

نهج الباغه ايشان، بنده تنه��ا نبودم و چند تن 
از دوستان ه��م بودند كه مي آمدن��د و استفاده 

مي كردند. 
 مي توانيد به نام برخي از آنها اش�اره 

كنيد؟
نام تمامي شركت كنندگان را ب��ه خاطر ندارم. 
بعضي هاي شان شهيد شدند. از آنها كه هستند، 
آقايي بود به ن��ام آقاسيدمحمد رضوي كه االن 
مسجد دارند و مشغول خدمتند. آقايي بود به نام 
آقاي حاج شيخ حسين احمدي كه تهراني بودند 
و شركت مي كردند. به نظرم آقاسيدمحمدعلي 
فقيه نيريزي ه��م بودند كه تص��ادف كردند و 
مرحوم شدن��د. ايشان در آنج��ا و روبه روي اين 
حجره، حجره داشتند و مي آمدن��د و در درش 
شركت مي كردند. آن موقع واقعاً براي ما خيلي 
مهم ب��ود كه شخصيت��ي مثل ايش��ان تشريف 
بياورند و ما نهج الباغه را از محضرشان استفاده 
كنيم. رحمت خدا بر آن بزرگ��وار باد. ايشان در 
تحصيل، تاش زيادي ك��رده بودند و همچنين 
در تدريس نيز جديت داشتند و هميشه هم به 
آقايان طاب، در اين باره سف��ارش مي كردند. 
اصًا يك قسمتي از درس ش��ان را به توصيه به 
طاب اختص��اص مي دادند. در اي��ن توصيه ها، 
هم مطالب اخاقي را بي��ان مي كردند و گاهي 
اوقات به مناسبت هايي كه پيش مي آمد، مطالب 
تاريخي را هم مورد توجه قرار مي دادند. در ايام 
شه��ادت معصومين)ع(، صحب��ت مي كردند و 
مثًا در ايام شهادت امام صادق)ع( نكات روايي 
و تاريخي اي را بي��ان مي كردند كه براي كساني 
كه شركت مي كردن��د و اكثراً ط��اب مبتدي 
بودند، بسيار مفيد بود. توصيه هاي اخاقي هم 
داشتند. خودشان هم از لح��اظ اخاقي، چهره 
برجسته اي بودند و تنها درس ايشان تأثيرگذار 
نبود و طلبه ها، نوعاً ايشان را دوست داشتند. آن 

 »جستارهايي در كارنامه علمي و اخالقي زنده ياد آيت اهلل العظمي سيدمحمدعلي علوي گرگاني«
در گفت وشنود با حجت االسالم والمسلمين محمدحسن صافي گلپايگاني

كردار او درس اخالق بود

چهره منبسط و فضايل اخاقي ايشان و لبخندي 
كه بر لب داشتند، جذابيت بسياري داشت. 

اش�اره كردي�د ب�ه اهتم�ام آيت اهلل 
علوي گرگاني به ام�ر تبليغ و وقتي كه 
براي آن مي گذاش�تند. آيا در اين باره 

خاطره اي هم داريد؟
مسلماً ايش��ان به مراتب باالي علم��ي و اجتهاد و 
در پي آن مرجعيت رسيده بودن��د و حوزه علميه 
هم، بسيار از مراتب علمي و معن��وي ايشان بهره 
برد، با اين همه به امر تبلي��غ، عاقه زيادي نشان 
مي دادند. در اوايل انقاب و سال1358 كه به حج 
مشرف شدم، ايشان به عن��وان روحاني كاروان، با 
حجاِج شم��ال آمده بودن��د و در شب هايي كه در 
منا اقامت داشتند، براي آنه��ا موعظه مي كردند. 
حاضر بودند تمام مشك��ات را به دوش بكشند و 
اموري از اي��ن قبيل را قبول كنند ت��ا براي تبليغ 
معارف ديني و هدايت مردم قدمي بردارند. ايشان 
مي توانستند بگوين��د: چرا من ب��روم و اين كار را 
انجام بده��م، ديگران هستند، ول��ي خوشبختانه 
اي��ن احساس مسئولي��ت را داشتن��د و به تربيت 
مردم اهميت مي دادند. هم عالم، هم مدرس، هم 
واعظ و مبلّغ و هم معلم اخاق بودند. اينها خصال 
بسيار بزرگ و باارزشي هستن��د و طاب محترم 
حوزه هاي علمي��ه، بايد از اي��ن وضعيتي كه اين 
بزرگان داشتن��د، درس بگيرند و اين خصوصيات 
چون خاصيت آموزندگ��ي دارند، بايد مكرراً گفته 
شوند. بعضي ه��ا مي آيند و مي گوين��د: آقا! درس 
اخاق بگويي��د. مگر درس اخ��اق را بايد گفت؟ 
همين رفتار و ك��ردار علما و بزرگ��ان، به خودي 
خ��ود درس اخ��اق و تربيت كننده اس��ت. اينها 
مه��م و در خور توج��ه هستن��د. آيت اهلل العظمي 
صافي گلپايگاني)رض��وان اهلل علي��ه(، يك عكس 
تاريخي و جالب دارن��د. ايشان وقت��ي از كنار در 
منزل آيت اهلل العظمي بروج��ردي عبور مي كنند، 
ايستاده اند و دارند در را مي بوسند! يكي هم آمده 
و به  طور اتفاقي، از ايش��ان عكسي گرفته و پخش 
شده است. اين رفتار دليل بر چيست؟ دليل بر اين 
است كه اينها تا آخر عمر، به استادان خود احترام 
مي گذاشتند. درس اخاق اينهاس��ت، احترام به 
بزرگان و است��ادان. ما نديديم ك��ه در محضر اين 
بزرگ��واران، غيبتي بشود يا كس��ي جرئت داشته 
باشد تا حرف نامناسبي بزند! هر چه كه بود، بيان 
آيات و روايات الهي و مراع��ات نكات اخاقي بود. 
مجلس آيت اهلل علوي ه��م، مجلس ذكر، صحبت 
از تقوا و عل��م و روايات اهل بي��ت)ع(، عبرت  هاي 
تاريخي و مطال��ب علمي مرس��وم در حوزه هاي 
علميه بود. نكته مهمي كه طاب محترم بايد توجه 
داشته باشند، اين است كه بايد از آنات و دقايق عمر 
خودشان استفاده مي كردند. من مي توانم شهادت 
بدهم كه اين بزرگ��واران، نمي گذاشتند عمرشان 
به بطالت بگذرد يا مثًا بنشينند و درباره مطالب 
بيهوده اي كه فايده اي نداشته باشد، باهم صحبت 
كنند. سرمايه بزرگي كه خداوند متعال به انسان 
داده، عمر است. شايد بزرگ ترين سرمايه اي است 
كه مي توانيم از آن استف��اده كنيم. نمي گذاشتند 
كه عمرشان، در راهي غير از راه خدا صرف بشود. 
هميشه به ياد خ��دا بودند و مردم را ب��ه ياد خدا 
مي انداختند. مطالعه مي كردن��د. همان گونه كه 
فرموده اند يا عالم باش يا متعل��ِم بر سبيل نجات. 
بحم��داهلل تعالي، اين شخصيت ه��ا چنين حالتي 
داشتند و م��ردم را ارشاد مي كردن��د. اين وظيفه 
بزرگي است كه روحانيت بر عه��ده دارد و ما بايد 
از اخاق اي��ن بزرگان استفاده كني��م و سرمشق 
بگيريم و اينه��ا براي ما الگو باشن��د. به هر حال و 
باالخره، بايد تسليم امر خدا بود و هر كسي اجلي 
دارد. اين  طور نيست كه ما هميشه زنده و در اين 
دنيا باشيم. خداوند به پيامبر اكرم)ص( مي فرمايد: 
ُتوَن«)زمر/30( چند سالي كه  ِيّ »إِنََّك َمِيّت َوإِنَُّهم َمّ
اين بزرگواران در قيد حي��ات هستند، بايد سعي 
كنيم از آنان علم و معرفت و اخاق بياموزيم؛ اينكه 
دريابيم كه نهايتاً بايد عم��ر را چگونه بگذرانيم و 
رهسپار عالم ديگر بشويم. همه ما رفتني هستيم، 
مهم اي��ن است ك��ه بدانيم تا از اي��ن فرصت عمر 
چگونه بايد استفاده كنيم. مرحوم آيت اهلل العظمي 
صافي گلپايگاني مي فرمودند: »طوري زندگي كنيد 
كه در آينده وقتي به سوابق خودتان نگاه مي كنيد، 

خوشحال باشيد و از آن سواب��ق پشيمان نشويد. 
االن از اين فرصتي كه خداوند به شما داده، در راه 
خدا استفاده كنيد...«. ايش��ان هر كسي را هم، به 
فراخور حال خودش نصيحت مي كردند. في المثل 
يك كسي مسئول بود و ب��ا مردم سر و كار داشت. 
مي فرمودند: با مردم اين گونه رفتار كنيد، اخاق 
خوب داشته باشيد، به محروم��ان كمك كنيد و 
مواظب آنها باشي��د و از اين فرصت��ي كه خداوند 
متعال به شما داده، درست استفاده كنيد. عمر كه 
مي گذرد و ان شاءاهلل ما بايد بتوانيم تا آن را در راه 
خدا مصرف و خلق خدا، يعني عباداهلل را از خودمان 

راضي كنيم. 
در دوره اي مح�ل اقام�ت آي�ت اهلل 
علوي گرگاني در براب�ر منزل آيت اهلل 
گلپايگان�ي بود. خ�ود ايش�ان هم به 
آقاي گلپايگاني ارادت زيادي داشتند 
از جنبه فت�وا و مهم ت�ر از آن احتياط 
در فتوا نيز به ايش�ان بس�يار ش�بيه 
بودند. گذش�ته از اين همه، به آيت اهلل 
صافي گلپايگان�ي ه�م ارادت فراواني 
داش�تند. از ش�باهت هاي آي�ت اهلل 
علوي به اين بزرگان، به مواردي اشاره 

كنيد؟
خ��دا رحم��ت كن��د مرح��وم آيت اهلل العظمي 
گلپايگاني را در مسائل فقهي و فتوا خيلي احتياط 
مي كردند. يادم است كه آيت اهلل العظمي صافي 
در كنگره آيت اهلل گلپايگاني كه صحبت كردند، 
فرمودند: ما نتوانستيم يك فتواي خاف مشهور 
از ايشان پيدا كنيم!... ايشان اين صفت احتياط را 

به طور طبيعي به اطرافيان منتقل مي كردند. 
 آيت اهلل علوي هم در اين زمينه محتاط 
بودند و فتاوي غيرمشهور نداشتند... 

بله، من يادم است كه منزل شما و منزل جدمان 
مرح��وم آي��ت اهلل گلپايگاني)رحم��ه اهلل عليه( 
روبه روي هم بود، البت��ه در آن موقع، من خيلي 
كوچك بودم و جزئيات رف��ت و آمدهاي اين دو 
بزرگوار يادم نيست، ول��ي مسلماً چون همسايه 
بودند، رف��ت و آمد و م��راوده داشتند. خودشان 
مي فرمودند: در درس مرحوم آيت اهلل گلپايگاني 

شركت مي كردند... 
خودشان مي گفتند: پس از درگذشت 
پدرم مرح�وم آقاي حاج سيدس�جاد 
علوي كه براي تشكر خدمت آيت اهلل 
گلپايگاني رس�يدم، فرمودن�د: مبادا 
به گرگان برگرديد، ش�ما در حوزه قم 

بمانيد و به كار خودتان ادامه دهيد... 
مرحوم آيت اهلل العظمي صافي از مرحوم آيت اهلل 
سجاد علوي، پ��در بزرگوار آق��اي علوي خيلي 
تعري��ف و خيلي زي��اد از ايشان ي��اد مي كردند. 
احتماالً ارتباط خاصي با ايشان داشتند و هميشه 

ذكر خيرشان وجود داشت. 
 يكي از نكات ديگري كه آيت اهلل علوي 
مي گفتن�د، اين ب�ود كه قب�ل از آغاز 
مرجعي�ت كه رس�اله خ�ود را تدوين 
و آم�اده ك�رده بودن�د، آن را خدمت 
آي�ت اهلل گلپايگاني مي دهن�د و نظر 
مساعد ايشان را نيز دريافت مي كنند. 
از سوي ديگر برخي تحليلگران سيره 
آقاي علوي، گفته و نوشته اند كه رفتار 
ايش�ان در دوره مرجعيت، ب�ه لحاظ 
پايبندي ب�ه س�نت ها و آداب ديرين، 
ادامه سيره و منش آيت اهلل گلپايگاني 
بود. مجموع�ه قرائن نش�ان مي دهد 
ايش�ان به مرحوم گلپايگاني عالقه و 

ارادت خاصي داشتند... 
البته نسبت به آيت اهلل العظم��ي گلپايگاني، تقريباً 
كليت حوزه اين  طور بود و همه بزرگان آن، به ايشان 
ارادت داشتند. ايشان براي حفظ و شكوفايي حوزه 
قم، خيلي زحمت كشيدند. بع��د از رحلت مرحوم 
آيت اهلل العظمي بروجردي كه نهضت اسامي پيش 
آمد و بعد تبعيد مرحوم امام خميني، وضعيت حوزه 
شكل خاصي به خود گرفته بود. در آن موقع كسي 
كه تمام تاش خود را به حفظ حوزه معطوف كرد، 
ايشان بود. موقعي بود ك��ه حكومت مي خواست از 
طلبه ها امتحان بگيرد و آنها را به سربازي بفرستد، 
خب كسي كه در برابر اينگونه رفتارها به طور جدي 
ايستادگي ك��رد، آقاي گلپايگاني ب��ود يا قضايايي 
مثل دست گذاشت��ن رژيم گذشت��ه روي اوقاف و 
اين برنامه ها، ايشان شديداً با اين برنامه ها مخالفت 
كردند يا تحريم كردن اجناس و كاالهايي كه زير نظر 
بهائي ها وارد يا توليد مي شد. از قضا در آن موقع، اين 
كار بسيار مشكل هم بود ي��ا مثًا در همان سال ها، 
در قم سينما ساختند كه حرمت و قداست شهر را 
از بين ببرند و ايشان در اعت��راض به آن، سخنراني 
بسيار تندي كردند يا مثاً در يكي از شهرها، به قرآن 
جسارت كرده بودند و ايشان سخنراني بسيار مهمي 
را ايراد كردند. وقتي كه مناهي اتفاق مي افتاد، خيلي 
ناراحت مي شدند و درب��اره آن حساسيت داشتند، 
البت��ه بايد گفت ك��ه مرحوم آي��ت اهلل گلپايگاني، 
مشاور بسيار دان��ا و توانايي مث��ل مرحوم آيت اهلل 
صافي داشتند كه يكي از نعمت ه��اي الهي اي بود 
كه خداوند به ايشان داده بود. ايشان در همه مسائل 
به آقاي گلپايگاني مشاوره مي دادند و اكثر قريب به 
اتفاق بيانيه ها و اطاعيه هاي ايشان را آقاي صافي 
نوشته بودند. به هر حال وجود اين خصائل در آيت اهلل 
گلپايگاني و آيت اهلل صافي، موجب شده بود نوع علما 
و مدرسين حوزه قم، از جمله مرحوم آقاي علوي به 

ايشان عاقه مند باشند.

آيت اهلل علوي در تحصيل، تالش زيادي 
كرده بودند و همچنين در تدريس نيز 
جديت داشتند و هميشه هم به طالب 
در اين باره سفارش مي كردند. همواره 
يك بخشي از درس ش�ان را به توصيه 
به طالب اختص�اص مي دادن�د. نكات 
روايي و تاريخي اي كه بيان مي كردند، 
براي حضار بسيار مفيد بود. توصيه هاي 
اخالقي هم داش�تند. خودش�ان هم از 
لحاظ اخالقي، چهره برجسته اي بودند 
و تنها درس ايش�ان تأثيرگ�ذار نبود و 
طلبه ها، نوعاً ايشان را دوست داشتند. 
آن چه�ره منبس�ط و لبخن�دي كه بر 
لب داش�تند، جذابيت بسياري داشت
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آيت اهلل العظم�ي صافي گلپايگان�ي، يك 
عكس تاريخي و جالب دارند. ايشان وقتي 
از كنار در منزل آيت اهلل العظمي بروجردي 
عبور مي كنند، ايس�تاده اند و دارند در را 
مي بوسند! يكي هم آمده و به طور اتفاقي، 
از ايشان عكسي گرفته و پخش شده است. 
اين رفتار دليل بر چيست؟ دليل بر اين است 
كه آنها تا آخر عمر، به استادان خود احترام 
مي گذاش�تند. درس اخ�الق اينهاس�ت، 
احترام به بزرگان و استادان. ما نديديم كه در 
محضر اين بزرگواران، غيبتي بشود يا كسي 
جرئت داشته باشد حرف نامناسبي بزند!

ني
گا

پاي
ي گل

صاف
ن 

س
دح

حم
ن م

مي
سل

الم
م و

سال
اال

ت 
حج

   
ني

رگا
ي گ

لو
ي ع

عل
مد

مح
يد

ي س
ظم

الع
هلل 

ت ا
ر آي

كنا
در 

 

  سيدحسين كشفي
درآمد:

مرجعيت زنده ياد آيت اهلل العظمي س�يدمحمدعلي 
علوي گرگان�ي از نيم�ه م�رداد1371 آغاز گش�ت و 
امس�ال- كه چند ماه از رحلت آن بزرگ مي گذرد- 
30 ساله ش�د. اين مناسبت، موس�مي مغتنم است 
ك�ه كارنامه علم�ي و عمل�ي آن فقيه فقي�د، مورد 
بازخواني و درس اندوزي قرار گيرد. در گفت وشنود 
پي آمده، حجت االسالم والمس�لمين محمدحس�ن 
صافي گلپايگان�ي فرزن�د زنده ي�اد آيت اهلل العظمي 
لط�ف اهلل صافي گلپايگان�ي ب�ه بازگويي پ�اره اي از 
يادمان هاي خويش از سيره آيت اهلل علوي پرداخته 
است. از تاريخ پژوه گرامي، حجت االسالم والمسلمين 
ناصرالدي�ن انصاري قم�ي ب�ه لحاظ حض�ور در اين 
مصاحبه سپاسگزاريم. اميد آنكه تاريخ پژوهان حوزه 
علميه قم و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

    
 جنابعالي از چ�ه مقطعي و چگونه ب�ا زنده ياد 
آيت اهلل العظمي سيدمحمدعلي علوي گرگاني 
آش�نا ش�ديد؟ عالوه بر اين از روابط ايشان با 
زنده ي�ادان آيت اهلل العظم�ي س�يدمحمدرضا 
لط�ف اهلل  آيت اهلل العظم�ي  و  گلپايگان�ي 
صافي گلپايگان�ي چه نكات�ي را در خ�ور ذكر 

مي بينيد؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. درباره مرح��وم آيت اهلل العظمي 
آقاي علوي گرگاني)رض��وان اهلل عليه( مطال��ب مهمي را 
بزرگان حوزه بيان فرموده اند و بنده كوچك تر از آن هستم 
كه بخواهم درباره مقامات علمي، معنوي، سجاياي اخاقي 
و به ويژه تواضع ايشان، عرضي داشته باشم، اما با توجه به 
اينكه آن بزرگوار ِدين بزرگي به گردن م��ا و حوزه علميه 
قم دارند، در حدي كه در ت��وان و مقدوِر زبان الكنم است، 

عرايضي را تقديم می كنم. 
آي��ت اهلل علوي گرگان��ي، نمون��ه مكارم اخاق��ي، خصال 
برجسته رفتاري و خصوصاً تواضع بودند. ُخلقياتي كه جد 
بزرگوارشان حض��رت رسول)ص( درب��اره آن فرموده اند: 
َم َمك��اِرَم االَخاِق«، ايش��ان حقيقتاً از  »اِنََّما بُِعث��ُت اُلتَِمّ
اين ويژگي هاي اخاقي و م��رام پسنديده اي كه حضرات 
معصومين)ع( از شيعيان شان توقع دارند، برخوردار بودند و 
از امثال ايشان، جز اين هم انتظاري نيست. شخصيت هايي 
كه همه عمر خود را در راه خدا و براي ترويج معارف دين و 
ارشاد مردم صرف كرده اند، اول خودشان بايد نمونه اخاق 
باشن��د. همان  طور كه ام��ام صادق)ع( فرمودن��د: »كونوا 
َدعاَه الّناس بَِغير اَلِسَنِتكم«. اي��ن خيلي مهم است كه اگر 
مي خواهيد مردم را به راه راس��ت دعوت و آنها را هدايت و 
با مكتب نوراني اهل بيت)ع( آشنا كنيد، با اخاق خودتان 
دعوت شان كنيد. اين وظيفه همه روحانيون و كساني است 
كه مي گويند م��ا شيعه اهل بي��ت)ع( و اميرالمؤمنين)ع( 
هستيم. بي شك اين بزرگوار، داراي چنين سيره اخاقي اي 
بودند كه موجب شده ب��ود محبوب م��ردم باشند، اعم از 
حوزويان، اهالي شهر مق��دس قم و ني��ز اهالي شهرهاي 
ديگر. يك��ي از خصوصياتي ك��ه ايشان داشتن��د، اين بود 
كه با وجود بهره من��دي از مقامات ب��االي علمي، تبليغ را 


