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ئیسه در جلسه ي هیئت ر کاشان دانشگاه رهبري دفترنهاد محترم مسئول خسروي دکتر والمسلمین االسالمت حج
 امام راز،ف این در گفت:از صحیفه سجادیه  الفخر) من اعصمنی و االخالق معالی لی وهب(فراز  به اشاره با دانشگاه

 مکارم نای به مباهات و فخر از و را اخالق برترین من بر ببخش خدایا که کنندمی طلب متعال خداوند از) ع( سجاد
  .باشم مباهات فخرو اهل بخواهم اینکه از بدار مصون را من آوردم دست به من که اخالقی

 است خششیبآن  لغت اهل و عرب کالم در هبه اینکه اول نکتۀ. دارد نکته چند ،فراز داشت: این بیان خسروي دکتر 
یافت در را عوضی یک که است این دنبال و به بخشدچیزي را می کسی گاهی. است اغراض و هاعوض از خالی که

  . "القاالخ معالی لی وهب که "فرمایند:می حضرت جهت همین به. هست بخشش به دنبال غرضی از این یا کند و
 و نداشتیم يامید ،بهشت به اگر :فرمایندمیدر روایتی ) ع(امیر حضرت که است این بعد ایشان در ادامه افزود: نکتۀ

رمایند: حضرت می ف. باشد اخالق مکارم دنبال به انسان که بود انسانیت شایستۀ بودیم،نمی خائف الهی عذاب از
  . شودمی خوشبختی و سعادت باعث که علت این به  باشد، اخالق مکارم دنبال باید انسان

 نکتۀ ارد،د وجود اخالقیبی نوعی به جهانی جامعۀ تا ما  جامعۀ از بردمی بشر که رنجی همۀ: در دکتر خسروي گفت
. داشتند هداش و گانرزمند که بود اوصافی اوصاف، بهتریناست.  اخالق بلند هايمرتبه یعنی "االخالق معالی" بعد:
 هاییویژگی از یکیویژگی  را بیان کردند،  13 شهدا و رزمندگان با رابطه در رهبري معظم مقام هايصحبتدر 
  . است شخصی هايخواسته و عواطف از بریدن دلکه همان   "اخالق معالی" داشتند که

 رکا واقعاً دارد انسان که هاییموقعیت و عواطف از بریدن اینحجت االسالم و المسلمین خسروي اظهار داشت: 
 جنونم در جزیره همت حاج وقتی :فرمودندمی قاسم حاج. است گمنامی ،هاویژگی این  از دیگر یکی. است سختی

  . است همت حاج این دانستندنمی ساعت چند تا رسید شهادت به
که  دارد ايهپشتوان و شده بیمه ما ایشان در پایان با اشاره به هفته دفاع مقدس و ایثارگري هاي شهدا گفت: کشور 
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