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قبل از پرداختن به فرازي دیگر از مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسروي 
دعاي مکارم اخالق از دکتر زراعت و سایر همکاران بابت تدبیر جلسه مشترك اعضاء محترم هیئت رئیسه دو 

تواند بعضی از دانشگاه کاشان تقدیرو تشکرنموده؛ فرمودند:دانشگاه کاشان نه تنها میدانشگاه علوم پزشکی و
هاي کشور مطرح شودوادامه دادنند تواند در سطح دانشگاهمباحث را دفاع کندوارائه دهد  بلکه به عنوان الگو می

بسیار زیادي که دارند نمی  تا آنجا که من اطالع دارم هیئت رئیسه دانشگاه هاي دیگر معموالً به خاطر مشغله
خواهم بگویم وقت نمی گذارند اما به اندازه دانشگاه کاشان اینطوري نیستند که برنامه ها را با دقت پیگیري 

البته گاهی این تعاریف را بایدگفت نه از باب  -نمایند؛ الحمداهللا خدا را شاکرم که در جمع اساتیدي قراردارم
تنها از نظر اخالقی نسبت نه  -که  بعضی ازاین مطالب  واقعیت دارند باید گفت  تملق وچاپلوسی بلکه ازاین باب

به همدیگه خوب بوده ورفیق هستند بلکه باعث افتخار هست که در بین این سروران سه نفر استاد تمام 
 .جام دهیمحضوردارد. مسئول محترم دفتر نهاد فرمودندماانشااهللا بتوانیم در بین شما وظایفمان رابه خوبی ان

دکترخسروي به این فرازازدعاي مکارم اخالق که توسط امام سجاد ع  (ونیه رشد ال اشک فیها) بیان شده ؛ اشاره  
داشته که حضرت می فرمایند: من را به قصد و نیت ثواب و درستی وادار فرما که در آن شک نکنم   وفرمودنددر 

دگی کردن را به ما یاد می دهند و طبق فرموده این فراز نکاتی وجود داردو آن اینکه ادعیه ؛یک نوع سبک زن
یکی از اساتید  وقتی تحت یک دعائی از معصوم هستیم ویا یا به روایت و احادیث یک معصوم زیاد رجوع می 
کنیم یک مقدارخاصی تحت تربیت آن معصوم قرار می گیریم.درهر صورت بهترین مثال براي این فراز از 

که نیتش این نبود که به آن شجره نزدیک شود ولی ابلیس حضرت آدم را  دعا؛حضرت آدم علیه السالم است
 رسید یعنی جاودانه میشویدوسوسه کرد که اگر ازاین  شجره میل کنیدبه مقام خلد می

حجت االسالم دکتر خسروي در پایان به عنوان آخرین نکته فرمودند آنچه که متاسفانه در این چهل سال ضربه 
ده اي از این نظام خارج شوند گاهی از اوقات گزارش هاي خالف واقعی است که میرسدو زده و سبب شده که ع

انسان اگر در مسیر الهی قرار بگیرد و باخدا معامله کند که خدایا کاري که می خواهم انجام دهم نیتم وقصدم  
 والسالمالهی است  چون نیت الهی است نظرات دیگران نمی تواند تاثیري در تصمیمات او بگذارد 


