
 :سعیدی حجت الاسلام

 مفاسد و بی حجابی ناشی از لقمه حرام است

سعیدی استاد حوزه و دانشگاه در شب سوم محرم در حسینیه ثارالله در ادامه تببین سبک  الاسلامحجت وابط عمومی هیئت کربلا ، به گزارش ر

اگر بخواهیم زندگی ما به سبک زندگی ائمه به ویژه امام حسین)ع( باشد باید به رهنمودهای آن  :زندگی از دیدگاه ائمه اطهار اظهار داشت

 :وی تصریح کرد.حضرتدر زندگی عینیت ببخشیم

 ویمما اندازه جسممان در مادیات استفاده می کنیم هر گاه گرسنه ش با وجود اینکه ما مسلمانیم لیکن انسانی که قرآن می گوید نیستیم متاسفانه

م و م که اگر به آن بپردازیریم در حالی که ما استعدادهایی داغذا می خوریدم، تشنه شویم آب می نوشیم و نیاز غریضی خود را برآورده می سازی

تافت آیت الله بهاءالدینی زمانی که آیت الله اراکی به لقاءالله ش :سعیدی افزود.شکوفا کنیم معرفت پیدا می کنیم و زندگی ما دگرگون می شود

وی در ادامه با اشاره به اینکه پیامبر .که اگر در پی آن باشیم شکوفا می شود روح او را دید که به آسمان ها می رفت این استعداد در ما هم هست

ا تقوا آن ر با ازدواج نصف دین کامل می شود و جوانان برای تکمیل بقیه دین خود بکوشند و با »)ص( بر ازدواج جوانان تاکید کردند و فرمودند

حجا .«بدترین امت من مجردها هستند و مجردها برادران شیطانند » از طرفی برای کسی که ازدواج نمی کند تهدیدی کردند که «کامل کنند

تی سخسعیدی افزود: در غرب خانواده وجود ندارد متاسفانه این را از ما هم دارند می گیرند برخی جوانان فکر می کنند ازدواج مایه به  الاسلام

وی خاطر نشان کرد: هیچ بنایی در نزد خداوند بهتر از بنای ازدواج نیست ازدواج سنت پیامبر )ص( است و هر کس از آن .افتادن آن ها می شود

یر ن غمهریه های سنگین هم وجود دارد مهریه سنگی این استاد و خطیب توانا بیان کرد: در ازدواج انحرافاتی مانند.سرپیچی کند از پیامبر نیست

وی با اشاره به آمار بالای طلاق در کشور ابراز .کنند می تعیین سنگین  دخترشان ندادن طلاق و  مهریه را به بهانه خوشبختی دختران شرعی است

اثر لقمه وی اذعان داشت: مفاسد و بی حجابی های خیابانی در .داشت: در رفسنجان نیز آمار طلاق بالاست و برازنده این شهر دارالمومنین نیست

آیت الله سعیدی تاکید کرد: جوانان باید .حرام است کسانی که نشان از امام حسین)ع( در زندگیشان وجود ندارد روی به این کارها می آورند

گی دزندگی حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( را الگوی خود قرار دهند و به بهانه نداشتن تفاهم اخلاقی روی به طلاق و جدایی نیاورند در زن

 خدا وعرش خداست نزد در منفور های حلال از طلاق  وی اظها کرد:.آن دو بزرگوار هم انتقاد وجود داشت اما مسائل را با مشورت حل می کردند

برخی مردان تحمل ندارند و رو به تنبیه فیزیکی همسران خود می سعیدی ابراز داشت:  حجت الاسلام.افتد می لرزه به طلاق با

 .خدا هرگز اجازه چنین کاری نداده است تنبیه فیزکی همسر دور از اخلاق اسلامی است شتباه است وآورند این امری ا

 


