حجت الاسلام سعیدی  :نباید عمرمان را بیهوده مصرف کنیم
حجت الاسلام سعیدی در شب شام غریبان گفت :در انفاق ها دست و دلبازیم اما در مصرف عمرمان باید بخیل باشیم وآن را
بیهوده مصرف نکنیم
به گزارش روابط عمومی هیأت کربلا ،سید حسن سعیدی در شام غریبان اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت :در زیارت عاشورا 13مرتبه لعن و
بیست مرتبه سلام دارد و چند جمله دعا به عنوان درخواست نیز اشاره شده است.
وی بیان داشت :یکی از دعاها" اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد" است که می گوید « خدایا سبک زندگی ام سبک زندگی
محمد وآل محمد و مردنم بر همان سبک پیغمر و آل پیغمبر باشد».
وی ادامه داد :این روش زندگی های ما حتما باید تغییر کند تا رشد مطلوب و هدفی که خدا از خلقت ما داشته حاصل شود.
آ سعیدی تصریح کرد  :تغییر در ازدواج ها  ،زندگی  ،افراط و تفریط ،ارزش ها و ...باید صورت گیرد تا به تکامل واقعی
برسیم.
وی اسراف را یکی از مواردی خواند که کیفر دارد و نیز بیان کرد :گناه دو نوع است گناه کبیره و گناه صغیره  ،گناهان کبیره گناهانی است که
وعده آتش به آن داده شده که نگاه به نامحرم گناه است اما صغیره است.
وی گفت :اسراف از گناهان کبیره است که در قرآن اسراف کاران را اصحاب آتش عنوان کرده است.
این استاد توانا بیان کرد :قرآن رییس اسراف کاران را فرعون معرفی کرده است .
و وی خاطر نشان کرد :نعمتهای روی زمین به اندازه همه مردم نیست مردم باید صرفه جویی کنند تا اینکه نعمتهای روی
زمین به همه برسد نباید بگوییم هر طور خواستم می توانم مصرف کنم.
حجت الاسلام سعیدی ابراز داشت :امام صادق(ع) به آیه ای از قرآن در زمینه اسراف اشاره و بیان کردند« مومنین کسانی هستند که انفاق که
می کنند اسراف نمی کنند و بین کنسی ،دست خشکی ،بخل ،انفاق و اسراف راه میانه ای دارند.
وی تأکید کرد :ما در مصرف مال دست و دلبازیم وانفاق می کنیم باید در مصرف عمر بخیل باشیم و عمرمان را بیهوده
مصرف نکنیم.

