
 .شود مفاسد اجتماعی کم شودسازی است و سبب میازدواج دانشگاه انسان استاد حوزه علمیه قم گفت:

در جمع عزاداران حسینی در حسینیه ثارالله رفسنجان  49مهر  32به گزارش روابط عمومی هیئت کربلا آیت الله سید حسن سعیدی شامگاه پنج شنبه 

 پیرامون ازدواج و سبک زندگی حسینی اظهار داشت:

 ی است.مهمترین رهاورد مجالس عزای امام حسین)ع( شناخت آن حضرت و حاکم کردن این شناخت در زندگ

سال بازدهی خوبی خواهد داشت و آنگاه به همان مقامی که خداوند در  31یا  01کار گیری سبک زندگی امام حسین)ع( پس از وی بیان داشت: استمرار به

 خواهیم رسید. "انسان"قرآن فرمود

، حسن زاده هایی مانند آیت الله بهجتتصریح کرد: شخصیتسعیدی با اشاره به اینکه انسان به معنای واقعی کسی است که با نیروهای غیبی در تماس است 

 ها بودند.آملی و بهاءالدین از این قبیل انسان

سد و قدر به او مینشاند آنمان استاندارد باشد تاکید کرد: ما هر گونه که بخواهیم نباید رفتار کنیم کشاورزی که نهالی میوی با بیان اینکه باید رشد اندیشه

 نشیند تا ثمر دهد.پای او می

درس خواندن یا هر چیز دیگر آن را متوقف کند خاطر نشان  تواند به بهانهاستاد حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به اینکه ازدواج امری مهم است و کسی نمی

 کرد:

 سازی است.اج دانشگاه انساندانند در حالیکه از نظر اسلام ازدومروز جوانان ما هدف اصلی ازدواج را عمدتا غریضه جنسی میا

 دانند.برای برخی جوانان ظاهر و شکل و قیافه مهم است و به همین دلیل هدف اصلی ازدواجشان را غریضه میوی ابراز داشت: 

ها از جمله سنت ته بعضیسعیدی افزود: در گذشته والدین نقش اصلی در ازدواج فرزندان داشتند و امروز این نقش یا کمرنگ یا بیرنگ شده است البته در گذش

 وادار کردن دختر به ازدواج شخصی که او نمی خواست هم رسم بود که رسمی دور از اسلام بود.

قرآن سه عامل ازدواج، شب  و این هدف والایی برای ازدواج است دهدازدواج و انتخاب همسر به انسان آرامش می وی تصریح کرد:

 داند.و خانه را مایه سکون می

آرامش عاطفی هدف دیگر ازدواج است کسانی که آرایش خود را فقط برای همسرشان تاد و مدرس حوزه و دانشگاه بیان کرد: این اس

پوشند که جلب توجه رسند امروز بی بندوباری و بدحجابی در جامعه رواج یافته و افراد مانتوهای تنگ را میدارند به آرامش می

 ربایند.دان میکنند و اینگونه افراد دین را از مر

 توانم تصمیمهای غربی اظهار کرد: مد به این معناست که من نمیآیت الله سعیدی در ادامه با اشاره به ورود مدهای غربی و استفاده جوانان از سبک مدل

 کند.می ها باید دستور دهند آیا یک آلمانی از مدل یک ایرانی برای خود استفادهبگیرم لباسم چه شکلی داشته باشد غربی

 ترین نتایج ازدواج کم شدن مفاسد اجتماعی است.اندازد تصریح کرد: یکی از اساسیوی با بیان اینکه خداوند با ازدواج دو جوان مهرشان را به دل هم می

فکر ت های سنگینبینی ما خدایی شود برخلاف دستورات خدا نباید عمل کنیم برای ازدواج تعیین مهریهباید جهان وی متذکر شد:

 انحرافی است.

 


