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گردد. آيات و روايات بسياري شود مجازات مياين رابطه در اسالم حرام است و فردي كه مرتكب اين عمل مي
ــي با هم ــاره ميبر حرمت رابطه جنس ــتي هم جنس تأكيد دارد. براي مثال آياتي كه به قوم لوط اش كند، زش

ــده نيز بر را يادآور مي  بازي مردان و عذاب الهي مربوط به آنجنس ــاره ش ــود. در آياتي كه به قوم رس اش ش
المي مجازات هم  ت. قانون مجازات اـس ده اـس ي زنان با يكديگر و عذاب الهي آن تأكيد ـش تي ارتباط جنـس زـش

  بازي براي مردان را مرگ و براي زنان را صد ضربه شالق اعالم نموده است.جنس

  گيرد. شرايط شكل ميج موقت چرا و با چه ازدوا . ٨

اي بسيار ساده  توانند به گونهداري ندارند و نمياز آنجا كه برخي زير فشار شديد غريزه جنسي، توان خويشتن
ها  بيني شده است. در اين ازدواج مسئوليتو آسان ازدواج كنند، در شريعت مقدس اسالم ازدواج موقت پيش

خود اعم از مسكن، خوراك و پوشاك را تأمين نمايد هرچند   حداقلي بوده و بر مرد الزم نيست مخارج همسر
هاي پدر و مادر همچون تأمين مخارج،  اگر حاصل ازدواج موقت تولد فرزندي باشد، زن و مرد تمام مسئوليت

  نگهداري، حفظ سالمت و تربيت او را به عهده دارند.

  . آثار سوء خودارضايي را نام ببريد. ٩

مدت يا ـضعف در هاي مغزي همچون ـضعف در حافظه كوتاهايجاد ـضعف در برخي از فعاليت.  ١آثار اين عمل: 
هاي جنســي مانند ضــعف لذت در ارتباطات جنســي پس از ازدواج و كم شــدن قدرت . بروز اختالل٢تمركز  
  هاي خواب. ايجاد برخي از اختالل٤. ضعف دستگاه عصبي و كنترل اعصاب ٣باروري 

  تي با جنس مخالف به اميد ازدواج پرهيز كرد؟ . چرا بايد از دوس١٠

شود. اگر او با شما ازدواج كند ممكن است پس از ازدواج  اين روابط مورد رضاي خدا نيست و گناه شمرده مي
اعتماد الزم را به يكديگر نداشته باشيد. اگر با شما ازدواج نكند، سبب سرخوردگي شما خواهد شد و شما  

ها دوستي و ارتباط با فردي به اين نتيجه رسيديد كه  كنيد تحقير شده ايد. اگر پس از مدتاحساس مي
صلحت شما نيست و اين رابطه را قطع كرديد دچار عذاب وجدان خواهيد شد. اگر در آينده  ازدواج با او به م 

كنيد  با فرد ديگري ازدواج كنيد؛ گاهي اوقات در زندگي شما مشكالتي ايجاد خواهد شد، معموال احساس مي
بوديد و همسر   ايد زيرا در گذشته قلب و ذهن خود را در اختيار ديگري قرار دادهبه همسرتان خيانت كرده

تر از آن است كه هر چندوقت يك بار شيفته يكي  آينده براي شما جذابيت الزم را نخواهد داشت؛ قلب لطيف 
كنيد به همسر آينده او نيز  گردد عشق اولين تكرار نخواهد شد. در صورتي كه او نيز ازدواج كند احساس مي

كنيد  ج با فردي خواستگارهاي متعدد خود را رد مي ايد. در تمامي آن ايامي كه به اميد ازدوا خيانت كرده
 كنيد. فرصت ازدواجي پاك را از خود سلب مي


