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 حضرت هباءاهلل: 
 ( 19بند  –)كتاب اقدس "   ئف واأللواحآا هنيتم عنه يف الّصحء اجتنبوا عمّ آالغيبة واالفت  قد حّرم عليكم القتل والّزان ثّ "  - 1
 
ء هذا ما آخرى عودوا بضعف اجلز ة مسّلمة إىل بيت العدل وهي تسعة مثاقيل من الّذهب وإن عادا مرّة أكم هللا لكّل زان وزانية ديّ ح قد"  - 2

 (49بند  –)كتاب اقدس  "  حكم به مالك األمساء يف األوىل ويف األخرى قّدر هلما عذاب مهني
 
  " سؤال : از جزای زانی و زانيه. - 3

انچه در مثقال الی آخر دو مقدار جزای سابق و مثقال نوزده خنود است چن 3٦مثقال اثلث  1٨مثقال اثنی  9جواب : دفعه اولی 
 ( 23)رساله سؤال و جواب، بيان انزل شده "  

 
  " سؤال : از حّد زان و لواط و سارق و مقادير آن. - 4

  (49)رساله سؤال و جواب، جواب : تعيني مقادير حد به بيت العدل راجع است "  
 
 ( 299ص  احکام و حدود نهگنجي)   " نيست و نبوده حقّ  از او شود ظاهر شهوت و خباثت آاثر او از نفسی هر"  - 5
 
 أيمرکم ما هذا اهلوی رجس عن العامل خلقتم لتطهري قد اتللّ .  املقبلني معشر اي أن اجتنبوا واخليانة والّلواط الّزان عليکم حّرم قد"  – 6

 الّنواة کلّ  بذلک يشهد مّن  ليس الّشيطان إنّه به عمل ما ويرتکب الّرمحن إلی ينسب نفسه من.  العارفني من أنتم إن الوری به مولی
  " األمني الّصادق الّلسان الّناطق هذا ورائها وعن واألمثار األشجار وکلّ  واحلصاة

 (احلياة البهائية 90و ص  خلق و امر 2 ج513-4 ص در تفاوت دو اب و احکام و حدود گنجينه 23٨-9 ص)
 
 

 
 حضرت عبدالبهاء: 

  " است العدل بيت به راجع حکمش ُمصنه و ُمصن زانی و اّما ُمحَْصن نه دارد ُمحَْصن بغرير  تعّلق اين  زان مسأله اّما"  - 1
 (301احکام ص  و حدود گنجينه) 
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 مرتکب شخص که نيايد حصر حبدّ  که مذکور عقاب و عتاب زجر و بقدری فحشاء مسأله در اهلّيه الواح در زان مسأله اّما"  - 2
 خسران بيان کلمات بعضی در حّتی.  مرذول عموم بشر نزد در و مذموم ايران نزد در و ودمرد و مطرود احدّيت از درگاهر فحشاء

 ابدا   زانی به دنيا مجيع در اآلن زيرا حکومت نه صادر امری چنني سياسی و حکومتی قصاص در ولی ابدی است ُمرومّيت و مبني
 تشهري ُمض و گردد رسوای عاملَ  و رذيل ات آنست جبهت جزاء اين. نگردد عاملَ  رسوای ، هلذا ُمکوم منايد منی و ننموده تعّرض
 ابيد واحد آن در شهود اربعه زيرا نگردد اثبت زان ابدا   قرآن نصّ  به که منائيد مالحظه . است عقوبت اعظم رسوائی اين و است

 اَل  بقرآن داد؟ بزان امهّيت عدم اندک نسبت ميتوان آاي.  نگردد اثبت زان ابقرار هلذا جز.  بدهند جهت هر از اتمّ  متّکن به شهادت
 (371، ص 3تيب حضرت عبدالبهاء، جلد ا)مك "  ْنَصافر ْلر ا ْهلَ أَ  ايَ  نرصحْفواَفأْ .  َواللّ 

 
 

 
  بیت العدل: 

" کلمه زان در لغت شامل زانی ُمصن و غري ُمصن هر دو می ابشد ، يعنی هم به روابط جنسی بني يک فرد متأّهل اب کسی   - 1
ای را که مجال اقدس اهبی ه مهسر او نيست و هم به طور کّلی به روابط جنسی خارج از ُمدوده ازدواج اطالق می شود . جرميهک

( . تعيني جمازات مربوط به ساير ختّلفات 77اند برای مرد و زن غري ُمصن است که مرتکب زان شوند )ايدداشت مشاره مقّرر فرموده
 ( 3٦شرح  –)كتاب اقدس ف به تصميم بيت العدل اعظم ُمّول شده است "  جنسی ، من مجله زانی به عن

 
( . طبق 3٦" زان به طور کّلی به روابط انمشروع جنسی بني افراد ، اعّم از متأّهل اي جمّرد ، اطالق می شود )ايدداشت مشاره  - 2

صن ، يعنی جمّرد نه متأّهل . سپس می فرمايند : اّما بيان حضرت عبدالبهاء جزای مصرّح در آيه فوق تعّلق به غري ُمصن دارد نه ُم
( . در يکی از الواح مبارکه حضرت عبدالبهاء 49زانی ُمصن و ُمصنه حکمش راجع به بيت العدل است )سؤال و جواب فقره 

ء از درگاه به عواقب سوء روحانی و اجتماعی جتاوز از موازين عّفت و عصمت اشاره منوده و می فرمايند : شخص مرتکب فحشا
احدّيت مطرود و مردود . در صورتی که جرم اثبت و مرتکب ُمکوم به پرداخت جرميه شود ، به فرموده حضرت عبدالبهاء اين جزا 
به جهت آن است ات رذيل و رسوای عامل گردد و ُمض تشهري است و اين رسوائی اعظم عقوبت است . مراد از بيت العدل مذکور 

  العدل ُملی است که در حال حاضر به ُمفل روحانی ُمّلی شهرت دارد " در اين آيه ظاهرا  بيت 
 ( 77شرح  –)كتاب اقدس 

 

 


