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 الزان
 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
 ( 19 الفقرة –قدس ألكتاب اال)"   ئف واأللواحآا هنيتم عنه يف الّصحء اجتنبوا عمّ آالغيبة واالفت  قد حّرم عليكم القتل والّزان ثّ "  - 1
 
ء هذا ما آأخرى عودوا بضعف اجلز ة مسّلمة إىل بيت العدل وهي تسعة مثاقيل من الّذهب وإن عادا مرّة كم هللا لكّل زان وزانية ديّ ح قد"  - 2

 (49 الفقرة –قدس ألكتاب اال) "  حكم به مالك األمساء يف األوىل ويف األخرى قّدر هلما عذاب مهني
 
 بشأن جزاء الّزاني والّزانية." سؤال :  - 3

ة وثالثني مثقاال، ثقاال، ويف املرّة الثّالثة ستّ يف املرّة األوىل يكون اجلزاء تسعة مثاقيل من الّذهب، ويف املرّة الثّانية مثانية عشر مجواب : 
 ( 23جواب، )رسالة سؤال و "  كما نّزل يف البيان.  وهكذا يضاعف اجلزاء يف كّل مرّة اتلية.  واملثقال يعادل تسعة عشر "خند"

 
 واط والّسرقة، ومقاديرها؟خبصوص حّد الّزان واللّ " سؤال :  - 4

  (49جواب، )رسالة سؤال و "  دود إىل بيت العدل.يرجع تعيني مقادير هذه احلجواب : 
 
 أيمرکم ما هذا اهلوی رجس عن العامل خلقتم لتطهري قد اتللّ . املقبلني معشر اي أن اجتنبوا واخليانة والّلواط الّزان عليکم حّرم قد"  – 5

 الّنواة کلّ  بذلک يشهد مّن  ليس لّشيطان إنّها 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 كتاب  - وخلق امر كتاب  - واحکام حدود گنجينه كتاب)
 

 
 

  بیت العدل: 
.  حمصزززنني غزززري كال زززا كزززان أو حمصزززنا أحزززد ا كزززان سزززواء زواج، يربطهمزززا ال وامزززرأة رجزززل بزززني يقزززع مجزززا  كزززلّ  يشزززمل الزززّزان"  - 1

 مزن وغريهزا للمحصزنني الّزان عقوبة أّما( 77 فقرة الّشرح انظر) فقط احملصنني لغري مقّررة عقوبة األقدس الكتاب يف املذكورة الّزان وعقوبة
 (36شرح ال –قدس ألكتاب اال)"  .األعظم العدل بيت لتشريع فمتوكة االغتصاب ذلك يف مبا اجلنس جرائم
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 غزري أو حمصزنني مزن وقزع سزواء وامزرأة رجزل بزني املشزرو  غزري اجلمزا  علز  العزام، ملدلوهلما وفقا يصدقان،" زانية"و" زان" لفظي أنّ  رغم"  - 2
 غزري خيز ّ  اآليزة هزذه يف احملزّدد العقزاب أنّ  فبزنّي  تفّضزل البهزاء عبزد حضزرة أنّ  إالّ  ،(الزّزان كلمزة لتعريزف 36 فقزرة الّشرح انظر) حمصنني
  ".األعظم العدل بیت لتشريع حكمهما فريجع احملصنة والّزانیة احملصن الّزاين أّما: "قائال وزاد احملصنني،
 عّفزةال أبهزداب الّتشزّب  عزدم عزن الّنامجزة واالجتماعيّزة الّروحانيّزة العواقزب من جانب إىل ألواحه أحد يف البهاء عبد حضرة أشار وقد
 [متجم]   ".أحديّته ابب عن ومردود مطرود الفحشاء مرتكب: "بقوله والعصمة

 هللا، شزر  يف فاحشزة الزّزان ارتكزاب أنّ  للجميزع يّتضزح أن هزو اآلية هذه يف املذكور العقاب من الغاية أنّ  حضرته أوضح كما  
 الّتشزهري هزذا أنّ  أوضزح كمزا والعزار، اخلزي ليلحقهم ملذنبنيا أمر فضح هو الغرامة، وفرض اجلرم هذا ثبوت عند األساسّي، اهلدف وأنّ 
 .عقاب أعظم ذاته حدّ  يف

 الّروحانّ  احملفل ابسم حاليا املعروف احملّلّي، العدل بيت هو اآلية هذه يف إليه املشار العدل بيت يكون أن األرجح ومن
 ( 77شرح ال –قدس ألكتاب اال) " .احملّليّ 

 

 


