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 هنی از روابط جنسی بنی دو نفر هم جنس
 

 حضرت هباءاهلل: 
آبئكم إّّن نستحي أن نذكر حكم الغلمان اتّقوا الّرمحن اي مأل اإلمكان وال ترتكبوا ما هنيتم عنه يف الّلوح وال اقد حرّمت عليكم أزواج "  - 1

  (107بند  –)كتاب اقدس تكونوا يف هيمآء الّشهوات من اهلآئمنی "  
 
  سؤال : از حّد زّن و لواط و سارق و مقادير آن. " – 2

 ( 49)رساله سؤال و جواب، جواب : تعينی مقادير حد به بيت العدل راجع است "  
 
 أيمرکم ما هذا اهلوی رجس عن العامل خلقتم لتطهري قد اتللّ .  املقبلنی معشر اي أن اجتنبوا واخليانة والّلواط الّزّن عليکم حّرم قد"  - 3

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

 (احلياة البهائية 90و ص  خلق و امر 2 ج٥13-4 ص در تفاوت دو اب و احکام و حدود گنجينه 23٨-9 ص)
 

 
 

  بیت العدل: 
 حکم اين تبينی در امراللّ  ولّ  حضرت.  است پسران اب مذّکر شخص جنسی رابطه مورد اين در غلمان کلمه از " مقصود - 1

 ظلّ  در منحصرا   هبائی تعاليم حسب بر جنسی روابط.  است جنس هم افراد بنی جنسی روابط نوع مهه حترمي مراد که اندفرموده
.  است اهلی اساس آن تقويت و محايت مبارکه تعاليم اين از مقصد و است استوار آن بر بشری جامعه بنيان و دارد حّلّيت ازدواج

 که توقيعی در.  مشارد می مشروع ابشند منوده ازدواج يکديگر اب که مردی و زن بنی فقط را جنسی روابط هبائی شريعت اين بر بنا
 ، ابشد خالص و شديد جنس هم دو بنی حمّبت و عشق قدر هر:  است مذکور چننی ايفته حترير امراللّ  ولّ  حضرت االمر حسب

 چننی است حمّبت و عشق مطلوب کمال روابط اين که شود گفته اگر و است خطا و ّندرست گردد منجر جنسی روابط به اگر
 بنی ّنمشروع رابطه نيز و اندفرموده حترمي کّلی به را اخالقی فساد و احنراف نوع هر هباءاللّ  حضرت.  ّنمقبول است عذری اّدعائی

 ثقلی ایبلّيه چننی به ابتال.  اندفرموده حمسوب اخالقی احنرافات از است طبيعت قانون خالف بر آنکه بر عالوه را جنس هم دو
 و راسخ سعی و اراده و اطّباء مساعدت و مشاوره اب که قادرند مبتال نفوس اّما ، کند می حتميل وجدانی اب فرد هر روح بر عظيم

 اعظم العدل بيت به را لواط و زّن حد مقادير تعينی هباءاللّ  حضرت( ترمجه. ) آيند فايق مشکل و ضعف اين بر مناجات و دعا
 ( 134شرح  –)كتاب اقدس "      (49 فقره ، جواب و سؤال) اندفرموده حمّول

 

 


