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 اللواط 
 

 هباءاهلل:  حضرة
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

  (107 الفقرة –قدس ألكتاب اال)تكونوا يف هيمآء الّشهوات من اهلآئمني "  
 
 واط والّسرقة، ومقاديرها؟ّن واللّ خبصوص حّد الزّ سؤال : "  – 2

 ( 49)رساله سؤال و جواب، "  يرجع تعيني مقادير هذه احلدود إىل بيت العدل.جواب : 
 
 أيمرکم ما هذا اهلوی رجس عن العامل خلقتم لتطهري قد اتللّ .  املقبلني 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.  العارفني من أنتم إن ریالو  به مولی
  " األمني الّصادق الّلسان الّناطق هذا ورائها وعن واألمثار األشجار وکلّ  واحلصاة

 (احلياة البهائيةكتاب   –وخلق  امر كتاب  - واحکام حدود گنجينه كتاب)
 

 
  بیت العدل: 

، ساياق مان مبوضاعها الغلماان كلمة تعن"  - 1 ّّ  العباارة هاذه أنّ  هللا أمار ولّ  حضارة بانّي  وقاد.  وصا ّ  رجال باني اجلنساّية العالقاة الاّن
 األساااس ابعتبارمهاا والعائلاة الاّزواج علا  اجلنسايّ  الّسالو  آبداب اخلاّصاة البهائيّااة الّتعااليم وترّكاز.  اجلنسايّ  الّشاذو  صاور مجياع حتارم تعان
 اجلنساّية العالقاة حتصار البهائيّاة فالّشاريعة.  اإلهلايّ  الّنظاام  لا  لادعم خمّصصاني وابعتبارمها برّمته، اإلنسانّ  اجملتمع بنيان عليه يقوم اّلذي
 .وزوجته الّرجل بني فيما املباحة
 الّس ما  ف ن ّ  واح د  ج س  م   أانس ب ن وص ااءاا احملبّ   بلغ ت امهم " :أنّاه هللا أمار ولّ  حضارة من بتوجيه كتبت رسالة يف جاء   

 ك ا   ن و  أيّ  م   اخللق  ّ  الاس اد هللا هب اء حض رة ح ّر  فق د ع راا  لی  مثالّی  أبّّنا واالّدعاء إمث  او جسسّی  بعالق  عسها للّتعبري
 باض ل ولك   ض مري  ذي لكلّ  ثقیل وزا اآلف  هبره تالءاالب إ ّ .  للطّبیع  خمالاا كونه إىل ابإلضاف  فسادا  اجلسس ّ  الّشروذ وعدّ 
   "ال  ّداء. ا  را عل    يتغلّ    أ  لإلنس  ا  ميك    هللا  إىل ال  ّدعاء وباض  ل وع  ،   بتص  می  احملاول    وباض  ل وإاش  ادا   األطبّ  اء نص   

 ]مرتجم[
 "      . اإلمث جلسامة تبعا ،والّلواط للّزّن العقوابت ليحّدد الّسلطة األعظم العدل بيت هللا هباء حضرة منح وقد   
 ( 134شرح ال –قدس ألكتاب اال)

 


