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 حضرت هباءاهلل: 
 
 وإن االقتدار مث  اتركوا سنن اجلاهلني و  ومن قتل نفسا عامًِّدا فاقتلوه خذوا سنن هللا أبايدي القدرة" من أحرق بيتًا ُمتَ َعم ًِّدا فََأْحرِّقُوُه  - 1

  (62بند   -)كتا  اقد    ال أب  عليك   ي الكتا  إن   هلو ااحاك  عل  ما رررد " حتكموا هلما حبسا أبداي  
 

 
 

  بیت العدل: 
اند ک  قتل نفس و حرق بيوت ب  طور عمد جمازاتش اعدام است ، هر چند ب  جای اعدام حبس ابد " حضرت هباءاّلل  فرموده - 1

ن  البشر ليس إرند : انتقام را بيان و می فرما ( . حضرت عبدالبهاء در آاثر مبارک  فرق بني جمازات و٨٧نيز جماز است )ايدداشت 
اّلل  ولی مقصد از جمازات انتقام نيست بلک  اجرای حک  در حق  جمرم است  مر مبغوض مذموم عندأن  االنتقام ل  حق  االنتقام أل

چنانک  در کتا  مبارک مفاوضات أتريد می فرمارند : هيأت اجتماعي   حق  قصاص را از جمرم دارند و ارن قصاص ب  جهت ردع و 
ست . حضرت ويل  امراّلل  در ارن ابره در توقيعی ک  حسب االمر مبارک صادر گشت  چنني توضيح می فرمارند : در کتا  منع ا

اند و هر دو اب اند . ام ا ب  جای آن حبس ابد را نيز اجازه دادهمستطا  اقد  حضرت هباءاّلل  جمازات قتل را اعدام مقر ر فرموده
ن است بعضی از ما اب بينش حمدود خود حکمت ابلغ  ارن حک  را درک ننمائي  ، ولی ابرد آن را احکام مبارک تطابق دارد. ممک

بپذررمي و بداني  ک  مراتب حکمت و رمحت و عدالت ُمنزل آن کامل و فی ااحقيق  کافل جنات اهل عامل است . اگر نفسی سهواً 
ر جهان درگر تواان چنني بی عدالتی در ارن جهان را هزاران برابر د حمکوم ب  مرگ گردد ، آاي نبارد معتقد بود ک  خداوند مقتدر و

جربان فرمارد . البت   منيتوان ب  خاطر ارن احتمال اندر الوقوع ک  ممکن است رک فرد بی گناه سهواً جمازات شود از ارن حکمی ک  
نفعش ب  عموم راجع است صرف نظر کرد . )ترمج ( مجال اقد  اهبی جزئي ات جمازات قتل و حرق را ک  ب  هيأت اجتماعي   آرنده 

اند . فرعي ات ارن احکام، از قبيل ارنک  درجات جرم ات چ  حد  است و آاي ابرد عوامل مؤث ر در ختفيف جرم انزل نفرموده تعل ق دارد
ً ب  بيت العدل اعظ  حمو ل گشت  ک  اب مّلحظ  شرارط زمان  را منظور داشت ، و کدام رک از دو نوع جمازات ابرد جمری گردد کّل 

زم را اختا  منارند . وحوه اجرای حک  نيز ب  بيت العدل اعظ  راجع است . در مورد حرق ، حد  در وقت اجرای حک  تصميمات ال
جمازات وابست  ب  ارن است ک  چ  مکانی مورد حرق قرار گرفت  است . بدون شک جمرمی ک  انباری خالی را آتش زند و کسی ک  

 ( ٨6شرح  –)كتا  اقد  دارد .    ای پر از کودک را بسوزاند درجات جرمشان تفاوت بسيار مدرس 
 
اند ک  گر چ  ب  حک  کتا  قاتل را " در جوا  سؤالی از ارن آر  کتا  مستطا  اقد  حضرت ويل  امراّلل  تصررح فرموده - 2

نني ميتوان اعدام منود ولی ب  جای آن حبس ابد نيز جارز است و ب  ارن وسيل  از شد ت جمازات ب  مراتب کاست  می شود . مهچ
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اند ک  اب در نظر گرفنت می فرمارند ک  مجال مبارک حق  انتخا  بني ارن دو حک  را عنارت فرموده و جامع  بشری را خمتار ساخت 
جوانب ارن حک  آنچ  مقتضی ابشد جمری دارد . چون دستورات صررح و مشخ ص در ابره تنفيذ ارن حک  موجود نيست هلذا در 

  (٨٧شرح  –)كتا  اقد  ارن امر ب  بيت العدل اعظ  راجع است . "   آتي  تشررع قوانني مربوط ب 
 

 
 


