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 إحراق البيوت عمدا
 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
 
 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

  (62 الفقرة  -قد  ألكتا  اال)"   ال أب  عليك   ي الكتا  إن   هلو ااحاك  عل  ما رررد حتكموا هلما حبسا أبداي  
 

 
 

  بيت العدل: 
 .(87 فقرة الش رح انظر)املؤب د  اباحبس استبداهلا جواز مع وااحرق، القتل جلرائ  اإلعدام عقوبة عل  هللا هباء حضرة شررعة تنص  "  - 1

 مبغقو  أمقر االنتققا، ألن   االنتققا،  حق    له ليس البشر إن  : "والعقا  االنتقام بني الفرق ألواح   ي البهاء عبد حضرة وبني    
 االجتماعي  ة للهيئة أبن   املفاوضات كتا   ي البهاء عبد حضرة وشرح.  القصاص بل االنتقام، ليس العقا  وهدف"  هللا. عند مذمو،
 .والر دع املنع القصاص وغارة اجملرم، من القصاص حق  
.  للقتق  عققاا اإلعقدا، األقدس الكتاب يف هللا هباء حضرة قر ر" :تعليمات  ب كتبت رسالة  ي ذلك هللا أمر ول   حضرة وشرح  

 إدراك من قا القبع  علق  عتعقذ ر وققد.  شقرععته ألحكقا، موافقتقان فالعقوبتقان.  املؤب قد احلقبس اإلعقدا، عقوبق  استبدال أجاز أن ه إال  
 ورمحتقه هبقاءهللا حضقرة حكمق  بكمقال إميقاان واجق  كماحل هذا قبول ولكن.  احملدودة نظران وجه  مع تتف  ال عندما ذلك حكم 

ا وعدالته   أضقعافا خطق،  أعقد، إنسقان أي   اآلخقرة يف سقييي  وتعقاى سقباانه هللا أبن   اإلميقان عسقعنا أال.  أبسقر  العقام خلقص  وأّن 
 األبقرءء أحقد عتعقر   ققد اندرة حقاالت بعق  يف أن   جملقر د انجقع ققانون رفق  ميكننقا ال الظ لقم  مقن عليقه وقع عم ا عوضا مضاعف 
 ]مرتج [  "خط،. للعقاب

 وه ذه املس تقبل،  ي اجملتم ع ظ روف ل تئئ  س ن ت ال  ي األحكام من وهي وااحرق، القتل عقوبة تفاصيل هللا هباء حضرة حيد د مل  
 القاع دة تعت ر أن رنبغ ي العق وبتني وأي   ابالعتب ار، ج دررة خمف ف ة ظ روف وجود أو اجلرمية، كدرجات الفرعي ة األمور من وغريها الت فاصيل
 ااحك   ه ذا في   ر دخل ال  ذي الوق ت  ي الس  ائدة الظ  روف ض وء عل   األعظ  ، الع د  بي ت فيه ا ليبت   تركت الت فاصيل هذه كل   العام ة،
 .العقوبة هبا ستنف ذ ال ي الط ررقة تعيني األعظ  العد  لبيت ترك وكذلك.  الت نفيذ حي ز

 عظيم ا فرق ا هن اك أن   الواض   فمن.  حرق  ت   ال ذي" البيت" نوع عل  رتوق ف العقوبة حتدرد فإن   ااحرق، جبرمية عل قرت فيما أم ا
 (  86الشرح  –)الكتا  األقد     .ابألطفا  مليئة مدرسة  ي الن ار أضرم من وبني خاواي، خمزان حرق من بني اجلرم درجة  ي
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 أج از أن    إال   اإلع دام عقوب ة ذك ر ق د األق د  الكت ا  أن   من الر غ  عل  أبن   اآلرة هذه حو  سؤا  عل  ارد   هللا أمر ول   حضرة تفض ل"  - 2
 حضقرة إن  : "ذل ك إىل أض اف مث  .  الص  ارمة العقوب ة تل ك ش د ة من كثريا الت خفيف ميكن وبذلك املؤب د، الس جن بعقوبة استبداهلا شرعا
 ]مرتج [ "الكتاب. عليها نص   ال يت احلدود ضمن الت قدعر حر ع   لنا أطل  كوبذل اخليار  لنا ترك قد هللا هباء

."  ل  ذلك ال  ئ زم الت ش  ررع مس  تقبئ رس  ن   أن األعظ    الع  د  لبي  ت رك  ون األحك  ام ه  ذه تنفي  ذ كيفي   ة رب  ني   تفص  يل أي   وج  ود ولع  دم
   (87الشرح  –)الكتا  األقد  

 

 
 


