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 عمدی قتلهنی از 
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 ( 19بند  –)كتاب اقدس  عليكم القتل ... "  م  ر   " قد ح   - 1
 
 ال أبس حتكموا هلما حبسا أبداي   وإن االقتدار مث  اتركوا سنن اجلاهلني و  ا فاقتلوه خذوا سنن هللا أبايدي القدرةد  ومن قتل نفسا عام   " - 2

  (62بند   -)كتاب اقدس كم على ما يريد "  عليكم يف الكتاب إن ه هلو احلا 
 
أتقتلون من أحياه  " ال يعرتض أحد على أحد وال يقتل نفس نفسا هذا ما هنيتم عنه يف كتاب كان يف س رادق العز  مستورا   - 3

ذوا إىل احلق  أبيدي الظ لم والط غ ات قوا هللا وال َت ْر ب وا ما بناه هللا هللا بروح من عنده إن  هذا خ ط ٌأ قد كان لدى العرش كبريا  يان مث  اَت 
 ( 73بند  –)كتاب اقدس  " سبيال

 
 " قل اي قوم ات قوا هللا وال تسفكوا الد ماء وال تتعر ضوا مع نفس وكونوا من احملسنني "  - 4

 (113سورة البيان، ص  4)آاثر قلم اعلى، جلد 
 
كم أن تسفكوا الد ماء وال ذي سفك إن ه  - 5   )كتاب بديع(ليس مّن  وكان هللا بريئ ا منه " " إاي 
 
نيا وال يف  ئٌ " إن  ال ذين يسفكون الد ماء وأيكلون أموال الن اس ابلباطل حنن بر  - 6 منهم ونسأل هللا أن ال جيمع بيننا وبينهم ال يف الد 

 ( 60، سورة اهليكل ص 1آاثر قلم اعلى، جلد )  اآلخرة " 
 
كم أن ال تسفكوا"  - 7 الد ماء أن أخرجوا سيف الل سان عن غمد البيان ألن  به يفتح مداين القلوب وإّن  رفعنا حكم القتل بينكم  إاي 

 (1سوره هيكل، آاثر قلم اعلى، جلد )   " ألن  رمحيت سبقت املمكنات إن أنتم تعلمون
 
 کوثر سلسال از ات منائيد جهد.  بوده پژمرده نفوس احيای فخر در بلکه نبوده نفوس مشابکشنت فخر اهلی احب ای ای بگو"  - 8
 "   حق   احب ای اينست شأن.  خبشيد حيات و منائيد زنده را پژمرده نفوس اليزال مثال حضرت بی
 (بديع 121 ط آمسانی مائده 8 ج 36 ص)
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 يک.  منائيد زنده و اتزه رمحاني ه بنفحات را مرده و پژمرده قادريد نفوس اگر.  نيست ومردانگی مردی دليل نفس قتل بگو"  - 9
 قلوب مبغوض که شده سبب بلکه بود خنواهد نبوده و ثعبان فخر سبب قدرت اين و منايد هالک خود بسم   را انسان هزار ثعبان
اد سبب و برخيزد ابصالح نفسی که حال خوشا. گشته  "  نفاق و طالق عل ت نه شود ات فاق و احت 

 (بديع 121 ط آمسانی مائده 8 ج 36 ص)
 

 بگو. منايند تعر ض بنْفسی که آنست از تر حمبوب عبد اين شوند نزد کشته اهلی احب ای اگر که توحيد فجر آبفتاب قسم"  - 10
اد و عال   احيای ال  ْجل   رمحن مجال عباد ای  (خلق و امر 3 ج 193 ص)"  دماء سفک و برای تفريق از نه شده ظاهر آن اهل احت 
 

 (1922 -48 مبارکه توقيعات 3 ج 25 ص)"  نْفسی سفک دم از است هبرت شوند کشته امياحب   اگر که جبمال قسم"  - 11
 

 اين نزد است تر حمبوب شوند کشته احبامب اگر که تقديس آبفتاب افق قسم ... شده ممنوع بديع الواح در قتل ح کم ابملر ة"  - 12
 (  خلق و امر 3 ج 192 ص)   " نفسی دم از سفک عبد

 
 

 
 

  لعدل: بیت ا
اند که قتل نفس و حرق بيوت به طور عمد جمازاتش اعدام است ، هر چند به جای اعدام حبس ابد هباءاّلل  فرموده " حضرت - 1

( . حضرت عبدالبهاء در آاثر مبارکه فرق بني جمازات و انتقام را بيان و می فرمايند : ان  البشر ليس 87نيز جماز است )ايدداشت 
مبغوض مذموم عنداّلل  ولی مقصد از جمازات انتقام نيست بلکه اجرای حکم در حق  جمرم است له حق  االنتقام الن  االنتقام امر 

چنانکه در کتاب مبارک مفاوضات أتييد می فرمايند : هيأت اجتماعي ه حق  قصاص را از جمرم دارند و اين قصاص به جهت ردع و 
مر مبارک صادر گشته چنني توضيح می فرمايند : در کتاب منع است . حضرت ويل  امراّلل  در اين ابره در توقيعی که حسب اال

اند و هر دو اب اند . ام ا به جای آن حبس ابد را نيز اجازه دادهمستطاب اقدس حضرت هباءاّلل  جمازات قتل را اعدام مقر ر فرموده
ا درک ننمائيم ، ولی ابيد آن را احکام مبارک تطابق دارد. ممکن است بعضی از ما اب بينش حمدود خود حکمت ابلغه اين حکم ر 

بپذيرمي و بدانيم که مراتب حکمت و رمحت و عدالت م نزل آن کامل و فی احلقيقه کافل جنات اهل عال است . اگر نفسی سهوا  
ان ديگر حمکوم به مرگ گردد ، آاي نبايد معتقد بود که خداوند مقتدر و تواّن چنني بی عدالتی در اين جهان را هزاران برابر در جه

جربان فرمايد . البت ه منيتوان به خاطر اين احتمال ّندر الوقوع که ممکن است يک فرد بی گناه سهوا  جمازات شود از اين حکمی که 
نفعش به عموم راجع است صرف نظر کرد . )ترمجه( مجال اقدس اهبی جزئي ات جمازات قتل و حرق را که به هيأت اجتماعي ه آينده 

اند . فرعي ات اين احکام، از قبيل اينکه درجات جرم ات چه حد  است و آاي ابيد عوامل مؤث ر در َتفيف جرم ل نفرمودهتعل ق دارد ّنز 
را منظور داشت ، و کدام يک از دو نوع جمازات ابيد جمری گردد کال   به بيت العدل اعظم حمو ل گشته که اب مالحظه شرايط زمان 

را اَتاذ منايند . حنوه اجرای حکم نيز به بيت العدل اعظم راجع است . در مورد حرق ، حد  در وقت اجرای حکم تصميمات الزم 
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جمازات وابسته به اين است که چه مکانی مورد حرق قرار گرفته است . بدون شک جمرمی که انباری خالی را آتش زند و کسی که 
 ( 86شرح  –)كتاب اقدس .     ای پر از کودک را بسوزاند درجات جرمشان تفاوت بسيار داردمدرسه

 
اند که گر چه به حکم کتاب قاتل را " در جواب سؤالی از اين آيه کتاب مستطاب اقدس حضرت ويل  امراّلل  تصريح فرموده - 2

ميتوان اعدام منود ولی به جای آن حبس ابد نيز جايز است و به اين وسيله از شد ت جمازات به مراتب کاسته می شود . مهچنني 
اند که اب در نظر گرفنت می فرمايند که مجال مبارک حق  انتخاب بني اين دو حکم را عنايت فرموده و جامعه بشری را خمتار ساخته

جوانب اين حکم آنچه مقتضی ابشد جمری دارد . چون دستورات صريح و مشخ ص در ابره تنفيذ اين حکم موجود نيست هلذا در 
  (87شرح  –)كتاب اقدس امر به بيت العدل اعظم راجع است . "   آتيه تشريع قوانني مربوط به اين

 

 


