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 القتل العمد 
 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
 ( 19 الفقرة –قدس ألكتاب اال) 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

  (62 الفقرة  -قدس ألكتاب اال)احلاكم على ما يريد "  عليكم يف الكتاب إن ه هلو 
 
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  ا بناه هللا أبيدي الظ لم والط غات قوا هللا وال َت ْر ب وا م هللا بروح من عنده إن  هذا خ ط ٌأ قد كان لدى العرش كبريا  يان مث  اَت 
 ( 73 الفقرة –قدس ألكتاب اال) " سبيال

 
 " قل اي قوم ات قوا هللا وال تسفكوا الد ماء وال تتعر ضوا مع نفس وكونوا من احملسنني "  - 4
 (113، ص 4لد اجملآاثر قلم اعلى،  -سورة البيان )
 
كم أن تسفكوا ا - 5   بديع(الكتاب ال)لد ماء وال ذي سفك إن ه 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 ، ص1لد اجملآاثر قلم اعلى،  -سورة اهليكل )  اآلخرة " 
 
كم "  - 7 أن ال تسفكوا الد ماء أن أخرجوا سيف الل سان عن غمد البيان ألن  به يفتح مداين القلوب وإّن  رفعنا حكم القتل بينكم إاي 

 (1لد اجمليكل، آاثر قلم اعلى، اهل سورة)   " ألن  رمحيت سبقت املمكنات إن أنتم تعلمون
 

 
 

  بیت العدل: 
 .(87 فقرة الش رح انظر)املؤب د  ابحلبس استبداهلا جواز مع واحلرق، القتل جلرائم اإلعدام عقوبة على هللا هباء حضرة شريعة تنص  "  - 1
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 مبغقض  أمقر االنتققا، ألن   االنتققا،  حق    له لیس البشر إن  : "والعقاب االنتقام بني الفرق ألواحه يف البهاء عبد حضرة وبني    
 االجتماعي ةة للهيئة أبن   املفاوضات كتاب يف البهاء عبد حضرة وشرح.  القصاص بل االنتقام، سلي العقاب وهدف"  هللا. عند مذمض،

 .والر دع املنع القصاص وغاية اجملرم، من القصاص حق  
.  للقتقل عققاا اإلعقدا، األقدس الكتاب يف هللا هباء حضرة قر ر" :بتعليماتةه كتبت رسالة يف ذلك هللا أمر ول   حضرة وشرح  

 إدراك من قا القبع  علق  عتعقذ ر وققد.  شقرععته ألحكقا، مضافقتقان فالعقضبتقان.  املؤب قد احلقبس اإلعقدا، عقضبق  استبدال أجاز أن ه إال  
 ورمحتقه هبقاءهللا حضقرة حكمق  بكمقال إميقاان واجق  احلكم هذا قبضل ولكن.  احملدودة نظران وجه  مع تتف  ال عندما ذلك حكم 

ا وعدالته   أضقعافا خطق،  أعقد، إنسقان أي   اآلخقرة يف سقیيی  وتعقاى سقباانه هللا أبن   اإلميقان عسقعنا أال.  أبسقر  ملالعقا خلقص  وأّن 
 األبقرءء أحقد عتعقر   ققد اندرة حقاال  بعق  يف أن   جملقر د انجقع ققانضن رفق  ميكننقا ال الظ لقم  مقن علیقه وقع عم ا عضضا مضاعف 
 ]مرتجم[  "خط،. للعقاب

 وهةذه املسةتقبل، يف اجملتمةع ظةروف لةتالئم سةن ت ال ةيت األحكام من وهي واحلرق، القتل عقوبة تفاصيل هللا هباء حضرة حيد د مل  
 القاعةدة تعتةر أن ينبغةي العقةوبتني وأي   ابالعتبةار، جةديرة خمف فةة ظةروف وجود أو اجلرمية، كدرجات الفرعي ة األمور من وغريها الت فاصيل

 احلكةم هةذا فيةه يةدخل ال ةذي الوقةت يف الس ةائدة الظ ةروف ضةوء علةى األعظةم، العةدل بيةت فيهةا ت  ليب تركت الت فاصيل هذه كل   العام ة،
 .العقوبة هبا ستنف ذ ال يت الط ريقة تعيني األعظم العدل لبيت ترك وكذلك.  الت نفيذ حي ز

 عظيمةا فرقةا هنةاك أن   الواضةح فمن.  هحرق ت   ال ذي" البيت" نوع على يتوق ف العقوبة حتديد فإن   احلرق، جبرمية يتعل ق فيما أم ا
 (  86شرح ال –قدس ألكتاب اال)   .ابألطفال مليئة مدرسة يف الن ار أضرم من وبني خاواي، خمزّن حرق من بني اجلرم درجة يف
 

 أجةاز أن ةه إال   اإلعةدام بةةعقو  ذكةر قةد األقةدس الكتةاب أن   من الر غم على أبن ه اآلية هذه حول سؤال على رد ا هللا أمر ول   حضرة تفض ل"  - 2
 حضقرة إن  : "ذلةك إىل أضةاف مث  .  الص ةارمة العقوبةة تلةك شةد ة من كثريا الت خفيف ميكن وبذلك املؤب د، الس جن بعقوبة استبداهلا شرعا
 ]مرتجم[ "الكتاب. علیها نص   ال يت احلدود ضمن الت قدعر حر ع   لنا أطل  وبذلك اخلیار  لنا ترك قد هللا هباء

"  .لةةذلك الةةال زم الت شةةريع مسةةتقبال يسةةن   أن األعظةةم العةةدل لبيةةت يكةةون األحكةةام هةةذه تنفيةةذ كيفي ةةة يبةةني   تفصةةيل أي   وجةةود دمولعةة
   (87شرح ال –قدس ألكتاب اال)
 

 


